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Mormons Bog
EN BERETNING SKREVET VED

MORMONS HÅND

PÅ PLADER

TAGET FRA NEFIS PLADER

Således er den en forkortelse af optegnelsen om Nefis folk og
også om lamanitterne – Skrevet til lamanitterne, der er en rest af
Israels hus, og også til jøde og ikke-jøde – Skrevet på befaling, og
også ved profetiens og åbenbarelsens ånd – Skrevet og forseglet
og skjult i Herren, for at de ikke skulle blive ødelagt – Skal komme
frem ved Guds gave og kraft for at blive oversat – Forseglet ved
Moronis hånd og skjult i Herren for til sin tid at komme frem ved
ikke-jøderne – Oversættelsen deraf ved Guds gave.

Også en forkortelse af Eters Bog, der er en optegnelse om Jereds
folk, som blev spredt på den tid, da Herren forvirrede folkets
sprog, mens de var ved at bygge et tårn for at nå himlen – Hvilken
skal vise resten af Israels hus, hvilke store ting Herren har gjort for
deres fædre, og at de måtte kende Herrens pagter, at de ikke er
forstødt for evigt – Og også for at overbevise jøde og ikke-jøde
om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, som giver sig til kende for
alle folkeslag – Og se, hvis der er fejl, da er de menneskers fejl;
fordøm derfor ikke det, der hører Gud til, så I må blive fundet
uplettede for Kristi dommersæde.

Oprindelig oversættelse fra pladerne til engelsk
ved Joseph Smith jun.

Første engelske udgave udgivet i
Palmyra, New York, USA, i 1830
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INDLEDNING

Mormons Bog er et helligt skrift, der kan sammenlignes med
Bibelen. Den er en optegnelse om, hvordan Gud har handlet

med de fordums indbyggere på det amerikanske kontinent, og
indeholder det evigtvarende evangeliums fylde.

Bogen blev skrevet af mange fordums profeter ved profetiens
og åbenbarelsens ånd. Deres ord, skrevet på guldplader, blev
citeret og forkortet af en profet-historiker ved navn Mormon.
Optegnelsen giver en beretning om to store civilisationer. Den ene
kom fra Jerusalem i 600 f.Kr. og delte sig senere i to folkeslag, kendt
som nefitterne og lamanitterne. Den anden kom langt tidligere, da
Herren forvirrede tungemålet ved Babelstårnet. Denne gruppe er
kendt som jereditterne. Efter tusinder af år blev de alle udryddet
med undtagelse af lamanitterne, og de er i overvejende grad de
amerikanske indianeres forfædre.

Den væsentligste begivenhed, der er nedskrevet i Mormons Bog,
er Herren Jesu Kristi personlige tjenestegerning blandt nefitterne
kort efter hans opstandelse. I bogen bliver evangeliets lærdomme
forklaret, frelsesplanen bliver skitseret, og mennesker får fortalt,
hvad de må gøre for at opnå fred i dette liv og evig frelse i livet
herefter.

Efter at Mormon havde afsluttet sin beretning, overdrog han
den til sin søn Moroni, som tilføjede nogle få ord af sine egne
og skjulte pladerne i højen Cumora. Den 21. september 1823 viste
den samme Moroni, der da var en herliggjort, opstanden person,
sig for profeten Joseph Smith og instruerede ham med hensyn
til den gamle optegnelse og den fastsatte oversættelse af den til
engelsk.

Da tiden var inde, blev pladerne overdraget til Joseph Smith, der
oversatte dem ved Guds gave og kraft. Optegnelsen er nu udgivet
på mange sprog som et nyt og yderligere vidnesbyrd om, at Jesus
Kristus er den levende Guds Søn, og at alle, der vil komme til ham
og adlyde hans evangeliums love og ordinancer, kan blive frelst.

Om denne optegnelse sagde profeten Joseph Smith: »Jeg fortalte
brødrene, at Mormons Bog var den mest korrekte bog på jorden og
vor religions slutsten, og at et menneske ville komme Gud nærmere
ved at efterleve forskrifterne i den end i nogen anden bog.«

Ud over Joseph Smith lod Herren elleve andre se guldpladerne
og være særlige vidner om Mormons Bogs sandhed og guddom-
melighed. Deres skriftlige vidnesbyrd er medtaget heri som »De
tre vidners vidnesbyrd« og »De otte vidners vidnesbyrd«.

Vi opfordrer alle mennesker overalt til at læse Mormons Bog, til
i hjertet at grunde over det budskab, den indeholder, og til derefter
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at spørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om bogen er sand.
De, der følger denne anvisning og spørger i tro, vil få et vidnesbyrd
om dens sandhed og guddommelighed ved Helligåndens kraft.
(Se Moro 10:3–5).

De, der får dette guddommelige vidnesbyrd fra den hellige
Ånd, vil også ved den samme kraft komme til vished om, at Jesus
Kristus er verdens frelser, at Joseph Smith er hans åbenbarer og
profet i disse sidste dage, og at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige er Herrens rige, der endnu engang er blevet oprettet på
jorden som forberedelse til Messias’ andet komme.
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DE TRE VIDNERS VIDNESBYRD

Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tunge-
mål og folk, til hvem dette værk vil nå: At vi ved Gud Faderens og
vor Herre Jesu Kristi nåde har set de plader, som indeholder
denne optegnelse, som er en optegnelse om Nefis folk og også om
lamanitterne, deres brødre, og også om Jereds folk, der kom fra
tårnet, om hvilket der er blevet talt. Og vi ved også, at de er blevet
oversat ved Guds gave og kraft, for hans røst har kundgjort det for
os; derfor ved vi med vished, at værket er sandt. Og vi vidner også
om, at vi har set de indgraveringer, som er på pladerne, og de er
blevet os vist ved Guds og ikke noget menneskes kraft. Og vi
kundgør med højtidelige ord, at en engel fra Gud kom ned fra
himlen, og han bragte pladerne og lagde dem for vore øjne, så vi
så og betragtede dem og indgraveringerne på dem; og vi ved, at
det er ved Gud Faderens og vor Herre Jesu Kristi nåde, at vi så
dem og aflægger vidnesbyrd om, at dette er sandt. Og det er
vidunderligt i vore øjne. Men Herrens røst befalede os, at vi skulle
aflægge vidnesbyrd om det; derfor aflægger vi for at være lydige
mod Guds befalinger vidnesbyrd om dette. Og vi ved, at hvis vi er
trofaste i Kristus, vil vi gøre vore klæder rene for alle menneskers
blod og blive fundet uplettede for Kristi dommersæde og skal bo
hos ham i evighed i himlene. Og ære være Faderen og Sønnen og
Helligånden, som er én Gud. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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DE OTTE VIDNERS VIDNESBYRD

Det gøres herved vitterligt for alle folkeslag, stammer, tunge-
mål og folk, til hvem dette værk vil nå: At Joseph Smith jun.,
oversætteren af dette værk, har vist os de omtalte plader, som
synes at være af guld; og alle de ark, som ovennævnte Smith har
oversat, har vi rørt med vore hænder, og vi så også indgraverin-
gerne derpå, og alt har udseende af at være ældgammelt og af
kunstfærdig forarbejdning. Og vi aflægger med højtidelige ord
vidnesbyrd om, at ovennævnte Smith har vist os dem, for vi har
set og løftet på dem og ved med vished, at ovennævnte Smith har
de plader, som vi har talt om. Og vi giver vore navne til verden for
at bevidne for verden, hvad vi har set. Og vi lyver ikke, Gud
aflægger vidnesbyrd derom.

Christian Whitmer Hiram Page
Jacob Whitmer Joseph Smith sen.
Peter Whitmer jun. Hyrum Smith
John Whitmer Samuel H. Smith
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PROFETEN JOSEPH SMITHS VIDNESBYRD

Profeten Joseph Smiths egne ord om fremkomsten af Mormons
Bog lyder således:

»Om aftenen den ... enogtyvende september [1823] ... hengav
jeg mig til bøn og anråbelse af Gud den Almægtige. ...

Mens jeg således var i færd med at påkalde Gud, opdagede jeg
et lys, der kom til syne i mit værelse, og som vedblev med at tage
til i styrke, indtil værelset var mere oplyst end midt på dagen,
hvorefter en skikkelse pludselig kom til syne ved min seng, stående
i luften, for hans fødder rørte ikke gulvet.

Han bar en løst hængende kjortel, der var strålende hvid. Den
var mere hvid end noget, jeg nogen sinde havde set på jorden, og
jeg tror heller ikke, at noget jordisk kunne gøres så overordentligt
hvidt og strålende. Hans hænder var bare, og ligeså var hans arme
til lidt over håndleddene, og hans fødder var også bare, ligesom
hans ben til lidt over anklerne. Hans hoved og hals var også bare.
Jeg kunne se, at han ikke havde andre klæder på end denne
kjortel, da den var åben, så jeg kunne se hans bryst.

Ikke alene var hans kjortel overordentlig hvid, men hele hans
person var herlig ud over enhver beskrivelse, og hans ansigt var i
sandhed som lynild. Der var overordentlig lyst i værelset, men
ikke så strålende lyst som umiddelbart omkring hans person. Da
jeg først så på ham, blev jeg bange, men frygten forlod mig snart.

Han kaldte mig ved navn og sagde til mig, at han var et sendebud,
sendt fra Guds nærhed til mig, og at hans navn var Moroni; at Gud
havde en gerning for mig at udføre, og at mit navn skulle nævnes
for godt og ondt blandt alle folkeslag, stammer og tungemål, eller
at der skulle tales både godt og ondt om det blandt alle folk.

Han sagde, at der var blevet henlagt en bog, skrevet på guldpla-
der, som berettede om de tidligere indbyggere på dette kontinent
og om, hvor de stammede fra. Han sagde også, at den indeholdt
det evigtvarende evangeliums fylde, sådan som Frelseren havde
givet det til de fordums indbyggere.

Endvidere, at der var to sten, indfattet i sølvbuer – og disse
sten, fastgjort til et brystskjold, udgjorde det, der kaldes Urim og
Tummim – henlagt sammen med pladerne, og at besiddelsen og
anvendelsen af disse sten var det, der karakteriserede seere i fordums
eller tidligere tider, og at Gud havde beredt dem med det formål
at oversætte bogen.

* * * * * * *
Han fortalte mig videre, at når jeg fik de plader, som han havde

talt om – for tiden var endnu ikke inde til, at jeg skulle få dem –
måtte jeg ikke vise dem og ej heller brystskjoldet med Urim og
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Tummim til andre end dem, som jeg ville få befaling om at vise
dem til; gjorde jeg det, ville jeg blive udryddet. Mens han talte
med mig om pladerne, åbnede der sig et syn for mit sind, så jeg
kunne se det sted, hvor pladerne var henlagt, og det så klart og
tydeligt, at jeg genkendte stedet, da jeg kom dertil.

Efter dette budskab så jeg lyset i værelset begynde at samle sig
omkring ham, der havde talt til mig, og det vedblev med at gøre
dette, indtil værelset igen henlå i mørke, undtagen lige omkring
ham, og da så jeg pludselig, at det var som om, der åbnede sig en
skakt helt op til himlen, og han steg op, indtil han helt forsvandt,
og værelset henlå, som det havde været, før dette himmelske lys
havde vist sig.

Jeg lå og tænkte over det enestående ved denne hændelse og var
dybt forundret over det, som var blevet mig fortalt af dette usæd-
vanlige sendebud, da jeg midt under mine betragtninger pludse-
lig opdagede, at mit værelse igen begyndte at blive oplyst, og efter
hvad der forekom som et øjeblik, stod det samme himmelske
sendebud igen ved min seng.

Han begyndte at tale og sagde igen nøjagtig det samme, som
han havde sagt ved sit første besøg, uden mindste afvigelse; efter
at have gjort dette fortalte han mig om hårde straffedomme, som
skulle ramme jorden med store ødelæggelser ved hungersnød,
sværd og pest, og at disse svære straffedomme ville ramme jorden
i denne slægt. Da han havde sagt dette, steg han igen op, som han
havde gjort før.

Dette havde på det tidspunkt gjort så dybt et indtryk på mig, at
søvnen havde forladt mig, og jeg lå overvældet af forbavselse over
det, som jeg havde både set og hørt. Men hvor stor var ikke min
overraskelse, da jeg igen så det samme sendebud ved siden af min
seng og hørte ham igen berette eller gentage det samme for mig
som før og tilføje en advarsel til mig, idet han sagde, at Satan (som
følge af de trange kår i min fars familie) ville forsøge at friste mig
til at få fat i pladerne med det formål at blive rig. Dette forbød han
mig, idet han sagde, at jeg ikke måtte have noget andet for øje, når
jeg fik pladerne, end at herliggøre Gud, og at jeg ikke måtte lade
mig lede af noget andet motiv end at opbygge hans rige; ellers
kunne jeg ikke få dem.

Efter dette tredje besøg steg han igen op til himlen som før,
og jeg var igen overladt til at tænke over det besynderlige ved det,
jeg netop havde oplevet. Næsten straks efter at det himmelske
sendebud var steget op fra mig for tredje gang, galede hanen, og
jeg opdagede, at dagen var ved at gry, så vore samtaler må have
varet hele den nat.
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Kort efter stod jeg op og gik som sædvanlig til dagens nødvendige
arbejde, men da jeg forsøgte at arbejde, som jeg plejede, fandt jeg,
at jeg var så afkræftet, at jeg var helt ude af stand til det. Min far,
som arbejdede sammen med mig, opdagede, at der var noget galt
med mig, og han bad mig gå hjem. Jeg begav mig af sted i den
hensigt at gå hjem til huset, men da jeg forsøgte at klatre over
gærdet for at komme ud fra den mark, hvor vi var, svigtede
kræfterne mig fuldstændig, og jeg faldt hjælpeløs om på jorden og
var for en tid helt uden bevidsthed om noget som helst.

Det første, jeg kan erindre, var en røst, der talte til mig og kaldte
mig ved navn. Jeg så op og så det samme sendebud stående over
mit hoved, omgivet af lys ligesom før. Han fortalte mig så igen alt
det, han havde fortalt mig natten forinden, og befalede mig at gå
ud til min far og fortælle ham om det syn og de befalinger, som jeg
havde fået.

Jeg adlød. Jeg gik tilbage til min far på marken og fortalte ham
det hele. Han svarede mig, at det var fra Gud, og bød mig gå hen
og gøre, som sendebudet havde befalet. Jeg forlod marken og gik
hen til det sted, hvor sendebudet havde fortalt mig, at pladerne
var henlagt; og fordi det syn, jeg havde haft om det, var så detaljeret,
genkendte jeg stedet, så snart jeg nåede derhen.

Ikke langt fra landsbyen Manchester i Ontario County i New
York ligger der en høj af anseelig størrelse og den højeste i området.
På vestsiden af denne høj, ikke langt fra toppen, lå pladerne,
henlagt i en stenkiste, under en sten af betydelig størrelse. Denne
sten var tyk og hvælvet på midten af oversiden og tyndere ud mod
kanterne, så den midterste del af den var synlig over jorden, mens
kanten hele vejen rundt var dækket af jord.

Efter at have fjernet jorden fik jeg fat i en løftestang, som jeg fik
ind under kanten på stenen, og med lidt anstrengelse fik jeg den
vippet op. Jeg så ind, og der så jeg virkelig pladerne, Urim og
Tummim og brystskjoldet, sådan som sendebudet havde sagt.
Kisten, som de lå i, var lavet ved at sammenføje sten med en slags
cement. På bunden af kisten var der lagt to sten på tværs, og på
disse sten lå pladerne og de andre ting sammen med dem.

Jeg forsøgte at tage dem op, men det forbød sendebudet mig, og
jeg fik igen at vide, at tiden til at tage dem op endnu ikke var
kommet og heller ikke ville komme førend fire år fra da af; men
han fortalte mig, at jeg skulle komme til stedet nøjagtig ét år
senere, og at han ville mødes med mig dér, og at jeg skulle fortsætte
dermed, indtil tiden var inde til at få pladerne.

Som det var blevet mig befalet, gik jeg derfor derhen ved afslut-
ningen af hvert år, og hver gang fandt jeg det samme sendebud
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dér, og ved hvert af vore møder modtog jeg undervisning og
kundskab fra ham om det, Herren ville lade ske, og om hvordan
og på hvilken måde hans rige skulle styres i de sidste dage.

* * * * * * *
Endelig kom tiden, da jeg kunne få pladerne, Urim og Tummim

og brystskjoldet. På den toogtyvende dag i september et tusinde
otte hundrede og syvogtyve, efter at jeg som sædvanlig ved afslut-
ningen af endnu et år var gået hen til det sted, hvor de var henlagt,
overdrog det samme himmelske sendebud dem til mig med den
befaling: At jeg skulle være ansvarlig for dem, og at jeg, hvis jeg
lod dem glide mig af hænde på grund af manglende omhu eller
ved nogen forsømmelse fra min side, ville blive forstødt, men at
de, hvis jeg af al kraft ville anstrenge mig for at passe på dem,
indtil han, sendebudet, kom efter dem, ville blive beskyttet.

Jeg fandt snart ud af grunden til, at jeg havde fået så strenge
påbud om at passe på dem, og hvorfor sendebudet havde sagt, at
han, når jeg havde gjort det, der blev forlangt af mig, ville komme
efter dem. For aldrig så snart var det kendt, at jeg havde dem,
førend man gjorde sig de største anstrengelser for at få dem fra
mig. Enhver tænkelig list blev anvendt med det formål. Forfølgelsen
blev mere bitter og hård end før, og mange var bestandig på udkig
efter en mulighed for at få dem fra mig. Men ved Guds visdom
forblev de sikre i mine hænder, indtil jeg havde udført det med
dem, der blev forlangt af mig. Da sendebudet som aftalt kom efter
dem, afleverede jeg dem til ham, og han har dem i sin varetægt
indtil denne dag, som er den anden dag i maj, et tusinde otte
hundrede og otteogtredive.«

Den fuldstændige beretning findes i Joseph Smith – Historie i
Den Kostelige Perle og i History of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie),
bind 1, kapitlerne 1 til og med 6.

Denne gamle optegnelse, som således blev bragt frem af jorden
som røsten fra et folk, der taler fra støvet, og oversat til vor tids
sprog ved Guds gave og kraft, som bevidnet ved guddommelig
stadfæstelse, blev første gang udgivet til verden på engelsk i året
1830 som The Book of Mormon.
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EN KORT FORKLARING OM

Mormons Bog
Mormons Bog er en hellig optegnelse om folkeslag i det fordums
Amerika og blev indgraveret på plader af metal. I selve bogen
nævnes fire sæt metalplader:
1. Nefis plader, hvoraf der var to sæt: de små plader og de store

plader. De førstnævnte blev i overvejende grad helliget åndelige
anliggender og profeternes tjenestegerning og undervisning,
mens de sidstnævnte hovedsagelig indholdt de pågældende
folkeslags verdslige historie (1 Ne 9:2–4). Men fra Mosijas tid
indeholdt de store plader også begivenheder af væsentlig åndelig
betydning.

2. Mormons plader, der består af en forkortelse, som Mormon lavede
af Nefis store plader, med mange kommentarer. Disse plader
indeholdt også en fortsættelse af historien skrevet af Mormon
samt tilføjelser af hans søn Moroni.

3. Eters plader, der giver en beretning om jereditternes historie.
Denne optegnelse blev forkortet af Moroni, som indføjede sine
egne kommentarer og føjede optegnelsen til den overordnede
beretning under titlen »Eters Bog«.

4. Bronzepladerne, som Lehis folk tog med sig fra Jerusalem i 600
f.Kr. De indeholdt »de fem mosebøger ... og også en optegnelse
om jøderne fra begyndelsen, helt op til indledningen af Sidki-
jas, Judas konges, regeringstid, og også de hellige profeters
profetier« (1 Ne 5:11–13). Mange citater fra disse plader fra
Esajas og andre bibelske og ikke-bibelske profeter forekommer
i Mormons Bog.
Mormons Bog består af femten hovedafsnit eller dele, som med

en enkelt undtagelse kaldes bøger, der hver for sig bærer hoved-
forfatterens navn. Den første del (de første seks bøger til og med
Omnis Bog) er en oversættelse af Nefis små plader. Mellem Omnis
Bog og Mosijas Bog findes en indføjelse, der kaldes Mormons Ord.
Denne indføjelse forbinder den optegnelse, der var graveret på de
små plader, med Mormons forkortelse af de store plader.

Den længste del, fra Mosijas Bog til og med Mormons Bogs
kapitel 7, er en oversættelse af Mormons forkortelse af Nefis store
plader. Den afsluttende del, fra Mormons Bogs kapitel 8 og bogen
ud, blev indgraveret af Mormons søn, Moroni, der efter at have
færdiggjort optegnelsen om sin fars liv lavede en forkortelse af
jereditternes optegnelse (kaldet Eters Bog) og senere tilføjede det,
der nu kendes som Moronis Bog.
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I eller omkring 421 e.Kr. forseglede Moroni, den sidste af de
nefitiske profet-historikere, den hellige optegnelse og skjulte den i
Herren, for at den skulle blive bragt frem i de sidste dage, som
forudsagt ved Guds røst gennem sine fordums profeter. I 1823
e.Kr. kom den samme Moroni, som da var en opstanden person, til
profeten Joseph Smith og overdrog efterfølgende de indgraverede
plader til ham.

Vedrørende denne udgave: Nogle mindre fejl i teksten er blevet
videreført i tidligere udgaver af Mormons Bog, udgivet på engelsk.
Denne udgave indeholder rettelser, der findes relevante for at bringe
teksten i overensstemmelse med de oprindelige manuskripter og
de første udgaver, som profeten Joseph Smith redigerede.
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Nefis Første Bog

HANS REGERINGSTID OG TJENESTEGERNING

En beretning om Lehi og hans hustru, Sarija, og hans fire søn-
ner, der (begyndende med den ældste) hed Laman, Lemuel,

Sam og Nefi. Herren formaner Lehi til at drage ud af Jerusalems
land, fordi han profeterer for folket angående deres misgerninger,
og de forsøger at berøve ham livet. Han drager tre dagsrejser
ud i ørkenen med sin familie. Nefi tager sine brødre med sig og
tager tilbage til Jerusalems land efter optegnelsen om jøderne.
Beretningen om deres trængsler. De tager Ismaels døtre til hustru.
De tager deres familier med sig og drager ud i ørkenen. Deres
lidelser og trængsler i ørkenen. Den vej de rejser. De kommer til de
store vande. Nefis brødre sætter sig op imod ham. Han beskæmmer
dem og bygger et skib. De giver stedet navnet Overflod. De krydser
de store vande og kommer til det forjættede land og så videre.
Dette er i overensstemmelse med Nefis beretning, eller med andre
ord, jeg, Nefi, har skrevet denne optegnelse.

KAPITEL 1

Nefi påbegynder optegnelsen om
sit folk – Lehi ser i et syn en ildsøj-
le og læser fra en bog med profetier
– Han priser Gud, forudsiger
Messias’ komme og profeterer om
ødelæggelsen af Jerusalem – Han
bliver forfulgt af jøderne. Om-
kring 600 f.Kr.

JEG, aNefi, der er født af bagt-
værdige cforældre, jeg blev
derfor doplært en del i al min

fars lærdom, og da jeg har set
mange etrængsler i løbet af mine
dage, men alligevel er blevet
meget begunstiget af Herren
alle mine dage, ja, da jeg har fået

stor kundskab om Guds godhed
og fhemmeligheder, udfærdiger
jeg derfor en goptegnelse om mit
virke i mine dage.

2 Ja, jeg udfærdiger en opteg-
nelse på min fars asprog, der
består af jødernes lærdom og
egypternes sprog.

3 Og jeg ved, at den optegnelse,
som jeg udfærdiger, er asand;
og jeg udfærdiger den med min
egen hånd; og jeg udfærdiger
den i overensstemmelse med
min viden.

4 For det skete i begyndelsen
af det aførste år af bSidkijas,
Judas konges, regeringstid (min
far Lehi havde boet ved cJerusa-
lem alle sine dage); og i det selv

[Nefis Første Bog]
1 1a gs Nefi, Lehis søn.

b Ordsp 22:1.
c L&P 68:25, 28.

gs Forældre.
d En 1:1; Mosi 1:2–3.

gs Undervisning.

e gs Modgang.
f gs Guds

hemmeligheder.
g gs Skrifter.

2a Mosi 1:2–4;
Morm 9:32–33.

3a 1 Ne 14:30; Mosi 1:6;

Eter 5:1–3; L&P 17:6.
4a gs Kronologisk

oversigt – 598 f.Kr.
b 2 Krøn 36:10;

Jer 52:3–5;
Omni 1:15.

c 1 Krøn 9:3.
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samme år kom der mange
dprofeter, der profeterede for
folket, at de skulle omvende
sig, ellers ville den store by
eJerusalem blive ødelagt.
5 Således skete det, at min far,

aLehi, mens han drog om, bbad
til Herren, ja, af hele sit hjerte
for sit folk.

6 Og det skete, mens han bad
til Herren, at der kom en aildsøj-
le og hvilede på en klippe foran
ham; og han så og hørte meget;
og på grund af det, som han så
og hørte, skælvede og bævede
han overordentlig meget.

7 Og det skete, at han vendte
hjem til sit eget hus ved Jerusa-
lem; og han kastede sig på sin
seng, aovervældet af Ånden og
det, som han havde set.

8 Og således overvældet af
Ånden blev han bortrykket i et
asyn, så han endog så bhimlene
åbne, og han mente at se Gud
sidde på sin trone, omgivet af
utallige skarer af engle, der så
ud som om de sang og priste
deres Gud.
9 Og det skete, at han så Én

stige ned fra himlens midte, og
han så, at hans aglans overgik
solens midt på dagen.

10 Og han så også atolv andre,
der fulgte ham, og deres skær

overgik stjernernes på himmel-
hvælvingen.

11 Og de kom ned og gik frem
på jordens overflade; og den
første kom hen og stod foran
min far og gav ham en abog og
bød ham, at han skulle læse.

12 Og det skete, at mens
han læste, blev han fyldt af
aHerrens Ånd.
13 Og han læste og sagde: Ve,

ve, Jerusalem, for jeg har set
dine avederstyggeligheder! Ja, og
min far læste meget angående
bJerusalem – at den ville blive
tilintetgjort og indbyggerne
deri; mange ville omkomme ved
sværdet, og mange ville blive
cført bort til Babylon som fanger.
14 Og det skete, at da min far

havde læst og set mange store
og forunderlige ting, råbte han
mange ord til Herren, såsom:
Store og forunderlige er dine
gerninger, o Herre, Gud, Al-
mægtige! Din trone er høj i
himlene, og din magt og godhed
og barmhjertighed er over alle
jordens indbyggere; og fordi
du er barmhjertig, vil du ikke
tillade dem, der akommer til
dig, at de skal fortabes!

15 Og med et sådant sprog
priste min far sin Gud, for hans
sjæl frydede sig, og hele hans

4d 2 Kong 17:13–15;
2 Krøn 36:15–16;
Jer 7:25–26.
gs Profet.

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

5a gs Lehi, Nefis far.
b Jak 5:16.

6a 2 Mos 13:21;
Hel 5:24, 43;
L&P 29:12;
JS–H 1:16.

7a Dan 10:8; 1 Ne 17:47;
Moses 1:9–10;
JS–H 1:20.

8a 1 Ne 5:4.
gs Syn.

b Ez 1:1; ApG 7:55–56;
1 Ne 11:14;
Hel 5:45–49;
L&P 137:1.

9a JS–H 1:16–17.
10a gs Apostel.
11a Ez 2:9.

12a L&P 6:15.
13a 2 Kong 24:18–20;

2 Krøn 36:14.
b 2 Kong 23:27; 24:2;

Jer 13:13–14;
2 Ne 1:4.

c 2 Kong 20:17–18;
2 Ne 25:10;
Omni 1:15.

14a Alma 5:33–36;
3 Ne 9:14.
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hjerte var fyldt på grund af det,
som han havde set, ja, som
Herren havde vist ham.
16 Og se, jeg, Nefi, udfærdiger

ikke en fuldstændig beretning
om det, som min far har skrevet,
for han har skrevet meget,
som han så i syner og i drømme;
o g h a n h a r o g s å s k r e v e t
meget, som han aprofeterede og
talte til sine børn, hvorom jeg
ikke udfærdiger en fuldstændig
beretning.

17 Men jeg vil udfærdige en
beretning om mit virke i mine
dage. Se, jeg udfærdiger en afor-
kortelse af min fars boptegnelse
på plader, som jeg har lavet med
mine egne hænder; for se, efter
at jeg har forkortet min fars
optegnelse, så vil jeg udfærdige
en beretning om mit eget liv.

18 For se, jeg ønsker, at I skal
vide, at efter at Herren havde
vist min far, Lehi, så mange
forunderlige ting, ja, angående
aødelæggelsen af Jerusalem, se,
da gik han ud blandt folket og
begyndte at bprofetere og at
fortælle dem om det, som han
havde både set og hørt.
19 Og det skete, at jøderne

aspottede ham på grund af det,
som han vidnede om dem; for
han vidnede i sandhed om deres
ugudelighed og deres veder-
styggeligheder; og han vidnede
om, at det, som han havde set
og hørt, og også det, som han

havde læst i bogen, tydeligt til-
kendegav bMessias’ komme og
også verdens forløsning.

20 Og da jøderne hørte dette,
blev de vrede på ham, ja, lige-
som på profeterne fordum, som
de havde astødt ud og stenet og
slået ihjel; og de stræbte ham
også efter livet for at berøve
ham det. Men se, jeg, Nefi, vil
vise jer, at Herrens milde bbarm-
hjertighed er over alle dem,
som han har udvalgt på grund
af deres tro for at gøre dem
mægtige, endog med magt til
udfrielse.

KAPITEL 2

Lehi fører sin familie ud i ørkenen
ved Det Røde Hav – De efterlader
deres ejendom – Lehi bringer et
slagtoffer til Herren og lærer sine
sønner, at de skal holde befalingerne
– Laman og Lemuel murrer imod
deres far – Nefi er lydig og beder i
tro; Herren taler til ham, og han
bliver udvalgt til at regere over
sine brødre. Omkring 600 f.Kr.

For se, det skete, at Herren talte
til min far, ja, i en drøm, og
sagde til ham: Velsignet er du,
Lehi, for det, som du har gjort;
og fordi du har været trofast og
kundgjort dette folk det, som
jeg befalede dig, se, da forsøger
de at aberøve dig livet.

2 Og det skete, at Herren

16a 1 Ne 7:1.
17a 1 Ne 9:2–5.

b 1 Ne 6:1–3; 19:1–6;
2 Ne 5:29–33;
L&P 10:38–46.

18a 2 Ne 25:9–10;

L&P 5:20.
b gs Profeti.

19a 2 Krøn 36:15–16;
Jer 25:4;
1 Ne 2:13; 7:14.

b gs Messias.

20a Hel 13:24–26.
b Alma 34:38;

L&P 46:15.
gs Barmhjertighed.

2 1a 1 Ne 7:14.
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abefalede min far, ja, i en bdrøm,
at han skulle ctage sin familie
med sig og drage ud i ørkenen.

3 Og det skete, at han var
alydig mod Herrens ord, hvorfor
han gjorde, som Herren befa-
lede ham.
4 Og det skete, at han drog ud

i ørkenen. Og han forlod sit hus
og sit arveland og sit guld og
sit sølv og sine kostbarheder og
tog ikke noget med sig, bortset
fra sin familie og proviant og
telte, og adrog ud i ørkenen.
5 Og han kom ned til grænse-

egnene nær bredden af aDet
Røde Hav, og han rejste i ørke-
nen i de grænseegne, som ligger
nærmest Det Røde Hav, og han
rejste i ørkenen med sin familie,
som bestod af min mor, Sarija,
og mine ældre brødre, bLaman,
Lemuel og Sam.
6 Og det skete, at da han havde

rejst tre dage i ørkenen, slog han
sit telt op i en adal ved bredden
af en flod med vand.

7 Og det skete, at han bygge-
de et aalter af bsten og bragte
Herren et offer og gav ctak til
Herren vor Gud.
8 Og det skete, at han gav

floden navnet Laman, og den
løb ud i Det Røde Hav, og dalen
lå i grænseegnene nær dens
udmunding.

9 Og da min far så, at flodens
vand løb ud i Det Røde Havs

kilde, talte han til Laman og
sagde: O, gid du var som denne
flod og bestandig løb ud i kilden
til al retfærdighed!

10 Og han talte også til Lemuel:
O, gid du var som denne dal,
fast og bestandig, og urokkelig
i at holde Herrens befalinger!

11 Se, dette sagde han på
grund af Lamans og Lemuels
stivnakkethed; for se, de amur-
rede imod deres bfar over meget,
fordi han var en csynsk mand
og havde ført dem ud af Jerusa-
lems land, så de måtte efterlade
deres arveland og deres guld
og deres sølv og deres kostbar-
heder, og så de måtte omkomme
i ørkenen. Og det, sagde de,
havde han gjort på grund af sit
hjertes tåbelige indbildninger.

12 Og således murrede Laman
og Lemuel, der var de ældste,
imod deres far. Og de murrede,
fordi de ikke avidste, hvordan
den Gud, som havde skabt
dem, handlede.

13 Ej heller troede de, at Jerusa-
lem, den store by, kunne blive
aødelagt i overensstemmelse
med profeternes ord. Og de
var ligesom de jøder, der var i
Jerusalem, og som forsøgte at
berøve min far livet.

14 Og det skete, at min far talte
til dem i Lemuels dal med akraft
og fyldt af Ånden, indtil deres
legeme brystede foran ham. Og

2a 1 Ne 5:8; 17:44.
b gs Drømme.
c 1 Mos 12:1;

2 Ne 10:20;
Eter 1:42; Abr 2:3.

3a gs Lydighed.
4a 1 Ne 10:4; 19:8.
5a 1 Ne 16:14; L&P 17:1.

b gs Laman.
6a 1 Ne 9:1.
7a 1 Mos 12:7–8;

2 Mos 24:4;
Abr 2:17.

b 2 Mos 20:25;
5 Mos 27:5–6.

c gs Taknemlighed.

11a 1 Ne 17:17.
gs Murre.

b Ordsp 20:20.
c 1 Ne 5:2–4.

12a Moses 4:6.
13a Jer 13:14; 1 Ne 1:13.
14a gs Magt.

b 1 Ne 17:45.
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han beskæmmede dem, så de
ikke turde tage til genmæle mod
ham; derfor gjorde de, som han
befalede dem.
15 Og min far boede i et telt.
16 Og det skete, at jeg, Nefi,

som var overordentlig ung, men
som alligevel var stor af vækst,
og som også nærede store
ønsker om at kende til Guds
ahemmeligheder, jeg anråbte
derfor Herren; og se, han bkom
til mig og cblødgjorde mit hjerte,
så jeg dtroede alle de ord, som
min efar havde talt; derfor
satte jeg mig ikke op imod ham,
ligesom mine brødre.

17 Og jeg talte til Sam og kund-
gjorde ham det, som Herren
havde givet til kende for mig
ved sin hellige Ånd. Og det
skete, at han troede mine ord.

18 Men se, Laman og Lemuel
ville ikke lytte til mine ord; og
da jeg var abedrøvet over deres
hjertes hårdhed, anråbte jeg
Herren for dem.
19 Og det skete, at Herren talte

til mig og sagde: Velsignet er
du, Nefi, på grund af din atro,
for du har søgt mig flittigt med
ydmyghed i hjertet.

20 Og for så vidt som I holder
mine befalinger, skal I have
afremgang, og I skal blive ført
til et bforjættet land, ja, et land,

som jeg har beredt til jer, ja, et
land som er mere udsøgt end
alle andre lande.

21 Og for så vidt som dine
brødre sætter sig op imod
dig, skal de blive aforstødt fra
Herrens nærhed.

22 Og for så vidt som du holder
mine befalinger, skal du blive
gjort til ahersker over og lærer
for dine brødre.

23 For se, på den dag, da de
sætter sig op imod mig, vil jeg
aforbande dem, ja, med en hård
forbandelse, og de skal ikke
få nogen magt over dine efter-
kommere, medmindre de også
sætter sig op imod mig.

24 Og dersom de sætter sig
op imod mig, skal de for dine
efterkommere blive en asvøbe,
s o m s k a l b v æ k k e d e m t i l
erindring.

KAPITEL 3

Lehis sønner vender tilbage til
Jerusalem for at få fat i bronzepla-
derne – Laban nægter at udlevere
pladerne – Nefi formaner og op-
muntrer sine brødre – Laban stjæ-
ler deres ejendom og forsøger at slå
dem ihjel – Laman og Lemuel slår
Nefi og Sam og bliver irettesat af
en engel. Omkring 600–592 f.Kr.

16a gs Guds
hemmeligheder.

b Sl 8:5; Alma 17:10;
L&P 5:16.
gs Åbenbaring.

c 1 Kong 18:37;
Alma 5:7.

d 1 Ne 11:5.
e gs Far, jordisk;

Profet.

18a Alma 31:24;
3 Ne 7:16.

19a 1 Ne 7:12; 15:11.
20a Jos 1:7;

1 Ne 4:14;
Mosi 1:7.

b 5 Mos 33:13–16;
1 Ne 5:5; 7:13;
Moses 7:17–18.
gs Forjættet land.
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Alma 9:13–15; 38:1.

22a 1 Mos 37:8–11;
1 Ne 3:29.

23a 5 Mos 11:28;
1 Ne 12:22–23;
L&P 41:1.

24a Jos 23:13;
Dom 2:22–23.

b 2 Ne 5:25.
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Og det skete, at jeg, Nefi, efter
at have talt med Herren vendte
tilbage til min fars telt.
2 Og det skete, at han talte

til mig og sagde: Se, jeg har
drømt en adrøm, hvori Herren
har befalet mig, at du og dine
brødre skal vende tilbage til
Jerusalem.

3 For se, Laban har optegnelsen
om jøderne og også en aop-
tegnelse over mine forfædres
slægt, og de er indgraveret på
bronzeplader.

4 Derfor har Herren befalet
mig, at du og dine brødre skal
tage til Labans hus og forsøge
at få optegnelserne og bringe
dem herned i ørkenen.

5 Og se nu, dine brødre murrer
og siger, at det er noget vanske-
ligt, som jeg har krævet af dem,
men se, jeg har ikke krævet det
af dem, men det er en befaling
fra Herren.

6 Tag derfor af sted, min
søn, og du skal blive begunsti-
get af Herren, fordi du aikke
har murret.

7 Og det skete, at jeg, Nefi,
sagde til min far: Jeg avil tage af
sted og gøre det, som Herren har
befalet, for jeg ved, at Herren
ikke giver nogen bbefalinger til
menneskenes børn, uden at
han cbereder en vej for dem, så
de kan udføre det, som han
befaler dem.
8 Og det skete, at da min far

havde hørt disse ord, blev han

overordentlig glad, for han vid-
ste, at jeg var blevet velsignet
af Herren.

9 Og jeg, Nefi, og mine brødre
begav os ud i ørkenen med
vore telte for at drage op til
Jerusalems land.

10 Og det skete, at da vi var
kommet op til Jerusalems land,
rådførte mine brødre og jeg os
med hinanden.

11 Og vi akastede lod om,
hvem af os der skulle gå ind til
Labans hus. Og det skete, at lod-
det faldt på Laman; og Laman
gik ind til Labans hus, og han
talte med ham, mens han sad
i sit hus.

12 Og han ønskede af Laban
de optegnelser, som var indgra-
veret på bronzepladerne, og
som indeholdt aoptegnelsen om
min fars slægt.

13 Og se, det skete, at Laban
blev vred og jog ham bort fra
sin nærhed, og han ville ikke
have, at han skulle have opteg-
nelserne. Derfor sagde han til
ham: Se, du er en røver, og jeg
vil slå dig ihjel.

14 Men Laman flygtede bort
fra hans nærhed og fortalte os
om det, som Laban havde gjort.
Og vi begyndte at blive over-
ordentlig sorgfulde, og mine
brødre skulle til at vende tilba-
ge til min far i ørkenen.

15 Men se, jeg sagde til dem:
Så sandt som Herren lever, og
vi lever, så vil vi ikke drage ned

3 2a gs Drømme.
3a 1 Ne 5:14.
6a gs Opretholdelse af

kirkeledere.
7a 1 Sam 17:32;

1 Kong 17:11–15.
gs Tro; Lydighed.

b gs Guds befalinger.
c 1 Mos 18:14;

Fil 4:13;

1 Ne 17:3, 50;
L&P 5:34.

11a Neh 10:35;
ApG 1:26.

12a 1 Ne 3:3; 5:14.
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til vor far i ørkenen, førend vi
har udført det, som Herren har
befalet os.
16 Lad os derfor være trofaste

i at holde Herrens befalinger;
lad os derfor drage ned til vor
fars aarveland, for se, han har
efterladt guld og sølv og alle
slags rigdomme. Og alt det har
han gjort på grund af Herrens
bbefalinger.

17 For han vidste, at Jerusalem
skulle blive aødelagt på grund
af folkets ugudelighed.
18 For se, de har aforkastet

profeternes ord. Hvis min far
derfor var blevet boende i lan-
det, efter at han var blevet
bbefalet at flygte ud af landet,
se, da ville han også omkom-
me. Derfor må det nødvendigvis
være sådan, at han flygter ud
af landet.
19 Og se, Gud anser det for

víst, at vi skal få disse aoptegnel-
ser, så vi kan bevare vore fædres
sprog for vore børn;

20 og også så vi kan abevare
for dem de ord, som er blevet
talt ved alle de hellige profeters
mund, og som blev givet dem
ved Guds Ånd og kraft siden
verden begyndte, helt op til
vor tid.

21 Og det skete, at jeg med et
sådant sprog formåede mine
brødre til at være trofaste i at
holde Guds befalinger.

22 Og det skete, at vi drog ned

til vort arveland, og vi samlede
vort aguld og vort sølv og vore
kostbarheder sammen.

23 Og efter at vi havde samlet
disse ting sammen, drog vi
igen op til Labans hus.

24 Og det skete, at vi gik ind
til Laban og ønskede af ham, at
han skulle give os de opteg-
nelser, der var indgraveret på
abronzepladerne, for hvilke vi
ville give ham vort guld og vort
sølv og alle vore kostbarheder.

25 Og det skete, at da Laban så
vor ejendom, og at den var
overordentlig stor, abegærede
han den, således at han jog os
ud og sendte sine tjenere efter
os for at slå os ihjel, så han
kunne få vor ejendom.

26 Og det skete, at vi flygtede
for Labans tjenere, og vi var nødt
til at efterlade vor ejendom, og
den faldt i Labans hænder.

27 Og det skete, at vi flygtede
ud i ørkenen, og Labans tjenere
indhentede os ikke, og vi skjulte
os i en klippehule.

28 Og det skete, at Laman blev
vred på mig og også på min far;
og det blev Lemuel også, for
han lyttede til Lamans ord.
Derfor talte Laman og Lemuel
mange ahårde ord til os, deres
yngre brødre, og de slog os
endog med en kæp.

29 Og det skete, mens de slog
os med en kæp, se, da kom en
aengel fra Herren og stod foran

16a 1 Ne 2:4.
b 1 Ne 2:2; 4:34.

17a 2 Krøn 36:16–20;
Jer 39:1–9;
1 Ne 1:13.

18a gs Oprør.

b 1 Ne 16:8.
19a Omni 1:17;

Mosi 1:2–6.
20a gs Skrifter –

Skrifterne skal
bevares.

22a 1 Ne 2:4.
24a 1 Ne 3:3.
25a gs Begære.
28a 1 Ne 17:17–18.
29a 1 Ne 4:3; 7:10.

gs Engle.
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dem, og han talte til dem og
sagde: Hvorfor slår I jeres yngre
bror med en kæp? Ved I ikke, at
Herren har udvalgt ham til at
være bhersker over jer, og det
på grund af jeres misgerninger?
Se, I skal drage op til Jerusalem
igen, og Herren vil overgive
Laban i jeres hænder.
30 Og efter at aenglen havde

talt til os, forlod han os.
31 Og efter at englen havde

forladt os, begyndte Laman
og Lemuel igen at amurre og
sige: Hvordan er det muligt, at
Herren vil overgive Laban i vore
hænder? Se, han er en mægtig
mand, og han kan befale over
halvtreds, ja, han kan endog
slå halvtreds ihjel, hvorfor så
ikke os?

KAPITEL 4

Nefi slår Laban ihjel på Herrens
befaling og sikrer sig derefter bron-
zepladerne ved list – Zoram vælger
at slutte sig til Lehis familie i ørke-
nen. Omkring 600–592 f.Kr.

Og det skete, at jeg talte til mine
brødre og sagde: Lad os igen
drage op til Jerusalem, og lad os
være atrofaste i at holde Herrens
befalinger, for se, han er mægti-
gere end hele jorden, hvorfor så
ikke også bmægtigere end Laban
og hans halvtreds, ja, eller selv
end hans ti tusinder?
2 Lad os derfor drage derop;

lad os være astærke ligesom
bMoses, for han talte i sandhed
til vandene i cDet Røde Hav, og
de delte sig til den ene og til
den anden side, og vore fædre
kom igennem ud af fangenskab
på tør grund, og Faraos hære
fulgte efter og druknede i van-
dene i Det Røde Hav.

3 Se nu, I ved, at dette er
sandt, og I ved også, at en
aengel har talt til jer; hvorledes
kan I da tvivle? Lad os drage
derop; Herren er i stand til at
udfri os, ligesom vore fædre,
og til at slå Laban ihjel, ligesom
egypterne.

4 Se, da jeg havde talt disse
ord, var de stadig vrede og fort-
satte med at murre; alligevel
fulgte de med mig op, indtil vi
kom til Jerusalems mure.

5 Og det var om natten; og jeg
lod dem skjule sig uden for mu-
rene. Og efter at de havde skjult
sig, krøb jeg, Nefi, ind i byen og
gik hen mod Labans hus.

6 Og jeg blev aført af Ånden
uden på forhånd at bvide, hvad
jeg skulle gøre.

7 Alligevel gik jeg af sted, og
da jeg kom hen i nærheden af
Labans hus, så jeg en mand, og
han var faldet om på jorden foran
mig, for han var beruset af vin.

8 Og da jeg kom hen til ham,
opdagede jeg, at det var Laban.

9 Og jeg så hans asværd, og
jeg trak det ud af dets skede,
og fæstet på det var af rent

29b 1 Ne 2:22.
30a 1 Ne 16:38.
31a gs Murre.
4 1a gs Mod; Tro.

b 1 Ne 7:11–12.

2a 5 Mos 11:8.
b gs Moses.
c 2 Mos 14:21;

1 Ne 17:26;
Mosi 7:19.

3a 1 Ne 3:29–31; 7:10.
6a gs Helligånden;

Inspiration.
b Hebr 11:8.

9a 2 Ne 5:14; L&P 17:1.
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guld, og forarbejdningen af det
var overordentlig fin, og jeg så,
at klingen på det var af det
ypperligste stål.
10 Og det skete, at jeg af Ånden

blev adrevet til, at jeg skulle
dræbe Laban, men jeg sagde i
mit hjerte: Aldrig på noget tids-
punkt har jeg udgydt et men-
neskes blod. Og jeg veg tilbage
og ønskede, at jeg ikke skulle
slå ham ihjel.
11 Og Ånden sagde igen til

mig: Se, aHerren har overgivet
ham i dine hænder. Ja, og jeg
vidste også, at han havde for-
søgt at berøve mig livet, ja, og at
han ikke ville lytte til Herrens
befalinger, og at han også havde
btaget vor ejendom.

12 Og det skete, at Ånden igen
sagde til mig: Slå ham ihjel, for
Herren har overgivet ham i dine
hænder.

13 Se, Herren aslår de bugude-
lige ihjel for at føre sine retfær-
dige formål ud i livet. Det er
cbedre, at ét menneske omkom-
mer, end at et folkeslag synker
ned og omkommer i vantro.
14 Og se, da jeg, Nefi, havde

hørt disse ord, huskede jeg
Herrens ord, som han talte til
mig i ørkenen, da han sagde:
aFor så vidt som dine efterkom-
mere holder mine bbefalinger,
skal de have cfremgang i det
forjættede dland.

15 Ja, og jeg tænkte også, at

de ikke kunne holde Herrens
befalinger i henhold til Moselo-
ven, medmindre de havde loven.

16 Og jeg vidste også, at
aloven var indgraveret på bron-
zepladerne.

17 Og videre, jeg vidste, at
Herren havde overgivet Laban
i mine hænder af denne årsag,
at jeg kunne få optegnelserne
i overensstemmelse med hans
befalinger.

18 Derfor adlød jeg Åndens
røst og tog Laban ved hans
hovedhår, og jeg huggede hans
hoved af med hans eget asværd.
19 Og efter at jeg havde hugget

hans hoved af med hans eget
sværd, tog jeg Labans klæder og
tog dem på, ja, hvert et stykke,
og jeg spændte hans rustning
om mine lænder.

20 Og efter at jeg havde gjort
det, gik jeg hen mod Labans
skatkammer. Og mens jeg gik
hen mod Labans skatkammer,
se, da så jeg Labans atjener, som
havde nøglerne til skatkamme-
ret. Og jeg befalede ham med
Labans røst, at han skulle gå
med mig ind i skatkammeret.

21 Og han antog mig for at
være sin herre Laban, for han så
klæderne og også sværdet, der
var spændt om mine lænder.

22 Og han talte til mig om
jødernes ældster, da han vidste,
at hans herre Laban havde
været ude med dem om aftenen.

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 gs Ugudelig.

c Alma 30:47.
14a Omni 1:6;

Mosi 2:22;
Eter 2:7–12.

b gs Guds befalinger.
c 1 Ne 2:20.

d 1 Ne 17:13–14;
Jakob 2:12.

16a gs Moseloven.
18a 1 Sam 17:51.
20a 2 Ne 1:30.
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23 Og jeg talte til ham, som om
det var Laban.

24 Og jeg sagde også til ham,
at jeg skulle bringe indgraverin-
gerne, der var på abronzeplader-
ne, med til mine ældre brødre,
som var uden for murene.

25 Og jeg bød ham også, at
han skulle følge med mig.

26 Og han, der antog, at jeg
talte om brødrene i menigheden,
og at jeg virkelig var den Laban,
som jeg havde slået ihjel, han
fulgte derfor med mig.

27 Og han talte mange gange til
mig angående jødernes ældster,
mens jeg gik ud til mine brødre,
som var uden for murene.

28 Og det skete, at da Laman
så mig, blev han overordentlig
bange, og ligeså Lemuel og Sam.
Og de flygtede fra min nærhed,
for de troede, at det var Laban,
og at han havde slået mig ihjel
og nu også forsøgte at berøve
dem livet.

29 Og det skete, at jeg råbte til
dem, og de hørte mig, derfor
ophørte de med at flygte fra
min nærhed.

30 Og det skete, at da Labans
tjener så mine brødre, begyndte
han at bæve, og han skulle til at
flygte fra mig og vende tilbage
til byen Jerusalem.

31 Og se, jeg, Nefi, som er en
mand, der er stor af bygning,
og som også har fået stor astyrke
af Herren, jeg greb derfor fat i
Labans tjener og holdt ham
fast, så han ikke kunne flygte.

32 Og det skete, at jeg sagde til
ham, at hvis han ville lytte til
mine ord, så ville vi, så sandt
som Herren lever, og jeg lever,
skåne hans liv, dersom han ville
lytte til vore ord.

33 Og jeg sagde til ham, ja, med
en aed, at han ikke behøvede
frygte; at han ville blive en fri
mand som os, hvis han ville
drage med os ned i ørkenen.

34 Og jeg talte også til ham og
sagde: Det er visselig Herren,
der har abefalet os at gøre dette,
og burde vi ikke være flittige til
at holde Herrens befalinger?
Hvis du derfor vil drage ned i
ørkenen til min far, skal du blive
regnet som en af os.

35 Og det skete, at aZoram
fattede mod ved de ord, som
jeg talte. Se, Zoram var navnet
på tjeneren, og han lovede, at
han ville drage ned i ørkenen til
vor far. Ja, og han aflagde også
en ed til os på, at han ville blive
hos os fra det tidspunkt af.

36 Se, vi nærede ønske om,
at han skulle blive hos os af
den årsag, at jøderne ikke
skulle få kendskab til vor flugt
ud i ørkenen, for at de ikke
skulle sætte efter os og slå
os ihjel.

37 Og det skete, at da Zoram
havde aflagt en aed til os, for-
svandt vor frygt angående ham.

38 Og det skete, at vi tog bron-
zepladerne og Labans tjener og
drog ud i ørkenen og rejste ned
til vor fars telt.

24a 1 Ne 3:12, 19–24;
5:10–22.

31a Mosi 9:17;
Alma 56:56.

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

2 Ne 5:5–6.

gs Zoram, zoramitter.
37a Jos 9:1–21;

Præd 5:3.
gs Ed.
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KAPITEL 5

Sarija beklager sig over for Lehi –
Begge fryder sig ved deres sønners
tilbagevenden – De bringer slagt-
ofre – Bronzepladerne indeholder
Moses’ og de andre profeters
skrivelser – Pladerne viser, at Lehi
er en efterkommer af Josef – Lehi
profeterer om sine efterkommere
og pladernes bevarelse. Omkring
600–592 f.Kr.

Og det skete, at efter at vi var
kommet ned i ørkenen til vor
far, se, da blev han fyldt af glæ-
de, og også min mor, aSarija,
blev overordentlig glad, for
hun havde virkelig sørget på
grund af os.
2 For hun havde troet, at vi

var omkommet i ørkenen; og
hun havde også beklaget sig
over for min far og fortalt ham,
at han var en synsk mand, idet
hun sagde: Se, du har ført os ud
af vort arveland, og mine sønner
er ikke til mere, og vi omkom-
mer i ørkenen.

3 Og med et sådant sprog
havde min mor beklaget sig
over for min far.

4 Og det var sket, at min
far talte til hende og sagde: Jeg
ved, at jeg er en asynsk mand,
for hvis jeg ikke i et b syn
havde set det, der hører Gud
til, ville jeg ikke have kendt
Guds godhed, men ville være
blevet ved Jerusalem og være

omkommet sammen med mine
brødre.

5 Men se, jeg har fået et aforjæt-
tet land, hvilket jeg fryder mig
ved, ja, og jeg bved, at Herren
vil udfri mine sønner af Labans
hænder og igen bringe dem ned
til os i ørkenen.

6 Og med et sådant sprog
trøstede min far, Lehi, min mor,
Sarija, angående os, mens vi
rejste i ørkenen op til Jerusalems
land for at få fat i optegnelsen
om jøderne.

7 Og da vi var kommet tilbage
til min fars telt, se, da blev deres
glæde fuldkommen, og min
mor blev trøstet.

8 Og hun talte og sagde: Nu
ved jeg med vished, at Herren
har abefalet min mand at flygte
ud i ørkenen, ja, og jeg ved også
med vished, at Herren har
beskyttet mine sønner og udfriet
dem af Labans hænder og har
givet dem magt, hvormed de
kan budføre det, som Herren har
befalet dem. Og med et sådant
sprog talte hun.

9 Og det skete, at de frydede
sig overordentligt og bragte
aslagtoffer og brændofre til
Herren; og de gav btak til Israels
Gud.

10 Og efter at de havde givet
tak til Israels Gud, tog min far,
Lehi, de optegnelser, der var
indgraveret på abronzepladerne,
og han granskede dem fra
begyndelsen.

5 1a gs Sarija.
4a 1 Ne 2:11.

b 1 Ne 1:8–13.
gs Syn.

5a 1 Ne 2:20; 18:8, 22–23.

gs Forjættet land.
b gs Tro.

8a 1 Ne 2:2.
b 1 Ne 3:7.

9a Mosi 2:3;

3 Ne 9:19–20.
gs Moseloven.

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

gs Bronzepladerne.
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11 Og han så, at de indeholdt
de fem amosebøger, som gav en
beretning om verdens skabelse
og også om Adam og Eva, der
var vore første forældre,
12 og også en aoptegnelse om

jøderne fra begyndelsen, helt
op til indledningen af Sidkijas,
Judas konges, regeringstid,

13 og også de hellige profeters
profetier fra begyndelsen, helt
op til indledningen af aSidkijas
regeringstid, og også mange
profetier, der var blevet talt ved
bJeremias’ mund.

14 Og det skete, at min far,
Lehi, også fandt en optegnelse
over sine fædres slægt på abron-
zepladerne, derfor vidste han, at
han var efterkommer af bJosef,
ja, den samme Josef, som var
søn af cJakob, og som blev dsolgt
til Egypten, og som blev ebeva-
ret ved Herrens hånd, så han
kunne bevare sin far Jakob og
hele hans hus mod at omkomme
på grund af hungersnød.

15 Og de blev også aført ud af
fangenskab og ud af Egyptens
land af den selv samme Gud,
som havde bevaret dem.

16 Og således fandt min far,
Lehi, ud af, hvordan hans slægts-
linje var. Og Laban var også
efterkommer af aJosef, hvorfor
han og hans fædre havde ført
optegnelserne.

17 Og se, da min far så alt dette,
blev han fyldt af Ånden og
begyndte at profetere angående
sine efterkommere,

18 at disse bronzeplader skulle
komme ud til alle folkeslag,
stammer, tungemål og folk, der
var hans efterkommere.

19 For se, han sagde, at disse
bronzeplader aaldrig skulle
forgå; ej heller skulle de blive
sløret mere af tiden. Og han
profeterede meget angående
sine efterkommere.

20 Og det skete, at jeg og min
far hidtil havde holdt de befa-
linger, hvormed Herren havde
befalet os.

21 Og vi var kommet i besid-
delse af de optegnelser, som
Herren havde befalet os, og hav-
de gransket dem og opdaget, at
de var ønskværdige, ja, endog
af stor aværdi for os i og med,
at vi kunne bbevare Herrens
befalinger for vore børn.

22 Derfor anså Herren det for
víst, at vi skulle tage dem med
os, mens vi rejste i ørkenen mod
det forjættede land.

KAPITEL 6

Nefi skriver om det, der hører Gud
til – Nefis formål er at formå men-
nesker til at komme til Abrahams

11a 1 Ne 19:23.
gs Pentateuken.

12a 1 Krøn 9:1.
gs Skrifter.

13a 2 Kong 24:18;
Jer 37:1.

b Ezra 1:1;
Jer 36:17–32;
1 Ne 7:14;

Hel 8:20.
14a 1 Ne 3:3, 12.

gs Bronzepladerne.
b 2 Ne 3:4;

Alma 10:3.
gs Josef, Jakobs søn.

c gs Jakob, Isaks søn.
d 1 Mos 37:29–36.
e 1 Mos 45:4–5.

15a 2 Mos 13:17–18;
Am 3:1–2;
1 Ne 17:23–31;
L&P 103:16–18; 136:22.

16a 1 Ne 6:2.
19a Alma 37:4–5.
21a gs Skrifter – Værdien

af skrifter.
b 2 Ne 25:26.
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Gud og blive frelst. Omkring 600–
592 f.Kr.
Og se, jeg, Nefi, opregner ikke
min slægtslinje i adenne del af
min optegnelse; ej heller vil jeg
opregne den på noget tidspunkt
her på disse bplader, som jeg
skriver, for den er nedskrevet i
den optegnelse, som er blevet
ført af min cfar; derfor skriver
jeg den ikke i dette værk.

2 For det er mig nok at sige, at
vi er efterkommere af aJosef.
3 Og det er ikke vigtigt for mig

at være omhyggelig med at
skrive en fyldestgørende beret-
ning om alt det, der hører min
far til, for det kan ikke skrives
på adisse plader, for jeg ønsker
at bruge pladsen, så jeg kan skri-
ve om det, der hører Gud til.
4 For fylden af min hensigt er,

at jeg må kunne aformå menne-
sker til at bkomme til Abrahams
Gud og Isaks Gud og Jakobs
Gud og blive frelst.
5 For se, det, der abehager

verden, skriver jeg ikke, men
det, der behager Gud og dem,
der ikke er af verden.

6 Derfor vil jeg give mine
efterkommere befaling om, at
de ikke skal fylde disse plader
med noget, som ikke er af værdi
for menneskenes børn.

KAPITEL 7

Lehis sønner vender tilbage til

Jerusalem og opfordrer Ismael og
hans hus til at slutte sig til dem på
deres rejse – Laman og andre gør
oprør – Nefi formaner sine brødre
til at have tro på Herren – De
binder ham med reb og lægger pla-
ner om at dræbe ham – Han bliver
befriet ved troens kraft – Hans
brødre beder om tilgivelse – Lehi og
hans følge bringer slagtoffer og
brændofre. Omkring 600–592 f.Kr.

Og se, jeg ønsker, at I skal vide,
at efter at min far, Lehi, var fær-
dig med at aprofetere angående
sine efterkommere, skete det, at
Herren talte til ham igen og sag-
de, at det ikke var passende for
ham, Lehi, at han skulle tage sin
familie alene med sig ud i ørke-
nen, men at hans sønner skulle
tage sig bdøtre til chustru, så de
kunne opfostre efterkommere
til Herren i det forjættede land.

2 Og det skete, at Herren
abefalede ham, at jeg, Nefi, og
mine brødre, igen skulle vende
tilbage til Jerusalems land og
bringe Ismael og hans familie
ned i ørkenen.

3 Og det skete, at jeg, Nefi,
sammen med mine brødre aigen
drog ud i ørkenen for at drage
op til Jerusalem.

4 Og det skete, at vi drog op til
Ismaels hus, og vi vandt yndest
for Ismaels øjne, således at vi
kunne tale Herrens ord til ham.

5 Og det skete, at Herren blød-
gjorde Ismaels hjerte og også

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 Jakob 7:27; Jar 1:2,

14; Omni 1:30.

4a Joh 20:30–31.
Se Mormons Bogs
titelblad.

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

MormO 1:4.

7 1a 1 Ne 5:17–19.
b 1 Ne 16:7.
c gs Ægteskab.

2a 1 Ne 16:7–8.
3a 1 Ne 3:2–3.
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hans husstands, således at de
rejste med os ned i ørkenen til
vor fars telt.
6 Og det skete, at mens vi rejste

i ørkenen, se, da gjorde Laman
og Lemuel og to af Ismaels døtre
og Ismaels to asønner og deres
familier oprør imod os, ja, imod
mig, Nefi, og Sam og deres far,
Ismael, og hans hustru og hans
tre andre døtre.
7 Og det skete under dette

oprør, at de nærede ønske om
at vende tilbage til Jerusalems
land.

8 Og se, jeg, Nefi, der var
abedrøvet over deres hjertes
hårdhed, jeg talte derfor til
dem og sagde, ja, til Laman og
til Lemuel: Se, I er mine ældre
brødre, og hvordan kan det
være, at I er så hårde i hjertet og
så forblindede i sindet, at I har
nødig, at jeg, jeres yngre bror,
skal tale til jer, ja, og være et
eksempel for jer?
9 Hvordan kan det være, at

I ikke har lyttet til Herrens ord?
10 Hvordan kan det være, at

I har aglemt, at I har set Herrens
engel?

11 Ja, og hvordan kan det være,
at I har glemt, hvilke store ting
Herren har gjort for os ved at
audfri os af Labans hænder
og også ved, at vi har kunnet få
optegnelsen?
12 Ja, og hvordan kan det være,

at I har glemt, at Herren efter

sin vilje er i stand til at gøre aalt
for menneskenes børn, dersom
de udøver btro på ham? Lad os
derfor være tro mod ham.

13 Og dersom vi er tro mod
ham, skal vi få det aforjættede
land, og engang i fremtiden skal
I erfare, at Herrens ord skal
blive opfyldt, hvad angår bøde-
læggelsen af Jerusalem, for alt,
hvad Herren har talt angående
ødelæggelsen af Jerusalem, skal
blive opfyldt.

14 For se, Herrens Ånd hører
snart op med at kæmpe med
dem, for se, de har aforkastet
profeterne, og bJeremias har de
kastet i fængsel. Og de har
forsøgt at berøve min far clivet,
hvorved de har drevet ham ud
af landet.

15 Se nu, jeg siger jer, at hvis I
vender tilbage til Jerusalem,
omkommer I også sammen med
dem. Og se, hvis I vælger at
gøre dette, drag da op til lan-
det, og husk de ord, som jeg
taler til jer, at hvis I drager af
sted, omkommer I også, for
således driver Herrens Ånd
mig til at tale.

16 Og det skete, at da jeg, Nefi,
havde talt disse ord til mine
brødre, blev de vrede på mig.
Og det skete, at de lagde hånd
på mig, for se, de var overor-
dentlig vrede, og de abandt mig
med reb, for de forsøgte at
berøve mig livet, så de kunne

6a 2 Ne 4:10.
8a Alma 31:2;

Moses 7:41.
10a 5 Mos 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.
gs Forjættet land.

b 2 Kong 25:1–21;
2 Ne 6:8; 25:10;
Omni 1:15;

Hel 8:20–21.
14a Ez 5:6;

1 Ne 1:18–20; 2:13.
gs Oprør.

b Jer 37:15–21.
c 1 Ne 2:1.

16a 1 Ne 18:11–15.
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efterlade mig i ørkenen for at
blive fortæret af vilde rovdyr.
17 Men det skete, at jeg bad

til Herren og sagde: O Herre,
vil du i overensstemmelse med
min tro på dig udfri mig af mine
brødres hænder, ja, give mig
styrke, så jeg kan asprænge disse
bånd, som jeg er bundet med.
18 Og det skete, at da jeg

havde sagt disse ord, se, da
blev båndene løst fra mine
hænder og fødder, og jeg stod
foran mine brødre, og jeg talte
til dem igen.

19 Og det skete, at de igen
blev vrede på mig og forsøgte
at lægge hånd på mig, men se,
en af Ismaels adøtre, ja, og også
hendes mor og en af Ismaels
sønner, bønfaldt mine brødre,
således at de blødgjorde deres
hjerte og ophørte med at forsøge
at berøve mig livet.

20 Og det skete, at de var
sorgfulde på grund af deres
ugudelighed, således at de bøje-
de sig ned for mig og bønfaldt
mig om at tilgive dem for det,
som de havde gjort imod mig.

21 Og det skete, at jeg uforbe-
holdent atilgav dem alt, hvad de
havde gjort, og jeg formanede
dem til, at de skulle bede til
Herren deres Gud om tilgivelse.
Og det skete, at de gjorde det.
Og efter at de havde bedt til
Herren, begav vi os igen på vor
rejse mod vor fars telt.

22 Og det skete, at vi kom ned
til vor fars telt. Og efter at jeg

og mine brødre og hele Ismaels
hus var kommet ned til min
fars telt, gav de atak til Herren
deres Gud, og de bragte ham
bslagtoffer og brændofre.

KAPITEL 8

Lehi ser et syn om livets træ –
Han spiser af dets frugt og ønsker,
at hans familie skal gøre det samme
– Han ser en jernstang, en snæver
og trang sti og de tåger af mørke,
der indhyller mennesker – Sarija,
Nefi og Sam spiser af frugten, men
Laman og Lemuel nægter. Omkring
600–592 f.Kr.

Og det skete, at vi havde samlet
alle slags frø af enhver art sam-
men, både korn af enhver art og
også frø af frugt af enhver art.

2 Og det skete, at mens min
far var i ørkenen, talte han til os
og sagde: Se, jeg har adrømt en
drøm, eller med andre ord, jeg
har set et bsyn.
3 Og se, på grund af det, som

jeg har set, har jeg grund til at
fryde mig i Herren ved aNefi og
også ved Sam, for jeg har grund
til at formode, at de, og også
mange af deres efterkommere,
vil blive frelst.

4 Men se, aLaman og Lemuel,
jeg nærer stor bekymring for jer,
for se, det forekom mig, at jeg i
min drøm så en mørk og dyster
ørken.

5 Og det skete, at jeg så en
mand, og han var klædt i en

17a Alma 14:26–28.
19a 1 Ne 16:7.
21a gs Tilgive.
22a gs Taknemlighed.

b 1 Ne 5:9.
8 2a gs Drømme;

Åbenbaring.
b 1 Ne 10:17.

gs Syn.
3a 1 Ne 8:14–18.
4a 1 Ne 8:35–36.
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hvid akjortel, og han kom hen
og stod foran mig.

6 Og det skete, at han talte til
mig og bød mig følge sig.

7 Og det skete, at da jeg fulgte
ham, fandt jeg mig selv, at jeg
var i et mørkt og dystert øde.

8 Og efter at jeg havde vandret
i et tidsrum af mange timer i
mørke, begyndte jeg at bede
til Herren om, at han ville have
abarmhjertighed med mig i
overensstemmelse med sin sto-
re, milde barmhjertighed.
9 Og det skete, efter at jeg

havde bedt til Herren, at jeg så
en stor og udstrakt amark.

10 Og det skete, at jeg så et
atræ, hvis bfrugt var ønskværdig
til at gøre én lykkelig.

11 Og det skete, at jeg gik hen
og spiste af afrugten af det, og
jeg fandt, at den var yderst sød,
mere end alt andet, som jeg
nogen sinde før havde smagt.
Ja, og jeg så, at frugten af det
var hvid og overgik al den
bhvidhed, som jeg nogen sinde
havde set.
12 Og da jeg spiste af frugten

af det, fyldte den min sjæl med
overordentlig stor aglæde; der-
for begyndte jeg at nære bønske
om, at min familie også skulle
spise af den, for jeg vidste, at
den var cmere ønskværdig end
al anden frugt.

13 Og da jeg kastede blikket

omkring for måske også at få øje
på min familie, så jeg en aflod
med vand, og den løb langs
med og var nær ved det træ, af
hvis frugt jeg var ved at spise.

14 Og jeg så mig omkring for
at se, hvor den kom fra; og jeg
så dens udspring et lille stykke
borte, og ved dens udspring så
jeg jeres mor, Sarija, og Sam og
Nefi, og de stod, som om de ikke
vidste, hvor de skulle gå hen.

15 Og det skete, at jeg vinkede
til dem, og jeg sagde også til
dem med høj røst, at de skulle
komme hen til mig og spise af
frugten, som var mere ønskvær-
dig end al anden frugt.

16 Og det skete, at de kom hen
til mig og også spiste af frugten.

17 Og det skete, at jeg nærede
ønske om, at Laman og Lemuel
også skulle komme hen og spise
af frugten; derfor kastede jeg
blikket hen mod flodens ud-
spring, for at jeg måske kunne
få øje på dem.

18 Og det skete, at jeg så dem,
men de ville aikke komme hen
til mig og spise af frugten.

19 Og jeg så en ajernstang, og
den strakte sig langs flodbred-
den og førte til det træ, som jeg
stod ved.

20 Og jeg så også en asnæver
og trang sti, som løb langs med
jernstangen lige hen til det træ,
som jeg stod ved; og den løb

5a JS–H 1:30–32.
8a gs Barmhjertighed.
9a Matt 13:38.

10a 1 Mos 2:9;
Åb 2:7; 22:2;
1 Ne 11:4, 8–25.
gs Livets træ.

b Alma 32:41–43.

11a Alma 5:34.
b 1 Ne 11:8.

12a gs Glæde.
b Alma 36:24.
c 1 Ne 15:36.

13a 1 Ne 12:16–18;
15:26–29.

18a 2 Ne 5:20–25.

19a Sl 2:9; Åb 12:5;
jso, Åb 19:15;
1 Ne 8:30; 11:25;
15:23–24.

20a Matt 7:14;
2 Ne 31:17–20.



17 Nefis Første Bog 8:21–34

også forbi kildens udspring til en
bmark, der var stor og udstrakt,
som om den var en verden.
21 Og jeg så utallige skarer

af folk, hvoraf mange trængte
sig frem for at komme til astien,
som førte til det træ, som jeg
stod ved.

22 Og det skete, at de kom hen
og begyndte at følge stien, som
førte til træet.

23 Og det skete, at der opstod
en atåge af mørke, ja, endog
en overordentlig stor tåge af
mørke, således at de, der var
begyndt at følge stien, for vild,
så de kom bort og forsvandt.

24 Og det skete, at jeg så andre
trænge sig frem, og de kom hen
og fik fat i enden af jernstangen,
og de trængte sig frem gennem
tågen af mørke, idet de klamre-
de sig til jernstangen, lige til
de kom hen og spiste af træets
afrugt.
25 Og efter at de havde spist af

træets frugt, kastede de blikket
rundt omkring, som om de
askammede sig.
26 Og jeg kastede også blikket

rundt omkring og så på den
anden side af floden med vand
en astor og rummelig bygning,
og det var, som om den stod
i luften, højt over jorden.

27 Og den var fyldt med folk,
både gamle og unge, både
mænd og kvinder, og deres

måde at klæde sig på var over-
ordentlig fornem, og det så ud
som om, de aspottede og pegede
fingre ad dem, der var nået
frem til og spiste af frugten.

28 Og efter at de havde asmagt
frugten, bskammede de sig på
grund af dem, som hånede dem,
og de cfaldt fra, ind på forbud-
ne stier, og blev væk.

29 Og se, jeg, Nefi, taler ikke
aalle min fars ord.
30 Men, for at skrive i korthed,

se, han så andre mængder træn-
ge sig frem, og de kom hen og
fik fat i enden af ajernstangen,
og de trængte sig frem, idet
de bestandig holdt fast ved
jernstangen, indtil de nåede
frem og faldt ned og spiste af
træets frugt.

31 Og han så også andre
amængder, der følte sig vej til
den store og rummelige bygning.

32 Og det skete, at mange
druknede i akildens dyb, og
mange tabte han af syne, for de
vandrede på fremmede veje.

33 Og stor var den mængde,
som gik ind i den sælsomme
bygning. Og efter at de var gået
ind i bygningen, pegede de med
aforagt fingre ad mig og dem,
der også spiste af frugten, men
vi ænsede dem ikke.

34 Dette er min fars ord: For så
mange, som aænsede dem, var
faldet fra.

20b Matt 13:38.
21a gs Vejen.
23a 1 Ne 12:17; 15:24.
24a 1 Ne 8:10–12.
25a Rom 1:16; 2 Tim 1:8;

Alma 46:21;
Morm 8:38.

26a 1 Ne 11:35–36;
12:18.

27a gs Stolthed.
28a 2 Pet 2:19–22.

b Mark 4:14–20; 8:38;
Luk 8:11–15;
Joh 12:42–43.

c gs Frafald.
29a 1 Ne 1:16–17.
30a 1 Ne 15:23–24.
31a Matt 7:13.
32a 1 Ne 15:26–29.
33a gs Forfølgelse.
34a 2 Mos 23:2.
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35 Og aLaman og Lemuel spiste
ikke af frugten, sagde min far.

36 Og det skete, efter at min
far havde talt alle ordene om sin
drøm, eller sit syn, hvilke var
mange, at han sagde til os, at han
på grund af det, som han havde
set i et syn, nærede stor bekym-
ring for Laman og Lemuel, ja,
han frygtede, at de skulle blive
forstødt fra Herrens nærhed.

37 Og han formanede dem da
med alle en øm aforælders
følelser til at lytte til hans ord,
så Herren måske ville være
barmhjertig mod dem og ikke
forstøde dem, ja, min far præ-
dikede for dem.

38 Og efter at han havde præ-
diket for dem og også profeteret
for dem om mange ting, bød
han dem holde Herrens befa-
linger, og han ophørte med at
tale til dem.

KAPITEL 9

Nefi udfærdiger to sæt optegnelser
– Begge kaldes Nefis plader – De
store plader indeholder en verdslig
historie; de små omhandler hoved-
sageligt det, der er helligt. Omkring
600–592 f.Kr.

Og alt dette så og hørte og talte
min far, mens han boede i et telt
i aLemuels dal, og også meget
andet, som ikke kan skrives på
disse plader.

2 Og se, som jeg har talt angå-
ende disse plader, se, det er ikke
de plader, hvorpå jeg udfærdi-
ger en fuldstændig beretning
om mit folks historie, for de
aplader, hvorpå jeg udfærdiger
en fuldstændig beretning om
mit folk, har jeg givet navnet
Nefi; derfor kaldes de for Nefis
plader efter mit eget navn, og
disse plader kaldes også for
Nefis plader.

3 Alligevel har jeg fået den
befaling af Herren, at jeg skulle
lave disse plader med det sær-
lige aformål, at der skulle ind-
graveres en beretning om btje-
nestegerningen blandt mit folk.

4 På de andre plader skulle
der indgraveres en beretning
om kongernes regeringstid og
mit folks krige og stridigheder;
derfor handler disse plader
hovedsagelig om tjenestegernin-
gen, og de aandre plader hand-
ler hovedsagelig om kongernes
regeringstid og mit folks krige
og stridigheder.

5 For se, Herren har befalet
mig at lave disse plader med
det, han anser for et avíst formål,
hvilket formål jeg ikke kender.

6 Men Herren akender alt fra
begyndelsen; derfor bereder
han en vej, så han kan udføre
alle sine gerninger blandt men-
neskenes børn, for se, han har al
bmagt til at opfylde alle sine ord.
Og således er det. Amen.

35a 1 Ne 8:17–18;
2 Ne 5:19–24.

37a gs Familie; Forældre.
9 1a 1 Ne 2:4–6, 8, 14–15;

16:6.
2a 1 Ne 19:2, 4;

Jakob 3:13–14;

MormO 1:2–11;
L&P 10:38–40.
gs Plader.

3a L&P 3:19.
b 1 Ne 6:3.

4a Jakob 1:2–4;
MormO 1:10.

5a 1 Ne 19:3;
MormO 1:7;
Alma 37:2, 12, 14.

6a 2 Ne 9:20; L&P 38:2;
Moses 1:6, 35.
gs Alvidende.

b Matt 28:18.
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KAPITEL 10

Lehi forudsiger, at jøderne bliver
taget til fange af babylonierne –
Han fortæller, at der skal komme en
Messias, en frelser, en forløser
blandt jøderne – Lehi fortæller også
om den, der skal komme og døbe
Guds lam – Lehi fortæller om
Messias’ død og opstandelse – Han
sammenligner Israels adsplittelse
og indsamling med et oliventræ –
Nefi taler om Guds Søn, om Hellig-
åndsgaven og om behovet for ret-
færdighed. Omkring 600–592 f.Kr.

Og se, jeg, Nefi, går videre med
at give en beretning på adisse
plader om mit virke, og min
regeringstid og tjenestegerning;
derfor må jeg for at gå videre
med min beretning tale noget
om det, der vedrører min far og
også mine brødre.
2 For se, det skete, efter at min

far var færdig med at tale orde-
ne om sin adrøm og også med
at formane dem til at udvise al
flid, at han talte til dem angå-
ende jøderne –

3 at efter at de var blevet tilin-
tetgjort, ja, selv den store by
aJerusalem, og efter at mange
var blevet bført bort til cBabylon
som fanger, skulle de, når Her-
ren anså tiden for at være inde,
igen dvende tilbage, ja, blive ført

tilbage ud af fangenskab, og
efter at de var blevet ført tilbage
ud af fangenskab, skulle de igen
tage deres arveland i besiddelse.

4 Ja, aseks hundrede år fra den
tid, da min far forlod Jerusalem,
ville Gud Herren lade en bprofet
fremstå blandt jøderne – ja, en
cMessias, eller med andre ord,
en frelser for verden.

5 Og han talte også angående
profeterne, om hvor mange
der havde avidnet om dette, om
denne Messias, som han havde
talt om, eller denne, verdens,
forløser.

6 For se, hele menneskeslægten
var i en fortabt og i en afalden
tilstand og ville altid være det,
medmindre de ville forlade sig
på denne forløser.

7 Og han talte også angåen-
de en aprofet, der skulle kom-
me før Messias for at berede
Herrens vej –

8 ja, at han ville gå ud og råbe i
ørkenen: aBered Herrens vej og
gør hans stier rette, for blandt jer
står der en, som I ikke kender,
og han er mægtigere end jeg, og
hans skorem er jeg ikke værdig
til at løse. Og min far talte meget
angående dette.

9 Og min far sagde, at han ville
døbe i aBetabara, på den anden
side af Jordan, og han sagde
også, at han ville bdøbe med

10 1a 1 Ne 9:1–5; 19:1–6;
Jakob 1:1–4.

2a 1 Ne 8.
3a Est 2:6; 2 Ne 6:8;

Hel 8:20–21.
b 2 Ne 25:10.

gs Kronologisk
oversigt – 587 f.Kr.

c Ez 24:2; 1 Ne 1:13;

Omni 1:15.
d Jer 29:10; 2 Ne 6:8–9.

4a 1 Ne 19:8;
2 Ne 25:19;
3 Ne 1:1.

b 1 Ne 22:20–21.
c gs Messias.

5a Jakob 7:11;
Mosi 13:33;

Hel 8:19–24;
3 Ne 20:23–24.

6a gs Fald, Adams
og Evas.

7a 1 Ne 11:27;
2 Ne 31:4.

8a Es 40:3; Matt 3:1–3.
9a el Betania. Joh 1:28.

b gs Johannes Døber.
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vand, ja, at han ville døbe Mes-
sias med vand.
10 Og efter at han havde døbt

Messias med vand, ville han
se og aflægge vidnesbyrd om,
at han havde døbt aGuds lam,
som skulle borttage verdens
synder.

11 Og det skete, efter at min
far havde talt disse ord, at han
talte til mine brødre angående
evangeliet, der ville blive præ-
diket blandt jøderne, og også
angående jødernes anedsynken
i bvantro. Og efter at de havde
cslået den Messias ihjel, der
skulle komme, og efter at han
var blevet slået ihjel, ville han
dopstå fra de døde og ville give
sig til kende ved eHelligånden
for ikke-jøderne.

12 Ja, min far talte meget
angående ikke-jøderne og også
angående Israels hus, at de
skulle sammenlignes med et
aoliventræ, hvis grene ville
blive bbrækket af og ville blive
spredt ud over hele jordens
overflade.

13 For se, han sagde, at det
nødvendigvis måtte være så-
dan, at vi alle som én skulle
blive ført ind i det aforjættede
land for at opfylde Herrens ord
om, at vi ville blive spredt ud
over hele jordens overflade.

14 Og efter at Israels hus var
blevet spredt, ville de blive
aindsamlet igen, eller kort sagt,
efter at bikke-jøderne havde
modtaget evangeliets fylde,
ville coliventræets naturlige
grene, eller resterne af Israels
hus, bl ive podet ind el ler
komme til kundskab om den
sande Messias, deres Herre og
deres forløser.

15 Og med et sådant sprog
profeterede og talte min far til
mine brødre, og også meget
andet, som jeg ikke skriver i
denne bog, for jeg har skrevet så
meget af det, som jeg har fundet
tjenligt, i min aanden bog.
16 Og alt dette, som jeg har

talt om, skete, mens min far
boede i et telt i Lemuels dal.

17 Og det skete, efter at jeg,
Nefi, havde hørt alle min fars
aord angående det, som han så
i et bsyn, og også det, som han
talte ved Helligåndens kraft,
hvilken kraft han modtog ved
tro på Guds Søn – og Guds Søn
var den cMessias, der skulle
komme – at jeg, Nefi, også
nærede ønske om, at jeg måtte
se og høre og kende til dette ved
Helligåndens kraft, han som er
dGuds gave til alle dem, der
e fl itt igt søger ham, såvel i
ffordums tider som på den tid,

10a gs Guds lam.
11a Jakob 4:14–18.

b Morm 5:14.
c gs Jesus Kristus;

Korsfæstelse.
d gs Opstandelse.
e gs Helligånden.

12a 1 Mos 49:22–26;
1 Ne 15:12;
2 Ne 3:4–5;
Jakob 5; 6:1–7.

gs Oliventræ;
Herrens vingård.

b 1 Ne 22:3–8.
gs Israel – Israels
adsplittelse.

13a 1 Ne 2:20.
gs Forjættet land.

14a gs Israel – Israels
indsamling.

b 1 Ne 13:42;
L&P 14:10.

c Jakob 5:8, 52, 54,
60, 68.

15a 1 Ne 1:16–17.
17a En 1:3;

Alma 36:17.
b 1 Ne 8:2.
c gs Messias.
d gs Helligånden.
e Moro 10:4–5, 7, 19.
f L&P 20:26.
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da han ville give sig til kende
for menneskenes børn.
18 For han er den asamme i

går, i dag og for evigt, og vejen
er beredt for alle mennesker fra
verdens grundlæggelse, dersom
de omvender sig og kommer
til ham.
19 For den, der flittigt søger,

skal finde, og Guds ahemmelig-
heder skal blive udfoldet for
dem ved bHelligåndens kraft,
såvel i disse tider som i fordums
tider, og såvel i fordums tider
som i kommende tider; for se,
Herrens cvej er ét evigt kredsløb.

20 Husk derfor, o menneske,
at du vil blive stillet til adoms
for alle dine gerninger.

21 Hvis I derfor har forsøgt at
handle ugudeligt i jeres aprøves
dage, da bliver I fundet burene
for Guds dommersæde, og intet
urent kan bo hos Gud; derfor
vil I blive forstødt for evigt.
22 Og Helligånden giver mig

myndighed til, at jeg skal sige
dette og ikke holde det tilbage.

KAPITEL 11

Nefi ser Herrens Ånd og får vist
livets træ i et syn – Han ser Guds
Søns mor og lærer om Guds velvilje
– Han ser Guds lams dåb, tjene -

stegerning og korsfæstelse – Han
ser også kaldelsen af Lammets tolv
apostle og deres tjenestegerning.
Omkring 600–592 f.Kr.

For det skete, efter at jeg havde
ønsket at få kundskab om det,
som min far havde set, og da
jeg havde tro på, at Herren var i
stand til at give det til kende
for mig, blev jeg, mens jeg sad
og agrundede i mit hjerte, btaget
bort af Herrens Ånd, ja, op på
et overordentlig højt cbjerg,
som jeg aldrig før havde set, og
som jeg aldrig før havde sat
min fod på.

2 Og Ånden sagde til mig: Se,
hvad ønsker du?

3 Og jeg sagde: Jeg ønsker at
se det, som min far aså.
4 Og Ånden sagde til mig:

Tror du, at din far så det atræ,
som han har talt om?

5 Og jeg sagde: Ja, du ved, at
jeg atror alle min fars ord.

6 Og da jeg havde talt disse
ord, råbte Ånden med høj røst
og sagde: Hosianna til Herren,
Gud den Højeste; for han er
Gud over hele ajorden, ja, endog
over alt. Og velsignet er du,
Nefi, fordi du btror på Gud den
Højestes Søn; derfor skal du se
det, som du har ønsket.

7 Og se, dette skal gives dig

18a Hebr 13:8; Morm 9:9;
L&P 20:12.
gs Gud, Guddommen.

19a gs Guds
hemmeligheder.

b gs Helligånden.
c Alma 7:20;

L&P 3:2; 35:1.
20a Præd 12:14; 2 Ne 9:46.

gs Dom, den endelige.

21a Alma 34:32–35.
b 1 Kor 6:9–10;

3 Ne 27:19;
L&P 76:50–62;
Moses 6:57.

11 1a L&P 76:19.
gs Grunde.

b 2 Kor 12:1–4;
Åb 21:10; 2 Ne 4:25;
Moses 1:1.

c 5 Mos 10:1; Eter 3:1.
3a 1 Ne 8:2–34.
4a 1 Ne 8:10–12;

15:21–22.
5a 1 Ne 2:16.
6a 2 Mos 9:29;

2 Ne 29:7;
3 Ne 11:14;
Moses 6:44.

b gs Tro.
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som et ategn, at du, efter at du
har set det træ, som bar den
frugt, som din far smagte, også
skal se en mand, som stiger ned
fra himlen, og ham skal du se;
og efter at du har set ham, skal
du baflægge vidnesbyrd om, at
det er Guds Søn.

8 Og det skete, at Ånden sagde
til mig: Se! Og jeg så og skuede
et træ, og det lignede det atræ,
som min far havde set, og dets
skønhed var langt større end,
ja, overgik al skønhed; og dets
bhvidhed overgik den nyfaldne
snes hvidhed.
9 Og det skete, at jeg, efter at

jeg havde set træet, sagde til
Ånden: Jeg forstår, at du har
vist mig det træ, der er mere
adyrebart end alt andet.
10 Og han sagde til mig: Hvad

ønsker du?
11 Og jeg sagde til ham: At

forstå audlægningen af det – for
jeg talte til ham, som et menne-
ske taler; for jeg så, at han var
i et menneskes bskikkelse, men
alligevel vidste jeg, at det var
Herrens Ånd; og han talte til
mig, som et menneske taler til
et andet.

12 Og det skete, at han sagde
til mig: Se! Og jeg så, som for at
se på ham, og jeg så ham ikke,
for han var forsvundet fra min
nærhed.

13 Og det skete, at jeg så og

skuede den store by Jerusalem
og også andre byer. Og jeg så
byen Nazaret; og i byen aNaza-
ret så jeg en bjomfru, og hun var
overordentlig skøn og hvid.

14 Og det skete, at jeg så ahim-
lene åbne; og en engel kom ned
og stod foran mig; og han sagde
til mig: Nefi, hvad ser du?

15 Og jeg sagde til ham: En
jomfru, yderst smuk og skøn,
mere end alle andre jomfruer.

16 Og han sagde ti l mig:
Forstår du Guds velvilje?

17 Og jeg sagde til ham: Jeg
ved, at han elsker sine børn;
alligevel forstår jeg ikke betyd-
ningen af alting.

18 Og han sagde til mig: Se,
ajomfruen, som du ser, er Guds
Søns bmor på kødets vis.

19 Og det skete, at jeg så,
at hun blev bortrykket i Ånden,
og efter at hun havde været
bortrykket i aÅnden en stund,
talte englen til mig og sagde: Se!

20 Og jeg så og skuede igen
jomfruen, der bar et abarn i sine
arme.

21 Og englen sagde til mig:
Betragt aGuds lam, ja, selve den
evige bFaders cSøn! Forstår du
betydningen af det dtræ, som
din far så?

22 Og jeg svarede ham og
sagde: Ja, det er Guds akærlig-
hed, som spreder sig vidt om-
kring i menneskenes børns

7a gs Tegn.
b gs Vidnesbyrd.

8a 1 Ne 8:10.
b 1 Ne 8:11.

9a 1 Ne 11:22–25.
11a 1 Mos 40:8.

b Eter 3:15–16.
13a Matt 2:23.

b Luk 1:26–27;
Alma 7:10.
gs Maria, Jesu mor.

14a Ez 1:1; 1 Ne 1:8.
18a Es 7:14; Luk 1:34–35.

b Mosi 3:8.
19a Matt 1:20.
20a Luk 2:16.

21a gs Guds lam.
b gs Gud,

Guddommen – Gud
Faderen.

c gs Jesus Kristus.
d 1 Ne 8:10; Alma 5:62.

gs Livets træ.
22a gs Kærlighed.
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hjerte; derfor er den yderst
ønskværdig, mere end alt andet.
23 Og han talte til mig og

sagde: Ja, og det, der aglæder
sjælen mest.

24 Og efter at han havde sagt
disse ord, sagde han til mig: Se!
Og jeg så, og jeg skuede Guds
Søn agå rundt blandt menne-
skenes børn, og jeg så mange
falde ned for hans fødder og
tilbede ham.

25 Og det skete, at jeg så, at
den ajernstang, som min far hav-
de set, var Guds ord, som førte
til kilden til de blevende vande,
eller til clivets træ, hvilke vande
er et billede på Guds kærlighed,
og jeg så også, at livets træ var
et billede på Guds kærlighed.

26 Og englen sagde atter til mig:
Se, og betragt Guds avelvilje!

27 Og jeg så og abetragtede
verdens forløser, hvorom min
far havde talt, og jeg så også den
bprofet, der skulle berede vejen
for ham. Og Guds lam gik hen
og blev cdøbt af ham, og efter
at han var blevet døbt, så jeg
himlene åbne og Helligånden
komme ned fra himlen og hvile
på ham i skikkelse af en ddue.
28 Og jeg så, at han gik frem

og forkyndte for folk i amagt og
stor herlighed; og mængderne
var samlet for at høre ham;

og jeg så, at de stødte ham ud
fra sig.

29 Og jeg så også atolv andre,
der fulgte ham. Og det skete,
at de blev bortrykket i Ånden
for øjnene af mig, og jeg så
dem ikke.

30 Og det skete, at englen
atter talte til mig og sagde: Se!
Og jeg så, og jeg skuede himlene
åbne igen, og jeg så aengle stige
ned til menneskenes børn; og de
betjente dem.

31 Og han talte atter til mig
og sagde: Se! Og jeg så, og jeg
skuede Guds lam gå omkring
blandt menneskenes børn, og
jeg så mængder af folk, som var
syge, og som var plaget af alle
slags sygdomme og af adjævle
og burene ånder; og englen talte
og viste alt dette til mig. Og de
blev chelbredt ved Guds lams
kraft; og djævlene og de urene
ånder blev drevet ud.

32 Og det skete, at englen
atter talte til mig og sagde: Se!
Og jeg så og skuede Guds lam,
at han blev grebet af folk, ja,
den evige Guds Søn blev adømt
af verden, og jeg så og aflægger
vidnesbyrd.

33 Og jeg, Nefi, så, at han blev
løftet op på akorset og bslået ihjel
for verdens synder.

34 Og efter at han var blevet

23a gs Glæde.
24a Luk 4:14–21.
25a 1 Ne 8:19.

b gs Levende vand.
c 1 Mos 2:9;

Alma 32:40–41;
Moses 4:28, 31.

26a 1 Ne 11:16–33.
27a 2 Ne 25:13.

b Matt 11:10;

1 Ne 10:7–10;
2 Ne 31:4.

c gs Døbe, dåb.
d gs Duens tegn.

28a L&P 138:25–26.
29a gs Apostel.
30a gs Engle.
31a Mark 5:15–20;

Mosi 3:5–7.
gs Djævelen.

b gs Ånd – Onde
ånder.

c gs Helbrede.
32a Mark 15:17–20.
33a Joh 19:16–19;

Mosi 3:9–10;
3 Ne 27:14.
gs Kors.

b gs Forsoning.
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slået ihjel, så jeg jordens mæng-
der, at de var samlet for at
kæmpe mod Lammets apostle,
for sådan blev de tolv kaldt af
Herrens engel.
35 Og jordens mængde var

samlet; og jeg så, at de var i en
stor og rummelig abygning,
ligesom den bygning, som min
far så. Og Herrens engel talte
atter til mig og sagde: Betragt
verden og dens visdom, ja, be-
tragt Israels hus, der har samlet
sig for at kæmpe mod Lammets
tolv apostle.
36 Og det skete, at jeg så og

aflægger vidnesbyrd om, at den
store og rummelige bygning
var verdens astolthed, og den
faldt, og dens fald var overor-
dentlig stort. Og Herrens engel
talte atter til mig og sagde:
Sådan skal a l le fo lkes lag ,
stammer, tungemål og folk, der
vil kæmpe mod Lammets tolv
apostle, blive udryddet.

KAPITEL 12

Nefi ser i et syn det forjættede land,
dets indbyggeres retfærdighed,
ugudelighed og fald, Guds lams
komme blandt dem, hvordan de
tolv disciple og de tolv apostle vil
dømme Israel, og den frastødende
og tilsølede tilstand som de, der
synker ned i vantro, befinder sig i.
Omkring 600–592 f.Kr.

Og det skete, at englen sagde til
mig: Se, og betragt dine efter-

kommere og også dine brødres
efterkommere. Og jeg så og
betragtede det aforjættede land;
og jeg betragtede mængder
af folk, ja, de så ud til at være
ligeså talrige som havets sand.

2 Og det skete, at jeg så mæng-
der samlet for at kæmpe, den
ene mod den anden; og jeg så
akrige og rygter om krige og
store nedslagtninger ved svær-
det blandt mit folk.

3 Og det skete, at jeg så mange
slægtled gå bort under krige
og stridigheder i landet; og jeg
så mange byer, ja, så mange, at
jeg ikke talte dem.

4 Og det skete, at jeg så en
atåge af bmørke ligge over det
forjættede lands overflade, og
jeg så lyn, og jeg hørte torden
og jordskælv og al slags vold-
som støj; og jeg så jorden og
klipperne, at de revnede; og
jeg så bjerge styrte i stykker;
og jeg så jordens sletter, at de
blev brudt op; og jeg så mange
byer, at de csank; og jeg så
mange, at de blev brændt op
af ild; og jeg så mange, som
styrtede til jorden på grund af
dens rystelser.

5 Og det skete, efter at jeg
havde set dette, at jeg så adisen
af mørke, at den forsvandt fra
jordens overflade; og se, jeg så
mængder, der ikke var faldet
som følge af Herrens store og
skrækkelige domme.

6 Og jeg så himlene åbne og
aGuds lam stige ned fra himlen;

35a 1 Ne 8:26; 12:18.
36a gs Stolthed.
12 1a gs Forjættet land.

2a En 1:24;

Morm 8:7–8.
gs Krig.

4a Hel 14:20–28.
b 1 Ne 19:10.

c 3 Ne 8:14.
5a 3 Ne 8:20; 10:9.
6a 2 Ne 26:1, 9;

3 Ne 11:3–17.



25 Nefis Første Bog 12:7–19

og han kom ned og viste sig
for dem.
7 Og jeg så også og aflægger

vidnesbyrd om, at Helligånden
faldt på atolv andre; og de blev
ordineret af Gud og udvalgt.
8 Og englen talte til mig og

sagde: Betragt Lammets tolv
disciple, som er udvalgt til at
betjene dine efterkommere.

9 Og han sagde til mig: Husker
du Lammets atolv apostle? Se,
det er dem, der skal bdømme
Israels tolv stammer; derfor
skal de tolv tjenere, der er af
dine efterkommere, dømmes af
dem; for I er af Israels hus.

10 Og disse atolv tjenere, som
du ser, skal dømme dine efter-
kommere. Og se, de er retfær-
dige for evigt, for som følge af
deres tro på Guds lam er deres
bklæder blevet gjort hvide i
hans blod.

11 Og englen sagde til mig: Se!
Og jeg så og skuede tre aslægt-
led gå bort i retfærdighed; og
deres klæder var hvide ligesom
Guds lam. Og englen sagde til
mig: Disse er blevet gjort hvide
i Lammets blod på grund af
deres tro på ham.
12 Og jeg, Nefi, så også mange

af det afjerde slægtled, der gik
bort i retfærdighed.

13 Og det skete, at jeg så
jordens mængder samlet.

14 Og englen sagde til mig: Be-
tragt dine efterkommere og også
dine brødres efterkommere.

15 Og det skete, at jeg så og
skuede folket, der var mine
efterkommere, samlet i mæng-
der aimod mine brødres efter-
kommere; og de var samlet for
at kæmpe.

16 Og englen talte til mig
og sagde: Betragt kilden med
atilsølet vand, som din far så,
ja, den bflod, som han talte om;
og dens dyb er helvedes cdyb.
17 Og atågerne af mørke er

Djævelens fristelser, som bfor-
blinder menneskenes børns øjne
og forhærder deres hjerte og
forleder dem ind på cbrede veje,
så de fortabes og går tabt.

18 Og den store og rummelige
abygning, som din far så, er
menneskenes børns tomme
bindbildninger og cstolthed. Og
en stor og skrækkelig dkløft ad-
skiller dem, ja, eretfærdighedens
ord fra den evige Gud og den
Messias, som er Guds lam,
om hvem Helligånden aflægger
vidnesbyrd fra verdens begyn-
delse indtil denne tid og fra
denne tid og for evigt.

19 Og mens englen talte disse

7a 3 Ne 12:1; 19:12–13.
9a Luk 6:13.

b Matt 19:28;
L&P 29:12.
gs Dom, den
endelige.

10a 3 Ne 27:27;
Morm 3:18–19.

b Åb 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 Morm 6.
16a gs Tilsølethed.

b 1 Ne 8:13; 15:26–29.
c gs Helvede.

17a 1 Ne 8:23; 15:24;
L&P 10:20–32.

b gs Frafald.
c Matt 7:13–14.

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

1 Ne 15:28–30.
e gs Retfærdig,

retfærdighed.
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ord, skuede jeg og så, at mine
brødres efterkommere stred
mod mine efterkommere i over-
ensstemmelse med englens ord;
og på grund af mine efterkom-
meres stolthed og Djævelens
afristelser så jeg, at mine brød-
res efterkommere bbesejrede
mine efterkommere.

20 Og det skete, at jeg skuede
og så det folk, der var mine
brødres efterkommere, at de
havde overvundet mine efter-
kommere; og de drog frem i
mængder på landets overflade.

21 Og jeg så dem samlet i
mængder; og jeg så akrige og
rygter om krige blandt dem, og
jeg så mange slægtled gå bort
under krige og rygter om krige.

22 Og englen sagde til mig: Se,
disse vil asynke ned i vantro.
23 Og det skete, at jeg så, at

efter at de var sunket ned i
vantro, blev de et amørkt og fra-
stødende og btilsølet folk, fulde
af cdovenskab og alle former for
vederstyggeligheder.

KAPITEL 13

Nefi ser i et syn Djævelens kirke
blive oprettet blandt ikke-jøderne,
opdagelsen og koloniseringen af
Amerika, tabet af mange tydelige
og dyrebare dele af Bibelen, den
deraf følgende tilstand af frafald
blandt ikke-jøderne, gengivelsen

af evangeliet, fremkomsten af hellig
skrift i de sidste dage og opbygnin-
gen af Zion. Omkring 600–592 f.Kr.

Og det skete, at englen talte
til mig og sagde: Se! Og jeg
så og skuede mange folkeslag
og riger.

2 Og englen sagde til mig:
Hvad ser du? Og jeg sagde: Jeg
ser mange folkeslag og riger.

3 Og han sagde til mig: Det
er de ikke-jødiske folkeslag og
riger.

4 Og det skete, at jeg blandt de
aikke-jødiske folkeslag så dan-
nelsen af en bstor kirke.

5 Og englen sagde til mig:
Betragt dannelsen af en kirke,
som er yderst vederstyggelig,
mere end alle andre kirker, og
som aslår Guds hellige ihjel,
ja, og torturerer dem og under-
trykker dem og lægger et
bjernåg på dem og fører dem
ned i fangenskab.

6 Og det skete, at jeg så denne
astore og vederstyggelige kirke;
og jeg så bDjævelen, at han var
grundlægger af den.

7 Og jeg så også aguld og
sølv og silke og skarlagen og
fintvævet linned og alle slags
kostbare klæder, og jeg så
mange skøger.

8 Og englen talte til mig og sag-
de: Se, guldet og sølvet og silken
og skarlagenet og det fintvæve-
de linned og de kostbare klæder

19a gs Fristelse.
b Jar 1:10;

MormO 1:1–2.
21a Morm 8:8; Moro 1:2.

gs Krig.
22a 1 Ne 15:13;

2 Ne 26:15.

23a 2 Ne 26:33.
b 2 Ne 5:20–25.
c gs Doven.

13 4a gs Ikke-jøder.
b 1 Ne 13:26, 34; 14:3,

9–17.
5a Åb 17:3–6;

1 Ne 14:13.
b Jer 28:10–14.

6a L&P 88:94.
gs Djævelen –
Djævelens kirke.

b 1 Ne 22:22–23.
7a Morm 8:36–38.
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og skøgerne er denne store og
vederstyggelige kirkes alyst.

9 Og for at få verdens ros aslår
de også Guds hellige ihjel og
fører dem ned i fangenskab.

10 Og det skete, at jeg så og
skuede mange vande; og de
skilte ikke-jøderne fra mine
brødres efterkommere.

11 Og det skete, at englen sagde
til mig: Se, Guds vrede er over
dine brødres efterkommere.

12 Og jeg så og skuede en
mand blandt ikke-jøderne, som
var adskilt fra mine brødres
efterkommere af de mange
vande, og jeg så aGuds Ånd, at
den kom ned og påvirkede
manden; og han drog ud på de
mange vande, ja, over til mine
brødres efterkommere, som var
i det forjættede land.
13 Og det skete, at jeg så Guds

Ånd, at den påvirkede andre
ikke-jøder; og de drog ud af
fangenskab ud på de mange
vande.
14 Og det skete, at jeg så mange

amængder af ikke-jøder i det
bforjættede land; og jeg så Guds
vrede, at den var over mine
brødres efterkommere; og de
blev cspredt foran ikke-jøderne
og blev slået.

15 Og jeg så Herrens Ånd, at
den var over ikke-jøderne, og de
havde fremgang og fik alandet
som deres arvelod; og jeg så, at
de var hvide og overordentlig

skønne og bsmukke, ligesom
mit folk, før de blev cudryddet.

16 Og det skete, at jeg, Nefi, så,
at ikke-jøderne, som var draget
ud af fangenskab, ydmygede sig
for Herren; og Herrens kraft
var med adem.
17 Og jeg så, at de ikke-jøder,

som de stammede fra, var
samlet på vandene og også på
land for at kæmpe mod dem.

18 Og jeg så, at Guds kraft var
med dem, og også at Guds vre-
de var over alle dem, der var
samlet imod dem for at kæmpe.

19 Og jeg, Nefi, så, at de ikke-
jøder, der var draget ud af
fangenskab, ved Guds kraft blev
audfriet af alle andre folkeslags
hænder.

20 Og det skete, at jeg, Nefi,
så, at de havde fremgang i
landet, og jeg så en abog, og den
blev båret frem blandt dem.

21 Og englen sagde til mig: For-
står du betydningen af bogen?

22 Og jeg sagde til ham: Jeg
forstår den ikke.

23 Og han sagde: Se, den udgår
af en jødes mund. Og jeg,
Nefi, så det; og han sagde til
mig: aBogen, som du ser, er en
boptegnelse om cjøderne, som
indeholder Herrens pagter, som
han har sluttet med Israels Hus;
og den indeholder også mange
af de hellige profeters profeti-
er; og det er en optegnelse i
lighed med de indgraveringer,

8a Åb 18:10–24;
Morm 8:35–38.

9a Åb 13:4–7.
12a gs Inspiration.
14a 2 Ne 1:11;

Morm 5:19–20.
b gs Forjættet land.

c 1 Ne 22:7–8.
gs Israel – Israels
adsplittelse.

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

16a L&P 101:80.

19a 2 Ne 10:10–14;
3 Ne 21:4; Eter 2:12.

20a 1 Ne 14:23.
23a 1 Ne 13:38;

2 Ne 29:4–12.
b gs Skrifter.
c 2 Ne 3:12.
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der findes på dbronzepladerne,
bortset fra at der ikke er så man-
ge; alligevel indeholder de Her-
rens pagter, som han har sluttet
med Israels hus; derfor er de af
stor værdi for ikke-jøderne.
24 Og Herrens engel sagde til

mig: Du har set, at bogen udgik
af en jødes mund, og da den
udgik af en jødes mund, inde-
holdt den Herrens evangeliums
fylde, han, om hvem de tolv
apostle aflægger vidnesbyrd; og
de aflægger vidnesbyrd i over-
ensstemmelse med den sand-
hed, der er i Guds lam.

25 For se, dette udgår i renhed
fra ajøderne til bikke-jøderne
i overensstemmelse med den
sandhed, der er i Gud.

26 Og efter at det ved Lammets
tolv apostles hænder er udgået
fra jøderne atil ikke-jøderne, ser
du dannelsen af den bstore og
vederstyggelige ckirke, som er
yderst vederstyggelig, mere end
alle andre kirker; for se, de
har dborttaget mange dele fra
Lammets evangelium, som er
etydelige og yderst dyrebare, og
også mange af Herrens pagter
har de taget bort.
27 Og alt dette har de gjort, så

de kunne fordreje Herrens rette
veje, så de kunne forblinde
menneskenes børns øjne og
forhærde deres hjerte.

28 Således ser du, at efter at
bogen er gået igennem hænder-
ne på den store og vederstyg-

gelige kirke, at der er mange
tydelige og dyrebare ting, der
er taget bort fra bogen, som er
Guds lams bog.

29 Og efter at disse tydelige
og dyrebare ting er blevet taget
bort, går den ud til alle de ikke-
jødiske folkeslag, og efter at den
er gået ud til alle de ikke-jødiske
folkeslag, ja, endog over de
mange vande, som du har set,
sammen med de ikke-jøder, der
er draget ud af fangenskab, ser
du – at på grund af de mange
tydelige og dyrebare ting, som
er blevet taget bort fra bogen,
som var tydelige for menneske-
nes børn at forstå i overensstem-
melse med den tydelighed, der
er i Guds lam – at på grund af
det, der er taget bort fra Lam-
mets evangelium, snubler over-
ordentligt mange, ja, således at
Satan har stor magt over dem.

30 Alligevel ser du, at de ikke-
jøder, som er draget ud af
fangenskab og ved Guds kraft er
blevet hævet op over alle andre
folkeslag på overfladen af det
land, som er udsøgt, mere end
alle andre lande, hvilket er det
land, som Gud Herren har slut-
tet pagt med din far om, at hans
efterkommere skulle have som
deres aarveland; derfor ser du,
at Gud Herren ikke vil tillade, at
ikke-jøderne helt udrydder den
bblanding af dine efterkommere,
som er blandt dine brødre.

31 Ej heller vil han tillade,

23d 1 Ne 5:10–13.
25a 2 Ne 29:4–6; L&P 3:16.

gs Jøder.
b gs Ikke-jøder.

26a Matt 21:43.

b 1 Ne 13:4–6; 14:3, 9–17.
c gs Frafald – Frafald i

den tidlige kristne
kirke.

d Morm 8:33;

Moses 1:41.
e 1 Ne 14:20–26;

TA 1:8.
30a gs Forjættet land.

b Alma 45:10–14.
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at ikke-jøderne audrydder dine
brødres efterkommere.
32 Ej heller vil Gud Herren

tillade, at ikke-jøderne for evigt
forbliver i den forfærdelige
tilstand af blindhed, som du ser,
de er i på grund af, at de tydeli-
ge og yderst dyrebare dele af
Lammets evangelium er blevet
holdt tilbage af den aveder-
styggelige kirke, hvis dannelse
du har set.
33 Derfor siger Guds lam: Jeg

vil være barmhjertig mod ikke-
jøderne ved at hjemsøge resten
af Israels hus med hårde straf-
fedomme.

34 Og det skete, at Herrens
engel talte til mig og sagde: Se,
siger Guds lam, efter at jeg har
hjemsøgt aresten af Israels hus –
og den rest, som jeg taler om, er
din fars efterkommere – altså,
efter at jeg har hjemsøgt dem
med straffedomme og slået dem
ved ikke-jødernes hånd, og efter
at ikke-jøderne har bsnublet
overordentlig meget på grund
af de yderst tydelige og dyre-
bare dele af Lammets cevangeli-
um, som er blevet holdt tilbage
af den vederstyggelige kirke,
som er skøgernes moder, siger
Lammet – vil jeg være barm-
hjertig mod ikke-jøderne på den
dag, således at jeg ved min

egen kraft vil dbringe meget af
mit evangelium, som vil være
tydeligt og dyrebart, frem til
dem, siger Lammet.

35 For se, siger Lammet, jeg
vil give mig til kende for dine
efterkommere, så de vil skrive
meget, som jeg vil forkynde for
dem, og som vil være tydeligt
og dyrebart; og efter at dine ef-
terkommere er blevet udryddet
og er sunket ned i vantro og
ligeså dine brødres efterkom-
mere, se, da skal adette blive
skjult for at komme frem til
ikke-jøderne ved Lammets gave
og kraft.

36 Og i dette skal mit aevange-
lium skrives, siger Lammet og
min bklippe og min frelse.
37 Og avelsignede er de, der

forsøger at bringe mit bZion
frem på den dag, for de skal få
Helligåndens cgave og kraft, og
hvis de dholder ud indtil enden,
skal de blive løftet op på den
yderste dag og skal blive frelst i
Lammets evigtvarende erige; og
de, der fforkynder fred, ja, tiden-
der om stor glæde, hvor herlige
skal de ikke være på bjergene.

38 Og det skete, at jeg så resten
af mine brødres efterkommere
og også Guds lams abog, som
var udgået af jødens mund, at
den kom frem fra ikke-jøderne

31a 2 Ne 4:7; 10:18–19;
Jakob 3:5–9;
Hel 15:12; 3 Ne 16:8–9;
Morm 5:20–21.

32a gs Djævelen –
Djævelens kirke.
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b 1 Ne 14:1–3;

2 Ne 26:20.
c gs Evangelium.

d L&P 10:62.
gs Gengivelse af
evangeliet.

35a 2 Ne 27:6; 29:1–2.
gs Mormons Bog.

36a 3 Ne 27:13–21.
b Hel 5:12;
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gs Klippe.

37a L&P 21:9.

b gs Zion.
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d 3 Ne 27:16.

gs Udholdenhed.
e gs Celestial herlighed.
f Es 52:7;

Mosi 15:14–18;
3 Ne 20:40.

38a 1 Ne 13:23;
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btil resten af mine brødres
efterkommere.

39 Og efter at den var kommet
frem til dem, så jeg andre
a bøger, der kom frem ved
Lammets kraft fra ikke-jøderne
til dem for at boverbevise ikke-
jøderne og resten af mine
brødres efterkommere og også
de jøder, der var spredt over
hele jordens overflade, om, at
profeternes og Lammets tolv
apostles optegnelser er csande.

40 Og englen talte til mig og
sagde: Disse asidste optegnelser,
som du har set blandt ikke-
jøderne, skal bstadfæste sandhe-
den af de cførste, som kommer
fra Lammets tolv apostle, og
skal kundgøre de tydelige og
dyrebare ting, som er blevet
taget bort fra dem, og skal
kundgøre for alle stammer,
tungemål og folk, at Guds lam
er den evige Faders Søn og
verdens dfrelser, og at alle men-
nesker skal komme til ham,
ellers kan de ikke blive frelst.

41 Og de skal komme i over-
ensstemmelse med de ord,
der skal blive stadfæstet ved
Lammets mund, og Lammets
ord skal blive kundgjort i dine
efterkommeres optegnelser,
såvel som i Lammets tolv apost-
les optegnelser; derfor skal de

stadfæste hinanden i aét; for
der er bén Gud og én cHyrde
over hele jorden.

42 Og den tid kommer, da han
vil give sig til kende for alle
folkeslag, både for ajøderne og
også for ikke-jøderne; og efter
at han har givet sig til kende
for jøderne og også for ikke-
jøderne, så skal han give sig til
kende for ikke-jøderne og også
for jøderne, og de bsidste skal
blive de første, og de cførste
skal blive de sidste.

KAPITEL 14

En engel fortæller Nefi om de vel-
signelser og forbandelser, der vil
falde på ikke-jøderne – Der er kun
to kirker: Guds lams kirke og Djæ-
velens kirke – Guds hellige i alle
folkeslag bliver forfulgt af den store
og vederstyggelige kirke – Apostlen
Johannes skal skrive om verdens
ende. Omkring 600–592 f.Kr.

Og det skal ske, at hvis aikke-
jøderne vil lytte til Guds lam på
den dag, da han giver sig til
kende for dem i ord og også i
bkraft, ja, i handling, for derved
at tage deres canstødssten bort –

2 og ikke forhærder hjertet
mod Guds lam, skal de blive
regnet blandt din fars efterkom-

38b Morm 5:15.
39a gs Skrifter – Profetier

om skrifter som skal
komme frem.

b Ez 37:15–20;
2 Ne 3:11–12.

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

gs Mormons Bog.
b Morm 7:8–9.

c gs Bibelen.
d Se Mormons Bogs

titelblad. Moses 1:6.
41a Ez 37:17.

b 5 Mos 6:4;
Joh 17:21–23;
2 Ne 31:21.

c gs Gode hyrde.
42a L&P 90:8–9; 107:33;

112:4.

b Jakob 5:63.
c Luk 13:30;

1 Ne 15:13–20.
14 1a 3 Ne 16:6–13.

gs Ikke-jøder.
b 1 Thess 1:5;

1 Ne 14:14;
Jakob 6:2–3.

c Es 57:14; 1 Ne 13:29,
34; 2 Ne 26:20.
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mere; ja, de skal blive aregnet
blandt Israels hus; og de skal
blive et bvelsignet folk i det
forjættede land for evigt; de
skal ikke mere blive ført ned
i fangenskab, og Israels hus
skal ikke mere blandes sammen
med andre.
3 Og den store agrav, som er

blevet gravet for dem af den
store og vederstyggelige kirke,
der blev grundlagt af Djævelen
og hans børn, så han kan forlede
menneskenes sjæl ned til hel-
vede – ja, den store grav, der er
blevet gravet til menneskenes
undergang, skal fyldes med
dem, der gravede den, til deres
egen fuldstændige undergang,
siger Guds lam; ikke sjælens
undergang, ud over at den
kastes i det bhelvede, der ingen
ende har.

4 For se, dette er i overensstem-
melse med Djævelens fangen-
skab og også i overensstem-
melse med Guds retfærdighed
over for alle dem, der udøver
ugudelighed og vederstygge-
ligheder for ham.

5 Og det skete, at englen
talte til mig, Nefi, og sagde: Du
har set, at hvis ikke-jøderne
omvender sig, skal det gå
dem vel, og du kender også til
Herrens pagter med Israels
hus, og du har også hørt, at

den, der ikke aomvender sig,
skal fortabes.

6 Derfor, ave ikke-jøderne,
dersom de forhærder hjertet
mod Guds lam.

7 For den tid kommer, siger
Guds lam, da jeg vil udføre et
astort og et forunderligt værk
blandt menneskenes børn; et
værk som skal være evigtva-
rende på enten den ene eller på
den anden måde – enten ved at
overbevise dem, så de opnår
fred og bevigt liv, eller så de
overgives til deres hjertes hård-
hed og deres sinds blindhed, så
de bliver ført ned til fangenskab
og også til undergang, både
timeligt og åndeligt, i overens-
stemmelse med Djævelens cfan-
genskab, som jeg har talt om.

8 Og det skete, at da englen
havde talt disse ord, sagde han
til mig: Erindrer du Faderens
apagter med Israels hus? Jeg
sagde til ham: Ja.

9 Og det skete, at han sagde til
mig: Se og betragt den store
og vederstyggelige kirke, som
er vederstyggelighedernes mo-
der, og hvis grundlægger er
aDjævelen.
10 Og han sagde til mig: Se,

der er kun ato kirker; den ene er
Guds lams kirke, og den banden
er Djævelens kirke; den, der
derfor ikke tilhører Guds lams

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.

b gs Fordømmelse;

Helvede.
5a gs Omvendelse.
6a 2 Ne 28:32.
7a Es 29:14;

1 Ne 22:8;
2 Ne 27:26; 29:1–2;
L&P 4:1.
gs Gengivelse af
evangeliet.

b gs Evigt liv.
c 2 Ne 2:26–29;

Alma 12:9–11.
8a gs Abrahamske pagt.
9a 1 Ne 15:35;

L&P 1:35.
gs Djævelen.

10a 1 Ne 22:23.
b 1 Ne 13:4–6, 26.
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kirke, tilhører den store kirke,
som er vederstyggelighedernes
moder; og hun er hele jordens
cskøge.
11 Og det skete, at jeg så og

betragtede hele jordens skøge,
og hun sad på mange avande;
og bhun havde herredømme
over hele jorden, blandt alle
folkeslag, stammer, tungemål
og folk.
12 Og det skete, at jeg så Guds

lams kirke, og dens antal var
alille på grund af ugudeligheden
og vederstyggelighederne hos
skøgen, der sad på mange van-
de; alligevel så jeg, at Lammets
kirke, som var Guds hellige,
også var boveralt på jordens
overflade; og deres herredøm-
me på jordens overflade var lille
på grund af ugudeligheden hos
den store skøge, som jeg så.

13 Og det skete, at jeg så, at
vederstyggelighedernes store
moder samlede mængder sam-
men overalt på jordens overfla-
de blandt alle de ikke-jødiske
folkeslag for at akæmpe mod
Guds lam.
14 Og det skete, at jeg, Nefi, så

Guds lams kraft, at den kom
ned over de hellige i Lammets
kirke og over Herrens pagtsfolk,
som var spredt over hele jordens
overflade, og de blev udrustet
med retfærdighed og med Guds
akraft i stor herlighed.

15 Og det skete, at jeg så, at
Guds vrede blev audøst over
den store og vederstyggelige
kirke, således at der var krige
og rygter om krige blandt alle
jordens bfolkeslag og stammer.
16 Og eftersom der opstod

a krige og rygter om krige
blandt alle de folkeslag, der
tilhørte vederstyggeligheder-
nes moder, talte englen til mig
og sagde: Se Guds vrede over
skøgernes moder; og se, du ser
alt dette –

17 og når den adag kommer, da
Guds bvrede bliver udøst over
skøgernes moder, som er hele
jordens store og vederstyggelige
kirke, hvis grundlægger er
Djævelen, da, på den dag, skal
Faderens cværk begynde ved,
at han bereder vejen for opfyl-
delsen af sine dpagter, som han
har sluttet med sit folk, der er
af Israels hus.

18 Og det skete, at englen talte
til mig og sagde: Se!

19 Og jeg så og skuede en
mand, og han var klædt i en
hvid kjortel.

20 Og englen sagde til mig: Se
aen af Lammets tolv apostle.
21 Se, han skal se og skrive

resten af dette, ja, og også
meget, som er sket.

22 Og han skal også skrive om
verdens ende.

23 Og se, det, som han skal

10c Åb 17:5, 15;
2 Ne 10:16.

11a Jer 51:13; Åb 17:15.
b L&P 35:11.

12a Matt 7:14; 3 Ne 14:14;
L&P 138:26.

b L&P 90:11.
13a Åb 17:1–6; 18:24;

1 Ne 13:5;
L&P 123:7–8.

14a Jakob 6:2;
L&P 38:32–38.

15a L&P 1:13–14.
b Mark 13:8; L&P 87:6.

16a 1 Ne 22:13–14;
Morm 8:30.
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b 1 Ne 22:15–16.
c 3 Ne 21:7, 20–29.
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d Morm 8:21, 41.
gs Abrahamske pagt.

20a Åb 1:1–3; 1 Ne 14:27.
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skrive, er retfærdigt og sandt;
og se, det bliver skrevet i den
abog, som du så udgå af jødens
mund; og på det tidspunkt da
det udgik af jødens mund, eller
på det tidspunkt da bogen
udgik af jødens mund, var det,
der var skrevet, tydeligt og
rent og yderst bdyrebart og let
at forstå for alle mennesker.
24 Og se, af det, som denne

Lammets aapostel skal skrive,
er der meget, som du har set;
og se, du skal se resten.

25 Men det, som du herefter
skal se, skal du ikke skrive, for
Gud Herren har ordineret Guds
lams apostel, for at han skulle
askrive det.
26 Og også andre, som har

levet, til dem har han vist alt,
og de har skrevet det; og det er
blevet aforseglet for, når Herren
anser tiden for at være inde,
at komme frem i dets renhed,
i overensstemmelse med den
sandhed der er i Lammet, til
Israels hus.

27 Og jeg, Nefi, hørte og aflæg-
ger vidnesbyrd om, at navnet på
Lammets apostel var aJohannes
ifølge englens ord.

28 Og se, det er mig, Nefi,
forbudt at skrive resten af det,
som jeg så og hørte; derfor er
det, som jeg har skrevet, nok for
mig, og jeg har kun skrevet en
lille del af det, som jeg så.

29 Og jeg aflægger vidnesbyrd
om, at jeg så det, som min afar

så, og Herrens engel gav det til
kende for mig.

30 Og nu holder jeg op med at
tale angående det, som jeg så,
mens jeg var bortrykket i ånden,
og skønt alt det, som jeg så, ikke
er skrevet ned, så er det, som jeg
har skrevet, asandt. Og således
er det. Amen.

KAPITEL 15

Lehis efterkommere skal modtage
evangeliet fra ikke-jøderne i de sid-
ste dage – Indsamlingen af Israels
hus sammenlignes med et oliven-
træ, hvis naturlige grene igen bliver
podet ind – Nefi udlægger synet
om livets træ og taler om Guds
retfærdighed i at skille de ugudelige
fra de retfærdige. Omkring 600–
592 f.Kr.

Og det skete, efter at jeg, Nefi,
havde været bortrykket i ånden
og set alt dette, at jeg vendte
tilbage til min fars telt.

2 Og det skete, at jeg så mine
brødre, og de mundhuggedes,
den ene med den anden, angå-
ende det, som min far havde
talt til dem.

3 For han talte i sandhed man-
ge store ting til dem, som var
svære at aforstå, medmindre
man ville adspørge Herren; og
de, som var hårde i hjertet, de
så derfor ikke hen til Herren,
som de burde.

4 Og se, jeg, Nefi, var bedrøvet

23a 1 Ne 13:20–24;
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b 1 Ne 13:28–32.
24a Eter 4:16.
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L&P 35:18;
JS–H 1:65.
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30a 2 Ne 33:10–14.
15 3a 1 Kor 2:10–12;

Alma 12:9–11.
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på grund af deres hjertes hård-
hed, og også på grund af det,
som jeg havde set, og fordi jeg
vidste, at det uundgåeligt måtte
ske på grund af menneskenes
børns store ugudelighed.
5 Og det skete, at jeg blev

overvældet på grund af mine
trængsler, for jeg mente, at mine
atrængsler var store, større end
alle andre, på grund af budryd-
delsen af mit folk, for jeg havde
set deres fald.

6 Og det skete, efter at jeg hav-
de samlet akræfter, at jeg talte
til mine brødre, idet jeg ønskede
at vide af dem årsagen til deres
mundhuggerier.

7 Og de sagde: Se, vi kan ikke
forstå de ord, som vor far har
talt angående oliventræets na-
turlige grene og også angående
ikke-jøderne.

8 Og jeg sagde til dem: Har I
aadspurgt Herren?
9 Og de sagde til mig: Det har

vi ikke, for Herren giver ikke
noget sådant til kende for os.

10 Se, jeg sagde t i l dem:
Hvordan kan det være, at I ikke
holder Herrens befalinger?
Hvordan kan det være, at I vil
fortabes på grund af jeres hjertes
ahårdhed?
11 Husker I ikke, hvad Herren

har sagt?: Hvis I ikke forhærder

hjertet og aadspørger mig i tro,
overbeviste om at I skal modta-
ge, og med flid i at holde mine
befalinger, da skal dette visselig
gives til kende for jer.

12 Se, jeg siger jer, at Israels
hus blev sammenlignet med et
oliventræ af Herrens Ånd, som
var i vor far; og se, er vi ikke
brækket af fra Israels hus, og er
vi ikke en agren af Israels hus?

13 Og se, det, som vor far
mener med indpodningen af
de naturlige grene ved ikke-
jødernes fylde, er, at i de sidste
dage, når vore efterkommere
er asunket ned i vantro, ja, efter
et tidsrum af mange år og man-
ge slægtled, efter at bMessias
giver sig til kende for menne-
skenes børn i legemet, da skal
fylden af Messias’ cevangelium
komme til ikke-jøderne, og fra
dikke-jøderne til resten af vore
efterkommere –

14 og på den dag skal resten af
vore aefterkommere erfare, at
de er af Israels hus, og at de er
Herrens bpagtsfolk; og da skal
de kende og komme til ckund-
skab om deres forfædre og
også til kundskab om deres
forløsers evangelium, som blev
forkyndt for deres fædre af
ham; derfor skal de komme til
kundskab om deres forløser og
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hver enkelt detalje af hans lære,
så de kan vide, hvordan de kan
komme til ham og blive frelst.
15 Og vil de så ikke på den

dag fryde sig og prise deres
evige Gud, deres aklippe og de-
res frelse? Ja, vil de så ikke på
den dag få styrke og næring fra
det sande bvintræ? Ja, vil de ikke
komme til Guds sande fold?
16 Se, jeg siger jer: Jo, de skal

igen huskes blandt Israels hus;
de skal, da de er en naturlig
gren af oliventræet, blive apodet
ind på det sande oliventræ.
17 Og dette er, hvad vor far

mener; og han mener, at det ikke
vil ske, førend efter at de er
blevet spredt af ikke-jøderne;
og han mener, at det vil ske ved
ikke-jøderne, så Herren kan vise
sin magt for ikke-jøderne af
netop den årsag, at han vil blive
aforkastet af jøderne eller af
Israels hus.

18 Vor far har derfor ikke alene
talt om vore efterkommere, men
også om hele Israels hus, idet
han henviste til den pagt, der
skal opfyldes i de sidste dage,
hvilken pagt Herren sluttede
med vor fader Abraham, da han
sagde: I dine aefterkommere
skal alle jordens slægter blive
velsignet.
19 Og det skete, at jeg, Nefi,

talte meget til dem om dette; ja,

jeg talte til dem om jødernes
agenrejsning i de sidste dage.
20 Og jeg fortalte dem de ord,

som aEsajas talte om genrejsnin-
gen af jøderne eller af Israels
hus; og efter at de var genrejst,
skulle de ikke mere blandes
med andre, ej heller skulle de
spredes igen. Og det skete, at
jeg talte mange ord til mine
brødre, så de blev formildet og
bydmygede sig for Herren.

21 Og det skete, at de talte
til mig igen og sagde: Hvad
betyder det, som vor far så i en
drøm? Hvad betyder det atræ,
som han så?

22 Og jeg sagde til dem: Det
var et billede på alivets træ.

23 Og de sagde til mig: Hvad
betyder den ajernstang, som
vor far så, og som førte til træet?

24 Og jeg sagde til dem, at det
var aGuds ord, og at den, der
ville lytte til Guds ord og ville
bholde fast ved det, de skulle
aldrig fortabes, ej heller kunne
cModstanderens dfristelser og
brændende epile overvælde
dem, så de blev blinde, og føre
dem bort til undergang.

25 Derfor formanede jeg, Nefi,
dem til at give aagt på Herrens
ord; ja, med hele min sjæls
styrke og med alle de evner,
som jeg besad, formanede jeg
dem til, at de skulle give agt
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på Guds ord og huske altid at
holde hans befalinger i alt.
26 Og de sagde til mig: Hvad

betyder den aflod med vand,
som vor far så?
27 Og jeg sagde til dem, at

det avand, som min far så, var
btilsølethed; og at hans sind var
så opslugt af andet, at han ikke
opfattede vandets tilsølethed.
28 Og jeg sagde til dem, at

den udgjorde en forfærdelig
akløft, som adskilte de ugude-
lige fra livets træ og også fra
Guds hellige.
29 Og jeg sagde til dem, at den

var et billede på det forfærdelige
ahelvede, som englen fortalte
mig var beredt for de ugudelige.

30 Og jeg sagde til dem, at vor
far også så, at Guds aretfærdig-
hed ligeledes skilte de ugudeli-
ge fra de retfærdige; og skæret
derfra var som skæret fra en
flammende ild, der stiger op til
Gud for evigt og altid og ikke
har nogen ende.
31 Og de sagde til mig: Betyder

det legemets pinsel i aprøvens
dage, eller betyder det sjælens
endelige tilstand efter det time-
lige legemes bdød, eller tales
der om det, der er timeligt?
32 Og det skete, at jeg sagde til

dem, at det var et billede på
både det timelige og det ånde-

lige; for den dag skulle komme,
da de skulle dømmes for deres
agerninger, ja, de gerninger,
der blev gjort med det timelige
legeme i deres prøves dage.

33 Hvis de derfor skulle adø i
deres ugudelighed, måtte de
også blive bforstødt med hensyn
til det, der er åndeligt, og som
hører til retfærdighed; derfor
måtte de blive ført frem for Gud
for at blive cdømt efter deres
dgerninger; og hvis deres ger-
ninger har været tilsølethed, må
de selv nødvendigvis være
etilsølede; og hvis de er tilsølede,
må det nødvendigvis være
sådan, at de ikke kan fbo i Guds
rige; om så var, måtte Guds rige
også være tilsølet.

34 Men se, jeg siger jer: Guds
rige er ikke atilsølet, og der kan
ikke komme noget urent ind i
Guds rige; derfor må der nød-
vendigvis være beredt et tilsølet
sted til det, der er tilsølet.

35 Og der er beredt et sted, ja,
det forfærdelige ahelvede, som
jeg har talt om, og bDjævelen er
den, der har beredt det; derfor
er menneskesjælenes endelige
tilstand at bo i Guds rige eller
at blive stødt ud på grund af
den cretfærdighed, som jeg har
talt om.

36 Derfor er de ugudelige
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udelukket fra de retfærdige og
også fra alivets træ, hvis frugt er
yderst dyrebar og yderst bønsk-
værdig, mere end alle andre
frugter; ja, og den er den cstørste
af alle Guds dgaver. Og således
talte jeg til mine brødre. Amen.

KAPITEL 16

De ugudelige anser sandheden for
at være hård – Lehis sønner gifter
sig med Ismaels døtre – Liahona
viser dem vej i ørkenen – Budska-
ber fra Herren skrives på Liahona
fra tid til anden – Ismael dør, hans
familie murrer på grund af trængs-
ler. Omkring 600–592 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at jeg,
Nefi, var færdig med at tale til
mine brødre, se, da sagde de til
mig: Du har kundgjort os hårde
ord, mere end vi er i stand til
at bære.

2 Og det skete, at jeg sagde til
dem, at jeg vidste, at jeg havde
talt hårde ord imod de ugude-
lige i overensstemmelse med
sandheden; og de retfærdige
har jeg retfærdiggjort og vidnet
om, at de skulle blive løftet op
på den yderste dag; derfor anser
de askyldige bsandheden for at
være hård, for den cskærer dem
til deres inderste.

3 Og se, mine brødre, hvis I
var retfærdige og var villige til

at lytte til sandheden og give
agt på den, så I kunne avandre
retsindigt for Gud, da ville I ikke
murre over sandheden og sige:
Du taler hårde ord imod os.

4 Og det skete, at jeg, Nefi, med
al flid formanede mine brødre
til at holde Herrens befalinger.

5 Og det skete, at de aydmyge-
de sig for Herren i en sådan
grad, at jeg blev glad og nærede
store forhåbninger for dem om,
at de ville vandre på retfærdig-
hedens stier.

6 Se, alt dette blev sagt og gjort,
mens min far boede i et telt i den
dal, som han kaldte Lemuel.

7 Og det skete, at jeg, Nefi, tog
en af Ismaels adøtre til bhustru;
og mine brødre tog sig også
hustruer blandt Ismaels døtre;
og cZoram tog den ældste af
Ismaels døtre til hustru.

8 Og således havde min far
opfyldt alle Herrens befalinger,
som var blevet givet ham. Og
jeg, Nefi, var også blevet over-
ordentlig velsignet af Herren.

9 Og det skete, at Herrens røst
talte til min far om natten og
befalede ham, at han den næste
dag skulle rejse ud i ørkenen.

10 Og det skete, at da min far
stod op om morgenen og gik
hen til teltdøren, så han til sin
store forbavselse en rund akugle
af kunstfærdig forarbejdning
ligge på jorden; og den var af

36a 1 Mos 2:9;
2 Ne 2:15.

b 1 Ne 8:10–12;
Alma 32:42.

c L&P 6:13.
d L&P 14:7.
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ren bronze. Og inde i kuglen
var der to spindler; og den ene
viste den retning, i hvilken vi
skulle drage ud i ørkenen.
11 Og det skete, at vi samlede

alt det, vi skulle have med ud
i ørkenen, og resten af den pro-
viant, som Herren havde givet
os; og vi tog frø med af enhver
slags, for at vi kunne tage dem
med ud i ørkenen.

12 Og det skete, at vi tog vore
telte og drog ud i ørkenen over
floden Laman.

13 Og det skete, at vi rejste i et
tidsrum af fire dage i næsten
syd-sydøstlig retning, og vi slog
igen vore telte op; og vi gav
stedet navnet Shazer.

14 Og det skete, at vi tog vore
buer og vore pile og gik ud i
ørkenen for at nedlægge føde
til vore familier; og efter at vi
havde nedlagt føde til vore
familier, vendte vi igen tilbage
til vore familier i ørkenen til
stedet Shazer. Og vi drog igen
ud i ørkenen, idet vi fulgte
samme retning og holdt os til
ørkenens mest frugtbare dele,
som lå i grænseegnene nær aDet
røde Hav.

15 Og det skete, at vi rejste i et
tidsrum af mange dage, mens
vi nedlagde føde undervejs med
vore buer og vore pile og vore
sten og vore slynger.

16 Og vi fulgte kuglens aanvis-
ninger, som ledte os til de mere
frugtbare dele af ørkenen.

17 Og efter at vi havde rejst i
et tidsrum af mange dage, slog

vi vore telte op for en tid, så vi
igen kunne hvile os og skaffe
føde til vore familier.

18 Og det skete, at da jeg, Nefi,
gik ud for at nedlægge føde, se,
da knækkede jeg min bue, som
var lavet af rent astål; og efter
at jeg havde knækket min bue,
se, da blev mine brødre vrede
på mig på grund af tabet af min
bue, for vi fik ikke fat i nogen
føde.

19 Og det skete, at vi vendte
tilbage til vore familier uden
føde, og da de var meget ud-
mattede på grund af deres
vandring, led de meget under
manglen på føde.

20 Og det skete, at Laman og
Lemuel og Ismaels sønner be-
gyndte at murre overordentlig
meget på grund af deres lidelser
og trængsler i ørkenen; og også
min far begyndte at murre imod
Herren sin Gud; ja, og de var
alle overordentlig sorgfulde, så
de endog murrede imod Herren.

21 Se, det skete, at da jeg, Nefi,
var blevet plaget af mine brødre
på grund af tabet af min bue,
og da deres buer havde mistet
deres spændstighed, begyndte
det at blive overordentlig van-
skeligt, ja, således at vi ikke
kunne få fat i nogen føde.

22 Og det skete, at jeg, Nefi,
talte meget til mine brødre, fordi
de igen havde forhærdet hjertet,
så de endog abeklagede sig over
Herren deres Gud.

23 Og det skete, at jeg, Nefi,
ud af træ lavede en bue, og ud

14a L&P 17:1.
16a 1 Ne 16:10, 16, 26;

18:12;

Alma 37:38–46.
18a 2 Sam 22:35.
22a 2 Mos 16:8;

4 Mos 11:1.
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af en lige pind en pil; derfor
bevæbnede jeg mig med en bue
og en pil, med en slynge og
med sten. Og jeg sagde til min
afar: Hvor skal jeg gå hen for
at skaffe føde?
24 Og det skete, at han aad-

spurgte Herren, for de havde
ydmyget sig på grund af mine
ord; for jeg sagde meget til dem
af al min sjæls styrke.

25 Og det skete, at Herrens
røst kom til min far; og han
blev virkelig arevset på grund
af sin murren imod Herren, i en
sådan grad at han blev bragt
ned i sorgens dyb.
26 Og det skete, at Herrens

røst sagde til ham: Se på kuglen,
og betragt det, der er skrevet.

27 Og det skete, at da min
far så det, der var skrevet på
kuglen, frygtede og bævede han
overordentlig meget og ligeså
mine brødre og Ismaels sønner
og vore hustruer.

28 Og det skete, at jeg, Nefi,
så de visere, der var i kuglen,
at de virkede i overensstem-
melse med den atro og flid
og agtpågivenhed, som vi viste
dem.
29 Og der var også skrevet

en ny indskrift på dem, som
var tydelig at læse, og som
gav os aforståelse, hvad angår
Herrens veje ; og den blev
skrevet og ændret fra tid til
anden i overensstemmelse med
den tro og flid, som vi viste

den. Og således ser vi, at Her-
ren ved bsmå midler kan frem-
bringe store ting.

30 Og det skete, at jeg, Nefi,
gik op mod toppen af bjerget
i overensstemmelse med de
anvisninger, der blev givet på
kuglen.

31 Og det skete, at jeg nedlagde
vilde dyr, således at jeg skaffede
føde til vore familier.

32 Og det skete, at jeg vendte
tilbage til vore telte bærende
på de dyr, som jeg havde ned-
lagt; og da de så, at jeg havde
skaffet føde, hvor stor var da
ikke deres glæde! Og det skete,
at de ydmygede sig for Herren
og gav ham tak.

33 Og det skete, at vi genoptog
vor rejse og rejste i omtrent
samme retning som i begyndel-
sen; og efter at vi havde rejst i et
tidsrum af mange dage, slog vi
atter vore telte op, så vi kunne
blive der en tid.

34 Og det skete, at aIsmael
døde og blev begravet på det
sted, der blev kaldt Nahom.

35 Og det skete, at Ismaels
døtre sørgede overordentlig
meget på grund af tabet af deres
f a r o g p å g r u n d a f d e r e s
atrængsler i ørkenen; og de mur-
rede imod min far, fordi han
havde ført dem ud af Jerusalems
land, og sagde: Vor far er død,
ja, og vi har vandret meget i
ørkenen, og vi har lidt megen
trængsel, sult, tørst og udmattel-

23a 2 Mos 20:12;
Mosi 13:20.

24a gs Bøn.
25a Eter 2:14.
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28a Alma 37:40.
gs Tro.

29a gs Forståelse.
b 2 Kong 5:13;

Jak 3:4;

Alma 37:6–7, 41;
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34a 1 Ne 7:2–6.
35a gs Modgang.
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se; og efter alle disse lidelser skal
vi omkomme i ørkenen af sult.
36 Og således murrede de

imod min far og også imod mig,
og de nærede ønske om at vende
tilbage til Jerusalem igen.

37 Og Laman sagde til Lemuel
og også til Ismaels sønner: Se,
lad os aslå vor far ihjel, og også
vor bror Nefi, som har taget det
på sig selv at være bhersker og
lærer for os, som er hans ældre
brødre.
38 Se, han siger, at Herren har

talt med ham, og også at aengle
har betjent ham. Men se, vi
ved, at han lyver for os; og han
fortæller os dette, og han gør
meget ved hjælp af sine snedige
kneb, for at han kan bedrage
vore øjne, idet han måske tæn-
ker, at han kan føre os bort til
en eller anden fremmed ørken;
og efter at han har ført os bort,
har han tænkt sig at gøre sig
selv til konge og hersker over
os, så han kan gøre med os efter
sin vilje og sit behag. Og på den
måde vakte min bror Laman
deres hjerte til vrede.
39 Og det skete, at Herren

var med os, ja, selve Herrens
røst kom og talte mange ord
til dem og arevsede dem over-
ordentlig meget; og efter at de
var blevet revset af Herrens
røst, vendte de sig fra deres
vrede og omvendte sig fra de-
res synder, således at Herren
igen velsignede os med føde, så
vi ikke omkom.

KAPITEL 17

Nefi bliver befalet at bygge et skib
– Hans brødre sætter sig op imod
ham – Han formaner dem ved at
genfortælle for dem historien om
Guds måder at handle med Israel
på – Nefi bliver fyldt af Guds kraft
– Hans brødre forbydes at røre
ham for ikke at visne som et tørret
siv. Omkring 592–591 f.Kr.

Og det skete, at vi genoptog
vor rejse ud i ørkenen; og vi
rejste næsten stik øst fra da af.
Og vi rejste og vadede gennem
megen trængsel i ørkenen;
og vore kvinder fødte børn i
ørkenen.

2 Og så store var Herrens vel-
signelser til os, at mens vi levede
af aråt kød i ørkenen, gav vore
kvinder rigelig die til deres
børn, og de var stærke, ja, lige
så stærke som mændene; og de
begyndte at bære vandringerne
uden murren.

3 Og således ser vi, at Guds
befalinger skal blive opfyldt.
Og dersom menneskenes børn
aholder Guds befalinger, giver
han dem næring og styrker dem
og sørger for midler, hvorved
de kan udføre det, som han har
befalet dem; derfor bsørgede
han for midler for os, mens vi
opholdt os i ørkenen.

4 Og vi opholdt os i ørkenen
i et tidsrum af mange år, ja, hele
otte år.

5 Og vi kom til det land, som

37a 1 Ne 17:44.
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vi kaldte Overflod på grund af
dets megen frugt og ligeledes
vilde honning; og alt dette var
beredt af Herren, for at vi ikke
skulle omkomme. Og vi så
havet, som vi kaldte Irreantum,
der, når det bliver oversat,
betyder mange vande.
6 Og det skete, at vi slog vore

telte op ved kysten; og til trods
for, at vi havde lidt mange
atrængsler og haft mange van-
skeligheder, ja, endog så mange,
at vi ikke kan nedskrive dem
alle, frydede vi os overordentlig
meget, da vi kom til kysten;
og vi kaldte stedet Overflod på
grund af dets megen frugt.
7 Og det skete, efter at jeg, Nefi,

havde været i Overflodens land
i et tidsrum af mange dage,
at Herrens røst kom til mig og
sagde: Rejs dig, og gå op på
bjerget. Og det skete, at jeg rejste
mig og gik op på bjerget og
anråbte Herren.

8 Og det skete, at Herren talte
til mig og sagde: Du skal bygge
et skib på den amåde, som jeg
skal vise dig, så jeg kan føre dit
folk over disse vande.

9 Og jeg sagde: Herre, hvor
skal jeg gå hen, så jeg kan
finde malm at smelte, så jeg kan
lave værktøj til at bygge skibet
med på den måde, som du har
vist mig?

10 Og det skete, at Herren
fortalte mig, hvor jeg skulle gå
hen for at finde malm, så jeg
kunne lave værktøj.

11 Og det skete, at jeg, Nefi,
lavede en bælg af dyreskind til
at blæse til ilden med; og efter
at jeg havde lavet en bælg, så jeg
dermed havde noget at blæse
til ilden med, slog jeg to sten
mod hinanden for at lave ild.

12 For Herren havde hidtil ikke
tilladt os at lave megen ild,
mens vi rejste i ørkenen; for han
sagde: Jeg vil gøre jeres mad
sød, så I ikke skal atilberede den.

13 Og jeg vil også være jeres
lys i ørkenen; og jeg vil aberede
vejen for jer, dersom I holder
mine befalinger; for så vidt som
I holder mine befalinger, skal
I derfor blive ført mod det
bforjættede land; og I skal cvide,
at det er af mig, at I bliver ført.

14 Ja, og Herren sagde også:
Efter at I er ankommet til det
forjættede land, skal I avide, at
jeg, Herren, er bGud, og at jeg,
Herren, udfriede jer fra udryd-
delse, ja, at jeg førte jer ud af
Jerusalems land.

15 Derfor bestræbte jeg, Nefi,
mig på at holde Herrens befa-
linger, og jeg formanede mine
brødre til trofasthed og flid.

16 Og det skete, at jeg lavede
værktøj af den malm, som jeg
smeltede ud af klippen.

17 Og da mine brødre så, at
jeg skulle til at abygge et skib,
begyndte de at murre imod mig
og sige: Vor bror er en tåbe, for
han tror, at han kan bygge et
skib, ja, og han tror også, at han
kan krydse disse store vande.
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18 Og således beklagede mine
brødre sig over for mig, og de
nærede ønske om, at de ikke
skulle arbejde, for de troede ikke
på, at jeg kunne bygge et skib; ej
heller ville de tro på, at jeg var
blevet undervist af Herren.

19 Og se, det skete, at jeg, Nefi,
blev overordentlig sorgfuld på
grund af deres hjertes hårdhed;
og da de så, at jeg begyndte at
blive sorgfuld, glædede de sig i
hjertet i en sådan grad, at de
ahoverede over mig og sagde: Vi
vidste, at du ikke kunne bygge
et skib, for vi vidste, at du
manglede dømmekraft; derfor
kan du ikke udføre så stort et
arbejde.
20 Og du er ligesom vor far,

forledt af sit hjertes tåbelige
aforestillinger; ja, han har ført
os ud af Jerusalems land, og
vi har vandret i ørkenen i disse
mange år; og vore kvinder har
arbejdet, mens de var store med
barn; og de har født børn i
ørkenen og lidt alt, undtagen
døden; og det ville have været
bedre, om de var døde, før de
kom ud af Jerusalem, end at
have lidt disse trængsler.
21 Se, disse mange år har vi

lidt i ørkenen, mens vi kunne
have nydt vor ejendom og vort
arveland; ja, og vi kunne have
været lykkelige.

22 Og vi ved, at det folk, der
var i Jerusalems land, var et
aretfærdigt folk; for de holdt

Herrens lovbud og retsregler
og alle hans befalinger i henhold
til Moseloven; derfor ved vi, at
de er et retfærdigt folk; og vor
far har dømt dem og har ført os
bort, fordi vi lyttede til hans ord;
ja, og vor bror er som han. Og
med et sådant sprog murrede
og beklagede mine brødre sig
over for os.

23 Og det skete, at jeg, Nefi,
talte til dem og sagde: Tror I,
at vore fædre, som var Israels
børn, ville være blevet ført ud af
egypternes hænder, hvis de ikke
havde lyttet til Herrens ord?

24 Ja, tror I, at de ville være
blevet ført ud af trældom,
hvis Herren ikke havde befalet
Moses, at han skulle aføre dem
ud af trældom?

25 Se, I ved, at Israels børn var
i atrældom, og I ved, at de var
bebyrdet med barbejde, som var
tungt at bære; derfor ved I, at
det nødvendigvis måtte være
godt for dem at blive bragt ud
af trældom.

26 Se, I ved, at aMoses blev
befalet af Herren at gøre dette
store arbejde; og I ved, at ved
hans bord blev vandene i Det
Røde Hav delt til den ene og til
den anden side, og de kom
igennem på tør grund.

27 Men I ved, at de egyptere,
som udgjorde Faraos hære,
druknede i Det Røde Hav.

28 Og I ved også, at de fik
amanna at spise i ørkenen.

19a gs Forfølgelse.
20a 1 Ne 2:11.
22a 1 Ne 1:13.
24a 2 Mos 3:2–10;

1 Ne 19:10;
2 Ne 3:9; 25:20.

25a 1 Mos 15:13–14.
b 2 Mos 1:11; 2:11.

26a ApG 7:22–39.
b 2 Mos 14:21–31;

1 Ne 4:2;
Mosi 7:19;

Hel 8:11; L&P 8:3;
Moses 1:25.

28a 2 Mos 16:4, 14–15, 35;
4 Mos 11:7–8;
5 Mos 8:3;
Mosi 7:19.



43 Nefis Første Bog 17:29–40

29 Ja, og I ved også, at Moses
ved sit ord i overensstemmelse
med Guds kraft, som var i ham,
aslog på klippen, og der kom
vand ud, så Israels børn kunne
slukke deres tørst.
30 Og til trods for at de blev

ført af Herren deres Gud, deres
forløser, som gik foran dem og
ledte dem om dagen og gav dem
lys om natten og gjorde alt det
for dem, der var atjenligt for
mennesket at modtage, forhær-
dede de hjertet og forblindede
sindet og bhånede Moses og
den sande og levende Gud.
31 Og det skete, at han i

overensstemmelse med sit ord
audryddede dem; og i overens-
stemmelse med sit ord bledte
han dem; og i overensstemmelse
med sit ord gjorde han alt for
dem; og der blev intet gjort,
undtagen det var ved hans ord.
3 2 O g e f t e r a t d e h a v d e

krydset Jordanfloden, gjorde
han dem mægtige, så de kunne
auddrive landets børn, ja, så
de kunne sprede og derved
udrydde dem.

33 Og se, tror I, at dette lands
børn, som var i det forjættede
land, og som blev drevet ud af
vore fædre, tror I, at de var ret-
færdige? Se, jeg siger jer: Nej.

34 Tror I, at vore fædre ville

have været mere udsøgte end
de, hvis de havde været retfær-
dige? Jeg siger jer: Nej.

35 Se, Herren anser alt akød
for at være lige; den, der er bret-
færdig, bliver cbegunstiget af
Gud. Men se, dette folk havde
forkastet samtlige Guds ord, og
de var modne i ugudelighed;
og Guds vredes fylde var over
dem; og Herren forbandede
landet imod dem og velsignede
det for vore fædre; ja, han
forbandede det imod dem, så
de blev udryddet, og han vel-
signede det for vore fædre, så
de fik magt over det.

36 Se , Herren har a skabt
bjorden, for at den skulle være
cbeboet; og han har skabt sine
børn, for at de skulle tage den i
besiddelse.

37 Og han aoprejser et retfær-
digt folkeslag og udrydder de
ugudelige folkeslag.

38 Og han fører de retfærdige
bort til udsøgte alande, og de
ugudelige budrydder han og
forbander landet for dem på
grund af dem.

39 Han regerer højt i himlene,
for de er hans trone, og denne
jord er hans afodskammel.

40 Og han elsker dem, som vil
have ham som deres Gud. Se,
han elskede vore fædre, og han
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sluttede apagt med dem, ja, sel-
veste Abraham, bIsak og cJakob;
og han erindrede de pagter, som
han havde sluttet; derfor førte
han dem ud af dEgyptens land.

41 Og han tugtede dem i ørke-
nen med sin stav, for de aforhær-
dede hjertet, ligesom I har
gjort; og Herren tugtede dem
på grund af deres ugudelighed.
Han sendte iltre, flyvende
bslanger blandt dem, og efter at
de var blevet bidt, beredte han
en vej, hvorved de kunne blive
chelbredt, og det, som de skulle
gøre, var at se op, og på grund af
vejens denkelhed, eller lethed,
var der mange, der omkom.

42 Og de forhærdede hjertet
fra tid til anden, og de ahånede
bMoses og ligeledes Gud; alli-
gevel ved I, at de ved hans
uforlignelige magt blev ført ind
i det forjættede land.
43 Og se, efter alt dette er tiden

kommet, da de er blevet ugude-
lige, ja, næsten til modenhed;
og jeg anser det for muligt, at
de denne dag er nær ved at blive
udryddet, for jeg ved, at den
dag visselig skal komme, da
de vil blive udryddet på nær
nogle få, som skal blive ført bort
i fangenskab.

44 Derfor abefalede Herren
min far, at han skulle drage ud
i ørkenen; og jøderne forsøgte
også at berøve ham livet; ja, og

bI har også forsøgt at berøve
ham livet; derfor er I mordere i
hjertet, og I er ligesom de.

45 I er araske til at gøre misger-
ninger, men langsomme til at
huske Herren jeres Gud. I har
set en bengel, og han talte til jer,
ja, I har hørt hans røst fra tid til
anden; og han har talt til jer
med en stille, sagte røst, men I
havde ikke længere cevnen til
at føle, så I kan ikke føle hans
ord; derfor har han talt til jer
som med en tordenrøst, der fik
jorden til at ryste, som skulle
den sønderdeles.

46 Og I ved også, at han ved
sit almægtige ords akraft kan
lade jorden forgå; ja, og I ved, at
han ved sit ord kan gøre ujævne
steder jævne, og jævne steder
skal blive brudt op. O, hvordan
kan det da være, at I kan være
så hårde i hjertet?

47 Se, min sjæl er sønderreven
af kval på grund af jer, og mit
hjerte smerter; jeg frygter, at
I skal blive forstødt for evigt.
Se, jeg er afuld af Guds Ånd i
en sådan grad, at mit legeme
bingen styrke har.

48 Og se, det skete, at da jeg
havde talt disse ord, blev de
vrede på mig og nærede ønske
om at kaste mig i havets dyb,
og da de kom hen for at lægge
hånd på mig, talte jeg til dem og
sagde: I Gud den Almægtiges

40a gs Abrahamske pagt.
b 1 Mos 21:12;

L&P 27:10.
c 1 Mos 28:1–5.
d 5 Mos 4:37.

41a 2 Kong 17:7–23.
b 4 Mos 21:4–9;

5 Mos 8:15;

Alma 33:18–22.
c Joh 3:13–15;

2 Ne 25:20.
d Alma 37:44–47;

Hel 8:15.
42a 4 Mos 14:1–12.

gs Oprør.
b L&P 84:23–24.

44a 1 Ne 2:1–2.
b 1 Ne 16:37.

45a Mosi 13:29.
b 1 Ne 4:3.
c Ef 4:19.

46a Hel 12:6–18.
47a Mika 3:8.

b 1 Ne 19:20.
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navn befaler jeg jer ikke at arøre
mig, for jeg er så fyldt af Guds
bkraft, at mit kød næsten fortæ-
res; og den, der lægger hånd på
mig, skal cvisne som et udtørret
siv, og han skal være som intet
over for Guds kraft, for Gud
vil slå ham.

49 Og det skete, at jeg, Nefi,
sagde til dem, at de ikke længe-
re skulle murre imod deres far;
ej hellere skulle de holde deres
arbejdskraft tilbage for mig, for
Gud havde befalet mig, at jeg
skulle bygge et skib.

50 Og jeg sagde til dem: aHvis
Gud havde befalet mig at gøre
alt, kunne jeg gøre det. Hvis
han skulle befale mig, at jeg
skulle sige til dette vand: Bliv
til jord, så ville det blive til jord,
og hvis jeg sagde det, ville det
blive gjort.
51 Og se, hvis Herren har så

stor magt og har udvirket så
mange mirakler blandt menne-
skenes børn, hvorfor skulle han
så ikke kunne aundervise mig,
så jeg kan bygge et skib?
52 Og det skete, at jeg, Nefi,

sagde meget til mine brødre,
således at de blev beskæmmet
og ikke kunne strides med mig;
ej heller turde de lægge hånd
på mig eller røre mig med deres
fingre, ja, i et tidsrum af mange
dage. Se, de turde ikke gøre
dette, for at de ikke skulle visne
foran mig, så stærk var aGuds
Ånd; og således havde den
påvirket dem.

53 Og det skete, at Herren
sagde til mig: Stræk igen din
hånd frem til dine brødre, og de
skal ikke visne foran dig, men
jeg vil ryste dem, siger Herren,
og dette vil jeg gøre, for at
de kan vide, at jeg er Herren
deres Gud.

54 Og det skete, at jeg strakte
min hånd frem til mine brødre,
og de visnede ikke foran mig;
men Herren rystede dem i over-
ensstemmelse med det ord,
som han havde talt.

55 Og se, de sagde: Vi ved
med vished, at Herren er med
dig, for vi ved, at det er Herrens
kraft, der har rystet os. Og de
faldt ned for mig og skulle til at
atilbede mig, men jeg ville ikke
tillade dem det og sagde: Jeg er
jeres bror, ja, endog jeres yngre
bror; tilbed derfor Gud Herren,
og ær jeres far og jeres mor, for
at I må få et blangt liv i det land,
som Gud Herren vil give jer.

KAPITEL 18

Skibet gøres færdigt – Jakobs og
Josefs fødsel bliver nævnt – Grup-
pen går om bord for at rejse mod det
forjættede land – Ismaels sønner
og deres hustruer tager del i vel-
lystighed og oprør – Nefi bliver
bundet, og skibet bliver drevet til-
bage af et skrækkeligt uvejr – Nefi
bliver sat fri, og på hans bøn hører
uvejret op – De ankommer til det
forjættede land. Omkring 591–
589 f.Kr.

48a Mosi 13:3.
b 2 Ne 1:26–27.

gs Magt.
c 1 Kong 13:4–7.

50a Fil 4:13;
1 Ne 3:7.

51a 1 Mos 6:14–16;
1 Ne 18:1.

52a gs Helligånden.
55a ApG 14:11–15.

b 2 Mos 20:12;
Mosi 13:20.
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Og det skete, at de tilbad Herren
og gik med mig; og vi tilvirkede
tømmer med kunstfærdig for-
arbejdning. Og Herren viste
mig fra tid til anden, på hvilken
måde jeg skulle forarbejde tøm-
meret til skibet.
2 Se, jeg, Nefi, forarbejdede

ikke tømmeret på den måde,
som mennesker havde lært, ej
heller byggede jeg skibet på men-
neskers måde; men jeg byggede
det på den måde, som Herren
havde vist mig; derfor var det
ikke på menneskers måde.

3 Og jeg, Nefi, gik op på bjerget
ofte, og ajeg bad ofte til Herren;
derfor bviste Herren mig store
ting.

4 Og det skete, at efter at
jeg havde gjort skibet færdig i
overensstemmelse med Herrens
ord, så mine brødre, at det var
godt, og at forarbejdningen
af det var overordentlig fin;
derfor aydmygede de sig igen
for Herren.

5 Og det skete, at Herrens
røst kom til min far, at vi skulle
bryde op og gå ned i skibet.

6 Og det skete den næste dag,
efter at vi have beredt alt, megen
frugt og akød fra ørkenen og
honning i overflod og proviant
i overensstemmelse med det,
som Herren havde befalet os, at
vi gik ned i skibet med al vor
last og vore frø og alt det, vi
havde taget med os, enhver efter
sin alder; og se, vi gik alle ned

i skibet med vore hustruer og
vore børn.

7 Og se, min far havde fået to
sønner i ørkenen; den ældste
hed aJakob og den yngste bJosef.
8 Og det skete, efter at vi var

gået ned i skibet og havde taget
vor proviant og de ting, som
vi var blevet befalet, med os, at
vi sejlede ud på ahavet og blev
drevet frem af vinden mod det
bforjættede land.

9 Og efter at vi var blevet dre-
vet frem af vinden i et tidsrum
af mange dage, se, da begyndte
mine brødre og Ismaels sønner
og ligeledes deres hustruer at
gøre sig lystige, således at de
begyndte at danse og at synge
og at tale med stor usømme-
lighed, ja, så de endog glemte,
ved hvilken kraft de var blevet
ført derhen, ja, de var opløftede
til overordentlig stor usømme-
lighed.

10 Og jeg, Nefi, begyndte at
frygte overordentligt, at Herren
skulle blive vred på os og slå os
på grund af vor ugudelighed, så
vi skulle blive opslugt i havets
dyb; derfor begyndte jeg, Nefi,
at tale til dem med megen alvor;
men se, de blev avrede på mig
og sagde: Vi vil ikke have, at vor
yngre bror skal være bhersker
over os.

11 Og det skete, at Laman og
Lemuel greb mig og bandt mig
med reb og behandlede mig
med megen hårdhændethed;

18 3a gs Bøn.
b gs Åbenbaring.

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.
gs Forjættet land.

10a 1 Ne 17:17–55.

b 1 Mos 37:9–11;
1 Ne 16:37–38;
2 Ne 1:25–27.
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alligevel atillod Herren det, så
han kunne vise sin magt til at
opfylde sit ord, som han havde
talt angående de ugudelige.

12 Og det skete, at efter at de
havde bundet mig så fast, at jeg
ikke kunne røre mig, ophørte
det akompas, som var blevet
beredt af Herren, med at virke.

13 Derfor vidste de ikke, hvor
de skulle styre skibet hen, såle-
des at der rejste sig en stor
storm, ja, et stort og skrækkeligt
uvejr, og vi blev adrevet tilbage
på vandene i et tidsrum af tre
dage; og de begyndte at blive
overordentlig bange for, at de
skulle drukne i havet; alligevel
løste de mig ikke.
14 Og på den fjerde dag, da

vi var blevet drevet tilbage,
begyndte uvejret at blive over-
ordentlig voldsomt.

15 Og det skete, at vi var lige
ved at blive opslugt i havets
dyb. Og efter at vi var blevet
drevet tilbage på vandene i et
tidsrum af fire dage, begyndte
mine brødre at aindse, at Guds
straffedomme var over dem, og
at de skulle omkomme, med-
mindre de omvendte sig fra
deres misgerninger; derfor kom
de til mig og løste de reb, som
var om mine håndled, og se, de
var overordentlig opsvulmede;
og også mine ankler var meget
opsvulmede, og stor var smer-
ten fra dem.
16 Alligevel så jeg hen til min

Gud, og jeg apriste ham hele da-

gen; og jeg murrede ikke imod
Herren over mine trængsler.

17 Se, min far, Lehi, havde
sagt meget til dem og ligeledes
til aIsmaels sønner; men se, de
udslyngede mange trusler mod
enhver, der talte min sag; og
mine forældre, som var oppe i
årene, og som havde lidt megen
bedrøvelse på grund af deres
børn, måtte lægge sig, ja, på
deres sygeleje.

18 På grund af deres bedrø-
velse og megen sorg og mine
brødres ugudelighed var de
endda tæt på at blive båret ud
af denne tid for at møde deres
Gud, ja, deres grå hår var lige
ved at blive lagt ned i støvet,
ja, af sorg var de nær ved at
blive kastet i en grav af vand.

19 Og Jakob og Josef, der var
unge og havde brug for megen
næring, var også bedrøvede på
grund af deres mors trængsler;
og hverken min ahustru med
sine tårer og bønner eller mine
børn kunne blødgøre mine brød-
res hjerte, så de ville løse mig.

20 Og der var intet bortset fra
Guds kraft, som truede dem
med udryddelse, der kunne
blødgøre deres hjerte; da de der-
for så, at de var nær ved at blive
opslugt i havets dyb, omvendte
de sig fra det, de havde gjort,
således at de løste mig.

21 Og det skete, efter at de
havde løst mig, se, da tog
jeg kompasset, og det virkede,
sådan som jeg ønskede. Og det

11a Alma 14:11.
12a 1 Ne 16:10, 16, 26;

2 Ne 5:12;
Alma 37:38–47;

L&P 17:1.
13a Mosi 1:17.
15a Hel 12:3.
16a Alma 36:28.

17a 1 Ne 7:4–20.
19a 1 Ne 7:19; 16:7.



Nefis Første Bog 18:22–19:4 48

skete, at jeg bad til Herren; og
efter at jeg havde bedt, ophørte
vinden, og stormen ophørte, og
det blev fuldstændig vindstille.
22 Og det skete, at jeg, Nefi,

styrede skibet, så vi igen sejle-
de mod det forjættede land.

23 Og det skete, at efter at vi
havde sejlet i et tidsrum af
mange dage, ankom vi til det
aforjættede land; og vi gik i land
og slog vore telte op; og vi kald-
te det for det forjættede land.
24 Og det skete, at vi begyndte

at dyrke jorden, og vi begyndte
at så; ja, vi lagde alle de frø i
jorden, som vi havde bragt med
fra Jerusalems land. Og det
skete, at de voksede overordent-
lig godt; derfor blev vi velsignet
i overflod.

25 Og det skete, mens vi rejste
i ødemarken, at vi i det forjæt-
tede land opdagede, at der i
skovene fandtes dyr af enhver
art, både koen og oksen og æslet
og hesten og geden og den vilde
ged og alle slags vilde dyr, som
var til menneskers brug. Og vi
fandt alle slags malm, både guld
og sølv og kobber.

KAPITEL 19

Nefi laver plader af malm og
optegner sit folks historie – Israels
Gud kommer seks hundrede år fra
den tid, Lehi forlod Jerusalem –
Nefi fortæller om Herrens lidelser
og korsfæstelse – Jøderne bliver
foragtet og spredt indtil de sidste

dage, da de skal vende tilbage til
Herren. Omkring 588–570 f.Kr.

Og det skete, at Herren befalede
mig, derfor lavede jeg plader af
malm, så jeg på dem kunne
indgravere optegnelsen om mit
folk. Og på de aplader, som jeg
lavede, indgraverede jeg min
bfars optegnelse og også vore
vandringer i ørkenen og min
fars profetier; og også mange
af mine egne profetier har jeg
indgraveret på dem.

2 Og jeg vidste ikke på det
tidspunkt, da jeg lavede dem, at
jeg ville blive befalet af Herren
at lave adisse plader; derfor er
min fars optegnelse og opteg-
nelsen over hans fædres slægt
og størstedelen af alt vort virke
i ørkenen indgraveret på disse
første plader, som jeg har talt
om; derfor er det, der skete,
før jeg lavede bdisse plader, i
sandhed mere udførligt omtalt
på de første plader.

3 Og efter at jeg havde lavet
disse plader på befaling, fik jeg,
Nefi, den befaling, at tjeneste-
gerningen og profetierne, de
mere tydelige og dyrebare dele
af dem, skulle skrives på adisse
plader; og at det, der blev skre-
vet, skulle bevares til undervis-
ning af mit folk, som skulle tage
landet i besiddelse, og også med
andre bvise formål, hvilke for-
mål er kendt af Herren.

4 Derfor skrev jeg, Nefi, en
optegnelse på de andre plader,

23a gs Forjættet land.
19 1a gs Plader.

b 1 Ne 1:16–17; 6:1–3.
2a 2 Ne 5:30.

b 1 Ne 9:1–5.
3a Jakob 1:1–4; 3:13–14;

4:1–4.
b 1 Ne 9:4–5;

MormO 1:7;
L&P 3:19–20; 10:1–51.



49 Nefis Første Bog 19:5–10

som giver en beretning, eller
som giver en mere udførlig
beretning, om mit folks krige
og stridigheder og udryddelse.
Og dette har jeg gjort og har
givet mit folk befaling om, hvad
de skal gøre, når jeg er borte, og
at disse plader skal overdrages
fra det ene slægtled til det
næste, eller fra den ene profet
til den næste, indtil Herren giver
yderligere befalinger.
5 Og en beretning om, ahvor-

dan jeg har lavet disse plader,
skal gives siden hen, og se, jeg
går videre i overensstemmelse
med det, som jeg har talt; og
dette gør jeg, for at det, der er
mere helligt, kan blive bbevaret
til mit folks kundskab.
6 Alligevel skriver jeg ikke

noget på plader, medmindre jeg
mener, at det er ahelligt. Og se,
hvis jeg laver fejl, så lavede
de også fejl fordum; ikke at jeg
vil undskylde mig på grund
af andre mennesker, men på
grund af den bsvaghed, der er
i mig som følge af kødet, vil jeg
undskylde mig.
7 For det, som nogle menne-

sker anser for at være af stor
værdi, både for legemet og

sjælen, regner andre for aintet
og træder under fode. Ja, endog
selve Israels Gud btræder men-
nesker under fode; jeg siger
træder under fode, men jeg vil
sige det med andre ord – de
regner ham for intet og lytter
ikke til hans råds røst.

8 Og se, han akommer ifølge
englens ord bseks hundrede år
fra den tid, da min far forlod
Jerusalem.

9 Og på grund af ugudelighed
vil verden regne ham for noget,
der er uden værdi; 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 grund af sin kærlige
godhed og sin langmodighed
med menneskenes børn.

10 Og vore fædres aGud, de
som blev bført ud af Egypten,
ud af trældom, og som også blev
bevaret i ørkenen ved ham, ja,
Abrahams og Isaks cGud, og
Jakobs Gud, dovergiver sig
ifølge englens ord som et men-
neske i ugudelige menneskers
hænder for ifølge eZenoks ord
at blive fløftet op, og for ifølge
Neums ord at blive gkorsfæstet,
og for ifølge hZenos’ ord, som

5a 2 Ne 5:28–33.
b gs Skrifter –

Skrifterne skal
bevares.

6a Se Mormons Bogs
titelblad.
gs Hellig
(tillægsord).

b Morm 8:13–17;
Eter 12:23–28.

7a 2 Ne 33:2;
Jakob 4:14.
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9a Es 50:5–6;

Matt 27:30.
10a 2 Ne 26:12;

Mosi 7:27; 27:30–31;
Alma 11:38–39;
3 Ne 11:14–15.

b 2 Mos 3:2–10; 6:6;
1 Ne 5:15;
L&P 136:22.

c 1 Mos 32:10;
Mosi 7:19;

L&P 136:21.
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d gs Forsoning.
e Alma 33:15; 34:7;

Hel 8:19–20;
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f 3 Ne 27:14.
g 2 Ne 6:9; Mosi 3:9.

gs Korsfæstelse.
h Jakob 6:1; Hel 15:11.
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han talte angående de tre dages
imørke, som skulle være et tegn
på hans død for dem, som skulle
bebo øerne i havet, og især givet
til dem, der er af jIsraels hus, at
blive begravet i en kgravhule.

11 For således talte profeten:
Gud Herren skal visselig akom-
me til hele Israels hus på den
dag, til nogle med sin røst på
grund af deres retfærdighed til
deres store glæde og frelse og
til andre med sin magts btorden
og lyn, ved uvejr, ved ild og ved
røg og dis af cmørke, og ved at
djorden åbner sig, og ved ebjerge,
der skal løftes op.
12 Og aalt det skal visselig

ske, siger profeten bZenos. Og
jordens cklipper skal revne, og
på grund af jordens stønnen vil
mange af kongerne på øerne i
havet blive påvirket af Guds
Ånd til at udbryde: Naturens
Gud lider.

13 Og med hensyn til dem, der
er ved Jerusalem, siger profeten,
skal de blive atugtet af alle folk,
fordi de bkorsfæster Israels Gud
og vender hjertet bort, idet de
forkaster Israels Guds tegn og
undere og magt og herlighed.

14 Og fordi de vender hjertet
bort, siger profeten, og har
aforagtet Israels Hellige, skal

de vandre i kødet og omkomme
og blive til bspot og cspe og
hadet blandt alle folkeslag.

15 Alligevel vil han, når den
dag kommer, siger profeten, da
de aikke længere vender hjertet
bort fra Israels Hellige, erindre
de bpagter, som han sluttede
med deres fædre.

16 Ja, da vil han erindre aøerne
i havet; ja, og alle de folk, der
er af Israels hus, vil jeg, siger
Herren ifølge profeten Zenos’
ord, bindsamle fra jordens fire
hjørner.

17 Ja, og hele jorden skal ase
Herrens frelse, siger profeten;
alle folkeslag, stammer, tunge-
mål og folk skal blive velsignet.

18 Og jeg, Nefi, har skrevet
dette til mit folk, så jeg måske
kan formå dem til at huske
Herren deres forløser.

19 Og se, jeg taler til hele
Israels hus, dersom de skulle
få adette.
20 For se, jeg tilskyndes af Ån-

den, hvilket udmatter mig så
meget, at alle mine led er svage,
med hensyn til dem der er ved
Jerusalem, for havde Herren
ikke været så barmhjertig at vise
mig angående dem, ligesom han
gjorde for de fordums profeter,
ville jeg også være omkommet.
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12a Hel 14:20–28.
b Jakob 5:1.
c Matt 27:51.
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21 Og han viste visselig de
fordums aprofeter alt bangåen-
de dem; og han viste også
mange af dem angående os;
derfor må det nødvendigvis
være sådan, at vi kender til
dem, for det står skrevet på
bronzepladerne.
22 Se, det skete, at jeg, Nefi,

lærte mine brødre om dette; og
det skete, at jeg læste for dem
meget, som var indgraveret på
abronzepladerne, for at de kun-
ne kende til Herrens gerninger
i andre lande blandt fordums
folk.
23 Og jeg læste for dem meget,

som stod skrevet i amosebøger-
ne; men for at jeg mere fuldt ud
kunne formå dem til at tro på
Herren, deres forløser, læste
jeg for dem det, der var skrevet
af profeten bEsajas, for jeg
canvendte alle skrifter på os,
så det kunne blive os til dgavn
og lærdom.

24 Derfor talte jeg til dem og
sagde: Hør I profetens ord, I,
der er en rest af Israels hus,
en agren, som er blevet brækket
af; hør I profetens ord, der
blev skrevet til hele Israels hus,
og anvend dem på jer selv, så
I kan have håb ligesom jeres
brødre, fra hvem I er blevet
brækket af; for på denne måde
har profeten skrevet:

KAPITEL 20

Herren åbenbarer sine formål for
Israel – Israel er blevet udvalgt i
trængslens ovn og skal drage ud
fra Babylon – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 48. Omkring
588–570 f.Kr.

Lyt og hør dette, o Jakobs hus,
som kaldes ved Israels navn
og er steget op af Judas vande,
eller op af adåbens vande, og
som sværger ved Herrens navn
og påkalder Israels Gud, dog
sværger de ikke i sandhed eller
i retfærdighed.

2 Alligevel kalder de sig ved
den ahellige by, men de forlader
sig ikke på Israels Gud, som er
Hærskarers Herre; ja, Hærska-
rers Herre er hans navn.

3 Se, jeg har kundgjort det, der
skete atidligere, fra begyndelsen,
og det gik ud af min mund,
og jeg viste det. Jeg viste det
pludseligt.

4 Og jeg gjorde det, fordi jeg
vidste, at adu er hård, og din
nakke er en jernsene og din
pande bronze.

5 Og lige fra begyndelsen har
jeg kundgjort dig det; før det
skete, viste jeg dig det, og jeg
viste det af frygt for, at du skulle
sige: Min aafgud har gjort det,
og mit udskårne gudebillede

21a 2 Kong 17:13;
Am 3:7.
gs Profet.

b 3 Ne 10:16–17.
22a 1 Ne 22:1.
23a 2 Mos 17:14;

1 Ne 5:11;
Moses 1:40–41.

b 1 Ne 15:20;
2 Ne 25:4–6;
3 Ne 23:1.

c gs Skrifter –
Værdien af skrifter.

d 2 Ne 4:15.
24a 1 Mos 49:22–26;

1 Ne 15:12;

2 Ne 3:4–5.
20 1a gs Døbe, dåb.

2a Es 52:1.
gs Jerusalem.

3a Es 46:9–10.
4a dvs Israel.
5a gs Afgudsdyrkelse.
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og mit støbte gudebillede har
befalet det.
6 Du har set og hørt alt dette;

og vil I ikke kundgøre det? Og
at jeg fra nu af har vist dig det
nye, endog det skjulte, og du
kendte det ikke.

7 Det bl iver skabt nu og
ikke fra begyndelsen, selv før
den dag, da du ikke hørte det,
blev det kundgjort for dig, for
at du ikke skulle sige: Se, jeg
vidste det.

8 Ja, og du hørte det ikke, ja,
du vidste det ikke, ja, fra den
tid af var dit øre ikke åbent.
For jeg vidste, at du ville handle
meget troløst og blev kaldt
aovertræder fra moders liv.
9 Alligevel, for mit anavns

skyld vil jeg udsætte min vrede,
og for min æres skyld vil jeg
holde mig fra dig, så jeg ikke
slår dig ihjel.

10 For se, jeg har lutret dig,
jeg har udvalgt dig i atrængslens
ovn.
11 For min egen skyld, ja, for

min egen skyld vil jeg gøre
dette, for jeg vil ikke tillade, at
mit anavn vanæres, og jeg vil
bikke give min ære til en anden.

12 Lyt til mig, o Jakob, og
Israel min kaldede, for jeg er
ham; jeg er den aførste, og jeg
er også den sidste.
13 Min hånd har også alagt jor-

dens grundvold, og min højre
hånd har udspændt himlene.

Jeg kalder på dem, og de rejser
sig sammen.

14 Alle I, saml jer og hør:
Hvem blandt dem har kund-
gjort dem dette? Herren har
elsket ham; ja , og han vil
aopfylde sit ord, som han har
kundgjort ved dette; og han vil
gøre med bBabylon, som det
behager ham, og hans arm skal
falde på kaldæerne.

15 Herren siger også: Jeg,
Herren, ja, jeg har talt; ja, jeg
har kaldet ham til at kundgøre,
jeg har bragt ham her, og han
skal have fremgang på sin vej.

16 Kom I nær til mig, jeg har
ikke talt i det askjulte; fra be-
gyndelsen, fra den tid, da
det blev kundgjort, har jeg talt;
og Gud Herren og hans Ånd
har sendt mig.

17 Og så siger Herren, din
aforløser, Israels Hellige: Jeg har
sendt ham, Herren din Gud,
som lærer dig, hvad der gavner,
som bfører dig på den vej, du
skal vandre, har gjort det.

18 O, gid du havde lyttet til
mine abefalinger – da havde
din fred været som en flod og
din retfærdighed som havets
bølger.

19 Dine aefterkommere havde
også været som sandet, dit
skøds afkom som dets sand-
korn; hans navn ville ikke være
blevet udslettet eller tilintetgjort
for mig.

8a Sl 58:4.
9a 1 Sam 12:22; Sl 23:3;

1 Joh 2:12.
10a gs Modgang.
11a Jer 44:26.

b Es 42:8; Moses 4:1–4.
12a Åb 1:17; 22:13.

gs Alfa og Omega;
Førstefødte.

13a Sl 102:26.
gs Skabe.

14a 1 Kong 8:56;
L&P 64:31; 76:3.

b gs Babel, Babylon.

16a Es 45:19.
17a gs Forløser.

b gs Inspiration;
Åbenbaring.

18a Præd 8:5.
19a 1 Mos 22:15–19;

Hos 2:1.
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20 aDrag I ud af Babylon, flygt
I fra kaldæerne, kundgør det
med en røst af sang, fortæl det,
lad det lyde til jordens ende, sig
I: Herren har forløst sin btjener
Jakob.

21 Og de atørstede ikke; han
ledte dem gennem ørkenerne;
han fik vandet til at flyde ud
af bklippen til dem; han kløve-
de også klippen, og vandene
strømmede ud.

22 Og skønt han har gjort alt
dette og også det, der er større,
findes der ingen afred for de
ugudelige, siger Herren.

KAPITEL 21

Messias skal blive et lys for ikke-
jøderne og befri fangerne – Israel
skal blive indsamlet med magt i de
sidste dage – Konger skal blive
deres plejefædre – Sammenlign
med Esajas’ Bog, kapitel 49. Om-
kring 588–570 f.Kr.

Og videre: Lyt, o Israels hus,
alle I, som er brækket af og er
drevet ud på grund af mit folks
hyrders ugudelighed; ja, alle I,
som er brækket af, som er spredt
vidt omkring, som er af mit folk,
o Israels hus. Lyt, o aøer, til mig,
og lyt, I folk blangt borte; Herren
har kaldet mig fra moders liv,
fra min mors skød har han
nævnt mit navn.
2 Og han har gjort min mund

til et skarpt sværd, i skyggen af
sin hånd har han skjult mig og
har gjort mig til en sleben pil,
i sit kogger har han gemt mig

3 og sagt til mig: Du er min
atjener, o Israel, i hvem jeg bliver
herliggjort.

4 Da sagde jeg: Jeg har arbej-
det forgæves, jeg brugt mine
kræfter t i l ingen nytte og
forgæves; visselig, min dom er
hos Herren og min gerning hos
min Gud.

5 Og se, siger Herren, som
adannede mig fra moders liv, for
at jeg skulle være hans tjener
og føre Jakob tilbage til ham:
Skønt Israel ikke er samlet, skal
jeg dog være agtet i Herrens
øjne, og min Gud skal være
min styrke.

6 Og han sagde: Det er let for
dig at være min tjener og oprejse
aJakobs stammer og genrejse
Israels overlevende! Jeg vil også
gøre dig til et blys for cikke-
jøderne, så du kan være min
frelse til jordens ender.

7 Så siger Herren, Israels for-
løser, hans Hellige, til ham, som
mennesker foragter, til ham,
som folkene afskyr, til herskeres
tjener: Konger skal se og rejse
sig, fyrster skal også tilbede på
grund af Herren, som er trofast.

8 Så siger Herren: På et gun-
stigt tidspunkt har jeg hørt dig,
o havets øer, og på frelsens
dag har jeg hjulpet dig, og jeg

20a Jer 51:6;
L&P 133:5-14.

b Es 44:1–2, 21.
21a Es 41:17–20.

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

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

2 Ne 10:20–22.
b L&P 1:1.

3a 3 Mos 25:55;
Es 41:8;

L&P 93:45–46.
5a Es 44:24.
6a gs Israel – Israels

tolv stammer.
b L&P 103:8–10;

Abr 2:10–11.
c 3 Ne 21:11.
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vil bevare dig og give dig amin
tjener som en pagt med folket
for at genrejse landet, for at give
de øde lodder i arv,

9 så du kan sige til afangerne:
Gå ud! Og til dem, der sidder
i bmørket: Kom frem! De skal
græsse langs vejene, og deres
cgræsgange skal være på alle
høje.

10 De skal hverken sulte eller
tørste, ej heller skal heden eller
solen plage dem, for den, der
har barmhjertighed med dem,
vil føre dem, ja, langs kildevæl-
dene skal han lede dem.

11 Og jeg vil gøre alle mine
bjerge til en vej, og mine alan-
deveje skal bygges højt.

12 Og da, o Israels hus, se,
adisse skal komme fra det fjerne,
og se, disse fra nord og fra vest,
og disse fra Sinims land.
13 aSyng, o himle, og fryd dig,

o jord, for fødderne af dem, der
er mod øst, skal grundfæstes;
og bryd ud i sang, I bjerge! For
de skal ikke længere blive slået,
for Herren har trøstet sit folk
og vil have barmhjertighed med
sine plagede.
14 Men se, Zion har sagt:

Herren har svigtet mig, og min
Herre har glemt mig! – Men
han vil vise, at det har han ikke.

15 For kan en akvinde glemme
sit diende barn, så hun ikke har
medfølelse med sit livs søn?
Ja, selv om hun skulle bglemme,

så vil jeg ikke glemme dig, o
Israels hus.

16 Se, i mine håndflader har
jeg tegnet dig, dine mure har jeg
bestandig for øje.

17 Dine børn skal haste mod
dine ødelæggere; og de, som
lagde dig aøde, skal drage bort
fra dig.

18 Opløft dine øjne, se dig
omkring, alle disse asamler sig,
og de skal komme til dig. Og så
sandt jeg lever, siger Herren,
skal du visselig iklæde dig dem
alle som med et smykke, og bin-
de dem om dig, ja, som en brud.

1 9 F o r d i n e ø d e o g d i n e
ubeboede steder og dit ødelagte
land skal selv nu være for trangt
på grund af indbyggerne; og
de, som opslugte dig, skal være
langt borte;

20 de børn, som du skal få,
efter at du har mistet de første,
skal atter sige i dine ører: Stedet
er for trangt til mig, giv plads
til mig, så jeg kan bo.

21 Da skal adu sige i dit hjerte:
Hvem har født mig disse, efter-
som jeg har mistet mine børn
og er bufrugtbar, en fange og
en, der drager hid og did? Og
hvem har opdraget disse? Se,
jeg var ladt alene tilbage, disse,
hvor har de været?

22 Så siger Gud Herren: Se,
jeg vil løfte min hånd for aikke-
jøderne og rejse mit bbanner for
folket, og de skal bringe dine

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

9a gs Frelse for afdøde.
b 2 Ne 3:5.
c Ez 34:14.

11a Es 62:10;
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12a Es 43:5–6.
13a Es 44:23.
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b Es 41:17;
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17a 3 Ne 21:12–20.
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22a Es 66:18–20.
b Es 11:12; 18:3.
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sønner i deres carme, og dine
døtre skal de bære på deres
skuldre.

23 Og akonger skal være dine
bplejefædre, og deres dronnin-
ger dine plejemødre. De skal
bøje sig ned for dig med ansigtet
mod jorden og slikke støvet af
dine fødder, og du skal vide,
at jeg er Herren; for de, som
cventer på mig, skal ikke blive
gjort til skamme.
24 For skal byttet tages fra den

mægtige eller de aretmæssigt
tilfangetagne blive udfriet?
25 Men så siger Herren: Selv

den mægtiges fanger skal tages
bort, og den skrækindjagendes
bytte blive udfriet, for jeg vil
strides med den, som strides
med dig, og dine børn vil jeg
redde.

26 Jeg vil lade dem, der under-
trykker dig, aæde deres eget
kød; de skal være berusede af
deres eget blod som af sød vin;
og alt kød skal bvide, at jeg,
Herren, er din frelser og din
forløser, Jakobs cMægtige.

KAPITEL 22

Israel vil blive spredt over hele jor-
dens overflade – Ikke-jøderne vil
opfostre og nære Israel med evan-
geliet i de sidste dage – Israel vil

blive indsamlet og frelst, og de
ugudelige skal brænde som stubbe
– Djævelens rige vil blive ødelagt,
og Satan vil blive bundet. Om-
kring 588–570 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at
jeg, Nefi, havde læst det, der
var indgraveret på abronzepla-
derne, kom mine brødre til mig
og sagde til mig: Hvad betyder
det, som du har læst? Se, skal
det forstås som noget, der er
åndeligt, som skal ske i ånden
og ikke i kødet?

2 Og jeg, Nefi, sagde til dem:
Se, det blev atilkendegivet for
profeten ved bÅndens røst; for
ved Ånden bliver alt det givet
til kende for cprofeterne, som
skal ske med menneskenes børn
med hensyn til kødet.

3 Derfor er det, som jeg har
læst, noget, der vedrører både
det atimelige og det åndelige; for
det synes, som om Israels hus
før eller siden skal blive bspredt
ud over hele jordens overflade
og også blandt alle folkeslag.

4 Og se, der er mange, som de,
der er i Jerusalem, allerede har
tabt kendskabet til. Ja, størstede-
len af alle astammerne er blevet
bført bort; og de er spredt hid og
did på cøerne i havet; og hvor de
er, ved ingen af os, bortset fra at
vi ved, at de er blevet ført bort.
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5 Og siden de blev ført bort, er
dette blevet profeteret angående
dem og ligeledes angående alle
dem, der herefter skal blive
spredt og blandet med andre på
grund af Israels Hellige; for mod
ham vil de forhærde hjertet;
derfor skal de blive spredt
blandt alle folkeslag og skal
blive ahadet af alle mennesker.

6 Alligevel, efter at de er blevet
aopfostret af bikke-jøderne, og
Herren har løftet sin hånd for
ikke-jøderne og rejst dem som et
banner, og deres cbørn er blevet
båret i deres arme, og deres
døtre er blevet båret på deres
skuldre, se det, der her tales
om, er timeligt; for således er
Herrens pagter med vore fædre;
og det henviser til os i kommen-
de dage og også til alle vore
brødre, som er af Israels hus.

7 Og det betyder, at den tid
kommer, at efter at hele Israels
hus er blevet spredt og blandet
med andre, at da vil Gud Herren
oprejse et mægtigt folkeslag
blandt aikke-jøderne, ja, endog
på dette lands overflade, og
ved dem skal vore efterkom-
mere blive bspredt.

8 Og efter at vore efterkom-
mere er blevet spredt, vil Gud
Herren skride til at udføre

et aforunderligt værk blandt
bikke-jøderne, som skal være af
stor cværdi for vore efterkom-
mere; derfor bliver det sammen-
lignet ved, at de bliver opfostret
af ikke-jøderne og bliver båret i
deres arme og på deres skuldre.

9 Og det skal også være af
aværdi for ikke-jøderne; og ikke
alene for ikke-jøderne, men bfor
hele cIsraels hus ved at tilken-
degive himlens Faders dpagter
med Abraham, da han sagde: I
dine eefterkommere skal alle jor-
dens stammer blive fvelsignet.

10 Og jeg ønsker, mine brødre,
at I skal vide, at alle jordens
stammer ikke kan blive velsig-
net, medmindre han ablotter sin
arm for øjnene af folkeslagene.

11 Gud Herren vil derfor skride
til at blotte sin arm for øjnene
af alle folkeslagene ved at
tilvejebringe sine pagter og sit
evangelium for dem, der er af
Israels hus.

12 Han vil derfor atter føre
dem ud af fangenskab, og de
skal aindsamles til deres arve-
lande; og de skal blive ført ud
af dunkelhed og ud af bmørke;
og de skal vide, at cHerren er
deres dfrelser og deres forløser,
eIsraels Mægtige.
13 Og blodet fra den astore og
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vederstyggelige kirke, som er
hele jordens skøge, skal komme
over deres eget hoved; for de
skal føre bkrig mod hinanden,
og sværdet i deres cegne hænder
skal falde på deres eget hoved,
og de skal være berusede af
deres eget blod.
14 Og ethvert afolkeslag, som

fører krig mod dig, o Israels hus,
skal vendes, det ene imod det
andet, og de skal bfalde i den
grav, som de gravede for at
lokke Herrens folk i en fælde.
Og alle, der ckæmper mod Zion,
skal blive tilintetgjort, og den
store skøge, som har fordrejet
Herrens rette veje, ja, den store
og vederstyggelige kirke, skal
styrte i dstøvet, og stort skal
dens fald være.

15 For se, siger profeten, den
tid kommer hastigt, da Satan
ikke længere skal have nogen
magt over menneskenes børns
hjerte; for den dag kommer
snart, da alle de stolte og de,
der handler ugudeligt, skal
være som astubbe; og den dag
kommer, da de skal bl ive
bbrændt op.

16 For den tid kommer snart,
da Guds avredes fylde skal blive
udøst over alle menneskenes
børn; for han vil ikke tillade, at
de ugudelige skal udrydde de
retfærdige.

17 Derfor vil han abevare de
bretfærdige ved sin magt, skønt
hans vredes fylde skal komme
og de retfærdige blive bevaret,
så deres fjender bliver udryd-
det ved ild. Derfor behøver
de retfærdige ikke at frygte;
for så siger profeten: De skal
blive reddet, skønt det skal
ske ved ild.

18 Se, mine brødre, jeg siger
jer, at dette snart skal ske; ja,
der skal endog komme blod og
ild og røgdis; og det skal nød-
vendigvis ske på denne jords
overflade; og det kommer over
menneskene i kødet, dersom de
forhærder hjertet mod Israels
Hellige.

19 For se, de retfærdige skal
ikke fortabes; for den tid skal
visselig komme, da alle de, der
kæmper mod Zion, skal blive
forstødt.

20 Og Herren vil visselig
berede en vej for sit folk ved
at opfylde de ord, som Moses
talte, da han sagde: En aprofet
som mig vil Herren jeres Gud
lade fremstå for jer; ham skal
I høre i alt, hvad end han vil
sige til jer. Og det skal ske, at
alle de, som ikke vil høre på
den profet, skal blive bforstødt
fra folket.

21 Og se, jeg, Nefi, kundgør for
jer, at den aprofet, som Moses
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talte om, var Israels Hellige,
derfor skal han fælde bdom i
retfærdighed.

22 Og de retfærdige behøver
ikke at frygte, for de er dem, der
ikke skal blive udryddet. Men
det er Djævelens rige, som skal
blive bygget op blandt menne-
skenes børn, hvilket rige er
oprettet blandt dem, der er i
kødet –

23 for den tid skal hastigt
komme, da alle akirker, som
er bygget op for at få vinding,
og alle de, der er bygget op for
at få magt over kødet, og de,
der er bygget op for at blive
bpopulære i verdens øjne, og
de, der stræber efter kødets
lyst og det, der hører verden
til, og efter at gøre al slags
ugudelighed; ja, kort sagt, alle
de, der hører Djævelens rige
til, er dem, der har grund til
frygte og bæve og cskælve; de
er dem, der skal bringes ned i
støvet; de er dem, der skal
dbrænde som stubbe; og dette
er ifølge profetens ord.
24 Og den tid kommer hastigt,

da de retfærdige skal blive
samlet som akalve i båsen, og
Israels Hellige skal regere med
herredømme og magt og kraft
og stor herlighed.
25 Og han asamler sine børn

fra jordens fire hjørner; og han
tæller sine får, og de kender
ham, og der skal være én fold
og én bhyrde; og han skal vogte
sine får, og i ham skal de finde
cgræsgange.
26 Og på grund af hans folks

retfærdighed har aSatan ingen
magt; derfor kan han ikke blive
løst i et tidsrum af bmange år, for
han har ingen magt over folkets
hjerte, for de bor i retfærdighed,
og Israels Hellige cregerer.

27 Og se nu, jeg, Nefi, siger
jer, at alt dette skal ske i kødet.

28 Men se, alle folkeslag, stam-
mer, tungemål og folk skal bo
trygt i Israels Hellige, dersom
de vil aomvende sig.

29 Og se, jeg, Nefi, slutter
for jeg tør ikke sige mere om
dette nu.

30 Og se, mine brødre, jeg
ønsker, at I skal indse, at det, der
er skrevet på abronzepladerne,
er sandt; og det vidner om, at et
menneske må være lydigt mod
Guds befalinger.

31 I behøver derfor ikke at tro,
at jeg og min far er de eneste,
der har vidnet og også undervist
i det. Hvis I derfor er lydige
mod abefalingerne og holder
ud til enden, bliver I frelst på
den yderste dag. Og således er
det. Amen.
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Nefis Anden Bog

En beretning om Lehis død. Nefis brødre sætter sig op imod
ham. Herren formaner Nefi til at drage ud i ødemarken. Hans

vandringer i ødemarken og så videre.

KAPITEL 1

Lehi profeterer om et frihedens
land – Hans efterkommere vil blive
spredt og slået, hvis de forkaster
Israels Hellige – Han formaner
sine sønner til at iføre sig retfær-
dighedens rustning. Omkring 588–
570 f.Kr.

OG se, det skete, at efter at
jeg, Nefi, var færdig med

at undervise mine brødre, talte
også vor afar, Lehi, meget til
dem og forklarede igen for
dem, hvilke store ting Herren
havde gjort for dem ved at
føre dem ud af Jerusalems
land.

2 Og han talte til dem om
deres aoprør på vandene og om
Guds barmhjertighed ved at
skåne deres liv, så de ikke blev
opslugt i havet.
3 Og han talte også til dem

om det forjættede land, som de
havde fået – hvor barmhjertig
Herren havde været ved at
formane os til at flygte ud af
Jerusalems land.

4 For se, sagde han, jeg har set
et asyn, som gør, at jeg ved, at
bJerusalem er ødelagt; og var vi

blevet i Jerusalem, var vi også
comkommet.
5 Men, sagde han, til trods for

vore trængsler har vi fået et
aforjættet land, et land, der er
bmere udsøgt end alle andre
lande, et land, som Gud Herren
har sluttet pagt med mig om
skulle være et land til arvelod
for mine efterkommere. Ja,
Herren har med en cpagt skæn-
ket dette land til mig og til
mine børn for evigt og også
til alle dem, som ved Herrens
hånd skulle blive ført ud af
andre lande.

6 Derfor profeterer jeg, Lehi,
i overensstemmelse med til-
skyndelsen fra den Ånd, som
er i mig, at aingen skal komme
til dette land, medmindre de
bliver bragt ved Herrens hånd.

7 Derfor er dette aland helliget
ham, som han vil bringe. Og
dersom de vil tjene ham i over-
ensstemmelse med de befalin-
ger, som han har givet, skal
det være et bfrihedens land for
dem; derfor vil de aldrig blive
ført ned i fangenskab; hvis det
sker, er det på grund af ugude-
lighed; for hvis ugudeligheden
bliver fremherskende, skal lan-

[Nefis Anden Bog]
1 1a gs Patriark.
2a 1 Ne 18:9–20.
4a gs Syn.
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c Alma 9:22.
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det være cforbandet på grund af
dem, men for de retfærdige skal
det være velsignet for evigt.
8 Og se, det er visdom, at andre

folkeslag endnu en tid skal hol-
des i uvidenhed om dette land;
for se, mange folkeslag ville
oversvømme landet, så der ikke
ville være plads til en arvelod.

9 Og se, jeg, Lehi, har fået et
løfte om, at for så avidt som de,
som Gud Herren vil føre ud af
Jerusalems land, holder hans
befalinger, skal de have bfrem-
gang på dette lands overflade;
og de skal blive holdt skjult for
alle andre folkeslag, så de kan
tage dette land i besiddelse for
sig selv. Og dersom de cholder
hans befalinger, skal de blive
velsignet på dette lands overfla-
de, og der skal ikke være nogen
til at forulempe dem eller til at
berøve dem deres arveland; og
de skal bo trygt for evigt.

10 Men se, når den tid kommer,
da de vil synke ned i vantro,
efter at de har modtaget så store
velsignelser af Herrens hånd –
efter at have fået kundskab om
skabelsen af jorden og af alle
mennesker og have fået kend-
skab til Herrens store og forun-
derlige gerninger fra verdens
skabelse; efter at have fået
overdraget magt til at gøre alt
ved tro; efter at have fået alle
befalingerne fra begyndelsen
og ved hans grænseløse godhed

være blevet ført til dette udsøgte
forjættede land – se, jeg siger,
at hvis den dag kommer, da de
vil forkaste Israels Hellige, den
sande aMessias, deres forløser
og deres Gud, se, da skal straf-
fedommene fra ham, som er
retfærdig, hvile på dem.

11 Ja, han vil bringe aandre
folkeslag til dem, og han vil
give dem magt, og han vil tage
deres ejendomslande fra dem,
og han vil lade dem blive
bspredt og slået.

12 Ja, som slægtled følger
slægtled skal der være ablods-
udgydelser og svære hjemsøgel-
ser blandt dem; derfor ønsker
jeg, mine sønner, at I vil huske,
ja, jeg ønsker, at I vil lytte til
mine ord.

13 O, gid I ville vågne op,
vågne op af en dyb søvn, ja, af
ahelvedes søvn og ryste de for-
færdelige blænker af, som I er
bundet med, som er de lænker,
der binder menneskenes børn,
så de som fanger bliver ført bort
ned i elendighedens og jamme-
rens evige ckløft.

14 Vågn op! Og rejs jer af stø-
vet, og hør ordene fra en skæl-
vende aforælder, hvis lemmer I
snart skal lægge ned i den kol-
de og tavse bgrav, hvorfra ingen
vejfarende kan vende tilbage;
nogle få dage til, så går jeg cal
kødets gang.

15 Men se, Herren har aforløst
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min sjæl fra helvede; jeg har
set hans herlighed, og jeg er
i evighed omsluttet af hans
bkærligheds carme.

16 Og jeg ønsker af jer, at I
skal huske at iagttage Herrens
alovbud og retsregler. Se, det har
været min sjæls ængstelse fra
begyndelsen.
17 Mit hjerte har været tynget

af sorg fra tid til anden, for
jeg har frygtet, at Herren jeres
Gud på grund af jeres hjertes
hårdhed skulle lade sin avredes
fylde komme over jer, så I skulle
blive bfordømt og udryddet for
evigt;
18 eller at der skulle komme

en forbandelse over jer i et
tidsrum af amange slægtled, og
at I skulle blive hjemsøgt med
sværd og med hungersnød og
blive hadet og ført af sted i over-
ensstemmelse med bDjævelens
fangenskab.
19 O, mine sønner, måtte dette

ikke komme over jer, men måtte
I blive et af Herren udsøgt og
abegunstiget folk. Men se, hans
vilje ske, for hans bveje er retfær-
dighed for evigt.

20 Og han har sagt: aFor så vidt
som I holder mine bbefalinger,
skal I have cfremgang i landet,
men for så vidt som I ikke vil
holde mine befalinger, skal I
blive forstødt fra min nærhed.

21 Og se, for at min sjæl må
glæde sig over jer, og for at mit
hjerte må forlade denne verden
med glæde på grund af jer, for at
jeg ikke skal blive lagt i graven
af bedrøvelse og sorg, så rejs jer
af støvet, mine sønner, og vær
amænd, og vær beslutsomme
med bét sind og med ét hjerte,
forenede i alt, så I ikke skal
komme ned i fangenskab;

22 så I ikke skal blive forbandet
med en hård forbandelse, og
også så I ikke skal pådrage jer en
aretfærdig Guds mishag til for-
dærvelse, ja, den evige fordær-
velse af både sjælen og legemet.

23 Vågn op, mine sønner! Ifør
jer retfærdighedens arustning.
Ryst de lænker af, som I er bun-
det med, og kom ud af dunkel-
hed, og rejs jer af støvet.

24 Sæt jer ikke mere op imod
jeres bror, hvis syner har været
herlige, og som har holdt befa-
lingerne fra det tidspunkt, da
vi forlod Jerusalem, og som har
været et redskab i Guds hånd
til at føre os over til det forjæt-
tede land; for var det ikke for
ham, var vi omkommet af asult
i ørkenen; alligevel forsøgte I at
bberøve ham livet, ja, og han har
lidt megen sorg på grund af jer.

25 Og jeg frygter og bæver
overordentlig meget på grund
af jer, for at han atter skal
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komme til at lide; for se, I har
beskyldt ham for, at han stræbte
efter magt og myndighed over
jer, men jeg ved, at han ikke har
stræbt efter magt eller amyndig-
hed over jer, men han har stræbt
efter at herliggøre Gud og efter
jeres eget evige velfærd.

26 Og I har murret, fordi han
har været ligefrem over for jer.
I siger, at han har brugt askarp-
hed; I siger, at han har været
vred på jer, men se, hans skarp-
hed var skarpheden i Guds ords
kraft, der var i ham; og det, som
I kalder vrede, var sandheden i
overensstemmelse med den,
som er i Gud, og som han ikke
kunne holde tilbage, idet han
ligefremt gav jer jeres syndig-
hed til kende.

27 Og det måtte nødvendigvis
være sådan, at aGuds kraft
måtte være med ham, så han
endog kunne befale jer, så I
måtte adlyde. Men se, det var
ikke ham, men det var bHerrens
Ånd, som var i ham, som cåbne-
de hans mund til mæle, så han
ikke kunne lukke den.
28 Og se, min søn Laman og

også Lemuel og Sam og også
mine sønner, som er Ismaels
sønner, se, hvis I vil lytte til
Nefis røst, skal I ikke fortabes.
Og hvis I vil lytte til ham, efter-
lader jeg jer en avelsignelse, ja,
endog min første velsignelse.
29 Men hvis I ikke vil lytte

til ham, tager jeg min aførste
velsignelse bort, ja, endog min

velsignelse, og den skal hvile
på ham.

30 Og nu, Zoram, taler jeg til
dig. Se, du er aLabans tjener;
alligevel er du blevet ført ud af
Jerusalems land, og jeg ved, at
du er min søn Nefi en sand ven
for evigt.

31 Og se, fordi du har været
trofast, skal dine efterkommere
blive velsignet asammen med
hans efterkommere, så de længe
må bo i velstand på dette lands
overflade; og intet undtagen
ugudelighed blandt dem skal
hindre eller forstyrre deres vel-
stand på dette lands overflade
for evigt.

32 Hvis I derfor holder Herrens
befalinger, har Herren helliget
dette land til sikkerhed for dine
efterkommere sammen med
min søns efterkommere.

KAPITEL 2

Forløsning sker ved den hellige
Messias – Frihed til at vælge
(handlefrihed) er afgørende for eksi-
stens og udvikling – Adam faldt
for at menneskene kunne blive til –
Menneskene kan frit vælge frihed
og evigt liv. Omkring 588–570 f.Kr.

Og nu, Jakob, taler jeg til dig. Du
er min aførstefødte i min mod-
gangs dage i ørkenen. Og se, i
din barndom har du lidt træng-
sler og megen sorg på grund af
dine brødres voldsomhed.

2 Alligevel, Jakob, min første-
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30a 1 Ne 4:20, 35.
31a 2 Ne 5:6.
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fødte i ørkenen, kender du Guds
storhed, og han vil hellige dine
trængsler til gavn for dig.
3 Derfor vil din sjæl blive

velsignet, og du skal bo trygt
sammen med din bror Nefi; og
dine dage skal tilbringes i din
Guds tjeneste. Derfor ved jeg,
at du er forløst på grund af din
forløsers retfærdighed; for du
har set, at han i tidens fylde
kommer for at bringe frelse til
mennesker.

4 Og du har aset hans herlighed
i din ungdom; derfor er du vel-
signet ligesom dem, som han
skal betjene i kødet; for Ånden
er den samme i går, i dag og for
evigt. Og vejen er beredt siden
menneskets fald, og frelse er bfri.
5 Og menneskene er tilstræk-

keligt undervist til, at de aken-
der godt fra ondt. Og loven er
givet til menneskene. Og ved
loven er intet kød bretfærdig-
gjort, eller ved loven er menne-
skene cforstødt. Ja, ved den
timelige lov blev de forstødt;
og ved den åndelige lov fortabes
de også fra det, som er godt, og
bliver elendige for evigt.

6 Derfor udvirkes aforløsnin-
gen i og ved den hellige bMessi-
as, for han er fuld af cnåde og
sandhed.

7 Se, han bringer sig selv som

et aoffer for synd for at opfylde
lovens formål for alle dem,
der har et sønderknust hjerte
og en angerfuld ånd, og for
ingen andre kan blovens krav
blive opfyldt.

8 Af hvor stor vigtighed er det
derfor ikke at gøre dette kendt
for jordens indbyggere, så de
kan vide, at der intet kød er,
som kan bo i Guds nærhed,
auden at det er ved den hellige
Messias’ fortjenester og barm-
hjertighed og nåde, han som
nedlægger sit liv med hensyn
til kødet og tager det igen ved
Åndens kraft, så han ved at
være den første, som skal opstå,
kan tilvejebringe de dødes
bopstandelse.

9 Derfor er han førstegrøden
for Gud, således at han skal gå
i aforbøn for alle menneskenes
børn; og de, der tror på ham,
skal blive frelst.

10 Og på grund af hans forbøn
for aalle, kommer alle menne-
sker til Gud; derfor står de i
hans nærhed for at blive bdømt
af ham i overensstemmelse med
den sandhed og chellighed, som
er i ham. Og se, formålet med
loven, som den Hellige har givet
for at tildele den straf, der er
knyttet dertil, hvilken straf,
der er knyttet dertil, er i mod-
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sætning til den lykke, der er
knyttet dertil, for at opfylde
formålet med dforsoningen –

11 for det må nødvendigvis
være sådan, at der er en amod-
sætning i alt. Hvis det ikke
var således, min førstefødte i
ørkenen, kunne retfærdighed
ikke tilvejebringes, ej heller
ugudelighed, hverken hellighed
eller elendighed, hverken godt
eller ondt. Alt måtte derfor
nødvendigvis være en sammen-
blanding i ét; hvis det derfor var
ét hele, måtte det nødvendigvis
forblive som dødt, idet det
hverken havde liv eller død,
eller forgængelighed eller ufor-
gængelighed, lykke eller elen-
dighed, hverken følelse eller
ufølsomhed.

12 Derfor måtte det nødven-
digvis være blevet skabt som
noget, der er uden værdi; derfor
ville der ikke have været noget
aformål med sigtet med dets
skabelse. Derfor måtte dette
nødvendigvis tilintetgøre Guds
visdom og hans evige formål
og også Guds kraft og barm-
hjertighed og bretfærdighed.
13 Og hvis I siger, at der aingen

lov findes, da siger I også, at
der ingen synd findes. Hvis I
siger, at der ingen synd findes,
da siger I også, at der ingen ret-
færdighed findes. Og hvis der

ingen retfærdighed findes, da
findes der ingen lykke. Og fin-
des der hverken retfærdighed
eller lykke, da findes der heller
ingen straf eller elendighed.
Og hvis dette ikke findes, så
findes der bingen Gud. Og fin-
des der ingen Gud, da er vi ikke
til, heller ikke jorden; for intet
kunne være blevet skabt, hver-
ken til selv at handle eller til
at være genstand for handling;
derfor måtte alt være svundet
bort.

14 Og nu, mine sønner, taler
jeg dette til jer til jeres gavn og
lærdom; for der findes en Gud,
og han har askabt alt, både him-
lene og jorden og alt, der er i
dem, både det, der selv hand-
ler, og det, som er bgenstand for
handling.

15 Og for at opnå sine evige
aformål med hensyn til menne-
sket, efter at han havde skabt
vore første forældre og dyrene
på marken og fuglene i luften,
ja, kort sagt alt det, der er skabt,
måtte det nødvendigvis være
sådan, at der var en modsætning,
nemlig den bforbudne cfrugt i
modsætning til dlivets træ, den
ene sød og den anden bitter.

16 Derfor gav Gud Herren
mennesket, at det skulle ahandle
selv. Og se, mennesket kunne
ikke handle selv, medmindre
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det skulle ske, at det blev btil-
skyndet af den ene eller den
anden.

17 Og ifølge det, som jeg har
læst, må jeg, Lehi, nødvendigvis
tro, at aen af Guds engle, ifølge
det der står skrevet, var bfaldet
fra himlen; derfor blev han en
cdjævel, fordi han havde stræbt
efter det, der var ondt for Gud.
18 Og fordi han var faldet fra

himlen og var blevet elendig
for evigt, astræbte han også efter
at gøre hele menneskeslægten
elendig. Derfor sagde han til
bEva, ja, den gamle slange, der
er Djævelen, der er fader til alle
cløgne, derfor sagde han: Spis
af den forbudne frugt, og I skal
ikke dø, men I skal blive som
Gud, idet I dkender godt og ondt.

19 Og efter at Adam og Eva
havde aspist af den forbudne
frugt, blev de drevet ud af
bEdens have for at dyrke jorden.

20 Og de har fået børn, ja, al
jordens aslægt.
21 Og amenneskenes børns

dage blev forlænget efter Guds
vilje, for at de kunne bomvende
sig, mens de var i kødet; derfor
blev deres tilstand en cprøvetil-
stand, og deres tid blev forlæn-
get i overensstemmelse med de

befalinger, som Gud Herren gav
menneskenes børn. For han gav
befaling om, at alle mennesker
skulle omvende sig; for han
viste alle mennesker, at de var
dfortabte på grund af deres
forældres overtrædelse.

22 Og se nu, hvis Adam ikke
havde overtrådt, ville han ikke
være faldet, men han ville være
forblevet i Edens have. Og alt,
der var blevet skabt, måtte være
forblevet i den samme tilstand,
som det var i, efter at det var
blevet skabt, og det måtte være
forblevet for evigt og ingen ende
have haft.

23 Og de ville ingen abørn have
fået; derfor ville de være forble-
vet i en tilstand af uskyld uden
at have glæde, for de kendte
ikke til elendighed; uden at gøre
noget godt, for de kendte ikke
til synd.

24 Men se, alt er blevet gjort i
hans visdom, han som aved alt.

25 aAdam bfaldt, for at menne-
skene kunne blive til, og menne-
skene cer til for at kunne nyde
dglæde.
26 Og aMessias kommer i

tidens fylde, for at han kan
bforløse menneskenes børn fra
faldet. Og fordi de er forløst

16b L&P 29:39–40.
17a gs Djævelen.

b Es 14:12;
2 Ne 9:8;
Moses 4:3–4;
Abr 3:27–28.

c gs Djævelen.
18a 2 Ne 28:19–23;

3 Ne 18:18;
L&P 10:22–27.

b gs Eva.
c 2 Ne 28:8;

Moses 4:4.

d 1 Mos 3:5; Alma 29:5;
Moro 7:15–19.

19a Alma 12:31.
gs Fald, Adams
og Evas.

b gs Eden.
20a L&P 138:38–39.
21a Alma 12:24;

Moses 4:23–25.
b Alma 34:32.

gs Omvendelse.
c gs Dødelighed.
d Jakob 7:12.

23a Moses 5:11.
24a gs Gud,

Guddommen.
25a gs Adam.

b Moses 6:48.
gs Fald, Adams
og Evas.

c gs Dødelighed.
d Moses 5:10.

gs Glæde;
Mennesker.

26a gs Messias.
b gs Forløsningsplanen.
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fra faldet, er de blevet cfrie for
evigt, idet de kender godt fra
ondt, til selv at handle og ikke
være genstand for handling
med undtagelse af dlovens straf
på den store og yderste dag i
overensstemmelse med de be-
falinger, som Gud har givet.

27 Derfor er menneskene afrie,
hvad angår kødet; og alt, der er
tjenligt for mennesket, er givet
dem. Og de er frie til at bvælge
frihed og cevigt liv ved alle
menneskers store formidler, el-
ler til at vælge fangenskab og
død i overensstemmelse med
Djævelens fangenskab og magt;
for han stræber efter at gøre alle
mennesker elendige, ligesom
han selv er.

28 Og se, mine sønner, jeg øn-
sker, at I skal se hen til den store
aformidler og lytte til hans store
befalinger og være trofaste mod
hans ord og vælge evigt liv efter
hans hellige Ånds vilje
29 og ikke vælge evig død

efter kødets vilje og det onde,
som er deri , og som giver
Djævelens ånd magt til at tage
jer til afange, til at føre jer ned
til bhelvede, så han kan regere
over jer i sit eget rige.

30 Jeg har talt disse få ord
til jer alle, mine sønner, i min
prøves sidste dage, og jeg har
valgt den gode del i overens-
stemmelse med profetens ord.
Og jeg har intet andet formål

end jeres sjæls evigtvarende
velfærd. Amen.

KAPITEL 3

Josef i Egypten så nefitterne i et
syn – Han profeterede om Joseph
Smith, de sidste dages seer, om
Moses, som skulle udfri Israel, og
om fremkomsten af Mormons Bog.
Omkring 588–570 f.Kr.

Og nu taler jeg til dig, Josef, min
asidstfødte. Du blev født i mine
trængslers ørken, ja, i min største
sorgs dage fødte din mor dig.

2 Og måtte Herren også hellige
dette aland, der er et yderst
udsøgt land, for dig som din
arvelod og dine efterkommeres
arvelod sammen med dine
brødre til sikkerhed for jer for
evigt, dersom I holder Israels
Helliges befalinger.

3 Og se, Josef, min sidstfødte,
som jeg har ført ud af mine
trængslers ørken, måtte Herren
velsigne dig for evigt, for dine
efterkommere skal ikke helt
blive audryddet.
4 For se, du er mine lænders

frugt, og jeg er efterkommer af
aJosef, som blev ført til Egypten
som bfange. Og store var Her-
rens pagter, som han sluttede
med Josef.

5 Og se, Josef aså i sandhed
vor dag. Og han fik et løfte fra
Herren om, at Gud Herren af

26c Alma 42:27;
Hel 14:30.

d gs Lov.
27a Gal 5:1;

Moses 6:56.
b gs Handlefrihed.
c gs Evigt liv.

28a gs Formidler.
29a Rom 6:16–18;

Alma 12:11.
b gs Helvede.

3 1a 1 Ne 18:7.
2a 1 Ne 2:20.

gs Forjættet land.

3a 2 Ne 9:53.
4a 1 Mos 39:1–2; 45:4;

49:22–26;
1 Ne 5:14–16.

b 1 Mos 37:29–36.
5a jso 1 Mos 50:24–38;

2 Ne 4:1–2.
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hans lænders frugt ville oprejse
en bretfærdig cgren for Israels
hus, ikke Messias, men en gren,
der ville blive brækket af, men
alligevel blive husket i Herrens
pagter, så dMessias skulle give
sig til kende for dem i de sidste
dage på magtfuld vis for at føre
dem ud af emørket frem i lyset
– ja, ud af skjult mørke og ud af
fangenskab til frihed.
6 For Josef vidnede i sandhed,

da han sagde: En aseer, som skal
være en udsøgt seer for mine
blænders frugt, skal Herren min
Gud lade fremstå.
7 Ja, Josef sagde i sandhed: Så

siger Herren til mig: En udsøgt
aseer vil jeg lade fremstå af dine
lænders frugt, og han skal være
højt agtet blandt dine lænders
frugt. Og til ham vil jeg give
befaling om, at han skal udføre
et værk for dine lænders frugt,
hans brødre, som skal være af
stor værdi for dem, ja, derved at
den bringer dem til kundskab
om de pagter, som jeg har sluttet
med dine fædre.
8 Og jeg vil give ham den

befaling, at han ikke skal udføre
noget aandet værk end det værk,
som jeg vil befale ham. Og jeg vil
gøre ham mægtig i mine øjne,
for han skal udføre mit værk.

9 Og han skal være mægtig
ligesom aMoses, som jeg har sagt,

jeg vil lade fremstå for jer til at
budfri mit folk, o, Israels hus.

10 Og Moses vil jeg lade
fremstå til at udfri dit folk af
Egyptens land.

11 Men en seer vil jeg lade
fremstå af dine lænders frugt, og
ham vil jeg give amagt til at brin-
ge mit ord ud til dine lænders
efterkommere – og ikke alene
til at udbringe mit ord, siger
Herren, men til at overbevise
dem om mit ord, som allerede
skal være udbredt blandt dem.

12 Derfor skal dine lænders
frugt askrive, og bJudas lænders
frugt skal cskrive, og det, der
skal skrives af dine lænders
frugt, og også det, der skal skri-
ves af Judas lænders frugt, skal
vokse sammen for at dgendrive
falske lærdomme og afskaffe
stridigheder og skabe fred
blandt dine lænders frugt og
ebringe dem til fkundskab om
deres fædre i de sidste dage og
også til kundskab om mine
pagter, siger Herren.

13 Og fra svaghed skal han
blive gjort stærk på den dag, da
mit værk skal begynde blandt
hele mit folk for at genrejse dig,
o Israels hus, siger Herren.

14 Og således profeterede
Josef, idet han sagde: Se, den
seer vil Herren velsigne, og de,
der forsøger at slå ham ihjel,

5b Jakob 2:25.
c 1 Mos 49:22–26;

1 Ne 15:12; 19:24.
gs Herrens vingård.

d 2 Ne 6:14;
L&P 3:16–20.

e Es 42:16.
6a 3 Ne 21:8–11;

Morm 8:16.

gs Seer.
b L&P 132:30.

7a gs Smith, Joseph, jun.
8a L&P 24:7, 9.
9a Moses 1:41.

b 2 Mos 3:7–10;
1 Ne 17:24.

11a L&P 5:3–4.
12a gs Mormons Bog.

b 1 Ne 13:23–29.
c gs Bibelen.
d Ez 37:15–20;

1 Ne 13:38–41;
2 Ne 29:8; 33:10–11.

e Moro 1:4.
f 1 Ne 15:14;

2 Ne 30:5;
Morm 7:1, 5, 9–10.
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skal blive udslettet; for dette
løfte, som jeg har fået af Herren
angående mine lænders frugt,
skal blive opfyldt. Se, jeg er sik-
ker på opfyldelsen af dette løfte.
15 Og han skal få anavn efter

mig; og det skal være efter hans
bfars navn. Og han skal være
ligesom jeg; for det, som Herren
skal udføre ved hans hånd, skal
ved Herrens kraft bringe mit
folk til frelse.
16 Ja, således profeterede Josef:

Jeg er sikker på dette, ligesom
jeg er sikker på løftet om Moses;
for Herren har sagt til mig: aJeg
vil bevare dine efterkommere
for evigt.

17 Og Herren har sagt: Jeg vil
lade en Moses fremstå, og jeg
vil give ham magt i en stav, og
jeg vil give ham dømmekraft til
at skrive. Dog vil jeg ikke løse
hans tunge, så han skal tale me-
get, for jeg vil ikke gøre ham
mægtig i tale. Men jeg vil askrive
min lov for ham med min egen
hånds finger, og jeg vil udpege
en btalsmand for ham.

18 Og Herren sagde også til
mig: Jeg vil lade én fremstå for
dine lænders frugt, og jeg vil
udpege ham en talsmand. Og
jeg, se, jeg vil give ham, at han
skal skrive optegnelsen om dine
lænders frugt til dine lænders
frugt, og dine lænders talsmand
skal kundgøre den.

19 Og de ord, som han skal
skrive, skal være de ord, som

efter min visdom er tjenlige til at
udgå til dine lænders afrugt. Og
det skal være, som om dine læn-
ders frugt havde råbt til dem fra
bstøvet; for jeg kender deres tro.

20 Og de skal aråbe fra støvet,
ja, omvendelse til deres brødre,
selv efter at mange slægtled
er gået bort. Og det skal ske, at
deres råb skal udgå, ja, i over-
ensstemmelse med deres ords
enkelhed.

21 På grund af deres tro skal
deres aord udgå af min mund
til deres brødre, som er dine
lænders frugt; og svagheden af
deres ord vil jeg gøre stærk ved
deres tro til erindring om min
pagt, som jeg sluttede med
dine fædre.

22 Og se nu, min søn Josef, på
denne måde aprofeterede min
fordums fader.

23 Derfor er du på grund af
denne pagt velsignet; for dine
efterkommere skal ikke blive
udryddet, for de skal lytte til
bogens ord.

24 Og der skal fremstå en
mægtig blandt dem, som skal
gøre meget godt, både i ord og i
handling, idet han er et redskab
i Guds hænder til med overor-
dentlig stor tro at gøre mægtige
undere og gøre det, der er stort
i Guds øjne, ved at tilvejebringe
megen genrejsning for Israels
hus og for dine brødres efter-
kommere.

25 Og se, velsignet er du, Josef.

15a L&P 18:8.
b JS–H 1:3.

16a 1 Mos 45:1–8.
17a 5 Mos 10:2, 4;
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b Es 29:4;
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21a 2 Ne 29:2.
22a 2 Ne 3:5.
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Se, du er lille; lyt derfor til din
bror Nefis ord, og det skal blive
gjort for dig i overensstemmelse
med de ord, som jeg har talt.
Husk din døende fars ord.
Amen.

KAPITEL 4

Lehi rådgiver og velsigner sin efter-
slægt – Han dør og bliver begravet
– Nefi fryder sig ved Guds godhed
– Nefi sætter sin lid til Herren for
evigt. Omkring 588–570 f.Kr.

Og nu taler jeg, Nefi, angående
de profetier, som min far har talt
om angående aJosef, som blev
ført til Egypten.
2 For se, han profeterede i

sandhed angående alle sine
efterkommere. Og de aprofetier,
som han skrev, der er ikke
mange større end dem. Og han
profeterede angående os og
vore kommende slægter, og de
er skrevet på bronzepladerne.
3 Og se, efter at min far var

færdig med at tale angående
Josefs profetier, kaldte han
Lamans børn, hans sønner og
hans døtre, til sig og sagde til
dem: Se, mine sønner og mine
døtre, som er min aførstefødtes
sønner og døtre, jeg ønsker, at
I skal låne øre til mine ord.
4 For Gud Herren har sagt:

aFor så vidt som I holder mine
befalinger, skal I have frem-
gang i landet, og for så vidt
som I ikke vil holde mine

befalinger, skal I blive forstødt
fra min nærhed.

5 Men se, mine sønner og mine
døtre, jeg kan ikke gå i min grav,
uden at jeg efterlader en avelsig-
nelse over jer; for se, jeg ved, at
hvis I bliver opdraget i den bvej,
I bør gå, vil I ikke vige fra den.

6 Hvis I derfor bliver forban-
det, se, da efterlader jeg min
velsignelse over jer, så forban-
delsen kan blive taget fra jer,
og jeres forældre blive holdt
aansvarlige.
7 Som følge af min velsignelse

vil Gud Herren derfor aikke
tillade, at I fortabes; derfor
vil han være bbarmhjertig mod
jer og mod jeres efterkommere
for evigt.

8 Og det skete, efter at min
far var færdig med at tale til
Lamans sønner og døtre, at han
fik Lemuels sønner og døtre
ført frem for sig.

9 Og han talte til dem og sagde:
Se, mine sønner og mine døtre,
som er min næstældste søns
sønner og døtre, se, jeg efterla-
der jer den samme velsignelse,
som jeg efterlod Lamans sønner
og døtre; derfor skal I ikke blive
helt udryddet, men til sidst
skal jeres efterkommere blive
velsignet.

10 Og det skete, at da min far
var færdig med at tale til dem,
se, da talte han til aIsmaels søn-
ner, ja, og til hele hans husstand.

11 Og efter at han var færdig
med at tale til dem, talte han til

4 1a 1 Mos 39:1–2.
2a 2 Ne 3:5.
3a gs Førstefødte.
4a 2 Ne 1:9.
5a gs Patriarkalske

velsignelser.
b Ordsp 22:6.

6a L&P 68:25–29.
7a 2 Ne 30:3–6;

L&P 3:17–18.

b 1 Ne 13:31;
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Jakob 3:5–9;
Hel 15:12–13.

10a 1 Ne 7:6.
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Sam og sagde: Velsignet er du
og dine efterkommere, for du
skal arve landet ligesom din
bror Nefi. Og dine efterkom-
mere skal regnes sammen med
hans efterkommere; og du skal
være ligesom din bror, og dine
efterkommere ligesom hans
efterkommere, og du skal være
velsignet alle dine dage.
12 Og det skete, efter at min

far Lehi havde talt til hele sin
husstand i overensstemmelse
med sit hjertes følelser og Her-
rens Ånd, som var i ham, blev
han gammel. Og det skete, at
han døde og blev begravet.

13 Og det skete, at ikke mange
dage efter hans død blev Laman
og Lemuel og Ismaels sønner
vrede på mig på grund af
Herrens irettesættelser.

14 For jeg, Nefi, blev drevet
til at tale til dem i overensstem-
melse med hans ord. For jeg
havde talt meget til dem, og
ligeså havde min far før sin
død, og mange af disse udtalel-
ser er skrevet på mine aandre
plader; for en mere historisk
del er skrevet på mine andre
plader.
15 Og på adisse skriver jeg

det, der rører sig i min sjæl, og
mange af de skrifter, der er ind-
graveret på bronzepladerne. For
min sjæl fryder sig ved skrifter-
ne, og mit hjerte bgrunder over
dem, og jeg skriver dem til mine
børns clærdom og gavn.

16 Se, min asjæl fryder sig ved
det, der hører Herren til; og mit
bhjerte grunder bestandig over
det, som jeg har set og hørt.

17 Men uagtet Herrens store
agodhed ved at vise mig sine
store og forunderlige gerninger
udbryder mit hjerte alligevel:
O, jeg belendige menneske! Ja,
mit hjerte sørger på grund af
mit kød; min sjæl bedrøves på
grund af mine overtrædelser.

18 Jeg er omringet på grund af
de fristelser og de synder, som
så let aomklamrer mig.
19 Og når jeg ønsker at fryde

mig, sukker mit hjerte på grund
af mine synder; alligevel ved
jeg, til hvem jeg har sat min lid.

20 Min Gud har været min
støtte, han har ført mig gennem
mine trængsler i ørkenen; og
han har bevaret mig på det store
dybs vande.

21 Han har fyldt mig med sin
akærlighed, ja, som om mit kød
skulle fortæres.

22 Han har beskæmmet mine
afjender og fået dem til at skælve
for mig.

23 Se, han har hørt mit råb om
dagen og har givet mig kund-
skab ved asyner ved nattetide.
24 Og om dagen har jeg vokset

mig frimodig i indtrængende
abøn til ham, ja, min røst har jeg
opsendt til det høje; og engle
kom ned og betjente mig.

25 Og på hans Ånds vinger er
mit legeme blevet abortrykket

14a 1 Ne 1:16–17; 9:4.
15a 1 Ne 6:4–6.
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c 1 Ne 19:23.
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til overordentlig høje bjerge. Og
mine øjne har set store ting, ja,
for store for mennesket; derfor
fik jeg påbud om, at jeg ikke
måtte skrive dem.
26 O, når jeg nu har set så store

ting, og når Herren i sin velvilje
over for menneskenes børn er
kommet til menneskene i så
megen barmhjertighed, ahvorfor
skulle mit hjerte da græde og
min sjæl dvæle i sorgens dal
og mit kød svinde hen og min
styrke svækkes på grund af
mine trængsler?

27 Og hvorfor skulle jeg agive
efter for synd på grund af mit
kød? Ja, hvorfor skulle jeg give
efter for bfristelser, så den Onde
får plads i mit hjerte til at tilin-
tetgøre min cfred og plage min
sjæl? Hvorfor er jeg vred på
grund af min fjende?

28 Vågn op, min sjæl! Vær ikke
længere modløs på grund af
synd. Fryd dig, o mit hjerte, og
giv ikke længere plads for min
sjæls afjende.

29 Bliv ikke igen vred på
grund af mine fjender. Svæk
ikke min styrke på grund af
mine trængsler.

30 Fryd dig, o mit hjerte, og
anråb Herren og sig: O Herre,
jeg vil prise dig for evigt; ja,
min sjæl vil frydes i dig, min
Gud og min frelses aklippe.

31 O Herre, vil du forløse min
sjæl? Vil du udfri mig af mine

fjenders hænder? Vil du lade
mig gyse ved synet af asynd?
32 Måtte helvedes porte be-

standig være lukkede for mig,
fordi mit ahjerte er sønderknust
og min ånd er angerfuld! O
Herre, luk ikke din retfærdig-
heds porte for mig, så jeg kan
bvandre på stien i den dybe dal,
så jeg kan holde mig nøje på
den jævne vej.

33 O Herre, vil du omslutte
mig i din retfærdigheds kappe!
O Herre, vil du berede en vej
for min flugt fra mine fjender!
Vil du gøre min sti ret for mig!
Læg ingen anstødssten på min
vej – men vil du rydde min vej
for mig og ikke spærre min vej,
men mine fjenders veje.

34 O Herre, jeg har sat min lid
til dig, og jeg vil sætte min alid
til dig for evigt. Jeg vil ikke
sætte min blid til armen af kød,
for jeg ved, at forbandet er den,
der sætter sin clid til armen af
kød. Ja, forbandet er den, der
sætter sin lid til mennesket eller
gør kød til sin arm.

35 Ja, jeg ved, at Gud vil give
agavmildt til den, som beder.
Ja, min Gud vil give mig, hvis
jeg ikke bbeder om noget cfor-
kert; derfor vil jeg opløfte min
røst til dig, ja, jeg vil anråbe dig,
min Gud, min retfærdigheds
dklippe. Se, min røst skal for
evigt stige op til dig, min klippe
og min evige Gud. Amen.

26a Sl 43:5.
27a Rom 6:13.
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c gs Fred.

28a gs Djævelen.
30a 1 Kor 3:11.

gs Klippe.

31a Rom 12:9;
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KAPITEL 5

Nefitterne skiller sig ud fra lama-
nitterne, holder Moseloven og byg-
ger et tempel – På grund af deres
vantro bliver lamanitterne forstødt
fra Herrens nærhed, bliver forban-
det og bliver en svøbe for nefitterne.
Omkring 588–559 f.Kr.

Se, det skete, at jeg, Nefi, anråb-
te Herren min Gud, meget på
grund af mine brødres avrede.
2 Men se, deres vrede mod

mig tiltog i en sådan grad, at de
forsøgte at berøve mig livet.

3 Ja, de murrede imod mig og
sagde: Vor yngre bror har sat
sig for at aherske over os, og vi
har haft mange prøvelser på
grund af ham; se, lad os derfor
slå ham ihjel, så vi ikke mere
skal plages på grund af hans
ord. For se, vi vil ikke have ham
til at være vor hersker, for det
tilkommer os, som er de ældre
brødre, at herske over dette folk.

4 Se, jeg skriver ikke på disse
plader alle de ord, som de mur-
rede imod mig, men det er mig
nok at sige, at de forsøgte at
berøve mig livet.

5 Og det skete, at Herren
aformanede mig til, at jeg, bNefi,
skulle drage bort fra dem og
flygte ud i ørkenen, og også
alle dem, der ville følge mig.
6 Derfor skete det, at jeg, Nefi,

tog min familie med mig og

også aZoram og hans familie og
Sam, min ældre bror, og hans
familie og Jakob og Josef, mine
yngre brødre, og også mine
søstre og alle dem, der ville
drage med mig. Og alle de, der
ville drage med mig, var dem,
der troede på Guds badvarsler
og åbenbaringer; derfor lyttede
de til mine ord.

7 Og vi tog vore telte, og hvad
der ellers var muligt for os, og
rejste i ørkenen i et tidsrum af
mange dage, og efter at vi havde
rejst i et tidsrum af mange dage,
slog vi vore telte op.

8 Og mit folk ønskede, at vi
skulle give stedet navnet aNefi;
derfor kaldte vi det for Nefi.

9 Og alle de, der var med mig,
besluttede sig for at kalde sig
aNefis folk.
10 Og vi bestræbte os på at

holde Herrens retsregler og lov-
bud og befalinger i alt i henhold
til aMoseloven.

11 Og Herren var med os;
og vi havde overordentlig stor
fremgang, for vi såede frø, og
vi høstede igen i overflod. Og
vi begyndte at opdrætte flokke
og hjorde og dyr af enhver art.

12 Og jeg, Nefi, havde også
medbragt de optegnelser, der
var indgraveret på abronzepla-
derne, og også den bkugle, eller
det ckompas, der blev beredt
til min far ved Herrens hånd
ifølge det, der er skrevet.

51a 2 Ne 4:13–14.
3a 1 Ne 16:37–38;

Mosi 10:14–15.
5a gs Inspiration.

b Mosi 10:13.
6a 1 Ne 4:35; 16:7;

2 Ne 1:30–32.

b gs Advare.
8a Omni 1:12, 27;

Mosi 9:1–4; 28:1.
9a Jakob 1:13–14.

10a 2 Ne 11:4.
gs Moseloven.

12a Mosi 1:3–4.

gs Plader.
b Mosi 1:16.
c 1 Ne 16:10, 16, 26;

18:12, 21;
Alma 37:38–47;
L&P 17:1.
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13 Og det skete, at vi begyndte
at have overordentlig stor
fremgang og at mangfoldiggøre
os i landet.

14 Og jeg, Nefi, tog aLabans
sværd og lavede mange sværd
som det, for at det folk, der nu
blev kaldt blamanitter, ikke på
nogen måde skulle overfalde
os og udrydde os; for jeg kendte
deres had til mig og mine
børn og dem, der blev kaldt for
mit folk.

15 Og jeg lærte mit folk at
bygge bygninger og at arbejde
med al slags træ og ajern og kob-
ber og bronze og stål og guld
og sølv og kostbart malm, som
fandtes i stor rigelighed.

16 Og jeg, Nefi, byggede et
atempel; og jeg opførte det på
samme måde som bSalomos
tempel, bortset fra at det ikke
blev bygget af så mange ckost-
barheder, for de fandtes ikke i
landet, hvorfor det ikke kunne
bygges ligesom Salomos tempel.
Men måden, det blev opført på,
var ligesom Salomos tempel;
og udførelsen af det var over-
ordentlig fin.

17 Og det skete, at jeg, Nefi,
fik mit folk til at være aflittige og
til at arbejde med deres hænder.
18 Og det skete, at de ønskede,

at jeg skulle være deres akonge.
Men jeg, Nefi, nærede ønske
om, at de ikke skulle have nogen

konge; alligevel gjorde jeg for
dem i overensstemmelse med,
hvad der stod i min magt.

19 Og se, Herrens ord, som
han talte angående mine brødre,
at jeg skulle være deres hersker
og deres lærer, var blevet op-
fyldt. For se, jeg havde været
deres ahersker og deres blærer i
overensstemmelse med Herrens
befalinger indtil den tid, da de
forsøgte at berøve mig livet.

20 For se, Herrens ord blev
opfyldt, som han talte til mig,
idet han sagde: For så vidt
som de aikke vil lytte til dine
ord, skal de blive forstødt fra
Herrens nærhed. Og se, de blev
bforstødt fra hans nærhed.

21 Og han havde ladet afor-
bandelsen komme over dem,
ja, en hård forbandelse på grund
af deres ugudelighed. For se, de
havde forhærdet hjertet mod
ham, så de var blevet som flint;
for se, da de var hvide og over-
ordentlig skønne og btiltalende,
og for at de ikke skulle være
tillokkende for mit folk, lod Gud
Herren dem få en cmørk hud.
22 Og så siger Gud Herren:

Jeg vil lade dem være afrastø-
dende for dit folk, medmindre
de omvender sig fra deres ugu-
delighed.

23 Og forbandet skal være
efterkommerne af den, der
ablander sig med deres efter-

14a 1 Ne 4:9;
Jakob 1:10;
MormO 1:13.

b gs Lamanitter.
15a Eter 10:23.
16a gs Templet,

Herrens hus.
b 1 Kong 6; 2 Krøn 3.

c L&P 124:26–27.
17a 1 Mos 3:19;

L&P 42:42.
18a Jakob 1:9, 11.
19a 1 Ne 2:22.

b gs Undervisning.
20a 2 Ne 2:21.

b Alma 9:14.

21a gs Forbandelse.
b 4 Ne 1:10.
c 2 Ne 26:33;

3 Ne 2:14–16.
22a 1 Ne 12:23.
23a gs Ægteskab –

Blandet ægteskab.
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kommere, for de skal blive
forbandet, ja, med den samme
forbandelse. Og Herren talte
det, og det blev gjort.
24 Og på grund af deres for-

bandelse, som hvilede på dem,
blev de et adovent folk, fulde
af fortræd og lumskhed, og de
jagede efter rovdyr i ørkenen.

25 Og Gud Herren sagde til
mig: De skal være en svøbe for
dine efterkommere til at vække
dem til erindring om mig; og
for så vidt som de ikke vil huske
mig og lytte til mine ord, skal de
tugte dem, lige indtil de bliver
udryddet.

26 Og det skete, at jeg, Nefi,
aindviede Jakob og Josef, for at
de skulle være præster og lærere
over mit folks land.
27 Og det skete, at vi levede

på lykkelig vis.
28 Og der var gået tredive

år fra den tid, da vi forlod
Jerusalem.

29 Og jeg, Nefi, havde hidtil
ført optegnelserne om mit folk
på mine plader, som jeg havde
lavet.

30 Og det skete, at Gud Herren
sagde til mig: Lav aandre plader,
og du skal indgravere meget på
dem, som er godt i mine øjne,
til gavn for dit folk.

31 For derfor at være lydig
mod Herrens befalinger gik jeg,
Nefi, hen og lavede adisse
plader, på hvilke jeg har ind-
graveret dette.

32 Og jeg har indgraveret det,
der er behageligt for Gud. Og
hvis mit folk finder behag i det,

der hører Gud til, da vil de
finde behag i mine indgraverin-
ger, som findes på disse plader.

33 Og hvis mit folk ønsker at
kende den mere detaljerede
del af mit folks historie, må de
granske mine andre plader.

34 Og det er mig nok at sige, at
der var gået fyrre år, og vi havde
allerede haft krige og stridig-
heder med vore brødre.

KAPITEL 6

Jakob beretter jødernes historie:
Deres babyloniske fangenskab og
deres tilbagevenden, Israels Helli-
ges tjenestegerning og korsfæstelse,
den hjælp de får fra ikke-jøderne,
og jødernes genrejsning i de sidste
dage, når de tror på Messias. Om-
kring 559–545 f.Kr.

De ord, som Jakob, Nefis bror,
talte til Nefis folk:

2 Se, mine elskede brødre, jeg,
Jakob, som er blevet kaldet af
Gud og ordineret i overensstem-
melse med hans hellige orden,
og som er blevet indviet af min
bror Nefi, som I betragter som
akonge, eller beskytter, og som
I forlader jer på med hensyn til
sikkerhed, se, I ved, at jeg har
talt overordentlig meget til jer.

3 Alligevel taler jeg til jer igen,
for jeg nærer ønske for jeres
sjæls velfærd. Ja, min ængstelse
for jer er stor; og I ved selv, at
det har den altid været. For jeg
har formanet jer med al flid, og
jeg har lært jer min fars ord;
og jeg har talt til jer angående

24a gs Doven.
26a Jakob 1:18–19;

Mosi 23:17.
30a 1 Ne 19:1–6.

31a gs Plader.
6 2a Jakob 1:9, 11.
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alt, som er skrevet, fra verdens
skabelse.
4 Og se nu, jeg ønsker at tale til

jer angående det, der er, og det,
der skal komme; jeg vil derfor
læse aEsajas’ ord for jer. Og det
er de ord, som min bror har
ønsket af mig, at jeg skulle tale
til jer. Og jeg taler til jer for
jeres egen skyld, for at I må lære
og herliggøre jeres Guds navn.

5 Og se, de ord, som jeg skal
læse, er dem, som Esajas talte
angående hele Israels hus; der-
for kan de anvendes på jer, for
I er af Israels hus. Og der er
meget, som er blevet talt ved
Esajas, der kan anvendes på
jer, fordi I er af Israels hus.

6 Og se, dette er ordene: aSå
siger Gud Herren: Se, jeg vil
løfte min hånd for ikke-jøderne
og rejse mit bbanner for folket,
og de skal bringe dine sønner i
deres arme, og dine døtre skal
de bære på deres skuldre.
7 Og konger skal være dine

plejefædre, og deres dronninger
dine plejemødre. De skal bøje
sig ned for dig med deres ansig-
ter mod jorden og slikke støvet
af dine fødder, og du skal vide,
at jeg er Herren; for de, som
aventer på mig, skal ikke blive
gjort til skamme.
8 Og nu vil jeg, Jakob, tale

noget om disse ord. For se,

Herren har vist mig, at de, der
var i aJerusalem, hvorfra vi kom,
er blevet slået ihjel og bført bort
som fanger.

9 Alligevel har Herren vist
mig, at de skal vende atilbage
igen. Og han har også vist mig,
at Gud Herren, Israels Hellige,
skal give sig til kende for dem
i kødet; og efter at han har
givet sig til kende, skal de piske
ham og bkorsfæste ham ifølge
ordene fra den engel, som
fortalte mig det.

10 Og efter at de har forhærdet
hjertet og gjort nakken stiv mod
Israels Hellige, se, da skal Israels
Helliges astraffedomme komme
over dem. Og den dag kommer,
da de skal blive slået og plaget.

11 For se, efter at de er blevet
drevet hid og did, for således
siger englen, skal mange blive
plaget i kødet, og det skal ikke
blive dem tilladt at omkomme
på grund af de trofastes bønner;
de skal blive spredt og slået og
hadet; alligevel vil Herren være
barmhjertig mod dem, så de,
anår de kommer til bkundskab
om deres forløser, igen skal
cindsamles til deres arvelande.
12 Og velsignede er aikke-

jøderne, de om hvem profeten
har skrevet; for se, dersom de
vil omvende sig og ikke kæmpe
mod Zion og ikke forener sig

4a 3 Ne 23:1.
6a Es 49:22–23.

b gs Banner.
7a Moses 1:6;

L&P 133:45.
8a Est 2:6; 1 Ne 7:13;

2 Ne 25:10;
Omni 1:15;
Hel 8:20–21.

b 2 Kong 24:10–16;
25:1–12.
gs Israel – Israels
adsplittelse.

9a 1 Ne 10:3.
b 1 Ne 19:10, 13;

Mosi 3:9;
3 Ne 11:14–15.
gs Korsfæstelse.

10a Matt 27:24–25.
11a 1 Ne 22:11–12;

2 Ne 9:2.
b Hos 3:5.
c gs Israel – Israels

indsamling.
12a 1 Ne 14:1–2;

2 Ne 10:9–10.
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med den bstore og vederstygge-
lige kirke, skal de blive frelst;
for Gud Herren vil opfylde sine
cpagter, som han har sluttet med
sine børn, og af denne årsag har
profeten skrevet dette.
13 For se, de, der kæmper

mod Zion og Herrens pagts-
folk, skal slikke støvet af deres
fødder, og Herrens folk skal
ikke blive gjort til askamme.
For Herrens folk er dem, der
bventer på ham; for de venter
stadig på Messias’ komme.
14 Og se, ifølge profetens ord

vil Messias igen for aanden gang
sætte sig for at bringe dem
tilbage; derfor vil han bgive sig
til kende for dem i magt og
stor herlighed, så deres fjender
bliver cudryddet, når den dag
kommer, da de vil tro på ham;
og ingen, som tror på ham, vil
han udrydde.

1 5 O g d e , s o m i k k e t r o r
på ham, skal blive audryddet
både ved bild og ved uvejr og
ved jordskælv og ved blods-
udgydelser og ved cpest og
ved hungersnød. Og de skal
vide, at Herren er Gud, Israels
Hellige.
16 aFor skal byttet tages fra den

mægtige eller den bretmæssigt
tilfangetagne blive udfriet?
17 Men så siger Herren: Selv

den mægtiges afanger skal tages

bort, og den skrækindjagendes
bytte blive udfriet; for den
bmægtige Gud skal cudfri sit
pagtsfolk. For så siger Herren:
Jeg vil strides med dem, der
strides med dig –

18 og jeg vil lade dem, der un-
dertrykker dig, æde deres eget
kød; og de skal være berusede
af deres eget blod som af sød
vin; og alt kød skal vide, at jeg,
Herren, er din frelser og din
aforløser, Jakobs bMægtige.

KAPITEL 7

Esajas taler messiansk – Messias
vil tale med de lærdes tunge –
Han vil byde sin ryg til dem, der vil
slå ham – Han vil ikke blive
beskæmmet – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 50. Omkring
559–545 f.Kr.

Ja, for så siger Herren: Har jeg
sendt dig bort, eller har jeg
forstødt dig for evigt? For så
siger Herren: Hvor er jeres mors
skilsmissebrev? Til hvem har jeg
sendt dig bort, eller til hvem af
mine kreditorer har jeg solgt
jer? Ja, til hvem har jeg solgt jer?
Se, på grund af jeres misger-
ninger har I asolgt jer selv, og
på grund af jeres overtrædelser
er jeres mor blevet sendt bort.

2 Derfor var der, da jeg kom,

12b gs Djævelen –
Djævelens kirke.

c gs Abrahamske pagt.
13a 3 Ne 22:4.

b Es 40:31;
1 Ne 21:23;
L&P 133:45.

14a Es 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.
gs Sidste dage.

b Jakob 6:3.
c L&P 97:22–26.

16a Es 49:24–26.
b dvs Herrens

pagtsfolk, som
angivet i vers 17.

17a 1 Ne 21:25.
b gs Jahve.
c 2 Kong 17:39.

18a gs Forløser.
b 1 Mos 49:24;

Es 60:16.
7 1a gs Frafald.
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ingen; da jeg akaldte, ja, var der
ingen til at svare. O Israels hus,
er min hånd blevet forkortet på
nogen måde, så den ikke kan
forløse, eller har jeg ingen kraft
til at udfri? Se, ved min trussel
tørrer jeg bhavet ud, jeg gør
deres cfloder til en ørken og får
deres dfisk til at stinke, fordi
vandene er tørret ud, og de dør
af tørst.

3 Jeg klæder himlene i asort,
og jeg indhyller dem i bsække-
lærred.
4 Gud Herren har givet mig de

lærdes atunge, for at jeg kunne
vide at tale et ord i rette tid til
dig, o Israels hus. Når I er trætte,
vækker han mit øre morgen
efter morgen. Han vækker mit
øre til at høre som de lærde.
5 Gud Herren har åbnet mit

aøre, og jeg var ikke genstridig,
ej heller vendte jeg mig bort.
6 Jeg bød min ryg til den,

som aslog mig, og vendte mine
kinder til dem, som rykkede
skægget af. Jeg skjulte ikke mit
ansigt for skændsel og spytten.

7 For Gud Herren vil hjælpe
mig, derfor bliver jeg ikke be-
skæmmet. Derfor har jeg gjort
mit ansigt hårdt som flint, og
jeg ved, at jeg ikke bliver gjort
til skamme.

8 Og Herren er nær, og han
retfærdiggør mig. Hvem vil
strides med mig? Lad os stå
frem sammen. Hvem er min

modstander? Lad ham komme
mig nær, så vil jeg slå ham med
min munds styrke.

9 For Gud Herren vil hjælpe
mig. Og alle de, der afordømmer
mig, se, de skal alle ældes som
en klædning, og møllet skal
æde dem.

10 Hvem er der blandt jer, som
frygter Herren, som adlyder
hans tjeners arøst, som vandrer
i mørke og ikke har noget lys?

11 Se, alle I, som tænder ild,
og som omgiver jer med gnister,
vandr i lyset af ajeres ild og af
de gnister, som I har tændt.
Dette skal I få af min hånd: I
skal lægge jer i sorg.

KAPITEL 8

I de sidste dage skal Herren trøste
Zion og indsamle Israel – De forlø-
ste skal komme til Zion under stor
glæde – Sammenlign med Esajas’
Bog, kapitel 51 og 52:1–2. Omkring
559–545 f.Kr.

Lyt til mig, I, der stræber efter
retfærdighed. Se hen til den
aklippe, som I er hugget ud af,
og til det hul i bruddet, som I er
gravet op af.

2 Se hen til Abraham, jeres
afader, og til bSara, hende, der
fødte jer, for ham alene kaldte
jeg og velsignede ham.

3 For Herren skal trøste aZion;
han vil trøste alle hendes øde

2a Ordsp 1:24–25;
Es 65:12;
Alma 5:37.

b 2 Mos 14:21;
Sl 106:9;
L&P 133:68–69.

c Jos 3:15–16.

d 2 Mos 7:21.
3a 2 Mos 10:21.

b Åb 6:12.
4a Luk 2:46–47.
5a L&P 58:1.
6a Matt 27:26; 2 Ne 9:5.
9a Rom 8:31.

10a L&P 1:38.
11a Dom 17:6.
8 1a gs Klippe.

2a 1 Mos 17:1–8;
L&P 132:49.

b 1 Mos 24:36.
3a gs Zion.
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steder, og han vil gøre hendes
bødemark som Eden og hendes
ørken som Herrens have. Fryd
og glæde skal findes deri, tak-
sigelse og lovsang.
4 Lyt til mig, mit folk, og lån

mig øre, o mit folkeslag, for en
alov skal udgå fra mig, og jeg
vil lade min ret stå som et blys
for folkene.

5 Min retfærdighed er nær,
min afrelse er sendt ud, og min
arm skal dømme folket. bØerne
skal vente på mig, og til min
arm skal de sætte deres lid.
6 Løft jeres øjne op mod him-

lene, og se på jorden under
jer, for ahimlene skal bforsvinde
som røg, og jorden skal cældes
som en klædning; og de, der bor
derpå, skal dø på samme måde.
Men min frelse skal vare evigt,
og min retfærdighed skal ikke
høre op.
7 Lyt til mig, I, der kender

retfærdighed, det folk, i hvis
hjerte jeg har skrevet min lov,
afrygt ikke for menneskers be-
brejdelser, og vær heller ikke
ræd for deres hån.
8 For møllet skal æde dem som

en klædning, og larven skal æde
dem som uld. Men min retfær-
dighed skal vare evigt, og min
frelse fra slægtled til slægtled.

9 Vågn op, vågn op! Ifør dig
astyrke, du Herrens arm; vågn
op, som i fordums tid. Er du

ikke ham, som har sønderhugget
Rahab og gennemboret dragen?

10 Er du ikke ham, der har
tørret havet ud, det store dybs
vande; der har gjort havets dyb
til en avej, som de løskøbte
kunne gå over?

11 For se, Herrens aforløste
skal vende tilbage og komme til
Zion med bsang, og evigtvaren-
de fryd og hellighed skal være
over deres hoved; og de skal få
glæde og fryd, sorg og csørge-
udbrud skal flygte bort.

12 aJeg er ham, ja, jeg er ham,
som trøster jer. Se, hvem er
du, at du skulle være bbange
for mennesker, som skal dø, og
for menneskesønnen, som skal
blive som cgræs?

13 Og at du aglemmer Herren
din skaber, som har udspændt
himlene og lagt jordens grund-
vold, at du bestandig hver dag
har frygtet undertrykkerens
rasen, som om han var rede til
at ødelægge? Og hvor er under-
trykkerens rasen?

14 Den fangne landflygtige
skynder sig, for at han kan blive
løst, og for at han ikke skal dø
i fangehullet, og for at han ej
heller skal mangle brød.

15 Men jeg er Herren din Gud,
hvis abølger brusede; Hærska-
rers Herre er mit navn.

16 Og jeg har lagt mine ord
i din mund og har skjult dig i

3b Es 35:1–2, 6–7.
4a el lære. Es 2:3.

gs Evangelium.
b gs Lys, Kristi lys.

5a gs Frelse.
b 2 Ne 10:20.

6a 2 Pet 3:10.
b heb blive spredt.

Sl 102:26–28.
c heb forgå.

7a Sl 56:5, 12;
L&P 122:9.

9a L&P 113:7–8.
10a Es 35:8.
11a gs Forløse.

b Es 35:10.

c Åb 21:4.
12a L&P 133:47; 136:22.

b Jer 1:8.
c Es 40:6–8;

1 Pet 1:24.
13a Jer 23:27.
15a 1 Ne 4:2.
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skyggen af min hånd, for at
jeg kunne tilså himlen og lægge
jordens grundvold og sige til
Zion: Se, du er mit afolk.

17 Vågn op, vågn op, rejs dig,
o Jerusalem! Du, som af Herrens
hånd har drukket af hans ara-
sens bbæger – du har drukket
bundfaldet af frygtens bæger
til sidste dråbe –

18 og der er ingen til at lede
hende blandt alle de sønner, hun
har født, ej heller nogen, som
tager hende ved hånden af alle
de sønner, hun har opdraget.

19 Disse to asønner er kommet
til dig; hvem skal have ondt af
dig – din ødelæggelse og un-
dergang og hungersnøden og
sværdet – og ved hvem skal
jeg trøste dig?

20 Dine sønner er besvimet,
undtagen disse to; de ligger
for enden af alle gaderne; som
en vild tyr i et net er de fulde
af Herrens rasen, din Guds
revselse.

21 Hør nu derfor dette, du
plagede og aberusede, men ikke
af vin.

22 Så siger din Herre: Herren
og din Gud ataler sit folks sag;
se, jeg har taget frygtens bæger
ud af din hånd, bundfaldet af
min rasens bæger; du skal aldrig
mere drikke det igen.

23 Men a jeg vil give det i
hånden på dem, der plager dig,
og som har sagt til din sjæl: Bøj
dig, så vi kan gå hen over dig!

Og du har lagt dit legeme ned
som jorden og som gaden for
dem, der gik over.

24 aVågn op, vågn op! Ifør dig
din bstyrke, o cZion; ifør dig dine
smukke klæder, o Jerusalem, du
hellige by; for fra nu af skal de
uomskårne og de urene daldrig
mere komme ind i dig.

25 Ryst støvet af dig; arejs dig,
tag sæde, o Jerusalem; løsgør
dig fra dine bhalslænker, o du
fangne Zions datter.

KAPITEL 9

Jøderne skal blive indsamlet til alle
deres forjættede lande – Forsonin-
gen løskøber mennesket fra faldet
– De dødes legeme skal komme
frem fra graven, og deres ånd fra
helvede og fra paradis – De skal
blive dømt – Forsoningen frelser
fra død, helvede, Djævelen og uen-
delig pinsel – De retfærdige skal
blive frelst i Guds rige – Straffene
for synd bliver fremsat – Israels
Hellige er portens vogter. Omkring
559–545 f.Kr.

Og se, mine elskede brødre,
jeg har læst dette, for at I
må kende til Herrens apagter,
som han har indgået med hele
Israels hus –

2 at han har talt til jøderne ved
sine hellige profeters mund lige
fra begyndelsen og op, fra
slægtled til slægtled, indtil den
tid kommer, da de skal blive

16a 2 Ne 3:9; 29:14.
17a Luk 21:24.

b Es 29:9;
Jer 25:15.

19a Åb 11:3.
21a 2 Ne 27:4.

22a Jer 50:34.
23a Zak 12:9.
24a Es 52:1–2.

b L&P 113:7–8.
c gs Zion.
d Joel 4:17.

25a dvs rejs dig af støvet
og sæt dig med
værdighed, idet du
endelig er forløst.

b L&P 113:9–10.
9 1a gs Abrahamske pagt.
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abragt tilbage til Guds sande
kirke og fold, da de skal blive
bindsamlet til deres carvelande
og skal blive bosat i alle deres
forjættede lande.
3 Se, mine elskede brødre, jeg

taler dette til jer, for at I kan
fryde jer og aløfte hovedet for
evigt på grund af de velsignel-
ser , som Gud Herren skal
skænke jeres børn.
4 For jeg ved, at I, mange af

jer, har søgt meget efter at få
kundskab om det tilkommende;
derfor ved jeg, at I ved, at vort
kød må svinde hen og dø; allige-
vel skal vi i vort alegeme se Gud.

5 Ja, jeg ved, at I ved, at han i
legemet skal vise sig for dem
ved Jerusalem, hvorfra vi kom;
for det er nødvendigt, at det
skulle ske blandt dem; for det
påhviler den store askaber, at
han lader sig blive mennesket
underkastet i kødet og dør for
balle mennesker, for at alle
mennesker kan blive ham un-
derkastet.
6 For e f te rsom døden er

blevet alle mennesker til del for
at opfylde den store skabers
barmhjertige aplan, må der
nødvendigvis være en kraft til
bopstandelse, og opstandelsen

må nødvendigvis blive menne-
sket til del på grund af cfaldet;
og faldet skete på grund af over-
trædelse; og fordi mennesket
blev faldent, blev de dforstødt
fra Herrens nærhed.

7 Derfor må det nødvendigvis
være en aaltomfattende bforso-
ning – medmindre det var en
altomfattende forsoning, kun-
ne denne forgængelighed ikke
iføre sig uforgængelighed. Der-
for måtte den cførste straffedom,
som kom over mennesket, nød-
vendigvis være blevet dstående
med uendelig varighed. Og
hvis det var så, måtte dette kød
have lagt sig for at rådne og for
at hensmuldre i dets moder jord
for aldrig mere at opstå.

8 O, hvor stor er ikke Guds
avisdom, hans bbarmhjertighed
og cnåde! For se, hvis dkødet al-
drig mere skulle opstå, måtte
vor ånd blive underkastet den
engel, som efaldt fra den evige
Guds nærhed og blev fDjæve-
len, for aldrig mere at opstå.

9 Og vor ånd måtte være blevet
ligesom han og vi blevet djævle,
aengle for en djævel, for at blive
budelukket fra vor Guds nærhed
og forblive hos cløgnens fader i
elendighed, ligesom han selv,

2a 2 Ne 6:11.
gs Gengivelse af
evangeliet.

b gs Israel – Israels
indsamling.

c 2 Ne 10:7–8.
gs Forjættet land.

3a jso, Sl 24:7–10.
4a Job 19:26;

Alma 11:41–45;
42:23; Hel 14:15;
Morm 9:13.

5a gs Skabe.

b Joh 12:32; 2 Ne 26:24;
3 Ne 27:14–15.

6a gs Forløsningsplanen.
bgs Opstandelse.

c gs Fald, Adams
og Evas.

d 2 Ne 2:5.
7a Alma 34:10.

b gs Forsoning.
c Mosi 16:4–5;

Alma 42:6, 9, 14.
d Mosi 15:19.

8a Job 12:13; Abr 3:21.

gs Visdom.
b gs Barmhjertighed.
c gs Nåde.
d L&P 93:33–34.
e Es 14:12;

2 Ne 2:17–18;
Moses 4:3–4;
Abr 3:27–28.

f gs Djævelen.
9a Jakob 3:11;

Alma 5:25, 39.
b Åb 12:7–9.
c gs Løgn.
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ja, hos det væsen, som dforledte
vore første forældre, og som
eforvandler sig til næsten at
være lysets fengel og vækker
menneskenes børn til ghemmeli-
ge sammensværgelser om mord
og alle slags hemmelige ger-
ninger af mørke.

10 O, hvor stor er ikke vor
Guds godhed, han, som bereder
en vej for vor flugt fra dette
forfærdelige uhyres greb; ja,
dette uhyre, adøden og bhelvede,
som jeg kalder legemets død
og også åndens død.
11 Og på grund af vor Guds,

den Israels Helliges, vej til
audfrielse skal denne bdød, som
jeg har talt om, og som er den
timelige, frigive sine døde,
hvilken død er graven.
12 Og denne adød, som jeg har

talt om, og som er den åndelige
død, skal frigive sine døde,
hvilken åndelig død er bhelvede;
derfor skal død og helvede
frigive deres døde, og helvede
skal frigive sine fangne ånder,
og graven skal frigive sine fang-
ne legemer, og menneskenes
legeme og cånd skal blive dbragt
tilbage til hinanden; og det sker
ved den Israels Helliges op-
standelses kraft.

13 O, hvor stor er ikke vor
Guds aplan! For på den anden
side skal Guds bparadis frigive
de retfærdiges ånder, og graven
frigive de retfærdiges legemer,
og ånden og legemet bliver
cbragt tilbage til hinanden igen,
og alle mennesker bliver ufor-
gængelige og dudødelige, og de
er levende sjæle og har en efuld-
kommen fkundskab, ligesom vi
i kødet, bortset fra at vor kund-
skab skal være fuldkommen.

14 Derfor skal vi have en fuld-
kommen akundskab om al vor
bskyld og vor urenhed og vor
cnøgenhed; og de retfærdige skal
have en fuldkommen kundskab
o m d e r e s g l æ d e o g d e r e s
dretfærdighed og være eiklædt
frenhed, ja, endog gretfærdig-
hedens dragt.

15 Og det skal ske, at når
alle mennesker er overgået fra
denne første død til livet, i og
med at de er blevet udødelige,
skal de stå foran Israels Helliges
adommersæde; og så kommer
bdommen, og så skal de døm-
mes i overensstemmelse med
Guds hellige dom.

16 Og så vist som Herren lever,
for Gud Herren har talt det, og
det er hans aevige ord, som ikke

9d 1 Mos 3:1–13;
Mosi 16:3;
Moses 4:5–19.

e 2 Kor 11:14;
Alma 30:53.

f L&P 129:8.
g gs Hemmelige

sammensværgelser.
10a Mosi 16:7–8;

Alma 42:6–15.
b gs Helvede.

11a gs Befrier.
b gs Død, fysisk.

12a gs Død, åndelig.
b L&P 76:81–85.
c gs Ånd.
d gs Opstandelse.

13a gs Forløsningsplanen.
b L&P 138:14–19.

gs Paradis.
c Alma 11:43.
d gs Udødelighed.
e gs Fuldkommen.
f L&P 130:18–19.

14a Mosi 3:25;
Alma 5:18.

b gs Skyld.
c Morm 9:5.
d gs Retfærdig,

retfærdighed.
e Ordsp 31:25.
f gs Ren og uren.
g L&P 109:76.

15a gs Dom, den
endelige.

b Sl 19:10; 2 Ne 30:9.
16a 1 Kong 8:56;

L&P 1:38;
Moses 1:4.
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kan bforgå, skal de, der er
retfærdige, forblive retfærdige,
og de, der er ctilsølede, forblive
dtilsølede; derfor, de, der er til-
sølede, er eDjævelen og hans
engle; og de skal gå bort til
fevigtvarende ild, som er beredt
for dem; og deres pinsler er
som en gsø af ild og svovl, hvis
flammer stiger op for evigt og
altid og ikke har nogen ende.
17 O, hvor stor er ikke vor

Guds storhed og aretfærdighed!
For han fuldbyrder alle sine ord,
og de er udgået af hans mund,
og hans lov skal blive opfyldt.
18 Men se, de retfærdige,

Israels Helliges ahellige, de,
der har troet på Israels Hellige,
de, der har udholdt verdens
bkors og foragtet skammen ved
det, de skal carve dGuds rige,
som var beredt for dem efra ver-
dens grundlæggelse, og deres
glæde skal være fuldkommen
ffor evigt.
19 O, hvor stor er ikke vor

Guds, Israels Helliges, barm-
hjertighed! For han audfrier
sine hellige fra dette bforfærde-
lige uhyre, Djævelen og døden
og chelvede og den sø af ild og
svovl, som er uendelig pinsel.

20 O, hvor stor er ikke vor

Guds ahellighed! For han bken-
der alt, og der findes intet, uden
at han kender det.

21 Og han kommer til verden,
så han kan afrelse alle menne-
sker, hvis de vil lytte til hans
røst; for se, han lider alle men-
neskers smerter, ja, hver eneste
levende skabnings bsmerter,
både mænds, kvinders og børns,
som hører til cAdams slægt.

22 Og han lider dette, for at
opstandelsen kan blive alle
mennesker til del, for at alle kan
stå foran ham på den store dag,
dommens dag.

23 Og han befaler alle menne-
sker, at de skal aomvende sig
og blive bdøbt i hans navn,
idet de har fuldkommen tro på
Israels Hellige, ellers kan de
ikke blive frelst i Guds rige.

24 Og hvis de ikke vil omven-
de sig og tro på ahans navn og
blive døbt i hans navn og bholde
ud til enden, skal de blive cfor-
dømt; for Gud Herren, Israels
Hellige, har talt det.

25 For se, han har givet en alov;
og hvor der bingen lov er givet,
er der ingen straf; og hvor der
ingen straf er, er der ingen for-
dømmelse; og hvor der ingen
fordømmelse er, har Israels

16b L&P 56:11.
c gs Tilsølethed.
d 1 Ne 15:33–35;

Alma 7:21;
Morm 9:14;
L&P 88:35.

e gs Djævelen.
f Mosi 27:28.
g Åb 21:8; 2 Ne 28:23;

L&P 63:17.
17a gs Retfærdig,

retfærdighed.
18a gs Hellig (navneord).

b Luk 14:27.
c L&P 45:58; 84:38.
d gs Ophøjelse.
e Alma 13:3.
f gs Evigt liv.

19a L&P 108:8.
b 1 Ne 15:35.
c gs Helvede.

20a gs Hellighed.
b Alma 26:35;

L&P 38:2.
21a gs Frelse.

b L&P 18:11; 19:18.

c gs Adam.
23a gs Omvendelse.

b gs Døbe, dåb.
24a gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi
navn.

b gs Udholdenhed.
c gs Fordømmelse.

25a Jak 4:17.
gs Lov.

b Rom 4:15; 2 Ne 2:13;
Alma 42:12–24.
gs Ansvarlighed.
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Helliges barmhjertighed krav på
dem på grund af forsoningen;
for de er udfriet ved hans kraft.
26 Og aforsoningen tilfredsstil-

ler hans bretfærdigheds krav
for alle dem, der cikke har fået
dloven, så de bliver udfriet fra
det forfærdelige uhyre, død og
helvede, og Djævelen og søen af
ild og svovl, som er en uendelig
pinsel; og de bliver bragt tilbage
til den Gud, som gav dem eånde,
hvilken er Israels Hellige.

27 Men ve den, som har fået
aloven givet, ja, som har alle
Guds befalinger, ligesom vi, og
som overtræder dem og spilder
sin prøves dage, for forfærdelig
er hans tilstand!
28 O, hvor snedig er ikke den

Ondes aplan! O, menneskers
bforfængelighed og skrøbelig-
hed og dårskab! Når de er clær-
de, tror de, at de er dvise, og de
lytter ikke til Guds eråd, for de
tilsidesætter det, fordi de mener,
at de selv ved bedst, derfor er
deres visdom dårskab, og den
gavner dem intet. Og de skal
fortabes.

29 Men at være lærd er godt,
hvis man alytter til Guds bråd.
30 Men ve de arige, som er rige

på det, der hører verden til. For
fordi de er rige, foragter de de
bfattige, og de forfølger de sagt-
modige, og deres hjerte hænger
ved deres skatte, derfor er deres
skat deres gud. Og se, deres
skatte skal også forgå sammen
med dem.

31 Og ve de døve, som ikke vil
ahøre; for de skal fortabes.
32 Ve de blinde, som ikke vil

se; for de skal også fortabes.
33 Ve de uomskårne af hjertet,

for en kundskab om deres syn-
dighed skal ramme dem på
den yderste dag.

34 Ve aløgneren, for han skal
styrtes ned til bhelvede.
35 Ve morderen, som forsætligt

adræber, for han skal bdø.
36 Ve dem, som begår autug-

tigheder, for de skal nedstyrtes
til helvede.

37 Ja, ve dem, som adyrker
afguder, for Djævelen over alle
djævle fryder sig over dem.

38 Og kort sagt, ve alle dem,
som dør i deres synder, for de
skal avende tilbage til Gud og
se hans ansigt og forblive i deres
synder.

39 O, mine elskede brødre,
husk, hvor forfærdeligt det er

26a 2 Ne 2:10;
Alma 34:15–16.
gs Forsoning.

b gs Retfærdig,
retfærdighed.

c Mosi 3:11.
d Mosi 15:24;

L&P 137:7.
e 1 Mos 2:7;

L&P 93:33; Abr 5:7.
27a Luk 12:47–48.
28a Alma 28:13.

b gs Stolthed.
c Luk 16:15;

2 Ne 26:20; 28:4, 15.
d Ordsp 14:6;

Jer 8:8–9;
Rom 1:22.
gs Stolthed; Visdom.

e Alma 37:12.
gs Råd.

29a 2 Ne 28:26.
b Jakob 4:10.

30a Luk 12:34;
1 Tim 6:10;
L&P 56:16.

b gs Fattig.
31a Ez 33:30–33;

Matt 11:15;
Mosi 26:28;
L&P 1:2, 11, 14;
Moses 6:27.

34a Ordsp 19:9.
gs Ærlig; Løgn.

b gs Helvede.
35a 2 Mos 20:13;

Mosi 13:21.
b gs Dødsstraf.

36a 3 Ne 12:27–29.
gs Kyskhed.

37a gs Afgudsdyrkelse.
38a Alma 40:11, 13.
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at synde mod den hellige Gud,
og også hvor forfærdeligt det er
at give efter for den asnediges
tillokkelser. Husk, at være bkø-
deligt sindet er cdød, og at være
åndeligt sindet er devigt eliv.

40 O, mine elskede brødre, lån
øre til mine ord. Husk Israels
Helliges storhed. Sig ikke, at
jeg har talt hårde ord mod jer;
for hvis I gør det, håner I asand-
heden; for jeg har talt jeres ska-
bers ord. Jeg ved, at sandhedens
ord er bhårde mod al urenhed;
men de retfærdige frygter dem
ikke, for de elsker sandheden
og bliver ikke rystet.

41 O da, mine elskede brødre,
akom til Herren, den Hellige.
Husk, at hans stier er retfærdige.
Se, bvejen for mennesket er
ctrang, men den ligger foran
ham i lige retning, og dportens
vogter er Israels Hellige; og han
beskæftiger ingen tjener der;
og der er ingen anden vej end
ad porten, for han kan ikke
bedrages, for Gud Herren er
hans navn.
42 Og den, der banker på, for

ham vil han lukke op; og de
avise og de lærde og de, der er
rige, og som er bopblæste på
grund af deres lærdom og deres

visdom og deres rigdom – ja,
det er dem, som han foragter;
og medmindre de kaster dette
fra sig og cbetragter sig selv
som tåber for Gud og stiger ned
i dydmyghedens dyb, lukker
han ikke op for dem.

43 Men det, der hører de vise
og de kloge til, skal askjules for
dem for evigt – ja, den lykke,
der er beredt for de hellige.

44 O, mine elskede brødre,
husk mine ord. Se, jeg tager
mine klæder af, og jeg ryster
dem foran jer; jeg beder min
frelses Gud om, at han vil se på
mig med sit aaltseende øje; der-
for skal I erfare på den yderste
dag, når alle mennesker skal
dømmes efter deres gerninger,
at Israels Gud var vidne til, at
jeg brystede jeres misgerninger
af min sjæl, og at jeg står
skinnende for ham og er cfri for
jeres blod.

45 O, mine elskede brødre,
vend jer bort fra jeres synder,
afryst hans alænker, han som
gerne vil binde jer fast; kom til
den Gud, som er jeres frelses
bklippe.

46 Bered jeres sjæl til den her-
lige dag, da aretfærdighed skal
blive tildelt de retfærdige, ja,

39a 2 Ne 28:20–22; 32:8;
Mosi 2:32; 4:14;
Alma 30:53.

b Rom 8:6.
gs Kødelig.

c gs Død, åndelig.
d gs Evigt liv.
e Ordsp 11:19.

40a gs Sandhed.
b 1 Ne 16:2;

2 Ne 28:28; 33:5.
41a 1 Ne 6:4; Jakob 1:7;

Omni 1:26;
Moro 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 Matt 11:25.

b gs Stolthed.
c 1 Kor 3:18–21.
d gs Ydmyg.

43a 1 Kor 2:9–16.
44a Jakob 2:10.

b Jakob 1:19.
c Jakob 2:2; Mosi 2:28.

45a 2 Ne 28:22;
Alma 36:18.

b gs Klippe.
46a gs Retfærdig,

retfærdighed.
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bdommens dag, så I ikke skal
vige tilbage med forfærdelig
frygt, så I ikke til fuldkommen-
hed skal erindre jeres forfærde-
lige cskyld og blive drevet til at
udbryde: Hellige, hellige er dine
straffedomme, o Herre, Gud,
dAlmægtige – men jeg kender
min skyld; jeg overtrådte din
lov, og mine overtrædelser er
mine; og Djævelen har fået mig,
så jeg er et bytte for hans for-
færdelige elendighed.

47 Men se, mine brødre, er det
nødvendigt, at jeg vækker jer
til en forfærdelig erkendelse af
dette? Ville jeg oprive jeres sjæl,
hvis jeres sind var rent? Ville
jeg være ligefrem over for jer i
overensstemmelse med sand-
hedens ligefremhed, hvis I var
befriet for synd?

48 Se, hvis I var hellige, ville
jeg tale til jer om hellighed; men
da I ikke er hellige, og I anser
mig for at være lærer, er det
nødvendigt, at jeg alærer jer om
følgerne af bsynd.
49 Se, min sjæl afskyr synd,

og mit hjerte fryder sig ved ret-
færdighed, og jeg vil aprise min
Guds hellige navn.

50 Kom, mine brødre, enhver
som tørster, kom I til avandene;
og den, der ingen penge har,
kom, køb og spis; ja, kom, køb
vin og mælk uden bpenge og
uden betaling.

51 Brug derfor ikke penge på

det, som ikke er af nogen værdi,
ej heller jeres aarbejdskraft på
det, som ikke kan tilfredsstille.
Lyt omhyggeligt til mig, og
husk de ord, som jeg har talt; og
kom til Israels Hellige, og btag
for jer af det, som ikke forgår,
ej heller kan blive fordærvet,
og lad jeres sjæl fryde sig
ved fedme.

52 Se, mine elskede brødre,
husk jeres Guds ord; bed be-
standigt til ham om dagen, og
giv atak til hans hellige navn om
natten. Lad hjertet fryde sig.

53 Og se, hvor store er ikke
Herrens apagter, og hvor stor
er ikke hans velvilje over for
menneskenes børn; og på grund
af sin storhed og sin nåde og
bbarmhjertighed har han lovet
os, at vore efterkommere ikke
fuldstændig skal blive udryddet
med hensyn til kødet, men at
han vil bevare dem; og i kom-
mende slægter skal de blive en
retfærdig cgren for Israels hus.
54 Og se, mine brødre, jeg ville

gerne tale mere til jer, men i
morgen vil jeg kundgøre jer
resten af mine ord. Amen.

KAPITEL 10

Jøderne vil korsfæste deres Gud –
De skal blive spredt, indtil de be-
gynder at tro på ham – Amerika
skal blive et frihedens land, hvor

46b gs Dom, den
endelige.

c Mosi 3:25.
d 1 Ne 1:14;

Moses 2:1.
48a Alma 37:32.

b gs Synd.
49a 1 Ne 18:16.
50a gs Levende vand.

b Alma 42:27.
51a Es 55:1–2.

b 2 Ne 31:20; 32:3;

3 Ne 12:6.
52a gs Taknemlighed.
53a gs Pagt.

b gs Barmhjertighed.
c gs Herrens vingård.
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ingen konge skal herske – Forlig
jer med Gud, og opnå frelse ved
hans nåde. Omkring 559–545 f.Kr.

Og nu taler jeg, Jakob, til jer
igen, mine elskede brødre, an-
gående denne retfærdige agren,
som jeg har talt om.

2 For se, de aløfter, som vi har
fået, er løfter til os med hensyn
til kødet; derfor, skønt det er
blevet mig vist, at mange af vore
børn skal omkomme i kødet
på grund af vantro, vil Gud
alligevel være barmhjertig mod
mange; og vore børn skal blive
ført tilbage, så de kan antage
det, der vil give dem den sande
kundskab om deres forløser.
3 For se, som jeg sagde til jer,

er det nødvendigt, at Kristus –
for i nat sagde aenglen til mig, at
dette skulle være hans navn –
skal bkomme blandt jøderne,
blandt dem, der er den mere
ugudelige del af verden; og de
vil ckorsfæste ham – for således
påhviler det vor Gud, og der er
intet andet folkeslag på jorden,
der ville dkorsfæste deres eGud.

4 For hvis de mægtige amirak-
ler blev udført blandt andre
folkeslag, ville de omvende sig
og erfare, at han er deres Gud.

5 Men på grund af apræstelist
og syndighed gør de, der er i

Jerusalem, nakken stiv mod
ham, så han bliver korsfæstet.

6 På grund af deres syndighed
skal ødelæggelser, hungersnød,
pest og blodsudgydelse derfor
komme over dem; og de, der
ikke bliver slået ihjel, bliver
aspredt blandt alle folkeslag.
7 Men se, så siger Gud aHerren:

bNår den dag kommer, da de
vil tro på mig, at jeg er Kristus,
da har jeg sluttet pagt med deres
fædre om, at de i kødet skal
bringes tilbage på jorden til
deres arvelande.

8 Og det skal ske, at de skal
blive aindsamlet fra deres lange
adsplittelse, fra bøerne i havet
og fra jordens fire hjørner; og
de ikke-jødiske folkeslag skal
blive mægtige i mine øjne, siger
Gud, derved at de cfører dem
tilbage til deres arvelande.

9 aJa, ikke-jødernes konger
skal være plejefædre for dem,
og deres dronninger skal blive
plejemødre; derfor er Herrens
bløfter til ikke-jøderne store, for
han har talt det, og hvem kan
bestride det?

10 Men se, dette land, siger
Gud, skal være dit arveland, og
aikke-jøderne skal blive velsig-
net i landet.

11 Og dette land skal være et
afrihedens land for ikke-jøderne,

10 1a 1 Ne 15:12–16;
2 Ne 3:5;
Jakob 5:43–45.

2a 1 Ne 22:8;
3 Ne 5:21–26; 21:4–7.

3a 2 Ne 25:19; Jakob 7:5;
Moro 7:22.

b gs Jesus Kristus –
Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

c 1 Ne 11:33; Mosi 3:9;

L&P 45:52–53.
d Luk 23:20–24.
e 1 Ne 19:10.

4a gs Mirakel.
5a Luk 22:2.

gs Præstelist.
6a 1 Ne 19:13–14.

gs Israel – Israels
adsplittelse.

7a gs Herren.
b 2 Ne 25:16–17.

8a gs Israel – Israels
indsamling.

b 1 Ne 22:4;
2 Ne 10:20–22;
L&P 133:8.

c 1 Ne 22:8.
9a Es 49:22–23.

b 1 Ne 22:8–9;
L&P 3:19–20.

10a 2 Ne 6:12.
11a gs Frihed.



87 Nefis Anden Bog 10:12–21

og i landet skal der ingen bkon-
ger være, som skal blive oprejst
for ikke-jøderne.

12 Og jeg vil befæste dette
land mod alle andre folkeslag.

13 Og den, der akæmper mod
Zion, skal bomkomme, siger
Gud.

14 For den, der lader en konge
fremstå mod mig, skal omkom-
me, for jeg, Herren, ahimlens
konge, skal være deres konge,
og jeg vil for evigt være et blys
for dem, der hører mine ord.

15 For se, af den grund at mine
apagter kan blive opfyldt, som
jeg har sluttet med menneskenes
børn om, hvad jeg vil gøre for
dem, mens de er i kødet, må
jeg nødvendigvis tilintetgøre
bhemmelige gerninger af cmør-
ke og af mord og af vederstyg-
geligheder.
16 Derfor skal den, der kæm-

per mod aZion, både jøde og
ikke-jøde, både træl og fri, både
mand og kvinde, omkomme;
for det er bdem, der er hele
jordens skøge; for cde, der dikke
er for mig, er emod mig, siger
vor Gud.

17 For jeg vil aopfylde mine
løfter, som jeg har givet men-
neskenes børn om, hvad jeg vil
gøre for dem, mens de er i kødet.

18 For se, mine elskede brødre,
så siger vor Gud: Jeg vil hjem-
søge dine efterkommere ved
ikke-jødernes hånd; alligevel
vil jeg blødgøre aikke-jødernes
hjerte, så de skal blive ligesom
en far for dem; derfor skal ikke-
jøderne blive bvelsignet og
cregnet blandt Israels hus.
19 For se, jeg vil ahellige dette

land for evigt for dine efterkom-
mere og for dem, der skal regnes
blandt dine efterkommere, som
deres arveland; for det er et
udsøgt land, siger Gud til mig,
mere end alle andre lande, der-
for ønsker jeg, at alle menne-
sker, som bor deri, skal tilbede
mig, siger Gud.

20 Og se, mine elskede brødre,
da vi ser, at vor barmhjertige
Gud har givet os så stor kund-
skab om dette, lad os da huske
ham og aflægge vore synder
og ikke hænge med hovedet, for
vi er ikke forstødt; alligevel er
vi blevet adrevet ud af vort
arveland; men vi er blevet ført
til et bbedre land, for Herren har
gjort havet til vor csti, og vi er
på en dø i havet.

21 Men store er Herrens løfter
til dem, som er på aøerne i havet;
for se, eftersom der siges øer,
må der nødvendigvis være flere

11b Mosi 29:31–32.
13a 1 Ne 22:14, 19.

b Es 60:12.
14a Alma 5:50;

L&P 38:21–22;
128:22–23;
Moses 7:53.

b gs Lys, Kristi lys.
15a gs Pagt.

b Hel 3:23.
gs Hemmelige
sammensværgelser.

c gs Mørke, åndeligt.
16a gs Zion.

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;
Eter 2:9.

e Matt 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.
20a 1 Ne 2:1–4.

b 1 Ne 2:20.
gs Forjættet land.

c 1 Ne 18:5–23.
d Es 11:10–12.

21a 1 Ne 19:15–16; 22:4.
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end denne, og de er også beboet
af vore brødre.
22 For se, Gud Herren har fra

tid til anden efter sin vilje og sit
behag aført nogle af Israels hus
bort. Og se nu, Herren husker
alle dem, der er blevet brækket
af, derfor husker han også os.

23 Fat derfor mod, og husk, at
I er afrie til selv at bhandle – til
at cvælge vejen til evigtvarende
død eller vejen til evigt liv.

24 Derfor, mine elskede brød-
re, forlig jer med Guds vilje og
ikke med Djævelens og kødets
vilje; og husk, at det, efter at
I er blevet forligt med Gud,
alene er i og ved aGuds nåde, at
I bliver bfrelst.

25 Måtte Gud derfor oprejse
jer fra døden ved opstandelsens
kraft og også fra evigtvarende
død ved aforsoningens kraft,
så I må blive modtaget i Guds
evige rige, så I må prise ham
ved guddommelig nåde. Amen.

KAPITEL 11

Jakob så sin forløser – Moseloven er
et sindbillede på Kristus og beviser,
at han kommer. Omkring 559–
545 f.Kr.

Og se, aJakob talte meget mere
til mit folk på det tidspunkt,
alligevel er det kun dette, jeg
har ladet nedskrive; for det, som

jeg har bskrevet, er tilstrækkeligt
for mig.

2 Og nu skriver jeg, Nefi, flere
af aEsajas’ ord, for min sjæl
fryder sig ved hans ord. For jeg
vil anvende hans ord på mit
folk, og jeg vil sende dem ud til
alle mine børn, for han så san-
delig min bforløser, ligesom jeg
har set ham.

3 Og min bror Jakob har også
aset ham, ligesom jeg har set
ham; derfor vil jeg sende deres
ord ud til mine børn for at bevi-
se for dem, at mine ord er sande.
For se, ved btre vidners ord
vil jeg stadfæste mit ord, har
Gud sagt. Alligevel sender Gud
flere vidner, og han beviser alle
sine ord.

4 Se, min sjæl fryder sig ved at
abevise sandheden om bKristi
komme for mit folk; for med
dette sigte er cMoseloven blevet
givet, og alt det, som Gud har
givet mennesket fra verdens
begyndelse, er sindbilleder på
ham.

5 Og min sjæl fryder sig også
ved Herrens apagter, som han
har sluttet med vore fædre, ja,
min sjæl fryder sig ved hans
nåde og ved hans retfærdighed
og magt og barmhjertighed
ved den store og evige plan til
udfrielse fra døden.

6 Og min sjæl fryder sig ved
at bevise for mit folk, at amed-

22a 1 Ne 22:4.
23a gs Handlefrihed.

b 2 Ne 2:16.
c 5 Mos 30:19.

24a gs Nåde.
b gs Frelse.

25a gs Forsoning.
11 1a 2 Ne 6:1–10.

b 2 Ne 31:1.
2a 3 Ne 23:1.

b gs Forløser.
3a 2 Ne 2:3;

Jakob 7:5.
b 2 Ne 27:12;

Eter 5:2–4;
L&P 5:11.

4a 2 Ne 31:2.
b Jakob 4:5;

Jar 1:11;
Alma 25:15–16;
Eter 12:19.

c 2 Ne 5:10.
5a gs Abrahamske pagt.
6a Mosi 3:15.
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mindre Kristus kommer, må
alle mennesker fortabes.
7 For hvis der aikke er nogen

Kristus, er der ingen Gud, og
hvis der ikke er nogen Gud, er
vi ikke til; for der kunne ikke
have været nogen bskabelse.
Men der er en Gud, og han er
Kristus, og han kommer i sin
egen tids fylde.
8 Og se, jeg skriver nogle af

Esajas’ ord, for at de blandt mit
folk, der ser disse ord, må blive
opløftet i hjertet og fryde sig på
alle menneskers vegne. Se, dette
er ordene, og I kan anvende
dem på jer selv og på alle men-
nesker.

KAPITEL 12

Esajas ser templet i de sidste dage,
indsamlingen af Israel og tusind-
årsrigets dom og fred – De stolte og
ugudelige skal blive bøjet ned ved
det andet komme – Sammenlign
med Esajas’ Bog, kapitel 2. Om-
kring 559–545 f.Kr.

Det ord, som aEsajas, Amos’ søn,
bså angående Juda og Jerusalem:

2 Og det skal ske i de sidste
dage, når det abjerg, hvorpå
bHerrens hus ligger, skal være
grundfæstet på cbjergenes top,
og skal være ophøjet over

højene, og alle folkeslag skal
strømme dertil.

3 Og mange folk skal drage
af sted og sige: Kom I, og lad
os drage op til Herrens bjerg,
til Jakobs Guds hus; og han vil
lære os om sine veje, og vi
vil avandre på hans stier; for
fra Zion skal bloven udgå, og
Herrens ord fra Jerusalem.

4 Og han skal adømme mellem
folkeslagene og skal irettesætte
mange folk, og de skal smede
deres sværd om til plovjern og
deres spyd om til podeknive –
folkeslag skal ikke løfte sværd
mod folkeslag, ej heller skal de
mere blive oplært til krig.

5 O Jakobs hus, kom I, og lad
os vandre i Herrens lys; ja, kom,
for I er alle afaret vild, hver og
en på sine ugudelige veje.

6 Derfor, o Herre, har du
svigtet dit folk, Jakobs hus, fordi
de er fyldt af aøstens væsen og
lytter til sandsigere ligesom
bfilistrene, og de cfinder behag i
de fremmedes børn.

7 Deres land er også fuldt af
sølv og guld, ej heller er der
nogen ende på deres skatte;
deres land er også fuldt af heste,
ej heller er der nogen ende på
deres stridsvogne.

8 Deres land er også fuldt af
aafguder; de tilbeder deres egne

7a 2 Ne 2:13.
b gs Skabe.

12 1a I 2 Ne 12–24 citerer
Nefi Es 2–14 fra
bronzepladerne; der
er visse forskelle i
ordlyden, som man
bør lægge mærke til.

b heb khaza , som
betyder »så for sig«.
Det betyder, at

Esajas fik dette
budskab i et syn fra
Herren.

2a Joel 4:17.
gs Zion.

b gs Templet,
Herrens hus.

c L&P 49:25.
3a gs Vandre, vandre

med Gud.
b heb læren.

gs Evangelium.
4a 2 Ne 21:2–9.
5a 2 Ne 28:14;

Mosi 14:6;
Alma 5:37.

6a Sl 106:35.
b gs Filistre.
c heb giver håndslag

på eller slutter pagt
med.

8a gs Afgudsdyrkelse.
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hænders værk, det, som deres
egne fingre har lavet.
9 Og den jævne mand abøjer

sig ikke, og den mægtige herre
ydmyger sig ikke; tilgiv ham
derfor ikke.

10 O, I ugudelige, søg ind
mellem klipperne, og askjul jer
i støvet, for frygt for Herren
og hans vældes herlighed skal
ramme jer.

11 Og det skal ske, at menne-
skets hovne blikke skal blive
ydmyget, og menneskers hov-
mod skal blive bøjet ned, og
Herren alene skal være ophøjet
på den dag.

12 For Hærskarers Herres adag
kommer snart over alle folke-
slag, ja, over hver og en; ja, over
de bstolte og hovne og over
enhver, der er indbildsk, og
han skal blive fornedret.

13 Ja, og Herrens dag skal
komme over alle Libanons ced-
re, for de er høje og indbildske,
og over alle Bashans ege.

14 Og over alle de høje bjerge
og over alle højene og over alle
de folkeslag, som er indbildske,
og over ethvert folk.

15 Og over ethvert højt tårn og
over enhver befæstet mur.

16 Og over alle skibene på aha-
vet og over alle Tarshishs skibe
og over alle behagelige udsyn.

17 Og menneskets hoven-
hed skal bøjes, og menneskers

hovmod skal blive fornedret,
og Herren alene skal være op-
højet på aden dag.
18 Og afguderne skal han

aldeles afskaffe.
19 Og de skal søge ind i huller-

ne i klipperne og ned i hulerne
i jorden, for frygt for Herren
skal komme over dem, og hans
vældes herlighed skal ramme
dem, når han rejser sig for at
ryste jorden skrækkeligt.

20 På den dag skal et menneske
akaste sine afguder af sølv og
sine afguder af guld, som han
selv har lavet for at tilbede dem,
hen til muldvarpene og til
flagermusene;

21 for at søge ind i klippespal-
terne og op på toppen af de
forrevne klipper; for frygt for
Herren skal komme over dem,
og hans herligheds vælde skal
ramme dem, når han rejser sig
for at ryste jorden skrækkeligt.

22 aForlad jer ikke længere på
mennesket, hvis ånde er i hans
næsebor, for hvad er han at
regne for?

KAPITEL 13

Juda og Jerusalem skal blive straffet
for deres ulydighed – Herren taler
sit folks sag og dømmer det – Zions
døtre bliver forbandet og pint for
deres verdslighed – Sammenlign

9a dvs for Gud; han
dyrker afguder i
stedet for.

10a Alma 12:14.
12a gs Andet komme,

Jesu Kristi.
b Mal 3:19; 2 Ne 23:11;

L&P 64:24.

16a I den græske
Septuaginta er der en
sætning, som ikke
står i den hebraiske
tekst, og i den
hebraiske tekst er der
en sætning, som ikke
står i Septuaginta,

men i 2 Ne 12:16
findes begge. Sl 48:8;
Ez 27:25.

17a dvs den dag Herren
kommer i sin
herlighed.

20a heb kaste bort.
22a Moses 1:10.
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med Esajas’ Bog, kapitel 3. Om-
kring 559–545 f.Kr.

For se, Herren, Hærskarers
Herre, fjerner fra Jerusalem og
fra Juda støtten og staven, hele
staven af brød og hele støtten
af vand –

2 den mægtige og krigeren,
dommeren og profeten og den
kloge og oldingen;

3 anføreren for de halvtreds
og den ansete mand og rådgive-
ren og den trolddomskyndige
og den veltalende.

4 Og jeg vil give dem børn,
som skal være deres fyrster, og
småbørn skal herske over dem.

5 Og folk skal blive undertrykt,
den ene af den anden og enhver
af sin næste, barnet skal stolt
sætte sig op imod den gamle
og den foragtede mod den
fornemme.

6 Når en mand griber fat i
sin bror af sin fars hus og siger:
Du har klæder, vær du vor
hersker, og lad ikke denne
aødelæggelse komme under din
hånd –
7 på den dag skal han sværge

og sige: Jeg vil ikke være alæge,
for i mit hus er der hverken
brød eller klæder, gør mig ikke
til hersker over folket.
8 For Jerusalem er aødelagt,

og Juda er bfaldet, fordi deres
tunger og deres gerninger har
været imod Herren for at opild-
ne hans herligheds øjne.

9 Deres ansigtsudtryk vidner
imod dem og kundgør, at deres
synd er som aSodomas, og de
kan ikke skjule den. Ve deres
sjæl, for de har belønnet sig
selv med ondt.

10 Sig til de retfærdige, at det
er avel med dem, for de skal
nyde frugten af deres gerninger.

11 Ve de ugudelige, for de skal
fortabes, for deres hænders løn
skal komme over dem!

12 Og mit folk bliver under-
trykt af børn, og kvinder hersker
over det. O mit folk, de, der
aleder dig, får dig til at fejle og
tilintetgør dine stiers vej.

13 Herren rejser sig for at atale
sit folks sag og står frem for at
dømme folket.

14 Herren vil afsige dom
over sit folks oldinge og dets
fyrster; for I har aopædt bvin-
gården og rovet fra de cfattige
i jeres huse.

15 Hvad mener I? I sønderslår
mit folk og kværner de fattiges
ansigter, siger Herren, Hær-
skarers Gud.

16 Endvidere siger Herren:
Fordi Zions døtre er hovne
og går med knejsende nakke
og med lystne øjne og går
med trippende gang og laver
en ringlende lyd med deres
fødder –

17 så vil Herren ramme Zions
døtre med sår på deres isse, og
Herren vil blotte deres blusel.

18 På den dag skal Herren

13 6a Es 3:6.
7a heb en der lægger

forbinding (på et sår);
m.a.o.: Jeg kan ikke
løse jeres problemer.

8a Jer 9:10.

b Klages 1:3.
9a 1 Mos 19:1, 4–7,

24–25.
gs Homoseksualitet.

10a 5 Mos 12:28.
12a Es 9:15.

13a heb gå i rette med
sit folk. Mika 6:2;
L&P 45:3–5.

14a heb opbrændt.
b Es 5:7.
c 2 Ne 28:12–13.
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borttage pragten af deres ring-
lende smykker og ahæklede
huer og runde smykker, der lig-
ner måner;
19 halskæderne og armbånde-

ne og slørene,
20 bindehuerne, smykkerne

om benene, hårbåndene, lugte-
dåserne og øreringene,

21 fingerringene og næsesmyk-
kerne;

22 askifteklæderne og kåberne
og sjalerne og hårnålene,

23 aspejlene og det fine linned
og hætterne og slørene.
24 Og det skal ske, at der i

stedet for vellugt skal være
stank; og i stedet for et bælte en
aflænge, og i stedet for velsat
hår skaldethed og i stedet for et
bbryststykke en sæk om livet,
et cbrændemærke i stedet for
skønhed.

25 Dine mænd skal falde for
sværdet, og dine mægtige i
krigen.

26 Og hendes porte skal klage
og sørge, og hun selv skal være
ribbet for alt og sidde på jorden.

KAPITEL 14

Zion og hendes døtre skal blive
forløst og renset i tusindårsriget –
Sammenlign med Esajas’ Bog, kapi-
tel 4. Omkring 559–545 f.Kr.

Og på den dag skal syv kvinder

gribe fat i én mand og sige: Vi
vil spise vort eget brød og gå
med vort eget tøj, blot vi må
kaldes ved dit navn for at fjerne
vor avanære.

2 På den dag skal Herrens
agren være skøn og herlig, jor-
dens frugt fortrinlig og smuk for
dem af Israel, der er undsluppet.

3 Og det skal ske, at de, der er
tilbage i Zion og forbliver i
Jerusalem, skal kaldes hellige,
enhver, som er indskrevet
blandt de levende i Jerusalem,

4 anår Herren har bvasket Zions
døtres tilsølethed bort og har
skyllet Jerusalems blod ud fra
dets midte ved dommens ånd
og ved clutringens ånd.
5 Og over hver eneste bolig

på Zions bjerg og over hendes
forsamlinger vil Herren skabe
en asky og røg om dagen og
skæret af en flammende ild om
natten; for der skal være et værn
over hele Zions herlighed.

6 Og der skal være en hytte
som skygge mod heden om
dagen og som et atilflugtssted og
et ly mod storm og mod regn.

KAPITEL 15

Herrens vingård (Israel) skal blive
lagt øde, og hans folk skal blive
spredt – Ulykke skal ramme dem i
deres frafaldne og spredte tilstand

18a Muligvis hårnet.
De lærde er ikke
enige om arten af
de kvindesmykker,
som opremses i
versene 18–23.

22a heb festklæderne.
23a el de gennemsigtige

klæder.
24a heb las eller pjalt.

b el en festdragt.
c dvs et kendetegn på

en slave.
14 1a dvs skammen ved

at være ugift og
barnløs.

2a Es 60:21; 2 Ne 3:5;
Jakob 2:25.

4a dvs når Herren har
renset jorden.

b gs Tvætte.
c Mal 3:2–3; 4:1.

5a 2 Mos 13:21.
6a Es 25:4; L&P 115:6.
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– Herren vil rejse et banner og
indsamle Israel – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 5. Omkring
559–545 f.Kr.

Og da vil jeg synge en asang
til min højtelskede om min
elskede, der handler om hans
vingård. Min højtelskede har
en vingård på en meget frugt-
bar høj.
2 Og han indhegnede den

og fjernede stenene derfra og
plantede den til med de mest
udsøgte avinstokke og byggede
et tårn i midten af den og lavede
også en vinperse deri; og han
så frem til, at den skulle frem-
bringe druer, og den frembragte
vilde druer.

3 Og se: O Jerusalems indbyg-
gere og Judas mænd, døm,
beder jeg jer, mellem mig og
min vingård.

4 Hvad mere kunne der være
gjort ved min vingård, som jeg
ikke har gjort i den? Derfor, da
jeg så frem til, at den skulle
frembringe druer, frembragte
den vilde druer.

5 Og hør nu, jeg vil fortælle
jer, hvad jeg vil gøre ved min
vingård: jeg vil afjerne hegnet
om den, og den skal blive ædt
op, og jeg vil nedrive muren om
den, og den skal blive trådt ned;

6 og jeg vil lægge den øde; den
skal hverken beskæres eller

graves; men der skal vokse atorn
og tjørn op; jeg vil også befale
skyerne, at de ikke bregner
regn på den.

7 For Hærskarers Herres
avingård er Israels hus, og Judas
folk er hans herlige plante; og
han ventede ret og se, under-
trykkelse; retfærdighed, men
se, der lød et skrig.

8 Ve dem, der lægger ahus til
hus, indtil der ikke er mere land
tilbage, så de må bosætte sig
balene midt på jorden.

9 I mine ører sagde Hærskarers
Herre: Sandelig, mange huse
skal blive lagt øde, og store
og skønne byer være uden ind-
byggere.

10 Ja, ti tønder land vingård
skal give én abat, og én omer
såsæd skal give én efa.

11 Ve dem, der står tidligt op
om morgenen, så de kan ajage
efter stærke drikke, som bliver
ved indtil natten og blusser
af bvin!
12 Og harpen og lutten, tambu-

rinen og fløjten og vin hører til
deres gilde; men ade har ikke øje
for Herrens gerning og ænser
heller ikke hans hænders værk.

13 Derfor er mit folk blevet
ført i fangenskab, fordi de ikke
har akundskab; og deres ærvær-
dige mænd hungrer, og deres
mængde vansmægter af tørst.

14 Derfor har helvede udvidet

15 1a dvs profeten
forfatter en sang eller
en poetisk lignelse
om en vingård, hvori
han fremstiller Guds
barmhjertighed og
Israels manglende
lydhørhed.

2a Jer 2:21.
5a Sl 80:13.
6a Es 7:23; 32:13.

b Jer 3:3.
7a gs Herrens vingård.
8a Mika 2:1–2.

b dvs de rige godsejere
overtager de fattiges

små landbrug.
10a Ez 45:10–11.
11a Ordsp 23:30–32.

b gs Visdomsordet.
12a Sl 28:5.
13a Hos 4:6.

gs Kundskab.
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sig og spærret sin mund op på
vid gab; og deres herlighed og
deres mængde og deres pomp
og den, som fryder sig, skal
fare derned.
15 Og den jævne mand skal

blive fornedret, og den mægtige
mand skal blive ydmyget, og de
hovnes øjne skal blive ydmyget.

16 Men Hærskarers Herre skal
blive ophøjet ved adommen, og
Gud, der er hellig, skal blive
helliget ved retfærdighed.
17 Da skal lammene spise på

deres vis, og de fedes øde steder
skal fremmede spise.

18 Ve dem, som trækker ugu-
delighed med tomhedens reb,
og synd asom med et vognreb;

19 og som siger: Lad ham
ahaste, fremskynde sit værk, så
vi kan bse det; og lad Israels
Helliges råd nærme sig og
komme, så vi kan kende det.
20 Ve dem, som akalder ondt

godt og godt ondt, som gør
bmørke til lys og lys til mørke,
som gør bittert til sødt og sødt
til bittert!
21 Ve dem, som er avise i deres

egne øjne og kloge i deres egne
øjne!
22 Ve dem, som er mægtige til

at drikke vin og dygtige til at
blande stærk drik;

23 og som fr ikender den
skyldige mod belønning og
afratager den retfærdige hans
retfærdighed!

24 Derfor, ligesom ailden op-
brænder bstubbene, og flammen
fortærer cavnerne, skal deres
rod være råddenskab, og deres
blomster skal hvirvle op som
støv; fordi de har forkastet Hær-
skarers Herres lov og dforagtet
Israels Helliges ord.

25 Derfor er aHerrens vrede
optændt mod hans folk, og han
har udstrakt sin hånd mod
dem og har slået dem; højene
bævede, og ligene af dem lå
sønderrevet midt i gaderne.
Trods alt dette har hans vrede
ikke lagt sig, men hans hånd er
stadig strakt ud.

26 Og han vil rejse et abanner
for folkeslagene i det fjerne
og bfløjte efter dem fra jordens
ende; og se, de skal ckomme
med hast, skyndsomt; ingen
skal blive træt eller snuble
blandt dem.

27 Ingen skal slumre eller sove;
ej heller skal bæltet om deres
lænder løsnes, eller remmen på
deres sko knække.

28 Deres pile skal være skarpe,
og alle deres buer spændte, og
deres hestes hove skal være

16a gs Jesus Kristus –
Dommer.

18a dvs de er bundet til
deres synder som
trækdyr til deres
byrder.

19a Jer 17:15.
b dvs de nægter at

tro på Messias, før
de ser ham.

20a Moro 7:14, 18;
L&P 64:16; 121:16.

b 1 Joh 1:6.
21a Ordsp 3:5–7;

2 Ne 28:15.
23a dvs berøver ham

hans juridiske
rettigheder.

24a Obad 1:18;
Mal 3:19–20;
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;

Mosi 7:29–31.
d 2 Sam 12:7–9.

25a L&P 63:32;
Moses 6:27.

26a gs Banner.
b Es 7:18;

2 Ne 29:2.
c gs Israel – Israels

indsamling.
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som flint, og deres hjul som
en hvirvelvind, deres brøl som
en løves.
29 De skal brøle som unge

aløver, ja, de skal brøle og gribe
byttet og skal bære det sikkert
bort, og ingen skal redde det.
30 Og på den dag skal de brøle

imod dem, som havets brølen;
og hvis de ser ud over landet,
se, mørke og sorg, og lyset er
formørket på himlene over det.

KAPITEL 16

Esajas ser Herren – Esajas bliver
tilgivet for sine synder – Han bli-
ver kaldet til at profetere – Han
profeterer om jødernes forkastelse
af Kristi lærdomme – En rest skal
vende tilbage – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 6. Omkring
559–545 f.Kr.

I det aår, da kong Uzzija døde,
så jeg også Herren sidde på en
trone, høj og ophøjet, og hans
slæb fyldte templet.
2 Over den stod aseraferne;

hver af dem havde seks vinger;
med de to skjulte de deres an-
sigt, og med de to skjulte de de-
res fødder, og med de to fløj de.

3 Og den ene råbte til den
anden og sagde: Hellig, hellig,
hellig er Hærskarers Herre; hele
jorden er fuld af hans herlighed.

4 Og adørstolperne rystede
ved røsten af den, der råbte, og
huset blev fyldt med røg.

5 Da sagde jeg: Ve mig! for det
er aude med mig; for jeg er en
mand med urene læber, og jeg
bor midt blandt et folk med
urene læber; for mine øjne har
set kongen, Hærskarers Herre.

6 Da fløj en af seraferne hen til
mig, og han havde i hånden et
glødende akul, som han havde
taget fra alteret med tangen.

7 Og han lagde det på min
mund og sagde: Se, det har rørt
dine læber, og din augudelighed
er fjernet, og din synd er sonet.

8 Og jeg hørte også Herrens
røst sige: Hvem skal jeg sende,
og hvem vil gå for os? Da sagde
jeg: Her er jeg, send mig.

9 Og han sagde: Gå hen og sig
til dette folk: Hør blot! men de
forstod ikke; og se blot! men de
fattede ikke.

10 Gør dette folks hjerter fede,
og gør deres ører tunge, og luk
deres øjne til, så de ikke kan se
med øjnene og ikke ahøre med
ørerne og forstå med hjertet og
omvende sig og blive helbredt.

11 Så sagde jeg: Herre, hvor
længe? Og han sagde: Indtil
byerne ligger øde uden indbyg-
gere, og husene uden folk, og
landet er blevet totalt ødelagt.

12 Og Herren har aført menne-
skene langt bort, for der skal væ-
re en stor tomhed midt i landet.

13 Men der skal dog være en
tiendedel, og de skal vende til-
bage og skal blive fortæret som
en terebinte og som en eg, hvis

29a 3 Ne 21:12–13.
16 1a dvs omkring 750

f.Kr.
2a gs Keruber.
4a heb fundamentet

under dørtærsklerne

skælvede.
5a dvs han blev

overvældet af
bevidstheden om
sine egne og sit
folks synder.

6a dvs et symbol på
renselse.

7a gs Syndsforladelse.
10a Matt 13:14–15.
12a 2 Kong 17:18, 20.
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kraft er i dem, når de kaster
deres blade; således skal den
hellige sæd være akraften deri.

KAPITEL 17

Efraim og Syrien fører krig mod
Juda – Kristus skal blive født af en
jomfru – Sammenlign med Esa-
jas’ Bog, kapitel 7. Omkring 559–
545 f.Kr.

Og det skete i de dage, da Akaz,
Jotams søn, søn af Uzzija, var
konge af Juda, at Resin, konge
af Syrien, og Peka, Remaljas
søn, konge af Israel, drog op
mod Jerusalem for at føre krig
imod det, men de kunne ikke
erobre det.

2 Og det blev meddelt Davids
hus: Syrien har indgået forbund
med aEfraim. Og hans hjerte
skælvede, og hans folks hjerte,
ligesom træerne i skoven skæl-
ver for vinden.

3 Da sagde Herren til Esajas:
Gå nu hen og mød Akaz, du og
aShearjashub, din søn, for enden
af vandledningen fra den øvre
dam på vejen ved valkerens
plads,
4 og sig til ham: Pas på, og vær

stille, afrygt ikke, og tab ikke
modet over disse to rygende
fakkelstumper, for Resins og
Syriens og Remaljas søns ra-
sende vrede.

5 Fordi Syrien, Efraim og
Remaljas søn har lagt onde råd
op imod dig og siger:

6 Lad os drage op imod Juda
og plage det, og lad os abryde
ind og indsætte en konge i dets
midte, ja, Tab’als søn.

7 Så siger Gud Herren: Det
skal ikke lykkes, ej heller skal
det ske.

8 For Syriens hoved er Dama-
skus, og Damaskus’ hoved er
Resin; og inden tre snese og
fem år skal Efraim blive knust,
så det ikke er et folk.

9 Og Efraims hoved er Samaria,
og Samarias hoved er Remaljas
søn. Hvis I aikke vil tro, skal I
visselig ikke blive boende.

10 Endvidere talte Herren
igen til Akaz og sagde:

11 Bed om et ategn af Herren,
din Gud; bed om det i det dybe
eller i det høje oventil.

12 Men Akaz sagde: Jeg vil
ikke bede, ej heller vil jeg afriste
Herren.

13 Og han sagde: Hør I nu, o
Davids hus; er det så let for jer
at trætte mennesker, at I også
vil trætte min Gud?

14 Derfor skal Herren selv
give jer et tegn: Se, en ajomfru
skal blive med barn og føde en
søn og skal give ham navnet
bImmanuel.

15 Smør og honning skal han
spise, for at han kan forstå at

13a dvs ligesom et træ
stadig er i live og
kan sætte frø, selv
om det taber bladene.

17 2a dvs hele det
nordlige Israel blev
kaldt Efraim efter
den førende stamme

i nordriget.
3a heb en rest vender

om/tilbage.
4a dvs bliv ikke

opskræmt, der er
ikke megen ild tilbage
i de to konger.

6a heb dele det op.

9a 2 Krøn 20:20.
11a gs Tegn.
12a dvs sætte Herren på

prøve.
14a gs Jomfru.

b heb Gud med os.
gs Immanuel.
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afslå det onde og at vælge det
gode.
16 For inden abarnet forstår at

afslå det onde og vælge det
gode, skal det land, som du
afskyr, blive svigtet af bbegge
sine konger.
17 aOver dig og over dit folk

og over din fars hus skal Herren
lade dage komme, som ikke har
været siden den dag, bEfraim
skilte sig fra Juda – kongen af
Assyrien.
18 Og det skal ske på den

dag, at Herren skal afløjte efter
fluerne, som er i den fjerneste
del af Egypten, og efter bierne,
som er i Assyriens land.
19 Og de skal komme og skal

slå sig ned alle sammen i de øde
dale og i hullerne i klipperne
og på alle tornekrat og på alle
buske.

20 På samme dag vil Herren
med en barberkniv, som er lejet
af dem, der bor på den anden
side af floden, af akongen af
Assyrien, brage hovedet og rage
håret af fødderne; ja, og den
skal også fjerne skægget.

21 Og det skal ske på den dag,
at en mand skal aholde en ung
ko og to får.

22 Og det skal ske, at med den
overflod af mælk, de giver, skal
han spise smør; for enhver, som
er tilbage i landet, skal spise
smør og honning.

23 Og det skal ske på den dag,

at hvert sted, hvor der var
tusind vinstokke, tusind sølv-
stykker værd, skal blive til torn
og tjørn.

24 Med pile og med buer skal
mænd drage derhen, fordi hele
landet skal blive til torn og tjørn.

25 Og alle høje, som dyrkes
med hakke, dér skal der ikke
komme frygt for torn og tjørn;
men det skal være til at sætte
okser ud i og til at trædes ned
af asmåkvæg.

KAPITEL 18

Kristus skal være som en klippe til
at snuble over og en anstødssten –
Søg Herren, ikke pibende trold-
mænd – Søg loven og vidnesbyrdet
for at få vejledning – Sammenlign
med Esajas’ Bog, kapitel 8:1–22.
Omkring 559–545 f.Kr.

Ydermere sagde Herrens ord
til mig: Tag dig en stor rulle,
og skriv på den med et men-
neskes pen om aMaher-Shalal
Hash-Baz.

2 Og jeg tog mig troværdige
avidner til at skrive, præsten
Urija og Zekarja, Jeberekjas søn.

3 Og jeg gik ind til aprofetin-
den, og hun blev gravid og fødte
en søn. Da sagde Herren til mig:
Giv ham navnet Maher-Shalal
Hash-Baz.

4 For se, abarnet skal bikke have
lært at råbe: Min far og min

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 Es 5:26.
20a 2 Kong 16:5–9.

b dvs landet bliver

affolket af en
fremmed angriber.

21a dvs kun nogle få
selvforsynende
overlevende bliver
tilbage.

25a heb småkvæg.

18 1a dvs ødelæggelsen
er umiddelbart
forestående.

2a gs Vidne (navneord).
3a dvs hans hustru.
4a 2 Ne 17:16.

b Es 8:4.
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mor, før Damaskus’ rigdomme
og Samarias crov bliver ført bort
af kongen af Assyrien.
5 Og Herren talte også til mig

igen og sagde:
6 For eftersom dette folk afslår

aSiloas vande, der rinder sagte,
og fryder sig ved bResin og
Remaljas søn;
7 se, derfor lader Herren flo-

dens vande, mægtige og mange,
oversvømme adem, ja, kongen
af Assyrien og al hans herlig-
hed, og han skal stige over alle
sine flodlejer og gå over alle
sine bredder.
8 Og han skal astrømme gen-

nem Juda, han skal vælde frem
og strømme over, han skal nå
dem helt til halsen; og hans ud-
bredte vinger skal fylde dit land
i hele dets bredde, o bImmanuel.
9 aSlut jer sammen, o I folk, og

I skal blive sønderknust; og lån
øre, alle I, som er i fjerne lande;
spænd jeres bælte, og I skal blive
sønderknust; spænd jeres bælte,
og I skal blive sønderknust.

10 Læg råd op sammen, og
det skal blive til intet; tal ordet,
og det skal ikke bestå; afor Gud
er med os.
11 For så sagde Herren til mig

med en stærk hånd og pålagde

mig, at jeg ikke skulle vandre på
dette folks vej, idet han sagde:

12 Sig I ikke: Et aforbund! til
alle dem, til hvem dette folk si-
ger: Et forbund! frygt ikke, hvad
de frygter, vær heller ikke bange.

13 Hellig selve Hærskarers
Herre, og lad ham være jeres
afrygt, og lad ham være jeres
ærefrygt.

14 Og han skal være jer en
ahelligdom, men også en bklippe
til at snuble over og en anstøds-
sten for begge Israels huse, en
fælde og en snare for Jerusalems
indbyggere.

15 Og mange blandt dem skal
asnuble og falde og blive lemlæ-
stet og blive fanget i snaren og
blive fanget i fælden.

16 Bind vidnesbyrdet til, for-
segl aloven blandt mine disciple.
17 Og jeg vil vente på Herren,

der askjuler sit ansigt for Jakobs
hus, og jeg vil se frem til ham.

18 Se, jeg og de børn, som
Herren har givet mig, er givet
som ategn og undere i Israel fra
Hærskarers Herre, som bor på
Zions bjerg.

19 Og når de siger til jer: Søg
til dem, der amaner ånder frem
og til troldmændene, som piber
og mumler! bburde et folk ikke

4c 2 Kong 15:29.
6a 1 Mos 49:10;

jso, 1 Mos 50:24.
b Es 7:1.

7a dvs oversvømme det
nordlige Israel først.

8a dvs assyrerne skal
også trænge ind i
Juda.

b gs Immanuel.
9a dvs indgå aftaler.

10a dvs Juda (Immanuels
land) skal blive

skånet. Sl 46:8.
12a dvs Juda skal ikke

forlade sig på
hemmelige
sammensværgelser
for at finde sikkerhed.

13a dvs vær ærbødig
og ydmyg over for
Gud.

14a Ez 11:15–21.
b 1 Pet 2:4–8;

Jakob 4:14–15.
15a Matt 21:42–44.

16a heb læren.
gs Evangelium.

17a Es 54:8.
18a dvs Esajas’ og hans

sønners navne
betyder henholdsvis
»Jahve frelser«, »til
hastigt bytte, hurtigt
rov« og »en rest
vender om/tilbage«.
2 Ne 17:3; 18:3.

19a 3 Mos 20:6.
b 1 Sam 28:6–20.
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søge til deres Gud for de leven-
de for at høre cfra de døde?

20 Til loven og til vidnesbyr-
det! og hvis ade ikke taler i over-
ensstemmelse med dette ord, er
det fordi, der intet lys er i dem.
21 Og ade skal gennemgå det,

hårdt plagede og sultne; og
det skal ske, at når de bliver
sultne, skal de ærgre sig og
forbande deres konge og deres
Gud og se op.

22 Og de skal se til jorden og
se besvær og mørke, kvalers
mulm, og de skal blive drevet
ud i mørket.

KAPITEL 19

Esajas taler messiansk – Menne-
sker i mørke skal se et stort lys – Et
barn er født os – Han skal være
Fredsfyrsten og skal herske på
Davids trone – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 8:23–9:20.
Omkring 559–545 f.Kr.

Dog skal mulmet ikke være
som det, der var under hendes
plage, da han først hjemsøgte
aZebulons land og Naftalis land
let, og siden mere alvorligt
hjemsøgte ved vejen til Det
Røde Hav på den anden side af
Jordan i folkeslagenes Galilæa.
2 De folk, der vandrede i

amørke, har set et stort lys; de,

der bor i dødsskyggens land,
på dem har lyset skinnet.

3 Du har mangfoldiggjort
folket og aøget glæden – de
glæder sig for dig, som glæden
over høsten, og som mænd fry-
der sig, når de deler rovet.

4 For du har brudt hans byrdes
åg og stangen over hans skul-
der, hans undertrykkers kæp.

5 For i alle krigerens slag er
der forvirret larm og blodsølede
klæder; men dette skal ske med
ild og med næring til ilden.

6 For et abarn er født os, en søn
er givet os; og bherredømmet
skal ligge på hans skulder; og
han skal få navnet Underfuld,
Rådgiver, cMægtige Gud, dEvige
Fader, eFredsfyrsten.

7 På væksten af aherredømme
og fred er det bingen ende for
Davids trone og heller ikke på
hans rige for at ordne det og til
at grundfæste det med ret og
med retfærdighed fra nu af, ja,
for evigt. Hærskarers Herres
nidkærhed skal udvirke dette.

8 Herren sendte sit ord til
Jakob, og det har lyst på aIsrael.
9 Og hele folket skal kende

det, selv Efraim og indbyggerne
i Samaria, som siger i stolthed
og hjertets hovmod:

10 Murstenene er faldet ned,
men vi vil bygge med tilhug-
gede sten; morbærtræerne er

19c el på vegne af.
20a dvs spiritistmediet

(også i vers 21–22).
21a dvs Israel ville blive

ført i fangenskab,
fordi det ikke ville
høre efter.

19 1a Matt 4:12–16.
2a »Mulmet« og

»mørke« betegner
frafald og
fangenskab, »et stort
lys« er Kristus.

3a Es 9:2.
6a Es 7:14; Luk 2:11.

b Matt 28:18.
c Tit 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.

e Joh 14:27.
7a gs Styre.

b Dan 2:44.
8a dvs det profetiske

budskab, som følger
(versene 8–21), var
en advarsel til de ti
stammer i nordriget,
kaldet Israel.
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fældet, men vi vil sætte ceder-
træer i stedet.
11 Derfor skal Herren rejse

aResins modstandere mod ham
og forene hans fjender.
12 Syrerne forfra og filistrene

bagfra; og de skal afortære Israel
med opspilet mund. Trods alt
dette har hans bvrede ikke lagt
sig, men hans hånd er stadig
strakt ud.

13 For folket avender sig ikke
til ham, der slår dem; ej heller
søger de Hærskarers Herre.

14 Derfor vil Herren hugge
hoved og hale af Israel, gren og
siv på én dag.

15 Oldingen, han er hovedet;
og profeten, som underviser i
løgne, han er halen.

16 Og dette folks ledere får
dem til at fejle; og de, der bliver
ledt af dem, bliver udryddet.

17 Derfor vil Herren ikke
glæde sig over deres unge
mænd, ej heller have abarm-
hjertighed med deres faderløse
og enker; for hver eneste af
dem er en hykler og en misger-
ningsmand, og hver eneste
mund taler bdårskab. Trods alt
dette har hans vrede ikke lagt
sig, men hans chånd er stadig
strakt ud.
18 For ugudelighed brænder

som ilden; den vil fortære torn
og tjørn og vil sætte ild på sko-
vens krat, og de skal blive
hvirvlet op, ligesom røg stiger
til vejrs.

19 Ved Hærskarers Herres
vrede bliver landet formørket,
og folket skal være som ildens
bytte; aingen skal skåne sin bror.

20 Og han skal rage til sig med
den højre hånd og være sulten;
og han skal aspise med den ven-
stre hånd, og de skal ikke blive
mætte; hver eneste skal æde sin
egen arms kød –

21 aManasse, bEfraim; og Efra-
im, Manasse; de skal sammen
være mod cJuda. Trods alt dette
har hans vrede ikke lagt sig, men
hans hånd er stadig strakt ud.

KAPITEL 20

Ødelæggelsen af Assyrien er et
sindbillede på udryddelsen af de
ugudelige ved det andet komme –
Kun få skal være tilbage efter Her-
rens genkomst – Jakobs rest skal
vende tilbage på den dag – Sam-
menlign med Esajas’ Bog, kapitel
10. Omkring 559–545 f.Kr.

Ve dem, der forordner uretfær-
dige forordninger, og som ud-
skriver uret, som de har pålagt,

2 for at bortvise de trængende
fra adom og for at fratage de
fattige blandt mit folk deres ret,
for at benker kan blive deres
bytte, og for at de kan berøve
de faderløse!

3 Og hvad vil I gøre på hjem-
søgelsens dag og under den
ødelæggelse, som skal komme
fra det fjerne? Til hvem vil I

11a 2 Kong 16:5–9.
12a 2 Kong 17:6, 18.

b Es 5:25; 10:4.
13a Am 4:6–12.
17a gs Barmhjertighed.

b 2 Ne 9:28–29.
c Jakob 5:47; 6:4.

19a Mika 7:2–6.
20a 5 Mos 28:53–57.
21a gs Manasse.

b gs Efraim.
c gs Juda.

20 2a el retfærdighed.
b gs Enke.
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flygte for at få hjælp? Og hvor
vil I efterlade jeres herlighed?
4 Uden mig skal de bøje sig

blandt fangerne, og de skal falde
blandt de ihjelslagne. Trods alt
dette har hans vrede ikke lagt
sig, men hans hånd er stadig
strakt ud.

5 O assyrer, min vredes kæp,
og stokken i deres hånd er
aderes harme.
6 Jeg vil sende ham amod et

hyklerisk folkeslag, og mod min
vredes folk vil jeg give ham en
befaling om at tage rovet og at
tage byttet og at træde dem ned
som sølet på gaderne.
7 Det var imidlertid ikke hans

agt, ej heller tænker hans hjerte
så; men i sit hjerte ønsker han
at ødelægge og at forstøde
folkeslag, ikke blot nogle få.

8 For han siger: Er mine fyrster
ikke alle sammen konger?

9 Er ikke Kalno som Karke-
mish? Er ikke Hamat som
Arpad? Er ikke Samaria som
Damaskus?

10 Ligesom amin hånd har
grundlagt afgudernes riger og
de, hvis gudebilleder overgik
dem i Jerusalem og i Samaria,

11 skal jeg da ikke, som jeg har
gjort imod Samaria og hendes
afguder, gøre ligeså imod Jeru-
salem og hendes afguder?

12 Derfor skal det ske, at når
Herren har udført hele sit værk
på Zions bjerg og i Jerusalem,

v i l j e g s t r a f f e k o n g e n a f
aAssyrien for bfrugten af hans
hjertes hovmod og pralet i hans
hovne blik.

13 For ahan siger: Med min
hånds kraft og med min visdom
har jeg gjort dette; for jeg er klog,
og jeg har flyttet folkets græn-
ser, og jeg har røvet deres skatte,
og som en tapper mand har jeg
overvundet indbyggerne;

14 og min hånd har som til
en fuglerede fundet frem til
folkenes rigdomme; og som
man samler forladte æg, har jeg
samlet hele jorden; og der var
ingen, som rørte en vinge eller
åbnede munden eller peb.

15 aSkal bøksen prale over for
ham, som hugger med den?
Skal saven gøre sig vigtig over
for ham, som trækker den? Som
om kæppen skulle svinge sig
selv mod dem, som løfter den,
eller som om en stok skulle
løfte sig selv op, som var den
ikke af træ!

16 Derfor skal Herren, Hær-
skarers Herre, blandt sine fede
sende magerhed; og under asin
herlighed skal han tænde en
brand som en luende ild.

17 Og Israels lys skal være
som en ild, og hans Hellige som
en flamme; og den skal brænde
og skal fortære hans torn og
tjørn på én dag

18 og skal fortære hans skovs
og hans frugtbare markers

5a Es 10:5.
6a dvs mod Israel.

10a dvs assyrerkongens
hånd (vers 10–11).

12a Sef 2:13.
b dvs hans stolte pral.

13a dvs assyrerkongen

(vers 13–14).
15a Alle ordbillederne i

dette vers udtrykker
samme spørgsmål:
Er mennesket (dvs.
assyrerkongen)
stærkere end Gud?

b dvs profeten
sammenligner
kongen med et
redskab.

16a dvs assyrerkongen
(også vers 17–19).
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herlighed, både asjæl og legeme;
og de skal være, som når en
fanebærer besvimer.

19 Og de atilbageblevne træer
i hans skov skal være få, så et
barn kan skrive dem op.

20 Og det skal ske på aden
dag, at Israels rest og de af
bJakobs hus, der er undsluppet,
ikke mere skal forlade sig på
ham, der slog dem, men skal
forlade sig på Herren, Israels
Hellige, i sandhed.
21 Denne arest skal vende

tilbage, ja, Jakobs rest, til den
mægtige Gud.

22 For selv om dit folk Israel
er som havets sand, skal kun
en rest af dem vende tilbage;
atilintetgørelsen, der er for-
ordnet, skal bstrømme over af
retfærdighed.
23 For Herren, Hærskarers

Gud, skal gennemføre en tilin-
tetgørelse, ja, som er bestemt for
hele landet.

24 Derfor, så siger Herren,
Hærskarers Gud: O mit folk,
som bor i Zion, frygt ikke for
assyreren; han skal slå dig med
en kæp og skal løfte sin stok
imod dig på asamme måde som
i Egypten.

25 For om endnu en meget kort
tid skal harmen ophøre, og lige-
så min vrede i deres udryddelse.

26 Og Hærskarers Herre skal
svinge en svøbe over ham lige-
som ved nedslagtningen af
aMidjan ved Orebs klippe; og
ligesom hans stav var løftet
over havet, sådan skal han løfte
den på samme måde, som i
Egypten.

27 Og det skal ske på den dag,
at hans abyrde skal blive fjernet
fra dine skuldre og hans åg fra
din nakke; og åget skal spræn-
ges på grund af bsalvelsen.
28 aHan er kommet til Ajjat,

han er draget til Migron; ved
Mikmas har han ladet sine
vogne blive tilbage.

29 De er draget igennem pas-
set; de har slået lejr for natten
i Geba; Rama er bange, Sauls
Gibea er flygtet.

30 Opløft din røst, o Gallims
datter; lad den blive hørt helt til
Lajsha, o arme Anatot.

31 Madmena er flygtet; ind-
byggerne i Gebim samler sig til
flugt.

32 Endnu den dag skal han
blive ved Nob; han skal true
med sin hånd imod Zions dat-
ters bjerg, imod Jerusalems høj.

33 Se, Herren, Hærskarers
Herre skal afhugge grene ved
hjælp af skræk; og de af ahøj
rang skal blive fældet, og de
hovne skal blive ydmyget.

18a dvs Assyrien skal
blive fuldstændig
udslettet.

19a dvs resten af
assyrernes hær.

20a dvs de sidste dage.
b Am 9:8–9.

21a Es 11:11–12.
22a L&P 63:34.

gs Verden – Verdens
ende.

b dvs selv når straffen
rammer, findes der
barmhjertighed.

24a dvs ligesom
egypterne tidligere
havde gjort.
2 Mos 1:13–14.

26a 1 Mos 25:1–2;
Dom 7:25.

27a Es 14:25.
b gs Salvede.

28a dvs den assyriske
hærs fremrykning
mod Jerusalem
udstikkes, derpå (i
vers 33–34) beskrives
billedligt, hvordan
Herren skrider til
handling mod dem.

33a Hel 4:12–13.
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34 Og han skal hugge skov-
tykningerne ned med jern, og
Libanon skal falde ved den
mægtige.

KAPITEL 21

Isajs stub (Kristus) skal dømme i
retfærdighed – Kundskaben om
Gud skal dække jorden i tusindårs-
riget – Herren skal rejse et banner
og samle Israel – Sammenlign med
Esajas’ Bog, kapitel 11. Omkring
559–545 f.Kr.

Og der skal skyde en akvist fra
bIsajs cstub, og en gren skal gro
frem af hans rødder.
2 Og aHerrens Ånd skal hvile

over ham, visdoms og forstands
ånd, råds og styrkes ånd, kund-
skabs og gudsfrygts ånd;

3 og skal give ham skarp
forstand i frygt for Herren, og
han skal ikke adømme efter
det, hans øjne ser, ej heller
irettesætte efter det, hans ører
hører.
4 Men med aretfærdighed skal

han dømme de fattige og biret-
tesætte med upartiskhed til
fordel for jordens csagtmodige;
og han skal slå jorden med sin
munds kæp, og med sine læbers
ånde skal han slå de ugudelige
ihjel.
5 Og retfærdighed skal være

bæltet om hans lænder, og tro-
fasthed bæltet om hans ahofter.
6 Ulven skal også leve sam-

men med lammet, og panteren
skal ligge sammen med kiddet,
og kalven og den unge løve
sammen med fedekvæget; og
et lille barn skal lede dem.

7 Og koen og bjørnen skal
æde; deres unger skal ligge
sammen; og løven skal æde strå
som oksen.

8 Og det diende barn skal
lege ved giftslangens hul, og det
afvænnede barn skal stikke sin
hånd ind i hugormens hule.

9 De skal ikke aforvolde ondt
eller ødelægge noget på hele mit
hellige bjerg, for jorden skal væ-
re fuld af bkundskab om Herren,
ligesom vandene dækker havet.

10 Og på aden dag skal der
være en brod af Isaj, som skal
stå som et banner for folket; til
ham skal cikke-jøderne søge; og
hans hvile skal være herlig.

11 Og det skal ske på den dag,
at Herren atter for aanden gang
skal udstrække sin hånd for at
genvinde den rest af sit folk,
som skal være tilbage fra Assy-
rien og fra Egypten og fra Patros
og fra Kush og fra Elam og fra
Sinear og fra Hamat og fra
øerne i havet.

12 Og han skal rejse et abanner
for folkeslagene og skal samle

21 1a L&P 113:3–4.
b Isaj var far til David,

og der refereres til
Davids kongelige
slægtslinje, som Jesus
siden skulle fødes
igennem.
Mika 5:1; Hebr 7:14.
gs Isaj.

c L&P 113:1–2.
2a Es 61:1–3.
3a Joh 7:24.
4a Sl 72:2–4; Mosi 29:12.

b heb dømme.
c gs Sagtmodig.

5a el livet.
9a Es 2:4.

gs Tusindårsriget.

b L&P 101:32–33; 130:9.
10a dvs de sidste dage.

JS–H 1:40.
b Rom 15:12;

L&P 113:5–6.
c L&P 45:9–10.

11a 2 Ne 6:14; 25:17;
29:1.

12a gs Banner.
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Israels bfordrevne og cindsamle
Judas spredte fra jordens fire
hjørner.
13 Og Efraims amisundelse

skal også ophøre, og Judas
modstandere skal blive forstødt;
Efraim skal ikke være bmisun-
delig på cJuda, og Juda skal
ikke plage Efraim.

14 Men de skal akaste sig over
filistrenes skuldre i vest; de skal
sammen plyndre dem, der bor i
øst; de skal lægge hånden på
Edom og Moab; og Ammons
børn skal adlyde dem.

15 Og Herren skal helt aud-
rydde Egypterhavets vig; og
med sin mægtige vind skal han
svinge sin hånd over floden og
skal slå den til de syv bække
og lade mennesker gå tørskoet
over.

16 Og der skal være en avej fra
Assyrien for den rest af hans
folk, som skal være tilbage, lige-
som der var for Israel, den dag
han drog op fra Egyptens land.

KAPITEL 22

I tusindårsriget vil alle mennesker
prise Herren – Han skal bo blandt
dem – Sammenlign med Esajas’

Bog, kapitel 12. Omkring 559–
545 f.Kr.

Og på den dag skal du sige: O
Herre, jeg vil prise dig; skønt
du var vred på mig, har din
vrede lagt sig, og du trøster mig.

2 Se, Gud er min frelse, jeg vil
sætte min alid til ham og ikke
være bange; for den Herre
bJahve er min styrke og min
sang; han er også blevet min
frelse.

3 Derfor skal I med glæde
hente avand fra frelsens kilder.
4 Og på den dag skal I sige:

aPris Herren, påkald hans navn,
kundgør hans gerninger blandt
folkene, forkynd, at hans navn
er ophøjet.

5 aSyng til Herren, for han har
gjort fortrinlige ting; dette er
kendt over hele jorden.

6 aRåb højt og jubl, I indbyg-
gere i Zion; for stor er Israels
Hellige midt blandt jer.

KAPITEL 23

Ødelæggelsen af Babylon er et
sindbillede på ødelæggelsen ved det
andet komme – Det bliver en dag,
kendetegnet ved vrede og hævn –

12b 3 Ne 15:15; 16:1–4.
c Neh 1:9;

1 Ne 22:10–12;
L&P 45:24–25.
gs Israel – Israels
indsamling.

13a Jer 3:18.
b De stammer, som

blev anført af Juda,
og dem, som blev
anført af Efraim, var
historisk set fjender

(efter begivenhederne
i 1 Kong 12:16–20). I
de sidste dage
ophører dette
fjendskab.
Ez 37:16–22.
gs Misundelse.

c gs Juda.
14a dvs angribe de

vestlige bjergskrå-
ninger, som var
filistrenes område.

15a Zak 10:11.
16a Es 35:8;

L&P 133:27.
22 2a Mosi 4:6;

Hel 12:1.
b 2 Mos 15:2;

Sl 83:19.
gs Jahve.

3a gs Levende vand.
4a gs Taknemlighed.
5a L&P 136:28.
6a Es 54:1; Sef 3:14.
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Babylon (verden) vil falde for evigt
– Sammenlign med Esajas’ Bog,
kapitel 13. Omkring 559–545 f.Kr.

aProfetudsagnet om bBaby-
lon, som Esajas, Amos’ søn, så.
2 Rejs et abanner på det høje

bjerg, opløft røsten til dem,
vink med hånden, så de kan gå
ind ad de fornemmes porte.

3 Jeg har givet befaling til mine
aindviede; jeg har også kaldet
mine mægtige, for min vrede er
ikke over dem, der fryder sig
ved min højhed.
4 Larmen fra mængden på

bjergene er som af et stort folk,
en tumultagtig larm af afolke-
slagenes riger, der bsamles
sammen; Hærskarers Herre
mønstrer slagets hærskarer.

5 De kommer fra et fjerntlig-
gende land, fra himlens ende, ja,
Herren og hans harmes våben,
for at ødelægge hele landet.

6 Hyl I, for Herrens dag er for
hånden, den skal komme som en
ødelæggelse fra den Almægtige.

7 Derfor skal alle hænder blive
svage, og enhvers hjerte skal
smelte.

8 Og de skal være bange, veer
og sorger skal gribe dem; de
skal se forbløffet på hinanden,
deres ansigter skal blusse som
luer.

9 Se, Herrens dag kommer,

grusom med både forbitrelse
og rasende vrede for at lægge
landet øde; og han skal aslå de
syndere ihjel, der er i det.

10 For himlens stjerner og
dens stjernebilleder skal ikke
lade deres lys skinne, asolen skal
blive formørket i sin kurs, og
månen skal ikke lade sit lys
skinne.

11 Og jeg vil astraffe jorden for
dens ondskab, og de ugudelige
for deres ugudelighed; og jeg
vil gøre en ende på de bstoltes
indbildskhed og vil stoppe de
skrækindjagendes hovmod.

12 Jeg vil gøre en amand mere
dyrebar end fint guld, ja, et
menneske mere end Ofirs
guldbarre.

13 Derfor vil jeg ryste himlene,
og jorden skal avige fra sit
sted ved Hærskarers Herres
forbitrelse og på hans rasende
vredes dag.

14 Og det skal være som med
den jagede rå og som med et får,
som ingen tager sig af; og de
skal hver eneste én vende sig til
sit eget folk og flygte hver og
én til sit eget land.

15 Enhver, som er stolt, skal
blive gennemboret, ja, og en-
hver, som slutter sig til de ugu-
delige, skal falde for sværdet.

16 Deres børn skal også blive
knust for deres øjne, deres huse

23 1a dvs et budskab om
undergang.

b Den historiske
tilintetgørelse af det
ugudelige Babylon,
som forudsiges i
Es 13 og 14, gøres til
et sindbillede på
den endelige

tilintetgørelse af
hele den ugudelige
verden.
L&P 133:5, 7, 14.
gs Babel, Babylon.

2a gs Banner.
3a dvs hellige.
4a Zak 14:2–3.

b Zak 12:3.

9a gs Jorden – Jordens
renselse.

10a gs Verden – Verdens
ende.

11a Mal 3:19.
b L&P 64:24.

12a Es 4:1–4.
13a gs Jorden – Jordens

endelige tilstand.
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skal blive plyndret og deres
hustruer skændet.
17 Se, jeg vil ophidse mederne

imod dem, de vil ikke regne
sølv og guld for noget, ej heller
vil de fryde sig ved det.

18 Deres buer skal også flå de
unge mænd i stykker, og de skal
ikke have nogen medlidenhed
med moderlivs frugt; deres
øjne skal ikke skåne børnene.

19 Og Babylon, det herligste
af kongerigerne, kaldæernes
stolteste apryd, skal blive, som
da Gud omstyrtede bSodoma
og Gomorra.

20 Det skal aldrig blive abeboet,
ej heller skal nogen leve der fra
slægtled til slægtled, ej heller
skal araberen slå telt op der,
ej heller skal hyrderne bygge
deres fold der.
21 Men ørkenens avilde dyr

skal ligge der, og deres huse
skal være fulde af klagende
skabninger, og ugler skal bo
der, og bbukketrolde skal danse
der.

22 Og øernes vilde dyr skal
hyle i deres øde ahuse og bdra-
ger i deres prægtige paladser;
og hendes tid er nært fore-
stående, og hendes dage skal
ikke blive forlænget. For jeg vil
tilintetgøre hende hastigt; ja,
for jeg vil være barmhjertig
mod mit folk, men de ugudeli-
ge skal fortabes.

KAPITEL 24

Israel skal blive indsamlet og skal
nyde tusindårig hvile – Lucifer
blev drevet ud af himlen for oprør
– Israel skal sejre over Babylon
(verden) – Sammenlign med Esa-
jas’ Bog, kapitel 14. Omkring
559–545 f.Kr.

For Herren vil have barmhjer-
tighed med Jakob og vil endnu
audvælge Israel og indsætte
dem i deres eget land; og de
bfremmede vil blive knyttet til
dem, og de vil holde sig til
Jakobs hus.

2 Og afolkene skal tage dem
og føre dem til deres sted, ja,
fra det fjerne til jordens ender,
og de skal vende tilbage til
deres bforjættede lande. Og
Israels hus skal tage dem i
besiddelse, og Herrens land
skal levere ctjenere og tjeneste-
piger; og de skal gøre fanger
af dem, som de var fanger hos,
og de skal herske over deres
undertrykkere.

3 Og det skal ske på den dag,
at Herren vil give dig ahvile fra
din sorg og fra din frygt og fra
den hårde trældom, i hvilken
du var tvunget til at tjene.

4 Og det skal ske på den dag,
at du skal udtale dette ordsprog
imod kongen af aBabylon og
sige: Tænk, undertrykkeren er

19a dvs forfængelighed.
b 1 Mos 19:24–25;

5 Mos 29:22;
2 Ne 13:9.

20a Jer 50:3, 39–40.
21a Es 34:14–15.

b heb bukke eller

dæmoner.
22a heb paladser.

b heb (måske) sjakaler
eller vildhunde.

24 1a Zak 1:17.
b Es 60:3–5, 10.

2a dvs andre folk vil

hjælpe Israel.
b gs Forjættet land.
c Es 60:14.

3a Jos 1:13;
L&P 84:24.

4a gs Babel, Babylon.
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hørt op, den gyldne stad er
hørt op!
5 Herren har brudt de ugude-

liges stav, herskernes sceptre.
6 Han, der slog folkene i forbit-

relse med vedvarende slag,
han, der herskede over folkeslag
i vrede, bliver forfulgt, og ingen
forhindrer det.

7 Hele jorden finder hvile og
er stille, de bryder ud i asang.

8 Ja, enebærtræerne fryder sig
ved dig og ligeledes Libanons
cedre og siger: Siden dit afald
er ingen skovhugger kommet
op mod os.

9 aHelvedet nedentil er i oprør
over dig for at møde dig, når du
kommer, det vækker de bdøde
for dig, alle jordens mægtige;
det har ladet alle folkenes
konger rejse sig fra deres troner.
10 Alle skal de tale og sige til

dig: Er du også blevet svag
ligesom vi? Er du blevet som vi?

11 Din pragt er styrtet ned i
graven; dine lutters lyd bliver
ikke hørt; maddikerne breder
sig under dig, og maddikerne
dækker dig.

12 aTænk, at du faldt fra him-
len, o bLucifer, morgengryets
søn! Tænk, at du er hugget ned
til jorden, du, som svækkede
folkeslagene!

13 For du har sagt i dit hjerte:

aJeg vil stige op til himlen,
jeg vil ophøje min trone over
Guds stjerner; jeg vil også sidde
på forsamlingens bjerg i det
yderste bnord.
14 Jeg vil stige op over skyerne;

jeg vil være som den Højeste.
15 Dog skal du styrtes ned i

helvede, til aafgrundens yderste.
16 De, der ser dig, skal astirre

på dig og skal betragte dig
og skal sige: Er det den mand,
som fik jorden til at bæve, som
rystede kongeriger,

17 og som gjorde verden til
en ørken og ødelagde byerne
deri og ikke åbnede sine fan-
gers hus?

18 Alle folkeslagenes konger,
ja, dem alle, hviler med ære,
hver af dem i asit eget hus.

19 Men du er stødt ud af din
grav som en avederstyggelig
gren og som resten af dem, som
er slået ihjel, gennemboret med
et sværd, og som bliver kastet
ned til bstenene i hullet, som et
lig, der er trådt under fode.

20 Du skal ikke forenes med
dem i graven, fordi du har
ødelagt dit land og slået dit folk
ihjel; aefterkommerne af dem,
der bforvolder ondt, skal aldrig
æres.

21 Bered en nedslagtning af
hans børn for deres fædres

7a Es 55:12.
8a dvs død.
9a gs Helvede.

b dvs de dødes ånder.
12a L&P 76:26.

b heb morgenstjerne,
morgengryets søn.
Herskeren over den
ugudelige verden
(Babylon) omtales

som Lucifer,
herskeren over al
ugudelighed.
gs Djævelen; Lucifer.

13a Moses 4:1–4.
b dvs gudernes bolig

ifølge babyloniernes
tro. Sl 48:3.

15a 1 Ne 14:3.
16a heb kigge på dig

med halvtlukkede
øjne og se dig an.

18a dvs sin slægtsgrav.
19a dvs en gren, som er

blevet skåret af og
kasseret.

b dvs bunden.
20a Sl 21:10–11; 37:28.

b gs Ugudelig.
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asyndighed, så de ikke rejser
sig eller tager landet i besiddelse
eller fylder verdens overflade
med byer.

22 For jeg vil rejse mig imod
dem, siger Hærskarers Herre,
og udslette anavn og rest og
søn og bnevø fra Babylon, siger
Herren.

23 Jeg vil også gøre den til
rørdrummens aeje og til sumpe;
og jeg vil feje den bort med
ødelæggelsens kost, siger Hær-
skarers Herre.

24 Hærskarers Herre har svoret
og sagt: Som jeg har tænkt,
således skal det visselig ske; og
som jeg har sat mig det for,
således skal det stå fast –

25 at jeg vil føre aassyreren til
mit land og træde ham under
fode på bmine bjerge; så skal
hans c åg vige fra dem, og
hans byrde skal vige fra deres
skuldre.

26 Det er det formål, der er
fastlagt for hele jorden; og det er
den hånd, der er strakt ud mod
aalle folkene.
27 For Hærskarers Herre har

sat sig det for, og hvem skal
forpurre det? Og hans hånd er
strakt ud, og hvem skal tvinge
den tilbage?

28 I det aår, da kong bAkaz
døde, kom dette profetudsagn:

29 Glæd dig ikke, ganske Palæ-
stina, fordi den stok, som han
slog dig med, er brækket; for af
slangens rod skal der komme en
hugorm, og hans frugt skal være
en ilter, flyvende slange.

30 Og den førstefødte af de
fattige skal spise, og de træn-
gende skal lægge sig i tryghed;
og jeg vil dræbe din rod med
sult; og han skal slå din rest
ihjel.

31 Hyl, o port; råb, o by; du,
hele Palæstina, er gået i opløs-
ning; for nordenfra skal der
komme en røg, og ingen skal
være ene i sin tildelte tid.

32 Og hvad skal folkeslagenes
sendebud da svare? At Herren
har grundlagt aZion, og de
bfattige af hans folk skal csætte
deres lid til det.

KAPITEL 25

Nefi fryder sig ved tydelighed –
Esajas’ profetier skal blive forstået i
de sidste dage – Jøderne skal vende
tilbage fra Babylon, korsfæste
Messias og blive spredt og plaget
– De skal blive genrejst, når de
tror på Messias – Han kommer
første gang seks hundrede år efter,
at Lehi forlod Jerusalem – Nefit-
terne holder Moseloven og tror på

21a 2 Mos 20:5.
22a Ordsp 10:7.

b Job 18:19.
23a Es 34:11–15.
25a Emnet skifter til

assyrernes angreb og
Judas fald i 701 f.Kr.
(versene 24–27).
2 Kong 19:32–37;
Es 37:33–38.

b dvs bjergene i Juda
og Israel.

c Es 10:27.
26a dvs alle verdslige

nationer bliver til
sidst omstyrtet på
denne måde.

28a dvs i omkring 720
f.Kr. blev denne
profeti, eller dette

budskab om
undergang, givet om
filistrene, hvorimod
Juda skulle være i
sikkerhed.

b 2 Kong 16:20.
32a gs Zion.

b Sef 3:12.
c el søge tilflugt i det.
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Kristus, som er Israels Hellige.
Omkring 559–545 f.Kr.

Se, jeg, Nefi, taler noget om de
ord, som jeg har skrevet, og som
er blevet talt af Esajas’ mund.
For se, Esajas sagde meget, som
det var asvært for mange af mit
folk at forstå; for de kender ikke
til den måde, hvorpå der blev
profeteret blandt jøderne.

2 For jeg, Nefi, har ikke lært
dem meget om jødernes skikke,
for deres agerninger var mør-
kets gerninger, og deres hand-
linger var vederstyggeligheders
handlinger.

3 Derfor skriver jeg til mit folk,
til alle dem som herefter skal
modtage det, som jeg skriver,
for at de må få kundskab om
Guds straffedomme, at de
kommer over alle folkeslag i
overensstemmelse med det ord,
som han har talt.

4 Lyt derfor, o mit folk, som er
af Israels hus, og lån øre til mine
ord; for skønt Esajas’ ord ikke er
tydelige for jer, så er de alligevel
tydelige for alle dem, der er
fyldt af aprofetiens bånd. Men
jeg giver jer en profeti i over-
ensstemmelse med den ånd,
der er i mig; for se, jeg vil profe-
tere i overensstemmelse med
den ctydelighed, der har været i
mig fra den tid, da jeg kom fra
Jerusalem med min far; for se,
min sjæl fryder sig ved tydelig
tale til mit folk, så de kan lære.

5 Ja, og min sjæl fryder sig
ved aEsajas’ ord, for jeg kom
fra Jerusalem, og mine øjne har
set det, der angår bjøderne, og
jeg ved, at jøderne forstår det,
der angår profeterne, og der
findes intet andet folk, som
forstår det, der blev talt til
jøderne, end netop dem, med-
mindre de er blevet oplært i
jødernes skikke.

6 Men se, jeg, Nefi, har ikke
oplært mine børn i jødernes
skikke; men se, jeg har selv boet
ved Jerusalem, hvorfor jeg ken-
der til egnene deromkring; og
jeg har over for mine børn
omtalt Guds straffedomme,
som er blevet afuldbyrdet blandt
jøderne, for mine børn, i over-
ensstemmelse med alt det, som
Esajas har talt, og jeg skriver
dem ikke.

7 Men se, jeg går videre med
min egen profeti i overens-
stemmelse med min atydelige
måde, som jeg ved, at ingen
kan tage fejl af; alligevel vil
mennesker i de dage, når Esajas’
profetier skal blive opfyldt,
med vished kende dem på de
tidspunkter, da de skal ske.

8 Derfor er de af aværdi for
menneskenes børn; og den, som
mener, at de ikke er det, til dem
vil jeg især tale og begrænse
ordene til mit beget folk; for jeg
ved, at de skal være af stor vær-
di for dem i de csidste dage, for
på den dag skal de forstå dem;

25 1a 2 Ne 25:5–6.
2a 2 Kong 17:13–20.
4a gs Profeti.

b gs Helligånden.
c 2 Ne 31:3; 33:5–6;

Jakob 4:13.

5a 1 Ne 19:23; 3 Ne 23:1.
b gs Jøder.

6a 2 Ne 6:8;
Hel 8:20–21.

7a 2 Ne 32:7;
Alma 13:23.

8a gs Skrifter –
Værdien af skrifter.

b En 1:13–16;
Morm 5:12–15;
L&P 3:16–20.

c gs Sidste dage.
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derfor har jeg skrevet dem til
deres gavn.
9 Og ligesom et slægtled er

blevet audryddet blandt jøderne
på grund af ugudelighed, såle-
des er de blevet udryddet fra
slægtled til slægtled i overens-
stemmelse med deres ugudelig-
hed; og ingen af dem er nogen
sinde blevet udryddet, uden
at det blev dem bforudsagt af
Herrens profeter.

10 Derfor er der blevet dem
fortalt om den ødelæggelse, der
skulle komme over dem, straks
efter at min far forlod Jerusalem;
alligevel forhærdede de hjertet;
og i overensstemmelse med min
profeti er de blevet audryddet
med undtagelse af dem, der
bliver bført bort til Babylon som
fanger.

11 Og se, dette taler jeg på
grund af den ånd, som er i mig.
Og til trods for at de er blevet
ført bort, skal de igen vende
tilbage og tage Jerusalems land
i besiddelse; derfor skal de igen
blive abragt tilbage til deres
arveland.

12 Men se, de skal have krige
og rygter om krige; og når
den dag kommer, da Faderens
aEnbårne, ja, himlens og jordens
Fader, giver sig til kende for
dem i kødet, se, da vil de for-
kaste ham på grund af deres

syndighed og deres hjertes hård-
hed og deres nakkes stivhed.

13 Se, de vil akorsfæste ham;
og efter at han har ligget i en
bgravhule i et tidsrum af ctre
dage, skal han dopstå fra de
døde med helbredelse i sine vin-
ger; og alle de, der tror på hans
navn, skal blive frelst i Guds
rige. Derfor fryder min sjæl sig
ved at profetere om ham, for
jeg har eset hans dag, og mit
hjerte priser hans hellige navn.

14 Og se, det skal ske, efter
at aMessias er opstået fra de
døde og har givet sig til kende
for sit folk, for så mange som
vil tro på hans navn, se, da skal
Jerusalem blive bødelagt igen;
for ve dem, der kæmper mod
Gud og hans kirkes folk.

15 Derfor skal ajøderne blive
bspredt blandt alle folkeslag, ja,
og cBabylon skal også blive øde-
lagt; derfor skal jøderne blive
spredt af andre folkeslag.

16 Og efter at de er blevet
spredt, og Gud Herren har
tugtet dem ved andre folkeslag
i et tidsrum af mange slægtled,
ja, fra slægtled til slægtled, indtil
de bliver formået til at atro på
Kristus, Guds Søn, og på forso-
ningen, der er altomfattende for
hele menneskeslægten – og når
den dag kommer, da de vil tro
på Kristus og tilbede Faderen i

9a Jer 39:4–10;
Matt 23:37–38.

b Am 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 Ezra 1:1–4;

Jer 24:5–7.
12a gs Enbårne.
13a Luk 23:33.

b Joh 19:41–42;
1 Ne 19:10.

c Luk 24:6–7;
Mosi 3:10.

d gs Opstandelse.
e 1 Ne 11:13–34.

14a gs Messias.
b Luk 21:24;

JS–M 1:1–18.
15a gs Jøder.

b Neh 1:8–9; 2 Ne 10:6.
c gs Babel, Babylon.

16a 2 Ne 10:6–9; 30:7;
Morm 5:14.



111 Nefis Anden Bog 25:17–22

hans navn med rent hjerte og
rene hænder og ikke længere se
frem til en anden Messias, da, til
den tid, kommer dagen, hvor
det er nødvendigt, at de tror
på dette.
17 Og Herren vil igen for

anden gang udstrække sin hånd
for at agenrejse sit folk fra deres
fortabte og faldne tilstand. Der-
for vil han skride til at udføre et
bforunderligt værk og et under
blandt menneskenes børn.
18 For se, han skal bringe dem

sine aord, hvilke ord skal bdøm-
me dem på den yderste dag,
for de skal gives dem med det
formål at coverbevise dem om
den sande Messias, som blev
forkastet af dem, og for at
overbevise dem om, at de ikke
længere behøver at se frem til,
at der skal komme en Messias;
for der skal ikke komme nogen,
uden at det er en dfalsk Messias,
der skal bedrage folk; for der er
kun omtalt én Messias af profe-
terne, og denne Messias er ham,
der vil blive forkastet af jøderne.

19 For ifølge profeternes ord
kommer aMessias bseks hun-
drede år efter den tid, da min
far forlod Jerusalem; og ifølge
profeternes ord og ligeledes
Guds cengels ord skal hans navn
være Jesus Kristus, Guds Søn.

20 Og se, mine brødre, jeg har
talt tydeligt, så I ikke kan
tage fejl. Og så sandt som Gud
Herren lever, som aførte Israel
ud af Egyptens land og gav
Moses magt, så han kunne bhel-
brede folkeslagene, efter at de
var blevet bidt af giftige slanger,
hvis de ville kaste blikket på
den cslange, som han rejste for
dem, og også gav ham magt, så
han kunne slå på dklippen og få
vandet til at komme frem; ja, se,
jeg siger jer, at så vist som dette
er sandt, og så sandt som Gud
Herren lever, er der ikke givet
noget andet enavn under him-
len, hvorved mennesket kan
blive frelst, end denne Jesus
Kristus, om hvem jeg har talt.

21 For se, af den årsag har Gud
Herren lovet mig, at det, som
jeg askriver, skal blive beskyttet
og bevaret og overdraget op
gennem mine efterkommere fra
slægtled til slægtled, så det
løfte må blive opfyldt for Josef,
at hans efterkommere baldrig
skulle omkomme, så længe som
jorden består.

22 Derfor skal det blive over-
leveret fra slægtled til slægtled,
så længe som jorden skal bestå;
og det skal blive overleveret
efter Guds vilje og behag; og de
folkeslag, som skal eje det, skal

17a 2 Ne 21:11–12; 29:1.
gs Gengivelse af
evangeliet.

b Es 29:14; 2 Ne 27:26;
3 Ne 28:31–33.

18a 2 Ne 29:11–12; 33:11,
14–15.

b gs Dom, den
endelige.

c 2 Ne 26:12–13.
d gs Antikrist.

19a gs Jesus Kristus –
Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

b 1 Ne 10:4; 3 Ne 1:1, 13.
c 2 Ne 10:3.

20a 2 Mos 3:7–10;
1 Ne 17:24, 31; 19:10.

b Joh 3:14; 1 Ne 17:41.
c 4 Mos 21:8–9;

Alma 33:19;
Hel 8:14–15.

d 2 Mos 17:6;
4 Mos 20:11;
1 Ne 17:29; 20:21.

e Hos 13:4;
ApG 4:10–12;
Mosi 5:8;
Moses 6:52.
gs Frelser.

21a 2 Ne 27:6–14.
b Am 5:15; 2 Ne 3:16;

Alma 46:24–27.
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blive adømt efter det i henhold
til de ord, der er skrevet.

23 For vi arbejder flittigt med
at skrive for at aformå vore børn
og også vore brødre til at tro på
Kristus og til at blive forligt med
Gud; for vi ved, at det er ved
bnåde, at vi bliver frelst, efter
alt hvad vi kan cgøre.
24 Og til trods for at vi tror på

Kristus, aholder vi Moseloven
og ser med standhaftighed hen
til Kristus, indtil loven bliver
opfyldt.

25 For med dette sigte blev
aloven givet; derfor er loven
blevet bdød for os, og vi er
blevet gjort levende i Kristus på
grund af vor tro, dog holder vi
loven på grund af befalingerne.

26 Og vi ataler om Kristus, vi
fryder os i Kristus, vi prædiker
om Kristus, vi bprofeterer om
Kristus, og vi skriver i overens-
stemmelse med vore profetier,
for at vore cbørn kan vide, til
hvilken kilde de kan se hen for at
få dforladelse for deres synder.
27 For se, vi taler om loven,

for at vore børn kan vide, at
loven er død, og at de ved at
vide, at loven er død, kan se
frem til det liv, som er i Kristus,
og vide, med hvilket sigte loven
blev givet. Og efter at loven er
opfyldt i Kristus, at de ikke
behøver at forhærde hjertet mod

ham, når loven burde være
afskaffet.

28 Og se nu, mit folk, I er et
astivnakket folk; derfor har jeg
talt tydeligt til jer, så I ikke kan
misforstå. Og de ord, som jeg
har talt, skal stå som et bvidnes-
byrd mod jer, for de er tilstræk-
kelige til at clære enhver den
rette vej, for den rette vej er at tro
på Kristus og ikke forkaste ham
for ved at forkaste ham, forka-
ster I også profeterne og loven.

29 Og se nu, jeg siger jer, at
den rette vej er at tro på Kristus
og ikke forkaste ham; og Kristus
er Israels Hellige; derfor må I
bøje jer for ham og tilbede ham
af al jeres akraft, sind og styrke
og af hele jeres sjæl; og hvis I
gør dette, skal I på ingen måde
blive stødt ud.

30 Og for så vidt, som det er
nødvendigt, skal I holde Guds
skikke og aordinancer, indtil
loven, som blev givet til Moses,
bliver opfyldt.

KAPITEL 26

Kristus vil betjene nefitterne –
Nefi forudser udryddelsen af sit folk
– De vil tale fra støvet – Ikke-
jøderne vil opbygge falske kirker
og hemmelige sammensværgelser
– Herren forbyder mennesker at

22a 2 Ne 29:11; 33:10–15;
3 Ne 27:23–27.

23a gs Barn, børn.
b Rom 3:23–24;

2 Ne 2:4–10;
Mosi 13:32;
Alma 42:12–16;
L&P 138:4.
gs Nåde.

c Jak 2:14–26.
gs Gerninger.

24a Jakob 4:4–5.
25a gs Moseloven.

b Rom 7:4–6.
26a Jakob 4:12;

Jar 1:11;
Mosi 3:13.

b Luk 10:23–24.

c gs Barn, børn.
d gs Syndsforladelse.

28a Mosi 3:14.
b gs Vidnesbyrd.
c 2 Ne 33:10.

29a 5 Mos 6:5;
Mark 12:29–31.

30a gs Ordinancer.
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udøve præstelist. Omkring 559–
545 f.Kr.

Og efter at Kristus er aopstået
fra de døde, skal han bvise sig
for jer, mine børn og mine elske-
de brødre; og de ord, han skal
tale til jer, skal være den clov,
som I skal holde.

2 For se, jeg siger jer, at jeg
har set, at mange slægtled skal
gå bort, og der skal være store
krige og stridigheder blandt
mit folk.

3 Og når Messias kommer,
skal der gives mit folk ategn på
hans bfødsel og også på hans
død og opstandelse; og stor og
skrækkelig skal den dag være
for de ugudelige, for de skal
omkomme; og de omkommer,
fordi de støder profeterne og de
hellige ud og stener dem og slår
dem ihjel; derfor skal råbet fra
de helliges cblod stige op til
Gud fra jorden mod dem.

4 For se, alle de, som er stolte,
og som handler ugudeligt, skal
blive aopbrændt af den dag, der
kommer, siger Hærskarers Her-
re, for de skal være som stubbe.
5 Og de, der slår profeterne og

de hellige ihjel, dem skal jordens
dyb aopsluge, siger Hærskarers
Herre, og bbjerge skal dække
dem, og hvirvelvinde skal føre

dem bort, og bygninger skal
falde ned over dem og sønder-
knuse dem og male dem til støv.

6 Og de skal blive hjemsøgt
af torden og lyn og jordskælv
og alle slags ødelæggelser; for
Herrens vredes ild skal være
tændt imod dem, og de skal væ-
re som stubbe, og den dag, der
kommer, skal fortære dem, siger
Hærskarers Herre.

7 O, min sjæls smerte og kval
over tabet af mit folks faldne!
For jeg, Nefi, har set det, og det
er nær ved at fortære mig for
Herrens nærhed, men jeg må
råbe til min Gud: Dine veje er
aretfærdige.
8 Men se, de retfærdige, der

lytter til profeternes ord og ikke
slår dem ihjel, men til trods for
al aforfølgelse med standhaftig-
hed ser frem til Kristus efter de
tegn, der er givet – se, det er
dem, der bikke skal omkomme.

9 Men Retfærdighedens Søn
skal avise sig for dem, og han
skal bhelbrede dem, og de skal
have cfred i ham, indtil dtre
slægtled er gået bort, og mange
af det efjerde slægtled er gået
bort i retfærdighed.

10 Og når dette har fundet
sted, rammer en hastig aøde-
læggelse mit folk; for til trods
for smerterne i min sjæl har jeg

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.
gs Tegn.

b gs Jesus Kristus –
Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

c 1 Mos 4:10;
2 Ne 28:10;

Morm 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 gs Retfærdig,
retfærdighed.

8a gs Forfølgelse.
b 3 Ne 10:12–13.

9a 3 Ne 11:8–15.

b 3 Ne 17:7–9.
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;

Morm 8:1–9.
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set det; derfor ved jeg, at det
skal ske; og de sælger sig selv
for intet; for som belønning for
deres stolthed og deres dårskab
skal de høste undergang; for
eftersom de giver efter for Djæ-
velen og vælger mørkets ger-
ninger snarere end lysets, skal
de fare ned til bhelvede.

11 For Herrens Ånd vil ikke
stedse akæmpe med mennesket.
Og når Ånden hører op med at
kæmpe med mennesker, da
kommer hastig undergang, og
det bedrøver min sjæl.
12 Og som jeg talte om, at

ajøderne skulle blive boverbevist
om, at Jesus er den csande
Kristus, så må det nødvendigvis
være sådan, at ikke-jøderne
også bliver overbevist om, at
Jesus er Kristus, den evige Gud,

13 og at han giver sig til kende
ved aHelligåndens kraft for alle
dem, der tror på ham, ja, for
hvert eneste folkeslag, stamme,
tungemål og folk ved at gøre
mægtige mirakler, tegn og un-
dere blandt menneskenes børn
i forhold til deres tro.

14 Men se, jeg profeterer for jer
om de asidste dage; om de dage,
da Gud Herren skal bbringe det-
te frem for menneskenes børn.

15 Efter at mine efterkommere
og mine brødres efterkommere
er sunket ned i vantro og er
blevet slået af ikke-jøderne; ja,
efter at Gud Herren har slået

lejr rundt omkring dem og har
belejret dem med en vold og
rejst fæstninger mod dem; og
efter at de er blevet bragt ned
i støvet, så de endog ikke er
til, skal de retfærdiges ord dog
blive skrevet, og de trofastes
bønner skal blive hørt, og alle
de, der er sunket ned i vantro,
skal ikke blive glemt.

16 For de, som skal blive ud-
ryddet, skal atale til dem fra
jorden, og deres tale skal lyde
svagt fra støvet, og deres røst
skal være som fra en, der maner
ånder frem; for Gud Herren vil
give ham magt, så han kan
hviske om dem, som var det fra
jorden, og deres tale skal hviske
fra støvet.

17 For så siger Gud Herren:
aDe skal nedskrive det, der skal
blive gjort blandt dem, og det
skal blive skrevet og forseglet i
en bog, og de, der er sunket ned
i vantro, skal ikke få det, for
de bforsøger at tilintetgøre det,
der hører Gud til.

18 For se, ligesom de, der blev
udryddet, er blevet udryddet
hastigt; og mængden af deres
skrækindjagende skal være som
aavner, der blæser bort – ja, så
siger Gud Herren: Det skal ske
på et øjeblik, pludseligt –

19 og det skal ske, at de, der er
sunket ned i vantro, skal blive
aslået ved ikke-jødernes hånd.
20 Og ikke-jøderne er indbild-

10b gs Helvede.
11a Eter 2:15.
12a 2 Ne 30:7;

Morm 5:14.
gs Jøder.

b 2 Ne 25:18.
c Morm 3:21.

13a gs Helligånden.
14a gs Sidste dage.

b gs Gengivelse af
evangeliet.

16a Es 29:4;
Moro 10:27;
Moses 7:62.

gs Mormons Bog.
17a 2 Ne 29:12.

b En 1:14.
18a Morm 5:16–18.
19a 3 Ne 16:8–9;

20:27–28.
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ske i deres øjnes astolthed og er
bsnublet, fordi deres canstøds-
sten var stor, så de har opbygget
mange dkirker; alligevel nedgør
de Guds kraft og mirakler og
priser for sig selv deres egen
visdom og deres egen elærdom,
så de kan skaffe sig vinding og
fkværne på den fattiges ansigt.
21 Og der er opbygget mange

kirker, hvilket forårsager amis-
undelse, stridigheder og ond-
sindethed.

22 Og der er også ahemmelige
sammensværgelser, ja, som i
fordums tid efter Djævelens
sammensværgelser; for han er
grundlæggeren af alt dette; ja,
grundlæggeren af mord og mør-
kets gerninger; ja, og han leder
dem ved halsen med et hørreb,
indtil han binder dem med sine
stærke reb for evigt.

23 For se, mine elskede brødre,
jeg siger jer, at Gud Herren ud-
fører ikke sine gerninger i mørke.

24 Han gør ikke noget, uden
at det er til gavn for verden; for
han aelsker verden, så han end-
og nedlægger sit eget liv, så
han kan drage balle mennesker
til sig. Derfor befaler han ikke
nogen, at de ikke skal tage del
i hans frelse.
25 Se, råber han til nogen og

siger: Gå bort fra mig? Se, jeg
siger jer: Nej, men han siger:

aKom til mig, alle I jordens
ender, bkøb mælk og honning
uden penge og uden betaling.

26 Se, har han befalet nogen,
at de skulle gå ud af synagoger-
ne eller ud af tilbedelseshusene?
Se, jeg siger jer: Nej.

27 Har han befalet nogen, at
de ikke skulle tage del i hans
afrelse? Se, jeg siger jer: Nej, men
han har bgivet den frit til alle
mennesker; og han har befalet
sit folk, at de skulle formå alle
mennesker til comvendelse.
28 Se, har Herren befalet

nogen, at de ikke skulle tage
del i hans godhed? Se, jeg siger
jer: Nej, men aalle mennesker
har samme muligheder, det ene
såvel som det andet, og det er
ingen forbudt.

29 Han befaler, at der ingen
apræstelist skal være; for se,
præstelist består deri, at menne-
sker prædiker og sætter sig selv
op som et lys for verden, så de
kan opnå vinding og bverdens
ros, men de stræber ikke efter
Zions velfærd.

30 Se, Herren har forbudt dette;
for se, Gud Herren har givet den
befaling, at alle mennesker skal
nære anæstekærlighed, hvilken
næstekærlighed er bkærlighed,
og medmindre de nærer næste-
kærlighed, er de intet. For se,
hvis de nærede næstekærlighed,

20a gs Stolthed.
b 1 Ne 13:29, 34.

gs Frafald.
c Ez 14:4.
d 1 Ne 14:10; 22:23;

Morm 8:28.
e Morm 9:7–8;

2 Ne 9:28.
f Es 3:15; 2 Ne 13:15.

21a gs Misundelse.
22a gs Hemmelige

sammensværgelser.
24a Joh 3:16.

b 3 Ne 27:14–15.
25a Alma 5:33–35;

3 Ne 9:13–14.
b Es 55:1–2.

27a gs Frelse.

b Ef 2:8; 2 Ne 25:23.
c gs Omvendelse.

28a Rom 2:11;
1 Ne 17:33–35.

29a gs Præstelist.
b L&P 121:34–37.

30a Moro 7:47–48.
gs Næstekærlighed.

b gs Kærlighed.
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ville de ikke lade arbejderen i
Zion omkomme.
31 Men arbejderen i aZion

skal arbejde for Zion, for hvis
de arbejder for bpenge, skal de
fortabes.

32 Og videre, Gud Herren
har abefalet, at mennesker ikke
skulle slå ihjel, at de ikke skulle
lyve, at de ikke skulle stjæle,
at de ikke skulle bmisbruge
Herren, deres Guds navn, at
de ikke skulle misunde, at de
ikke skulle være ondsindede,
at de ikke skulle strides, den
ene med den anden, at de ikke
skulle begå utugtigheder, og
at de ikke skulle gøre noget
af dette; for den, der gør det,
skal fortabes.

33 For ingen af disse misger-
ninger kommer fra Herren, for
han gør det, som er godt blandt
menneskenes børn, og han gør
intet, undtagen det er tydeligt
for menneskenes børn; og han
opfordrer dem alle til at komme
til sig og tage del i hans godhed,
og han aafviser ingen, som kom-
mer til ham, sort og hvid, træl
og fri, mand og kvinde; og han
husker bhedningerne; og calle
er lige for Gud, både jøde og
ikke-jøde.

KAPITEL 27

Mørke og frafald skal dække jorden
i de sidste dage – Mormons bog
skal komme frem – Tre vidner skal

vidne om bogen – Den lærde vil
sige, at han ikke kan læse den for-
seglede bog – Herren vil udføre
et forunderligt værk og et under.
Sammenlign med Esajas’ Bog,
kapitel 29. Omkring 559–545 f.Kr.

Men se, i de asidste dage eller i
ikke-jødernes dage – ja, se alle
de ikke-jødiske folkeslag og
også jøderne, både de, der
kommer til dette land, og de,
der er i andre lande, ja, i alle
jordens lande, se, de skal være
berusede af ugudelighed og alle
slags vederstyggeligheder –

2 og når den dag kommer, skal
de blive hjemsøgt af Hærskarers
Herre med torden og med jord-
skælv og med megen larm og
med storm og med uvejr og med
den fortærende ilds aflamme.

3 Og alle de afolkeslag, der
bkæmper mod Zion, og som
plager hende, skal være som en
drøm i et nattesyn; ja, det skal
være for dem ligesom for en
sulten mand, der drømmer, og
se, han spiser, men han vågner,
og hans sjæl er tom; eller som
en tørstig mand, der drømmer,
og se, han drikker, men han
vågner, og se, han er svag, og
hans sjæl er tørstig; ja, således
skal den mængde fra alle folke-
slagene være, der kæmper mod
Zions bjerg.

4 For se, alle I, der begår mis-
gerninger, stands op og tænk,
for I skal råbe højt og skrige, ja,
I skal være berusede, men ikke

31a gs Zion.
b Jakob 2:17–19;

L&P 11:7; 38:39.
32a gs Guds befalinger.

b gs Blasfemi.

33a ApG 10:9–35, 44–45.
b Alma 26:37.
c Rom 2:11;

1 Ne 17:35.
27 1a gs Sidste dage.

2a Es 24:6; 66:15–16;
Jakob 6:3;
3 Ne 25:1.

3a Es 29:7–8.
b 1 Ne 22:14.
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af vin, I skal rave, men ikke af
stærk drik.
5 For se, Herren har udøst den

dybe søvns ånd over jer. For se,
I har lukket jeres øjne, og I har
forkastet profeterne; og jeres
herskere og seerne har han skjult
på grund af jeres ugudelighed.

6 Og det skal ske, at Gud
Herren skal bringe ordene fra
en abog frem til bjer, og det skal
være ordene fra dem, der er
slumret ind.
7 Og se, bogen skal være afor-

seglet; og i bogen skal der være
en båbenbaring fra Gud fra ver-
dens begyndelse til dens cende.
8 For se, på grund af det, der

er aforseglet, skal det, der er for-
seglet, bikke blive givet på folks
ugudeligheds og vederstygge-
ligheds dag. Derfor skal bogen
blive holdt tilbage fra dem.

9 Men bogen skal blive givet
til en amand, og han skal give
bogens ord, som er ordene fra
dem, der har slumret i støvet,
og han skal give disse ord til en
banden.

10 Men de ord, der er forsegle-
de, skal han ikke give, ej heller
skal han give bogen. For bogen
skal være forseglet ved Guds
kraft, og den åbenbaring, som
blev forseglet, skal forblive i
bogen, indtil Herren anser tiden
for at være inde, så de kan kom-
me frem; for se, de åbenbarer

alt fra verdens grundlæggelse
til dens ende.

11 Og den dag kommer, da de
ord i bogen, som blev forseglet,
skal blive læst op fra hustagene;
og de skal blive læst op ved
Kristi kraft; og alt, hvad der
nogen sinde er sket blandt men-
neskenes børn, og som nogen
sinde vil ske, ja, til jordens ende,
skal blive aåbenbaret for men-
neskenes børn.

12 For se, på den dag, da
bogen skal gives til den mand,
som jeg har talt om, skal bogen
være skjult for verdens øjne, så
ingens øjne skal se den, bortset
fra at atre bvidner skal se den
ved Guds kraft, ud over ham,
til hvem bogen skal gives; og
de skal vidne om sandheden af
bogen og det, der er i den.

13 Og der er ingen andre, som
skal se den, bortset fra nogle få
efter Guds vilje for at aflægge
vidnesbyrd om hans ord for
menneskenes børn; for Gud
Herren har sagt, at de trofastes
ord skal tale, som var det afra
de døde.

14 Derfor vil Gud Herren
skride til at bringe bogens ord
frem; og ved så mange vidners
mund, som han finder for godt,
vil han stadfæste sit ord, og ve
den, der aforkaster Guds ord!
15 Men se, det skal ske, at Gud

Herren skal sige til ham, til

6a 2 Ne 26:16–17; 29:12.
gs Mormons Bog.

b Jar 1:2;
Morm 5:12–13.

7a Es 29:11–12;
Eter 3:25–27; 4:4–7.

b Mosi 8:19.
c Eter 13:1–12.

8a Eter 5:1.
b 3 Ne 26:9–12;

Eter 4:5–6.
9a L&P 17:5–6.

b JS–H 1:64–65.
11a Luk 12:3;

Morm 5:8;
L&P 121:26–31.

12a 2 Ne 11:3;
Eter 5:2–4;
L&P 5:11, 15; 17:1.

b 5 Mos 19:15.
13a 2 Ne 3:19–20; 33:13–15;

Moro 10:27.
14a 2 Ne 28:29–30;

Eter 4:8.



Nefis Anden Bog 27:16–27 118

hvem han skal give bogen: Tag
disse ord, som ikke er forsegle-
de, og giv dem til en anden, så
han kan vise dem til den lærde
og sige: Jeg beder dig, alæs dette.
Og den lærde skal sige: Bring
bogen hid, og jeg vil læse dem.

16 Og se, for verdens æres
skyld og for at få avinding siger
de dette og ikke for Guds æres
skyld.
17 Og manden skal sige: Jeg

kan ikke bringe bogen, for den
er forseglet.

18 Da skal den lærde sige: Jeg
kan ikke læse den.

19 For se, det skal ske, at Gud
Herren atter vil give bogen og
dens ord til ham, der ikke er
lærd; og den mand, der ikke er
lærd, skal sige: Jeg er ikke lærd.

20 Da skal Gud Herren sige til
ham: De lærde skal ikke læse
dem, for de har forkastet dem,
og jeg er i stand til at udføre mit
eget værk, derfor skal du læse
de ord, som jeg vil give dig.

21 aRør ikke det, der er forseg-
let, for jeg vil bringe det frem,
når jeg anser tiden for at være
inde, for jeg vil vise menneske-
nes børn, at jeg er i stand til at
udføre mit eget værk.
22 For se, når du har læst de

ord, som jeg har befalet dig, og
har skaffet de avidner, som jeg
har lovet dig, da skal du forseg-
le bogen igen og skjule den i
mig, så jeg kan bevare de ord,

som du ikke har læst, indtil jeg
i min egen visdom finder det
tjenligt at åbenbare alt for men-
neskenes børn.

23 For se, jeg er Gud; og jeg er
en Gud, der gør amirakler; og
jeg vil vise verden, at jeg er den
bsamme i går, i dag og for evigt;
og jeg virker ikke blandt menne-
skenes børn, undtagen ci forhold
til deres tro.

24 Og det skal atter ske, at
Herren skal sige til ham, der
skal læse de ord, der skal blive
givet ham:

25 aEftersom dette folk hen-
vender sig til mig med munden
og bærer mig med læberne, men
har fjernet deres hjerte langt
bort fra mig, og deres frygt for
mig er tillært efter menneskers
cforskrifter –
26 vil jeg derfor skride til at

udføre et aforunderligt værk
blandt dette folk, ja, et bforun-
derligt værk og et under, for
deres vises og lærdes visdom
skal forgå, og deres kloges
kundskab skal skjules.

27 Og ave dem, der søger dybt
for at skjule deres plan for
Herren! Og deres gerninger sker
i mørket, og de siger: Hvem ser
os, og hvem kender os? Og de
siger også: Det, at du vender
tingene på hovedet, skal visselig
regnes som bpottemagerens ler.
Men se, jeg vil vise dem, siger
Hærskarers Herre, at jeg kender

15a Es 29:11–12;
JS–H 1:65.

16a gs Præstelist.
21a Eter 5:1.
22a gs Vidner om

Mormons Bog.
23a gs Mirakel.

b Hebr 13:8.
c Hebr 11;

Eter 12:7–22.
25a Es 29:13.

b Matt 15:8.
c 2 Ne 28:31.

26a 1 Ne 22:8;

2 Ne 29:1–2.
gs Gengivelse af
evangeliet.

b Es 29:14;
2 Ne 25:17.

27a Es 29:15.
b Jer 18:6.
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alle deres gerninger. For skal
gerningen sige om ham, der
gjorde den: Han har ikke gjort
mig? Eller skal det, der er for-
met, sige om ham, som formede
det: Han har ingen forståelse?
28 Men se, siger Hærskarers

Herre: Jeg vil vise menneskenes
børn, at det kun varer en meget
kort tid endnu, og så skal
Libanon blive forvandlet til en
frugtbar mark; og den frugtbare
mark skal regnes for en skov.

29 aOg på den dag skal den
døve høre bogens ord, og
den blindes øjne skal se ud af
dunkelhed og ud af mørke.
30 Og de asagtmodige skal

også have vækst, og deres bfryd
skal være i Herren, og de fattige
blandt mennesker skal fryde
sig i Israels Hellige.

31 For så vist som Herren lever,
skal de se, at den askrækindja-
gende bliver gjort til intet, og at
spotteren bliver fortæret, og
at alle, der lurer på ondt, bliver
forstødt;
32 og de, der gør et menneske

til aovertræder på grund af et
ord og lægger en fælde for ham,
der irettesætter i bporten og
cafviser den retfærdige som
noget, der er uden værdi.

33 Derfor, så siger Herren,
som forløste Abraham, angåen-
de Jakobs hus: Jakob skal ikke
blive til skamme nu, ej heller
skal hans ansigt blegne nu.

34 Men når han aser sine børn,

mine hænders værk, i sin midte,
skal de hellige mit navn og helli-
ge Jakobs Hellige og skal frygte
Israels Gud.

35 Også de, som afór vild i
ånden, skal komme til kund-
skab, og de, som murrede, skal
blære lærdom.

KAPITEL 28

Mange falske kirker bliver bygget
op i de sidste dage – De underviser
i falske og tomme og tåbelige lær-
domme – Frafald bliver fremher-
skende på grund af falske lærere –
Djævelen raser i menneskers hjerte
– Han underviser i alle slags falske
lærdomme. Omkring 559–545 f.Kr.

Og se nu, mine brødre, jeg har
talt til jer, som Ånden har drevet
mig, derfor ved jeg, at det vis-
selig vil ske.

2 Og det, der skal skrives af
abogen, skal være af stor bværdi
for menneskenes børn og især
for vore efterkommere, der er
en rest af Israels hus.

3 For det skal ske på den
dag, at de akirker, som er bygget
op, og ikke til Herren, når den
ene skal sige til den anden: Se,
jeg, jeg er Herrens! og de andre
skal sige: Jeg, jeg er Herrens! og
således skal enhver sige, som
har bygget kirker op, og ikke til
Herren –

4 og de skal strides, den ene
med den anden; og deres præ-

29a Es 29:18.
30a gs Sagtmodig.

b L&P 101:36.
31a Es 29:20.
32a Luk 11:54.

b Am 5:10.

c 2 Ne 28:16.
34a Es 29:23–24.
35a 2 Ne 28:14;

L&P 33:4.
b Dan 12:4.

28 2a gs Mormons Bog.

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;
Morm 8:28, 32–38.
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ster skal strides, den ene med
den anden, og de skal undervi-
se med deres egen alærdom og
forkaste Helligånden, som giver
mæle.
5 Og de aforkaster Guds, Israels

Helliges, bkraft; og de siger til
folket: Lyt til os, og hør vor
forskrift; for se, der er cingen
Gud i dag, for Herren og Forlø-
seren har udført sin gerning,
og han har givet sin magt til
mennesker;

6 se, lyt til min forskrift; hvis
de siger, at der er udført et
mirakel ved Herrens hånd, så
tro det ikke, for i dag er han
ikke en Gud, der gør amirakler;
han har udført sin gerning.

7 Ja, og der skal være mange,
der skal sige: aSpis, drik, og vær
lystig, for i morgen dør vi, og
det skal gå os godt.
8 Og der skal også være man-

ge, der skal sige: Spis, drik, og
vær lystig, men frygt alligevel
Gud – han vil aretfærdiggøre, at
man begår en lille synd; ja, blyv
lidt, drag fordel af en anden på
grund af hans ord, grav en
cgrav for din næste; det er der
intet galt i; og gør alt dette, for i
morgen skal vi dø; og dersom
vi er skyldige, vil Gud slå os
med nogle få slag, og til sidst
skal vi blive frelst i Guds rige.

9 Ja, og der skal være mange,
som på denne måde skal un-
dervise i falske og tomme og
atåbelige blærdomme og skal
være opblæste i hjertet og søge
dybt for at skjule deres planer
for Herren; og deres gerninger
skal ske i mørket.

10 Og de helliges ablod skal
råbe fra jorden mod dem.

11 Ja, de har alle forladt avejen;
de er blevet bfordærvede.

12 På grund af astolthed og på
grund af falske lærere og falsk
lære er deres kirker blevet
fordærvede, og deres kirker er
indbildske; på grund af stolthed
er de opblæste.

13 De arøver fra de bfattige til
deres fine helligdomme; de
røver fra de fattige til deres fine
klæder; og de forfølger de sagt-
modige og de fattige i hjertet,
fordi de er opblæste i deres
cstolthed.
14 De aknejser med nakken og

holder hovedet højt; ja, og på
grund af stolthed og ugudelig-
hed og vederstyggeligheder og
utugtigheder er de alle bfaret
vild med undtagelse af nogle få,
der er Kristi ydmyge tilhængere;
men de bliver ledet således,
at de i mange tilfælde begår
fejl, fordi de er undervist efter
menneskers forskrifter.

4a 2 Ne 9:28.
5a 2 Ne 26:20.

b 2 Tim 3:5.
c Alma 30:28.

6a Morm 8:26; 9:15–26.
7a 1 Kor 15:32;

Alma 30:17–18.
8a Morm 8:31.

b L&P 10:25;
Moses 4:4.

gs Løgn.
c Ordsp 26:27;

1 Ne 14:3.
9a Ez 13:3;

Hel 13:29.
b Matt 15:9.

10a Åb 6:9–11;
2 Ne 26:3;
Morm 8:27;
Eter 8:22–24;

L&P 87:7.
11a Hel 6:31.

b Morm 8:28–41;
L&P 33:4.

12a Ordsp 28:25.
13a Ez 34:8.

b Hel 4:12.
c Alma 5:53.

14a Ordsp 21:4.
b Es 53:6.
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15 O, de avise og de lærde
og de rige, som er opblæste i
hjertets bstolthed, og alle de,
som prædiker falske lærdomme,
og alle de, som begår utugtig-
heder og fordrejer Herrens
rette vej, cve, ve, ve dem, siger
Herren, Gud den Almægtige,
for de skal blive nedstyrtet til
helvede!

16 Ve dem, som aafviser den
retfærdige som noget, der er
uden værdi, og håner det, der er
godt, og siger, at det er uden
værdi! For den dag skal komme,
da Gud Herren hastigt vil hjem-
søge jordens indbyggere; og på
den dag, da de er bfuldstændig
modne i ugudelighed, skal de
omkomme.
17 Men se, hvis jordens ind-

byggere omvender sig fra deres
ugudelighed og vederstyggelig-
heder, skal de ikke blive udryd-
det, siger Hærskarers Herre.

18 Men se, den store og veder-
styggelige kirke, hele jordens
askøge, skal bstyrte til jorden,
og stort skal dens fald blive.
19 For Djævelens rige skal

aryste, og de, der tilhører det,
må nødvendigvis blive væk-
ket til omvendelse, ellers vil
b Djævelen gribe dem med
sine evigtvarende clænker, og
de bliver ophidset til vrede og
fortabes.

20 For se, på den dag skal han
arase i hjertet på menneskenes

børn og ophidse dem til vrede
imod det, der er godt.

21 Og andre aberoliger han og
luller dem ind i kødelig sikker-
hed, så de siger: Alt er vel i Zion,
ja, Zion har fremgang, alt er
vel – og således narrer bDjæve-
len deres sjæl og fører dem
omhyggeligt ned til helvede.

22 Og se, andre drager han
bort ved smiger og fortæller
dem, at der ikke findes noget
ahelvede, og han siger til dem:
Jeg er ingen djævel, for der
findes ingen – og således hvi-
sker han dem i øret, indtil han
griber dem med sine forfærde-
lige blænker, hvorfra der ingen
udfrielse er.

23 Ja, de bliver grebet af døden
og helvede; og døden og helve-
de og Djævelen og alle, der er
blevet fanget deraf, skal stå for
Guds trone og blive adømt efter
deres gerninger, hvorfra de skal
gå til det sted, som er beredt for
dem, nemlig en bsø af ild og
svovl, som er uendelig pinsel.

24 Derfor, ve den, der er
ligegyldig i Zion.

25 Ve den, der råber: Alt er vel!
26 Ja, ve den, der alytter til

menneskers forskrifter og for-
kaster Guds kraft og Hellig-
åndsgaven!

27 Ja, ve den, der siger: Vi har
modtaget, og vi abehøver ikke
mere!

28 Og kort sagt, ve alle dem,

15a Ordsp 3:5–7.
b gs Stolthed.
c 3 Ne 29:5.

16a Es 29:21.
b Eter 2:9–10.

18a Åb 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 Morm 8:31.

b 2 Ne 9:39.
22a gs Helvede.

b Alma 36:18.
23a gs Jesus Kristus –

Dommer; Dom, den
endelige.

b 2 Ne 9:16, 19, 26.
26a 2 Ne 9:29.
27a Alma 12:10–11.
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som dirrer og er avrede på
grund af Guds sandhed! For se,
den, der er bygget på bklippen,
modtager den med glæde; og
den, der er bygget på en grund-
vold af sand, bæver af frygt for
at falde.

29 Ve den, der siger: Vi har
modtaget Guds ord, og vi
abehøver bikke mere af Guds
ord, for vi har tilstrækkeligt!

30 For se, så siger Gud Herren:
Jeg vil give menneskenes børn
linje på linje, forskrift på afor-
skrift, lidt her og lidt der; og
velsignede er de, der lytter til
mine forskrifter og låner øre
til mit råd, for de skal lære
bvisdom; for til den, der cmod-
tager, vil jeg give dmere; og fra
dem, der siger: Vi har tilstræk-
keligt! fra dem skal endog blive
taget det, de har.
31 Forbandet er den, som

asætter sin lid til mennesket eller
gør kød til sin arm eller lytter
til menneskers forskrifter, med-
mindre deres forskrifter bliver
givet ved Helligåndens kraft.
32 aVe ikke-jøderne, siger

Herren, Hærskarers Gud, for
uagtet jeg rækker min arm ud til
dem dag efter dag, forkaster de
mig; alligevel vil jeg være barm-
hjertig mod dem, siger Gud
Herren, hvis de vil omvende sig

og komme til mig, for min barm
er rakt ud hele dagen lang, siger
Herren, Hærskarers Gud.

KAPITEL 29

Mange ikke-jøder vil forkaste
Mormons Bog – De vil sige: Vi har
ikke brug for nogen anden bibel –
Herren taler til mange folkeslag –
Han vil dømme verden ud fra
de bøger, som skal blive skrevet.
Omkring 559–545 f.Kr.

Men se, der skal være mange –
på den dag, da jeg vil skride til
at udføre et aforunderligt værk
blandt dem, for at jeg kan erin-
dre mine bpagter, som jeg har
sluttet med menneskenes børn,
og for at jeg atter for canden
gang kan strække min hånd ud
for at genvinde mit folk, som er
af Israels hus,

2 og også for at jeg kan erindre
de løfter, som jeg har givet til
dig, Nefi, og også til din far, at
jeg vil huske jeres efterkomme-
re, og at jeres efterkommeres
aord skal udgå af min mund til
jeres efterkommere, og at mine
ord skal bhvisle frem til jordens
ender som et cbanner for mit
folk, der er af Israels hus,

3 og fordi mine ord skal hvisle
frem – skal mange af ikke-

28a 2 Ne 9:40; 33:5.
gs Oprør.

b Matt 7:24–27.
gs Klippe.

29a 2 Ne 29:3–10.
b 2 Ne 27:14;

Eter 4:8.
30a L&P 98:12.

b gs 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 Jakob 5:47; 6:4.
29 1a 2 Ne 27:26.

gs Gengivelse af
evangeliet.

b gs Abrahamske
pagt.

c 2 Ne 6:14; 21:11–12;
25:17.
gs Israel – Israels
indsamling.

2a 2 Ne 3:18–21.
b Es 5:26;

2 Ne 15:26;
Moro 10:28.

c 1 Ne 21:22.
gs Banner.
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jøderne sige: En abibel! En bibel!
Vi har en bibel, og der kan ikke
være nogen anden bibel.

4 Men så siger Gud Herren: O
tåber, de skal få en bibel, og
den skal udgå fra ajøderne, mit
gamle pagtsfolk. Og hvordan
takker de bjøderne for den cbibel,
som de får fra dem? Ja, hvad
mener ikke-jøderne? Erindrer
de jødernes møje og arbejde og
umage og deres flid for mig
med at tilvejebringe frelse for
ikke-jøderne?

5 O, I ikke-jøder, har I husket
jøderne, mit gamle pagtsfolk!
Nej, men I har forbandet dem
og har ahadet dem og har ikke
forsøgt at genrejse dem. Men se,
jeg vil gengælde alt dette på
jeres eget hoved; for jeg, Herren,
har ikke glemt mit folk.

6 Du tåbe, som siger: En abibel,
vi har en bibel, og vi har ikke
brug for nogen anden bibel. Har
I fået en bibel uden ved jøderne?

7 Ved I ikke, at der findes flere
end ét folkeslag? Ved I ikke, at
jeg, Herren jeres Gud, har askabt
alle mennesker, og at jeg husker
dem, som er på bøerne i havet,
og at jeg hersker i himlene
oventil og på jorden nedentil,
og jeg bringer mit ord ud til
menneskenes børn, ja, til alle
jordens folkeslag?

8 Hvorfor murrer I, fordi I skal
modtage mere af mit ord? Ved I
ikke, at ato folkeslags vidnes-
byrd er et bvidne for jer om, at
jeg er Gud, at jeg husker det ene
folkeslag såvel som det andet?
Derfor taler jeg de samme ord
til det ene folkeslag som til
det andet. Og når de to cfolke-
slag kommer sammen, skal de
to folkeslags vidnesbyrd også
komme sammen.

9 Og jeg gør dette for at jeg
kan bevise over for mange, at jeg
er den asamme i går, i dag og
for evigt, og at jeg taler mine ord
efter mit eget behag. Og fordi
jeg har talt ét bord, behøver I
ikke at formode, at jeg ikke kan
tale et andet, for mit værk er
endnu ikke fuldbragt, ej heller
bliver det det, førend menne-
skets endeligt, ej heller fra den
tid af og for evigt.

10 For se, fordi I har en bibel,
behøver I ikke at formode, at
den indeholder alle mine aord;
ej heller behøver I at formode,
at jeg ikke har ladet mere blive
skrevet.

11 For jeg befaler aalle menne-
sker, både i øst og i vest og i
nord og i syd og på øerne i
havet, at de skal bskrive de ord,
som jeg taler til dem; for ud fra
cbøgerne, som skal blive skrevet,

3a 1 Ne 13:23–25.
gs Bibelen;
Mormons Bog.

4a L&P 3:16.
b gs Jøder.
c gs Juda – Judas

træstykke.
5a 3 Ne 29:8.
6a 1 Ne 13:38.

7a gs Skabe.
b 1 Ne 22:4.

8a Ez 37:15–20;
1 Ne 13:38–41;
2 Ne 3:12.

b Matt 18:16.
gs Vidne (navneord).

c Hos 2:2.
9a Hebr 13:8.

b gs Åbenbaring.
10a gs Skrifter – Profetier

om skrifter som
skal komme frem.

11a Alma 29:8.
b 2 Tim 3:16.
c gs Livets bog.
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vil jeg ddømme verden, enhver
efter deres gerninger, i henhold
til det, der er skrevet.

12 For se, jeg skal tale til ajøder-
ne, og de skal skrive det, og jeg
skal også tale til nefitterne, og
de skal bskrive det, og jeg skal
også tale til de andre stammer
af Israels hus, som jeg har ført
bort, og de skal skrive det, og jeg
skal også tale til calle jordens
folkeslag, og de skal skrive det.
13 Og det skal ske, at ajøderne

skal få nefitternes ord, og nefit-
terne skal få jødernes ord; og
nefitterne og jøderne skal få
Israels btabte stammers ord, og
Israels tabte stammer skal få
nefitternes og jødernes ord.

14 Og det skal ske, at mit folk,
som er af aIsraels hus, skal blive
samlet hjem til deres ejendoms-
lande; og mit ord skal også blive
samlet i bét. Og jeg vil vise dem,
der kæmper mod mit ord og
mod mit folk, som er af cIsraels
hus, at jeg er Gud, og at jeg
sluttede dpagt med Abraham
om, at jeg ville huske hans
eefterkommere for fevigt.

KAPITEL 30

De ikke-jøder, som omvender sig,
skal blive regnet sammen med
pagtsfolket – Mange lamanitter
og jøder skal tro på ordet og blive

tiltalende – Israel skal blive gen-
rejst og de ugudelige slået ihjel.
Omkring 559–545 f.Kr.

Og se nu, mine elskede brødre,
jeg vil tale til jer; for jeg, Nefi,
vil ikke tillade, at I skal tro, at
I er mere retfærdige, end ikke-
jøderne skal være. For se, med-
mindre I holder Guds befalin-
ger, skal I alle ligeledes fortabes;
og på grund af de ord, der er
blevet talt, behøver I ikke at
tro, at ikke-jøderne skal blive
helt udryddet.

2 For se, jeg siger jer, at så
mange af ikke-jøderne, som vil
omvende sig, er Herrens apagts-
folk; og så mange af bjøderne,
som ikke vil omvende sig, skal
blive forstødt; for Herren slutter
ikke pagt med nogen undtagen
med dem, der comvender sig og
tror på hans Søn, som er Israels
Hellige.

3 Og nu vil jeg profetere noget
mere angående jøderne og ikke-
jøderne. For efter at bogen, som
jeg har talt om, er kommet frem
og blevet skrevet t i l ikke-
jøderne og igen blevet forseglet
til Herren, skal der være mange,
der vil atro på de ord, der er
skrevet; og bde skal bringe dem
til resten af vore efterkommere.

4 Og da skal resten af vore
efterkommere få kundskab om
os, hvorledes vi kom ud af

11d 2 Ne 25:22; 33:11,
14–15.
gs Dom, den
endelige.

12a 1 Ne 13:23–29.
b 1 Ne 13:38–42;

2 Ne 26:17.
c 2 Ne 26:33.

13a Morm 5:12–14.

b gs Israel – Israels ti
tabte stammer.

14a Jer 3:17–18.
b Ez 37:16–17.
c 1 Ne 22:8–9.
d 1 Mos 12:1–3;

1 Ne 17:40;
3 Ne 20:27;
Abr 2:9.

gs Abrahamske pagt.
e L&P 132:30.
f 1 Mos 17:7.

30 2a Gal 3:26–29.
b Matt 8:10–13.

gs Jøder.
c gs Omvendelse.

3a 3 Ne 16:6–7.
b 1 Ne 22:8–9.
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Jerusalem, og at de er efterkom-
mere af jøderne.
5 Og Jesu Kristi evangelium

skal blive kundgjort blandt
adem; derfor skal bde atter blive
bragt til ckundskab om deres
fædre og ligeledes ti l den
kundskab om Jesus Kristus, der
fandtes blandt deres fædre.

6 Og da skal de fryde sig, for
de skal vide, at det er en velsig-
nelse til dem fra Guds hånd; og
deres skæl af mørke skal begyn-
de at falde fra deres øjne, og
der skal ikke gå mange slægtled
bort blandt dem, førend de bliver
et rent og et atiltalende folk.

7 Og det skal ske, at ajøderne,
som er spredt, også skal bbegyn-
de at tro på Kristus, og de skal
begynde at samle sig på landets
overflade; og så mange, som vil
tro på Kristus, skal også blive
et tiltalende folk.

8 Og det skal ske, at Gud
Herren skal begynde sit værk
blandt alle folkeslag, stammer,
tungemål og folk for at tilveje-
bringe genoprettelsen af sit folk
på jorden.

9 Og med retfærdighed skal
Gud aHerren bdømme de fattige
og irettesætte med upartiskhed
til fordel for jordens csagtmodi-
ge. Og han skal slå jorden med
sin munds kæp, og med sine
læbers ånde skal han slå de
ugudelige ihjel.

10 For den atid kommer hastigt,
da Gud Herren skal forårsage
en stor badskillelse blandt folk,
og de ugudelige vil han slå ihjel,
og han vil cskåne sit folk, ja, selv
om han må dslå de ugudelige
ihjel ved ild.

11 Og aretfærdighed skal være
bæltet om hans lænder og tro-
fasthed bæltet om hans hofter.

12 Og da skal ulven abo sam-
men med lammet, og panteren
skal ligge sammen med kiddet,
og kalven og den unge løve og
fedekvæget skal leve sammen,
og et lille barn skal lede dem.

13 Og koen og bjørnen skal
æde; deres unger skal ligge sam-
men, og løven skal æde strå
som oksen.

14 Og det diende barn skal lege
ved giftslangens hul, og det
afvænnede barn skal stikke sin
hånd ind i hugormens hule.

15 De skal ikke forvolde ondt
eller ødelægge noget på hele
mit hellige bjerg; for jorden
skal være fuld af kundskab om
Herren, ligesom vandene dæk-
ker havet.

16 For se, aalle folkeslags
gerninger skal blive kundgjort;
ja, alt skal blive bkundgjort for
menneskenes børn.

17 Der er intet, der er hem-
meligt, som ikke skal blive
aåbenbaret; der er ingen mørkets
gerning, som ikke skal blive

5a 3 Ne 21:3–7, 24–26.
b L&P 3:20.
c 1 Ne 15:14; 2 Ne 3:12;

Morm 7:1, 9–10.
6a L&P 49:24; 109:65.
7a 2 Ne 29:13–14.

b 2 Ne 25:16–17.
9a Es 11:4–9.

b 2 Ne 9:15.
c gs Sagtmodig.

10a gs Sidste dage.
b L&P 63:53–54.
c Moses 7:61.
d 1 Ne 22:15–17, 23.

gs Jorden – Jordens
renselse.

11a Es 11:5–9.
12a Es 65:25.

gs Tusindårsriget.
16a L&P 101:32–35;

121:28–29.
b Eter 4:6–7.

17a L&P 1:2–3.
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bragt frem i lyset; og der er intet,
der er beseglet på jorden, som
ikke skal blive løst.
18 Derfor skal alt, som er blevet

åbenbaret for menneskenes børn,
blive åbenbaret på den dag; og i
lang tid skal Satan aikke længere
have magt over menneskenes
børns hjerte. Og nu, mine elske-
de brødre, slutter jeg mine ord.

KAPITEL 31

Nefi fortæller, hvorfor Kristus
blev døbt – Menneskene må følge
Kristus, blive døbt, modtage Hel-
ligånden og holde ud til enden for
at blive frelst – Omvendelse og dåb
er porten til den snævre og trange
sti – De, der holder befalingerne
efter dåben, opnår evigt liv. Om-
kring 559–545 f.Kr.

Og nu holder jeg, Nefi, op med
at aprofetere for jer, mine elske-
de brødre. Og jeg kan ikke skri-
ve andet end en smule, som jeg
visselig ved skal ske; ej heller
kan jeg skrive mere end nogle
få af min bror Jakobs ord.

2 For se, det, som jeg har
skrevet, er mig nok, bortset fra
nogle få ord, som jeg må tale
angående aKristi lære; derfor
vil jeg tale tydeligt til jer i over-
ensstemmelse med tydelighe-
den af min måde at profetere på.

3 For min sjæl fryder sig ved
tydelighed, for på denne måde
udfører Gud Herren sine ger-

ninger blandt menneskenes
børn. For Gud Herren giver alys,
så man forstår; for han taler til
mennesker på deres bsprog, så
de forstår.

4 For se, jeg ønsker, at I skal
huske, at jeg har talt til jer om
den aprofet, som Herren viste
mig, og som skulle døbe bGuds
lam, der skulle borttage verdens
synder.

5 Og se, hvis Guds lam, han
som er hellig, skulle have behov
for at blive adøbt med vand for
at opfylde al retfærdighed, o,
hvor meget større behov har da
ikke vi, som er uhellige, for at
blive døbt, ja, med vand!

6 Og nu vil jeg spørge jer, mine
elskede brødre, hvorledes Guds
lam opfyldte al retfærdighed
ved at blive døbt med vand?

7 Ved I ikke, at han var hellig?
Men uagtet at han er hellig,
viser han menneskenes børn, at
han hvad kødet angår ydmyger
sig for Faderen og bevidner for
Faderen, at han ville være alydig
mod ham ved at holde hans
befalinger.

8 For se, efter at han var blevet
døbt med vand, steg Helligån-
den ned over ham i askikkelse
af en bdue.

9 Og videre, det viser menne-
skenes børn, hvor snæver den
sti er, og hvor trang den aport
er, som de skulle træde ind ad,
idet han havde været eksemplet
for dem.

18a Åb 20:1–3; Eter 8:26.
31 1a 2 Ne 25:1–4.

2a 2 Ne 11:6–7.
3a gs Lys, Kristi lys.

b L&P 1:24.
4a 1 Ne 10:7; 11:27.

gs Johannes Døber.
b gs Guds lam.

5a Matt 3:11–17.
gs Døbe, dåb.

7a Joh 5:30.
gs Lydighed.

8a 1 Ne 11:27.
b gs Duens tegn.

9a 2 Ne 9:41;
3 Ne 14:13–14;
L&P 22:4.
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10 Og han sagde til menne-
skenes børn: aFølg mig. Derfor,
mine elskede brødre, kan vi
bfølge Jesus, medmindre vi er
villige til at holde Faderens
befalinger?
11 Og Faderen sagde: Omvend

jer, omvend jer, og bliv døbt i
min elskede Søns navn.

12 Og Sønnens røst kom også
til mig og sagde: Den, der
bliver døbt i mit navn, til ham
vil Faderen agive Helligånden,
ligesom til mig; bfølg derfor
mig, og gør det, som I har set
mig gøre.
13 Derfor ved jeg, mine elskede

brødre, at hvis I vil følge Sønnen
med hjertets faste forsæt uden at
handle hyklerisk og bedragerisk
over for Gud, men med oprigtig
hensigt omvender jer fra jeres
synder og bevidner for Faderen,
at I er villige til at påtage jer
Kristi navn ved adåb – ja, ved
at følge jeres Herre og jeres
frelser ned i vandet i overens-
stemmelse med hans ord, se,
da skal I modtage Helligånden;
ja, da kommer bdåben med
ild og med Helligånden, og da
kan I tale med engles ctunge
og råbe lovprisninger til Israels
Hellige.
14 Men se, mine elskede brød-

re, således kom Sønnens røst
til mig og sagde: Efter at I har

omvendt jer fra jeres synder og
bevidnet for Faderen ved dåben
med vand, at I er villige til at
holde mine befalinger og har
modtaget dåben med ild og med
Helligånden og kan tale med en
ny tunge, ja, med engles tunge,
og derefter skulle afornægte
mig, da ville det have været
bbedre for jer, at I ikke havde
kendt mig.

15 Og jeg hørte en røst fra
Faderen, som sagde: Ja, min
Elskedes ord er sande og tro-
værdige. Den, der holder ud til
enden, han skal blive frelst.

16 Og se, mine elskede brødre,
heraf ved jeg, at medmindre et
menneske aholder ud til enden
ved at følge den levende Guds
Søns beksempel, kan han ikke
blive frelst.

17 Gør derfor det, som jeg har
fortalt jer, at jeg har set, at jeres
Herre og jeres forløser vil gøre;
for af denne årsag er det blevet
vist til mig, at I måtte kende den
port, som I skal træde ind ad.
For den port, som I skal træde
ind ad, er omvendelse og adåb
med vand; og da får I bforladelse
for jeres synder ved ild og ved
Helligånden.

18 Og da er I på denne asnævre
og trange bsti, der fører til evigt
liv; ja, I er trådt ind ad porten; I
har handlet i overensstemmelse

10a Matt 4:19; 8:22; 9:9.
b Moro 7:11; L&P 56:2.

12a gs Helligåndsgaven.
b Luk 9:57–62;

Joh 12:26.
13a Gal 3:26–27.

b gs Helligåndsgaven;
Ild.

c 2 Ne 32:2–3.
14a Matt 10:32–33;

Alma 24:30;
L&P 101:1–5.
gs Utilgivelige synd.

b 2 Pet 2:21.
16a Alma 5:13; 38:2;

L&P 20:29.

b gs Jesus Kristus –
Jesu Kristi eksempel.

17a Mosi 18:10.
gs Døbe, dåb.

b gs Syndsforladelse.
18a 1 Ne 8:20.

b Ordsp 4:18.
gs Vejen.
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med Faderens og Sønnens be-
falinger; og I har modtaget
Helligånden, som cvidner om
Faderen og Sønnen, til opfyl-
delse af det løfte, som han har
givet, at hvis I gik ind ad denne
vej, skulle I modtage.
19 Og se, mine elskede brødre,

efter at I er kommet ind på den-
ne snævre og trange sti, vil jeg
spørge, om alt er agjort? Se,
jeg siger jer: Nej, for I er ikke
kommet så vidt uden ved Kristi
ord med urokkelig btro på ham,
idet I helt cforlader jer på hans
fortjenester, han der er mægtig
til at frelse.

20 Derfor må I atrænge jer frem
med standhaftighed i Kristus og
have et fuldkommen klart bhåb
og en ckærlighed til Gud og til
alle mennesker. For se, hvis I
trænger jer frem, idet I tager for
jer af Kristi ord og dholder ud
til enden, se, så siger Faderen: I
skal få evigt liv.

21 Og se nu, mine elskede
brødre, dette er avejen; og der
er bikke givet nogen anden vej
eller noget andet cnavn under
himlen, hvorved mennesket kan
blive frelst i Guds rige. Og se nu,
dette er dKristi lære og eFaderens
og Sønnens og Helligåndens
eneste og sande lære, de, som
er fén Gud uden ende. Amen.

KAPITEL 32

Engle taler ved Helligåndens kraft
– Mennesker må bede og selv få
kundskab fra Helligånden. Om-
kring 559–545 f.Kr.

Og se nu, mine elskede brødre,
jeg formoder, at I grunder en
del i hjertet over det, som I skal
gøre, efter at I er trådt ind
på denne vej. Men se, hvorfor
grunder I over dette i hjertet?

2 Husker I ikke, at jeg sagde til
jer, at I, efter at have amodtaget
Helligånden, kunne tale med
engles btunge. Og se, hvorledes
kunne I tale med engles tunge,
hvis ikke det var ved Helligån-
den?

3 aEngle taler ved Helligåndens
kraft; derfor taler de Kristi ord.
Derfor sagde jeg til jer: bTag for
jer af Kristi ord, for se, Kristi
ord vil fortælle jer alt det, som I
skal gøre.

4 For hvis I, efter at jeg har talt
disse ord, ikke kan forstå dem,
så er det, fordi I aikke beder,
ej heller banker på; derfor føres
I ikke ind i lyset, men må forta-
bes i mørket.

5 For se, jeg siger jer igen, at
hvis I vil træde ind på vejen og
modtage Helligånden, vil den
vise jer alt det, som I skal gøre.

18c ApG 5:29–32.
19a Mosi 4:10.

b gs Tro.
c L&P 3:20.

20a gs Vandre, vandre
med Gud.

b gs Håb.
c gs Kærlighed.
d gs Udholdenhed.

21a ApG 4:10–12;

2 Ne 9:41;
Alma 37:46;
L&P 132:22, 25.

b Mosi 3:17.
c gs Jesus Kristus –

At påtage sig Jesu
Kristi navn.

d Matt 7:28;
Joh 7:16–17.

e gs Gud,

Guddommen.
f 3 Ne 11:27, 35–36.

gs Enighed.
32 2a 3 Ne 9:20.

b 2 Ne 31:13.
3a gs Engle.

b Jer 15:16.
4a gs Bede.
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6 Se, dette er Kristi lære, og
der vil ikke blive givet nogen
yderligere lære, førend efter at
han har agivet sig til kende for
jer i kødet. Og det, som han vil
sige til jer, når han giver sig
til kende for jer i kødet, skal I
bestræbe jer på at gøre.

7 Og nu kan jeg, Nefi, ikke
sige mere; Ånden standser mit
mæle, og jeg er overladt til at
sørge på grund af menneskers
avantro og ugudelighed og
uvidenhed og stivnakkethed;
for de vil ikke søge efter kund-
skab eller forstå stor kundskab,
når den bliver givet dem i
btydelighed, ja, så tydeligt, som
et ord kan være.
8 Og se, mine elskede brødre,

jeg fornemmer, at I stadig grun-
der i hjertet, og det bedrøver
mig, at jeg må tale angående
dette. For hvis I ville lytte til
den Ånd, der lærer mennesket
at abede, da ville I vide, at I
skal bede; for den bonde ånd
lærer ikke et menneske at bede,
men lærer det, at det ikke
skal bede.

9 Men se, jeg siger jer, at
I aaltid skal bede og ikke miste
modet; at I ikke må udføre
noget for Herren, uden at I
først beder til Faderen i bKristi
navn om, at han vil hellige
din gerning for dig, så din
gerning må blive til din sjæls
cvelfærd.

KAPITEL 33

Nefis ord er sande – De vidner om
Kristus – De, der tror på Kristus,
vil tro Nefis ord – Hans ord vil
stå som et vidne for domstolen.
Omkring 559–545 f.Kr.

Og se, jeg, Nefi, kan ikke skrive
alt det, der blev undervist i
blandt mit folk, ej heller er jeg
så amægtig med hensyn til at
skrive som til tale; for når et
menneske btaler ved Helligån-
dens kraft, overfører Helligån-
dens kraft det til menneskenes
børns hjerte.

2 Men se, der er mange, som
aforhærder hjertet mod den
hellige Ånd, så den ikke får
plads hos dem; derfor kaster de
mange ting bort, som er skrevet,
og regner dem for noget, der er
uden værdi.

3 Men jeg, Nefi, har skrevet,
hvad jeg har skrevet, og jeg
anser det for at have stor aværdi,
og især for mit folk. For jeg
bbeder bestandig for dem om
dagen, og mine øjne væder min
pude om natten på grund af
dem; og jeg anråber min Gud i
tro, og jeg ved, at han vil høre
mit råb.

4 Og jeg ved, at Gud Herren
vil hellige mine bønner til gavn
for mit folk. Og de ord, som jeg
har skrevet i svaghed, vil blive
gjort astærke for dem; for det

6a 3 Ne 11:8.
7a gs Vantro.

b 2 Ne 31:2–3;
Jakob 4:13.

8a gs Bøn.
b Mosi 4:14.

gs Djævelen.

9a 3 Ne 20:1;
L&P 75:11.

b Moses 5:8.
c Alma 34:27.

33 1a Eter 12:23–24.
b L&P 100:7–8.

2a Hel 6:35–36.

3a gs Skrifter –
Værdien af skrifter.

b En 1:9–12;
MormO 1:8.

4a Eter 12:26–27.
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bformår dem til at gøre godt;
det bringer dem til kundskab
om deres fædre; og det taler om
Jesus og formår dem til at tro
på ham og til at holde ud til
enden, hvilket er cevigt liv.

5 Og det taler astrengt imod
synd i overensstemmelse med
sandhedens bligefremhed; der-
for vil ingen blive vred over de
ord, som jeg har skrevet, med-
mindre han er af Djævelens ånd.

6 Jeg fryder mig ved tydelig-
hed, jeg fryder mig ved sand-
hed, jeg fryder mig ved min
Jesus, for han har aforløst min
sjæl fra helvede.

7 Jeg nærer anæstekærlighed
til mit folk og stor tro i Kristus
på, at jeg vil møde mange sjæle
uplettede ved hans dommer-
sæde.
8 Jeg nærer næstekærlighed til

ajøden – jeg siger jøden, fordi
jeg mener dem, hvorfra jeg kom.
9 Jeg nærer også næstekærlig-

hed til aikke-jøderne. Men se, for
ingen af dem kan jeg have noget
håb, medmindre de bliver bfor-
ligt med Kristus og træder ind
ad den ctrange port og dvandrer
på den esnævre sti, som fører til
liv, og fortsætter på stien, indtil
prøvens dag er til ende.

10 Og se, mine elskede brødre
og også jøde og alle I jordens

ender, lyt til disse ord og atro
på Kristus; og hvis I ikke tror
på disse ord, så tro på Kristus.
Og hvis I vil tro på Kristus, vil
I tro på disse bord, for de er
cKristi ord, og han har givet dem
til mig, og de dlærer alle men-
nesker, at de skal gøre godt.

11 Og hvis de ikke er Kristi
ord, døm selv – for på den yder-
ste dag vil Kristus med akraft
og stor herlighed vise jer, at de
er hans ord; og I og jeg skal stå
ansigt til ansigt foran hans
bdomstol; og I skal vide, at jeg
er blevet befalet af ham at skrive
dette på trods af min svaghed.

12 Og jeg beder Faderen i Kristi
navn om, at mange af os, om
ikke alle, må blive frelst i hans
arige på den store og yderste dag.
13 Og se, mine elskede brødre,

alle de, der er af Israels hus og
alle I jordens ender, jeg taler til
jer som røsten fra en, der aråber
fra støvet: Farvel, indtil den
store dag kommer.

14 Og I, som ikke vil tage del
i Guds godhed og respektere
jødernes aord og også mine bord
og de ord, der skal udgå af Guds
lams mund, se, jeg byder jer et
evigtvarende farvel, for disse
ord skal cdømme jer skyldige
på den yderste dag.

15 For hvad jeg besegler på

4b Moro 7:13.
c gs Evigt liv.

5a 1 Ne 16:1–3;
2 Ne 9:40.

b 2 Ne 31:3;
Jakob 4:13.

6a gs Forløse.
7a gs Næstekærlighed.
8a gs Jøder.
9a gs Ikke-jøder.

b gs Forsoning.
c 2 Ne 9:41.
d gs Vandre, vandre

med Gud.
e Hel 3:29–30;

L&P 132:22.
10a gs Tro.

b gs Mormons Bog.
c Moro 10:27–29.
d 2 Ne 25:28.

11a Eter 5:4; Moro 7:35.
b Åb 20:12;

Moro 10:34.
12a gs Celestial

herlighed.
13a Es 29:4; 2 Ne 26:16.
14a gs Bibelen.

b gs Mormons Bog.
c 2 Ne 29:11;

Eter 4:8–10.
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jorden, skal blive ført frem mod
jer ved adomstolen; for således

har Herren befalet mig, og jeg
må adlyde. Amen.

Jakobs Bog

AF JAKOB, NEFIS BROR

De ord, som han forkyndte for sine brødre. Han beskæmmer
en mand, der forsøger at kuldkaste Kristi lære. Nogle få ord

angående Nefis folks historie.

KAPITEL 1

Jakob og Josef forsøger at formå
mennesker til at tro på Kristus og
holde hans befalinger – Nefi dør –
Ugudeligheden er fremherskende
blandt nefitterne. Omkring 544–
421 f.Kr.

FOR se, det skete, at der var
gået femoghalvtreds år fra

den tid, da Lehi forlod Jerusa-
lem, hvorfor Nefi gav mig,
aJakob, en bbefaling angående
de csmå plader, hvorpå dette er
indgraveret.
2 Og han gav mig, Jakob, den

befaling, at jeg på disse plader
skulle skrive en smule af det,
som jeg anså for at være mest
dyrebart; om at jeg kun kortfat-
tet skulle berøre historien om
dette folk, som kaldes Nefis folk.

3 For han sagde, at hans
folks historie skulle indgraveres
på hans andre plader, og at
jeg skulle bevare disse plader
og overdrage dem til mine

efterkommere fra slægtled til
slægtled.

4 Og hvis der var nogen for-
kyndelse, der var hellig, eller
nogen åbenbaring, der var stor,
eller nogen profeti, at jeg da
skulle skrive hovedpunkterne
af dem på disse plader og berøre
dem så meget, som det var
muligt for Kristi skyld og for
vort folks skyld.

5 For på grund af tro og stor
ængstelse var det i sandhed
blevet tilkendegivet for os angå-
ende vort folk, hvad der skulle
aske med dem.
6 Og vi modtog også mange

åbenbaringer og den ånd, der
e r f o r b u n d e t m e d m e g e n
profeti; derfor kendte vi til
aKristus og hans rige, som
skulle komme.

7 For se, vi arbejdede flittigt
blandt vort folk, for at vi kunne
formå dem til at akomme til
Kristus og få del i Guds godhed,
så de kunne gå ind til hans
bhvile, så han ikke i sin vrede

15a MormO 1:11.

[Jakobs Bog]
11a gs Jakob, Lehis søn.

b Jakob 7:27.

c 2 Ne 5:28–33;
Jakob 3:13–14.
gs Plader.

5a 1 Ne 12.
6a 1 Ne 10:4–11;

19:8–14.
7a 2 Ne 9:41;

Omni 1:26;
Moro 10:32.

b gs Hvile.
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skulle sværge, at de ikke skulle
cgå ind, ligesom ved doprøret i
fristelsens dage, mens Israels
børn var i eørkenen.
8 Gud derfor give, at vi kunne

formå alle mennesker til ikke
at asætte sig op imod Gud og
bopildne ham til vrede, men
at alle mennesker ville tro på
Kristus og have hans død for
øje, og påtage sig hans ckors
og bære verdens skam; derfor
påtager jeg, Jakob, mig at op-
fylde min bror Nefis befaling.

9 Se, Nefi begyndte at blive
gammel, og han så, at han
snart skulle adø; derfor bsalve-
de han en mand til fra da af at
være konge og hersker over sit
folk i overensstemmelse med
ckongernes regeringsperioder.
10 Folket havde elsket Nefi

overordentlig højt, for han
havde været en stor beskytter
for dem og havde ført aLabans
sværd til forsvar for dem og
havde alle sine dage arbejdet
for deres velfærd –

11 hvorfor folket nærede ønske
om at bevare hans navn i deres
erindring. Og den, der regerede
i hans sted, blev af folket
kaldt Nefi den Anden, Nefi den
Tredje og så videre i over-
ensstemmelse med kongernes
regeringsperioder; og således

blev de kaldt af folket, ligegyl-
digt hvilket navn de havde.

12 Og det skete, at Nefi døde.
13 Se, de folk, der ikke var

alamanitter, var bnefitter; alli-
gevel blev de kaldt nefitter,
jakobitter, josefitter, czoramit-
ter, lamanitter, lemuelitter og
ismaelitter.

14 Men jeg, Jakob, vil ikke her-
efter skelne mellem dem ved
disse navne, men jeg vil akalde
dem, der stræber efter at udryd-
de Nefis folk, for lamanitter,
og dem, der er venligt stemt
mod Nefi, vil jeg kalde bnefitter
eller cNefis folk i overensstem-
melse med kongernes rege-
ringsperioder.

15 Og se, det skete, at Nefis
folk i den anden konges rege-
ringstid begyndte at blive hårde
i hjertet og i nogen grad hengive
sig til ugudelige skikke, ligesom
David fordum, der begærede
mange ahustruer og medhustru-
er, og ligeså Salomo, hans søn.

16 Ja, og de begyndte også at
søge efter meget guld og sølv
og begyndte at blive noget ind-
bildske i stolthed.

17 Derfor gav jeg, Jakob, dem
disse ord, mens jeg underviste
dem i atemplet efter først at have
modtaget mit bærinde af Herren.

18 For jeg, Jakob, og min bror

7c 4 Mos 14:23;
5 Mos 1:35–37;
L&P 84:23–25.

d Hebr 3:8.
e 4 Mos 26:65;

1 Ne 17:23–31.
8a gs Oprør.
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c jso, Matt 16:25–26;

Luk 14:27.
9a 2 Ne 1:14.
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c 2 Ne 6:2; Jar 1:7.

10a 1 Ne 4:9;
2 Ne 5:14;
MormO 1:13;
Mosi 1:16;
L&P 17:1.

13a En 1:13; L&P 3:18.
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c 1 Ne 4:35;
4 Ne 1:36–37.
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c 2 Ne 5:9.
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Josef var blevet aindviet til
præster og lærere for dette folk
under Nefis hånd.

19 Og vi højnede vort aembe-
de for Herren, idet vi påtog os
bansvaret og selv svarede for
folkets synder, hvis vi ikke lærte
dem Guds ord med al flid; når
vi derfor arbejdede af alle vore
kræfter, ville deres blod ikke
komme på vore klæder; men
ellers ville deres cblod komme
på vore klæder, og vi ville ikke
blive fundet uplettede på den
yderste dag.

KAPITEL 2

Jakob fordømmer kærlighed til rig-
domme, stolthed og ukyskhed –
Mennesker må gerne søge rigdom
for at hjælpe deres medmennesker
– Jakob fordømmer den ubemyndi-
gede praktisering af flerkoneri –
Herren fryder sig ved kvinders
kyskhed. Omkring 544–421 f.Kr.

De ord, som Jakob, Nefis bror,
talte til Nefis folk efter Nefis
død:

2 Se, mine elskede brødre, i
henhold til det ansvar, jeg er
under for Gud med hensyn til at
højne mit embede med alvor, og
for at jeg kan gøre mine klæder
rene for jeres synder, kommer
jeg, Jakob, op i templet i dag for
at kundgøre jer Guds ord.

3 Og I ved selv, at jeg hidtil har
været flittig i det embede, som

er mit kald, men i dag er jeg tyn-
get af meget større omsorg og
ængstelse for jeres sjæls velfærd,
end jeg hidtil har været.

4 For se, indtil nu har I været
lydige mod Herrens ord, som
jeg har givet jer.

5 Men se, lyt til mig og vid, at
jeg ved himlens og jordens al-
mægtige skabers hjælp kan for-
tælle jer angående jeres atanker,
hvorledes I er begyndt at begå
synd, hvilken synd forekommer
mig meget vederstyggelig, ja,
og vederstyggelig for Gud.

6 Ja, det bedrøver min sjæl og
får mig til med skam at vige
tilbage for min skabers nærhed,
at jeg må vidne for jer om jeres
hjertes ugudelighed.

7 Og det bedrøver mig også, at
jeg må tale med så megen alige-
fremhed angående jer foran
jeres hustruer og jeres børn,
hvoraf manges følelser er over-
ordentlig sarte og bdydige og
fintmærkende for Gud, hvilket
er behageligt for Gud;

8 og jeg formoder, at de er
kommet herop for at høre Guds
behagelige aord, ja, det ord, der
læger den sårede sjæl.

9 Derfor tynger det min sjæl,
at jeg på grund af den strenge
befaling, som jeg har fået af
Gud, skal være drevet til at for-
mane jer med hensyn til jeres
forbrydelser, til at gøre sårene
større hos dem, der allerede er
sårede, i stedet for at lindre og

18a 2 Ne 5:26.
19a gs Embede,

embedsmænd.
b L&P 107:99–100.

gs Forvalter,

forvaltning.
c 2 Ne 9:44.

2 5a Alma 12:3;
L&P 6:16.
gs Gud,

Guddommen.
7a L&P 121:43.

b gs Dyd.
8a Alma 31:5.



Jakobs Bog 2:10–20 134

læge deres sår; og de, der ikke
er sårede, får i stedet for at tage
for sig af Guds behagelige ord
dolke rettet mod sig, som gen-
nemborer deres sjæl og sårer
deres fintmærkende sind.
10 Men på trods af opgavens

størrelse må jeg handle i over-
ensstemmelse med Guds stren-
ge abefaling og fortælle jer om
jeres ugudelighed og vederstyg-
geligheder i overværelse af de
rene i hjertet og det sønderknu-
ste hjerte og under blikket fra
Gud den Almægtiges bgennem-
trængende øje.
11 Derfor må jeg fortælle jer

sandheden i overensstemmelse
med Guds ords aligefremhed.
For se, da jeg adspurgte Herren,
kom ordet til mig således:
Jakob, gå op i templet i morgen,
og kundgør det ord, som jeg vil
give dig, for dette folk.
12 Og se nu, mine brødre, dette

er det ord, som jeg kundgør for
jer, at mange af jer er begyndt
at søge efter guld og efter sølv
og efter al slags kostbar amalm,
hvorpå dette land, som er et
bforjættet land for jer og jeres
efterkommere, er yderst rigt.
13 Og forsynets hånd har

smilet til jer med største behag,
så I har fået store rigdomme; og
fordi nogle af jer har fået mere
rigeligt, end jeres brødre har,
er I aindbildske i hjertets stolt-
hed og knejser med nakken og
holder hovedet højt på grund

af jeres kostbare klæder og
forfølger jeres brødre, fordi I
tror, at I er bedre end de.

14 Og se, mine brødre, tror I,
at Gud retfærdiggør jer i dette?
Se, jeg siger jer: Nej. Men han
dømmer jer skyldige, og hvis I
bliver ved med dette, skal hans
straffedomme hastigt komme
over jer.

15 O, gid han ville vise jer, at
han kan gennembore jer, og at
han med et eneste øjekast kan
slå jer i støvet!

16 O, gid han ville befri jer for
denne syndighed og vederstyg-
gelighed. Og gid I ville lytte til
hans befalingers ord og ikke
lade denne jeres hjertes astolt-
hed fordærve jeres sjæl!

17 Tænk på jeres brødre som
på jer selv, og vær venlige mod
alle og gavmilde med jeres agods,
så bde må blive rige ligesom I.
18 Men før I søger efter arig-

domme, søg da bGuds rige.
19 Og efter at I har fået et håb i

Kristus, skal I få rigdomme,
hvis I søger dem, og I vil søge
dem med den hensigt at agøre
godt – at klæde den nøgne og
at bespise den sultne og at sætte
den fangne fri og at yde lindring
til den syge og den plagede.

20 Og se, mine brødre, jeg har
talt til jer om stolthed; og de af
jer, der har plaget jeres næste og
forfulgt ham, fordi I var stolte i
hjertet over det, som Gud har
givet jer, hvad siger I dertil?

10a gs Guds befalinger.
b 2 Ne 9:44.

11a 2 Ne 25:4; 31:2–3.
12a 1 Ne 18:25;
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b 1 Ne 2:20.
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Mark 10:17–27;
2 Ne 26:31; L&P 6:7.
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21 Tror I ikke, at sådanne ting
er vederstyggelige for ham, som
har skabt alt kød? Og den ene
skabning er lige så dyrebar i
hans øjne som den anden. Og alt
kød kommer af støvet; og med
det selv samme sigte har han
skabt dem, at de skulle holde
hans abefalinger og forherlige
ham for evigt.

22 Og nu holder jeg op med at
tale til jer om denne stolthed. Og
var det ikke, fordi jeg måtte tale
til jer om en grovere forbrydelse,
ville mit hjerte fryde sig over-
ordentligt ved jer.

23 Men Guds ord tynger mig
på grund af jeres grovere forbry-
delser. For se, så siger Herren:
Dette folk begynder at vokse
i ugudelighed; de forstår ikke
skrifterne, for de forsøger at
undskylde sig, når de begår
utugtigheder, på grund af det,
der blev skrevet om David og
Salomo, hans søn.

24 Se, David og aSalomo havde
i sandhed mange bhustruer og
medhustruer, hvad der var
vederstyggeligt for mig, siger
Herren.

25 Derfor, så siger Herren: Jeg
har ført dette folk ud af Jerusa-
lems land ved min arms kraft,
for at jeg kan oprejse mig en
aretfærdig gren af Josefs lænders
frugt.
26 Derfor vil jeg, Gud Herren,

ikke tillade, at dette folk skal
gøre, som de fra fordum gjorde.

27 Derfor, mine brødre, hør
mig, og lyt til Herrens ord: For
der skal ikke være nogen mand
blandt jer, som skal have mere
end aén hustru, og medhustruer
skal han ikke have nogen af.

28 For jeg, Gud Herren, fryder
mig ved kvinders akyskhed, og
utugtigheder er en vederstyg-
gelighed for mig; så siger Hær-
skarers Herre.

29 For se, dette folk skal
holde mine befalinger, siger
Hærskarers Herre, ellers skal
landet være aforbandet på grund
af dem.

30 For hvis jeg vil skaffe mig
aefterkommere, siger Hærska-
rers Herre, så vil jeg befale mit
folk det; ellers skal de lytte til
dette.

31 For se, jeg, Herren, har set
sorgen og hørt mit folks døtres
sørgeudbrud i Jerusalems land,
ja, og i alle mit folks lande, på
grund af deres mænds ugude-
lighed og vederstyggeligheder.

32 Og jeg vil ikke tillade, siger
Hærskarers Herre, at råbene fra
de skønne døtre af dette folk,
som jeg har ført ud af Jerusa-
lems land, skal komme op for
mig mod mit folks mænd, siger
Hærskarers Herre.

33 For de skal ikke føre mit
folks døtre bort som fanger
på grund af disses sarthed,
uden at jeg skal hjemsøge dem
med en hård forbandelse, lige
indtil de bliver udryddet; for

21a L&P 11:20;
Abr 3:25–26.

24a 1 Kong 11:1;
Neh 13:25–27.

b 1 Kong 11:1–3;
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29a Eter 2:8–12.
30a Mal 2:15;
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de skal ikke begå autugtigheder,
ligesom dem fordum, siger
Hærskarers Herre.

34 Og se nu, mine brødre,
I ved, at disse befalinger blev
givet vor fader Lehi; derfor har
I kendt dem før, og I er kommet
under stor fordømmelse, for
I har gjort det, som I ikke burde
have gjort.

35 Se, I har gjort astørre misger-
ninger end lamanitterne, vore
brødre. I har knust jeres sarte
hustruers hjerte og mistet jeres
børns tillid på grund af jeres
dårlige eksempel over for dem,
og deres hjertes hulken stiger
op til Gud mod jer. Og på grund
af strengheden af Guds ord, som
kommer ned mod jer, døde
mangt et hjerte, gennemboret
af dybe sår.

KAPITEL 3

De rene i hjertet modtager Guds
behagelige ord – Lamanitternes
retfærdighed overgår nefitternes –
Jakob advarer mod utugt, uterlig-
hed og alle slags synder. Omkring
544–421 f.Kr.

Men se, jeg, Jakob, ønsker at
tale til jer, som er rene i hjertet.
Se hen til Gud med fasthed
i sindet, og bed til ham med
stor tro, så vil han trøste jer i
jeres trængsler, så vil han tale
jeres sag og sende retfærdighed
ned over dem, der søger jeres
udryddelse.

2 O, alle I, der er rene i hjertet,
løft hovedet, og modtag Guds
behagelige ord, og tag for jer af
hans kærlighed, for det kan I
gøre for evigt, hvis jeres sind er
aurokkeligt.
3 Men ve, ve jer, der ikke er

rene i hjertet, som i dag er atil-
sølede for Gud; for medmindre
I omvender jer, bliver landet
forbandet på grund af jer, og
lamanitterne, som ikke er så
tilsølede som I, men som allige-
vel er bforbandet med en hård
forbandelse, skal tugte jer, lige
indtil I bliver udryddet.

4 Og tiden kommer hastigt,
hvor de, medmindre I omven-
der jer, skal tage jeres arveland
i besiddelse, og Gud Herren vil
alede de retfærdige bort fra jer.
5 Se, lamanitterne, jeres brødre,

som I hader på grund af deres
tilsølethed og den forbandelse,
som er kommet over deres hud,
er mere retfærdige end I; for
de har ikke aglemt Herrens
befaling, som blev givet vor
fader, om at de kun skulle have
én hustru, og at medhustruer
skulle de ikke have nogen af,
og at der ikke skulle blive begået
utugtigheder blandt dem.

6 Og se, denne befaling bestræ-
ber de sig på at holde; derfor,
på grund af denne bestræbelse
i at holde denne befaling, vil
Gud Herren ikke udrydde dem,
men vil være abarmhjertig mod
dem, og en dag vil de blive et
velsignet folk.

33a gs Sanselighed;
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7 Se, deres mænd aelsker deres
hustruer, og deres hustruer
elsker deres mænd; og deres
mænd og deres hustruer elsker
deres børn; og deres vantro og
deres had til jer skyldes deres
fædres ugudel ighed; hvor
meget bedre end de er derfor
I i jeres store skabers øjne?
8 O, mine brødre, jeg frygter,

at medmindre I omvender jer
fra jeres synder, vil deres hud
blive hvidere end jeres, når I
sammen med dem skal blive
ført frem for Guds trone.

9 Jeg giver jer derfor den befa-
ling, som er Guds ord, at I ikke
længere håner dem på grund af
deres mørke hud; ej heller skal
I håne dem på grund af deres
tilsølethed; men I skal erindre
jeres egen tilsølethed og huske,
at deres tilsølethed skyldes
deres fædre.

10 For se, I skal huske jeres
abørn, hvorledes I har bedrøvet
deres hjerte på grund af det
eksempel, I har været for dem;
og husk også, at I på grund af
jeres tilsølethed kan bringe jeres
børn til fordærvelse, og jeres
hoved skal blive overdænget
med deres synder på den
yderste dag.
11 O, mine brødre, lyt til

mine ord, væk jeres s jæls
evner, ryst jer selv, så I kan
avågne op af dødens slummer;
og befri jer fra bhelvedes kva-
ler, så I ikke bliver cDjævelens
engle, der skal kastes i den

sø af ild og svovl, der er den
anden ddød.
12 Og se, jeg, Jakob, talte

meget mere til Nefis folk, idet
jeg advarede dem mod autugt
og buterlighed og alle slags
synder og fortalte dem om de
forfærdelige følger deraf.

13 Og en hundrededel af virket
blandt dette folk, der nu be-
gyndte at blive talrigt, kan ikke
skrives på adisse plader; men
meget af deres virke er nedskre-
vet på de store plader, og deres
krige og deres stridigheder
og deres kongers regeringspe-
rioder.

14 Disse plader kaldes Jakobs
plader, og de blev lavet ved
Nefis hånd. Og nu holder jeg op
med at tale disse ord.

KAPITEL 4

Alle profeterne tilbad Faderen i
Kristi navn – Abrahams ofring
af Isak var et sindbillede på Gud
og hans Enbårne – Mennesker
skal forlige sig med Gud ved for-
soningen – Jøderne vil forkaste
hovedhjørnestenen. Omkring
544–421 f.Kr.

Se nu, det skete, at jeg, Jakob,
der i ord har forkyndt meget
for mit folk (og jeg kan ikke
skrive mere end nogle få af mine
ord på grund af vanskeligheden
ved at indgravere vore ord på
plader), og vi ved, at det, som
vi skriver på plader, skal bestå;

7a gs Familie;
Kærlighed.

10a gs Barn, børn.
11a Alma 5:6–9.

b gs Helvede.
c 2 Ne 9:8–9.
d gs Død, åndelig.

12a gs Utugt.

b gs Begære;
Ugudelig.

13a 1 Ne 19:1–4;
Jakob 1:1–4.
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2 men hvad vi end skriver på,
andet end på plader, det vil for-
gå og svinde bort; men vi kan
skrive nogle få ord på plader,
som vil give vore børn og også
vore elskede brødre en lille
grad af kundskab om os, eller
om deres fædre –

3 se, ved dette fryder vi os nu;
og vi arbejder flittigt med at
indgravere disse ord på plader
i håbet om, at vore elskede
brødre og vore børn vil modta-
ge dem med taknemligt hjerte
og se på dem, så de med glæde
og ikke med sorg og heller ikke
med foragt kan lære om deres
første forældre.

4 For i denne hensigt har vi
skrevet dette, for at de må vide,
at vi akendte til Kristus, og at vi
havde et håb om hans herlighed
mange hundrede år før hans
komme; og ikke alene havde vi
selv et håb om hans herlighed,
men også alle de hellige bprofe-
ter, som var før os.
5 Se, de troede på Kristus og

atilbad Faderen i hans navn, og
vi tilbeder også Faderen i hans
navn. Og i denne hensigt holder
vi bMoseloven, fordi den cretter
vor sjæl mod ham; og af denne
årsag bliver det regnet os til
retfærdighed, ligesom det blev
tilregnet Abraham i ørkenen at

være lydig mod Guds befalinger
ved at ofre sin søn Isak, hvilket
er et sindbillede på Gud og hans
denbårne Søn.
6 Derfor gransker vi profeter-

ne, og vi har mange åbenbaring-
er og aprofetiens ånd; og da
vi har alle disse bvidnesbyrd,
får vi et håb, og vor tro bliver
urokkelig i en sådan grad, at vi i
sandhed kan cbefale i dJesu navn,
og selv træerne adlyder os eller
bjergene eller havets bølger.

7 Alligevel viser Gud Herren
os vor asvaghed, så vi kan
erfare, at det er ved hans nåde
og hans store velvilje over for
menneskenes børn, at vi har
magt til at gøre dette.

8 Se, store og forunderlige er
Herrens gerninger. Hvor auran-
sagelige er ikke dybderne i hans
bhemmeligheder, og det er umu-
ligt, at mennesket skulle kunne
finde ud af alle hans veje. Og
ingen ckender til hans dveje,
medmindre det bliver åbenbaret
for ham; derfor, brødre, foragt
ikke Guds åbenbaringer.

9 For se, ved hans aords kraft
kom bmennesket til jordens
overflade, hvilken jord blev
skabt ved hans ords kraft. Hvis
Gud derfor var i stand til at tale,
så verden blev til, og tale, så
mennesket blev skabt, o, hvorfor

4 4a gs Jesus Kristus.
b Luk 24:25–27;

Jakob 7:11;
Mosi 13:33–35;
L&P 20:26.

5a Moses 5:8.
b 2 Ne 25:24;

Jar 1:11;
Mosi 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
gs Moseloven.

c Gal 3:24.
d 1 Mos 22:1–14;

Joh 3:16–18.
gs Enbårne.

6a gs Profeti.
b gs Vidne (navneord).
c gs Magt.
d ApG 3:6–16;

3 Ne 8:1.
7a Eter 12:27.
8a Rom 11:33–36.

b L&P 19:10; 76:114.
gs Guds
hemmeligheder.

c 1 Kor 2:9–16;
Alma 26:21–22.
gs Kundskab.

d Es 55:8–9.
9a Morm 9:17;

Moses 1:32.
b gs Skabe;

Mennesker.
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skulle han da ikke være i stand
til befale cjorden eller sine hæn-
ders værk på dens overflade
efter sin vilje og sit behag?

10 Derfor, brødre, forsøg ikke
at give Herren aråd, men at tage
mod råd af hans hånd. For se, I
ved selv, at han giver råd i bvis-
dom og i retfærdighed og i stor
barmhjertighed til hele sit værk.

11 Elskede brødre, bliv derfor
forligt med ham ved Kristi,
hans aenbårne Søns, bforsoning,
så I kan få en copstandelse i
overensstemmelse med opstan-
delsens kraft, som er i Kristus,
og blive fremstillet for Gud som
Kristi dførstegrøde, idet I har
tro og har fået et godt håb om
herlighed i ham, før han giver
sig til kende i kødet.

12 Og se, I elskede, vær ikke
forundrede over, at jeg fortæller
jer dette; for hvorfor ikke atale
om Kristi forsoning og stræbe
efter en fuldkommen kundskab
om ham såvel som at stræbe
efter kundskaben om en op-
standelse og den tilkommende
verden?

13 Se, mine brødre, den, der
profeterer, lad ham profetere
således, at folk kan forstå det;
for aÅnden taler sandheden og
lyver ikke. Derfor taler den om
ting, som de virkelig ber, og om

ting, som de virkelig vil blive;
derfor bliver disse ting givet
ctydeligt til kende for os til vor
sjæls frelse. Men se, vi er ikke
de eneste vidner om disse ting;
for Gud omtalte dem også for
de fordums profeter.

14 Men se, jøderne var et astiv-
nakket folk; og de bforagtede de
tydelige ord og slog profeterne
ihjel og søgte efter det, som de
ikke kunne forstå. Derfor, på
grund af deres cblindhed, hvil-
ken blindhed skyldtes, at de så
forbi målet, må de nødvendigvis
falde; for Gud har taget sin
tydelighed bort fra dem og givet
dem meget, som de dikke kan
forstå, fordi de ønskede det
således. Og fordi de ønskede
det, har Gud gjort det, så de
vil snuble.

15 Og se, jeg, Jakob, bliver ledt
af Ånden til at profetere; for
jeg fornemmer ved tilskyndel-
sen fra den Ånd, der er i mig,
at jøderne ved at asnuble vil
bforkaste den csten, hvorpå de
kunne bygge og få en sikker
grundvold.

16 Men se, ifølge skrifterne
skal denne asten blive den store
og den sidste og den eneste sikre
bgrundvold, hvorpå jøderne kan
bygge.

17 Og se, mine elskede, hvor-

9c Hel 12:8–17.
10a 2 Ne 9:28–29;

Alma 37:12, 37;
L&P 3:4, 13.

b gs Alvidende;
Visdom.

11a Hebr 5:9.
b gs Forsoning.
c gs Opstandelse.
d Mosi 15:21–23; 18:9;

Alma 40:16–21.
12a 2 Ne 25:26.
13a gs Helligånden;

Sandhed.
b L&P 93:24.
c Alma 13:23.

14a Matt 23:37–38;
2 Ne 25:2.

b 2 Kor 11:3; 1 Ne 19:7;
2 Ne 33:2.

c Es 44:18; Rom 11:25.
d 2 Ne 25:1–2.

15a Es 8:13–15;
1 Kor 1:23;
2 Ne 18:13–15.

b 1 Ne 10:11.
c gs Hjørnesten;

Klippe.
16a Sl 118:22–23.

b Es 28:16; Hel 5:12.
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ledes er det muligt, at de efter at
have forkastet den sikre grund-
vold anogen sinde kan bygge
på den, så den kan blive deres
hovedhjørnesten?

18 Se, mine elskede brødre,
jeg vil udfolde denne hemme-
lighed for jer, hvis jeg ikke på en
eller anden måde bliver rokket
fra min standhaftighed i Ånden
og snubler på grund af min
store ængstelse for jer.

KAPITEL 5

Jakob citerer Zenos med hensyn til
allegorien om de forædlede og de
vilde oliventræer – De er et symbol
på Israel og ikke-jøderne – Israels
spredning og indsamling bliver
bebudet – Der bliver hentydet til
nefitter og lamanitter og hele Israels
hus – Ikke-jøderne bliver podet ind
på Israel – Til sidst bliver vingår-
den brændt. Omkring 544–421 f.Kr.

Se, mine brødre, husker I ikke
at have læst profeten aZenos’
ord, som han talte til Israels
hus, da han sagde:

2 Lyt, o Israels hus, og hør
ordene fra mig, Herrens profet.

3 For se, så siger Herren: Jeg
vil sammenligne dig, o aIsraels
hus, med et forædlet boliventræ,
som en mand tog og passede
i sin cvingård; og det voksede
og blev gammelt og begyndte
at dvisne.
4 Og det skete, at vingårdens

herre gik ud, og han så, at hans

oliventræ begyndte at visne, og
han sagde: Jeg vil beskære det
og grave rundt om det og passe
det, så det måske kan skyde
unge og spæde grene og ikke dø.

5 Og det skete, at han beskar
det og gravede rundt om det og
passede det i henhold til sit ord.

6 Og det skete efter mange
dage, at det begyndte at skyde
nogle få unge og spæde grene;
men se, dets top begyndte at dø.

7 Og det skete, at vingårdens
herre så det, og han sagde til
sin tjener: Det bedrøver mig, at
jeg skulle miste dette træ; gå
derfor hen og ryk grenene af et
avildt oliventræ, og bring dem
hen til mig; og vi vil rykke de
store grene af, som er begyndt
at visne hen, og vi vil kaste dem
i ilden, så de kan blive brændt.

8 Og se, siger vingårdens
Herre, jeg fjerner mange af disse
unge og spæde grene, og jeg vil
pode dem ind, hvor jeg end vil;
og det betyder ikke noget, selv
om roden af dette træ skulle
dø, for jeg kan alligevel bevare
frugten deraf for mig selv; jeg vil
derfor tage disse unge og spæde
grene, og jeg vil pode dem ind,
hvor jeg end vil.

9 Tag du grenene fra det vilde
oliventræ, og pod dem ind i
deres asted; og de, som jeg har
rykket af, vil jeg kaste i ilden og
brænde dem, så de ikke ligger og
flyder på jorden i min vingård.

10 Og det skete, at vingårdens
Herres tjener handlede i hen-

17a Matt 19:30;
L&P 29:30.

5 1a gs Zenos.
3a Ez 36:8.

gs Israel.
b Rom 11:17–24.

gs Oliventræ.
c L&P 101:44.

gs Herrens vingård.
d gs Frafald.

7a Rom 11:17, 24.
9a Rom 1:13.
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hold til vingårdens Herres ord
og indpodede grenene fra det
avilde oliventræ.
11 Og vingårdens Herre lod

grave rundt om det og lod det
beskære og passe, idet han
sagde til sin tjener: Det bedrøver
mig, at jeg skulle miste dette
træ; derfor, for at jeg måske
kan bevare dets rødder, så de
ikke dør, så jeg kan bevare dem
for mig selv, har jeg gjort dette.

12 Gå derfor hen og tag vare
på træet, og pas det i henhold
til mine ord.

13 Og disse vil jeg asætte i den
nederste del af min vingård,
hvor jeg end vil, det vedkommer
ikke dig; og jeg gør det, for at jeg
kan bevare de naturlige grene
af træet for mig selv, og også for
at jeg kan oplagre frugt deraf til
mig selv til tiden efter høsten;
for det bedrøver mig, at jeg skul-
le miste dette træ og dets frugt.
14 Og det skete, at vingårdens

Herre gik sin vej og skjulte de
naturlige grene af det forædlede
oliventræ i de nederste dele af
vingården, nogle et sted og
nogle et andet, efter sin vilje og
sit behag.

15 Og det skete, at der gik en
lang tid, og vingårdens Herre
sagde til sin tjener: Kom, lad os
gå ned i vingården, så vi kan
arbejde i vingården.

16 Og det skete, at vingårdens
Herre og også tjeneren gik ned
i vingården for at arbejde. Og
det skete, at tjeneren sagde til
sin herre: Se, se her, se træet.

17 Og det skete, at vingårdens

Herre så og skuede træet,
hvorpå de vilde olivengrene var
blevet podet ind; og det var vok-
set til og var begyndt at bære
afrugt. Og han så, at det var
godt, og dets frugt var som den
naturlige frugt.

18 Og han sagde til tjeneren:
Se, grenene fra det vilde træ
har suget væden fra dets rod,
så dets rod har frembragt megen
kraft; og på grund af den megen
kraft fra dets rod har de vilde
grene frembragt forædlet frugt.
Se, hvis vi ikke havde indpodet
disse grene, ville træet være
visnet. Og se nu, jeg vil oplagre
megen frugt, som træet har
frembragt, og frugten deraf vil
jeg oplagre til mig selv til tiden
efter høsten.

19 Og det skete, at vingårdens
Herre sagde til tjeneren: Kom,
lad os gå til den nederste del af
vingården og se, om de naturli-
ge grene af træet ikke også har
frembragt megen frugt, så jeg
kan oplagre frugten deraf til
mig selv til tiden efter høsten.

20 Og det skete, at de gik der-
hen, hvor herren havde skjult
de naturlige grene af træet, og
han sagde til tjeneren: Se disse;
og han så den aførste, at den
havde frembragt megen frugt,
og han så også, at den var god.
Og han sagde til tjeneren: Tag
af frugten deraf, og oplagr den
til tiden efter høsten, så jeg kan
bevare den til mig selv; for se,
sagde han, i denne lange tid
har jeg passet den, og den har
frembragt megen frugt.

10a gs Ikke-jøder.
13a 1 Ne 10:12.

17a Joh 15:16.
20a Jakob 5:39.
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21 Og det skete, at tjeneren
sagde til sin herre: Hvorfor
kom du her for at plante dette
træ eller denne gren af træet?
For se, det var det ringeste sted
af al jorden i din vingård.

22 Og vingårdens Herre sagde
til dem: Rådgiv mig ikke; jeg
vidste, at det var et ringe stykke
jord; derfor sagde jeg til dig,
at jeg har passet det i denne
lange tid, og du ser, at det har
frembragt megen frugt.

23 Og det skete, at vingårdens
Herre sagde til sin tjener: Se
her, se, jeg har også plantet en
anden gren af træet; og du ved,
at dette stykke jord var ringere
end det første. Men se træet.
Jeg har passet det i denne lange
t id , og det har f rembragt
megen frugt; saml den derfor
ind, og oplagr den til tiden efter
høsten, så jeg kan bevare den
til mig selv.

24 Og det skete, at vingårdens
Herre igen sagde til sin tjener:
Se her, og se også en anden
agren, som jeg har plantet; se,
jeg har også passet den, og den
har frembragt frugt.
25 Og han sagde til tjeneren:

Se her, og se den sidste. Se,
denne har jeg plantet i et agodt
stykke jord; og jeg har passet
den i denne lange tid, og kun
en del af træet har frembragt
forædlet frugt, og den banden
del af træet har frembragt vild
frugt; se, jeg har passet dette
træ som de andre.

26 Og det skete, at vingårdens
Herre sagde til tjeneren: Ryk de
grene af, som ikke har frembragt
god afrugt, og kast dem i ilden.

27 Men se, tjeneren sagde til
ham: Lad os beskære det og
grave rundt om det og passe det
lidt længere, så det måske kan
frembringe god frugt til dig,
som du kan oplagre til tiden
efter høsten.

28 Og det skete, at vingårdens
Herre og vingårdens Herres tje-
ner passede al vingårdens frugt.

29 Og det skete, at der var gået
en lang tid, og vingårdens Herre
sagde til sin atjener: Kom, lad os
gå ned i vingården, så vi igen
kan arbejde i vingården. For se,
btiden nærmer sig, og cenden
kommer snart; derfor må jeg
oplagre frugt til mig selv til
tiden efter høsten.

30 Og det skete, at vingårdens
Herre og tjeneren gik ned i vin-
gården; og de kom til det træ,
hvis naturlige grene var blevet
brækket af, og hvorpå de vilde
grene var blevet podet ind; og
se, aal slags frugt tyngede træet.

31 Og det skete, at vingårdens
Herre smagte på frugten, ja, på
hver sort efter dens antal. Og
vingårdens Herre sagde: Se, i
denne lange tid har vi passet
dette træ, og jeg har oplagret
megen frugt til mig selv til
tiden efter høsten.

32 Men se, denne gang har
det frembragt megen frugt, og
der er aintet af den, der er god.

24a Ez 17:22–24;
Alma 16:17;
3 Ne 15:21–24.

25a 1 Ne 2:20.

b 3 Ne 10:12–13.
26a Matt 7:15–20;

Alma 5:36; L&P 97:7.
29a L&P 101:55; 103:21.

b gs Sidste dage.
c 2 Ne 30:10; Jakob 6:2.

30a gs Frafald.
32a JS–H 1:19.
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Og se, der er al slags dårlig
frugt; og det gavner mig intet
til trods for alt vort arbejde, og
nu bedrøver det mig, at jeg
skulle miste dette træ.
33 Og vingårdens Herre sagde

til tjeneren: Hvad skal vi gøre
med træet, for at jeg igen kan få
god frugt deraf til mig selv?

34 Og tjeneren sagde til sin
herre: Se, fordi du indpodede
grenene fra det vilde oliventræ,
har de givet næring til rødderne,
så de er i live og ikke er døde;
derfor ser du, at de endnu er
gode.

35 Og det skete, at vingårdens
Herre sagde til sin tjener: Træet
gavner mig intet, og dets rødder
gavner mig intet, så længe det
frembringer dårlig frugt.

36 Alligevel ved jeg, at rødder-
ne er gode, og til mit eget formål
har jeg bevaret dem; og på
grund af deres megen kraft har
de hidtil frembragt god frugt
på de vilde grene.

37 Men se, de vilde grene er
vokset og er blevet astærkere end
dets rødder; og fordi de vilde
grene har fået overhånd over
dets rødder, har det frembragt
megen dårlig frugt; og fordi det
har frembragt så megen dårlig
frugt, ser du, at det begynder at
dø, og det bliver snart modent,
så det kan blive kastet i ilden,
medmindre vi gør noget for at
bevare det.
38 Og det skete, at vingårdens

Herre sagde til sin tjener: Lad
os gå ned i de nederste dele af
vingården og se, om de naturli-

ge grene også har frembragt
dårlig frugt.

39 Og det skete, at de gik ned i
de nederste dele af vingården.
Og det skete, at de så, at frugten
fra de naturlige grene også var
blevet fordærvet; ja, den aførste
og den anden og også den
sidste; og de var alle blevet
fordærvet.

40 Og den avilde frugt på den
sidste havde fået så megen over-
hånd over den del af det træ, der
frembragte god frugt, at grenen
var visnet hen og var død.

41 Og det skete, at vingårdens
Herre græd og sagde til tjene-
ren: aHvad mere kunne jeg have
gjort for min vingård?

42 Se, jeg vidste, at al frugten i
vingården med undtagelse af
disse var blevet fordærvede. Og
se, disse, som engang har frem-
bragt god frugt, er også blevet
fordærvet; og nu duer ingen
af træerne i vingården til andet
end at blive hugget om og kastet
i ilden.

43 Og dette sidste, hvis gren
er visnet hen, plantede jeg i
et agodt stykke jord, ja, i det,
der var mig mere udsøgt end
alle andre dele af jorden i min
vingård.

44 Og du så, at jeg også fæl-
dede det, som adækkede dette
stykke jord, så jeg kunne plante
dette træ i dets sted.

45 Og du så, at en del af det
frembragte god frugt, og en del
af det frembragte vild frugt; og
fordi jeg ikke rykkede grenene
af det og kastede dem i ilden,

37a L&P 45:28–30.
39a Jakob 5:20, 23, 25.

40a Morm 6:6–18.
41a 2 Ne 26:24.

43a 2 Ne 1:5.
44a Eter 13:20–21.
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se, derfor har de fået overhånd
over den gode gren, så den er
visnet hen.
46 Og se nu, til trods for al

den omsorg vi har draget for
min vingård, er træerne deri
blevet fordærvede, så de ikke
frembringer nogen god frugt,
og disse havde jeg håbet at
bevare for at oplagre frugt der-
af til mig selv til tiden efter
høsten. Men se, de er blevet
ligesom det vilde oliventræ, og
de er ikke andet værd end at
blive ahugget om og kastet i
ilden, og det bedrøver mig, at
jeg skulle miste dem.

47 Men hvad mere kunne jeg
have gjort i min vingård? Har
jeg holdt min hånd tilbage, så
jeg ikke har passet den? Nej, jeg
har passet den, og jeg har gravet
den, og jeg har beskåret den, og
jeg har gødet den, og jeg har
audstrakt min hånd næsten hele
dagen lang, og benden nærmer
sig. Og det bedrøver mig, at
jeg skal hugge alle træerne i
min vingård om og kaste dem
i ilden, for at de skal blive
brændt. Hvem er det, der har
fordærvet min vingård?
48 Og det skete, at tjeneren

sagde til sin herre: Er det ikke
højden af træerne i din vingård –
har deres grene ikke fået over-
hånd over rødderne, som er
gode? Og fordi grenene har fået
overhånd over deres rødder, se,
da voksede de hurtigere end
røddernes kraft og tog kraft til
sig selv. Se, siger jeg, er dette

ikke årsagen til, at træerne i din
vingård er blevet fordærvede?

49 Og det skete, at vingårdens
Herre sagde til tjeneren: Kom,
lad os hugge træerne i vingår-
den om og kaste dem i ilden, så
de ikke skal ligge og flyde på
jorden i min vingård; for jeg
har gjort alt. Hvad mere kunne
jeg have gjort for min vingård?

50 Men se, tjeneren sagde til
vingårdens Herre: Skån den lidt
alængere.
51 Og Herren sagde: Ja, jeg vil

skåne den lidt længere, for det
bedrøver mig, at jeg skulle miste
træerne i min vingård.

52 Lad os derfor tage af agrene-
ne af disse, som jeg har plantet i
de nederste dele af min vingård,
og lad os pode dem ind på det
træ, hvorfra de kom; og lad os af
træet rykke de grene, hvis frugt
er mest bitter og i deres sted ind-
pode træets naturlige grene.

53 Og dette vil jeg gøre, for
at træet ikke skal dø, for at jeg
måske kan bevare rødderne
deraf til mit eget formål.

54 Og se, rødderne fra træets
naturlige grene, som jeg plan-
tede, hvor end jeg ville det, er
stadig i live; derfor, for også at
bevare dem til mit eget formål,
vil jeg tage nogle af grenene fra
dette træ, og jeg vil apode dem
ind på dem. Ja, jeg vil pode
grenene fra deres modertræ ind
på dem, så jeg også kan bevare
rødderne til mig selv, så de, når
de bliver tilstrækkelig stærke,
måske kan frembringe god frugt

46a 3 Ne 27:11.
47a 2 Ne 28:32; Jakob 6:4.

b gs Verden – Verdens

ende.
50a Jakob 5:27.
52a gs Israel – Israels

indsamling.
54a 1 Ne 15:12–16.
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til mig, og jeg endnu kan få
glæde af min vingårds frugt.
55 Og det skete, at de tog fra

det naturlige træ, som var blevet
vildt, og podede ind på de
naturlige træer, som også var
blevet vilde.

56 Og de tog også fra de natur-
lige træer, som var blevet vilde,
og podede ind på deres moder-
træ.

57 Og vingårdens Herre sagde
til tjeneren: Ryk ikke de vilde
grene af træerne, undtagen de,
der er mest bitre; og på dem skal
I pode, sådan som jeg har sagt.

58 Og vi vil igen passe træerne
i vingården, og vi vil beskære
deres grene; og vi vil rykke de
grene af træerne, som er modne,
og som skal dø, og kaste dem i
ilden.

59 Og dette gør jeg, for at deres
rødder måske kan få styrke, da
de er gode; og fordi grenene er
blevet byttet om, så de gode kan
få overhånd over de dårlige.

60 Og fordi jeg har bevaret de
naturlige grene og deres rødder,
og fordi jeg igen har indpodet
de naturlige grene på deres
modertræ og har bevaret rød-
derne på deres modertræ, så
træerne i min vingård måske
igen kan frembringe god afrugt;
og så jeg igen kan glæde mig
over min vingårds frugt, og så
jeg måske kan fryde mig over-
ordentlig meget ved, at jeg har
bevaret rødderne og grenene af
den første frugt –
61 kom derfor, og tilkald atje-

nere, så vi kan barbejde flittigt

af alle vore kræfter i vingården,
så vi kan berede vejen, så jeg
igen kan frembringe den natur-
lige frugt, hvilken naturlig
frugt er god og yderst dyrebar,
mere end al anden frugt.

62 Kom, lad os derfor arbejde
af alle vore kræfter denne sidste
gang, for se, enden nærmer sig,
og dette er den sidste gang, jeg
vil beskære min vingård.

63 Pod grenene ind; begynd
med de asidste, så de må blive
de første, og så de første må
blive de sidste, og grav rundt om
træerne, både gamle og unge, de
første og de sidste og de sidste
og de første, så alle må blive
passet igen for sidste gang.

64 Grav derfor rundt om dem,
og beskær dem, og gød dem
igen for sidste gang, for enden
nærmer sig. Og hvis det sker, at
disse sidste podekviste vil vokse
og frembringe den naturlige
frugt, da skal I berede vejen for
dem, så de kan vokse.

65 Og når de begynder at
vokse, skal I fjerne de grene,
der frembringer bitter frugt i
forhold til kraften af de gode
og deres størrelse; og I skal ikke
afjerne alle de dårlige på én
gang, for at deres rødder ikke
skal blive for stærke for pode-
kvisten og podekvisten på dem
dør, og jeg mister træerne i min
vingård.

66 For det bedrøver mig, at
jeg skulle miste træerne i min
vingård; derfor skal I fjerne de
dårlige i forhold til, hvordan de
gode vokser, så roden og kronen

60a Es 27:6.
61a Jakob 6:2; L&P 24:19.

b L&P 39:11, 13, 17.
63a 1 Ne 13:42;

Eter 13:10–12.
65a L&P 86:6–7.
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må være ens i styrke, indtil de
gode overvinder de dårlige, og
de dårlige bliver hugget om og
kastet i ilden, så de ikke ligger
og flyder på jorden i min vin-
gård; og således vil jeg fjerne
de dårlige fra min vingård.
67 Og det naturlige træs grene

vil jeg igen pode ind på det
naturlige træ;

68 og det naturlige træs grene
vil jeg pode ind på træets na-
turlige grene; og således vil jeg
forene dem igen, så de vil frem-
bringe den naturlige frugt, og
de skal være ét.

69 Og de dårlige skal akastes
bort, ja, bort fra al jorden i
min vingård; for se, kun denne
ene gang vil jeg beskære min
vingård.
70 Og det skete, at vingårdens

Herre sendte sin atjener; og
tjeneren gik hen og gjorde, som
Herren havde befalet ham, og tog
andre tjenere med; og de var bfå.
71 Og vingårdens Herre sagde

til ham: Kom og aarbejd i vin-
gården af alle jeres kræfter. For
se, dette er den bsidste gang,
jeg vil passe min vingård; for
enden er nær for hånden, og
tiden efter kommer hastigt; og
hvis I arbejder sammen med
mig af alle jeres kræfter, skal
I cglæde jer over frugten, som
jeg vil oplagre til mig selv til
tiden, der snart kommer.

72 Og det skete, at tjenerne
gik hen og arbejdede af alle
kræfter; og vingårdens Herre

arbejdede også sammen med
dem; og de adlød vingårdens
Herres befalinger i alt.

73 Og der begyndte igen at
komme naturlig frugt i vin-
gården; og de naturlige grene
begyndte at vokse og trives over-
ordentlig godt; og de vilde grene
begyndte at blive rykket af og
at blive kastet bort; og de holdt
roden og kronen på dem lige
store i forhold til deres styrke.

74 Og således arbejdede de
med al flid i overensstemmelse
med vingårdens Herres befalin-
ger, indtil de dårlige var blevet
kastet bort ud af vingården, og
Herren havde bevaret de na-
turlige grene for sig selv, så
træerne igen bar deres naturlige
frugt; og de blev som aét, og
frugten var ens; og vingårdens
Herre havde bevaret den na-
turlige frugt for sig selv, den
frugt der havde været ham mest
dyrebar fra begyndelsen.

75 Og det skete, at da vingår-
dens Herre så, at hans frugt var
god, og at hans vingård ikke
mere var fordærvet, kaldte han
sine tjenere til sig og sagde til
dem: Se, for denne sidste gang
har vi passet min vingård; og I
ser, at jeg har gjort efter min
vilje; og jeg har bevaret den na-
turlige frugt, så den er god, ja,
ligesom den var i begyndelsen.
Og avelsignede er I; for eftersom
I har været flittige til at arbejde
sammen med mig i min vingård
og har holdt mine befalinger og

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 Matt 21:28;
Jakob 6:2–3;
L&P 33:3–4.

b L&P 39:17; 43:28–30.

c L&P 18:10–16.
74a L&P 38:27.
75a 1 Ne 13:37.
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har bragt mig den bnaturlige
frugt igen, så min vingård ikke
længere er fordærvet, og den
dårlige er kastet bort, se, så skal
I glæde jer sammen med mig på
grund af min vingårds frugt.
76 For se, jeg vil i alang tid op-

lagre min vingårds frugt til mig
selv til tiden efter høsten, som
kommer hastigt; og for sidste
gang har jeg passet min vingård
og beskåret den og gravet den
og gødet den; derfor vil jeg i
lang tid oplagre noget af frugten
til mig selv i overensstemmelse
med det, jeg har talt.

77 Og når den tid kommer, da
der igen kommer dårlig frugt
ind i min vingård, da vil jeg lade
den gode og den dårlige samle
ind; og den gode vil jeg bevare
for mig selv, og den dårlige vil
jeg kaste bort til dens eget sted.
Og da kommer atiden efter hø-
sten og enden; og min vingård
vil jeg lade bbrænde op af ild.

KAPITEL 6

Herren vil genrejse Israel i de sidste
dage – Verden vil blive brændt
op af ild – Menneskene må følge
Kristus for at undgå søen af ild og
svovl. Omkring 544–421 f.Kr.

Og se nu, mine brødre, eftersom
jeg sagde til jer, at jeg ville pro-

fetere, se, dette er min profeti,
at det, som denne profet aZenos
talte angående Israels hus, hvori
han sammenlignede dem med
et forædlet oliventræ, visselig
må ske.

2 Og den dag, da han igen for
anden gang vil udstrække sin
hånd for at agenrejse sit folk,
er den dag, ja, den sidste gang,
at Herrens btjenere skal gå frem
i hans ckraft for at dpasse og
beskære hans evingård; og efter
det kommer fenden snart.

3 Og hvor velsignede er ikke
de, der har arbejdet flittigt i
hans vingård; og hvor forban-
dede er ikke de, der skal blive
stødt ud til deres eget sted!
Og verden skal blive abrændt
op af ild.

4 Og hvor barmhjertig er ikke
vor Gud mod os; for han husker
aIsraels hus, både rødder og
grene; og han strækker sine
bhænder frem til dem hele da-
gen lang; og de er et cstivnakket
og et genstridigt folk; men så
mange, som ikke vil forhærde
hjertet, skal blive frelst i Guds
rige.

5 Derfor, mine elskede brødre,
bønfalder jeg jer med alvorsord
om at omvende jer og komme
med hjertets faste forsæt og
aholde fast ved Gud, ligesom
han holder fast ved jer. Og mens

75b gs Israel.
76a 1 Ne 22:24–26.

gs Tusindårsriget.
77a Åb 20:2–10;

L&P 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.

b gs Verden – Verdens
ende.

6 1a Jakob 5:1.
2a 1 Ne 22:10–12;

L&P 110:11.
gs Gengivelse af
evangeliet.

b Jakob 5:61.
c 1 Ne 14:14.
d Jakob 5:71.

e gs Herrens vingård.
f 2 Ne 30:10.

3a 2 Ne 27:2; Jakob 5:77;
3 Ne 25:1.

4a 2 Sam 7:24.
b Jakob 5:47.
c Mosi 13:29.

5a gs Enighed.
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hans barmhjertigheds barm er
strakt ud mod jer ved dagens
lys, forhærd da ikke hjertet.

6 Ja, hvis I vil høre hans røst i
dag, så forhærd ikke hjertet; for
hvorfor vil I adø?

7 For se, når I har fået næring
ved Guds gode ord hele dagen
lang, vil I så frembringe dårlig
frugt, så I skal blive ahugget om
og kastet i ilden?
8 Se, vil I forkaste disse ord?

Vil I forkaste profeternes ord;
og vil I forkaste alle de ord, der
er blevet talt om Kristus, efter
at så mange har talt om ham, og
forkaste Kristi gode ord og
Guds kraft og aHelligåndsgaven
og udslukke den hellige Ånd
og drive spot med den store
forløsningsplan, som er blevet
lagt for jer?
9 Ved I ikke, at hvis I gør dette,

så vil forløsningens og opstan-
delsens kraft, som er i Kristus, få
jer til at stå med skam og forfær-
delig askyld for Guds bdomstol?

10 Og i overensstemmelse
med aretfærdighedens kraft –
for retfærdigheden kan ikke
afslås – må I gå bort til den bsø
af ild og svovl, hvis flammer
er uudslukkelige, og hvis røg
stiger op for evigt og altid,
hvilken sø af ild og svovl er
cuendelig dpinsel.

11 O, mine elskede brødre,
omvend jer derfor, og træd ind
ad den asnævre port og fortsæt

på den vej, som er trang, indtil
I opnår evigt liv.

12 O, vær avise; hvad mere
kan jeg sige?

13 Til slut byder jeg jer farvel,
indtil jeg skal møde jer for Guds
behagelige domstol, hvilken
domstol slår de ugudelige med
aforfærdelig gru og frygt. Amen.

KAPITEL 7

Sherem fornægter Kristus, strides
med Jakob, forlanger et tegn og
bliver slået af Gud – Alle profeter-
ne har talt om Kristus og hans
forsoning – Nefitterne levede som
vandrere, født under modgang og
hadet af lamanitterne. Omkring
544–421 f.Kr.

Og se, det skete, efter at der var
gået nogle år, at der blandt Nefis
folk kom en mand, hvis navn
var Sherem.

2 Og det skete, at han begyndte
at prædike blandt folket og at
kundgøre for dem, at der ikke
skulle komme nogen Kristus.
Og han prædikede meget, som
var smigrende for folket; og det-
te gjorde han, for at han måske
kunne kuldkaste Kristi lære.

3 Og han arbejdede flittigt i et
forsøg på at forlede folkets
hjerte, således at han forledte
mangt et hjerte; og da han
vidste, at jeg, Jakob, havde tro
på Kristus, som skulle komme,

5b Alma 5:33–34;
3 Ne 9:14.

6a Ez 18:21–23.
7a Alma 5:51–52;

3 Ne 27:11–12.
8a gs Helligåndsgaven.
9a Mosi 15:26.
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endelige.
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b 2 Ne 28:23.

gs Helvede.

c L&P 19:10–12.
d gs Fordømmelse.

11a 2 Ne 9:41.
12a Morm 9:28.
13a Alma 40:14.
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søgte han ivrigt efter en lejlig-
hed til at komme til mig.
4 Og han var lærd, så han

havde fuldkommen kundskab
om folkets sprog; derfor kunne
han bruge megen smiger og
megen overtalelseskraft i over-
ensstemmelse med Djævelens
magt.

5 Og han havde håb om at
rokke mig fra troen til trods
for de mange aåbenbaringer og
de mange ting, jeg havde set
angående dette; for jeg havde i
sandhed set engle, og de havde
betjent mig. Og jeg havde også
hørt Herrens røst tale til mig med
virkelige ord fra tid til anden;
derfor kunne jeg ikke rokkes.
6 Og det skete, at han kom til

mig, og på denne vis talte han
til mig, idet han sagde: Broder
Jakob, jeg har ivrigt søgt efter en
lejlighed til at tale med dig; for
jeg har hørt og ved også, at du
går meget omkring og prædiker
det, som du kalder evangeliet,
eller Kristi lære.

7 Og du har forledt mange
blandt dette folk, så de fordrejer
Guds rette veje og aikke holder
Moseloven, som er den rette
vej, og ændrer Moseloven til
tilbedelsen af et væsen, som du
siger kommer om mange hund-
rede år fra nu af. Og se nu, jeg,
Sherem, kundgør for dig, at det
er gudsbespottelse; for ingen
kender til noget sådant; for man
kan bikke fortælle om det til-

kommende. Og på denne måde
stredes Sherem med mig.

8 Men se, Gud Herren udøste
sin aÅnd i min sjæl i en sådan
grad, at jeg beskæmmede ham
med hensyn til alle hans ord.

9 Og jeg sagde til ham: For-
nægter du den Kristus, der skal
komme? Og han sagde: Hvis
der var en Kristus, ville jeg ikke
fornægte ham, men jeg ved,
at der ikke er nogen Kristus,
ej heller har der været eller vil
der nogen sinde komme nogen.

10 Og jeg sagde til ham: Tror
du på skr i f terne? Og han
sagde: Ja.

11 Og jeg sagde til ham: Så
forstår du dem ikke, for de
vidner i sandhed om Kristus.
Se, jeg siger dig, at ingen af
profeterne har skrevet eller
aprofeteret, uden at de har talt
om denne Kristus.

12 Og det er ikke alt – det er
blevet tilkendegivet for mig, for
jeg har hørt og set; og det er også
blevet tilkendegivet for mig ved
aHelligåndens kraft; derfor ved
jeg, at hvis der ikke blev fore-
taget en forsoning, ville hele
menneskeslægten være bfortabt.
13 Og det skete, at han sagde

til mig: Vis mig et ategn ved
denne, Helligåndens, kraft, ved
hvilken du ved så meget.

14 Og jeg sagde til ham: Hvem
er jeg, at jeg skulle friste Gud til
at vise dig et tegn om det, som
du ved er asandt? Du vil jo

7 5a 2 Ne 11:3;
Jakob 2:11.

7a Jakob 4:5.
b Alma 30:13.
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11a Åb 19:10; 1 Ne 10:5;

Jakob 4:4;
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forkaste det, fordi du er af
bDjævelen. Dog, ske ikke min
vilje, men hvis Gud slår dig,
lad det da være dig et tegn på,
at han har magt, både i himlen
og på jorden, og også at Kristus
skal komme. Og ske din vilje,
o Herre, og ikke min.
15 Og det skete, at da jeg,

Jakob, havde talt disse ord,
kom Herrens kraft over ham i
en sådan grad, at han faldt til
jorden. Og det skete, at han
blev madet i et tidsrum af
mange dage.

16 Og det skete, at han sagde
til folket: Forsaml jer i morgen,
for jeg skal dø; derfor ønsker
jeg at tale til folket, før jeg dør.

17 Og det skete, at den næste
dag var mængden samlet; og
han talte ligefremt til dem og til-
bagekaldte det, som han havde
lært dem, og bekendte Kristus
og Helligåndens kraft og engles
betjening.

18 Og han sagde ligefremt til
dem, at han var blevet abedraget
af bDjævelens magt. Og han talte
om helvede og om evigheden og
om evig straf.

19 Og han sagde: Jeg frygter,
at jeg har begået den autilgiveli-
ge synd, for jeg har løjet for
Gud; for jeg fornægtede Kristus
og sagde, at jeg troede på skrif-
terne, og de vidner i sandhed
om ham. Og fordi jeg således
har løjet for Gud, frygter jeg
meget for, at min tilstand bliver

bforfærdelig; men jeg bekender
over for Gud.

20 Og det skete, at da han
havde sagt disse ord, kunne han
ikke sige mere, og han aopgav
ånden.

21 Og da mængden havde
været vidne til, at han sagde
dette, mens han var ved at opgi-
ve ånden, blev de overordentlig
forbavsede, i en sådan grad at
Guds kraft kom ned over dem,
og de blev aovervældet, så de
faldt til jorden.

22 Se, dette behagede mig,
Jakob, for jeg havde begæret det
af min Fader, som var i himlen;
for han havde hørt mit råb og
besvaret min bøn.

23 Og det skete, at fred og
kærlighed til Gud atter blev
genoprettet blandt folket; og de
agranskede skrifterne og lyttede
ikke mere til denne ugudelige
mands ord.

24 Og det skete, at der blev
udtænkt mange midler til at
avinde lamanitterne tilbage og
bringe dem tilbage til kundskab
om sandheden; men det var
alt sammen bforgæves, for de
frydede sig ved ckrige og dblods-
udgydelse, og de nærede et
evigt ehad til os, deres brødre.
Og de forsøgte bestandig at ud-
rydde os med deres våbenmagt.

25 Derfor forskansede Nefis
folk sig mod dem med deres
våben og af alle deres kræfter,
idet de satte deres lid til Gud
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og deres frelses aklippe; derfor
har de indtil nu overvundet
deres fjender.

26 Og det skete, at jeg, Jakob,
begyndte at blive gammel; og
eftersom optegnelsen om dette
folk bliver ført på de aandre af
Nefis plader, afslutter jeg derfor
denne optegnelse og kundgør,
at jeg har skrevet ud fra min
bedste viden ved at sige, at tiden
svandt hen med os, og vort bliv
svandt også hen, som var det
os en drøm, for vi er et ensomt
og højtideligt folk, vandrere, der
er stødt ud fra Jerusalem, født
under modgang i ødemarken

og hadet af vore brødre, hvilket
forårsagede krige og stridighe-
der; derfor levede vi alle vore
dage i sorg.

27 Og jeg, Jakob, så, at jeg snart
måtte gå i min grav; derfor sag-
de jeg til min søn aEnosh: Tag
disse plader. Og jeg fortalte ham
det, som min bror Nefi havde
bbefalet mig, og han lovede at
vise lydighed mod befalingerne.
Og nu holder jeg op med at skri-
ve på disse plader, hvilken tekst
har været kort; og jeg byder
læseren farvel, idet jeg håber,
at mange af mine brødre vil læse
mine ord. Brødre, adjø.

Enoshs Bog

Enosh beder indtrængende og får
forladelse for sine synder – Herrens
røst lyder i hans sind og lover frelse
for lamanitterne engang i fremtiden
– Nefitterne forsøgte at vinde lama-
nitterne tilbage – Enosh fryder sig
ved sin forløser. Omkring 420 f.Kr.

SE, det skete, at jeg, aEnosh,
der kendte min far som en

bretfærdig mand – for han
coplærte mig i sit sprog og også
i Herrens dtugt og formaning –
og velsignet være min Guds
navn for det –

2 og jeg vil fortælle jer om den

akamp, som jeg havde foran
Gud, før jeg fik bforladelse for
mine synder.

3 Se, jeg gik ud for at jage dyr
i skovene; og de ord, som jeg
ofte havde hørt min far tale
angående evigt liv og de helliges
aglæde, bsank dybt i mit hjerte.
4 Og min sjæl ahungrede, og

jeg bknælede ned for min skaber
og anråbte ham i indtrængende
cbøn og påkaldelse for min egen
sjæl; og hele dagen lang anråbte
jeg ham; ja, og da natten kom,
oplod jeg stadig min røst, så
den nåede himlene.

25a gs Klippe.
26a 1 Ne 19:1–6;

Jar 1:14–15.
gs Plader.

b Jak 4:14.
27a En 1:1.

b Jakob 1:1–4.

[Enoshs Bog]
1 1a gs Enosh, Jakobs søn.

b 2 Ne 2:2–4.
c 1 Ne 1:1–2.
d Ef 6:4.

2a 1 Mos 32:25–33;
Alma 8:10.
gs Omvendelse.

b gs Syndsforladelse.
3a gs Glæde.

b 1 Ne 10:17–19;
Alma 36:17–21.

4a 2 Ne 9:51;
3 Ne 12:6.

b gs Ærbødighed.
c gs Bøn.



Enoshs Bog 1:5–15 152

5 Og der kom en arøst til mig,
som sagde: Enosh, dine synder
er dig tilgivet, og du skal blive
velsignet.
6 Og jeg, Enosh, vidste, at Gud

ikke kunne lyve; derfor blev
min skyld fejet bort.

7 Og jeg sagde: Herre, hvordan
er det sket?

8 Og han sagde til mig: På
grund af din atro på Kristus,
som du aldrig før har hørt eller
set. Og der vil gå mange år, før
han giver sig til kende i kødet;
se, din tro har gjort dig bren.
9 Se, det skete, da jeg havde

hørt disse ord, at jeg begyndte
at føle et aønske for mine brød-
re, nefitternes, velfærd; derfor
budøste jeg hele min sjæl til
Gud for dem.
10 Og mens jeg således kæm-

pede i ånden, se, da lød Herrens
røst igen i mit asind og sagde:
Jeg vil komme til dine brødre i
forhold til deres flid med hen-
syn til at holde mine befalinger.
Jeg har bgivet dem dette land,
og det er et helligt land; og jeg
cforbander det ikke, undtagen
på grund af ugudelighed; derfor
vil jeg komme til dine brødre,
sådan som jeg har sagt; og deres
overtrædelser vil jeg bringe ned
over deres eget hoved med sorg.
11 Og efter at jeg, Enosh, havde

hørt disse ord, begyndte min tro

på Herren at blive urokkelig;
og jeg bad til ham med mange
lange anstrengelser for mine
brødre, lamanitterne.

12 Og det skete, efter at jeg
havde abedt og arbejdet med al
flid, at Herren sagde til mig: Jeg
vil give dig efter dine bønsker
på grund af din tro.

13 Og se nu, dette var det
ønske, som jeg ønskede af
ham – at hvis det skulle ske, at
mit folk, nefitterne, skulle falde
i overtrædelse og på en eller
anden måde blive audryddet,
og lamanitterne ikke skulle blive
udryddet, at Gud Herren da
ville bbevare en optegnelse om
mit folk, nefitterne, om det så
skulle ske ved hans hellige arms
kraft, så den engang i fremtiden
kunne blive cbragt frem til lama-
nitterne, så de muligvis kunne
blive dbragt til frelse.

14 For i øjeblikket var vore
kampe aforgæves med hensyn
til at bringe dem tilbage til den
sande tro. Og de svor i deres
vrede, at hvis det var muligt,
ville de btilintetgøre vore op-
tegnelser og os og også alle
vore fædres overleveringer.

15 Da jeg derfor vidste, at Gud
Herren var i stand til at abevare
vore optegnelser, anråbte jeg
ham bestandig, for han havde
sagt til mig: Hvad du end beder

5a gs Åbenbaring.
8a Eter 3:12–13.

gs Tro.
b Matt 9:22.

9a 1 Ne 8:12;
Alma 36:24.

b 2 Ne 33:3;
MormO 1:8;
Alma 34:26–27.

10a gs Inspiration; Sind.
b 1 Ne 2:20.
c Eter 2:7–12.

12a Morm 5:21; 9:36.
b Sl 37:4; 1 Ne 7:12;

Hel 10:5.
13a Morm 6:1, 6.

b MormO 1:6–11;
Alma 37:2.

c Alma 37:19;
Eter 12:22;
L&P 3:18.

d Alma 9:17.
14a Jakob 7:24.

b Morm 6:6.
15a gs Skrifter –

Skrifterne skal
bevares.
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om i tro, overbevist om at du
skal få det, i Kristi navn, det
skal du få.
16 Og jeg havde tro, og jeg

anråbte Gud om, at han ville
abevare boptegnelserne; og han
sluttede pagt med mig om, at
han ville cbringe dem frem til
lamanitterne, når han anså tiden
for at være inde.

17 Og jeg, Enosh, vidste, at det
ville ske i overensstemmelse
med den pagt, som han havde
sluttet; derfor havde min sjæl ro.

18 Og Herren sagde til mig:
Dine fædre har også begæret
dette af mig, og det skal blive
gjort for dem i overensstem-
melse med deres tro; for deres
tro var ligesom din.

19 Og se, det skete, at jeg,
Enosh, gik omkring blandt
Nefis folk og profeterede om det
tilkommende og vidnede om
det, som jeg havde hørt og set.

20 Og jeg aflægger vidnesbyrd
om, at Nefis folk flittigt forsøgte
at bringe lamanitterne tilbage til
den sande tro på Gud. Men vort
aarbejde var forgæves; deres had
var fast indgroet, og de blev
ledt af deres onde natur, så de
blev vilde og grusomme og et
bblodtørstigt folk, fulde af
cafgudsdyrkelse og tilsølethed,
der levede af rovdyr, boede
i telte og vandrede omkring i
ødemarken med et kort skind
om lænderne og med raget
hoved; og deres færdighed lå i

dbuen og i sablen og øksen. Og
mange af dem spiste intet andet
end råt kød; og de forsøgte
bestandig at udrydde os.

21 Og det skete, at Nefis folk
bearbejdede jorden og adyrkede
alle slags korn og frugt og tillag-
de sig flokke af hjorde og flokke
af alle slags kvæg af enhver art
og geder og vilde geder og også
mange heste.

22 Og der var overordentlig
mange aprofeter blandt os. Og
folket var et bstivnakket folk,
som havde svært ved at forstå.

23 Og der var intet, bortset fra
overordentlig megen astreng-
hed, bforkyndelse og profeti
om krige og stridigheder og
ødelæggelser og en bestandig
cpåminden dem om død og
evighedens varighed og Guds
straffedomme og magt og alt
dette – en dbestandig opildnen
for at holde dem i frygt for
Herren. Jeg siger, der var intet,
bortset fra dette og overordent-
lig ligefrem tale, der kunne
hindre dem i at synke hastigt
ned til undergang. Og således
skriver jeg om dem.

24 Og jeg så krige mellem
nefitterne og lamanitterne i
løbet af mine dage.

25 Og det skete, at jeg begyndte
at blive gammel, og der var gået
et hundrede og nioghalvfjerds år
fra det tidspunkt, da vor fader
Lehi aforlod Jerusalem.

26 Og jeg så, at jeg snart måtte

16a 3 Ne 5:13–15;
L&P 3:19–20;
10:46–50.

b gs Mormons Bog.
c 2 Ne 27:6.

20a Moro 9:6.

b Jar 1:6.
c Mosi 9:12.

gs Afgudsdyrkelse.
d Mosi 10:8.

21a Mosi 9:9.
22a MormO 1:16–18.

b Jar 1:3.
23a 1 Ne 16:2; 2 Ne 33:5.

b gs Prædike.
c Hel 12:3.
d Jar 1:12; Alma 31:5.

25a 1 Ne 2:2–4.
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gå i min grav, efter at jeg har
været påvirket af Guds kraft, så
jeg måtte prædike og profetere
for dette folk og kundgøre ordet
i overensstemmelse med den
sandhed, der er i Kristus. Og jeg
har kundgjort det i alle mine
dage og har frydet mig ved det
mere end ved det, der er af
verden.
27 Og jeg går snart til mit ahvi-

lested, som er hos min forløser;
for jeg ved, at i ham skal jeg
hvile. Og jeg fryder mig ved
den dag, da min bdødelighed
skal iføre sig cudødelighed og
skal stå over for ham; da skal
jeg med behag se hans ansigt,
og han vil sige til mig: Kom til
mig, du velsignede, der er et
sted beredt til dig i min Faders
dboliger. Amen.

Jaroms Bog

Nefitterne holder Moseloven, ser
frem til Kristi komme og har frem-
gang i landet – Mange profeter
arbejder på at holde folket på sand-
hedens vej. Omkring 399–361 f.Kr.

SE nu, jeg, Jarom, skriver nog-
le få ord i overensstemmelse

med min fars, Enoshs, befaling,
for at aoptegnelsen om vor slægt
kan blive ført.

2 Og da a disse plader er
bsmå, og da dette bliver cskrevet
i den hensigt at gavne vore
brødre, dlamanitterne, må det
derfor nødvendigvis være så-
dan, at jeg skriver lidt; men jeg
skriver ikke noget fra mine pro-
fetier, ej heller fra mine åben-
baringer. For hvad mere kunne
jeg skrive end det, som mine
fædre har skrevet? For har
de ikke åbenbaret frelsesplanen?

Jeg siger jer: Jo, og det er mig
nok.

3 Se, det er nødvendigt, at der
skal gøres meget blandt dette
folk på grund af deres hjertes
hårdhed og deres ørers døvhed
og deres sinds blindhed og
deres nakkes astivhed; alligevel
er Gud overordentlig barmhjer-
tig mod dem og har endnu
ikke bfejet dem bort fra landets
overflade.

4 Og der findes mange blandt
os, som får mange aåbenba-
ringer, for de er ikke alle stiv-
nakkede. Og så mange, som
ikke er stivnakkede og har tro,
har bsamvær med den hellige
Ånd, der tilkendegiver ting for
menneskenes børn i forhold til
deres tro.

5 Og se nu, to hundrede år
var gået, og Nefis folk havde

27a gs Hvile.
b gs Dødelighed.
c gs Udødelighed.
d Joh 14:2–3;

Eter 12:32–34;
L&P 72:4; 98:18.

[Jaroms Bog]
1 1a 1 Ne 3:12; 5:14.
2a Jakob 3:14; Omni 1:1.

b 1 Ne 6:1–6.
c gs Skrifter – Værdien

af skrifter.
d 2 Ne 27:6; Morm 5:12.

3a En 1:22–23.
b Eter 2:8–10.

4a Alma 26:22;
Hel 11:23;
L&P 107:18–19.
gs Åbenbaring.

b gs Helligånden.
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vokset sig stærke i landet. De
bestræbte sig på at aholde Mo-
seloven og bsabbatsdagen hellig
for Herren. Og de handlede
ikke cvanhelligt; ej heller talte
de dgudsbespotteligt. Og landets
love var overordentlig strenge.

6 Og de var spredt over store
dele af landets overflade, og
det var lamanitterne også. Og
de var meget mere talrige end
nefitterne; og de elskede amord
og drak dyreblod.

7 Og det skete, at de mange
gange kom imod os, nefitterne,
for at kæmpe. Men vore akonger
og vore ledere var mægtige
mænd i troen på Herren, og de
lærte folket Herrens veje; derfor
modstod vi lamanitterne og
fejede dem bort, ud af bvore
lande, og begyndte at befæste
vore byer eller et hvilket som
helst af vore arvesteder.
8 Og vi mangfoldiggjorde os

overordentlig meget og bredte
os over landets overflade og
blev overordentlig rige på guld
og på sølv og på kostbarheder
og på fint træarbejde, på byg-
ninger og på maskineri og også
på jern og kobber og bronze
og stål, og vi lavede alle slags
redskaber af enhver art til at
bearbejde jorden med og akrigs-
våben – ja, den skarpe, spidse
pil og koggeret og kastepilen og
kastespyddet og traf alle slags
forberedelser til krig.

9 Og da vi således var rede til
at møde lamanitterne, havde de
ingen fremgang mod os. Men det
ord fra Herren blev bekræftet,
som han talte til vore fædre,
da han sagde: For så vidt som
I holder mine befalinger, skal I
have fremgang i landet.

10 Og det skete, at Herrens
profeter truede Nefis folk i
overensstemmelse med Guds
ord med, at hvis de ikke holdt
befalingerne, men faldt i over-
trædelse, ville de blive audryd-
det fra landets overflade.

11 Derfor arbejdede profeterne
og præsterne og lærerne flittigt,
idet de med al langmodighed
formanede folket til flid og un-
derviste i aMoseloven og den
hensigt, i hvilken den var blevet
givet, og overtalte dem til at bse
frem til Messias og tro på ham,
der skulle komme, csom om han
allerede var kommet. Og på
denne måde underviste de dem.

12 Og det skete, at de ved at
gøre dette skånede dem for at
blive audryddet fra landets over-
flade; for de bstak dem i hjertet
med ordet, idet de bestandig
vækkede dem til omvendelse.

13 Og det skete, at der var gået
to hundrede og otteogtredive
år – med krige og stridigheder
og kiv meget af tiden.

14 Og jeg, Jarom, skriver ikke
mere, for pladerne er små. Men
se, mine brødre, I kan se i Nefis

5a 2 Ne 25:24;
Alma 34:13–14.

b 2 Mos 35:2.
gs Sabbatsdagen.

c gs Blasfemi.
d gs Bespottelse.

6a Jakob 7:24; En 1:20.

7a Jakob 1:9, 11, 15.
b MormO 1:14.

8a Mosi 10:8.
10a 1 Ne 12:19–20;

Omni 1:5.
11a Jakob 4:5;

Alma 25:15–16.

b 2 Ne 11:4;
Eter 12:18–19.

c 2 Ne 25:24–27;
Mosi 3:13; 16:6.

12a Eter 2:10.
b Alma 31:5.
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aandre plader; for se, på dem er
optegnelserne om vore krige
indgraveret i overensstemmelse
med kongernes beretninger eller
dem, som de lod skrive.

15 Og jeg overgiver disse
plader i min søn Omnis hænder,
så de kan blive ført i overens-
stemmelse med mine fædres
abefalinger.

Omnis Bog

Omni, Amaron, Kemish, Abinadom
og Amaleki fører optegnelserne efter
tur – Mosija opdager Zarahemlas
folk, der kom fra Jerusalem i Sidki-
jas dage – Mosija gøres til konge
over dem – Muleks efterkommere i
Zarahemla havde fundet Corian-
tumr, den sidste af jereditterne –
Kong Benjamin efterfølger Mosija
– Mennesker bør bringe deres sjæl
som et offer til Kristus. Omkring
323–130 f.Kr.

SE, det skete, at jeg, Omni,
der havde fået en befaling af

min far, Jarom, om, at jeg skulle
skrive noget på disse plader
for at bevare optegnelsen om
vor slægt –
2 derfor ønsker jeg, at I skal

vide, at jeg i mine dage har
kæmpet meget med sværdet for
at beskytte mit folk, nefitterne,
mod at falde i hænderne på
deres fjender, lamanitterne. Men
se, jeg er selv en ugudelig mand,
og jeg har ikke holdt Herrens
lovbud og befalinger, sådan
som jeg burde have gjort.

3 Og det skete, at der var gået
to hundrede og seksoghalvfjerds
år, og vi havde mange perioder
med fred; og vi havde mange

perioder med alvorlige krige og
blodsudgydelse. Ja, kort sagt
var der gået to hundrede og
toogfirs år, og jeg havde ført
disse plader i overensstemmelse
med mine fædres abefalinger; og
jeg overdrog dem til min søn
Amaron. Og jeg slutter.

4 Og se, jeg, Amaron, skriver
det, som jeg skriver, hvilket
kun er lidt, i min fars bog.

5 Se, det skete, at der var gået
tre hundrede og tyve år, og den
mere ugudelige del af nefitterne
var blevet audryddet.
6 For Herren ville ikke tillade,

efter at han havde ført dem
ud af Jerusalems land og be-
skyttet og bevaret dem mod at
falde i deres fjenders hænder,
ja, han ville ikke tillade, at de
ord ikke skulle blive bekræftet,
som han talte til vore fædre,
da han sagde: For så vidt som
I ikke vil holde mine befalin-
ger, skal I ikke have fremgang
i landet.

7 Derfor hjemsøgte Herren
dem med hårde straffedomme;
alligevel skånede han de retfær-
dige, så de ikke omkom, men
udfriede dem af deres fjenders
hænder.

14a 1 Ne 9:2–4.
15a Jakob 1:1–4.

[Omnis Bog]
1 3a Jakob 1:1–4; Jar 1:15.

5a Jar 1:9–10.
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8 Og det skete, at jeg overgav
pladerne til min bror Kemish.

9 Se, jeg, Kemish, skriver den
smule, som jeg skriver, i den
samme bog som min bror; for se,
jeg så det sidste, som han skrev,
at han skrev det med sin egen
hånd; og han skrev det den
dag, da han overgav dem til
mig. Og på denne måde fører
vi optegnelserne, for det er i
overensstemmelse med vore
fædres befalinger. Og jeg slutter.

10 Se, jeg, Abinadom, er søn af
Kemish. Se, det skete, at jeg så
megen krig og strid mellem mit
folk, nefitterne, og lamanitterne;
og jeg har med mit eget sværd
taget mange lamanitters liv i
forsvaret af mine brødre.

11 Og se, optegnelsen om dette
folk er indgraveret på plader,
som kongerne besidder fra
slægtled til slægtled; og jeg ken-
der ikke til nogen åbenbaring
bortset fra det, der er blevet
skrevet, ej heller til nogen profe-
ti; derfor er det, der er skrevet,
tilstrækkeligt. Og jeg slutter.

12 Se, jeg er Amaleki, Abina-
doms søn. Se, jeg vil tale noget
til jer om Mosija, som blev gjort
til konge over Zarahemlas land;
for se, han blev af Herren forma-
net til, at han skulle flygte ud af
aNefis land, og så mange, som
ville lytte til Herrens røst, skulle
også bdrage ud af landet med
ham ud i ødemarken –

13 og det skete, at han gjorde,
sådan som Herren havde befalet
ham. Og de drog ud af landet ud

i ødemarken, så mange, som
ville lytte til Herrens røst; og de
blev vejledt af megen forkyn-
delse og profeti. Og de blev
bestandig formanet af Guds ord;
og de blev ledet ved hans arms
kraft gennem ødemarken, indtil
de kom ned til det land, der
kaldes Zarahemlas land.

14 Og de opdagede et folk, som
blev kaldt aZarahemlas folk.
Se, der blev stor glæde blandt
Zarahemlas folk; og Zarahemla
frydede sig også overordentlig
meget, fordi Herren havde
sendt Mosijas folk med bbron-
zepladerne, som indeholdt
optegnelsen om jøderne.

15 Se, det skete, at Mosija
opdagede, at aZarahemlas folk
kom ud fra Jerusalem på den
tid, da bSidkija, Judas konge,
blev ført bort til Babylon som
fange.

16 Og de rejste i ødemarken
og blev ved Herrens hånd ført
over de store vande til det land,
hvor Mosija opdagede dem; og
de havde boet der fra den tid af.

17 Og på det tidspunkt, da
Mosija opdagede dem, var de
blevet overordentlig talrige.
Alligevel havde de haft mange
krige og alvorlige stridigheder
og var tid efter anden faldet
for sværdet; og deres sprog var
blevet forvansket; og de havde
ikke bragt nogen aoptegnelser
med sig; og de fornægtede
eksistensen af deres skaber, og
hverken Mosija eller Mosijas
folk kunne forstå dem.

12a 2 Ne 5:6–9.
b Jakob 3:4.

14a gs Zarahemla.

b 1 Ne 3:3, 19–20;
5:10–22.

15a Mosi 25:2.

b Jer 39:1–10;
Hel 8:21.

17a Mosi 1:2–6.
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18 Men det skete, at Mosija
foranledigede, at de blev oplært
i hans sprog. Og det skete, efter
at de var blevet oplært i Mosijas
sprog, at Zarahemla opregnede
sin slægtslinje efter hukommel-
sen, og den findes nedskrevet,
men ikke på disse plader.

19 Og det skete, at Zarahemlas
og Mosijas folk aforenede sig, og
bMosija blev udpeget til at være
deres konge.
20 Og det skete i Mosijas dage,

at en stor sten med indgraverin-
ger på blev bragt til ham, og
han aoversatte indgraveringerne
ved Guds gave og kraft.
21 Og de berettede om en vis

aCoriantumr og de slagne af
hans folk. Og Coriantumr blev
fundet af Zarahemlas folk; og
han boede hos dem i et tidsrum
af ni måner.
22 Den talte også nogle få ord

om hans fædre. Og hans første
forældre kom fra atårnet på
den tid, da Herren bforvirrede
folkets sprog, og Herrens
strenghed faldt på dem i over-
ensstemmelse med hans straf-
fedomme, der er retfærdige;
og deres cknogler lå spredt i
landet mod nord.

23 Se, jeg, Amaleki, er født i
Mosijas dage; og jeg har oplevet
at se hans død, og aBenjamin,
hans søn, regerer i hans sted.
24 Og se, jeg har i kong Benja-

mins dage set en alvorlig krig

og megen blodsudgydelse mel-
lem nefitterne og lamanitterne.
Men se, nefitterne opnåede stor
fordel over dem, ja, i en sådan
grad, at kong Benjamin drev
dem ud af Zarahemlas land.

25 Og det skete, at jeg be-
gyndte at blive gammel, og da
jeg ingen efterkommere har, og
da jeg ved, at kong aBenjamin
er en retfærdig mand for Her-
ren, vil jeg derfor bovergive
disse plader til ham, idet jeg
formaner alle mennesker til at
komme til Gud, Israels Hellige,
og tro på profeti og på åbenba-
ringer og på engles betjening
og på gaven at kunne tale i
tunger og på gaven at kunne
oversætte sprog og på alt, hvad
der er cgodt; for der er ikke
noget, der er godt, uden at det
kommer fra Herren, og det, der
er ondt, kommer fra Djævelen.

26 Og se, mine elskede brødre,
jeg ønsker, at I skal akomme til
Kristus, som er Israels Hellige,
og få del i hans frelse og i hans
forløsnings kraft. Ja, kom til
ham, og bbring hele jeres sjæl
som et coffer til ham, og fortsæt
med at dfaste og bede, og hold
ud til enden; og så sandt som
Herren lever, vil I blive frelst.

27 Og nu ønsker jeg at tale
noget om et vist antal, som drog
op i ødemarken for at vende
tilbage til Nefis land; for der
var et stort antal, der nærede

19a Mosi 25:13.
b Omni 1:12.

20a Mosi 8:13–19.
gs Seer.

21a Eter 12:1.
gs Coriantumr.

22a Eter 1:1–5.

b 1 Mos 11:6–9;
Mosi 28:17; Eter 1:33.

c Mosi 8:8.
23a MormO 1:3.
25a MormO 1:17–18;

Mosi 29:13.
b MormO 1:10.

c Alma 5:40; Eter 4:12;
Moro 7:15–17.

26a Jakob 1:7; Alma 29:2;
Moro 10:32.

b gs Ofre.
c 3 Ne 9:20.
d gs Faste.
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ønske om at tage deres arveland
i besiddelse.
28 Derfor drog de op i ødemar-

ken. Og deres leder var en stærk
og mægtig mand og en stivnak-
ket mand, hvorfor han forårsa-
gede strid blandt dem; og de
blev alle adræbt i ødemarken
på nær halvtreds, og de vendte
igen tilbage til Zarahemlas land.

29 Og det skete, at de også tog
et betydeligt antal andre med sig
og igen rejste ud i ødemarken.

30 Og jeg, Amaleki, havde en
bror, som også tog med dem;
og jeg har ikke siden hørt til
dem. Og jeg er lige ved at lægge
mig i min grav; og adisse plader
er fyldte. Og jeg holder op med
at tale.

Mormons Ord

Mormon forkorter Nefis store plader
– Han lægger de små plader sam-
men med de andre plader – Kong
Benjamin skaber fred i landet.
Omkring 385 e.Kr.

OG se, jeg, aMormon, der er
ved at overgive den opteg-

nelse, som jeg har været i færd
med skrive, i min søn Moronis
hænder, se, jeg har været vidne
til udryddelsen af næsten hele
mit folk, nefitterne.

2 Og det er amange hundrede
år efter Kristi komme, at jeg
overgiver disse optegnelser i
min søns hænder; og jeg for-
moder, at han vil blive vidne til
den fuldstændige udryddelse
af mit folk. Men måtte Gud
tilstede, at han overlever dem,
så han kan skrive noget angå-
ende dem og noget angående
Kristus, så det måske en dag
må bgavne dem.

3 Og se, jeg taler noget om det,
som jeg har skrevet; for efter at
jeg havde lavet en aforkortelse
af Nefis bplader op til denne
kong Benjamins regeringstid,
han, som Amaleki talte om,
søgte jeg blandt de coptegnelser,
som var blevet overgivet i mine
hænder, og jeg fandt disse
plader, der indeholdt denne
korte beretning af profeterne,
fra Jakob og op til denne kong
dBenjamins regeringstid, og
også mange af Nefis ord.

4 Og det, der er på disse plader,
abehager mig på grund af pro-
fetierne om Kristi komme; og
mine fædre ved, at mange af
dem er blevet opfyldt; ja, og
jeg ved også, at så meget, som
er blevet profeteret angående
os op til denne dag, er blevet
opfyldt, og at så meget, som
rækker ud over denne dag,
visselig skal ske –

28a Mosi 9:1–4.
30a 1 Ne 6:1–6.

[Mormons Ord]
1 1a 3 Ne 5:9–12;

Morm 1:1–4; 8:1, 4–5.

gs Mormon, nefitisk
profet.

2a Morm 6:5–6.
b L&P 3:16–20.

3a L&P 10:44.
b L&P 10:38–40.

c Mosi 1:6;
Hel 3:13–15;
Morm 4:23.

d Omni 1:23.
4a 1 Ne 6:5.
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5 derfor valgte jeg adette til at
afslutte min optegnelse med,
og resten af min optegnelse vil
jeg tage fra bNefis plader; og jeg
kan ikke skrive en chundrededel
af det, der vedrører mit folk.

6 Men se, jeg vil tage disse pla-
der, som indeholder disse pro-
fetier og åbenbaringer, og lægge
dem sammen med resten af min
optegnelse, for de er udsøgte
for mig; og jeg ved, at de vil
være udsøgte for mine brødre.

7 Og jeg gør dette med et avíst
formål; for således er det blevet
hvisket til mig ved tilskyndel-
sen fra Herrens Ånd, som er i
mig. Og se, jeg kender ikke alt,
men Herren bkender alt det,
der skal komme, derfor tilskyn-
der han mig til at handle efter
sin vilje.
8 Og min abøn til Gud er for

mine brødre, at de endnu en-
gang må komme til kundskab
om Gud, ja, Kristi forløsning,
så de atter må blive et btilta-
lende folk.
9 Og nu skrider jeg, Mormon,

til at afslutte min optegnelse,
som jeg tager fra Nefis plader;
og jeg udfærdiger den i overens-
stemmelse med den kundskab
og den forståelse, som Gud har
givet mig.

10 For se, det skete, efter at
Amaleki havde aovergivet disse
plader i kong Benjamins hæn-

der, at han tog dem og lagde
dem sammen med de bandre
plader, der indeholdt optegnel-
ser, som var blevet overdraget af
ckongerne fra slægtled til slægt-
led indtil kong Benjamins dage.

11 Og de blev overdraget fra
kong Benjamin fra slægtled til
slægtled, indtil de er faldet i
amine hænder. Og jeg, Mormon,
beder til Gud om, at de må blive
bevaret fra denne tid af. Og jeg
ved, at de vil blive bevaret, for
der er skrevet storslåede ting på
dem, ud fra hvilke mit folk og
deres brødre, ifølge det Guds
ord der er skrevet, skal bdøm-
mes på den store og yderste dag.

12 Og se, angående denne
kong Benjamin – han havde en
del stridigheder blandt sit eget
folk.

13 Og det skete også, at lama-
nitternes hære kom ned fra
aNefis land for at kæmpe mod
hans folk. Men se, kong Benja-
min samlede sine hære sammen,
og han stod dem imod; og han
kæmpede med sin egen arms
styrke med bLabans sværd.
14 Og i Herrens styrke stred

de mod deres fjender, indtil de
havde slået mange tusinde af
lamanitterne ihjel. Og det skete,
at de stred mod lamanitterne,
indtil de havde drevet dem ud
af alle deres arvelande.

15 Og det skete, efter at der

5a dvs det, som behager
ham, som nævnt 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 gs Alvidende.
8a 2 Ne 33:3–4;

En 1:11–12.
b 2 Ne 30:6.

10a Omni 1:25, 30.
b 1 Ne 9:4.
c Jar 1:14.

11a 3 Ne 5:8–12;

Morm 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;

Jakob 1:10;
Mosi 1:16; L&P 17:1.
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havde været falske akristus’er,
og deres mund var blevet luk-
ket, og de var blevet straffet
for deres forbrydelser;

16 og efter at der havde været
falske profeter og falske prædi-
kanter og lærere blandt folket,
og alle disse var blevet straffet
i forhold til deres forbrydelser;
og efter at der havde været
megen strid, og mange var gået
over til lamanitterne, se, da
skete det, at kong Benjamin med
hjælp fra de hellige aprofeter,
der var blandt hans folk –

17 for se, kong Benjamin var
en ahellig mand, og han regere-
de over sit folk i retfærdighed;
og der var mange hellige mænd
i landet, og de talte Guds ord
med bkraft og med myndighed;
og de brugte megen cskarphed
på grund af folkets stivnak-
kethed –

18 altså, med hjælp fra disse
fik kong Benjamin ved at arbej-
de af alle sit legemes kræfter og
hele sin sjæls evner – og ligeså
profeterne – endnu engang
stiftet fred i landet.

Mosijas Bog

KAPITEL 1

Kong Benjamin lærer sine sønner
deres fædres sprog og profetier –
Deres religion og civilisation er
blevet bevaret takket være de opteg-
nelser, der blev ført på de forskellige
plader – Mosija bliver valgt til
konge og får ansvaret for optegnel-
serne og andre ting. Omkring
130–124 f.Kr.

OG nu var der ikke mere
strid i hele aZarahemlas

land blandt hele det folk,
der tilhørte kong Benjamin, så
kong Benjamin havde vedva-
rende fred alle resten af sine
dage.
2 Og det skete, at han havde

tre sønner; og han kaldte deres
navne Mosija og Helorum og
Helaman. Og han foranledige-
de, at de blev aoplært i hele hans
fædres bsprog, så de derved
kunne blive forstandige mænd,
og så de kunne få kundskab om
de profetier, der var blevet talt
ved deres fædres mund, og
som blev overgivet dem ved
Herrens hånd.

3 Og han lærte dem også om
de optegnelser, der var indgra-
veret på bronzepladerne, idet
han sagde: Mine sønner, jeg
ønsker, at I skal huske, at var
det ikke for disse aplader, som
indeholder disse optegnelser
og disse befalinger, ville vi være
forblevet i buvidenhed, ja, på

15a gs Antikrist.
16a En 1:22.
17a Alma 13:26.

b Alma 17:2–3.
c Moro 9:4;

L&P 121:41–43.

[Mosijas Bog]
1 1a Omni 1:13.
2a Mosi 4:14–15;

L&P 68:25, 28.
b Morm 9:32.

3a gs Plader.
b Alma 37:8–9.
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dette tidspunkt uden at kende
Guds hemmeligheder.
4 For det var ikke muligt, at

vor fader Lehi kunne have erin-
dret alt dette, så han kunne have
lært sine børn det, uden det
var ved hjælp af disse plader;
for han, der var blevet oplært i
aegypternes sprog, han kunne
derfor læse disse indgraveringer
og lære sine børn dem, så de
derved kunne lære deres børn
dem og således opfylde Guds
befalinger helt op til denne tid.
5 Jeg siger jer, mine sønner,

var det ikke for dette, der er
blevet beskyttet og abevaret ved
Guds hånd, så vi kan blæse og
forstå nogle af hans chemme-
ligheder og altid have hans
befalinger for vore øjne, da var
selv vore fædre sunket ned i
vantro, og vi ville have været
ligesom vore brødre, lamanit-
terne, der ikke kender noget til
dette og ikke engang tror på det,
når de bliver undervist i det, på
grund af deres fædres doverle-
veringer, som ikke er rigtige.
6 O, mine sønner, jeg ønsker,

at I skal huske, at disse ord er
sande og også, at disse optegnel-
ser er asande. Og se, også Nefis
plader, som indeholder vore
fædres optegnelser og ord fra
det tidspunkt, de forlod Jerusa-
lem og indtil nu, at de er sande;
og vi kan vide, at de er sande,
for vi har dem for vore øjne.

7 Og se, mine sønner, jeg
ønsker , at I skal huske at
agranske dem flittigt, så I kan få
gavn deraf; og jeg ønsker, at I
skal bholde Guds befalinger, så
I må have cfremgang i landet i
overensstemmelse med de dløf-
ter, som Herren gav vore fædre.

8 Og kong Benjamin lærte sine
sønner meget mere, som ikke
er skrevet i denne bog.

9 Og det skete, efter at kong
Benjamin var færdig med at un-
dervise sine sønner, at han blev
gammel, og han indså, at han
meget snart måtte gå al kødets
gang; derfor anså han det for
passende, at han skulle over-
drage riget til en af sine sønner.

10 Derfor lod han Mosija hente
til sig; og disse er de ord, som
han talte til ham, idet han sagde:
Min søn, jeg ønsker, at du skal
offentliggøre en proklamation
overalt i hele dette land blandt
hele dette folk, eller aZarahem-
las folk og Mosijas folk, som
bor i landet, så de derved kan
samles; for i morgen vil jeg med
min egen mund forkynde for
dette folk, at du er bkonge og
hersker over dette folk, som
Herren vor Gud har givet os.

11 Og endvidere vil jeg give
dette folk et anavn, så de derved
kan skelnes fra alle de folk, som
Gud Herren har bragt ud af
Jerusalems land; og dette gør
jeg, fordi de har været et flit-

4a JS–H 1:64.
5a gs Skrifter –

Skrifterne skal
bevares.

b 5 Mos 6:6–8.
c gs Guds

hemmeligheder.

d Mosi 10:11–17.
6a 1 Ne 1:3;

2 Ne 33:10–11;
Moro 10:27.

7a gs Skrifter.
b Mosi 2:22;

Alma 50:20–22.

c Sl 122:6;
1 Ne 2:20.

d Alma 9:12–14.
10a Omni 1:14.

b Mosi 2:30.
11a Mosi 5:8–12.
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tigt folk i at holde Herrens
befalinger.
12 Og jeg giver dem et navn,

som aldrig skal blive slettet,
undtagen ved aovertrædelse.

13 Ja, og endvidere siger jeg til
dig, at hvis dette af Herren rigt
begunstigede folk skulle falde
i aovertrædelse og blive et ugu-
deligt og et ægteskabsbrydende
folk, at Herren da vil forlade
dem, så de derved bliver bsvage
som deres brødre; og han vil
ikke mere cbevare dem med sin
uforlignelige og forunderlige
kraft, sådan som han hidtil har
bevaret vore fædre.

14 For jeg siger dig, at hvis
han ikke havde udstrakt sin arm
for at bevare vore fædre, var de
faldet i lamanitternes hænder
og blevet ofre for deres had.

15 Og det skete, efter at kong
Benjamin havde afsluttet disse
ord til sin søn, at han overdrog
ham ansvaret for alle rigets
anliggender.

16 Og endvidere overdrog han
ham også ansvaret for de opteg-
nelser, som var indgraveret på
abronzepladerne og også Nefis
plader og også Labans bsværd
og ckuglen, eller vejviseren, som
ledte vore fædre gennem ørke-
nen, og som blev beredt ved
Herrens hånd, for at de derved
kunne blive ledt, hver især i
forhold til den agtpågivenhed
og flid, som de viste ham.
17 Når de ikke var trofaste,

havde de derfor ikke fremgang

eller fremskridt på deres rejse,
men blev adrevet tilbage og
pådrog sig Guds mishag; og
derfor blev de slået med hunger
og svære trængsler for at vække
dem til erindring om deres pligt.

18 Og se, det skete, at Mosija
gik ud og gjorde, som hans far
havde befalet ham, og forkynd-
te for alle de folk, som var i
Zarahemlas land, så de derved
kunne samles, at de skulle drage
op til templet for at høre de ord,
som hans far ville tale til dem.

KAPITEL 2

Kong Benjamin taler til sit folk –
Han beretter om den upartiskhed,
lighed og åndelighed, der har hersket
i hans regeringstid – Han råder
dem til at tjene deres himmelske
Konge – De, der sætter sig op imod
Gud, vil lide kval som en uudsluk-
kelig ild. Omkring 124 f.Kr.

Og det skete, efter at Mosija
havde gjort, som hans far havde
befalet ham, og havde offent-
liggjort en proklamation overalt
i hele landet, at folket samlede
sig over hele landet, for at de
kunne drage op til templet for at
høre de ord, som kong Benjamin
ville tale til dem.

2 Og der var et stort antal, ja,
så mange, at de ikke talte dem;
for de havde mangfoldiggjort sig
overordentlig meget og havde
vokset sig mægtige i landet.

3 Og de tog også af de aførste-

12a gs Synd.
13a Hebr 6:4–6.

b Hel 4:24–26.
c L&P 103:8–10.

16a Mosi 1:3.
b 1 Ne 4:8–19;

MormO 1:13;
L&P 17:1.

c 1 Ne 16:10.
17a 1 Ne 18:12–13.
2 3a 1 Mos 4:4.
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fødte af deres flokke, så de kun-
ne bringe bslagtoffer og cbrænd-
ofre di henhold til Moseloven;

4 og så de også kunne give tak
til Herren deres Gud, som hav-
de ført dem ud af Jerusalems
land, og som havde udfriet dem
af deres fjenders hænder og
audpeget retfærdige mænd til
at være deres blærere og også
en retfærdig mand til at være
deres konge, som havde stiftet
fred i cZarahemlas land, og som
havde lært dem at dholde Guds
befalinger, så de kunne fryde sig
og være fyldt med ekærlighed
til Gud og alle mennesker.

5 Og det skete, at da de kom
op til templet, slog de deres telte
op rundt omkring, hver mand
efter sin afamilie, bestående af
hans hustru og hans sønner og
hans døtre, og deres sønner og
deres døtre, fra den ældste ned
til den yngste, så hver familie var
adskilt, den ene fra den anden.

6 Og de slog deres telte op
rundt omkring templet, idet
hver mand havde sit atelt med
døren vendt mod templet, så
de derved kunne blive i deres
telte og høre de ord, som kong
Benjamin ville tale til dem.

7 For mængden, der var så
stor, at kong Benjamin ikke
kunne undervise dem alle in-
denfor templets mure, han lod
derfor opføre et tårn, så hans

folk derved kunne høre de ord,
som han ville tale til dem.

8 Og det skete, at han begyndte
at tale til sit folk fra tårnet;
og de kunne ikke alle høre hans
ord på grund af mængdens
størrelse; derfor foranledigede
han, at de ord, som han talte,
blev skrevet ned og sendt ud
blandt dem, som ikke var inden-
for hans røsts rækkevidde, så de
også kunne modtage hans ord.

9 Og disse er de ord, som han
atalte og fik skrevet ned, idet
han sagde: Mine brødre, alle I,
der har samlet jer, I, der kan
høre mine ord, som jeg vil tale
til jer i dag; for jeg har ikke
befalet jer at komme herop for
at btage let på de ord, som jeg
skal tale, men for at I skal clytte
til mig og åbne ørerne, så I kan
høre, og dhjertet, så I kan forstå,
og jeres esind, så Guds fhemme-
ligheder må blive udfoldet for
jeres syn.

10 Jeg har ikke befalet jer at
komme herop, for at I skulle
afrygte mig, eller for at I skulle
tænke, at jeg af mig selv er mere
end et dødeligt menneske.

11 Men jeg er, ligesom I selv,
underkastet alle slags skrøbelig-
heder i legeme og sind; alligevel
er jeg blevet valgt af dette folk
og indviet af min far og er ved
Herrens hånd blevet forundt,
at jeg skulle være hersker og

3b gs Ofre.
c 1 Ne 5:9.
d 2 Ne 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.
4a gs Kalde, kaldet

af Gud.
b Mosi 18:18–22.

gs Undervisning.

c Omni 1:12–15.
d Joh 15:10.
e gs Kærlighed.

5a gs Familie.
6a 2 Mos 33:8–10.
9a Mosi 8:3.

b L&P 6:12.
c gs Lytte.

d Mosi 12:27;
3 Ne 19:33.

e gs Sind.
f gs Guds

hemmeligheder.
10a gs Frygt.
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konge over dette folk; og jeg er
blevet beskyttet og bevaret ved
hans uforlignelige kraft, for at
jeg kan tjene jer med al den
kraft, det sind og den styrke,
som Herren har skænket mig.
12 Jeg siger jer, at da det er

blevet mig forundt at tilbringe
mine dage i jeres tjeneste, ja,
indtil dette tidspunkt, og jeg
ikke har stræbt efter aguld eller
sølv eller nogen som helst form
for rigdom fra jer;

13 ej heller har jeg tilladt, at
I skulle blive spærret inde i
fangehuller, eller at I skulle gøre
hinanden til slaver, eller at I
skulle myrde eller plyndre eller
stjæle eller begå ægteskabsbrud,
ej heller har jeg tilladt, at I skulle
øve nogen slags ugudelighed,
og har lært jer, at I skulle holde
Herrens befalinger i alt det, som
han har befalet jer –

14 og jeg har endog selv aarbej-
det med mine egne hænder, så
jeg kunne tjene jer, og så I ikke
skulle være tynget af skatter,
og så der ikke skulle lægges
noget på jer, der var tungt at
bære – og om alt dette, som jeg
har talt, er I selv vidner i dag.

15 Alligevel, mine brødre, har
jeg ikke gjort dette, så jeg
kan prale, ej heller siger jeg
dette, så jeg derved kan ankla-
ge jer; men jeg siger dette, så
I kan vide, at jeg kan svare
med en ren asamvittighed for
Gud denne dag.

16 Se, jeg siger jer, at fordi jeg
sagde til jer, at jeg havde tilbragt
mine dage i jeres t jeneste,
ønsker jeg ikke at prale, for jeg
har blot været i Guds tjeneste.

17 Og se, jeg fortæller jer dette,
så I kan lære avisdom; så I kan
lære, at når I er i jeres bmedmen-
neskers ctjeneste, er I blot i jeres
Guds tjeneste.

18 Se, I har kaldt mig jeres
konge; og hvis jeg, som I kalder
jeres konge, arbejder for at
atjene jer, burde I da ikke arbejde
for at tjene hinanden?

19 Og se også, hvis jeg, som I
kalder jeres konge, og som har
tilbragt sine dage i jeres tjeneste
og dog har været i Guds tjene-
ste, fortjener nogen tak af jer, o,
hvor meget burde I da ikke
atakke jeres himmelske Konge!
20 Jeg siger jer, mine brødre,

at hvis I ville give al den tak og
apris, som hele jeres sjæl evner
at besidde, til den bGud, som har
skabt jer og har beskyttet og be-
varet jer og har givet jer grund
til at frydes og har tilstedt, at
I skulle leve i fred, den ene
med den anden –

21 jeg siger jer, at hvis I skulle
tjene ham, som har skabt jer fra
begyndelsen og bevarer jer fra
dag til dag ved at låne jer ånde,
så I kan leve og røre jer og gøre
efter jeres egen avilje, og endog
forsørger jer fra det ene øjeblik
til det næste – jeg siger, at
hvis I skulle tjene ham af hele

12a ApG 20:33–34.
14a 1 Kor 9:18.
15a gs Samvittighed.
17a gs Visdom.

b gs Broder; Søster.

c Matt 25:40;
Jak 1:27;
L&P 42:29–31.
gs Tjeneste.

18a Matt 20:26–27.

19a gs Taknemlighed.
20a 1 Ne 18:16.

b gs Gud,
Guddommen.

21a gs Handlefrihed.
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jeres sjæl, ville I alligevel være
bunyttige tjenere.

22 Og se, alt, hvad han kræver
af jer, er, at I aholder hans bbefa-
linger; og han har lovet jer, at
hvis I holder hans befalinger,
skal I have fremgang i landet; og
han cafviger aldrig fra det, som
han har sagt; hvis I derfor dhol-
der hans befalinger, velsigner
han jer og giver jer fremgang.

23 Og se, for det første har han
skabt jer og skænket jer livet,
for hvilket I er i gæld til ham.

24 Og for det andet kræver
han, at I skal gøre, som han har
befalet jer, for hvilket han, hvis
I gør det, straks avelsigner jer; og
derfor har han belønnet jer. Og I
er stadig i gæld til ham og er og
vil være det for evigt og altid;
hvad har I derfor at prale af?

25 Og nu spørger jeg: Kan I
sige noget som helst til jeres
forsvar? Jeg svarer jer: Nej. I kan
ikke sige, at I er blot så meget
som jordens støv; dog er I askabt
af jordens bstøv, men se, det
tilhører ham, som skabte jer.
26 Og jeg, selv jeg, som I kalder

jeres konge, er ikke bedre, end
I er; for jeg er også af støvet. Og
I ser, at jeg er gammel og er ved
at give dette dødelige legeme
tilbage til dets moder jord.

27 For se, ligesom jeg sagde
til jer, at jeg havde tjent jer og
avandret med en ren samvittig-
hed for Gud, således har jeg
på dette tidspunkt foranlediget,

at I skulle samle jer, så jeg kunne
blive fundet ulastelig, og så jeres
bblod ikke skulle komme over
mig, når jeg skal stå frem for
at blive dømt af Gud for det,
som han har befalet mig angå-
ende jer.

28 Jeg siger jer, at jeg har
foranlediget, at I skulle samle
jer, så jeg kunne gøre mine
klæder arene for jeres blod på
dette tidspunkt, da jeg er ved at
gå i min grav, så jeg kan gå der-
ned i fred, og min udødelige
bånd kan slutte sig til ckorene
foroven i at synge en retfærdig
Guds pris.

29 Og endvidere siger jeg til
jer, at jeg har foranlediget, at I
skulle samle jer, så jeg kunne
kundgøre for jer, at jeg ikke
længere kan være jeres lærer,
ej heller jeres konge;

30 for selv på dette tidspunkt
skælver hele mit legeme overor-
dentlig meget, mens jeg forsøger
at tale til jer; men Gud Herren
støtter mig og har tilladt mig,
at jeg skulle tale til jer, og har
befalet mig, at jeg skulle kund-
gøre for jer denne dag, at min
søn Mosija er konge og hersker
over jer.

31 Og se, mine brødre, jeg øn-
sker, at I skal gøre, som I hidtil
har gjort. Ligesom I har holdt
mine befalinger og også min fars
befalinger og har haft frem-
gang og er blevet bevaret mod
at falde i jeres fjenders hænder,

21b Luk 17:7–10.
22a 3 Mos 25:18–19;

2 Ne 1:9.
b gs Guds befalinger.
c L&P 3:1–2.
d L&P 14:7; 58:2–3.

24a gs Velsigne.
25a gs Skabe.

b 1 Mos 3:19;
Jakob 2:21.

27a gs Vandre, vandre
med Gud.

b Jakob 1:19.
28a Jakob 2:2.

b gs Ånd.
c Morm 7:7.
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således skal I, hvis I holder min
søns befalinger, eller Guds be-
falinger, som I skal få af ham,
have fremgang i landet, og
jeres fjender skal ikke få nogen
magt over jer.
32 Men, o mit folk, pas på,

at der ikke opstår astridigheder
blandt jer, og I vælger at adlyde
den onde ånd, som blev omtalt
af min far Mosija.

33 For se, der er udtalt et ve
over den, der vælger at adlyde
den ånd; for hvis han vælger at
adlyde ham og forbliver og dør
i sine synder, drikker han afor-
dømmelse til sin egen sjæl; for
han får som løn en bevigtvaren-
de straf, fordi han har overtrådt
Guds lov mod bedre vidende.
34 Jeg siger jer, at der ikke er

nogen blandt jer, bortset fra je-
res små børn, som ikke er blevet
undervist i dette, og som ikke
ved, at I i evighed står i gæld til
jeres himmelske Fader – om at
give ham alt, hvad I har og er –
og som ikke også er blevet
undervist angående de opteg-
nelser, der indeholder de pro-
fetier, som er blevet udtalt af
de hellige profeter helt op til
den tid, da vor fader, Lehi,
forlod Jerusalem.

35 Og også alt, der er blevet
talt af vore fædre indtil nu. Og
se, også de sagde det, der blev
dem befalet af Herren; derfor
er de retfærdige og sande.

36 Og se, jeg siger jer, mine

brødre, at hvis I, efter at I har
fået kundskab om og er blevet
undervist i alt dette, skulle
overtræde og gå imod det, der
er blevet talt, så I trækker jer
bort fra Herrens Ånd, så den
ikke får plads i jer til at lede jer
på visdommens stier, så I kan
blive velsignet, have fremgang
og blive bevaret –

37 jeg siger jer, at det menne-
ske, der gør dette, han kommer
frem i åbent aoprør imod Gud;
derfor vælger han at adlyde den
onde ånd, og bliver en fjende af
al retfærdighed; derfor har Her-
ren ingen plads i ham, for han
bor ikke i bvanhellige templer.
38 Hvis dette menneske derfor

ikke aomvender sig og forbliver
og dør som en fjende af Gud, da
vækker den guddommelige bret-
færdigheds krav hans udødelige
sjæl til en levende bevidsthed
om hans egen cskyld, hvilken
får ham til at vige tilbage fra
Herrens nærhed og fylder hans
bryst med skyld og smerte og
kval, der er som en uudslukke-
lig ild, hvis flamme stiger op
for evigt og altid.

39 Og se, jeg siger jer, at
abarmhjertigheden har ikke
noget krav på dette menneske;
derfor er hans endelige lod at
lide en aldrig ophørende pinsel.

40 O, alle I gamle mænd og
også I unge mænd og I små børn,
som kan forstå mine ord, for jeg
har talt tydeligt til jer, så I kan

32a 3 Ne 11:29–30.
33a gs Fordømmelse.

b L&P 19:6, 10–12.
37a Mosi 3:12;

Hel 8:24–25.

gs Oprør.
b Alma 7:21.

38a gs Omvendelse.
b gs Retfærdig,

retfærdighed.

c gs Skyld.
39a Alma 34:8–9, 15–16.

gs Barmhjertighed.



Mosijas Bog 2:41–3:7 168

forstå, jeg beder for, at I vil våg-
ne op til en aerindring om den
forfærdelige situation for dem,
der er faldet i overtrædelse.

41 Og endvidere ønsker jeg af
jer, at I skal tænke på den velsig-
nede og alykkelige tilstand for
dem, der holder Guds befalin-
ger. For se, de er bvelsignede i
alt, både timeligt og åndeligt;
og hvis de holder ctrofast ud til
enden, bliver de modtaget i
dhimlen, så de derved kan bo
hos Gud i en tilstand af aldrig
ophørende lykke. O husk, husk,
at dette er sandt, for Gud Herren
har talt det.

KAPITEL 3

Kong Benjamin fortsætter sin tale
– Herren den Almægtige vil tjene
blandt menneskene i en bolig af ler
– Der kommer blod fra hver pore,
mens han soner for verdens synder
– Hans navn er det eneste, hvorved
frelse kan blive menneskene til del
– Mennesker kan aflægge det na-
turlige menneske og blive hellige
ved forsoningen – De ugudeliges
pinsler skal være som en sø af ild
og svovl. Omkring 124 f.Kr.

Og videre, mine brødre, vil jeg
bede om jeres opmærksomhed,
for jeg har noget mere at sige jer;
for se, jeg har noget at fortælle
jer om det, der skal komme.

2 Og det, som jeg vil fortælle

jer, er blevet mig kundgjort af
en aengel fra Gud. Og han sagde
til mig: Vågn op; og jeg vågne-
de, og se, han stod foran mig.

3 Og han sagde til mig: Vågn
op, og hør de ord, som jeg skal
sige til dig; for se, jeg er kommet
for at kundgøre dig aglædelige
tidender om stor glæde.

4 For Herren har hørt dine
bønner og har bedømt din ret-
færdighed og har sendt mig for
at kundgøre dette for dig, så du
kan fryde dig, og så du kan
kundgøre dette for dit folk, så
de også kan blive fyldt af glæde.

5 For se, den tid kommer og er
ikke langt borte, da aHerren den
Almægtige, som regerer, som
var og er fra al evighed til al
evighed, med kraft skal komme
ned fra himlen blandt menne-
skenes børn og skal bo i en
bbolig af ler og skal gå omkring
blandt menneskene, idet han
udfører mægtige cmirakler,
såsom at helbrede de syge,
oprejse de døde, få de lamme til
at gå, de blinde til at få deres
syn og de døve til at høre og
helbrede alle slags sygdomme.

6 Og han skal uddrive adjævle
eller de onde ånder, som bor i
menneskenes børns hjerte.

7 Og se, han skal lide afristelser
og legemlige smerter, bsult, tørst
og udmattelse, ja, mere end
mennesker kan cudholde, uden
at det forvolder døden; for se,

40a Alma 5:18.
41a 4 Ne 1:15–18.

gs Glæde.
b gs Velsigne.
c L&P 6:13.
d gs Himlen.

3 2a gs Engle.
3a Luk 2:10–11.
5a gs Jahve.

b Mosi 7:27;
Alma 7:9–13.

c Matt 4:23–24;

ApG 2:22; 1 Ne 11:31.
gs Mirakel.

6a Mark 1:32–34.
7a gs Fristelse.

b Matt 4:1–2.
c L&P 19:15–18.
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der kommer dblod fra hver pore,
så stor skal hans ekval være
over sit folks ugudelighed og
vederstyggeligheder.
8 Og han skal kaldes aJesus

Kristus, bGuds Søn, chimlens og
jordens Fader, skaberen af alt fra
begyndelsen; og hans dmor skal
hedde eMaria.
9 Og se, han kommer til sine

egne, for at afrelse kan blive
menneskenes børn til del, ja, ved
btro på hans navn; og selv efter
alt dette skal de betragte ham
som et menneske og sige, at
han har en cdjævel i sig, og skal
dpiske ham og skal ekorsfæste
ham.

10 Og han skal på atredjedagen
bopstå fra de døde; og se, han
står frem for at cdømme verden;
og se, alt dette sker, så der kan
blive fældet en retfærdig dom
over menneskenes børn.
11 For se, hans ablod bsoner

også for de synder, der er begået
af dem, der er c faldet ved
Adams overtrædelse, og som
døde uden at kende til Guds
vilje angående sig, eller som
har dsyndet i uvidenhed.

12 Men ve, ve den, der ved, at
han asætter sig op imod Gud!

For frelse bliver ikke sådanne
til del, undtagen ved omven-
delse og tro på den bHerre Jesus
Kristus.

13 Og Gud Herren har sendt
sine hellige profeter blandt
alle menneskenes børn for at
kundgøre dette for alle stam-
mer, folkeslag og tungemål, så
derved hver den, som tror, at
Kristus skal komme, han kan få
aforladelse for sine synder og
fryde sig med overordentlig
stor glæde, ja, bsom om han
allerede var kommet blandt dem.

14 Imidlertid så Gud Herren,
at hans folk var et stivnakket
folk, og han fastsatte en lov for
dem, nemlig aMoseloven.

15 Og mange tegn og undere
og asindbilleder og skygger viste
han dem angående sit komme;
og hellige profeter talte også til
dem angående hans komme;
og dog forhærdede de hjertet
og forstod ikke, at bMoseloven
ikke er til nogen nytte, hvis det
ikke var for forsoningen ved
hans blod.

16 Og selv om det var muligt,
at små abørn kunne synde,
kunne de ikke blive frelst; men
jeg siger dig, de er bvelsignede;

7d Luk 22:44.
e Es 53:4–5.

8a gs Gud,
Guddommen – Gud
Helligånden.

b Alma 7:10.
c Hel 14:12;

3 Ne 9:15.
d Matt 1:16;

1 Ne 11:14–21.
e gs Maria, Jesu mor.

9a gs Frelse.
b gs Tro.
c Joh 8:48.

d Mark 15:15.
e Luk 18:33;

1 Ne 19:10; 2 Ne 10:3.
gs Korsfæstelse.

10a Matt 16:21;
2 Ne 25:13;
Hel 14:20–27.

b gs Opstandelse.
c gs Dømme.

11a gs Blod.
b gs Forsoning.
c gs Fald, Adams

og Evas.
d 2 Ne 9:25–26.

12a Mosi 2:36–38;
Hel 8:25.
gs Oprør.

b gs Herren.
13a gs Syndsforladelse.

b 2 Ne 25:24–27;
Jar 1:11.

14a gs Moseloven.
15a gs Jesus Kristus –

Sindbilleder og
symboler på Kristus.

b Mosi 13:27–32.
16a gs Barn, børn.

b Moro 8:8–9.
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for se, ligesom de falder i Adam
eller af naturen, således soner
Kristi blod for deres synder.
17 Og endvidere siger jeg til

dig, at der aikke skal gives noget
andet navn eller nogen anden
vej eller noget andet middel,
hvorved bfrelse kan blive men-
neskenes børn til del, undtagen
i og ved cKristi, Herren den
Almægtiges, navn.
18 For se, han dømmer, og

hans dom er retfærdig; og
spædbarnet, der dør i sin barn-
dom, fortabes ikke; men men-
neskene drikker fordømmelse
til deres egen sjæl, medmindre
de ydmyger sig og abliver som
små børn og tror på, at frelse
var og er og skal komme i og
ved Kristi, Herren den Almæg-
tiges, bforsonende blod.

19 For det anaturlige menneske
er en fjende af Gud og har været
det fra Adams bfald og vil være
det for evigt og altid, med-
mindre han cgiver efter for den
hellige dÅnds tilskyndelser og
aflægger det naturlige menne-
ske og bliver en ehellig ved
Herren Kristi forsoning og
bliver som et fbarn, underdanig,
sagtmodig, ydmyg, tålmodig,
fuld af kærlighed, villig til at
underordne sig alt det, som
Herren finder det tjenligt at
pålægge ham, ligesom et barn
underordner sig sin far.

20 Og endvidere siger jeg til
dig, at den tid skal komme,
da akundskaben om en frelser
skal blive spredt blandt balle
folkeslag, stammer, tungemål
og folk.

21 Og se, når den tid kommer,
skal ingen, bortset fra små børn,
blive fundet aulastelige for
Gud, undtagen ved omvendelse
og tro på Herren, Gud den
Almægtiges, navn.

22 Og selv på dette tidspunkt,
hvor du har lært dit folk det,
som Herren din Gud har befalet
dig, selv da findes de ikke mere
ulastelige i Guds øjne, undtagen
i overensstemmelse med de
ord, som jeg har talt til dig.

23 Og nu har jeg talt de ord,
som Gud Herren har befalet mig.

24 Og så siger Herren: De skal
stå som et klart vidnesbyrd mod
dette folk på dommedagen,
hvorfor de skal dømmes, enhver
efter sine gerninger, om de er
gode, eller om de er onde.

25 Og hvis de er onde, over-
gives de til en forfærdelig
abevidsthed om deres egen
skyld og vederstyggeligheder,
hvilket får dem til at vige tilbage
fra Herrens nærhed til en til-
stand af belendighed og uende-
lig pinsel, hvorfra de ikke mere
kan vende tilbage; derfor har de
drukket fordømmelse til deres
egen sjæl.

17a ApG 4:10–12;
2 Ne 31:21.

b gs Frelse.
c gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi
navn.

18a Matt 18:3.
b Mosi 4:2; Hel 5:9.

19a 1 Kor 2:11–14;
Mosi 16:2–3.
gs Naturlige
menneske.

b gs Fald, Adams
og Evas.

c 2 Krøn 30:8.
d Moro 10:4–5.

gs Helligånden.
e gs Hellig (navneord).
f 3 Ne 9:22.

20a L&P 3:16.
b gs Missionering.

21a gs Ansvarlighed.
25a Alma 5:18; 12:14–15.

b Morm 8:38.
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26 Derfor har de drukket af
Guds vredes bæger, hvilket ret-
færdigheden ikke kunne hindre
dem i mere, end den kunne
hindre aAdam i at falde, fordi
han spiste af den forbudne
bfrugt; derfor kan cbarmhjertig-
heden aldrig mere for evigt have
krav på dem.
27 Og deres apinsel er som en

bsø af ild og svovl, hvis flammer
er uudslukkelige, og hvis røg
stiger op for evigt og altid.
Således har Herren befalet mig.
Amen.

KAPITEL 4

Kong Benjamin fortsætter sin tale
– Frelse tilvejebringes som følge af
forsoningen – Tro på Gud for at
blive frelst – Bliv ved med at
have forladelse for dine synder
ved trofasthed – Giv af dit gods til
de fattige – Gør alt i visdom og
orden. Omkring 124 f.Kr.

Og se, det skete, at da kong
Benjamin var færdig med at tale
de ord, som var blevet givet
ham af Herrens engel, at han
kastede blikket rundt på mæng-
den, og se, de var faldet til
jorden, for afrygt for Herren
var kommet over dem.
2 Og de havde set sig selv i

deres egen akødelige tilstand,
endog bringere end jordens støv.
Og de råbte alle højt med én røst

og sagde: O, hav barmhjertig-
hed, og anvend Kristi cforsonen-
de blod, så vi kan få tilgivelse
for vore synder, og vort hjerte
kan blive renset; for vi tror på
Jesus Kristus, Guds Søn, som
dskabte himlen og jorden og
alting, og som skal komme ned
blandt menneskenes børn.

3 Og det skete, efter at de
havde talt disse ord, at Herrens
Ånd kom over dem, og de blev
fyldt af glæde, idet de fik afor-
ladelse for deres synder og fik
fred med bsamvittigheden som
følge af den overordentlig store
ctro, som de havde på Jesus
Kristus, som skulle komme iføl-
ge de ord, som kong Benjamin
havde talt til dem.

4 Og kong Benjamin åbnede
igen sin mund og begyndte at
tale til dem og sagde: Mine ven-
ner og mine brødre, min slægt
og mit folk, jeg vil igen bede
om jeres opmærksomhed, så I
kan høre og forstå resten af mine
ord, som jeg vil tale til jer.

5 For se, hvis kundskaben om
aGuds godhed nu har vakt jer
til en bevidsthed om jeres intet-
hed og jeres uværdige og faldne
tilstand –

6 jeg siger jer, at hvis I er kom-
met til akundskab om Guds
godhed og hans uforlignelige
magt og hans visdom og hans
tålmodighed og hans langmo-
dighed med menneskenes børn;

26a Morm 9:12.
b 1 Mos 3:1–12;

2 Ne 2:15–19;
Alma 12:21–23.

c gs Barmhjertighed.
27a gs Skyld.

b 2 Ne 9:16;

Jakob 6:10;
L&P 76:36.

4 1a gs Frygt.
2a gs Kødelig.

b Hel 12:7–8.
c Mosi 3:18;

Hel 5:9.

d gs Skabe.
3a gs Syndsforladelse.

b gs Samvittighed.
c gs Tro.

5a Moses 1:10.
6a gs Gud,

Guddommen.
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og også den bforsoning, der
har været beredt fra cverdens
grundlæggelse, så frelse derved
kunne blive den til del, som vil
sætte sin dlid til Herren og være
flittig til at holde hans befalinger
og vedblive i troen helt til enden
på sit liv, jeg mener det dødelige
legemes liv –
7 jeg siger, at dette er det men-

neske, der opnår frelse ved den
forsoning, som har været beredt
fra verdens grundlæggelse for
alle mennesker, som nogen
sinde har været til siden Adams
afald, eller som er, eller som
nogen sinde vil blive til, ja, indtil
verdens ende.
8 Og dette er det middel,

hvorved frelse finder sted. Og
der er aingen anden frelse end
denne, der er talt om; ej heller
er der andre betingelser, hvorpå
mennesket kan blive frelst, end
de betingelser, som jeg har
fortalt jer.

9 Tro på Gud; tro, at han er
til, og at han har skabt alt,
både i himlen og på jorden;
tro, at han har al avisdom og
al magt, både i himlen og på
jorden; tro, at mennesket ikke
bfatter alt det, som Herren
kan fatte.
10 Og videre, tro, at I må aom-

vende jer fra jeres synder og

aflægge dem og ydmyge jer for
Gud; og bed i hjertets oprigtig-
hed om, at han vil btilgive jer;
og se, hvis I ctror alt dette, så se
til, at I dgør det.
11 Og videre siger jeg jer, lige-

som jeg har sagt før, at hvis I er
kommet til kundskab om Guds
herlighed, eller hvis I har erfaret
hans godhed og har asmagt hans
kærlighed og har fået bforladelse
for jeres synder, hvilket forårsa-
ger så overordentlig stor glæde i
jeres sjæl, så ønsker jeg, at I skal
huske og altid bevare i erindrin-
gen Guds storhed og jeres egen
cintethed og hans dgodhed og
langmodighed mod jer, uværdi-
ge skabninger, og eydmyge jer,
ja, i ydmyghedens dyb, idet I
fpåkalder Herrens navn dagligt
og står standhaftige i troen på
det, som skal komme, og som
blev talt ved englens mund.

12 Og se, jeg siger jer, at hvis I
gør dette, skal I altid fryde jer
og være fyldt af Guds akærlig-
hed og altid bblive ved med at
have forladelse for jeres synder;
og I skal vokse i kundskab om
hans herlighed, han som har
skabt jer, eller i kundskaben om
det, der er ret og sandt.

13 Og I har ikke tilbøjelighed
til at forurette hinanden, men
til at leve afredsommeligt og

6b gs Forsoning.
c Mosi 15:19.
d Sl 36:7; 2 Ne 22:2;

Hel 12:1.
gs Tillid.

7a gs Fald, Adams
og Evas.

8a ApG 4:12;
2 Ne 31:21;
Mosi 3:17.

9a Rom 11:33–34;
Jakob 4:8–13.

b Es 55:9.
10a gs Omvendelse.

b L&P 61:2.
c Matt 7:24–27.
d 2 Ne 31:19–21.

11a Alma 36:24–26.
b gs Syndsforladelse.
c Moses 1:10.

d 2 Mos 34:6;
Moro 8:3.

e gs Ydmyg.
f gs Bøn.

12a gs Kærlighed.
b Mosi 4:26;

Alma 4:13–14;
5:26–35;
L&P 20:31–34.

13a gs Fredsstifter.
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til at give enhver efter det, der
tilkommer ham.
14 Og I vil ikke lade jeres abørn

gå sultne eller nøgne; ej heller
vil I tillade, at de overtræder
Guds love og bslås og skændes,
den ene med den anden, og tje-
ner Djævelen, som er syndens
herre, eller som er den onde
ånd, der er blevet talt om af
vore fædre, han, som er en
fjende af al retfærdighed.
15 Men I vil alære dem at

bvandre på sandhedens og alvo-
rens veje; I vil lære dem at celske
hinanden og at tjene hinanden.
16 Og I vil også selv abistå dem,

der står i behov for jeres bistand;
I vil yde af jeres gods til den, der
står i nød, og I vil ikke tillade,
at btiggeren fremfører sin bøn
for jer forgæves og jage ham
bort for at omkomme.

17 Du vil måske asige: Det
menneske har bragt sin elen-
dighed over sig selv; derfor vil
jeg holde min hånd tilbage og
vil ikke give ham af min mad
eller give ham af mit gods, så
han ikke skal lide; for hans
straffe er retfærdige –
18 men jeg siger dig, o men-

neske, at hver den, der gør
dette, han har stor grund til at
omvende sig; og medmindre
han omvender sig fra det, han
har gjort, fortabes han for evigt
og har ingen del i Guds rige.

19 For se, er vi ikke alle tigge-
re? Er vi ikke alle afhængige af

det samme væsen, nemlig Gud,
med hensyn til alt det gods,
som vi har, med hensyn til
både føde og klæder og med
hensyn til guld og sølv og alle
de rigdomme, som vi har af
enhver art?

20 Og se, I har selv lige nu
påkaldt hans navn og tigget om
forladelse for jeres synder. Og
har han ladet jer tigge forgæves?
Nej, han har udøst sin Ånd over
jer og har foranlediget, at jeres
hjerte blev fyldt af aglæde, og
foranlediget, at jeres mund blev
lukket, så I ikke kunne finde
mæle, så overordentlig stor var
jeres glæde.

21 Og se, hvis Gud, som har
skabt jer, af hvem I er afhængige
med hensyn til jeres liv og med
hensyn til alt det, I har og er,
skænker jer, hvad end I beder
om, som er ret, i tro, overbeviste
om at I skal få, o, hvor burde
I da ikke agive af det gods, som
I har, den ene til den anden.

22 Og hvis I adømmer det
menneske, der fremfører sin bøn
for jer om jeres gods for ikke at
omkomme, og fordømmer ham,
hvor meget mere retfærdig vil
da ikke jeres fordømmelse blive
for at btilbageholde jeres gods,
som ikke tilhører jer, men Gud,
hvem også jeres liv tilhører; og
dog fremfører I ingen bøn eller
omvender jer fra det, I har gjort.

23 Jeg siger jer, ve det menne-
ske, for hans gods skal forgå

14a 1 Tim 5:8; L&P 83:4.
b gs Splid.

15a L&P 68:25–28;
Moses 6:58.
gs Undervisning.

b gs Vandre, vandre

med Gud.
c Mosi 18:21.

16a gs Næstekærlighed;
Tjeneste.

b 5 Mos 15:7–11;
Ordsp 21:13;

Es 10:1–2.
17a Ordsp 17:5.
20a gs Glæde.
21a gs Tjeneste; Velfærd.
22a Matt 7:1–2; Joh 7:24.

b 1 Joh 3:17.
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sammen med ham; og se, dette
siger jeg til dem, der er arige,
hvad angår denne verdens gods.

24 Og videre, jeg siger til de
fattige, I, som intet har og dog
har tilstrækkeligt til at leve fra
dag til dag; jeg mener alle I, der
afviser tiggeren, fordi I intet har;
jeg vil ønske, at I i jeres hjerte
siger: Jeg giver intet, fordi jeg
intet har, men hvis jeg havde,
ville jeg agive.
25 Og se, hvis I siger dette i

jeres hjerte, forbliver I skyldfri,
ellers bliver I adømt skyldige, og
jeres dom er retfærdig, for I
begærer det, som I ikke har fået.
26 Og se, af hensyn til dette,

som jeg har talt til jer – det vil
sige af hensyn til at blive ved
med at have forladelse for jeres
synder fra dag til dag, så I kan
avandre skyldfri for Gud – øn-
sker jeg, at I skal bgive af jeres
gods til de cfattige, enhver i for-
hold til det, som han har, så som
at dbespise de sultne, klæde de
nøgne, besøge de syge og yde
dem lindring, både åndeligt og
timeligt i forhold til deres trang.
27 Og se til, at alt dette gøres

med visdom og orden; for det
forlanges ikke, at et menneske
skal løbe ahurtigere, end det har
styrke til. Og videre, det er nød-
vendigt, at han er flittig, så han
derved kan vinde sejrsprisen;
derfor må alt gøres med orden.

28 Og jeg ønsker, at I skal
huske, at hver den blandt jer,

som låner af sin næste, skal give
det, som han låner, tilbage,
sådan som han har aftalt, for
ellers begår du synd; og måske
vil du foranledige din næste til
også at begå synd.

29 Og til slut, jeg kan ikke
fortælle jer alt det, hvori I kan
begå synd; for der er forskellige
veje og måder, ja, så mange, at
jeg ikke kan tælle dem.

30 Men så meget kan jeg sige
jer, at hvis I ikke avogter jer selv
og jeres btanker og jeres cord
og jeres handlinger og iagttager
Guds befalinger og vedbliver i
troen på det, I har hørt angåen-
de Herrens komme, helt til
jeres livs ende, må I fortabes.
Og se, o menneske, husk dette,
og gå ikke fortabt.

KAPITEL 5

De hellige bliver Kristi sønner og
døtre ved tro – De kaldes derpå
ved Kristi navn – Kong Benjamin
formaner dem til at være standhaf-
tige og urokkelige i gode gerninger.
Omkring 124 f.Kr.

Og se, det skete, at da kong
Benjamin således havde talt til
sit folk, sendte han tjenere ud
blandt dem, idet han ønskede
at få at vide af sit folk, om de
troede de ord, som han havde
talt til dem.

2 Og de råbte alle med én røst
og sagde: Ja, vi tror alle de ord,

23a L&P 56:16.
24a Mark 12:44.
25a L&P 56:17.
26a gs Vandre, vandre

med Gud.
b Jakob 2:17–19.

c Zak 7:10;
Alma 1:27.
gs Almisser.

d Es 58:10–11;
L&P 104:17–18.

27a L&P 10:4.

30a Alma 12:14.
gs Vogte, vægter.

b Mark 7:18–23.
gs Tanker.

c Matt 15:18–20.
gs Blasfemi.
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som du har talt til os; og vi ved
også, at de er visse og sande som
følge af Herren den Almægtiges
Ånd, som har bevirket en mæg-
tig aforandring i os, eller i vort
hjerte, så vi ikke mere har tilbø-
jelighed til at gøre bondt, men
til bestandigt at gøre godt.
3 Og vi har også selv ved

Guds grænseløse godhed og
hans Ånds tilkendegivelser set
storslåede syner om det, der skal
komme; og hvis det var nødven-
digt, kunne vi profetere om alt.

4 Og det er den tro, som vi har
haft på det, som vor konge har
talt til os, der har bragt os til
denne store kundskab, hvorved
vi fryder os med så overordent-
lig stor glæde.

5 Og vi er villige til at indgå en
apagt med vor Gud om at gøre
hans vilje og at være lydige
mod hans befalinger i alt, hvad
han vil befale os alle resten af
vore dage, så vi ikke bringer en
baldrig ophørende pinsel over
os selv, sådan som der er blevet
talt ved cenglen, så vi ikke skal
drikke af Guds vredes bæger.

6 Og se, disse er de ord, som
kong Benjamin ønskede af dem;
og derfor sagde han til dem: I
har talt de ord, som jeg ønskede,
og den pagt, som I har sluttet,
er en retfærdig pagt.

7 Og se, på grund af den
pagt, I har sluttet, skal I kaldes
Kristi abørn, hans sønner og
hans døtre; for se, i dag har han
født jer åndeligt; for I siger, at
jeres bhjerte er forandret ved
tro på hans navn; derfor er I
cfødt af ham og er blevet hans
dsønner og døtre.
8 Og under denne betegnelse

er I blevet afrie, og der er bikke
nogen anden betegnelse, hvor-
ved I kan blive gjort frie. Der er
ikke givet noget andet cnavn,
hvorved frelse bliver tilveje-
bragt; derfor ønsker jeg, at I
skal dpåtage jer Kristi navn, alle
I, der har indgået pagten med
Gud om, at I vil være lydige til
jeres livs ende.

9 Og det skal ske, at hver den,
som gør dette, skal blive fundet
ved Guds højre hånd, for han
skal kende det navn, som han
kaldes ved; for han skal kaldes
ved Kristi navn.

10 Og se, det skal ske, at hver
den, som ikke påtager sig Kristi
navn, skal kaldes ved et aandet
navn; derfor finder han sig selv
ved Guds bvenstre hånd.

11 Og jeg ønsker, at I også skal
huske, at dette er det anavn,
som jeg sagde, jeg ville give jer,
og som aldrig skulle slettes,
undtagen ved overtrædelse; pas

5 2a Alma 5:14.
gs Født af Gud,
født på ny.

b Alma 19:33.
5a Mosi 18:10.

b Mosi 3:25–27.
c Mosi 3:2.

7a Mosi 27:24–26;
Moses 6:64–68.
gs Guds sønner

og døtre.
b gs Hjerte.
c Mosi 15:10–11.

gs Født af Gud,
født på ny.

d L&P 11:30.
8a Rom 6:18; Gal 5:1;

Hel 14:30.
b ApG 4:10, 12;

Alma 21:9.

c Mosi 26:18.
d ApG 11:26;

Alma 46:15.
10a Alma 5:38–39.

b Matt 25:33.
11a Mosi 1:11–12.

gs Jesus Kristus – At
påtage sig Jesu Kristi
navn.
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derfor på, at I ikke overtræder,
så navnet ikke bliver slettet fra
jeres hjerte.
12 Jeg siger jer, jeg ønsker, at

I skal huske altid at abevare
navnet skrevet i hjertet, så I
ikke bliver fundet ved Guds
venstre hånd, men at I hører og
kender den røst, hvorved I skal
kaldes, og også det navn, som
han skal kalde jer ved.

13 For hvorledes akender en
mand den herre , som han
ikke har tjent, og som er frem-
med for ham og er langt borte
fra hans hjertes tanker og
hensigter?
14 Og videre, tager en mand et

æsel, der tilhører hans næste,
og beholder det? Jeg siger jer:
Nej, han vil end ikke tillade, at
det græsser blandt hans flokke,
men vil drive det bort og støde
det ud. Jeg siger jer, at således
skal det være med jer, hvis I
ikke kender det navn, hvorved
I kaldes.

15 Derfor ønsker jeg, at I skal
være standhaftige og urokkeli-
ge, altid rige på gode gerninger,
så Kristus, Herren, Gud den
Almægtige, kan abesegle jer som
sine, så I vil blive bragt til
himlen, så I kan få evigtvarende
frelse og evigt liv ved visdom-
men og kraften og retfærdighe-
den og barmhjertigheden i ham,
der har bskabt alt i himlen og
på jorden, og som er Gud over
alting. Amen.

KAPITEL 6

Kong Benjamin nedskriver navne-
ne på folket og udpeger præster til
at undervise dem – Mosija regerer
som retfærdig konge. Omkring
124–121 f.Kr.

Og se, kong Benjamin mente, at
det var passende, at han efter
at være blevet færdig med at
tale til folket skulle anedskrive
navnene på alle dem, der havde
indgået en pagt med Gud om at
holde hans befalinger.

2 Og det skete, at der ikke
var én sjæl, bortset fra små
børn, som ikke havde indgået
pagten og havde påtaget sig
Kristi navn.

3 Og videre, det skete, at da
kong Benjamin var færdig med
alt dette og havde indviet sin
søn aMosija til at være hersker
og konge over sit folk og havde
givet ham hele ansvaret for
rigets anliggender og også
havde budpeget præster til at
cundervise folket, så de derved
kunne høre og kende Guds
befalinger, og til at vække dem
til erindring om den ded, som de
havde aflagt, lod han mængden
gå, og de vendte hver især
efter slægtskab tilbage til deres
eget hus.

4 Og aMosija begyndte at
regere i sin fars sted. Og han
begyndte at regere i sin alders
tredivte år, hvilket i det hele

12a L&P 18:23–25.
13a Mosi 26:24–27.
15a gs Kaldelse og

udvælgelse;
Helliggørelse.

b Kol 1:16;
Mosi 4:2;
Alma 11:39.

6 1a L&P 128:8.
3a Mosi 1:10; 2:30.

b gs Ordinere.
c Alma 4:7.
d Mosi 5:5–7.

4a gs Mosija, Benjamins
søn.



177 Mosijas Bog 6:5–7:8

udgjorde omkring fire hundre-
de og seksoghalvfjerds år fra
det btidspunkt, da Lehi forlod
Jerusalem.
5 Og kong Benjamin levede

tre år, og han døde.
6 Og det skete, at kong Mosija

vandrede på Herrens veje og
iagttog hans retsregler og hans
lovbud og holdt hans befalinger
i alt, hvad han befalede ham.

7 Og kong Mosija foranledige-
de sit folk til at dyrke jorden. Og
han dyrkede også selv jorden,
så han derved aikke kom til at
ligge sit folk til byrde, så han
kunne gøre i overensstemmelse
med det, som hans far havde
gjort i alt. Og der var ingen
strid blandt hele hans folk i et
tidsrum af tre år.

KAPITEL 7

Ammon finder Lehi-Nefis land,
hvor Limhi er konge – Limhis folk
er i trældom under lamanitterne –
Limhi beretter deres historie – En
profet (Abinadi) havde vidnet om,
at Kristus er altings Gud og Fader
– De, der sår tilsølethed, høster
hvirvelvinden, og de, der sætter
deres lid til Herren, bliver udfriet.
Omkring 121 f.Kr.

Og se, det skete, efter at kong
Mosija havde haft vedvarende
fred i et tidsrum af tre år, at han
nærede ønske om at få noget at
vide om de mennesker, der
adrog op for at bo i Lehi-Nefis
land, eller i byen Lehi-Nefi; for
hans folk havde intet hørt fra

dem fra det tidspunkt, de forlod
bZarahemlas land, derfor trætte-
de de ham med deres plagerier.

2 Og det skete, at kong Mosija
tilstedte, at seksten af deres
stærke mænd kunne drage op til
Lehi-Nefis land for at forhøre
sig angående deres brødre.

3 Og det skete, at de den næste
dag begyndte at drage op,
idet de med sig havde en vis
Ammon, der var en stærk og
mægtig mand og en efterkom-
mer af Zarahemla; og han var
også deres leder.

4 Og se, de kendte ikke den
vej, de skulle rejse i ødemarken
for at komme op til Lehi-Nefis
land; derfor vandrede de mange
dage i ødemarken, ja, i fyrre
dage vandrede de.

5 Og da de havde vandret i
fyrre dage, kom de til en høj, der
ligger nord for aShiloms land,
og der slog de deres telte op.

6 Og Ammon tog tre af sine
brødre med sig, og deres navne
var Amaleki, Helem og Hem,
og de drog ned i aNefis land.
7 Og se, de mødte kongen

over de folk, der var i Nefis
land og i Shiloms land; og de
blev omringet af kongens vagt
og blev pågrebet og blev bundet
og blev kastet i fængsel.

8 Og det skete, at da de havde
været i fængsel i to dage, blev
de atter ført frem for kongen,
og deres bånd blev løst; og de
stod for kongen og fik lov til,
eller snarere blev befalet, at de
skulle besvare de spørgsmål,
som han ville stille dem.

4b 1 Ne 1:4.
7a 2 Kor 11:9.

7 1a Omni 1:27–30.
b Omni 1:13.

5a Mosi 9:6, 8, 14.
6a 2 Ne 5:8.
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9 Og han sagde til dem: Se, jeg
er aLimhi, søn af Noa, der var
søn af Zeniff, der drog op fra
Zarahemlas land for at arve
dette land, der var deres fædres
land, og som blev gjort til konge
ved folkets stemme.
10 Og se, jeg vil gerne kende

grunden til, at I var så dristige at
komme nær byens mure, mens
jeg selv befandt mig med mine
vagter uden for porten?

11 Og se, af denne grund har
jeg ladet jer bevare livet, så
jeg kunne adspørge jer, ellers
ville jeg have ladet mine vagter
sende jer i døden. Det er jer
tilladt at tale.

12 Og se, da Ammon så, at det
var ham tilladt at tale, gik han
frem og bøjede sig for kongen;
og idet han atter rejste sig, sagde
han: O konge, jeg er i dag
Gud meget taknemlig for, at jeg
endnu er i live, og at det er mig
tilladt at tale; og jeg vil forsøge
at tale med frimodighed,

13 for jeg er forvisset om, at
hvis I havde kendt mig, ville I
ikke have tilladt, at jeg skulle
have båret disse reb. For jeg er
Ammon og er efterkommer af
aZarahemla og er kommet op fra
Zarahemlas land for at forhøre
mig angående vore brødre, som
Zeniff førte ud af det land.
14 Og se, det skete, efter at

Limhi havde hørt Ammons ord,
at han blev overordentlig glad
og sagde: Nu ved jeg med
vished, at mine brødre, der var
i Zarahemlas land, endnu er i
live. Og nu vil jeg fryde mig, og

i morgen vil jeg også lade mit
folk fryde sig.

15 For se, vi er i trældom
under lamanitterne, og vi bliver
abeskattet med en skat, der er
tung at bære. Og se nu, vore
brødre vi l udfri os af vor
trældom eller af lamanitternes
hænder, og vi vil være deres
slaver; for det er bedre, at vi er
nefitternes slaver end at betale
skat til lamanitternes konge.

16 Og se, kong Limhi befalede
sine vagter, at de ikke mere
skulle holde Ammon eller hans
brødre bundet, men lade dem
drage til den høj, der var nord
for Shilom og bringe deres
brødre ind i byen, så de derved
kunne spise og drikke og hvile
sig efter deres rejses møje, for
de havde lidt meget; de havde
lidt sult, tørst og udmattelse.

17 Og se, det skete den næste
dag, at kong Limhi sendte en
proklamation ud til hele sit
folk, så de derved kunne samle
sig ved atemplet for at høre de
ord, som han ville tale til dem.

18 Og det skete, at da de havde
samlet sig, at han talte til dem på
denne vis og sagde: O, I mit folk,
løft hovedet, og vær trøstet; for
se, tiden er for hånden eller er
ikke langt borte, da vi ikke læn-
gere skal være underkastet vore
fjender til trods for vore mange
kampe, der har været forgæves;
dog er jeg vis på, at der endnu
forestår en afgørende kamp.

19 Løft derfor hovedet, og fryd
jer, og sæt jeres lid til aGud, til
den Gud, der var Abrahams,

9a Mosi 11:1.
13a Omni 1:12–15.

15a Mosi 19:15.
17a 2 Ne 5:16.

19a 2 Mos 3:6;
1 Ne 19:10.
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Isaks og Jakobs Gud; og også
den Gud, der bførte Israels
børn ud af Egyptens land og
foranledigede, at de gik gennem
Det Røde Hav på tør grund og
bespiste dem med cmanna, for
at de ikke skulle omkomme i
ørkenen; og meget mere gjorde
han for dem.
20 Og videre, den selv samme

Gud har bragt vore fædre aud af
Jerusalems land og har beskyttet
og bevaret sit folk helt indtil
nu; og se, det er på grund af
vor syndighed og vore veder-
styggeligheder, at han har bragt
os i trældom.

21 Og I er alle i dag vidner på,
at Zeniff, der blev gjort til konge
over dette folk, han, som var
aoverivrig efter at arve sine fæd-
res land, blev derfor bedraget
af kong Lamans snedighed og
snuhed, han, som havde indgået
en traktat med kong Zeniff og
havde overladt besiddelserne af
en del af landet i hans hænder,
nemlig byen Lehi-Nefi og byen
Shilom og landet deromkring –

22 og alt dette har han gjort
med det ene formål at abringe
dette folk til underkastelse eller
i trældom. Og se, på dette
tidspunkt betaler vi en skat til
lamanitternes konge, der udgør
halvdelen af vor majs og vor
byg, ja, af alt vort korn af enhver
art og halvdelen af tilvæksten i
vore flokke og hjorde; og endog
halvdelen af alt, hvad vi har

eller ejer, kræver lamanitternes
konge af os, eller vort liv.

23 Og se, er det nu ikke tungt
at bære? Og er denne vor træng-
sel ikke stor? Se, hvor stor grund
vi har til at sørge.

24 Ja, jeg siger jer, store er de
grunde, vi har til at sørge; for se,
hvor mange af vore brødre er
ikke blevet slået ihjel, og deres
blod er blevet udgydt forgæves,
og alt sammen på grund af
ugudelighed.

25 For hvis dette folk ikke
var faldet i overtrædelse, ville
Herren ikke have tilladt, at dette
store onde var kommet over
dem. Men se, de ville ikke lytte
til hans ord, men der opstod
stridigheder blandt dem, ja, så
meget at de endog udgød blod
indbyrdes.

26 Og Herrens aprofet har de
slået ihjel, ja, en mand, udvalgt
af Gud, som foreholdt dem
deres ugudelighed og veder-
styggeligheder og profeterede
om meget, der skulle komme, ja,
endog om Kristi komme.

27 Og fordi han sagde til dem,
at Kristus var aGud, altings
Fader, og sagde, at han ville
påtage sig et menneskes billede,
og at det ville være det bbillede,
efter hvilket mennesket blev
skabt i begyndelsen; eller med
andre ord, han sagde, at men-
nesket blev skabt efter cGuds
billede, og at Gud skulle komme
ned blandt menneskenes børn

19b 2 Mos 12:40–41;
Alma 36:28.

c 2 Mos 16:15, 35;
4 Mos 11:7–8;
Jos 5:12.

20a 1 Ne 2:1–4.
21a Mosi 9:1–3.
22a Mosi 10:18.
26a Mosi 17:12–20.
27a gs Gud,

Guddommen.
b 1 Mos 1:26–28;

Eter 3:14–17;
L&P 20:17–18.

c Mosi 13:33–34; 15:1–4.
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og påtage sig kød og blod og gå
omkring på jordens overflade.
28 Og se, fordi han sagde dette,

sendte de ham i døden; og de
gjorde meget mere, som ned-
kaldte Guds vrede over dem.
Hvem kan derfor undre sig over,
at de er i trældom, og at de bli-
ver slået med svære trængsler?

29 For se, Herren har sagt: Jeg
vil ikke abistå mit folk på deres
overtrædelses dag; men jeg
vil spærre vejen for dem, så de
ikke har fremgang; og deres
gerninger skal være som en
anstødssten for dem.

30 Og videre siger han: Hvis
mit folk sår atilsølethed, skal
de bhøste avnerne deraf i hvir-
velvinden; og virkningen deraf
er gift.

31 Og videre siger han: Hvis
mit folk sår tilsølethed, skal de
høste aøstenvinden, som bringer
øjeblikkelig ødelæggelse.

32 Og se nu, Herrens løfte
er opfyldt, og I bliver slået og
plaget.

33 Men hvis I vil avende jer til
Herren med hjertets faste forsæt
og sætte jeres lid til ham og tjene
ham med al sindets flid, hvis
I vil gøre det, vil han efter sin
vilje og sit behag udfri jer af
trældom.

KAPITEL 8

Ammon underviser Limhis folk –
Han hører om de fireogtyve jerediti-
ske plader – Gamle optegnelser kan

oversættes af seere – Ingen gave
er større end det at være seer.
Omkring 121 f.Kr.

Og det skete, efter at kong Limhi
var færdig med at tale til sit folk,
for han talte meget til dem, og
kun lidt af det har jeg skrevet
i denne bog, at han fortalte sit
folk alt om deres brødre, der
var i Zarahemlas land.

2 Og han lod Ammon stå frem
foran mængden og fortælle dem
om alt det, der var hændt deres
brødre fra det tidspunkt, da
Zeniff drog op fra landet, og lige
til den tid da han selv kom op
fra landet.

3 Og han forklarede dem
også de sidste ord, som kong
Benjamin havde lært dem, og
forklarede dem for kong Limhis
folk, så de kunne forstå alle de
ord, som han talte.

4 Og det skete, at efter at han
havde gjort alt dette, at kong
Limhi lod mængden gå og lod
dem vende tilbage, hver til sit
eget hus.

5 Og det skete, at han lod
de plader, der indeholdt aop-
tegnelsen om hans folk fra
det tidspunkt, da de forlod
Zarahemlas land, blive bragt
frem for Ammon, så han kunne
læse dem.

6 Se, så snart Ammon havde
læst optegnelsen, adspurgte
kongen ham for at få at vide,
om han kunne oversætte sprog,
og Ammon fortalte ham, at det
kunne han ikke.

29a 1 Sam 12:15;
2 Krøn 24:20.

30a gs Tilsølethed.

b Gal 6:7–8;
L&P 6:33.
gs Høst.

31a Jer 18:17; Mosi 12:6.
33a Morm 9:6.
8 5a Mosi 9–22.
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7 Og kongen sagde til ham:
Eftersom jeg var bedrøvet over
mit folks trængsler, lod jeg
treogfyrre af mine folk rejse
ud i ødemarken, så de måske
derved kunne finde Zarahemlas
land, så vi måske kunne bøn-
falde vore brødre om at udfri
os af trældom.

8 Og de for vild i ødemarken
i et tidsrum af mange dage,
dog var de flittige og fandt
ikke Zarahemlas land, men
vendte tilbage til dette land
efter at have rejst i et land
mellem mange vande og efter
at have opdaget et land, der
var dækket af knogler fra
mennesker og fra dyr og også
dækket af ruiner af bygninger
af enhver art, og efter at have
opdaget et land, der havde
været befolket af et folk, der
var lige så talrigt som Israels
hærskarer.

9 Og som et vidnesbyrd om,
at det, som de havde sagt, er
sandt, har de bragt afireogtyve
plader med tilbage, som er fyldt
med indgraveringer, og de er
af rent guld.

10 Og se, de har også bragt
abrynjer med, som er store, og
de er af bbronze og af kobber og
er helt ubeskadigede.

11 Og videre, de har bragt
sværd med tilbage, men fæ-
sterne på dem var forgået, og
klingerne på dem var angrebet
af rust; og der er ikke en eneste
i landet, der er i stand til
at oversætte det sprog eller
de indgraveringer, der er på

pladerne. Derfor sagde jeg til
dig: Kan du oversætte?

12 Og jeg siger dig videre:
Kender du til nogen, som kan
oversætte? For jeg nærer ønske
om, at disse optegnelser skal
oversættes til vort sprog; for
måske vil de give os en viden
om en rest af det folk, som er
blevet udryddet, og fra hvem
disse optegnelser kom; eller
måske vil de give os en viden
om selve dette folk, som er
blevet udryddet, og jeg nærer
ønske om at kende årsagen til
deres udryddelse.

13 Se, Ammon sagde til ham:
Jeg kan helt sikkert fortælle dig,
o konge, om en mand, der kan
aoversætte optegnelserne; for
han har noget, hvormed han kan
se og oversætte alle optegnelser,
der er fra gammel tid; og det er
en gave fra Gud. Og de kaldes
boversættere, og ingen kan se i
dem, medmindre det bliver ham
befalet, for at han ikke skal se
efter det, som han ikke burde,
og omkomme. Og hver den, der
bliver befalet at se i dem, han
kaldes cseer.
14 Og se, kongen over det folk,

som er i Zarahemlas land, er den
mand, som er blevet befalet at
gøre dette, og som har denne
høje gave fra Gud.

15 Og kongen sagde, at en seer
er større end en profet.

16 Og Ammon sagde, at en
seer er en åbenbarer og også en
profet; og en gave, der er større,
kan intet menneske have, med-
mindre han skulle besidde

9a Eter 1:1–2.
10a Eter 15:15.

b Eter 10:23.
13a Mosi 28:10–17.

b gs Urim og Tummim.
c gs Seer.
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Guds magt, hvilket intet menne-
ske kan; dog kan et menneske
have fået stor magt af Gud.
17 Men en seer kan kende til

det , der er forgangent, og
også til det, der skal komme,
og ved dem skal alt åbenbares,
eller snarere skal det, der er
hemmeligt, blive givet til ken-
de, og det, der er skjult, skal
komme frem i lyset, og det,
der ikke er kendt, skal blive
gjort kendt ved dem, og ved
dem skal også dét blive gjort
kendt, som ellers ikke kunne
blive kendt.

18 Således har Gud sørget for
et middel, så mennesket ved
tro kan gøre mægtige mirakler;
derfor bliver han til stor gavn
for sine medmennesker.

19 Og se, da Ammon var
færdig med at tale disse ord,
frydede kongen sig overordent-
ligt og gav tak til Gud, idet han
sagde: Uden tvivl indeholder
disse plader en astor hemme-
lighed, og disse oversættere er
uden tvivl blevet beredt med det
formål at udfolde alle sådanne
hemmeligheder for menneske-
nes børn.

20 O, hvor forunderlige er
ikke Herrens gerninger, og hvor
længe bærer han ikke over med
sit folk; ja, og hvor blind og ui-
gennemtrængelig er ikke men-
neskenes børns forstand; for de
vil ikke søge visdom, ej heller
ønsker de, at hun skal regere
over dem!

21 Ja , de er som en vi ld
flok, der flygter fra hyrden og

spreder sig og bliver jaget og
bliver ædt af skovens rovdyr.

Zeniffs optegnelse – En be-
retning om hans folk fra det
tidspunkt, de forlod Zarahemlas
land, indtil det tidspunkt, da de
blev udfriet af lamanitternes
hænder.
Omfatter kapitlerne 9 til og med 22.

KAPITEL 9

Zeniff leder en gruppe fra Zara-
hemla for tage Lehi-Nefis land i
besiddelse – Lamanitternes konge
tillader dem at arve landet – Der
bliver krig mellem lamanitterne og
Zeniffs folk. Omkring 200–187 f.Kr.

Jeg, Zeniff, som er blevet oplært
i hele nefitternes sprog og har
haft kendskab til aNefis land,
eller til vore fædres første arve-
land, og som har været sendt ud
som spion blandt lamanitterne,
for at jeg måske kunne udspio-
nere deres styrker, så vor
hær kunne falde over dem og
udrydde dem – men da jeg så
det, der var godt hos dem,
nærede jeg ønske om, at de ikke
skulle udryddes –

2 jeg stredes derfor med mine
brødre i ødemarken, for jeg
ønskede, at vor hersker skulle
slutte en traktat med dem; men
han, der var en streng og blod-
tørstig mand, befalede at jeg
skulle slås ihjel; men jeg blev
reddet ved udgydelse af meget
blod, for far kæmpede mod far

19a Eter 3:21–28; 4:4–5. 9 1a 2 Ne 5:5–8; Omni 1:12.
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og bror mod bror, indtil stør-
stedelen af vor hær var blevet
udryddet i ødemarken; og de af
os, hvis liv blev skånet, vendte
tilbage til Zarahemlas land for at
give denne beretning til deres
hustruer og deres børn.
3 Og dog samlede jeg, der

var overivrig efter at arve vore
fædres land, så mange, der
nærede ønske om at drage op
for at tage landet i besiddelse,
og begyndte igen på vor rejse
ud i ødemarken for at drage op
til landet; men vi blev slået med
sult og svære trængsler, for
vi var langsomme til at huske
Herren vor Gud.

4 Alligevel slog vi efter mange
dages vandring i ødemarken
vore telte op på det sted, hvor
vore brødre var blevet slået
ihjel, hvilket var nær ved vore
fædres land.

5 Og det skete, at jeg med fire
af mine mænd atter gik ind i
byen, ind til kongen, for at
jeg kunne finde ud af kongens
indstilling, og for at jeg måske
kunne finde ud af, om jeg måtte
drage ind med mit folk og i fred
tage landet i besiddelse.

6 Og jeg gik ind til kongen, og
han sluttede pagt med mig om,
at jeg måtte tage Lehi-Nefis land
og Shiloms land i besiddelse.
7 Og han befalede også, at

hans folk skulle drage ud af
landet, og jeg og mit folk drog
ind i landet, så vi kunne tage det
i besiddelse.

8 Og vi begyndte at bygge
bygninger og at reparere byens

mure, ja, murene omkring byen
Lehi-Nefi og byen Shilom.

9 Og vi begyndte at ti lså
jorden, ja, med alle slags frø,
med frø af majs og af hvede og
af byg og med neas og med she-
um og med frø af alle slags
frugter, og vi begyndte at mang-
foldiggøre os og have fremgang
i landet.

10 Se , det skyldtes kong
Lamans snedighed og snuhed
med henblik på at abringe mit
folk i trældom, at han gav afkald
på landet, så vi kunne tage det
i besiddelse.

11 Derfor skete det, at efter at
vi havde boet i landet i et tids-
rum af tolv år, at kong Laman
begyndte at blive urolig for, at
mit folk på en eller anden måde
skulle vokse sig stærke i landet,
og at de ikke kunne overvinde
dem og bringe dem i trældom.

12 Se, de var et dovent og
aafgudsdyrkende folk; derfor
nærede de ønske om at bringe
os i trældom, så de kunne
mæske sig ved vore hænders
arbejde; ja, så de kunne tage for
sig af kvæget på vore marker.

13 Derfor skete det, at kong
Laman begyndte at ophidse sit
folk, for at de skulle stride mod
mit folk; derfor opstod der krige
og stridigheder i landet.

14 For i det trettende år af min
regeringstid i Nefis land, nede i
den sydlige del af Shiloms land,
faldt der, mens mit folk vandede
og fodrede deres flokke og
dyrkede deres jord, en talrig
hærskare af lamanitter over dem

10a Mosi 7:21–22. 12a En 1:20. gs Afgudsdyrkelse.
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og begyndte at slå dem ihjel
og at bortrøve deres flokke og
majsen på deres marker.
15 Ja, og det skete, at de

flygtede, alle, der ikke blev
overmandet, ja, til byen Nefi og
anmodede mig om beskyttelse.

16 Og det skete, at jeg bevæb-
nede dem med buer og med
pile, med sværd og med sabler
og med køller og med slynger
og med alle slags våben, som vi
kunne opfinde, og jeg og mit
folk drog ud mod lamanitterne
for at kæmpe.

17 Ja, i Herrens styrke drog
vi ud for at kæmpe mod lama-
nitterne; for jeg og mit folk
anråbte Herren indtrængende
om, at han ville udfri os af vore
fjenders hænder; for vi blev vakt
til erindring om vore fædres
udfrielse.

18 Og Gud ahørte vore råb og
besvarede vore bønner; og vi
drog ud i hans styrke; ja, vi drog
ud mod lamanitterne, og på én
dag og én nat slog vi tre tusinde
og treogfyrre ihjel; vi slog dem,
lige indtil vi havde drevet dem
ud af landet.

19 Og jeg hjalp selv med mine
egne hænder til med at begrave
deres døde. Og se, til vor store
sorg og beklagelse var to hund-
rede og nioghalvfjerds af vore
brødre blevet slået ihjel.

KAPITEL 10

Kong Laman dør – Hans folk er
vilde og grusomme og tror på falske

overleveringer – Zeniff og hans
folk sejrer over dem. Omkring
187–160 f.Kr.

Og det skete, at vi igen begyndte
at oprette riget, og at vi igen
begyndte at tage landet i besid-
delse i fred. Og jeg lod fremstille
krigsvåben af enhver art, så jeg
derved kunne have våben til mit
folk til den tid, da lamanitterne
igen ville komme op for at føre
krig mod mit folk.

2 Og jeg satte vagter rundt
omkring landet, så lamanitterne
ikke igen uventet skulle falde
over os og slå os ihjel; og således
beskyttede jeg mit folk og mine
flokke og sørgede for, at de ikke
faldt i vore fjenders hænder.

3 Og det skete, at vi arvede
vore fædres land i mange år, ja,
i et tidsrum af toogtyve år.

4 Og jeg lod mændene dyrke
jorden og avle alle slags akorn
og alle slags frugt af enhver art.

5 Og jeg lod kvinderne spinde
og arbejde og virke og lave alle
slags fint linned, ja, og aklæde
af enhver art, så vi kunne klæde
vor nøgenhed; og således havde
vi fremgang i landet – således
havde vi vedvarende fred i lan-
det i et tidsrum af toogtyve år.

6 Og det skete, at kong aLaman
døde, og hans søn begyndte
at regere i hans sted. Og han
begyndte at ophidse sit folk til
oprør mod mit folk; derfor
begyndte de at forberede sig på
krig og at komme op for at
kæmpe mod mit folk.

7 Men jeg havde sendt mine

18a Mosi 29:20.
10 4a Mosi 9:9.

5a Alma 1:29.
6a Mosi 9:10–11; 24:3.
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spioner ud rundt omkring i
aShemlons land, for at jeg måske
kunne opdage deres forberedel-
ser, så jeg kunne være på vagt
over for dem, så de ikke skulle
falde over mit folk og udrydde
dem.
8 Og det skete, at de kom op

mod den nordlige del af Shiloms
land med deres talrige hær-
skarer, mænd, abevæbnet med
bbuer og med pile og med sværd
og med sabler og med sten og
med slynger; og de havde raget
hovedet, så de var nøgne; og de
havde et læderbælte spændt
om lænderne.
9 Og det skete, at jeg foranle-

digede, at mit folks kvinder og
børn skulle skjules i ødemarken;
og jeg foranledigede også, at alle
de af mine gamle mænd, som
kunne bære våben, og ligeledes
alle de af mine unge mænd, som
var i stand til at bære våben,
skulle samles for at drage ud
for at kæmpe mod lamanitterne;
og jeg stillede dem op i deres
formationer, hver mand efter
sin alder.

10 Og det skete, at vi drog op
for at kæmpe mod lamanitterne;
og jeg, selv jeg i min høje alder,
drog op for at kæmpe mod
lamanitterne. Og det skete, at
vi drog op i Herrens astyrke for
at kæmpe.
11 Se, lamanitterne kendte intet

til Herren eller til Herrens
styrke, derfor stolede de på
deres egen styrke. Dog var de

et stærkt folk, hvad menneskelig
styrke angår.

12 De var et avildt og grusomt
og et blodtørstigt folk, der
troede på deres fædres bover-
levering, der er som følger – de
troede, at de blev drevet ud
af Jerusalems land på grund
af deres fædres syndighed, og
at de blev forurettet i ørkenen
af deres brødre, og at de også
blev forurettet, mens de kryd-
sede havet;

13 og videre, at de blev foruret-
tet, mens de var i deres aførste
arveland, efter at de havde
krydset havet, og alt dette, fordi
Nefi var mere trofast i at holde
Herrens befalinger – derfor
blev han bbegunstiget af Herren,
for Herren hørte hans bønner og
besvarede dem, og han tog
ledelsen af deres rejse i ørkenen.

14 Og hans brødre var vrede
på ham, fordi de ikke aforstod
Herrens måde at handle på;
de var også bvrede på ham på
vandene, fordi de forhærdede
hjertet mod Herren.

15 Og videre, de var vrede
på ham, da de var kommet til
det forjættede land, fordi de
sagde, at han havde taget
aledelsen af folket ud af deres
hænder; og de forsøgte at
dræbe ham.

16 Og videre, de var vrede på
ham, fordi han var draget ud
i ørkenen, sådan som Herren
havde befalet ham, og havde
taget de aoptegnelser, som var

7a Mosi 11:12.
8a Jar 1:8.

b Alma 3:4–5.
10a gs Tillid.

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.
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indgraveret på bronzepladerne,
med, for de sagde, at han havde
bberøvet dem.

17 Og således har de lært deres
børn, at de skal hade dem, og at
de skal myrde dem, og at de
skal berøve og plyndre dem
og gøre alt, hvad de kan, for at
udrydde dem; derfor har de et
evigt had til Nefis børn.

18 Af selv samme grund har
kong Laman med sin snedighed
og løgnagtige snuhed og sine
gyldne løfter bedraget mig, så
jeg har ført dette mit folk op til
dette land, så de kan udrydde
dem; ja, og vi har lidt disse
mange år i landet.

19 Og se, efter at jeg, Zeniff,
havde fortalt mit folk alt dette
om lamanitterne, opmuntrede
jeg dem til at drage ud for at
kæmpe af alle deres kræfter,
idet de satte deres lid til Herren;
derfor stred vi mod dem, ansigt
til ansigt.

20 Og det skete, at vi igen drev
dem ud af vort land; og vi slog
dem ihjel under en stor ned-
slagtning, ja, så mange at vi ikke
talte dem.

21 Og det skete, at vi igen
vendte tilbage til vort eget land,
og mit folk begyndte igen at
passe deres flokke og at dyrke
deres jord.

22 Og se, jeg, der er gammel,
overdrog riget til en af mine
sønner; derfor siger jeg ikke
mere. Og måtte Herren velsigne
mit folk. Amen.

KAPITEL 11

Kong Noa regerer i ugudelighed –
Han svælger i løssluppent levned
med sine hustruer og medhustruer
– Abinadi profeterer, at folket vil
blive ført i trældom – Kong Noa
stræber ham efter livet. Omkring
160–150 f.Kr.

Og se, det skete, at Zeniff over-
drog riget til Noa, en af sine
sønner; derfor begyndte Noa
at regere i hans sted; og han
vandrede ikke på sin fars veje.

2 For se, han holdt ikke Guds
befalinger, men han vandrede
efter sit eget hjertes ønsker. Og
han havde mange hustruer og
amedhustruer. Og han bfik sit
folk til at begå synd og gøre
det, der var vederstyggeligt i
Herrens øjne. Ja, og de begik
cutugtigheder og al slags ugu-
delighed.

3 Og han pålagde dem en skat
på en femtedel af alt det, de
ejede, en femtedel af deres guld
og af deres sølv og en femtedel
af deres aziff og af deres kobber
og af deres bronze og deres jern
og en femtedel af deres fede-
kvæg og også en femtedel af al
deres korn.

4 Og alt dette tog han for at
forsørge sig selv og sine hu-
struer og sine medhustruer og
også sine præster og deres hu-
struer og deres medhustruer;
således havde han forandret
rigets anliggender.

16b Alma 20:10, 13.
11 2a Jakob 3:5.

b 1 Kong 14:15–16;
Mosi 29:31.

c 2 Ne 28:15.
3a heb beslægtede ord:

tillægsord,
»skinnende«;

udsagnsord, »at
belægge eller
plettere med metal«.
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5 For han afsat te al le de
præster, der var blevet indviet
af hans far, og indviede nye i
deres sted, sådanne som var
indbildske i hjertets stolthed.

6 J a , o g s å l e d e s b l e v d e
understøttet i deres dovenskab
og i deres afgudsdyrkelse og
i deres utugtigheder af de skat-
ter, som kong Noa havde på-
lagt sit folk; således arbejdede
folket overordentlig meget for
at understøtte ugudelighed.

7 Ja, og også de blev afguds-
dyrkende, fordi de blev bedra-
get af kongens og præsternes
tomme og smigrende ord; for de
talte smigrende ord til dem.

8 Og det skete, at kong Noa
byggede mange elegante og
rummelige bygninger; og han
prydede dem med fint træar-
bejde og med alle slags kost-
barheder af guld og af sølv og
af jern og af bronze og af ziff
og af kobber;

9 og han byggede sig også
et rummeligt palads og en
trone midt i det, alt sammen
var af fint træ og var prydet
med guld og sølv og med kost-
barheder.

10 Og han foranledigede også,
at hans håndværkere skulle ud-
føre al slags fint arbejde af fint
træ og af kobber og af bronze
indenfor templets mure.

11 Og de siddepladser, der
var beregnet til højpræsterne,
og som var anbragt over alle de
andre siddepladser, prydede
han med rent guld; og han lod
et brystværn bygge foran dem,

som de kunne hvile deres lege-
me og deres arme på, mens de
talte løgnagtige og tomme ord
til hans folk.

12 Og det skete, at han bygge-
de et atårn nær ved templet,
ja, et meget højt tårn, endog
så højt, at han kunne stå på
toppen af det og se ud over
Shiloms land og ligeså Shem-
lons land, som lamanitterne
havde taget i besiddelse; og
han kunne endog se ud over
hele landet deromkring.

13 Og det skete, at han lod
mange bygninger bygge i landet
Shilom; og han lod et stort tårn
bygge på den høj nord for lan-
det Shilom, som havde været et
tilflugtssted for Nefis børn på
det tidspunkt, de flygtede ud
af landet; og således gjorde han
med de rigdomme, som han fik
ved beskatningen af sit folk.

14 Og det skete, at han kastede
sit hjerte på sine rigdomme, og
han tilbragte sin tid i løsslup-
pent levned med sine hustruer
og sine medhustruer; og på
samme måde tilbragte hans
præster også deres tid med
skøger.

15 Og det skete, at han plante-
de vingårde overalt i landet;
og han byggede vinperser og
lavede vin i overflod; og derfor
blev han avindranker og ligele-
des hans folk.

16 Og det skete, at lamanitterne
begyndte at falde over hans folk,
i små grupper, og at slå dem
ihjel på deres marker, og mens
de vogtede deres flokke.

12a Mosi 19:5–6. 15a gs Visdomsordet.
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17 Og kong Noa sendte vagter
ud omkring i landet for at holde
dem borte; men han sendte
ikke et tilstrækkeligt antal, og
lamanitterne faldt over dem og
dræbte dem og drev mange af
deres flokke ud af landet; såle-
des begyndte lamanitterne at
slå dem ihjel og at udøve deres
had mod dem.

18 Og det skete, at kong Noa
sendte sine hære mod dem, og
de blev drevet tilbage, eller de
drev dem tilbage for en tid;
derfor vendte de tilbage og fry-
dede sig ved deres rov.

19 Og se, på grund af denne
store sejr blev de indbildske i
hjertets stolthed; de apralede af
deres egen styrke, idet de sagde,
at halvtreds af dem kunne stå
sig imod tusinder af lamanitter;
og således pralede de og fryde-
de sig ved blod og ved at udgy-
de deres brødres blod, og det
på grund af deres konges og
præsters ugudelighed.
20 Og det skete, at der var en

mand blandt dem, hvis navn var
aAbinadi; og han gik ud blandt
dem og begyndte at profetere,
idet han sagde: Se, så siger
Herren, og således har han be-
falet mig, idet han sagde: Gå ud
og sig til dette folk, at så siger
Herren: Ve dette folk, for jeg har
set deres vederstyggeligheder
og deres ugudelighed og deres
utugtigheder, og medmindre de
omvender sig, vil jeg hjemsøge
dem i min vrede.

21 Og medmindre de omven-
der sig og vender sig til Herren
deres Gud, se, da vil jeg overgi-
ve dem i deres fjenders hænder,
ja, og de skal blive bragt i atræl-
dom, og de skal blive plaget
ved deres fjenders hånd.

22 Og det skal ske, at de skal
vide, at jeg er Herren deres
Gud og er en anidkær Gud, der
hjemsøger mit folks syndighed.

23 Og det skal ske, at med-
mindre dette folk omvender sig
og vender sig til Herren deres
Gud, skal de blive bragt i
trældom; og ingen, undtagen
Herren, Gud den Almægtige,
skal udfri dem.

24 Ja, og det skal ske, at når de
anråber mig, vil jeg være asen
til at høre deres råb, ja, og jeg
vil tillade dem at blive slået af
deres fjender.

25 Og medmindre de omven-
der sig i sæk og aske og indtræn-
gende anråber Herren deres
Gud, vil jeg ikke ahøre deres
bønner, ej heller vil jeg udfri
dem af deres trængsler; og så
siger Herren, og således har han
befalet mig.

26 Se, det skete, at da Abinadi
havde talt disse ord til dem, blev
de vrede på ham og forsøgte at
berøve ham livet; men Herren
udfriede ham af deres hænder.

27 Se, da kong Noa havde hørt
om de ord, som Abinadi havde
talt til folket, blev også han vred,
og han sagde: Hvem er Abinadi,
at jeg og mit folk skal dømmes

19a L&P 3:4.
gs Stolthed.

20a gs Abinadi.
21a Mosi 12:2; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.
22a 2 Mos 20:5;

5 Mos 6:15;
Mosi 13:13.

24a Mika 3:4;
Mosi 21:15.

25a Es 1:15; 59:2.
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af ham; eller ahvem er den
Herre, der skal bringe så stor
trængsel over mit folk?

28 Jeg befaler jer at bringe
Abinadi herhen, så jeg kan slå
ham ihjel, for han har sagt dette
for at ophidse mit folk ti l
vrede, den ene mod den anden,
og for at skabe stridigheder
blandt mit folk; derfor vil jeg
slå ham ihjel.

29 Se, folkets øjne var aforblin-
dede; derfor bforhærdede de
hjertet mod Abinadis ord, og de
forsøgte fra den tid af at gribe
ham. Og kong Noa forhærdede
sit hjerte mod Herrens ord, og
han omvendte sig ikke fra sine
onde gerninger.

KAPITEL 12

Abinadi bliver fængslet for at profe-
tere om folkets udryddelse og kong
Noas død – De falske præster cite-
rer skrifterne og foregiver at holde
Moseloven – Abinadi begynder at
lære dem de ti bud. Omkring 148
f.Kr.

Og det skete, at efter et tidsrum
af to år, at Abinadi kom blandt
dem i forklædning, så de ikke
kendte ham, og begyndte at
profetere blandt dem, idet han
sagde: Således har Herren befa-
let mig, idet han sagde: Abinadi,
drag ud og profetér for dette
mit folk; for de har forhærdet
hjertet mod mine ord; de har

ikke omvendt sig fra deres onde
gerninger; derfor vil jeg ahjem-
søge dem i min vrede, ja, i min
rasende vrede vil jeg hjemsøge
dem i deres syndighed og deres
vederstyggeligheder.

2 Ja, ve denne slægt! Og Herren
sagde til mig: Stræk din hånd
ud og profetér, idet du siger: Så
siger Herren: Det skal ske, at
denne slægt på grund af deres
syndighed skal blive bragt i
atrældom og skal blive slået på
bkinden, ja, og skal blive drevet
af mennesker og skal blive slået
ihjel, og luftens gribbe og hun-
dene, ja, og de vilde rovdyr, skal
æde deres kød.

3 Og det skal ske, at kong Noas
aliv ikke skal regnes for mere
end en klædning i en hed
bovn; for han skal vide, at jeg
er Herren.

4 Og det skal ske, at jeg vil
slå dette mit folk med svære
trængsler, ja, med hungersnød
og med apest; og jeg vil give
dem anledning til at bhyle hele
dagen lang.

5 Ja, og jeg vil foranledige, at
de får bundet abyrder på deres
rygge, og de skal drives af sted
som et stumt æsel.

6 Og det skal ske, at jeg vil
sende hagl blandt dem, og den
skal slå dem; og de skal også
blive slået med aøstenvinden; og
binsekter skal også forpeste
deres land og fortære deres korn.

7 Og de skal blive slået med en

27a 2 Mos 5:2;
Mosi 12:13.

29a Moses 4:4.
b Alma 33:20;

Eter 11:13.
12 1a Es 65:6.

2a Mosi 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

b Mosi 21:3–4.
3a Mosi 12:10.

b Mosi 19:20.
4a L&P 97:26.

b Mosi 21:9–10.
5a Mosi 21:3.
6a Jer 18:17;

Mosi 7:31.
b 2 Mos 10:1–12.
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stor pest – og alt dette vil jeg
gøre på grund af deres asyndig-
hed og vederstyggeligheder.
8 Og det skal ske, at med-

mindre de omvender sig, vil jeg
helt audrydde dem fra jordens
overflade; dog skal de efterlade
sig en boptegnelse, og jeg vil
bevare dem for andre folkeslag,
som skal tage landet i besiddel-
se; ja, alt dette vil jeg gøre, for
at jeg kan afsløre dette folks
vederstyggeligheder for andre
folkeslag. Og meget profeterede
Abinadi mod dette folk.

9 Og det skete, at de blev
vrede på ham; og de greb ham
og bar ham bunden frem for
kongen og sagde til kongen: Se,
vi har ført en mand frem for
dig, som har profeteret ondt
om dit folk og siger, at Gud vil
udrydde dem.

10 Og han profeterer også ondt
om dit liv og siger, at dit liv skal
være som en klædning i en ovn
med ild.

11 Og videre, han siger at du
skal være som et strå, ja, som et
tørt strå på marken, der bliver
rendt over ende af dyrene og
trådt under fode.

12 Og videre, han siger, at du
skal være som blomsterne på en
tidsel, der, når den er helt mo-
den, føres ud over hele landets
overflade, hvis vinden blæser.
Og han foregiver, at Herren har
talt det. Og han siger, at alt dette
skal komme over dig, med-
mindre du omvender dig, og
det på grund af din syndighed.

13 Og se , o konge , hvad

grufuldt ondt har du gjort, eller
hvilke store synder har dit folk
begået, at vi skulle blive dømt
skyldige af Gud eller dømt af
denne mand?

14 Og se, o konge, se, vi er
skyldfri, og du, o konge, har
ikke syndet; derfor har denne
mand løjet om dig, og han har
profeteret forgæves.

15 Og se, vi er stærke, vi skal
ikke komme i trældom eller
blive taget til fange af vore fjen-
der; ja, og du har haft fremgang
i landet, og du skal fortsat have
fremgang.

16 Se, her er manden, vi over-
giver ham i dine hænder; du kan
gøre med ham, som du finder
for godt.

17 Og det skete, at kong Noa
foranledigede, at Abinadi skulle
kastes i fængsel; og han befale-
de, at apræsterne skulle forsamle
sig, så han kunne holde råd med
dem om, hvad han skulle gøre
med ham.

18 Og det skete, at de sagde
til kongen: Bring ham herhen,
så vi kan udspørge ham; og
kongen befalede, at han skulle
bringes frem for dem.

19 Og de begyndte at udspørge
ham, for at de kunne få ham til
at modsige sig selv, så de derved
kunne have noget at beskylde
ham for; men han svarede dem
frimodigt og modstod alle deres
spørgsmål, ja, til deres forbav-
selse, for han amodstod dem i
alle deres spørgsmål og bragte
dem til tavshed i alle deres ord.

20 Og det skete, at en af dem

7a L&P 3:18.
8a Alma 45:9–14.

b Morm 8:14–16.
17a Mosi 11:11.

19a L&P 100:5–6.
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sagde til ham: Hvad betyder
de ord, som er skrevet, og som
vore fædre har forkyndt, og
som lyder:
21 aHvor herlige på bjergene

er ikke fødderne af ham, som
bringer gode tidender, som for-
kynder fred, som bringer gode
tidender om godt, som forkyn-
der frelse, som siger til Zion:
Din Gud regerer.

22 Dine vægtere skal opløfte
røsten, med forenet røst skal
de synge, for de skal med egne
øjne se, når Herren genrejser
Zion.

23 Bryd ud i glæde, syng sam-
men, I Jerusalems øde steder;
for Herren har trøstet sit folk,
han har forløst Jerusalem.

24 Herren har blottet sin
hellige aarm for øjnene af alle
folkeslagene, og alle jordens
ender skal se vor Guds frelse?

25 Og se, Abinadi sagde til
dem: Er I apræster og foregiver
at undervise dette folk og at
forstå profetiens ånd og ønsker
dog at få at vide af mig, hvad
dette betyder?

26 Jeg siger jer: Ve jer, fordi
I fordrejer Herrens veje! For
hvis I forstår dette, så har I ikke
undervist i det; derfor har I
fordrejet Herrens veje.

27 I har ikke brugt ahjertet til
at forstå; derfor har I ikke været
vise. Hvad lærer I da dette folk?
28 Og de sagde: Vi lærer dem

Moseloven.

29 Og videre sagde han til
dem: Hvis I lærer dem aMose-
loven, hvorfor holder I den
så ikke? Hvorfor lader I hjertet
blive optaget af rigdomme?
Hvorfor begår I butugtigheder
og spilder jeres kræfter på skø-
ger, ja, og får dette folk til at
begå synd, så Herren har grund
til at sende mig for at profetere
mod dette folk, ja, en stor ulykke
mod dette folk?

30 Ved I ikke, at jeg taler sand-
heden? Jo, I ved, at jeg taler
sandheden; og I burde skælve
for Gud.

31 Og det skal ske, at I skal
blive slået for jeres syndighed,
for I har sagt, at I lærer dem
Moseloven. Og hvad ved I om
Moseloven? aBliver frelse tilve-
jebragt ved Moseloven? Hvad
siger I?

32 Og de svarede og sagde,
at frelse blev tilvejebragt ved
Moseloven.

33 Men se, Abinadi sagde til
dem: Jeg ved, at hvis I holder
Guds befalinger, skal I blive
frelst; ja, hvis I holder de befa-
linger, som Herren gav til Moses
på aSinajs bjerg, da han sagde:

34 aJeg er Herren din Gud,
som har bbragt dig ud af Egyp-
tens land, ud af trællehuset.

35 Du må ikke have nogen
aanden Gud end mig.
36 Du må ikke lave dig noget

udskåret gudebillede eller noget
afbillede af noget som helst

21a Es 52:7–10;
Nah 2:1.

24a 1 Ne 22:11.
25a Mosi 11:5.
27a gs Forståelse.
29a gs Moseloven.

b gs Ægteskabsbrud.
31a Mosi 3:15; 13:27–32;

Alma 25:16.
33a 2 Mos 19:9, 16–20;

Mosi 13:5.
34a 2 Mos 20:2–4.

b 2 Mos 12:51;
1 Ne 17:40;
Mosi 7:19.

35a Hos 13:4.
gs Afgudsdyrkelse.
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oppe i himlen, eller noget, som
er nede på jorden.
37 Nu sagde Abinadi til dem:

Har I holdt alt dette? Jeg siger
jer: Nej, det har I ikke. Og har I
alært dette folk, at de skulle
holde alt dette? Jeg siger jer:
Nej, det har I ikke.

KAPITEL 13

Abinadi bliver beskyttet af gud-
dommelig magt – Han underviser
i de ti bud – Frelse tilvejebringes
ikke ved Moseloven alene – Gud
selv vil foretage en forsoning og
forløse sit folk. Omkring 148 f.Kr.

Og se, da kongen havde hørt
disse ord, sagde han til sine
præster: Bort med denne karl,
og slå ham ihjel, for hvad har vi
at gøre med ham, for han er gal.

2 Og de stod frem og forsøgte
at lægge hånd på ham; men han
modstod dem og sagde til dem:

3 Rør mig ikke, for Gud skal
slå jer, hvis I lægger hånd på
mig, for jeg har ikke fremført det
budskab, som Herren har sendt
mig for at fremføre; ej heller har
jeg sagt jer det, som I aforlangte,
at jeg skulle sige; derfor vil Gud
ikke tillade, at jeg bliver slået
ihjel på dette tidspunkt.
4 Men jeg må opfylde de befa-

linger, hvormed Gud har befalet
mig; og fordi jeg har sagt jer
sandheden, er I vrede på mig.
Og videre, fordi jeg har talt
Guds ord, har I bedømt mig til
at være gal.

5 Se, det skete, efter at Abinadi
havde talt disse ord, at kong
Noas folk ikke turde lægge
hånd på ham, for Herrens
Ånd var over ham; og hans
ansigt astrålede med overor-
dentlig stærk glans, ligesom
Moses’ gjorde, mens han var på
Sinajs bjerg, mens han talte
med Herren.

6 Og han talte med amagt og
myndighed fra Gud; og han fort-
satte sine ord, idet han sagde:

7 I ser, at I ikke har magt til at
slå mig ihjel, derfor fuldfører
jeg mit budskab. Ja, og jeg
fornemmer, at det askærer jer i
hjertet, fordi jeg siger sandhe-
den om jeres syndighed.

8 Ja, og mine ord fylder jer
med forundring og forbløffelse
og med vrede.

9 Men jeg fuldfører mit bud-
skab; og derefter betyder det
intet, hvor jeg går hen, blot jeg
bliver frelst.

10 Men så meget siger jeg til
jer: Hvad I gør med mig herefter
skal være et asindbillede på
og en skygge af det, der skal
komme.

11 Og nu jeg læser resten af
Guds abefalinger for jer, for jeg
fornemmer, at de ikke står
skrevet i hjertet; jeg fornemmer,
at I har udtænkt og undervist i
ugudelighed i størstedelen af
jeres liv.

12 Og se, I husker, at jeg sagde
til jer: Du må ikke lave dig noget
udskåret gudebillede eller noget
afbillede af noget, som er oppe

37a Mosi 13:25–26.
13 3a Mosi 12:20–24.

5a 2 Mos 34:29–35.

6a gs Magt.
7a 1 Ne 16:2.

10a Mosi 17:13–19;

Alma 25:10.
11a 2 Mos 20:1–17.
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i himlen, eller som er nede på
jorden, eller som er i vandet
under jorden.
13 Og videre: Du må ikke bøje

dig for dem eller dyrke dem,
for jeg, Herren din Gud, er en
nidkær Gud, der straffer fædres
syndighed på børnene indtil
tredje og fjerde slægtled efter
dem, der hader mig,

14 og viser barmhjertighed
mod tusinder af dem, der elsker
mig og holder mine befalinger.

15 Du må ikke misbruge Her-
ren din Guds navn, for Herren
vil ikke lade den være skyldfri,
der misbruger hans navn.

16 Husk asabbatsdagen, at
holde den hellig.

17 I seks dage skal du arbejde
og gøre al din gerning;

18 men på den syvende dag,
Herren din Guds sabbat, må
du ikke gøre noget arbejde,
hverken du selv eller din søn
eller din datter, din træl eller
din trælkvinde eller dit kvæg
eller din fremmede, som er
inden dine porte.

19 For på aseks dage skabte
Herren himlen og jorden og
havet og alt, hvad de rummer;
derfor har Herren velsignet
sabbatsdagen og helliget den.

20 aÆr din far og din mor, for
at dine dage må blive mange i
det land, som Herren, din Gud,
giver dig.
21 Du må ikke begå adrab.

22 Du må ikke begå aægte-
skabsbrud. Du må ikke bstjæle.

23 Du må ikke aflægge afalsk
vidnesbyrd mod din næste.

24 Du må ikke abegære din
næstes hus. Du må ikke begære
din næstes hustru eller hans træl
eller hans trælkvinde eller hans
okse eller hans æsel eller noget
som helst, som er din næstes.

25 Og det skete , e f ter at
Abinadi havde afsluttet disse
ord, at han sagde til dem: Har I
lært dette folk, at de skulle be-
stræbe sig på at gøre alt dette
for at holde disse befalinger?

26 Jeg siger jer: Nej, for hvis I
havde, ville Herren ikke have
fået mig til at stå frem og profe-
tere ulykke over dette folk.

27 Og se, I har sagt, at frelse
tilvejebringes ved Moseloven.
Jeg siger jer, at det er nødvendigt,
at I endnu holder aMoseloven;
men jeg siger jer, at den tid skal
komme, da det bikke længere
vil være nødvendigt at holde
Moseloven.

28 Og endvidere siger jeg til
jer, at afrelse ikke tilvejebringes
ved bloven alene; og var det ikke
for den cforsoning, som Gud
selv skal foretage for sit folks
synder og syndighed, så måtte
de dog, på trods af Moseloven,
uundgåeligt fortabes.

29 Og se, jeg siger jer, at det
var nødvendigt, at der skulle
gives Israels børn en lov, ja,

16a gs Sabbatsdagen.
19a 1 Mos 1:31.
20a Mark 7:10.
21a Matt 5:21–22;

L&P 42:18.
gs Mord.

22a gs Ægteskabsbrud.

b gs Stjæle.
23a Ordsp 24:28.

gs Løgn.
24a gs Begære.
27a gs Moseloven.

b 3 Ne 9:19–20; 15:4–5.
28a Gal 2:16.

gs Forløse; Frelse.
b Gal 2:21;

Mosi 3:14–15;
Alma 25:15–16.

c gs Forsoning.
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endog en meget astreng lov;
for de var et stivnakket folk,
bhurtige til at gøre misgerninger
og langsomme til at huske
Herren deres Gud;
30 derfor blev der givet dem

en alov, ja, en lov med skikke og
med bordinancer, en lov, som
de skulle ciagttage strengt fra
dag til dag for at holde dem i
erindring om Gud og deres
pligt mod ham.
31 Men se, jeg siger jer, at

alt dette var asindbilleder på det
tilkommende.

32 Og se, forstod de loven? Jeg
siger jer: Nej, de forstod ikke
alle loven, og det var på grund
af deres hjertes hårdhed; for de
forstod ikke, at ingen kunne
blive frelst, aundtagen ved Guds
forløsning.

33 For se, profeterede Moses
ikke for dem om Messias’ kom-
me, og om at Gud skulle forløse
sit folk? Jo, og endog aalle de
profeter, der har profeteret lige
siden verden begyndte, har de
ikke talt mere eller mindre om
dette?
34 Har de ikke sagt, at aGud

selv skulle komme ned blandt
menneskenes børn og påtage sig
et menneskes skikkelse og gå
omkring med mægtig kraft på
jordens overflade?

35 Ja, og har de ikke også
sagt, at han skulle tilvejebringe
de dødes aopstandelse, og at han

selv skulle blive undertrykt og
plaget?

KAPITEL 14

Esajas taler messiansk – Messias’
ydmygelse og lidelser fremstilles
– Han bringer sin sjæl som et offer
for synd og går i forbøn for overtræ-
dere – Sammenlign med Esajas’
Bog, kapitel 53. Omkring 148 f.Kr.

Ja, siger Esajas ikke: Hvem
troede på vor beretning, og
for hvem bliver Herrens arm
åbenbaret?

2 For han skal skyde op for
ham som en spæd plante og som
et rodskud af tør jord; han har
ingen fremtræden eller pragt;
og når vi ser ham, er der ingen
skønhed, at vi skulle drages
mod ham.

3 Han er foragtet og forkastet
af mennesker, en sorgernes
mand og kendt med lidelse, og
vi skjulte vort ansigt for ham;
han var foragtet, og vi regnede
ham ikke for noget.

4 Han har visselig abåret vor
blidelse og båret vore sorger;
dog regnede vi ham for ramt,
slået af Gud og plaget.

5 Men han blev gennemboret
for vore aovertrædelser, han
blev knust for vor syndighed;
de straffe, der gav os fred, dem
led han; og ved hans sår bliver
vi bhelbredt.

29a Jos 1:7–8.
b Alma 46:8.

30a 2 Mos 20.
b gs Ordinancer.
c Jakob 4:5.

31a Mosi 16:14;
Alma 25:15.

gs Symbolik.
32a 2 Ne 25:23–25.
33a 1 Ne 10:5;

Jakob 4:4; 7:11.
34a Mosi 7:27; 15:1–3.

gs Gud,
Guddommen.

35a Es 26:19;
2 Ne 2:8.

14 4a Alma 7:11–12.
b Matt 8:17.

5a Mosi 15:9;
Alma 11:40.

b 1 Pet 2:24–25.
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6 Vi er alle faret vild som
afår; vi har vendt os hver sin
vej; og Herren har lagt al vor
syndighed på ham.
7 Han blev undertrykt, og han

blev plaget, dog åbnede ahan
ikke sin mund; han føres som
et blam til slagtning, og som et
får, der hos sine fåreklippere er
stumt, således åbnede han ikke
sin mund.
8 Han blev taget fra fængsel

og fra dom; og hvem skal tale
om hans slægt. For han blev re-
vet bort fra de levendes land;
for mit folks overtrædelser blev
han ramt.

9 Og han fandt sin grav blandt
ugudelige og hos den arige i
døden, skønt han intet bondt
havde gjort, ej heller fandtes der
nogen svig i hans mund.
10 Dog behagede det Herren

at knuse ham; han har voldt
ham bedrøvelse; når du bringer
hans sjæl som et offer for skyld,
skal han se sine aefterkommere,
han skal forlænge sine dage, og
Herrens vilje skal lykkes ved
hans hånd.

11 Han skal se sin sjæls møje
og skal være tilfreds; ved sin
kundskab skal min retfærdige
tjener retfærdiggøre mange; for
han skal abære deres syndighed.

12 Derfor vil jeg give ham en
del med de store, og han skal
dele byttet med de mægtige;
fordi han har udøst sin sjæl til
døden; og han blev regnet
blandt overtræderne; og han bar
manges synder og gik i aforbøn
for overtræderne.

KAPITEL 15

Sådan er Kristus både Faderen og
Sønnen – Han vil gå i forbøn og
bære sit folks overtrædelser – De
og alle de hellige profeter er hans
efterkommere – Han tilvejebringer
opstandelsen – Små børn har evigt
liv. Omkring 148 f.Kr.

Og nu sagde Abinadi til dem:
Jeg ønsker, at I skal forstå,
at aGud selv skal komme ned
blandt menneskenes børn og
skal bforløse sit folk.

2 Og fordi han abor i kødet,
skal han kaldes Guds Søn, og
da han har underkastet kødet
Faderens vilje, er han bFaderen
og Sønnen –

3 Faderen, afordi han blev
bundfanget ved Guds kraft;
og Sønnen på grund af kødet;
således bliver han Faderen og
Sønnen –

6a Matt 9:36;
2 Ne 28:14;
Alma 5:37.

7a Mark 15:3.
gs Jesus Kristus.

b gs Guds lam; Påske,
den jødiske.

9a Matt 27:57–60;
Mark 15:27, 43–46.
gs Josef fra Arimatæa.

b Joh 19:4.

10a Mosi 15:10–13.
11a 3 Mos 16:21–22;

1 Pet 3:18;
L&P 19:16–19.

12a 2 Ne 2:9;
Mosi 15:8;
Moro 7:27–28.

15 1a 1 Tim 3:16;
Mosi 13:33–34.
gs Jesus Kristus.

b gs Forløse.

2a Mosi 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.

b Es 64:7;
Joh 10:30; 14:8–10;
Mosi 5:7;
Alma 11:38–39;
Eter 3:14.

3a L&P 93:4.
b Luk 1:31–33;

Mosi 3:8–9;
Alma 7:10; 3 Ne 1:14.
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4 og de er aén Gud, ja, selve
himlens og jordens bevige cFader.

5 Og således, ved at kødet
bliver underkastet Ånden – eller
Sønnen Faderen, da de er én
Gud – alider han fristelse og
giver ikke efter for fristelsen,
men lader sig spotte og bpi-
ske og støde ud og c vrage
af sit folk.
6 Og efter alt dette, efter at

have udført mange mægtige
mirakler blandt menneskenes
børn, skal han blive ført, ja,
sådan som aEsajas sagde, som
et får, der hos fåreklipperen er
stumt, således båbnede han ikke
sin mund.
7 Ja, således skal han blive

ført, akorsfæstet og slået ihjel,
ved at kødet bliver underkastet
selve døden, og Sønnens bvilje
bliver opslugt i Faderens vilje.

8 Og således bryder Gud dø-
dens abånd, idet han har vundet
bsejr over døden, og giver Søn-
nen magt til at gå i cforbøn for
menneskenes børn –
9 idet han er steget op til

himlen, har et indre af barmhjer-
tighed, er fyldt af medfølelse
med menneskenes børn, står
mellem dem og retfærdighed,
idet han har brudt dødens bånd,
påtaget asig deres syndighed
og deres overtrædelser, forløst

dem og btilfredsstillet retfærdig-
hedens krav.

10 Og nu siger jeg til jer: Hvem
skal tale om hans slægt? Se, jeg
siger jer, at når hans sjæl er ble-
vet bragt som et offer for synd,
skal han se sine aefterkommere.
Og se, hvad siger I? Og hvem
skal være hans efterkommere?

11 Se, jeg siger jer, at hver den,
der har hørt aprofeternes ord,
ja, alle de hellige profeter, som
har profeteret om Herrens kom-
me – jeg siger jer, at alle de, som
har lyttet til deres ord og troet
på, at Herren ville forløse sit
folk og har set frem til den dag
for at få forladelse for deres
synder, jeg siger jer, at disse er
hans efterkommere, eller de er
arvingerne til Guds brige.
12 For disse er dem, hvis

synder ahan har båret; disse er
dem, for hvem han er død for at
forløse dem fra deres overtræ-
delser. Og se, er de ikke hans
efterkommere?

13 Jo, og er profeterne det ikke,
hver og en, der har åbnet sin
mund for at profetere, som ikke
er faldet i overtrædelse, jeg
mener alle de hellige profeter
lige siden verden begyndte?
Jeg siger jer, at de er hans efter-
kommere.

14 Og disse er dem, der har

4a 5 Mos 6:4;
Joh 17:20–23.
gs Gud,
Guddommen.

b Alma 11:39.
c Mosi 3:8; Hel 14:12;

3 Ne 9:15; Eter 4:7.
5a Luk 4:2;

Hebr 4:14–15.
b Joh 19:1.
c Mark 8:31; Luk 17:25.

6a Es 53:7.
b Luk 23:9; Joh 19:9;

Mosi 14:7.
7a gs Korsfæstelse.

b Luk 22:42;
Joh 6:38;
3 Ne 11:11.

8a Mosi 16:7;
Alma 22:14.

b Hos 13:14;
1 Kor 15:55–57.

c 2 Ne 2:9.
9a Es 53; Mosi 14:5–12.

b gs Forsoning.
10a Es 53:10;

Mosi 5:7; 27:25;
Moro 7:19.

11a L&P 84:36–38.
b gs Guds rige eller

Himmeriget; Frelse.
12a Mosi 14:12;

Alma 7:13; 11:40–41.
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aforkyndt fred, som har bragt
gode tidender om godt, som har
forkyndt frelse og sagt til Zion:
Din Gud regerer.
15 Og o, hvor herlige på bjer-

gene var ikke deres fødder!
16 Og videre, hvor herlige på

bjergene er ikke fødderne af
dem, der endnu forkynder fred!

17 Og videre, hvor herlige på
bjergene er ikke fødderne af dem,
der herefter skal forkynde fred,
ja, fra denne tid og for evigt!

18 Og se, jeg siger jer, at dette
er ikke alt. For, o, hvor herlige
på bjergene er ikke afødderne
af ham, der bringer gode tiden-
der, og som er stifteren af bfred;
ja, Herren selv, som har forløst
sit folk, ja, han, som har skænket
sit folk frelse;
19 for var det ikke for den

forløsning, som han har tilveje-
bragt for sit folk, og som var
beredt fra verdens agrundlæg-
gelse, jeg siger jer, var det ikke
for dette, måtte hele menneske-
slægten være bfortabt.
20 Men se, dødens bånd skal

blive brudt, og Sønnen regerer
og har magt over de døde; der-
for tilvejebringer han de dødes
opstandelse.

21 Og der finder en opstan-
delse sted, nemlig en aførste
opstandelse; ja, nemlig en op-
standelse af dem, som har været,

og som er, og som skal være,
lige til Kristus – for således skal
han kaldes – opstår.

22 Og se, alle profeterne og
alle dem, der har troet på deres
ord, eller alle dem, der har holdt
Guds befalinger, skal komme
frem i den første opstandelse;
derfor udgør de den første
opstandelse.

23 De bliver oprejst for at
abo hos Gud, som har forløst
dem; således får de evigt liv ved
Kristus, som har bbrudt dødens
bånd.

24 Og disse er dem, der har
del i den første opstandelse;
og disse er dem, der døde i
uvidenhed, før Kristus kom,
idet de ikke fik afrelse forkyndt
for sig. Og således tilvejebringer
Herren genløsningen af disse;
og de har en del i den første
opstandelse eller har evigt liv,
idet de er forløst af Herren.

25 Og små abørn har også
evigt liv.

26 Men se, og afrygt, og skælv
for Gud, for I bør skælve; for
Herren forløser ingen sådanne,
som bsætter sig op imod ham
og cdør i deres synder, ja, alle
de, der har været fortabt i deres
synder lige siden verden be-
gyndte, som forsætligt har sat
sig op imod Gud, og som har
kendt Guds befalinger og ikke

14a Es 52:7; Rom 10:15;
1 Ne 13:37;
Mosi 12:21–24.
gs Missionering.

18a 3 Ne 20:40;
L&P 128:19.

b Joh 16:33.
gs Fred.

19a Mosi 4:6.
b 2 Ne 9:6–13.

21a Alma 40:16–21.
23a Sl 24:3–4;

1 Ne 15:33–36;
L&P 76:50–70.

b gs Død, fysisk.
24a 2 Ne 9:25–26;

L&P 137:7.
25a L&P 29:46; 137:10.

gs Frelse – Børns
frelse.

26a 5 Mos 5:29; Jakob 6:9.
b 1 Ne 2:21–24.
c 1 Ne 15:32–33;

Moro 10:26.
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villet holde dem, ddisse er dem,
der eingen del har i den første
opstandelse.
27 Bør I derfor ikke skælve?

For frelse bliver ikke sådanne
til del; for Herren har ikke
forløst sådanne; ja, ej heller kan
Herren forløse sådanne; for han
kan ikke modsige sig selv, for
han kan ikke afslå aretfærdig-
heden, når den har sit krav.
28 Og se, jeg siger jer, at den

tid skal komme, da Herrens
frelse skal blive aforkyndt for
alle folkeslag, stammer, tunge-
mål og folk.
29 Ja, Herre, dine avægtere

skal opløfte deres røst; med
forenet røst skal de synge; for
de skal med egne øjne se, når
Herren genrejser Zion.

30 Bryd ud i jubel, syng sam-
men, I Jerusalems øde steder;
for Herren har trøstet sit folk,
han har forløst Jerusalem.

31 Herren har blottet sin helli-
ge arm for øjnene af alle folke-
slagene, og alle jordens ender
skal se vor Guds frelse.

KAPITEL 16

Gud forløser menneskene fra deres
fortabte og faldne tilstand – De,
der er kødelige, forbliver, som om
der ingen forløsning var – Kristus
tilvejebringer en opstandelse til

uendeligt liv eller til uendelig for-
bandelse. Omkring 148 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at
Abinadi havde talt disse ord,
strakte han hånden ud og sagde:
Den tid skal komme, da alle skal
se Herrens afrelse; da alle folke-
slag, stammer, tungemål og folk
med deres egne øjne skal se og
skal bbekende for Gud, at hans
straffedomme er retfærdige.

2 Og da skal de ugudelige blive
astødt ud, og de skal have grund
til at hyle og bgræde og jamre og
skære tænder, og dette fordi de
ikke ville lytte til Herrens røst;
derfor forløser Herren dem ikke.

3 For de er akødelige og djævel-
ske, og bDjævelen har magt over
dem; ja, den gamle slange, der
cforledte vore første forældre,
hvilket var årsagen til deres
dfald, hvilket var årsagen til, at
hele menneskeslægten blev kø-
delig, sanselig og djævelsk, blev
i stand til at ekende ondt fra godt
og underkastede sig Djævelen.

4 Således blev hele menneske-
slægten afortabt; og se, de ville
have været uendeligt fortabte,
havde det ikke været, fordi Gud
forløste sit folk fra deres fortabte
og faldne tilstand.

5 Men husk, at den, der frem-
turer efter sin egen akødelige
natur og fortsætter på syndens
veje og sætter sig op mod Gud,

26d Alma 40:19.
e L&P 76:81–86.

27a Alma 34:15–16; 42:1.
28a gs Missionering.
29a gs Vogte, vægter.
16 1a gs Frelse.

b Mosi 27:31.
2a L&P 63:53–54.

b Matt 13:41–42;

Luk 13:28;
Alma 40:13.

3a Gal 5:16–25;
Mosi 3:19.
gs Naturlige
menneske.

b 2 Ne 9:8–9.
gs Djævelen.

c 1 Mos 3:1–13;

Moses 4:5–19.
d gs Fald, Adams

og Evas.
e 2 Ne 2:17–18, 22–26.

4a Alma 42:6–14.
5a Alma 41:11.

gs Kødelig.
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forbliver i sin faldne tilstand,
og Djævelen har helt magten
over ham. Derfor er han, som
om der ingen bforløsning var
blevet foretaget, fordi han er en
fjende af Gud; og Djævelen er
ligeledes en fjende af Gud.
6 Og se, hvis Kristus ikke var

kommet til verden – jeg taler om
det, der skal ske, asom om det
allerede er sket – kunne der ikke
have været nogen forløsning.
7 Og hvis Kristus ikke var

opstået fra de døde eller havde
brudt dødens bånd, så graven
ikke skulle have nogen sejr, og
døden ikke skulle have nogen
abrod, kunne der ikke have
været nogen opstandelse.

8 Men der er en aopstandelse;
derfor har graven ingen sejr,
og bdødens brod er opslugt i
Kristus.
9 Han er verdens alys og liv,

ja, et lys, som er uendeligt, som
aldrig kan formørkes; ja, og
også et liv, som er uendeligt,
så der aldrig mere kan være
nogen død.
10 Selv dette dødelige skal ifø-

re sig audødelighed, og denne
forgængelighed skal iføre sig
uforgængelighed og skal blive
ført frem for at bstå for Guds
domstol for at blive cdømt af
ham efter deres gerninger, om
de er gode, eller de er onde –

11 hvis de er gode, til opstan-

delsen til auendeligt liv og
lykke; og hvis de er onde, til
opstandelsen til buendelig for-
dømmelse, idet de overgives til
Djævelen, der har underlagt sig
dem, hvilket er fordømmelse –

12 fordi de vandrede efter
deres egne kødelige ønsker og
lyster og aldrig påkaldte Her-
ren, mens barmhjertighedens
arme var strakt ud mod dem; for
abarmhjertighedens arme var
strakt ud mod dem, og de ville
ikke; de var blevet foreholdt
deres syndighed, og dog ville
de ikke vige fra den; og de blev
befalet at omvende sig, og dog
ville de ikke omvende sig.

13 Og se, burde I ikke skælve
og omvende jer fra jeres synder
og huske, at kun i og ved Kristus
kan I blive frelst?

14 Hvis I derfor underviser i
aMoseloven, undervis da også
om, at den er en skygge af det,
der skal komme –

15 lær dem, at forløsning kom-
mer ved Kristus, Herren, som er
selve den aevige Fader. Amen.

KAPITEL 17

Alma tror på og nedskriver Abina-
dis ord – Abinadi lider døden ved
ild – Han profeterer sygdom og død
ved ild over sine mordere. Omkring
148 f.Kr.

5b gs Forløse.
6a Mosi 3:13.
7a Hos 13:14;

Mosi 15:8, 20.
8a Alma 42:15.

gs Opstandelse.
b Es 25:8;

1 Kor 15:54–55;

Morm 7:5.
9a L&P 88:5–13.

gs Lys, Kristi lys.
10a Alma 40:2.

gs Udødelighed.
b gs Dom, den

endelige.
c Alma 41:3–6.

11a gs Evigt liv.
b gs Fordømmelse.

12a gs Barmhjertighed.
14a gs Moseloven.
15a Mosi 3:8; 5:7;

Eter 3:14.
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Og se, det skete, at da Abinadi
havde endt denne tale, befalede
kongen, at apræsterne skulle
gribe ham og sørge for, at han
blev sendt i døden.

2 Men blandt dem var der en,
hvis navn var aAlma, og som
også var efterkommer af Nefi.
Og han var en ung mand, og
han btroede de ord, som Abinadi
havde talt, for han kendte til
den ugudelighed, som Abinadi
havde vidnet om imod dem;
derfor begyndte han at bønfalde
kongen om ikke at være vred
på Abinadi, men tillade, at han
kunne gå i fred.

3 Men kongen blev mere vred
og foranledigede, at Alma skulle
stødes ud fra dem og sendte
sine tjenere efter ham for at slå
ham ihjel.

4 Men han flygtede fra dem
og skjulte sig, så de ikke fandt
ham. Og mens han holdt sig
skjult i mange dage, anedskrev
han alle de ord, som Abinadi
havde talt.
5 Og det skete, at kongen

foranledigede, at hans vagter
skulle omringe Abinadi og gribe
ham; og de bandt ham og
kastede ham i fængsel.

6 Og efter tre dage, efter at
have rådført sig med sine præ-
ster, lod han ham igen bringe
frem for sig.

7 Og han sagde t i l ham:
Abinadi, vi har fundet en ankla-
ge imod dig, og du fortjener at dø.

8 For du har sagt, at aGud
selv skulle komme ned blandt

menneskenes børn; og se, af
den grund skal du blive sendt i
døden, medmindre du vil tilba-
gekalde alle de ord, hvormed du
har talt ondt om mig og mit folk.

9 Se, Abinadi sagde til ham:
Jeg siger dig, jeg vil ikke tilbage-
kalde de ord, som jeg har talt til
dig angående dette folk, for de
er sande; og for at I kan vide det
med vished, har jeg ladet mig
selv falde i jeres hænder.

10 Ja, og jeg vil lide, endog til
døden, og jeg vil ikke tilbage-
kalde mine ord, og de skal stå
som et vidnesbyrd mod jer. Og
hvis I slår mig ihjel, udgyder I
auskyldigt blod, og det skal
også stå som et vidnesbyrd mod
jer på den yderste dag.

11 Og se, kong Noa var lige
ved at løslade ham, for han fryg-
tede hans ord; for han frygtede,
at Guds straffedomme ville kom-
me over ham.

12 Men præsterne opløftede
deres røst imod ham og begynd-
te at anklage ham, idet de sagde:
Han har hånet kongen. Derfor
blev kongen ophidset til vrede
mod ham, og han overgav ham,
så han kunne blive slået ihjel.

13 Og det skete, at de greb ham
og bandt ham og pinte hans
hud med brændeknipper, ja, til
han døde.

14 Og se, da flammerne be-
gyndte at svide ham, råbte han
til dem og sagde:

15 Se, sådan som I har gjort
mod mig, således skal det ske,
at jeres efterkommere skal lade

17 1a Mosi 11:1, 5–6.
2a Mosi 23:6, 9–10.

gs Alma den Ældre.

b Mosi 26:15.
4a gs Skrifter.
8a Mosi 13:25, 33–34.

10a Alma 60:13.
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mange lide de smerter, som jeg
lider, ja, smerterne ved at adø
ved ild; og dette fordi de tror
på Herren deres Guds frelse.

16 Og det skal ske, at I skal
blive plaget af alle slags syg-
domme på grund af jeres syn-
dighed.

17 Ja, og I skal blive aslået fra
alle sider og skal blive drevet
og spredt hid og did, ja, som en
vild flok bliver drevet af vilde
og glubske rovdyr.

18 Og på den dag skal I blive
jaget og skal blive grebet ved
jeres fjenders hånd, og da skal I
lide, som jeg lider, smerterne
ved at adø ved ild.

19 Således tager Gud ahævn
over dem, der udrydder hans
folk. O Gud, modtag min sjæl.
20 Og se, da Abinadi havde

sagt disse ord, faldt han om, idet
han led døden ved ild; ja, efter
at være blevet sendt i døden,
fordi han ikke ville fornægte
Guds befalinger, og efter at have
beseglet sandheden af sine ord
med sin død.

KAPITEL 18

Alma prædiker i hemmelighed –
Han forklarer dåbspagten og døber
i Mormons vande – Han organi-
serer Kristi kirke og ordinerer
præster – De forsørger sig selv og
underviser folket – Alma og hans
folk flygter fra kong Noa ud i øde-
marken. Omkring 147–145 f.Kr.

Og se, det skete, at Alma,

som var flygtet for kong Noas
tjenere, aomvendte sig fra sine
synder og sin syndighed og
gik hemmeligt om blandt folk
og begyndte at undervise i
Abinadis ord –

2 ja, om det, der skulle komme,
og også om de dødes opstan-
delse og den aforløsning af folk,
som ville blive tilvejebragt
ved Kristi bkraft og lidelser og
død samt hans opstandelse og
opstigning til himlen.

3 Og så mange, som ville lytte
til hans ord, underviste han. Og
han underviste dem i hemme-
lighed, for at det ikke skulle
komme til kongens kendskab.
Og mange troede på hans ord.

4 Og det skete, at så mange,
som troede på ham, gik hen
til et asted, som blev kaldt
Mormon, og som havde fået sit
navn af kongen, og som lå ved
grænserne til det land, som til
tider eller i perioder blev hærget
af vilde rovdyr.

5 Se, der var i Mormon en
kilde af rent vand, og Alma tog
tilflugt dér, idet der dér i nær-
heden af vandet var en tykning
af små træer, hvor han skjulte
sig om dagen for kongens ef-
tersøgninger.

6 Og det skete, at så mange,
som troede på ham, gik derhen
for at høre hans ord.

7 Og det skete efter mange
dage, at der var samlet et tem-
melig stort antal ved stedet
Mormon for at høre Almas ord.
Ja, alle, der troede på hans ord,

15a Mosi 13:9–10;
Alma 25:4–12.

17a Mosi 21:1–5, 13.

18a Mosi 19:18–20.
19a gs Hævn.
18 1a Mosi 23:9–10.

2a gs Forløse.
b gs Forsoning.

4a Alma 5:3.
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var samlet for at høre ham. Og
han aunderviste dem og prædi-
kede omvendelse og forløsning
og tro på Herren for dem.
8 Og det skete, at han sagde til

dem: Se, her er Mormons vande
(for således blev de kaldt), og
se, eftersom I nu nærer aønske
om at komme ind i Guds bfold
og at blive kaldt hans folk og er
cvillige til at bære hinandens
byrder, så de bliver lette;

9 ja, og er villige til at sørge
med dem, der sørger, ja, og
at trøste dem, der står i behov
for trøst, og at stå som aGuds
vidner til alle tider og i alle
ting og på alle steder, hvor I
måtte befinde jer, ja, indtil
døden, så I kan blive forløst af
Gud og blive regnet blandt dem
i den bførste opstandelse, så I
må få cevigt liv –

10 se, jeg siger jer, hvis dette
er jeres hjertes ønske, hvad har I
da imod at blive adøbt i Herrens
navn som et vidnesbyrd for ham
om, at I har indgået en bpagt
med ham om, at I vil tjene ham
og holde hans befalinger, så han
kan udøse sin Ånd mere rigeligt
over jer.
11 Og se, da folket havde hørt

disse ord, klappede de i deres
hænder af glæde og udbrød:
Det er vort hjertes ønske.

12 Og se, det skete, at Alma
tog Helam, som var en af de

første, og gik hen og trådte ud i
vandet og råbte, idet han sagde:
O Herre, udøs din Ånd over
din tjener, så han kan gøre dette
arbejde i hjertets hellighed.

13 Og da han havde sagt disse
ord, kom aHerrens Ånd over
ham, og han sagde: Helam, jeg
bdøber dig, idet jeg har cmyn-
dighed fra Gud den Almægtige,
som et vidnesbyrd om, at du
har indgået en pagt om at tjene
ham, indtil du er død, hvad det
dødelige legeme angår; og måtte
Herrens Ånd blive udøst over
dig; og måtte han skænke dig
evigt liv ved Kristi dforløsning,
hvem han har beredt fra ver-
dens egrundlæggelse.

14 Og efter at Alma havde
sagt disse ord, blev både Alma
og Helam abegravet i vandet;
og de rejste sig og kom op af
vandet og frydede sig, for de
var fyldt af Ånden.

15 Og atter, Alma tog en anden
og gik for anden gang ud i
vandet og døbte ham ligesom
den første, blot begravede han
ikke sig selv i vandet igen.

16 Og på denne måde døbte
han enhver, der kom hen til
stedet Mormon; og de var i
antal omkring to hundrede og
fire sjæle; ja, og de blev adøbt i
Mormons vande og blev fyldt
af Guds bnåde.

17 Og de blev kaldt Guds kirke

7a Alma 5:11–13.
8a L&P 20:37.

b gs Jesu Kristi Kirke.
c gs Medfølelse.

9a gs Missionering;
Vidne (udsagnsord);
Vidne (navneord).

b Mosi 15:21–26.

c gs Evigt liv.
10a 2 Ne 31:17.

gs Døbe, dåb.
b gs Pagt.

13a gs Helligånden.
b 3 Ne 11:23–26;

L&P 20:72–74.
c TA 1:5.

gs Præstedømme.
d gs Forløse.
e Moses 4:2; 5:9.

14a gs Døbe, dåb – Dåb
ved nedsænkning i
vand.

16a Mosi 25:18.
b gs Nåde.
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eller aKristi kirke fra den tid
af. Og det skete, at hver den,
der blev døbt med magt og
myndighed fra Gud, blev føjet
til hans kirke.

18 Og det skete, at Alma, der
havde amyndighed fra Gud,
ordinerede præster; ja, én præst
for hver halvtreds af dem ordi-
nerede han til at prædike for
dem og til at bundervise dem i
det, der hører Guds rige til.

19 Og han befalede dem, at
de intet måtte undervise i, und-
tagen det som han havde un-
dervist i, og som var blevet talt
ved de hellige profeters mund.

20 Ja, han befalede dem end-
da, at de intet skulle aprædike,
undtagen omvendelse og tro
på Herren, som havde forløst
sit folk.

21 Og han befalede dem, at der
ikke skulle være nogen astrid,
den ene med den anden, men at
de skulle se fremad med bét blik,
idet de havde én tro og én dåb
og havde deres hjerter knyttet
sammen i cenighed og i kærlig-
hed, den ene til den anden.

22 Og således befalede han
dem at prædike. Og således blev
de aGuds børn.
23 Og han befalede dem, at de

skulle iagttage asabbatsdagen
og holde den hellig, og også at
de hver dag skulle give tak til
Herren deres Gud.

24 Og han befalede dem også,
at de præster, som han havde
ordineret, skulle aarbejde med
deres hænder for deres under-
hold.

25 Og der var én dag i hver
uge, der blev afsat til, at de
skulle samle sig for at undervise
folket og for at atilbede Herren
deres Gud, og også så ofte, som
det stod i deres magt at mødes
sammen.

26 Og præsterne skulle ikke
være afhængige af folket med
hensyn til deres underhold,
men for deres arbejde skulle
de modtage Guds anåde, så de
kunne vokse sig stærke i Ånden,
idet de havde bkundskab om
Gud, så de kunne undervise
med magt og myndighed fra
Gud.

27 Og videre befalede Alma,
at kirkens folk skulle give af
deres gods, aenhver i forhold til
det, som han havde; hvis han
havde mere rigeligt, skulle han
give mere rigeligt; og af den,
der kun havde lidt, skulle der
kun forlanges lidt; og til den,
der ikke havde noget, skulle
der gives.

28 Og således skulle de give
af deres gods af deres egen fri
vilje og gode ønsker for Gud og
til de præster, der stod i behov,
ja, og til enhver trængende,
nøgen sjæl.

17a 3 Ne 26:21; 27:3–8.
gs Jesu Kristi Kirke.

18a gs Præstedømme.
b gs Undervisning.

20a L&P 15:6; 18:14–16.
21a 3 Ne 11:28–30.

gs Splid.

b Matt 6:22;
L&P 88:67–68.

c gs Enighed.
22a Mosi 5:5–7;

Moses 6:64–68.
23a Mosi 13:16–19;

L&P 59:9–12.

24a ApG 20:33–35;
Mosi 27:3–5;
Alma 1:26.

25a gs Tilbedelse.
26a gs Nåde.

b gs Kundskab.
27a ApG 2:44–45; 4 Ne 1:3.
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29 Og dette sagde han til
dem efter at have fået befaling
af Gud; og de avandrede retsin-
digt for Gud, idet de bgav
til hinanden, både timeligt og
åndeligt, efter deres behov og
deres trang.

30 Og se, det skete, at alt dette
blev gjort i Mormon, ja, ved
Mormons avande i den skov, der
lå nær ved Mormons vande;
ja, stedet Mormon, Mormons
vande og Mormons skov, hvor
smukke er de ikke i deres øjne,
de, som dér kom til kundskab
om deres forløser; ja, og hvor
velsignede er de ikke, for de skal
synge til hans pris for evigt.

31 Og dette blev gjort i landets
agrænseegne, for at det ikke
skul le komme ti l kongens
kendskab.
32 Men se, det skete, at kongen,

der havde opdaget en bevægel-
se blandt folket, sendte sine
tjenere ud for at holde øje med
dem. Derfor blev de på den
dag, da de var ved at samles for
at høre Herrens ord, opdaget af
kongen.

33 Og se, kongen sagde, at
Alma ophidsede folket til oprør
mod ham; derfor sendte han
sin hær ud for at udrydde dem.

34 Og det skete, at Alma og
Herrens folk blev aunderret-
tet om kongens hærs komme,
derfor tog de deres telte og
deres familier og drog ud i
ødemarken.
35 Og de var i antal omkring

fire hundrede og halvtreds sjæle.

KAPITEL 19

Gideon forsøger at slå kong Noa
ihjel – Lamanitterne invaderer
landet – Kong Noa lider døden ved
ild – Limhi regerer som skatskyldig
monark. Omkring 145–121 f.Kr.

Og det skete, at kongens hær
vendte tilbage efter forgæves
at have søgt efter Herrens folk.

2 Og se nu, kongens styrker
var små, efter at de var blevet
svækket, og der opstod en ad-
skillelse mellem resten af folket.

3 Og den mindste gruppe be-
gyndte at udslynge trusler mod
kongen, og der opstod en stor
strid blandt dem.

4 Og se, der var blandt dem en
mand, hvis navn var Gideon, og
han, der var en stærk mand og
en fjende af kongen, han trak
derfor sit sværd og svor i sin
vrede, at han ville slå kongen
ihjel.

5 Og det skete, at han kæmpe-
de mod kongen; og da kongen
så, at han var ved at besejre
ham, flygtede han og løb og
kom op i atårnet, som lå i nær-
heden af templet.

6 Og Gideon forfulgte ham og
skulle til at fortsætte op i tårnet
for at slå kongen ihjel, da kon-
gen kastede blikket rundt mod
Shemlons land, og se, lamanit-
ternes hær var indenfor landets
grænser.

7 Og se, kongen råbte i sin sjæ-
lekval og sagde: Gideon, skån
mig, for lamanitterne kommer

29a gs Vandre, vandre
med Gud.

b gs Velfærd.

30a Mosi 26:15.
31a Mosi 18:4.
34a Mosi 23:1.

19 5a Mosi 11:12.
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over os, og de vil udrydde os, ja,
de vil udrydde mit folk.
8 Og se, kongen var ikke så

bekymret for sit folk, som han
var for sit eget liv; men alligevel
skånede Gideon hans liv.

9 Og kongen befalede folket,
at de skulle flygte for lamanit-
terne, og han gik selv i spidsen
for dem, og de flygtede ud i
ødemarken med deres kvinder
og deres børn.

10 Og det skete, at lamanitterne
forfulgte dem og indhentede
dem og begyndte at slå dem
ihjel.

11 Se, det skete, at kongen
befalede dem, at alle mændene
skulle forlade deres hustruer
og deres børn og flygte for
lamanitterne.

12 Se, der var mange, der ikke
ville forlade dem, men hellere
ville blive og omkomme sam-
men med dem. Og resten forlod
deres hustruer og deres børn
og flygtede.

13 Og det skete, at de, der blev
tilbage med deres hustruer og
deres børn, foranledigede, at
deres skønne døtre skulle træde
frem og bønfalde lamanitterne
om, at de ikke ville slå dem ihjel.

14 Og det skete, at lamanitterne
fik medfølelse med dem, for de
blev betaget af deres kvinders
skønhed.

15 Derfor skånede lamanitter-
ne deres liv og tog dem til fange
og førte dem tilbage til Nefis
land og tilstedte dem, at de
måtte tage landet i besiddelse
på de betingelser, at de ville
overgive kong Noa i lamanitter-

nes hænder og overgive deres
ejendom, ja, halvdelen af alt,
hvad de besad, halvdelen af
deres guld og deres sølv og alle
deres kostbarheder, og således
skulle de betale skat til lama-
nitternes konge fra år til år.

16 Og se, blandt dem, der
blev taget til fange, var der en
af kongens sønner, hvis navn
var aLimhi.

17 Og se, Limhi nærede ønske
om, at hans far ikke skulle slås
ihjel; alligevel var Limhi ikke
uvidende om sin fars syndig-
hed, eftersom han selv var en
retfærdig mand.

18 Og det skete, at Gideon
hemmeligt sendte mænd ud i
ødemarken for at søge efter
kongen og dem, der var med
ham. Og det skete, at de mødte
folket i ødemarken, alle undta-
gen kongen og hans præster.

19 Se, de havde svoret i hjertet,
at de ville vende tilbage til Nefis
land, og hvis deres hustruer
og børn var blevet slået ihjel,
og også dem der var blevet
hos dem, at de da ville stræbe
efter hævn og også omkomme
sammen med dem.

20 Og kongen befalede dem,
at de ikke skulle vende tilbage;
og de blev vrede på kongen
og lod ham lide, endog adøden
ved ild.

21 Og de skulle også til at gribe
præsterne og sende dem i dø-
den, men de flygtede for dem.

22 Og det skete, at de skulle til
at vende tilbage til Nefis land,
da de mødte Gideons mænd. Og
Gideons mænd fortalte dem om

16a Mosi 7:9. 20a Mosi 17:13–19; Alma 25:11.
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alt det, der var hændt deres
hustruer og deres børn, og at
lamanitterne havde tilstedt dem,
at de måtte tage landet i besid-
delse, imod at de betalte en skat
til lamanitterne på halvdelen af
alt, hvad de besad.
23 Og folket fortalte Gideons

mænd, at de havde slået kongen
ihjel, og at hans præster var
flygtet for dem længere ud i
ødemarken.

24 Og det skete, efter at de
havde afsluttet ceremonien, at
de vendte tilbage til Nefis land,
idet de frydede sig, fordi deres
hustruer og børn ikke var blevet
slået ihjel, og de fortalte Gide-
on, hvad de havde gjort ved
kongen.

25 Og det skete, at lamanitter-
nes konge aflagde en aed til
dem på, at hans folk ikke ville
slå dem ihjel.

26 Og Limhi, der var kongens
søn, og som havde fået riget
overdraget aaf folket, aflagde
også en ed til lamanitternes
konge på, at hans folk ville
betale skat til ham, ja, halvdelen
af alt, hvad de ejede.

27 Og det skete, at Limhi
begyndte at oprette riget og
skabe fred blandt sit folk.

28 Og lamanitternes konge
satte vagter rundt omkring lan-
det, så han kunne holde Limhis
folk i landet, så de ikke skulle
drage ud i ødemarken; og han
forsørgede sine vagter ud af
den skat, som han modtog fra
nefitterne.

29 Og se, kong Limhi havde

vedvarende fred i sit rige i et
tidsrum af to år, sådan at lama-
nitterne hverken forulempede
dem eller forsøgte at udrydde
dem.

KAPITEL 20

Nogle lamanitiske døtre bliver
bortført af Noas præster – Lama-
nitterne erklærer Limhi og hans folk
krig – Lamanitternes hærskarer
bliver tvunget tilbage og bliver
fredelig stemt. Omkring 145–123
f.Kr.

Se, der var et sted i Shemlon,
hvor lamanitternes døtre sam-
ledes for at synge og at danse
og at more sig.

2 Og det skete, at et lille antal
af dem en dag var samlet for at
synge og for at danse.

3 Og se, kong Noas præster,
som skammede sig ved at skulle
vende tilbage til byen Nefi, ja,
og som også frygtede, at folket
ville slå dem ihjel, de turde
derfor ikke vende tilbage til
deres hustruer og deres børn.

4 Og da de var forblevet i øde-
marken, og da de havde opda-
get lamanitternes døtre, lagde
de sig på lur og iagttog dem.

5 Og da der kun var nogle få af
dem samlet for at danse, kom
de frem fra deres skjulesteder
og greb dem og førte dem ud
i ødemarken; ja, fireogtyve af
lamanitternes døtre førte de ud
i ødemarken.

6 Og det skete, at da lamanit-
terne fandt ud af, at deres døtre

25a Mosi 21:3. 26a Mosi 7:9.
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var borte, blev de vrede på
Limhis folk, for de troede, at
det var Limhis folk.
7 Derfor sendte de deres hære

ud; ja, kongen selv drog i spid-
sen for sit folk; og de drog op
til Nefis land for at udrydde
Limhis folk.

8 Og se, Limhi havde opdaget
dem fra tårnet, ja, alle deres
forberedelser til krig havde han
opdaget; derfor samlede han sit
folk og lagde sig i baghold for
dem på markerne og i skovene.

9 Og det skete, at da lamanit-
terne var kommet derop, at
Limhis folk begyndte at falde
over dem fra deres skjulesteder
og begyndte at slå dem ihjel.

10 Og det skete, at slaget
blev overordentlig hårdt, for de
kæmpede som løver om deres
bytte.

11 Og det skete, at Limhis folk
begyndte at drive lamanitterne
tilbage; dog var de ikke halvt så
talrige som lamanitterne. Men
de akæmpede for deres liv og for
deres hustruer og for deres børn;
derfor anstrengte de sig til det
yderste og kæmpede som drager.

12 Og det skete, at de fandt
lamanitternes konge blandt
deres døde; dog var han ikke
død, men var blevet såret og
efterladt på jorden, så hastig var
hans folks flugt.

13 Og de tog ham med og
forbandt hans sår og førte ham
frem for Limhi og sagde: Se, her
er lamanitternes konge; efter at
være blevet påført et sår er han
faldet om blandt deres døde, og

de har efterladt ham; og se, vi
har ført ham frem for dig; og lad
os nu slå ham ihjel.

14 Men Limhi sagde til dem: I
skal ikke slå ham ihjel, men
føre ham herhen, så jeg kan tale
med ham. Og de førte ham der-
hen. Og Limhi sagde til ham:
Hvilken begrundelse har I for at
komme op for at føre krig mod
mit folk? Se, mit folk har ikke
brudt den ed, som jeg aflagde
til dig, hvorfor skulle I da bryde
den aed, som I aflagde til mit
folk?

15 Og se, kongen sagde: Jeg har
brudt eden, fordi dit folk har
bortført mit folks døtre; derfor
lod jeg i min vrede mit folk
komme herop for at føre krig
mod dit folk.

16 Og se, Limhi havde intet
hørt angående denne sag, derfor
sagde han: Jeg vil søge blandt
mit folk, og den, der har gjort
dette, skal omkomme. Derfor
foranledigede han, at der skulle
foretages en eftersøgning blandt
sit folk.

17 Se, da aGideon, som var
kongens anfører, havde hørt
dette, trådte han frem og sagde
til kongen: Jeg beder dig lade
være og ikke udspørge dette folk
og ikke beskylde dem for dette.

18 For husker du ikke din fars
præster, som dette folk forsøgte
at udrydde? Og er de ikke i
ødemarken? Og er det ikke dem,
der har bortført lamanitternes
døtre?

19 Og se nu, og fortæl kongen
om dette, så han kan fortælle

20 11a Alma 43:45. 14a Mosi 19:25–26. 17a Mosi 19:4–8.
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det til sit folk, så de kan blive
fredelig stemt over for os; for se,
de er allerede ved at forberede
sig til at komme mod os; og se,
vi er også kun få.
20 Og se, de kommer med

deres talrige hærskarer, og
medmindre kongen får dem
fredelig stemt over for os, må vi
omkomme.

21 For er Abinadis ord ikke
blevet aopfyldt, som han profe-
terede imod os? Og alt dette
fordi vi ikke ville lytte til Her-
rens ord og vende os fra vor
syndighed.
22 Og se, lad os få kongen fre-

deligt stemt og opfylde den ed,
som vi har aflagt til ham; for
det er bedre, at vi skulle være i
trældom, end at vi skulle miste
livet; lad os derfor sætte en
stopper for udgydelsen af så
meget blod.

23 Og se, Limhi fortalte kongen
alt om sin far og de apræster,
der var flygtet ud i ødemarken,
og tillagde dem bortførelsen af
deres døtre.
24 Og det skete, at kongen

blev fredeligt stemt mod hans
folk, og han sagde til dem: Lad
os gå ud og møde mit folk uden
våben, og jeg sværger over for
jer med en ed på, at mit folk
ikke vil slå dit folk ihjel.

25 Og det skete, at de fulgte
kongen og gik ud uden våben
for at møde lamanitterne. Og
det skete, at de mødte lamanit-
terne, og lamanitternes konge
bøjede sig for dem og bønfaldt
dem på vegne af Limhis folk.

26 Og da lamanitterne så
Limhis folk, at de var uden
våben, fik de amedfølelse med
dem, og blev fredeligt stemt
over for dem og vendte fredeligt
tilbage til deres eget land med
deres konge.

KAPITEL 21

Limhis folk bliver slået og overvun-
det af lamanitterne – Limhis folk
møder Ammon og bliver omvendt
– De fortæller Ammon om de fire-
ogtyve jereditiske plader. Omkring
122–121 f.Kr.

Og det skete, at Limhi og hans
folk vendte tilbage til byen Nefi
og begyndte igen at bo i landet
i fred.

2 Og det skete, at efter mange
dage begyndte lamanitterne
igen at b l ive ophidse t t i l
vrede mod nefitterne, og de
begyndte at komme ind over
grænserne til det omkringlig-
gende land.

3 Se, de turde ikke slå dem
ihjel på grund af den ed, som
deres konge havde aflagt til
Limhi, men de slog dem på
akinderne og udøvede myndig-
hed over dem og begyndte at
lægge tunge bbyrder på ryggen
af dem og drive dem, som de
ville et stumt æsel –

4 ja, alt dette skete, for at
Herrens ord kunne blive opfyldt.

5 Og se, nefitternes trængsler
var store, og der var ingen
måde, hvorpå de kunne udfri
sig af deres hænder, for lama-

21a Mosi 12:1–8.
23a Mosi 19:21, 23.

26a gs Medfølelse.
21 3a Mosi 12:2.

b Mosi 12:5.
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nitterne havde omringet dem
på alle sider.
6 Og det skete , a t fo lket

begyndte at murre over for kon-
gen på grund af deres trængsler;
og de begyndte at nære ønske
om at drage imod dem for at
kæmpe. Og de plagede kongen
meget med deres klagemål;
derfor tilstedte han dem, at de
skulle gøre efter deres ønsker.

7 Og de samledes igen og iførte
sig deres rustninger og drog ud
mod lamanitterne for at drive
dem ud af deres land.

8 Og det skete, at lamanitterne
slog dem og drev dem tilbage
og slog mange af dem ihjel.

9 Og se, der var et stort asørge-
udbrud og klageråb blandt
Limhis folk, enken sørgede over
sin mand, sønnen og datteren
sørgede over deres far og brød-
rene over deres brødre.
10 Se, der var et stort antal

enker i landet, og de råbte ind-
trængende fra dag til dag, for
en stor frygt for lamanitterne
var kommet over dem.

11 Og det skete, at deres ved-
varende råb ophidsede resten
af Limhis folk til vrede mod la-
manitterne; og de drog igen ud
for at kæmpe, men de blev igen
drevet tilbage og led store tab.

12 Ja, de drog endog ud tredje
gang og led på samme måde;
og de, der ikke blev slået ihjel,
vendte igen tilbage til byen Nefi.

13 Og de ydmygede sig helt
ned i støvet og underkastede
sig trældomsåget og overgav

sig til at blive slået og til at blive
drevet hid og did og blive pålagt
byrder efter deres fjenders
ønsker.

14 Og de aydmygede sig endog
i ydmyghedens dyb; og de
anråbte indtrængende Gud, ja,
hele dagen lang anråbte de
deres Gud, om at han ville udfri
dem af deres trængsler.

15 Og nu var Herren sen til at
ahøre deres råb på grund af
deres syndighed; alligevel hørte
Herren deres råb og begyndte
at blødgøre lamanitternes hjerte,
så de begyndte at lette deres
byrder; dog fandt Herren det
ikke tjenligt at udfri dem af
trældom.

16 Og det skete, at de gradvis
begyndte at have fremgang i
landet, og de begyndte at avle
korn mere rigeligt og flokke og
hjorde, så de ikke led sult.

17 Se, der var et stort antal
kvinder, flere end der var
mænd, derfor befalede kong
Limhi, at hver mand skulle agive
til benkernes og deres børns
underhold, så de ikke skulle
omkomme af sult; og dette
gjorde de på grund af det store
antal af dem, der var blevet
slået ihjel.

18 Se, Limhis folk holdt sig
samlet som en gruppe, så meget
som det var muligt, og sikrede
deres korn og deres flokke;

19 og kongen selv følte sig ikke
sikker uden for byens mure,
medmindre han tog sine vagter
med, for han frygtede, at han

9a Mosi 12:4.
14a Mosi 29:20.

gs Ydmyg.

15a Ordsp 15:29;
Mosi 11:23–25;
L&P 101:7–9.

17a Mosi 4:16, 26.
b gs Enke.
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på en eller anden måde skulle
falde i lamanitternes hænder.
20 Og han foranledigede, at

hans folk holdt øje med landet
rundt omkring, for at de måske
på en eller anden måde kunne
gribe de præster, som var flygtet
ud i ødemarken, og som havde
bortført lamanitternes adøtre, og
som havde forårsaget, at der var
kommet så stor en ødelæggelse
over dem.

21 For de nærede ønske om at
gribe dem, så de kunne straffe
dem; for de var kommet ind i
Nefis land om natten og havde
taget deres korn og mange af
deres kostbarheder; derfor lå
de på lur efter dem.

22 Og det skete, at der ikke
var flere uroligheder mellem
lamanitterne og Limhis folk
helt frem til det tidspunkt, da
aAmmon og hans brødre kom
ind i landet.

23 Og kongen, der havde været
uden for byens porte med sin
vagt, opdagede Ammon og hans
brødre; og da han antog dem
for at være Noas præster, for-
anledigede han derfor, at de
blev grebet og bundet og kastet
i afængsel. Og havde de været
Noas præster, ville han have
ladet dem sende i døden.

24 Men da han fandt ud af, at
de ikke var det, men at de var
hans brødre og var kommet fra
Zarahemlas land, blev han fyldt
af overordentlig stor glæde.

25 Se, kong Limhi havde før

Ammons komme sendt et alille
antal mænd ud for at bsøge efter
Zarahemlas land; men de kun-
ne ikke finde det og for vild i
ødemarken.

26 Men de fandt alligevel et
land, der havde været befolket,
ja, et land, der var dækket af
atørre knogler, ja, et land, der
havde været befolket, og som
var blevet ødelagt; og da de for-
modede, at det var Zarahemlas
land, vendte de tilbage til Nefis
land og havde nået landets
grænse ikke mange dage før
Ammons komme.

27 Og de bragte en optegnelse
med sig, ja, en optegnelse om
det folk, hvis knogler de havde
fundet; og den var indgraveret
på plader af malm.

28 Og nu blev Limhi igen
fyldt af glæde ved at erfare af
Ammons mund, at kong Mosija
havde en agave fra Gud, hvor-
med han kunne oversætte
sådanne indgraveringer; ja, og
Ammon frydede sig også.

29 Dog var Ammon og hans
brødre fyldt af sorg, fordi så
mange af deres brødre var
blevet slået ihjel;

30 og også fordi kong Noa og
hans præster havde været årsag
til, at folket havde begået så
mange synder og misgerninger
imod Gud; og de sørgede også
over aAbinadis død, og også
over at Alma og det folk, som
tog med ham, var brejst bort, de
som havde dannet Guds kirke

20a Mosi 20:5.
22a Mosi 7:6–13.
23a Hel 5:21.
25a Mosi 8:7.

b Mosi 7:14.
26a Mosi 8:8.
28a Omni 1:20–22;

Mosi 28:11–16.

30a Mosi 17:12–20.
b Mosi 18:34–35.
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ved Guds kraft og magt og tro
på de ord, som var blevet talt af
Abinadi.
31 Ja, de sørgede over deres

bortrejse, for de vidste ikke,
hvor de var flygtet hen. Nu ville
de med glæde have sluttet sig
til dem, for de havde selv
indgået en pagt med Gud om
at tjene ham og holde hans
befalinger.

32 Og se, efter Ammons kom-
me havde kong Limhi også
indgået en pagt med Gud, og
ligeså mange af hans folk, om
at tjene ham og holde hans
befalinger.

33 Og det skete, at kong Limhi
og mange af hans folk nærede
ønske om at blive døbt; men
der fandtes ingen i landet, der
havde amyndighed fra Gud.
Og Ammon afslog at gøre det,
da han anså sig for at være en
uværdig tjener.

34 Derfor organiserede de sig
ikke på det tidspunkt som en
kirke, men ventede på Herrens
Ånd. Se, de nærede ønske om at
blive som Alma og hans brødre,
der var flygtet ud i ødemarken.

35 De nærede ønske om at
blive døbt som et vidne på og et
vidnesbyrd om, at de var villige
til at tjene Gud af hele deres
hjerte; alligevel udsatte de
tidspunktet, og en beretning om
deres dåb skal agives siden hen.
36 Og se, alle Ammons og hans

folks og kong Limhis og hans
folks overvejelser gik ud på
at udfri sig af lamanitternes
hænder og af trældom.

KAPITEL 22

Folket lægger planer om at flygte
fra den lamanitiske trældom –
Lamanitterne bliver gjort berusede
– Folket undslipper, vender tilbage
til Zarahemla og bliver kong
Mosijas undersåtter. Omkring
121–120 f.Kr.

Og se, det skete, at Ammon og
kong Limhi begyndte at rådføre
sig med folket om, hvordan
de skulle udfri sig af trældom;
og de foranledigede endog,
at hele folket samlede sig, og
dette gjorde de, for at de kunne
kende folkets stemme angående
sagen.

2 Og det skete, at de ikke kun-
ne finde nogen anden måde at
udfri sig af trældom på, end ved
at tage deres kvinder og børn
og deres flokke og deres hjorde
og deres telte og drage ud i
ødemarken; for da lamanitterne
var så talrige, var det umuligt
for Limhis folk at stride mod
dem med tanke på at udfri sig
af trældom ved sværdet.

3 Se, det skete, at Gideon trådte
frem og stod for kongen og
sagde til ham: Se, o konge, har
du hidtil mange gange lyttet til
mine ord, når vi har stridt mod
vore brødre, lamanitterne.

4 Og se, o konge, hvis du ikke
har fundet, at jeg var en unyttig
tjener, eller hvis du hidtil har
lyttet til mine ord i nogen som
helst grad, og de har været dig
til nytte, da ønsker jeg af dig, at
du skal lytte til mine ord på

33a gs Myndighed. 35a Mosi 25:17–18.
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dette tidspunkt, og jeg vil være
din tjener og udfri dette folk af
trældom.
5 Og kongen tilstedte ham,

at han kunne tale. Og Gideon
sagde til ham:

6 Tænk på bagvejen gennem
den bageste mur på bagsiden af
byen. Lamanitterne, eller lama-
nitternes vagter, er berusede om
natten, lad os derfor sende en
proklamation ud til hele dette
folk om, at de skal samle
deres flokke og hjorde, så de
kan drive dem ud i ødemarken
om natten.

7 Og jeg vil i henhold til din
befaling gå hen og betale den
sidste skat af vin til lamanitter-
ne, og de vil blive berusede, og
vi vil gå gennem den hemmelige
udgang til venstre for deres lejr,
når de er berusede og sover.

8 Således vil vi drage af sted
med vore kvinder og vore børn,
vore flokke og vore hjorde ud
i ødemarken; og vi vil rejse
rundt om Shiloms land.

9 Og det skete, at kongen
lyttede til Gideons ord.

10 Og kong Limhi foranledi-
gede, at hans folk skulle samle
deres flokke sammen, og han
sendte skatten af vin til lama-
nitterne, og han sendte også
mere vin som en gave til dem;
og de drak rigeligt af den vin,
som kong Limhi sendte dem.

11 Og det skete, at kong Limhis
folk om natten drog ud i øde-
marken med deres flokke og
deres hjorde, og de drog rundt
om Shiloms land i ødemarken
og satte kurs mod Zarahemlas

land, idet de blev ledt af
Ammon og hans brødre.

12 Og de havde taget alt deres
guld og sølv og deres kostbar-
heder, som de kunne bære, og
også deres proviant med sig
ud i ødemarken, og de fortsatte
deres rejse.

13 Og efter at have været man-
ge dage i ødemarken ankom de
til Zarahemlas land og sluttede
sig til Mosijas folk og blev hans
undersåtter.

14 Og det skete, at Mosija
modtog dem med glæde; og han
tog også imod deres aoptegnel-
ser og også bde optegnelser, der
var blevet fundet af Limhis folk.

15 Og se, det skete, da lama-
nitterne fandt ud af, at Limhis
folk var draget ud af landet om
natten, at de sendte en hær ud i
ødemarken for at forfølge dem.

16 Og efter at de havde forfulgt
dem i to dage, kunne de ikke
følge deres spor længere, derfor
for de vild i ødemarken.

En beretning om Alma og Her-
rens folk, som blev drevet ud i
ødemarken af kong Noas folk.

Omfatter kapitlerne 23 og 24.

KAPITEL 23

Alma afslår at være konge – Han
tjener som højpræst – Herren rev-
ser sit folk, og lamanitterne erobrer
Helams land – Amulon, lederen af
kong Noas ugudelige præster, rege-
rer under den lamanitiske monark.
Omkring 145–121 f.Kr.

22 14a Mosi 8:5. b Mosi 8:9.
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Se, Alma, som var blevet adva-
ret af Herren om, at kong Noas
hære ville falde over dem, og
som havde gjort sit folk bekendt
dermed, de samlede derfor
deres flokke sammen og tog af
deres korn og drog ud i ødemar-
ken forud for kong Noas hære.
2 Og Herren styrkede dem, så

kong Noas folk ikke kunne ind-
hente dem for at slå dem ihjel.

3 Og de flygtede otte dagsrejser
ud i ødemarken.

4 Og de kom til et land, ja,
et meget smukt og behageligt
land, et land med rent vand.

5 Og de slog deres telte op
og begyndte at dyrke jorden
og at bygge bygninger; ja, de
var arbejdsomme og arbejdede
overordentlig meget.

6 Og folket nærede ønske
om, at Alma skulle være deres
konge, for han var elsket af
sit folk.

7 Men han sagde til dem: Se,
det er ikke passende, at vi skal
have en konge; for så siger
Herren: I skal aikke agte ét kød
højere end et andet, eller ét
menneske skal ikke tro, at det er
bedre end et andet; derfor siger
jeg til jer, at det ikke er tjenligt,
at I skal have en konge.
8 Men hvis det var muligt, at

I altid kunne have retfærdige
mænd til at være konger for jer,
ville det være godt for jer at
have en konge.

9 Men husk kong Noas og

hans præsters augudelighed; og
jeg blev selv bfanget i en snare
og gjorde meget, som var veder-
styggeligt i Herrens øjne, hvilket
bragte mig til alvorlig omven-
delse.

10 Efter megen amodgang hør-
te Herren alligevel mine råb og
besvarede mine bønner og gjor-
de mig til et redskab i sine hæn-
der til at bringe så bmange af jer
til kundskab om hans sandhed.

11 Alligevel roser jeg mig ikke
af det, for jeg er uværdig til at
rose mig selv.

12 Og se, jeg siger jer: I er ble-
vet undertrykt af kong Noa og
har været i trældom under ham
og hans præster og er blevet ført
i syndighed af dem, derfor var
I bundet med syndens abånd.

13 Og se, da I ved Guds kraft
er blevet udfriet af disse bånd,
ja, af kong Noas og hans folks
hænder og også af syndens
bånd, så ønsker jeg af jer, at I
skal astå fast i denne bfrihed,
hvormed I er blevet gjort frie, og
at I cikke betror nogen at være
konge over jer.

14 Og betro heller ikke nogen
at være jeres alærer eller jeres
tjener, medmindre han er en
gudsmand, der vandrer på hans
veje og holder hans befalinger.

15 Således lærte Alma sit folk,
at enhver skulle aelske sin næste
som sig selv, så der ingen bstrid
skulle være blandt dem.

16 Og se, Alma var deres

23 7a Mosi 27:3–5.
9a Ordsp 16:12;

Mosi 11:1–15.
b Mosi 17:1–4.

10a L&P 58:4.

b Mosi 18:35.
12a 2 Ne 28:19–22.
13a Gal 5:1.

b gs Frihed.
c Mosi 29:13.

14a Mosi 18:18–22.
15a gs Kærlighed.

b 3 Ne 11:28–29.
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ahøjpræst, for han var grund-
læggeren af deres kirke.
17 Og det skete, at ingen fik

amyndighed til at prædike eller
til at undervise, uden at det
skete ved ham fra Gud. Derfor
indviede han alle deres præster
og alle deres lærere; og ingen
blev indviet, medmindre de var
retfærdige mænd.
18 Derfor vågede de over

deres folk og anærede dem med
det, der har med retfærdighed
at gøre.
19 Og det skete, at de begyndte

at have overordentlig stor frem-
gang i landet; og de kaldte
landet Helam.

20 Og det skete, at de mang-
foldiggjorde sig overordentligt
og havde overordentlig stor
fremgang i Helams land; og de
byggede en by, som de kaldte
byen Helam.

21 Alligevel finder Herren det
tjenligt at arevse sit folk; ja, han
prøver deres btålmodighed og
deres tro.
22 Men hver den, der sætter sin

alid til ham, han skal blive bløftet
op på den yderste dag. Ja, og
således var det med dette folk.

23 For se, jeg vil vise jer, at de
blev bragt i trældom, og ingen
kunne udfri dem, bortset fra
Herren deres Gud, ja, Abrahams
og Isaks og Jakobs Gud.

24 Og det skete, at han udfrie-
de dem, og han viste dem sin
mægtige kraft, og store var
deres glædesudbrud.

25 For se, det skete, at mens de

var i Helams land, ja, i byen
Helam, mens de dyrkede jorden
deromkring, se, da kom en hær
af lamanitter ind over landets
grænser.

26 Se, det skete, at Almas
brødre flygtede fra deres marker
og samlede sig i byen Helam; og
de var meget bange på grund af
lamanitternes tilsynekomst.

27 Men Alma trådte frem og
stod blandt dem og formanede
dem om, at de ikke skulle være
bange, men at de skulle huske
Herren deres Gud, så ville han
udfri dem.

28 Derfor dæmpede de deres
frygt og begyndte at anråbe
Herren om, at han ville blødgø-
re lamanitternes hjerte, så de
v i l l e s k å n e d e m o g d e r e s
hustruer og deres børn.

29 Og det skete, at Herren
blødgjorde lamanitternes hjerte.
Og Alma og hans brødre gik
frem og overgav sig i deres
hænder; og lamanitterne tog
Helams land i besiddelse.

30 Se, lamanitternes hære, som
var fulgt efter kong Limhis folk,
havde været faret vild i øde-
marken i mange dage.

31 Og se, de havde fundet
kong Noas præster på et sted,
som de kaldte Amulon; og de
var begyndt at tage Amulons
land i besiddelse og var begyndt
at dyrke jorden.

32 Se, navnet på lederen for
disse præster var Amulon.

33 Og det skete, at Amulon
bønfaldt lamanitterne; og han

16a Mosi 26:7.
17a gs Myndighed;

Præstedømme.

18a 1 Tim 4:6.
21a Hel 12:3; L&P 98:21.

gs Revselse.

b gs Tålmodighed.
22a gs Tillid.

b 1 Ne 13:37.
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sendte også deres hustruer, der
var alamanitternes døtre, frem
for at bønfalde deres brødre
om, at de ikke skulle slå deres
mænd ihjel.

34 Og lamanitterne fik amed-
følelse med Amulon og hans
brødre, og de slog dem ikke ihjel
på grund af deres hustruer.
35 Og Amulon og hans brødre

sluttede sig til lamanitterne, og
de rejste om i ødemarken for at
lede efter Nefis land, da de op-
dagede Helams land, som Alma
og hans brødre havde taget i
besiddelse.

36 Og det skete, at lamanitterne
lovede Alma og hans brødre, at
hvis de ville vise dem den vej,
der førte til Nefis land, at de
ville da skænke dem livet og
friheden.

37 Men efter at Alma havde
vist dem den vej, der førte til
Nefis land, ville lamanitterne
ikke holde deres løfte, men de
satte avagter rundt omkring i
Helams land over Alma og hans
brødre.
38 Og resten af dem drog til

Nefis land; og en del af dem
vendte tilbage til Helams land
og medbragte også hustruerne
og børnene til de vagter, som
var blevet ladt tilbage i landet.

39 Og lamanitternes konge
havde tilstedt Amulon, at han
skulle være konge og hersker
over hans folk , som var i
Helams land; men alligevel
skulle han ingen magt have til
at gøre noget i strid med lama-
nitternes konges vilje.

KAPITEL 24

Amulon forfølger Alma og hans
folk – De skal sendes i døden, hvis
de beder – Herren får deres byrder
til at synes lette – Han udfrier dem
af trældom, og de vender tilbage til
Zarahemla. Omkring 145–120 f.Kr.

Og det skete, at Amulon vandt
yndest for lamanitternes konges
øjne; derfor tilstedte lamanitter-
nes konge ham og hans brødre,
at de skulle udpeges til lærere
over hans folk, ja, over det folk,
der var i Shemlons land og i
Shiloms land og i Amulons land.

2 For lamanitterne havde taget
alle disse lande i besiddelse;
derfor havde lamanitternes kon-
ge udpeget konger over alle
disse lande.

3 Og se, navnet på lamanitter-
nes konge var Laman, idet han
blev kaldt efter sin fars navn,
og derfor blev han kaldt kong
Laman. Og han var konge over
et talrigt folk.

4 Og han udpegede lærere
blandt Amulons brødre i hvert
land, som hans folk havde taget
i besiddelse; og således be-
gyndte man at undervise i Nefis
sprog blandt hele det lamaniti-
ske folk.

5 Og det var et folk, der var
venlige, den ene over for den
anden; alligevel kendte de ikke
Gud; og Amulons brødre lærte
dem hverken noget om Herren
deres Gud eller om Moseloven,
ej heller lærte de dem Abinadis
ord.

33a Mosi 20:3–5. 34a gs Medfølelse. 37a Mosi 24:8–15.
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6 Men de lærte dem, at de
skulle føre deres optegnelse, og
så de kunne skrive, den ene til
den anden.

7 Og således begyndte lama-
nitterne at tiltage i rigdom og
begyndte at handle, den ene
med den anden, og vokse sig
mægtige og begyndte at blive
et snedigt og et víst folk, hvad
angår verdens visdom, ja, et
meget snedigt folk, der frydede
sig ved al slags ugudelighed
og plyndring, undtagen blandt
deres egne brødre.

8 Og se, det skete, at Amulon
begyndte at udøve amyndighed
over Alma og hans brødre og
begyndte at forfølge ham og
foranledige, at hans børn skulle
forfølge deres børn.
9 For Amulon kendte Alma

og vidste, at han havde været
aen af kongens præster, og at
det var ham, der havde troet
Abinadis ord og var blevet ja-
get bort fra kongen; og derfor
var han vred på ham, for han
var underkastet kong Laman,
men alligevel udøvede han
myndighed over dem og pålag-
de dem barbejde og satte op-
synsmænd over dem.

10 Og det skete, at deres
trængsler blev så store, at
de indtrængende begyndte at
anråbe Gud.

11 Og Amulon befalede dem,
at de skulle standse deres råb;
og han satte vagter over dem for
at holde øje med dem, så hver

den, der blev grebet i at påkalde
Gud, skulle sendes i døden.

12 Og Alma og hans folk oplod
ikke deres røst til Herren deres
Gud, men de audøste hjertet
til ham; og han kendte deres
hjertes tanker.

13 Og det skete, at Herrens
røst kom til dem i deres trængs-
ler og sagde: Løft hovedet og
vær ved godt mod, for jeg ken-
der den pagt, som I har sluttet
med mig; og jeg vil slutte pagt
med mit folk og udfri dem af
trældom.

14 Og jeg vil også lette de
byrder, der bliver lagt på jeres
skuldre, så I slet ikke kan føle
dem på jeres ryg, selv mens I er
i trældom; og dette vil jeg gøre,
for at I kan stå som avidner for
mig herefter, og for at I kan vide
med vished, at jeg, Gud Herren,
kommer til mit folk i deres
btrængsler.

15 Og se, det skete, at de
byrder, der blev lagt på Alma
og hans brødre, blev gjort lette;
ja, Herren astyrkede dem, så de
kunne bære deres bbyrder med
lethed, og de underordnede sig
gladelig og med ctålmodighed
hele Herrens vilje.

16 Og det skete, at deres tro og
deres tålmodighed var så stor,
at Herrens røst igen kom til dem
og sagde: Vær ved godt mod,
for i morgen vil jeg udfri jer af
trældom.

17 Og han sagde til Alma: Du
skal gå i spidsen for dette folk,

24 8a L&P 121:39.
9a Mosi 17:1–4; 23:9.

b Mosi 21:3–6.
12a gs Bøn.

14a gs Vidne (navneord).
b gs Modgang.

15a Matt 11:28–30.
b Alma 31:38; 33:23.

c L&P 54:10.
gs Tålmodighed.
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og jeg vil gå med dig og udfri
dette folk af atrældom.

18 Se, det skete, at Alma og
hans folk ved nattetide samlede
deres flokke sammen og også
noget af deres korn, ja, gennem
hele natten samlede de deres
flokke sammen.

1 9 O g o m m o r g e n e n l o d
Herren en adyb søvn falde over
lamanitterne, ja, og alle deres
opsynsmænd lå i en dyb søvn.

20 Og Alma og hans folk begav
sig ud i ødemarken; og da de
havde rejst hele dagen, slog
de deres telte op i en dal, og de
kaldte dalen Alma, fordi han
viste dem vej i ødemarken.

21 Ja, og i Almas dal udøste de
deres atak til Gud, fordi han
havde været barmhjertig mod
dem og lettet deres byrder og
havde udfriet dem af trældom;
for de var i trældom, og ingen
kunne udfri dem bortset fra
Herren deres Gud.

22 Og de gav tak til Gud, ja,
alle deres mænd og alle deres
kvinder og alle deres børn, som
kunne tale, opløftede deres røst
i lovprisningerne af deres Gud.

23 Og se, Herren sagde til
Alma: Skynd dig, og få dig selv
og dette folk ud af dette land,
for lamanitterne er vågnet og
forfølger dig; få jer derfor ud af
dette land, og jeg vil standse
lamanitterne i denne dal, så de
ikke når længere i forfølgelsen
af dette folk.

24 Og det skete, at de drog ud
af dalen og begav sig på deres
rejse ud i ødemarken.

25 Og efter at de havde været
i ødemarken i tolv dage, kom
de til Zarahemlas land; og kong
Mosija modtog også dem med
glæde.

KAPITEL 25

Muleks efterkommere i Zarahemla
bliver nefitter – De lærer om Almas
og om Zeniffs folk – Alma døber
Limhi og hele hans folk – Mosija
bemyndiger Alma til at organisere
Guds kirke. Omkring 120 f.Kr.

Og se, kong Mosija foranledi-
gede, at alle folk skulle samles.

2 Se, der var ikke så mange
af Nefis børn eller så mange af
dem, der var efterkommere af
Nefi, som der var af aZarahem-
las folk, han, der var en efter-
kommer af bMulek og dem, der
kom med ham ud i ødemarken.

3 Og der var ikke så mange
af Nefis folk og af Zarahemlas
folk, som der var af lamanitterne;
ja, de var ikke halvt så talrige.

4 Og se, hele Nefis folk var
samlet, og også hele Zarahemlas
folk, og de var samlet i to
grupper.

5 Og det skete, at Mosija læste
og lod Zeniffs optegnelser op-
læse for sit folk; ja, han læste
Zeniffs folks optegnelser fra det
tidspunkt, da de forlod Zara-
hemlas land, og indtil de vendte
tilbage igen.

6 Og han læste også beretnin-
gen om Alma og hans brødre og
alle deres trængsler fra det tids-
punkt, da de forlod Zarahemlas

17a gs Fangenskab.
19a 1 Sam 26:12.

21a gs Taknemlighed.
25 2a Omni 1:13–19.

b Hel 6:10.
gs Mulek.
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land, indtil det tidspunkt, da
de vendte tilbage igen.
7 Og se, da Mosija var færdig

med at læse optegnelserne, var
hans folk, der var blevet i landet,
slået af forundring og forbløf-
felse.

8 For de vidste ikke, hvad de
skulle tro; for når de så dem,
der var blevet audfriet af træl-
dom, blev de fyldt af en overor-
dentlig stor glæde.
9 Og videre, når de tænkte på

deres brødre, som var blevet
slået ihjel af lamanitterne, blev
de fyldt af sorg og fældede
endog mange sorgens tårer.

10 Og videre, når de tænkte
på Guds umiddelbare godhed
og hans magt til at udfri Alma
og hans brødre af lamanitternes
hænder og af trældom, opløf-
tede de deres røst og gav tak
til Gud.

11 Og videre, når de tænkte
på lamanitterne, som var deres
brødre, på deres syndige og be-
smittede tilstand, blev de fyldt
af asmerte og kval for deres
bsjæls velfærd.

12 Og det skete, at de, der var
børn af Amulon og hans brødre,
som havde taget lamanitternes
døtre til hustruer, fattede mis-
hag i deres fædres vandel, og
de ville ikke længere kaldes
ved deres fædres navne, derfor
tog de Nefis navn på sig, så
de kunne kaldes Nefis børn og
blive regnet blandt dem, der
blev kaldt nefitter.

13 Og se, hele Zarahemlas folk

blev aregnet for nefitter, og dette
fordi riget ikke var blevet over-
draget til andre end dem, som
var efterkommere af Nefi.

14 Og se, det skete, at da Mosija
var færdig med at tale til og læse
for folket, ønskede han af Alma,
at han også skulle tale til folket.

15 Og Alma talte til dem, da
de var samlet i store grupper,
og han gik fra den ene gruppe
til den anden og prædikede
omvendelse og tro på Herren
for folket.

16 Og han formanede Limhis
folk og hans brødre, alle de, der
var blevet udfriet af trældom,
til, at de skulle huske på, at det
var Herren, der havde udfriet
dem.

17 Og det skete, at efter at
Alma havde lært folket meget
og var færdig med at tale til
dem, nærede kong Limhi ønske
om, at han kunne blive døbt; og
hele hans folk nærede ønske
om, at de også kunne blive døbt.

18 Derfor gik Alma ud i vandet
og adøbte dem; ja, han døbte
dem på samme måde, som han
døbte sine brødre i bMormons
vande; ja, og så mange, som
han døbte, tilhørte Guds kirke,
og det på grund af deres tro
på Almas ord.

19 Og det skete, at kong Mosija
tilstedte Alma, at han kunne op-
rette menigheder overalt i hele
Zarahemlas land, og gav ham
amagt til at ordinere præster og
lærere over hver menighed.

20 Se, dette blev gjort, fordi

8a Mosi 22:11–13.
11a Mosi 28:3–4;

Alma 13:27.

b gs Sjæl – Sjæles
værdi.

13a Omni 1:19.

18a Mosi 21:35.
b Mosi 18:8–17.

19a gs Præstedømme.
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der var så mange folk, at de ikke
alle kunne ledes af én lærer, ej
heller kunne de alle høre Guds
ord i én forsamling.
21 Derfor samledes de i for-

skellige grupper, som blev kaldt
menigheder, idet hver menig-
hed havde sine præster og sine
lærere, og hver præst prædike-
de ordet, som det blev givet
ham ved Almas mund.

22 Og således var de, til trods
for at der var mange menighe-
der, alle én akirke, nemlig Guds
kirke, for i alle menighederne
blev der ikke prædiket andet
end omvendelse og tro på Gud.
23 Og se, der fandtes syv

menigheder i Zarahemlas land.
Og det skete, at hver den, der
nærede ønske om at påtage sig
Kristi, eller Guds, anavn, slut-
tede sig til Guds menigheder;
24 og de blev kaldt aGuds folk.

Og Herren udøste sin Ånd over
dem, og de blev velsignet og
havde fremgang i landet.

KAPITEL 26

Mange medlemmer af kirken forle-
des til synd af de ikke-troende –
Alma bliver lovet evigt liv – De,
der omvender sig og bliver døbt,
opnår tilgivelse – Syndige medlem-
mer af kirken, som omvender sig og
bekender for Alma og for Herren,
bliver tilgivet; ellers bliver de ikke
regnet blandt kirkens folk. Omkring
120–100 f.Kr.

Se, det skete, at der var mange
af den opvoksende slægt, som
ikke kunne forstå kong Benja-
mins ord, eftersom de var
små børn på det tidspunkt, da
han talte til sit folk; og de
troede ikke på deres fædres
overlevering.

2 De troede ikke på det, der var
blevet sagt angående de dødes
opstandelse, ej heller troede de
på Kristi komme.

3 Og se, på grund af deres
vantro kunne de ikke aforstå
Guds ord; og deres hjerte blev
forhærdet.

4 Og de ville ikke lade sig
døbe; ej heller ville de slutte sig
til kirken. Og de var et udskilt
folk, hvad deres tro angik, og
forblev således lige siden, ja,
i deres akødelige og syndige til-
stand, for de ville ikke påkalde
Herren deres Gud.

5 Og se, i Mosijas regeringstid
var de ikke halvt så talrige som
Guds folk; men på grund af
akiv blandt brødrene blev de
talrigere.

6 For det skete, at de bedrog
mange, som var i kirken, med
deres smigrende ord og fik dem
til at begå mange synder; derfor
blev det nødvendigt, at de, som
begik synd, og som var i kirken,
måtte aformanes af kirken.
7 Og det skete, at de blev ført

frem for præsterne og overladt
til præsterne af lærerne; og
præsterne førte dem frem for
Alma, som var ahøjpræsten.

22a Mosi 18:17.
23a gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi
navn.

24a gs Pagt.
26 3a gs Forståelse.

4a gs Naturlige
menneske.

5a gs Frafald; Splid.
6a Alma 5:57–58; 6:3.

gs Advare.
7a Mosi 29:42.
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8 Se, kong Mosija havde givet
Alma myndighed over kirken.

9 Og det skete, at Alma ikke
vidste, hvad han skulle stille op
med dem; men der var mange
vidner imod dem, ja, folk stod
og vidnede i rigelighed om
deres ugudelighed.

10 Se, der var ikke tidligere
sket noget sådant i kirken, der-
for blev Alma foruroliget i sin
ånd, og han lod dem føre frem
for kongen.

11 Og han sagde til kongen:
Se, her er mange, som vi har ført
frem for dig, og som anklages af
deres brødre, ja, og de er blevet
grebet i forskellige misgernin-
ger. Og de omvender sig ikke
fra deres misgerninger, derfor
har vi ført dem frem for dig, for
at du kan dømme dem i forhold
til deres forbrydelser.

12 Men kong Mosija sagde til
Alma: Se, jeg dømmer dem ikke,
derfor aovergiver jeg dem i dine
hænder for at blive dømt.
13 Og se, Almas ånd blev igen

foruroliget; og han gik hen og
adspurgte Herren, hvad han
skulle gøre i denne sag, for han
frygtede, at han skulle gøre uret
i Guds øjne.

14 Og det skete, efter at han
havde udøst hele sin sjæl for
Gud, at Herrens røst kom til
ham og sagde:

15 Velsignet er du, Alma, og
velsignede er de, der blev
døbt i aMormons vande. Du er

velsignet på grund af din over-
ordentlig store btro alene på min
tjener Abinadis ord.

16 Og velsignede er de på
grund af deres overordentlig
store tro alene på de ord, som
du har talt til dem.

17 Og velsignet er du, fordi
du har oprettet en amenighed
blandt dette folk, og de skal
blive grundfæstet, og de skal
være mit folk.

18 Ja, velsignet er dette folk,
som er villige til at bære mit
anavn; for ved mit navn skal de
kaldes; og de er mine.

19 Og fordi du har adspurgt
mig angående overtræderen, er
du velsignet.

20 Du er min tjener, og jeg
slutter pagt med dig om, at du
skal få aevigt liv; og du skal tjene
mig og gå ud i mit navn og skal
indsamle mine får.

21 Og den, der vil høre min
røst, skal være mit afår; og ham
skal I tage imod i kirken, og ham
vil jeg også tage imod.

22 For se, dette er min kirke;
hver den, der bliver adøbt, skal
døbes til omvendelse. Og hver
den, I tager imod, skal tro på mit
navn; og ham vil jeg frit btilgive.
23 For det er mig, der apåtager

mig verdens synder; for det er
mig, der har bskabt den; og det
er mig, som skænker ham, der
tror indtil enden, en plads ved
min højre hånd.

24 For se, ved mit navn bliver

12a L&P 42:78–93.
15a Mosi 18:30.

b Mosi 17:2.
gs Tro.

17a Mosi 25:19–24.
18a Mosi 1:11; 5:8.

gs Jesus Kristus – At
påtage sig Jesu Kristi
navn.

20a gs Udvalgt;
Udvælgelse; Evigt liv.

21a gs Gode hyrde.

22a 2 Ne 9:23.
gs Døbe, dåb.

b gs Tilgive;
Syndsforladelse.

23a gs Forløser.
b gs Skabe.
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de kaldt; og hvis de akender
mig, skal de komme frem og
skal have en plads i evighed ved
min højre hånd.
25 Og det skal ske, at når den

aanden basun lyder, da skal de,
der aldrig bkendte mig, komme
frem og skal stå foran mig.

26 Og da skal de vide, at jeg
er Herren deres Gud, at jeg er
deres forløser, men de ville ikke
lade sig forløse.

27 Og da vil jeg bekende for
dem, at jeg aldrig akendte dem;
og de skal bgå bort til den
cevigtvarende ild, der er beredt
for Djævelen og hans engle.
28 Derfor siger jeg til dig, at

den, der ikke vil ahøre min røst,
ham skal I ikke tage imod i min
kirke; for ham vil jeg ikke tage
imod på den yderste dag.

29 Derfor siger jeg til dig: Gå i
gang; og hver den, der over-
træder imod mig, ham skal I
adømme bi forhold til de synder,
som han har begået; og hvis han
cbekender sine synder for dig og
mig og domvender sig i sit hjer-
tes oprigtighed, skal I etilgive
ham, og jeg vil også tilgive ham.
30 Ja, og aså ofte som mit folk

bomvender sig, vil jeg tilgive dem
deres overtrædelser imod mig.
31 Og I skal også atilgive hin-

anden jeres overtrædelser; for
sandelig siger jeg til dig: Den,
der ikke tilgiver sin næste hans

overtrædelser, når han siger, at
han omvender sig, han har bragt
sig selv under fordømmelse.

32 Se, jeg siger dig: Gå i gang,
og hver den, der ikke vil omven-
de sig fra sine synder, han skal
ikke regnes blandt mit folk; og
dette skal iagttages fra dette
tidspunkt af.

33 Og det skete, da Alma
havde hørt disse ord, at han
skrev dem ned, så han kunne
have dem, og så han kunne
dømme folket i denne kirke i
henhold til Guds befalinger.

34 Og det skete, at Alma gik
i gang og dømte dem, der var
blevet grebet i synd, i henhold
til Herrens ord.

35 Og hver den, der omvendte
sig fra sine synder og abekendte
dem, regnede han blandt kir-
kens folk.

36 Og de, der ikke ville beken-
de deres synder og omvende sig
fra deres ugudelighed, de blev
ikke regnet blandt kirkens folk,
og deres navne blev aslettet.

37 Og det skete, at Alma styre-
de alle kirkens anliggender; og
de begyndte igen at have fred og
at have overordentlig stor frem-
gang i kirkens anliggender, idet
de vandrede med omhu for Gud,
optog mange og døbte mange.

38 Og se, alt dette gjorde Alma
og hans medarbejdere, som
ledte kirken, idet de vandrede

24a Joh 17:3.
25a L&P 88:99, 109.

b L&P 76:81–86.
27a Matt 7:21–23.

b Luk 13:27.
c L&P 76:43–44.

28a 2 Ne 9:31; L&P 1:14.
29a gs Dømme.

b gs Ansvarlighed.
c 3 Ne 1:25.

gs Bekendelse.
d gs Omvendelse.
e gs Tilgive.

30a Moro 6:8.
b Ez 33:11, 15–16;

ApG 3:19–20;

Mosi 29:19–20.
31a 3 Ne 13:14–15;

L&P 64:9–10.
35a gs Bekendelse.
36a 2 Mos 32:33;

Alma 1:24.
gs Livets bog;
Udelukkelse.
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med al flid og i alting underviste
i Guds ord og led alle slags
trængsler; for de blev forfulgt
af alle dem, der ikke tilhørte
Guds kirke.
39 Og de formanede deres

brødre; og hver og en af dem
blev også aformanet ved Guds
ord i forhold til deres synder
eller til de synder, som de havde
begået, idet de blev befalet af
Gud at bbede uden ophør og at
give ctak i alt.

KAPITEL 27

Mosija forbyder forfølgelse og
påbyder lighed – Alma den Yngre
og Mosijas fire sønner forsøger at
tilintetgøre kirken – En engel viser
sig og befaler dem at høre op med
deres onde forehavende – Alma
bliver slået med stumhed – Hele
menneskeslægten må fødes på
ny for at opnå frelse – Alma og
Mosijas sønner kundgør glædelige
tidender. Omkring 100–92 f.Kr.

Og se, det skete, at de forfølgel-
ser, som kirken blev udsat for
af de ikke-troende, blev så store,
at kirken begyndte at murre
og beklage sig til deres ledere
over det; og de beklagede sig
til Alma. Og Alma lagde sagen
frem for deres konge, Mosija.
Og Mosija rådførte sig med
sine præster.

2 Og det skete, at kong Mosija
sendte en proklamation ud over
hele landet rundt omkring, om

at ingen ikke-troende måtte
aforfølge nogen af dem, der
tilhørte Guds kirke.

3 Og der udgik en streng befa-
ling til alle menighederne om,
at der ikke skulle være nogen
forfølgelser blandt dem, at der
skulle være alighed mellem alle
mennesker;

4 at de ikke skulle lade stolthed
eller hovmod forstyrre deres
afred; at enhver skulle bagte sin
næste som sig selv, idet de
skulle arbejde med deres egne
hænder for deres underhold.

5 Ja, at alle deres præster og
lærere skulle aarbejde med deres
egne hænder for deres under-
hold i alle tilfælde, undtagen
ved sygdom eller i stor trang, og
ved at gøre dette nød de rigelig
af Guds bnåde.

6 Og der begyndte igen at blive
megen fred i landet; og folket
begyndte at blive meget talrigt
og begyndte at brede sig vidt
omkring på jordens overflade,
ja, mod nord og mod syd, mod
øst og mod vest, idet de bygge-
de store byer og landsbyer i
alle dele af landet.

7 Og Herren kom til dem og
gav dem fremgang, og de blev
et stort og velhavende folk.

8 Se, Mosijas sønner blev
regnet blandt de ikke-troende;
og også en af Almas asønner
blev regnet blandt dem. Han
hed Alma efter sin far; alligevel
blev han en meget ugudelig og
en bafgudsdyrkende mand. Og

39a gs Advare.
b 2 Ne 32:8–9.
c gs Taknemlighed.

27 2a gs Forfølgelse.

3a Mosi 23:7; 29:32.
4a gs Fred.

b gs Agtelse.
5a Mosi 18:24, 26.

b gs Nåde.
8a gs Alma, Almas søn.

b gs Afgudsdyrkelse.
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han var en mand af mange ord
og talte megen smiger til folket;
derfor forledte han mange
blandt folket til at gøre sine
synder efter.
9 Og han blev en stor hindring

for Guds kirkes fremgang, idet
han astjal folkets hjerte og forår-
sagede megen kiv blandt folket
og derved gav Guds fjende en
mulighed for at udøve sin magt
over dem.
10 Og se, det skete, at mens

han drog rundt for at tilintet-
gøre Guds kirke, for han gik
hemmeligt rundt sammen med
Mosijas sønner og forsøgte at
tilintetgøre kirken og at føre
Herrens folk på afveje i mod-
strid med Guds befalinger og
også kongens –

11 og som jeg sagde til jer,
mens de drog rundt og asatte
sig op imod Gud, se, da bviste
Herrens cengel sig for dem; og
han steg ned som i en sky; og
han talte som med en torden-
røst, hvilket fik jorden, hvorpå
de stod, til at ryste.

12 Og så stor var deres forbav-
selse, at de faldt til jorden og
ikke forstod de ord, som han
talte til dem.

13 Alligevel råbte han igen og
sagde: Alma, rejs dig og stå
frem, for hvorfor forfølger du
Guds kirke? For Herren har
sagt: aDette er min kirke, og jeg
vil stadfæste den; og intet skal
omstyrte den, undtagen mit
folks overtrædelse.

14 Og englen sagde videre: Se,
Herren har hørt sit folks abøn-
ner og også sin tjener Alma, din
fars, bønner; for han har med
megen tro bedt for dig om, at du
måtte blive bragt til kundskab
om sandheden; derfor, med
det formål er jeg kommet for at
overbevise dig om Guds magt
og myndighed, så hans tjeneres
bbønner må blive besvaret i
forhold til deres tro.

15 Og se nu, kan I bestride
Guds magt? For se, får min røst
ikke jorden til at ryste? Og kan
I ikke også se mig for jer? Og
jeg er sendt fra Gud.

16 Se, jeg siger dig: Gå nu, og
husk dine fædres fangenskab i
Helams land og i Nefis land;
og husk, hvor store ting han
har gjort for dem; for de var i
trældom, og han har audfriet
dem. Og se, jeg siger dig: Alma,
begiv dig nu på vej, og forsøg
ikke mere at tilintetgøre kirken,
så deres bønner må blive be-
svaret, og gør dette, selv om du
ønsker selv at blive forstødt.

17 Og se, det skete, at disse var
de sidste ord, som englen talte
til Alma, og han forlod dem.

18 Og se, Alma og de, der var
med ham, faldt igen til jorden,
for stor var deres forbavselse;
for med deres egne øjne havde
de set en engel fra Herren; og
hans røst var som torden, der
rystede jorden; og de vidste, at
der ikke var noget bortset fra
Guds kraft, der kunne ryste jor-

9a 2 Sam 15:1–6.
11a gs Oprør.

b ApG 9:1–9;
Alma 8:15.

c gs Engle.
13a gs Jesus Kristus –

Kirkens overhoved.
14a Alma 10:22.

b Morm 9:36–37.
16a Mosi 23:1–4.
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den og få den til at bæve, som
om den ville falde fra hinanden.
19 Og se, Almas forbavselse

var så stor, at han blev stum, så
han ikke kunne åbne sin mund;
ja, og han blev så svag, at han
ikke engang kunne bevæge sine
hænder; derfor blev han løftet
op af dem, der var sammen
med ham, og båret hjælpeløs
bort, lige indtil han blev lagt
foran sin far.

20 Og de fortalte hans far alt,
hvad der var hændt dem; og
hans far frydede sig, for han
vidste, at det var Guds kraft.

21 Og han foranledigede, at
en mængde skulle samle sig,
så de kunne bevidne, hvad
Herren havde gjort for hans
søn og også for dem, der var
med ham.

22 Og han lod præsterne samle
sig; og de begyndte at faste og
at bede til Herren deres Gud
om, at han ville åbne Almas
mund, så han kunne tale, og
også om at hans lemmer måtte
få deres styrke – så folkets øjne
måtte blive åbnet, så de kunne
se og kende til Guds godhed og
herlighed.

23 Og det skete, efter at de
havde fastet og bedt i et tidsrum
af to dage og to nætter, at Almas
lemmer fik deres styrke, og han
rejste sig og begyndte at tale til
dem, idet han bød dem være
ved godt mod:

24 For, sagde han, jeg har
omvendt mig fra mine synder

og er blevet aforløst af Herren;
se, jeg er født af Ånden.

25 Og Herren sagde til mig:
Vær ikke forundret over, at hele
menneskeslægten, ja, mænd og
kvinder, alle folkeslag, stammer,
tungemål og folk må afødes på
ny, ja, fødes af Gud, bforandres
fra deres ckødelige og faldne
tilstand til en tilstand af retfær-
dighed, idet de er forløst af Gud
og bliver hans sønner og døtre;

26 og således bliver de nye
skabninger; og medmindre de
gør dette, kan de på aingen
måde arve Guds rige.

27 Jeg siger jer, at medmindre
dette er tilfældet, vil de blive
forstødt; og det ved jeg, fordi jeg
var nær ved at blive forstødt.

28 Alligevel, efter at have va-
det gennem megen trængsel og
omvendt mig næsten til døde,
har Herren i sin barmhjertighed
fundet det tjenligt at rive mig ud
af en aevigtvarende brænden,
og jeg er født af Gud.

29 Min sjæl er blevet forløst
fra bitterheds galde og syndens
bånd. Jeg var i den mørkeste
afgrund; men nu ser jeg Guds
forunderlige lys. Min sjæl blev
amartret af evig pinsel; men jeg
er blevet revet ud, og min sjæl
smertes ikke mere.

30 Jeg forkastede min forløser
og afviste det, der var blevet
omtalt af vore fædre; men se,
for at alle på forhånd må kunne
vide, at han vil komme, og at
han husker hver skabning, som

24a 2 Ne 2:6–7.
gs Forløse.

25a Rom 6:3–11;
Mosi 5:7; Alma 5:14;

Moses 6:59.
gs Født af Gud,
født på ny.

b Mosi 3:19; 16:3.

c gs Kødelig.
26a Joh 3:5.
28a 2 Ne 9:16.
29a Mosi 2:38.
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han har skabt, vil han give sig
til kende for dem.
31 Ja, ahvert knæ skal bøje sig,

og hver tunge bekende for ham.
Ja, på den yderste dag, når alle
mennesker skal stå frem for at
blive bdømt af ham, da skal de
bekende, at han er Gud; da skal
de, der lever cuden Gud i ver-
den, bekende, at dommen over
dem på en evigtvarende straf
er retfærdig; og de skal skælve
og bæve og vige tilbage under
hans daltseende øjes blik.

32 Og se, det skete, at Alma
fra det tidspunkt af begyndte at
undervise folket og også dem,
der var sammen med Alma på
det tidspunkt, da englen viste
sig for dem, idet de rejste
omkring overalt i landet og
forkyndte det, som de havde
hørt og set, for hele folket og
prædikede Guds ord under
megen modgang, idet de blev
stærkt forfulgt af dem, der var
ikke-troende, og blev slået af
mange af dem.

33 Men til trods for alt dette
gav de kirken stor trøst, idet de
bekræftede deres tro og forma-
nede dem med langmodighed
og megen møje til at holde
Guds befalinger.

34 Og fire af dem var aMosijas
sønner; og deres navne var
Ammon og Aron og Omner og
Himni; dette var navnene på
Mosijas sønner.

35 Og de rejste omkring overalt

i Zarahemlas land og blandt
hele det folk, som var under
kong Mosijas regering, idet de
med iver bestræbte sig på at
gøre alle de skader gode igen,
som de havde forvoldt kirken,
idet de bekendte alle deres
synder og forkyndte alt det, som
de havde set, og forklarede
profetierne og skrifterne for alle,
der ønskede at høre dem.

36 Og således var de redskaber
i Guds hænder til at bringe
mange til kundskab om sand-
heden, ja, til kundskab om
deres forløser.

37 Og hvor velsignede er de
ikke! For de aforkyndte fred;
de forkyndte bgode tidender
om godt; og de kundgjorde for
folket, at Herren regerer.

KAPITEL 28

Mosijas sønner drager ud for at
prædike for lamanitterne – Ved
hjælp af de to seersten oversætter
Mosija de jereditiske plader. Om-
kring 92 f.Kr.

Se, det skete, efter at aMosijas
sønner havde gjort alt dette, at
de tog et lille antal med sig og
vendte tilbage til deres far,
kongen, og ønskede af ham, at
han ville tilstede, at de sammen
med dem som de havde ud-
valgt, kunne drage op til bNefis
land, så de kunne prædike det,
som de havde hørt, og så de

31a Fil 2:9–11;
Mosi 16:1–2;
L&P 88:104.

b gs Jesus Kristus –
Dommer.

c Alma 41:11.

d gs God.
34a gs Ammon,

Mosijas søn.
37a Es 52:7;

Mosi 15:14–17.
gs Prædike.

b gs Evangelium.
28 1a Mosi 27:34.

b Omni 1:12–13;
Mosi 9:1.
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kunne give Guds ord til deres
brødre, lamanitterne –
2 så de måske kunne bringe

dem til kundskab om Herren
deres Gud og overbevise dem
om deres fædres ugudelighed;
og så de måske kunne befri dem
for deres ahad til nefitterne, så
de også kunne bringes til at
glæde sig i Herren deres Gud,
så de kunne blive venlige mod
hinanden, og så der ikke skulle
være flere stridigheder i hele
det land, som Herren deres
Gud havde givet dem.

3 Se, de nærede ønske om, at
frelse skulle blive kundgjort for
enhver skabning, for de kunne
ikke abære, at nogen bmenne-
skesjæl skulle fortabes; ja, selve
tanken om, at nogen sjæl skulle
lide cuendelig pinsel, fik dem
til at skælve og bæve.
4 Og således virkede Herrens

Ånd på dem, for de var de
aallerværste syndere. Og Herren
fandt i sin grænseløse bbarm-
hjertighed det tjenligt at skåne
dem; alligevel led de store
sjælekvaler på grund af deres
syndighed, idet de led meget
og frygtede, at de skulle blive
forstødt for evigt.

5 Og det skete, at de bønfaldt
deres far i mange dage om, at
de måtte få lov til at drage op til
Nefis land.

6 Og kong Mosija gik hen og
adspurgte Herren, om han
skulle lade sine sønner drage

op blandt lamanitterne for at
prædike ordet.

7 Og Herren sagde til Mosija:
Lad dem drage op, for mange
vil tro på deres ord, og de skal
få evigt liv; og jeg vil audfri dine
sønner af lamanitternes hænder.

8 Og det skete, at Mosija til-
stedte dem, at de kunne drage
af sted og gøre som de havde
bedt om.

9 Og de abegav sig af sted ud
i ødemarken for at drage op og
prædike ordet blandt lamanit-
terne; og jeg skal siden hen give
en bberetning om deres virke.
10 Se, kong Mosija havde ingen

at overdrage riget til, for der
var ikke nogen af hans sønner,
der ville modtage riget.

11 Derfor tog han – efter at
have oversat og ladet skrive
de optegnelser, der var på de
aguldplader, som var blevet
fundet af Limhis folk, og som
blev overgivet til ham ved
Limhis hånd – de optegnelser,
der var indgraveret på bbronze-
pladerne, og også Nefis plader
og alle de ting, som han havde
opbevaret og bevaret i henhold
til Guds befalinger.

12 Og dette gjorde han på
grund af sit folks store iver,
for de nærede et umådelig
stort ønske om at få noget at
vide om det folk, der var blevet
udryddet.

13 Og se, han oversatte dem
ved hjælp af de to asten, der

2a Jakob 7:24.
3a Alma 13:27;

3 Ne 17:14;
Moses 7:41.

b gs Sjæl – Sjæles
værdi.

c Jakob 6:10;
L&P 19:10–12.

4a Mosi 27:10.
b gs Barmhjertighed.

7a Alma 19:22–23.
9a Alma 17:6–9.

b Alma 17–26.
11a gs Guldpladerne.

b gs Bronzepladerne.
13a gs Urim og Tummim.
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var fastgjort i de to indfatninger
på en bue.
14 Se, disse blev beredt fra

begyndelsen og blev overdraget
fra slægtled til slægtled med
det formål at oversætte sprog;

15 og de var blevet opbevaret
og bevaret ved Herrens hånd,
for at han kunne afsløre sit
folks syndighed og vederstyg-
geligheder for enhver skabning,
som skulle tage landet i besid-
delse.

16 Og den, der har dem, kaldes
aseer efter fordums skik.
17 Se, efter at Mosija var færdig

med at oversætte disse opteg-
nelser, se, indeholdt den en
beretning om det folk, der blev
audryddet, fra det tidspunkt,
da de blev udryddet, og tilbage
til bygningen af det bstore tårn,
på den tid da Herren cforvirre-
de folkets sprog, og de blev
spredt vidt omkring på hele
jordens overflade, ja, og endog
fra den tid og tilbage til Adams
skabelse.
18 Se, denne beretning fik

Mosijas folk til at sørge overor-
dentlig meget, ja, de blev fyldt
af sorg; alligevel gav den dem
megen kundskab, hvilket de
frydede sig ved.

19 Og denne beretning skal
skrives siden hen; for se, det er
vigtigt, at alle folk skal kende
til det, der er skrevet i denne
beretning.

20 Og se, som jeg sagde til jer,
efter at kong Mosija havde gjort

dette, tog han abronzepladerne
og alt det, som han havde op-
bevaret, og overdrog dem til
Alma, som var Almas søn,
ja, alle optegnelserne og også
boversætterne og overdrog dem
til ham og befalede ham, at han
skulle beskytte og cbevare dem
og også føre en optegnelse om
folket og overdrage dem fra
det ene slægtled til det næste,
således som de var blevet over-
draget fra det tidspunkt, da Lehi
forlod Jerusalem.

KAPITEL 29

Mosija foreslår, at der vælges
dommere i stedet for en konge –
Uretfærdige konger leder deres folk
i synd – Alma den Yngre bliver
valgt til overdommer ved folkets
stemme – Han er også højpræst
over kirken – Alma den Ældre og
Mosija dør. Omkring 92–91 f.Kr.

Se, da Mosija havde gjort dette,
sendte han bud ud over hele
landet, til hele folket, for han
ønskede at kende deres vilje
angående, hvem der skulle være
deres konge.

2 Og det skete, at folkets stem-
me lød således: Vi nærer ønske
om, at Aron, din søn, skal være
vor konge og vor hersker.

3 Se, Aron var draget op til
Nefis land, derfor kunne kon-
gen ikke overdrage riget til ham;
ej heller ville Aron påtage sig
riget; ej heller var nogen af

16a Mosi 8:13–18.
gs Seer.

17a Mosi 8:7–12.
b Eter 1:1–5.

c 1 Mos 11:6–9.
20a Alma 37:3–10.

b gs Urim og Tummim.
c gs Skrifter –

Skrifterne skal
bevares.
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aMosijas sønner villige til at
påtage sig riget.
4 Derfor sendte kong Mosija

igen bud ud blandt folket; ja,
han sendte et skriftligt budskab
ud blandt folket. Og disse var
de ord, der stod skrevet, og
som lød:

5 Se, o I mit folk, eller mine
brødre, for jeg agter jer som
sådanne, jeg ønsker af jer, at I
skal overveje den sag, som I er
blevet kaldt sammen for at
overveje – for I nærer ønske
om at få en akonge.
6 Se, jeg kundgør for jer, at han,

hvem riget retmæssigt tilhører,
har afslået og ikke vil påtage
sig riget.

7 Og se, hvis der blev udpeget
en anden i hans sted, så frygter
jeg for, at der vil opstå stridig-
heder mellem jer. Og hvem ved,
om ikke min søn, hvem riget
tilhører, kunne ændre mening
og blive vred og drage en del af
dette folk med sig, hvilket ville
forårsage krig og stridigheder
blandt jer, hvilket ville være
årsag til udgydelse af meget
blod og fordrejelse af Herrens
vej, ja, og bringe mange men-
neskers sjæl til undergang.

8 Se, jeg siger jer, lad os være
vise og overveje dette, for vi har
ingen ret til at slå min søn ihjel,
ej heller skulle vi have nogen ret
til at slå nogen anden ihjel, hvis
han blev udpeget i hans sted.

9 Og hvis min søn igen skulle
vende tilbage til sin stolthed og
tomme ting, ville han tilbage-
kalde det, som han har sagt, og

gøre krav på sin ret til riget,
hvilket ville få ham og også det-
te folk til at begå megen synd.

10 Og se, lad os være vise
og fremsynede med hensyn til
dette og gøre det, der vil sikre
dette folks fred.

11 Derfor vil jeg være jeres
konge resten af mine dage; lad
os alligevel audpege bdommere
til at dømme dette folk i hen-
hold til vor lov; og vi vil ordne
dette folks forhold på en ny
måde, for vi vil udpege vise
mænd til at være dommere, der
vil dømme dette folk i henhold
til Guds befalinger.

12 Se, det er bedre, at et men-
neske bliver dømt af Gud end
af mennesker; for Guds domme
er altid retfærdige, men men-
neskets domme er ikke altid
retfærdige.

13 Hvis det derfor var muligt,
at I kunne få aretfærdige mænd
til at være jeres konger, som
ville stadfæste Guds love og
dømme dette folk i henhold til
hans befalinger, ja, hvis I kunne
få mænd som jeres konger, som
ville gøre, ligesom min far
bBenjamin gjorde for dette folk –
jeg siger jer, at hvis dette altid
kunne være tilfældet, så ville det
være tjenligt for jer altid at have
konger til at regere over jer.

14 Og jeg har selv arbejdet med
al den kraft og alle de evner,
som jeg har været i besiddelse
af, på at lære jer Guds befalinger
og på at skabe fred i hele landet,
så der ingen krige eller stridig-
heder, ingen tyverier eller plynd-

29 3a Mosi 27:34.
5a 1 Sam 8:9–19.

11a Mosi 29:25–27.
b 2 Mos 18:13–24.

13a Mosi 23:8, 13–14.
b MormO 1:17–18.
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ringer eller mord eller nogen
form for ugudelighed skulle
være.
15 Og hver den, der har begået

misgerninger, ham har jeg
astraffet i forhold til den for-
brydelse, som han har begået
i henhold til den lov, der blev
givet os af vore fædre.
16 Se, jeg siger jer, at da ikke

alle mennesker er retfærdige, er
det ikke tjenligt, at I skal have en
konge eller konger til at regere
over jer.

17 For se, hvor megen augude-
lighed er ikke én bugudelig
konge årsag til, at der bliver
begået, ja, og hvor stor øde-
læggelse!

18 Ja, husk kong Noa, hans
augudelighed og hans veder-
styggeligheder og også hans
folks ugudelighed og veder-
styggeligheder. Se, hvilken stor
ødelæggelse, der kom over
dem; og også på grund af deres
syndighed blev de bragt i
btrældom.

19 Og var det ikke for deres
alvise skabers mellemkomst, og
det som følge af deres oprigtige
omvendelse, måtte de uundgå-
eligt være forblevet i trældom
indtil nu.

20 Men se, han udfriede dem,
fordi de aydmygede sig for ham;
og fordi de banråbte ham ind-
trængende, udfriede han dem
af trældom; og således virker
Herren med sin kraft i alle

tilfælde blandt menneskenes
børn ved at strække cbarmhjer-
tighedens arm ud mod dem,
der sætter deres dlid til ham.

21 Og se, nu siger jeg til jer,
I kan ikke afsætte en ugudelig
konge undtagen ved megen
strid og udgydelse af meget blod.

22 For se, han har sine avenner
i ugudelighed, og han holder
sine vagter om sig; og de,
der har regeret i retfærdighed
før ham, deres love flår han i
stykker; og Guds befalinger
tramper han under fode.

23 Og han udsteder love og
sender dem ud blandt sit folk,
ja, love efter sin egen augude-
lighed; og hver den, der ikke
adlyder hans love, lader han slå
ihjel; og hver den, der gør oprør
imod ham, mod dem vil han
sende sine hære for at føre krig,
og hvis han kan, vil han slå
dem ihjel; og således fordrejer
en uretfærdig konge al retfær-
digheds veje.

24 Og se nu, jeg siger jer, at det
ikke er tjenligt, at sådanne veder-
styggeligheder skulle komme
over jer.

25 Vælg jer derfor dommere
ved folkets stemme, så I kan
blive dømt i henhold til de love,
som er blevet givet jer af vore
fædre, og som er fejlfrie, og som
blev givet dem ved Herrens
hånd.

26 Se, det er ikke almindeligt,
at folkets stemme ønsker noget,

15a Alma 1:32–33.
17a Alma 46:9–10.

b Mosi 23:7–9.
18a Mosi 11:1–15.

b 1 Sam 8:10–18;

Mosi 12:1–8;
Eter 6:22–23.

20a Mosi 21:13–15.
b 2 Mos 2:23–25;

Alma 43:49–50.

c Ez 33:11, 15–16;
Mosi 26:30.

d gs Tillid.
22a 1 Kong 12:8–14.
23a gs Ugudelig.
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der strider mod det, der er
ret; men det er almindeligt for
mindretallet af folket at ønske
det, der ikke er ret; dette skal I
derfor iagttage og gøre det til
jeres lov: at I ordner jeres sager
ved folkets stemme.
27 Og ahvis den tid kommer,

at folkets stemme vælger ugu-
delighed, da er det tid, da Guds
straffedomme skal komme
over jer; ja, da er det tid, da han
skal hjemsøge jer med stor
ødelæggelse, ligesom han hidtil
har hjemsøgt dette land.
28 Og se, hvis I har dommere,

og de ikke dømmer jer i henhold
til den lov, der er blevet givet,
kan I lade dem blive dømt af en
højere dommer.

29 Hvis jeres højere dommere
ikke dømmer retfærdige dom-
me, skal I lade et lille antal af
jeres lavere dommere samles,
og de skal dømme jeres højere
dommere i overensstemmelse
med folkets stemme.

30 Og jeg befaler jer at gøre
dette med frygt for Herren; og
jeg befaler jer at gøre dette,
og at I ikke skal have nogen
konge, således at hvis disse folk
begår synder og misgerninger,
skal de selv svare for dem.

31 For se, jeg siger jer, at mange
folks synder er blevet forårsaget
af deres kongers syndighed;
derfor må deres konger svare
for deres syndighed.

32 Og nu ønsker jeg, at denne
aulighed ikke mere skal findes
i dette land, især blandt dette
mit folk; men jeg ønsker, at dette

land skal være et bfrihedens
land, og at cenhver må nyde
sine rettigheder og privilegier i
lige mål, så længe som Herren
finder det tjenligt, at vi kan leve
og arve landet, ja, så længe
som nogen blandt vor efterslægt
findes på landets overflade.

33 Og meget mere skrev kong
Mosija til dem, idet han udfol-
dede alle en retfærdig konges
prøvelser og besværligheder
for dem, ja, al sjælens møje
for deres folk og også al murren
fra folket over for deres konge;
og han forklarede det hele
for dem.

34 Og han fortalte dem, at det-
te ikke burde finde sted, men at
byrden skulle fordeles over hele
folket, så enhver kunne bære
sin del.

35 Og han udfoldede også for
dem alle de ulemper, de ville
blive udsat for ved at have en
uretfærdig konge til at regere
over sig,

36 ja, al hans syndighed og alle
hans vederstyggeligheder og
alle krigene og stridighederne
og blodsudgydelsen og tyveri-
erne og plyndringerne og begå-
elsen af utugtigheder og al slags
syndighed, som ikke kan op-
regnes – og han sagde til dem,
at dette ikke burde finde sted, at
de udtrykkeligt var i modstrid
med Guds befalinger.

37 Og se, det skete, efter at
kong Mosija havde sendt dette
ud til folket, at de blev overbe-
vist om sandheden af hans ord.

38 Derfor opgav de deres

27a Alma 10:19.
32a Alma 30:11.

b 2 Ne 1:7; 10:11.
gs Frihed.

c Alma 27:9.
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ønske om en konge og blev
overordentlig ivrige efter, at
enhver skulle have den samme
mulighed over hele landet; ja,
og enhver gav udtryk for sin
villighed til at svare for sine
egne synder.
39 Derfor skete det, at de

samlede sig i grupper over hele
landet for at afgive deres stem-
me med hensyn til, hvem der
skulle være deres dommere og
dømme dem i henhold til den
alov, der var blevet givet dem;
og de frydede sig overordentlig
ved den bfrihed, der var blevet
skænket dem.

40 Og deres kærlighed til
Mosija voksede sig stærk; ja, de
agtede ham mere end nogen
anden mand, for de så ikke på
ham som en tyran, der stræbte
efter vinding, ja, efter den
mammon, der fordærver sjælen;
for han havde ikke krævet
rigdomme af dem, ej heller
havde han frydet sig ved ud-
gydelsen af blod; men han
havde skabt afred i landet, og
han havde tilstedt sit folk, at
de skulle udfries af al slags
trældom; derfor agtede de
ham, ja, overordentlig meget,
umådeligt.

41 Og det skete, at de udpege-
de adommere til at regere over
sig eller til at dømme sig i

henhold til loven, og dette
gjorde de overalt i hele landet.

42 Og det skete, at Alma blev
udpeget til at være den første
overdommer, og han var også
højpræsten, idet hans far havde
overdraget ham dette embede
og havde givet ham ansvaret
for alle kirkens anliggender.

43 Og se, det skete, at Alma
avandrede på Herrens veje, og
han holdt hans befalinger, og
han dømte retfærdige domme;
og der var vedvarende fred i
landet.

44 Og således begyndte dom-
mernes regeringstid i hele
Zarahemlas land blandt hele det
folk, der blev kaldt nefitter; og
Alma var den første og øverste
dommer.

45 Og se, det skete, at hans far
døde, da han var toogfirs år
gammel, efter at have levet til
at opfylde Guds befalinger.

46 Og det skete, at Mosija også
døde i det treogtredivte år af
sin regeringstid, da han var
atreogtres år gammel; hvad der
i alt udgør fem hundrede og ni
år fra det tidspunkt, da Lehi
forlod Jerusalem.

47 Og således endte den peri-
ode, hvor kongerne regerede
over Nefis folk; og således end-
te Almas dage, han, der var
grundlæggeren af deres kirke.

39a Alma 1:14.
b gs Frihed.

40a gs Fredsstifter.

41a Mosi 29:11.
43a gs Vandre, vandre

med Gud.

46a Mosi 6:4.



Almas Bog

AF ALMA, ALMAS SØN

Beretningen om Alma, der var søn af Alma, den første og øverste
dommer over Nefis folk og også højpræsten over kirken. En

beretning om dommernes regeringstid og krigene og stridighederne
blandt folket. Og også en beretning om en krig mellem nefitterne
og lamanitterne ud fra Almas, den første og øverste dommers,
optegnelse.

KAPITEL 1

Nehor underviser i falske lærdomme,
opretter en kirke, indfører præstelist
og slår Gideon ihjel – Nehor bliver
henrettet for sine forbrydelser –
Præstelist og forfølgelser spreder
sig blandt folket – Præsterne for-
sørger sig selv, folket drager omsorg
for de fattige, og kirken har frem-
gang. Omkring 91–88 f.Kr.

SE, det skete, at der i det første
år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis
folk, fra denne tid og fremover,
efter at kong Mosija var agået al
kødets gang, havde stridt den
gode strid, havde vandret ret-
sindigt for Gud og ikke havde
efterladt sig nogen til at regere i
sit sted; dog havde han udstedt
blove, og de blev anerkendt af
folket; derfor var de nødt til at
rette sig efter de love, som han
havde indført.
2 Og det skete i det første

år af Almas regeringstid i dom-
mersædet, at der blev ført
en amand frem for ham for at
blive dømt, en mand, der var

stor og var kendt for sin megen
styrke.

3 Og han havde gået omkring
blandt folket og havde prædiket
det for dem, som han audgav for
at være Guds ord, idet han
bmodarbejdede kirken; idet han
kundgjorde for folket, at enhver
præst og lærer burde nyde can-
seelse, og at de dikke burde ar-
bejde med hænderne, men at de
burde blive forsørget af folket.

4 Og han vidnede også for
folket om, at hele menneske-
slægten ville blive frelst på den
yderste dag, og at de ikke behø-
vede at frygte eller bæve, men at
de kunne løfte hovedet og fryde
sig, for Herren havde skabt alle
mennesker og havde også for-
løst alle mennesker; og til sidst
ville alle mennesker få evigt liv.

5 Og det skete, at han under-
viste så meget i dette, at mange
troede på hans ord, ja, så mange,
at de begyndte at forsørge ham
og give ham penge.

6 Og han begyndte at blive
indbildsk i sit hjertes stolthed
og at gå med meget kostbare
klæder, ja, og begyndte endog at

[Almas Bog]
1 1a Mosi 29:46.

b Jar 1:5; Alma 4:16;

Hel 4:22.
2a Alma 1:15.
3a Ez 13:3.

b gs Antikrist.
c Luk 6:26; 1 Ne 22:23.
d Mosi 18:24, 26; 27:5.
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etablere en akirke i overensstem-
melse med sin forkyndelse.

7 Og det skete, mens han var
på vej hen for at prædike for
dem, der troede på hans ord, at
han mødte en mand, som tilhør-
te Guds kirke, ja, endog en af
deres lærere; og han begyndte at
strides skarpt med ham for at
kunne forlede kirkens folk; men
manden modstod ham, idet han
formanede ham med aGuds ord.
8 S e , m a n d e n s n a v n v a r

aGideon; og det var ham, der
havde været et redskab i Guds
hænder ved at udfri Limhis folk
af trældom.
9 Se, fordi Gideon modstod

ham med Guds ord, blev han
vred på Gideon og trak sit sværd
og begyndte at slå ham. Se,
Gideon, der var højt oppe i åre-
ne, han var derfor ikke i stand til
at modstå hans slag, derfor blev
han aslået ihjel med sværdet.

10 Og den mand, der slog ham
ihjel, blev grebet af kirkens folk
og blev ført frem for Alma for at
blive adømt for de forbrydelser,
som han havde begået.
11 Og det skete, at han stod

foran Alma og talte sin egen sag
med stor frimodighed.

12 Men Alma sagde til ham: Se,
dette er første gang, at apræste-
list er blevet indført blandt dette
folk. Og se, du er ikke alene
skyldig i præstelist, men har for-
søgt at gennemtvinge den med
sværdet; og skulle præstelist

blive gennemtvunget blandt
dette folk, ville det medføre
deres fuldstændige undergang.

13 Og du har udgydt en ret-
færdig mands blod, ja, en mand,
som har gjort meget godt blandt
dette folk; og skulle vi skåne
dig, ville hans blod komme over
os som ahævn.
14 Derfor bliver du dømt til

at dø i henhold til den lov, der
er blevet givet os af Mosija,
vor sidste konge; og den er
blevet anerkendt af dette folk;
derfor må dette folk arette sig
efter loven.

15 Og det skete, at de greb
ham; og hans navn var aNehor;
og de bar ham op til toppen af
højen Manti, og der blev han
tvunget til, eller rettere sagt, der
erkendte han mellem himlene
og jorden, at det, som han havde
lært folket, var i modstrid med
Guds ord; og der led han en
forsmædelig bdød.

16 Alligevel gjorde dette ikke
en ende på udbredelsen af præ-
stelist i landet, for der var man-
ge, der elskede verdens tomme
ting, og de drog omkring og
prædikede falske lærdomme;
og dette gjorde de for arigdoms
og æres skyld.

17 Alligevel turde de ikke alyve
af frygt for loven, dersom det
skulle blive kendt, for løgnere
blev straffet; derfor foregav de
at prædike i overensstemmelse
med deres tro; og se, loven

6a 1 Ne 14:10.
7a gs Guds ord.
8a Mosi 20:17; 22:3.
9a Alma 6:7.

10a Mosi 29:42.

12a 2 Ne 26:29.
gs Præstelist.

13a gs Hævn.
14a gs Dødsstraf.
15a Alma 1:2.

b 5 Mos 13:2–10.
16a gs Rigdom; Stolthed.
17a gs Ærlig; Løgn.
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kunne ingen retsvirkning have
for nogen, for så vidt angår
bhans tro.

18 Og de turde ikke astjæle af
frygt for loven, for sådanne blev
straffet; ej heller turde de røve
eller myrde, for den, der bmyr-
dede, blev straffet med cdøden.
19 Men det skete, at hver den,

der ikke tilhørte Guds kirke,
begyndte at forfølge dem, der
tilhørte Guds kirke og havde
påtaget sig Kristi navn.

20 Ja, de forfulgte dem og
plagede dem med alle slags
ord, og dette på grund af deres
ydmyghed, fordi de ikke var
stolte i deres egne øjne, og
fordi de gav Guds ord, den ene
til den anden, uden apenge og
uden betaling.
21 Se, der fandtes en streng

lov blandt kirkens folk om, at
ingen, der tilhørte kirken, skul-
le rejse sig og aforfølge dem, der
ikke tilhørte kirken, og at der
ingen forfølgelse skulle være
blandt dem indbyrdes.

22 Alligevel var der mange
blandt dem, som begyndte at
blive stolte og begyndte at stri-
des hedt med deres modstan-
dere og endog at slås; ja, de slog
hinanden med næverne.

23 Se, dette fandt sted i det
andet år af Almas regeringstid,
og det var årsag til stor trængsel
for kirken; ja, det var årsag til
stor prøvelse i kirken.

24 For mange forhærdede

hjertet, og deres navne blev
aslettet, så de ikke mere blev
husket blandt Guds folk. Og
mange btrak sig også selv tilbage
fra dem.

25 Se, dette var en stor prøvel-
se for dem, der stod fast i troen;
alligevel var de standhaftige
og urokkelige i at holde Guds
befalinger, og de bar med atål-
modighed den forfølgelse, de
blev overdænget med.

26 Og når præsterne forlod
deres aarbejde for at give Guds
ord til folket, forlod folket også
deres arbejde for at høre Guds
ord. Og når præsten havde givet
dem Guds ord, vendte de alle
flittigt tilbage til deres arbejde;
og præsten agtede sig ikke over
sine tilhørere, for prædikeren
var ikke bedre end tilhøreren,
ej heller var læreren bedre end
eleven; og således var de alle
lige, og de arbejdede alle, en-
hver bi forhold til sin styrke.

27 Og de agav af deres gods til
de bfattige og de trængende og
de syge og de plagede, enhver i
forhold til det, som han havde;
og de gik ikke med kostbare
klæder, men alligevel var de
nydelige og pæne.

28 Og således ordnede de kir-
kens anliggender; og således
begyndte de at få vedvarende
fred igen til trods for alle deres
forfølgelser.

29 Og se, på grund af kirkens
standhaftighed begyndte de at

17b Alma 30:7–12;
TA 1:11.

18a gs Stjæle.
b gs Mord.
c gs Dødsstraf.

20a Es 55:1–2.

21a gs Forfølgelse.
24a 2 Mos 32:33;

Mosi 26:36; Alma 6:3.
gs Udelukkelse.

b Alma 46:7.
gs Frafald.

25a gs Tålmodighed.
26a Mosi 18:24, 26; 27:3–5.

b Mosi 4:27; L&P 10:4.
27a gs Almisser.

b Luk 18:22; Mosi 4:26;
L&P 42:29–31.
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blive overordentlig arige og at
få overflod af alt, hvad de end
stod i behov for – en overflod
af flokke og hjorde og fedekvæg
af enhver art og også overflod
af korn og af guld og af sølv
og af kostbarheder og overflod
af bsilke og fintvævet linned og
al slags godt, beskedent klæde.
30 Og således sendte de i deres

afremgangsrige kår ikke nogen
bort, som var bnøgen, eller som
var sulten, eller som var tørstig,
eller som var syg, eller som
ikke havde fået mad, og de lod
ikke hjertet blive optaget af rig-
domme; derfor var de gavmilde
mod alle, både gamle og unge,
både trælle og frie, både mænd
og kvinder, hvad enten de var
uden for kirken eller i kirken,
idet de ikke gjorde cforskel på
folk med hensyn til dem, der
stod i behov.
31 Og således havde de frem-

gang og blev langt mere velha-
vende end de, der ikke tilhørte
deres kirke.

32 For de, der ikke tilhørte
deres kirke, hengav sig til
trolddom og til aafgudsdyrkelse
eller blediggang og til ctom snak
og til dmisundelse og strid, idet
de gik med kostbare klæder, var
eindbildske i deres egne øjnes
stolthed, forfulgte, løj, stjal,
røvede og begik utugtigheder
og mord og al slags ugudelig-
hed; alligevel blev loven sat i
kraft over for alle dem, der

overtrådte den, for så vidt som
det var muligt.

33 Og det skete, at ved således
at håndhæve loven over for dem
og lade enhver lide i forhold til
det, som han havde gjort, blev
de mere fredelige og turde
ikke begå nogen ugudelighed,
hvis det blev kendt; derfor var
der stor fred blandt Nefis folk
indtil det femte år af dommer-
nes regeringstid.

KAPITEL 2

Amlici forsøger at blive konge og
bliver forkastet ved folkets røst –
Hans tilhængere gør ham til konge
– Amlicitterne bekriger nefitterne
og bliver slået – Lamanitterne og
amlicitterne slutter sig sammen
og bliver slået – Alma slår Amlici
ihjel. Omkring 87 f.Kr.

Og det skete i begyndelsen af
det femte år af deres regerings-
tid, at der opstod en strid blandt
folket, for en vis mand, der hed
Amlici, som var en meget sne-
dig mand, ja, en vís mand, hvad
angår verdens visdom, og som
var af samme orden som den
mand, der slog aGideon ihjel
med sværdet, og som blev
henrettet i henhold til loven –

2 se, denne Amlici havde
ved sin snedighed draget mange
folk over til sig, endog så
mange, at de begyndte at blive
meget magtfulde; og de begynd-

29a gs Rigdom.
b Alma 4:6.

30a Jakob 2:17–19.
b gs Fattig.
c Alma 16:14; L&P 1:35.

32a gs Afgudsdyrkelse.
b gs Doven.
c gs Ond tale.
d gs Misundelse.
e Jakob 2:13;

Alma 31:25;
Morm 8:28.
gs Stolthed.

2 1a Alma 1:8.
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te at forsøge på at indsætte
Amlici som konge over folket.
3 Se, dette var foruroligende

for kirkens folk og også for
alle dem, der ikke var blevet
tiltrukket af Amlicis overtalel-
ser; for de vidste, at i henhold til
deres lov skulle sådanne ting
afgøres ved folkets astemme.
4 Hvis det derfor var muligt,

at Amlici kunne vinde folkets
stemme, så ville han, der var en
ugudelig mand, aberøve dem
deres rettigheder og privilegier
ved kirken; for det var hans hen-
sigt at tilintetgøre Guds kirke.
5 Og det skete, at folket samle-

de sig i forskellige grupper over
hele landet, enhver efter sin
overbevisning, hvad enten den
var for eller imod Amlici, idet
de havde mange skænderier og
forunderlige astridigheder, den
ene med den anden.

6 Og således samlede de sig
for at afgive deres stemme angå-
ende sagen; og de blev fremlagt
for dommerne.

7 Og det skete, at folkets stem-
me gik imod Amlici, så han ikke
blev gjort til konge over folket.

8 Se, dette skabte megen glæde
i hjertet hos dem, som var imod
ham, men Amlici ophidsede
dem, der var på hans side, til
vrede mod dem, der ikke var på
hans side.

9 Og det skete, at de samlede
sig og indviede Amlici til at
være deres konge.

10 Se, da Amlici var blevet

gjort til konge over dem, befa-
lede han dem, at de skulle gribe
til våben mod deres brødre;
og dette gjorde han, for at han
kunne underlægge sig dem.

11 Se, Amlicis folk var kende-
tegnet ved Amlicis navn, idet
de blev kaldt aamlicitter; og
resten blev kaldt bnefitter, eller
Guds folk.

12 Derfor var det nefitiske folk
klar over amlicitternes hensigt,
og derfor beredte de sig til at
møde dem; ja, de bevæbnede
sig med sværd og med sabler og
med buer og med pile og med
sten og med slynger og med alle
slags akrigsvåben af enhver art.
13 Og således var de rede til

at møde amlicitterne på det
tidspunkt, da de kom. Og der
var udpeget anførere, højere
anførere og øverste anførere i
forhold til deres antal.

14 Og det skete, at Amlici
bevæbnede sine mænd med alle
slags krigsvåben af enhver art;
og han udpegede også herskere
og ledere over sit folk til at føre
dem i krig mod deres brødre.

15 Og det skete, at amlicitterne
kom til højen Amnihu, der lå
øst for afloden Sidon, som løb
langs bZarahemlas land; og dér
begyndte de at føre krig mod
nefitterne.

16 Se, Alma, der var aoverdom-
mer og regent over Nefis folk,
han drog derfor op med sit folk,
ja, med sine anførere og øverste
anførere, ja, i spidsen for sine

3a Mosi 29:25–27;
Alma 4:16.

4a Alma 10:19; Hel 5:2.
5a 3 Ne 11:29.

11a Alma 3:4.
b Jakob 1:13–14;

Mosi 25:12;
Alma 3:11.

12a Mosi 10:8; Hel 1:14.
15a Alma 3:3.

b Omni 1:13–15.
16a Mosi 29:42.
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hære mod amlicitterne for at
kæmpe.
17 Og de begyndte at slå

amlicitterne ihjel på højen øst
for Sidon. Og amlicitterne stred
mod nefitterne med stor kraft,
således at mange af nefitterne
faldt for amlicitterne.

18 Alligevel styrkede Herren
nefitternes hånd, så de slog
amlicitterne ihjel under en stor
nedslagtning, så de begyndte
at flygte for dem.

19 Og det skete, at nefitterne
forfulgte amlicitterne hele den
dag, og de slog dem ihjel under
megen nedslagtning, således
at der af amlicitterne blev aslået
tolv tusinde fem hundrede og
toogtredive sjæle ihjel, og at
der af nefitterne blev slået seks
tusinde fem hundrede og toog-
tres sjæle ihjel.

20 Og det skete, at da Alma
ikke længere kunne forfølge
amlicitterne, lod han sit folk
slå deres telte op i aGideons
dal, den dal, der var blevet
opkaldt efter den Gideon, der
blev slået ihjel ved bNehors
hånd med sværdet; og i denne
dal slog nefitterne deres telte
op for natten.

21 Og Alma sendte spioner ud
for at følge efter resten af amli-
citterne, så han kunne få kend-
skab til deres planer og deres
rænker, hvorved han kunne
beskytte sig mod dem, så han
kunne bevare sit folk mod at
blive udryddet.

22 Se, de, som han havde

sendt ud for at holde øje med
amlicitternes lejr, hed Zeram
og Amnor og Manti og Limher;
dette var dem, der tog af sted
med deres mænd for at holde
øje med amlicitternes lejr.

23 Og det skete, at de den
næste dag vendte tilbage til
nefitternes lejr i stor hast, og de
var meget forbavsede og grebet
af stor frygt og sagde:

24 Se, vi fulgte aamlicitternes
hær, og til vor store forbavselse
så vi i Minons land oven for
Zarahemlas land, i retning af
bNefis land, en talrig hærskare
af lamanitter; og se, amlicitterne
har sluttet sig til dem;

25 og de er faldet over vore
brødre i det land; og de flygter
for dem med deres flokke og
deres hustruer og deres børn
hen imod vor by; og medmindre
vi skynder os, tager de vor by i
besiddelse, og vore fædre og
vore hustruer og vore børn vil
blive slået ihjel.

26 Og det skete, at Nefis folk
tog deres telte og drog ud af
Gideons dal hen imod deres by,
som var byen aZarahemla.

27 Og se, mens de gik over
floden Sidon, faldt lamanitterne
og amlicitterne, der næsten var
lige så atalrige som havets sand,
over dem for at udrydde dem.

28 Men nefitterne blev astyrket
af Herrens hånd, idet de havde
bedt indtrængende til ham om,
at han ville udfri dem af deres
fjenders hænder, derfor hørte
Herren deres råb og styrkede

19a Alma 3:1–2, 26; 4:2.
20a Alma 6:7.

b Alma 1:7–15; 14:16.

24a Alma 3:4, 13–18.
b 2 Ne 5:8.

26a Omni 1:14, 18.

27a Jar 1:6.
28a 5 Mos 31:6.
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dem, og lamanitterne og amli-
citterne faldt for dem.
29 Og det skete, at Alma kæm-

pede mod Amlici med sværdet,
ansigt til ansigt; og de stred af al
kraft, den ene mod den anden.

30 Og det skete, at Alma, som
var en gudsmand, og som var
bevæget af stor atro, råbte og
sagde: O Herre, vis barmhjertig-
hed og skån mit liv, så jeg kan
være et redskab i dine hænder
til at frelse og bevare dette folk.
31 Se, da Alma havde sagt

disse ord, stred han igen mod
Amlici; og han blev styrket,
således at han slog Amlici ihjel
med sværdet.

32 Og han stred også mod
lamanitternes konge, men lama-
nitternes konge flygtede væk fra
Alma og sendte sine vagter hen
for at stride mod Alma.

33 Men Alma med sine vagter
stred mod lamanitternes konges
vagter, indtil han slog dem og
drev dem tilbage.

34 Og således ryddede han den
plads eller rettere sagt den bred,
der var på vestsiden af floden
Sidon, idet han kastede ligene
af de lamanitter, der var blevet
slået ihjel, ud i Sidons vande, så
hans folk derved kunne få plads
til at gå over og stride mod la-
manitterne og amlicitterne på
vestsiden af floden Sidon.

35 Og det skete, at da de alle
var kommet over floden Sidon,
at lamanitterne og amlicitterne
begyndte at flygte for dem, på
trods af at de var så talrige, at
de ikke kunne tælles.

36 Og de flygtede for nefitterne
ud mod ødemarken, som lå mod
vest og nord, langt uden for
landets grænser; og nefitterne
forfulgte dem af alle deres
kræfter og slog dem ihjel.

37 Ja, de blev mødt fra alle
sider og slået ihjel og fordrevet,
indtil de var spredt mod vest
og mod nord, indtil de havde
nået den ødemark, der blev
kaldt Hermounts; og det var
den del af ødemarken, som
blev hærget af vilde og glubske
rovdyr.

38 Og det skete, at mange
døde i ødemarken af deres sår
og blev ædt af disse rovdyr og
også af luftens gribbe; og deres
knogler er blevet fundet og er
blevet dynget op på jorden.

KAPITEL 3

Amlicitterne havde mærket sig i
overensstemmelse med det profeti-
ske ord – Lamanitterne var blevet
forbandet for deres oprør – Men-
nesker bringer selv deres forban-
delser over sig – Nefitterne slår
endnu en lamanitisk hær. Omkring
87–86 f.Kr.

Og det skete, at de nefitter, der
ikke var blevet aslået ihjel af
krigsvåben, efter at de havde
begravet dem, der var blevet
slået ihjel – se, antallet af de
slagne blev ikke talt på grund
af det store antal af dem – efter
at de var færdige med at begra-
ve deres døde, vendte de alle
tilbage til deres lande og til

30a gs Tro. 3 1a Alma 2:19; 4:2.
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deres huse og deres hustruer
og deres børn.
2 Se, mange kvinder og børn

var blevet dræbt ved sværdet
og også mange af deres flokke
og deres hjorde; og mange af
deres kornmarker var også
ødelagt, fordi de var trådt ned
af de store menneskeskarer.

3 Og se, så mange af de lama-
nitter og amlicitter, som var
blevet slået ihjel på bredden
af floden Sidon, blev kastet i
aSidons vande; og se, deres
knogler er i bhavets dyb, og de
er mange.

4 Og aamlicitterne kunne skel-
nes fra nefitterne, for de havde
bmærket sig med rødt i panden
efter lamanitternes skik; dog
havde de ikke raget hovedet
som lamanitterne.
5 Se, lamanitternes hoved var

raget, og de var anøgne bortset
fra det skind, der var spændt
om lænderne på dem, og også
deres rustning, som var spændt
om dem, og deres buer og deres
pile og deres sten og deres
slynger og så videre.

6 Og lamanitternes hud var
mørk i overensstemmelse med
det mærke, der var blevet sat
på deres fædre, hvilket var en
aforbandelse over dem på grund
af deres overtrædelse og deres
oprør mod deres brødre, som
bestod af Nefi, Jakob og Josef
og Sam, der var retfærdige og
hellige mænd.

7 Og deres brødre forsøgte
at udrydde dem, derfor blev
de forbandet; og Gud Herren
satte et amærke på dem, ja, på
Laman og Lemuel og også på
Ismaels sønner og de ismaeliti-
ske kvinder.

8 Og dette blev gjort, for at
deres efterkommere kunne
skelnes fra deres brødres efter-
kommere, så Gud Herren der-
ved kunne bevare sit folk, så de
ikke ville ablande sig og tro på
urigtige boverleveringer, hvilket
ville føre til deres undergang.

9 Og det skete, at hver den, der
blandede sin sæd med lamanit-
ternes, bragte den samme forban-
delse over sine efterkommere.

10 Derfor blev hver den, der
tillod sig at blive forledt af
lamanitterne, kaldt ved den
betegnelse, og der blev sat et
mærke på ham.

11 Og det skete, at hver den,
der ikke ville tro på lamanitter-
nes aoverlevering, men troede
på de optegnelser, der var blevet
bragt med fra Jerusalems land,
og også på deres fædres overle-
vering, der var rigtig, og som
troede på Guds befalinger og
holdt dem fra det tidspunkt
af, blev kaldt nefitter eller
Nefis folk.

12 Og det er dem, der har ført
optegnelserne, der er asande,
om deres folk og også om det
lamanitiske folk.

13 Se, vi vil igen vende tilbage

3a Alma 2:15.
b Alma 44:22.

4a Alma 2:11.
b Alma 3:13–19.

5a En 1:20; Mosi 10:8;

Alma 42:18–21.
6a 2 Ne 5:21; 26:33.

gs Forbandelse.
7a 1 Ne 12:23.
8a gs Ægteskab –

Blandet ægteskab.
b Mosi 10:11–18;

Alma 9:16.
11a Alma 17:9–11.
12a Mosi 1:6; Eter 4:6–11.
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til amlicitterne, for de havde
også fået et amærke sat på
sig; ja, de satte selv mærket på
sig, nemlig et rødt mærke i
panden.
14 Således bliver Guds ord

opfyldt, for disse er de ord,
som han sagde til Nefi: Se, la-
manitterne har jeg forbandet, og
jeg vil sætte et mærke på dem,
så de og deres efterkommere
kan blive adskilt fra dig og dine
efterkommere fra denne tid
af og for evigt, medmindre de
omvender sig fra deres ugude-
lighed og avender sig til mig, så
jeg kan have barmhjertighed
med dem.

15 Og videre: Jeg vil sætte et
mærke på den, der blander sin
sæd med dine brødre, så de også
må blive forbandet.

16 Og videre: Jeg vil sætte et
mærke på den, der kæmper
mod dig og dine efterkommere.

17 Og videre siger jeg, at den,
der skiller sig ud fra dig, ikke
mere skal blive kaldt din efter-
kommer; og jeg vil velsigne dig
og hver den, der skal blive kaldt
din efterkommer fra nu af og
for evigt; og dette var Herrens
løfter til Nefi og til hans efter-
kommere.

18 Se, amlicitterne vidste ikke,
at de var ved at opfylde Guds
ord, da de begyndte at mærke
sig i panden; alligevel var de
kommet frem i åbent aoprør
mod Gud; derfor var det tjenligt,
at forbandelsen skulle falde
på dem.

19 Se, jeg ønsker, at I skal se,
at de selv bragte aforbandelsen
over sig; og således bringer en-
hver, der bliver forbandet, sin
egen fordømmelse over sig.

20 Se, det skete, at ikke mange
dage efter det slag, der var
blevet udkæmpet i Zarahemlas
land af lamanitterne og amli-
citterne, faldt der en anden
lamanitisk hær over Nefis folk
på asamme sted, hvor den første
hær mødte amlicitterne.

21 Og det skete, at en hær blev
sendt af sted for at drive dem
ud af deres land.

22 Se, Alma, der selv var plaget
af et asår, drog ikke op for at
kæmpe mod lamanitterne på
dette tidspunkt.

23 Men han sendte en talrig
hær op mod dem; og de drog op
og slog mange af lamanitterne
ihjel og drev resten af dem ud
over deres lands grænser.

24 Og så vendte de tilbage igen
og begyndte at skabe fred i lan-
det, idet de for en tid ikke mere
blev besværet af deres fjender.

25 Se, alt dette blev nu gjort,
ja, alle disse krige og stridighe-
der blev påbegyndt og afsluttet
i det femte år af dommernes
regeringstid.

26 Og på ét år blev tusinder
og ti tusinder af sjæle sendt til
den evige verden, så de kunne
høste deres aløn efter deres ger-
ninger, om de var gode, eller om
de var onde, for at høste evig
lykke eller evig elendighed i
overensstemmelse med den ånd,

13a Alma 3:4.
14a 2 Ne 30:4–6.
18a 4 Ne 1:38.

gs Oprør.
19a 2 Ne 5:21–25;

Alma 17:15.

20a Alma 2:24.
22a Alma 2:29–33.
26a gs Gerninger.
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som de valgte at adlyde, om
det var en god ånd eller en ond.
27 For enhver får aløn af ham,

som han vælger at badlyde, og
dette i overensstemmelse med
profetiens ånds ord; lad det
derfor være i overensstemmelse
med sandheden. Og således
ender det femte år af dommer-
nes regeringstid.

KAPITEL 4

Alma døber tusinder af omvendte
– Ugudelighed vinder indpas i
kirken, og kirkens fremgang hindres
– Nefiha bliver udpeget til over-
dommer – Alma, der er højpræst,
helliger sig tjenestegerningen.
Omkring 86–83 f.Kr.

Se, det skete i det sjette år af
den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk, at der
ingen stridigheder eller krige
var i aZarahemlas land.

2 Men folket led trængsler,
ja, store trængsler på grund af
atabet af deres brødre og også
på grund af tabet af deres flokke
og hjorde og også på grund af
tabet af deres kornmarker, som
var trådt under fode og ødelagt
af lamanitterne.
3 O g s å s t o r e v a r d e r e s

trængsler, at hver eneste sjæl
havde grund til at sørge; og de
troede, at det var Guds straffe-
domme, der var sendt over dem
på grund af deres ugudelighed

og deres vederstyggeligheder;
derfor blev de vakt til erindring
om deres pligt.

4 Og de begyndte at etablere
kirken mere fuldstændigt; ja,
og mange blev adøbt i Sidons
vande og blev indlemmet i Guds
kirke; ja, de blev døbt ved Almas
hånd, han der var blevet indviet
til bhøjpræst over kirkens folk
ved sin far, Almas, hånd.

5 Og det skete i det syvende år
af dommernes regeringstid, at
der var omkring tre tusinde og
fem hundrede sjæle, der fore-
nede sig med aGuds kirke og
blev døbt. Og således endte det
syvende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk; og der var vedvarende fred
i al den tid.

6 Og det skete i det ottende
år af dommernes regeringstid,
at kirkens folk begyndte at
vokse sig stolte på grund af
deres overordentlig store arig-
domme og deres bfine silketøj
og deres fintvævede linned og
på grund af deres mange flok-
ke og hjorde og deres guld
og deres sølv og alle slags kost-
barheder, som de havde skaffet
sig ved deres arbejdsomhed;
og i alt dette var de indbildske
i deres øjnes stolthed, for de
begyndte at gå med meget
kostbare klæder.

7 Se, dette var årsag til megen
trængsel for Alma, ja, og for
mange af de folk, som Alma

27a Mosi 2:31–33;
Alma 5:41–42.

b Rom 6:16;
Hel 14:29–31.
gs Lydighed.

4 1a Omni 1:12–19.
2a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
4a Mosi 18:10–17.

b Mosi 29:42.
5a Mosi 25:18–23;

3 Ne 26:21.
6a gs Rigdom.

b Alma 1:29.
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havde aindviet til at være lærere
og præster og ældster over
kirken; ja, mange af dem var
dybt bedrøvede over den ugu-
delighed, som de så var opstået
blandt deres folk.

8 For de så og betragtede med
stor sorg, at kirkens folk be-
gyndte at blive indbildske i
deres øjnes astolthed og at lade
hjertet blive optaget af rigdom
og af verdens tomme ting,
så de begyndte at vise foragt,
den ene for den anden, og de
begyndte at forfølge dem, der
bikke troede, efter deres egen
vilje og deres eget behag.
9 Og således opstod der i dette

det ottende år af dommernes
regeringstid store astridigheder
blandt kirkens folk; ja, der var
bmisundelse og strid og ond-
sindethed og forfølgelser og
stolthed, der endog overgik
stoltheden hos dem, der ikke
tilhørte Guds kirke.

10 Og således endte det otten-
de år af dommernes regerings-
tid; og kirkens ugudelighed var
en stor anstødssten for dem, der
ikke tilhørte kirken; og således
begyndte kirken at stagnere i sin
fremgang.

11 Og det skete i begyndelsen
af det niende år, at Alma så
kirkens ugudelighed, og han
så også, at kirkens aeksempel
begyndte at få dem, der var
ikke-troende, til at begå den ene
misgerning efter den anden og

således blive årsag til folkets
undergang.

12 Ja, han så stor ulighed
blandt folket, idet nogle var
indbildske i deres stolthed, for-
agtede andre, vendte deres
ryg til de atrængende og de
nøgne og dem, der var bsultne,
og dem der var tørstige, og
dem der var syge og plagede.

13 Se, dette blev en stor årsag
til klageråb blandt folket, mens
andre ydmygede sig og bistod
dem, som stod i behov for de-
res bistand, ved blandt andet at
agive af deres gods til de fattige
og de trængende, bespise de
sultne og lide alle slags btrængs-
ler for Kristi cskyld, der skulle
komme ifølge profetiens ånd,

14 idet de så frem til den dag
og således ablev de ved med at
have forladelse for deres synder;
idet de blev fyldt af stor bglæde
på grund af de dødes opstan-
delse i overensstemmelse med
Jesu Kristi vilje og magt og ud-
frielse fra dødens bånd.

15 Og se, det skete, at Alma
efter at have set Guds ydmyge
tilhængeres trængsler og de
forfølgelser, som de blev over-
dænget med af resten af hans
folk, og så al deres aulighed, be-
gyndte at blive meget sorgfuld;
alligevel svigtede Herrens Ånd
ham ikke.

16 Og han udvalgte en vís
mand, der var blandt kirkens
ældster, og gav ham magt i

7a gs Myndighed.
8a gs Stolthed.

b Alma 1:21.
9a gs Splid.

b gs Misundelse.
11a 2 Sam 12:14;

Alma 39:11.
12a Es 3:14;

Jakob 2:17.
b Mosi 4:26.

13a gs Almisser.
b gs Modgang.

c 2 Kor 12:10.
14a Mosi 4:12;

Alma 5:26–35.
gs Retfærdiggøre.

b gs Glæde.
15a L&P 38:27; 49:20.



243 Almas Bog 4:17–5:3

overensstemmelse med folkets
astemme, så han kunne have
magt til at udstede blove i hen-
hold til de love, der var blevet
givet, og til at håndhæve dem i
forhold til folkets ugudelighed
og forbrydelser.

17 Se, denne mands navn var
Nefiha, og han blev udpeget
til aoverdommer; og han sad i
dommersædet for at dømme og
at styre folket.

18 Se, Alma skænkede ham
ikke embedet at være højpræst
over kirken, men han beholdt
selv embedet som højpræst;
men han overgav dommersædet
til Nefiha.

19 Og dette gjorde han, for at
han aselv kunne gå ud blandt
sit folk eller blandt Nefis folk,
for at han kunne prædike Guds
bord for dem og cvække dem til
derindring om deres pligt, og
for at han ved Guds ord kunne
nedbryde al den stolthed og
snuhed og alle de stridigheder,
der fandtes blandt hans folk,
idet han ikke så anden vej til at
vinde dem tilbage end ved at
øve pres mod dem med det
rene evidnesbyrd.

20 Og således overgav Alma
i begyndelsen af det niende år
af den periode, hvor dommer-
ne regerede over Nefis folk
dommersædet til aNefiha og
helligede sig helt det bhøje præ-
stedømme efter Guds hellige
orden og til at aflægge vidnes-

byrd om ordet i overensstem-
melse med åbenbarelsens og
profetiens ånd.

De ord, som Alma, højpræsten
efter Guds hellige orden, frem-
førte for folket i deres byer og
landsbyer over hele landet.

Omfatter kapitel 5.

KAPITEL 5

For at opnå frelse må menneskene
omvende sig, holde befalingerne,
blive født på ny, rense deres klæder
ved Kristi blod, være ydmyge og
aflægge deres stolthed og misun-
delse og gøre retfærdige gerninger
– Den gode hyrde kalder på sit
folk – De, der gør onde gerninger,
er Djævelens børn – Alma vidner
om sandheden af sin lære og befaler
menneskene at omvende sig – De
retfærdiges navne vil blive skrevet
i livets bog. Omkring 83 f.Kr.

Se, det skete, at Alma begyndte
at afremføre bGuds ord for fol-
ket, først i Zarahemlas land og
derfra over hele landet.

2 Og disse er de ord, som han
ifølge sin egen optegnelse talte
til folket i den menighed, som
var blevet oprettet i byen Zara-
hemla, idet han sagde:

3 Jeg, Alma, der er blevet aind-
viet af min far, Alma, til at være
bhøjpræst over Guds kirke, idet

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 En 1:23.
d Mosi 1:17; Hel 12:3.
e gs Vidnesbyrd.

20a Alma 8:12.
b Mosi 29:42;

Alma 5:3, 44, 49.

5 1a Alma 4:19.
b Alma 5:61.

3a gs Ordinere.
b Alma 4:4, 18, 20.
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han havde magt og cmyndighed
fra Gud til at gøre dette, se, jeg
siger jer, at han begyndte at
oprette en kirke i det dland, der
lå inden for grænsen af Nefi, ja,
det land, der kaldes Mormons
land, ja, og han døbte sine
brødre i Mormons vande.
4 Og se, jeg siger jer, de blev

audfriet af kong Noas folks
hænder ved Guds barmhjertig-
hed og kraft.
5 Og se, derefter blev de bragt

i atrældom ved lamanitternes
hænder i ødemarken; ja, jeg
siger jer, at de var i fangenskab,
og igen udfriede Herren dem
af btrældom ved sit ords magt;
og v i b lev bragt t i l de t te
land, og her begyndte vi også
at oprette Guds kirke overalt i
dette land.
6 Og se nu, jeg siger jer, mine

brødre, I, der tilhører denne
kirke, har I i tilstrækkelig grad
bevaret jeres fædres fangenskab
i erindringen? Ja, og har I i
tilstrækkelig grad bevaret hans
barmhjertighed og langmodig-
hed med dem i erindringen? Og
endvidere, har I i tilstrækkelig
grad bevaret i erindringen, at
han har udfriet deres sjæl fra
helvede?

7 Se, han forandrede deres
hjerte; ja, han vækkede dem af
en dyb søvn, og de vågnede op
til Gud. Se, de var midt i mørket;
alligevel blev deres sjæl oplyst

af det evigtvarende ords lys;
ja, de var omsluttet af adødens
bånd og bhelvedes lænker, og en
evigtvarende undergang ven-
tede dem.

8 Og nu spørger jeg jer, mine
brødre, led de undergang? Jeg
siger jer: Nej, det gjorde de ikke.

9 Og jeg spørger igen: Blev
dødens bånd brudt, og helvedes
lænker, som omsluttede dem,
blev de løst? Jeg siger jer: Ja,
de blev løst, og deres sjæl svul-
mede, og de sang om den forlø-
sende kærlighed. Og jeg siger
jer, at de er frelst.

10 Og nu spørger jeg jer: På
hvilke vilkår er de afrelst? Ja,
hvad grund havde de til at håbe
på frelse? Hvad er årsagen til,
at de blev løst af dødens bånd,
ja, og også af helvedes lænker?

11 Se, det kan jeg fortælle jer –
troede min far Alma ikke på
de ord, der blev fremført ved
aAbinadis mund? Og var han
ikke en hellig profet? Talte han
ikke Guds ord, og min far Alma
troede på dem?

12 Og i overensstemmelse
med hans tro skete der en mæg-
tig aforandring i hans hjerte. Se,
jeg siger jer, at alt dette er sandt.

13 Og se, han aprædikede ordet
for jeres fædre, og der skete også
en mægtig forandring i deres
hjerte; og de ydmygede sig og
satte deres blid til den sande
og clevende Gud. Og se, de var

3c Mosi 18:13;
3 Ne 11:25.

d Mosi 18:4; 3 Ne 5:12.
4a Mosi 23:1–3.
5a Mosi 23:37–39;

24:8–15.

b Mosi 24:17.
7a Mosi 15:8.

b Alma 12:11;
L&P 138:23.

10a gs Frelse;
Forløsningsplanen.

11a Mosi 17:1–4.
12a gs Omvendelse.
13a Mosi 18:7.

b gs Tillid.
c Morm 9:28;

L&P 20:19.
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trofaste indtil denden; derfor
blev de frelst.
14 Og se, nu spørger jeg jer,

mine brødre i kirken: Er I
blevet afødt åndeligt af Gud?
Har I antaget hans billede i jeres
ansigtsudtryk? Har I oplevet
denne mægtige bforandring i
jeres hjerte?
15 Udøver I tro på forløsningen

ved ham, der askabte jer? Ser I
fremad med troens øje og ser
for jer dette dødelige legeme
oprejst i udødelighed og denne
forgængelighed boprejst i ufor-
gængelighed, så I kan stå foran
Gud og blive cdømt efter de
handlinger, som er blevet gjort
i det dødelige legeme?
16 Jeg siger jer: Kan I forestille

jer, at I hører Herrens røst sige
til jer på den dag: Kom til mig, I
avelsignede, for se, jeres gernin-
ger har været retfærdigheds
gerninger på jordens overflade?
17 Eller forestiller I jer, at I kan

lyve for Herren på den dag og
asige: Herre, vore gerninger var
retfærdige gerninger på jordens
overflade, og at han vil frelse jer?
18 Eller sagt på en anden måde,

kan I forestille jer blive ført frem
for Guds domstol med sjælen
fuld af skyld og anger, idet I har
en erindring om al jeres skyld,
ja, en fuldkommen aerindring

om al jeres ugudelighed, ja, en
erindring om, at I har trodset
Guds befalinger?

19 Jeg siger jer: Kan I se op til
Gud på den dag med et rent
hjerte og rene hænder? Jeg siger
jer: Kan I se op med Guds abille-
de aftegnet i jeres ansigtsudtryk?

20 Jeg siger jer: Kan I tænke
på at blive frelst, når I har hen-
givet jer til at blive Djævelens
aundersåtter?
21 Jeg siger jer: I vil på den dag

vide, at I ikke kan blive afrelst;
for ingen kan blive frelst, med-
mindre hans bklæder bliver
vasket hvide; ja, hans klæder må
gøres crene, indtil de er renset
for alle pletter ved blodet fra
ham, om hvem der er blevet talt
af vore fædre, og som skulle
komme for at forløse sit folk fra
deres synder.

22 Og nu spørger jeg jer, mine
brødre, hvordan ville I føle, hvis
I skulle stå for Guds domstol
med jeres klæder plettet af ablod
og al slags btilsølethed? Se, hvad
ville dette ikke vidne mod jer?

23 Se, ville det ikke avidne om,
at I er mordere, ja, og også at
I er skyldige i al slags ugude-
lighed?

24 Se, mine brødre, tror I, at en
sådan kan få et sted at sætte sig
ned i Guds rige sammen med

13d gs Udholdenhed.
14a Mosi 27:24–27;

Alma 22:15.
gs Født af Gud, født
på ny.

b Rom 8:11–17;
Mosi 5:2; Moses 6:65.
gs Omvendelse.

15a gs Skabe.

b gs Opstandelse.
c gs Dom, den

endelige.
16a Matt 25:31–46.
17a 3 Ne 14:21–23.
18a Ez 20:43; 2 Ne 9:14;

Mosi 3:25;
Alma 11:43.

19a 1 Joh 3:1–3.

20a Mosi 2:32.
21a gs Frelse.

b 1 Ne 12:10;
Alma 13:11–13;
3 Ne 27:19–20.

c gs Ren og uren.
22a Es 59:3.

b gs Tilsølethed.
23a Es 59:12.
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aAbraham, med Isak og med
Jakob og også alle de hellige
profeter, hvis klæder er rensede
og er pletfri, rene og hvide?
25 Jeg siger jer: Nej, for med-

mindre I gør vor skaber til
en løgner fra begyndelsen eller
tror, at han er en løgner fra
begyndelsen, kan I ikke tro, at
sådanne kan få plads i Himme-
riget, men de skal blive stødt ud,
for de er Djævelens riges abørn.
26 Og se nu, jeg siger jer, mine

brødre, hvis I har oplevet en
aforandring i hjertet, og hvis I
har følt lyst til at synge bsangen
om den forløsende kærlighed,
vil jeg spørge, om I også cføler
således nu?
27 Har I vandret og holdt jer

aulastelige for Gud? Kunne I,
hvis I blev pålagt at dø på dette
tidspunkt, sige inde i jer selv, at
I har været tilstrækkelig byd-
myge? At jeres klæder er blevet
renset og gjort hvide ved Kristi
blod, han, som kommer for at
cforløse sit folk fra deres synder?
28 Se, har I aflagt jeres astolt-

hed? Jeg siger jer, hvis I ikke har
det, er I ikke rede til at møde
Gud. Se, I må gøre jer rede
hurtigt, for Himmeriget er snart
for hånden, og en sådan har
ikke evigt liv.

29 Se, jeg siger, er der nogen
blandt jer, som ikke har aflagt
sin amisundelse? Jeg siger jer,

at en sådan er ikke rede; og jeg
ønsker, at han skal gøre sig rede
hurtigt, for timen er nær for
hånden, og han ved ikke, hvor-
når den tid kommer; for en så-
dan bliver ikke fundet skyldfri.

30 Og videre siger jeg til jer,
er der nogen blandt jer, som
aspotter sin bror, eller som over-
dænger ham med forfølgelser?

31 Ve en sådan, for han er ikke
rede, og tiden er for hånden, da
han må omvende sig, ellers kan
han ikke blive frelst!

32 Ja, ve også over alle jer, der
begår amisgerninger; omvend
jer, omvend jer, for Gud Herren
har talt det!

33 Se, han sender en opfor-
dring til aalle mennesker; for
bbarmhjertighedens arme er
strakt ud mod dem, og han
siger: Omvend jer, så vil jeg
modtage jer.

34 Ja, han siger: aKom til mig, så
skal I nyde af bfrugten af livets
træ; ja, så skal I cfrit spise og
drikke af livets dbrød og vand.
35 Ja, kom til mig, og frembring

retfærdigheds gerninger, så skal
I ikke blive hugget om og kastet
i ilden –

36 for se, tiden er for hånden,
da hver den, som aikke frem-
bringer god frugt eller hver den,
der ikke gør retfærdigheds
gerninger, han har grund til at
jamre og sørge.

24a Luk 13:28.
25a 2 Ne 9:9.
26a gs Omvendelse.

b Alma 26:13.
c Mosi 4:12;

L&P 20:31–34.
27a gs Retfærdiggøre.

b gs Ydmyg.

c gs Forløse.
28a gs Stolthed.
29a gs Misundelse.
30a gs Ond tale.
32a Sl 5:6.
33a Alma 19:36;

3 Ne 18:25.
b Jakob 6:5; 3 Ne 9:14.

34a 2 Ne 26:24–28;
3 Ne 9:13–14.

b 1 Ne 8:11; 15:36.
c 2 Ne 9:50–51;

Alma 42:27.
d gs Livets Brød.

36a Matt 3:10; 7:15–20;
3 Ne 14:19; L&P 97:7.
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37 O, I, der begår misgernin-
ger, I, der er aopblæste med
hensyn til verdens tomme ting,
I, der har foregivet at have kendt
retfærdighedens veje, men alli-
gevel er bfaret vild som cfår, der
ikke har nogen hyrde, til trods
for at en hyrde har dkaldt på jer
og stadig kalder på jer, men I
vil ikke elytte til hans røst!
38 Se, jeg siger jer, at den agode

hyrde kalder jer; ja, og i sit eget
navn kalder han jer, hvilket er
Kristi navn; og hvis I ikke vil
blytte til den cgode hyrdes røst,
til det dnavn, hvorved I bliver
kaldt, se, da er I ikke den gode
hyrdes får.

39 Og se, hvis I ikke er den
gode hyrdes får, af hvilken
afold er I da? Se, jeg siger jer, at
bDjævelen er jeres hyrde, og I er
af hans fold; og se, hvem kan
nægte dette? Se jeg siger jer, at
hver den, der nægter dette, er
en cløgner og dDjævelens barn.

40 For jeg siger jer, at hvad
som helst, der er agodt, kommer
fra Gud, og hvad som helst, der
er ondt, kommer fra Djævelen.

41 Hvis et menneske derfor
frembringer agode gerninger,
lytter han til den gode hyrdes
røst, og han følger ham; men
hver den, der frembringer onde
gerninger, han bliver bDjæve-

lens barn, for han lytter til hans
røst og følger ham.

42 Og hver den, der gør dette,
får sin aløn af ham; derfor får
han som bløn cdød med hensyn
til det, der hører til retfær-
dighed, idet han er død med
hensyn til alle gode gerninger.

43 Og se, mine brødre, jeg
ønsker, at I skal høre mig, for
jeg taler af hele min sjæls styrke;
for se, jeg har talt tydeligt til
jer, så I ikke kan tage fejl, eller
jeg har talt i overensstemmelse
med Guds befalinger.

44 For jeg er kaldet til at tale
på denne måde, i overensstem-
melse med Guds ahellige orden,
som er i Kristus Jesus; ja, jeg
er blevet befalet at rejse mig
og vidne for dette folk om det,
der er blevet talt af vore fædre
angående det, der skal komme.

45 Og dette er ikke alt. Tror I
ikke, at jeg selv akender til dette?
Se, jeg vidner for jer om, at jeg
ved, at det, hvorom jeg har talt,
er sandt. Og hvordan tror I, at
jeg kender til dets sandhed?

46 Se, jeg siger jer, det er blevet
akundgjort for mig ved Guds
hellige Ånd. Se, jeg har bfastet
og bedt i mange dage, for at jeg
selv kunne vide dette. Og se,
jeg ved selv, at det er sandt, for
Gud Herren har tilkendegivet

37a gs Stolthed.
b 2 Ne 12:5; 28:14;

Mosi 14:6.
c Matt 9:36.
d Ordsp 1:24–27;

Es 65:12.
e Jer 26:4–5; Alma 10:6.

38a gs Gode hyrde.
b 3 Mos 26:14–20;

L&P 101:7.
c 3 Ne 15:24; 18:31.

d Mosi 5:8;
Alma 34:38.

39a Matt 6:24; Luk 16:13.
b Mosi 5:10.

gs Djævelen.
c 1 Joh 2:22.
d 2 Ne 9:9.

40a Omni 1:25; Eter 4:12;
Moro 7:12, 15–17.

41a 3 Ne 14:16–20.
gs Gerninger.

b Mosi 16:3–5;
Alma 11:23.

42a Alma 3:26–27;
L&P 29:45.

b Rom 6:23.
c Hel 14:16–18.

gs Død, åndelig.
44a Alma 13:6.
45a gs Vidnesbyrd.
46a 1 Kor 2:9–16.

b gs Faste.
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det for mig ved sin hellige Ånd;
og dette er cåbenbarelsens ånd,
som er i mig.

47 Og endvidere siger jeg til
jer, at det således er blevet
åbenbaret for mig, at de ord,
der er blevet talt af vore fædre,
er sande, ja, ved profetiens ånd,
som er i mig, og som også er en
tilkendegivelse fra Guds Ånd.

48 Jeg siger jer, at jeg selv ved,
at hvad som helst jeg siger jer
om det, der skal komme, er
sandt; og jeg siger jer, at jeg ved,
at Jesus Kristus skal komme, ja,
Sønnen, Faderens Enbårne, fuld
af nåde og barmhjertighed og
sandhed. Og se, det er ham, der
kommer for at borttage verdens
synder, ja, de synder, der er
begået af enhver, som stand-
haftigt tror på hans navn.

49 Og se, jeg siger jer, at dette
er den orden, efter hvilken jeg
er akaldet, ja, til at prædike for
mine elskede brødre, ja, og for
enhver, der bor i landet; ja, til
at prædike for alle, både gamle
og unge, både trælle og frie; ja,
jeg siger jer, for de aldrende og
også de midaldrende og den
opvoksende slægt; ja, til at råbe
til dem, at de skal omvende sig
og blive bfødt på ny.
50 Ja, så siger Ånden: Omvend

jer, alle I jordens ender, for Him-
meriget er nær for hånden; ja,

Guds Søn kommer i sin aherlig-
hed, i sin magt, storhed, kraft og
herredømme. Ja, mine elskede
brødre, jeg siger jer, at Ånden
siger: Se, al jordens bkonges og
også himlens konges herlighed
skal meget snart skinne blandt
menneskenes børn.

51 Og Ånden siger også til mig,
ja, råber til mig med mægtig
røst og siger: Gå ud, og sig til
dette folk: Omvend jer, for med-
mindre I omvender jer, kan I på
ingen måde arve aHimmeriget.
52 Og videre siger jeg til jer, at

Ånden siger: Se, aøksen er lagt
ved træets rod; derfor skal hvert
træ, som ikke frembringer god
frugt, blive bhugget om og kastet
i ilden, ja, en ild, der ikke kan
fortæres, ja, en uudslukkelig
ild. Se, og husk, at den Hellige
har talt det.

53 Og se, mine elskede brødre,
siger jeg til jer: Kan I modsige
disse ord? Ja, kan I afvise dette
og atræde den Hellige under
fode? Ja, kan I være opblæste i
hjertets bstolthed? Ja, vil I stadig
fremture ved at gå med ckostba-
re klæder og ved at lade hjertet
være optaget af verdens tomme
ting, af jeres drigdomme?

54 Ja, vil I fremture med at tro,
at I er bedre, den ene end den
anden? Ja, vil I fremture i for-
følgelsen af jeres brødre, som

46c gs Åbenbaring.
49a gs Kalde, kaldet af

Gud; Præstedømme.
b gs Født af Gud, født

på ny.
50a gs Herlighed; Andet

komme, Jesu Kristi.
b Sl 24; Matt 2:2;

Luk 23:2;

2 Ne 10:14;
L&P 38:21–22;
128:22–23;
Moses 7:53.
gs Jesus Kristus;
Guds rige eller
Himmeriget.

51a Guds rige eller
Himmeriget.

52a Luk 3:9; L&P 97:7.
b Jakob 5:46; 6:7;

3 Ne 27:11–12.
53a 1 Ne 19:7.

b gs Stolthed.
c 2 Ne 28:11–14;

Morm 8:36–39.
d Sl 62:11;

L&P 56:16–18.
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ydmyger sig og vandrer efter
Guds hellige orden, ved hvilken
de er blevet bragt ind i denne
kirke, idet de er blevet ahellig-
gjort ved den hellige Ånd, og de
frembringer de gerninger, som
er omvendelsen værdig –
55 ja, og vil I fremture med at

vende de afattige og de træn-
gende ryggen og at tilbageholde
jeres gods fra dem?

56 Og til sidst siger jeg til jer,
alle jer, der vil fremture i jeres
ugudelighed, at det er dem, der
skal blive hugget om og kastet i
ilden, medmindre de hastigt
omvender sig.

57 Og se, jeg siger jer, alle jer,
der nærer ønske om at følge den
agode hyrdes røst: Drag bort fra
de ugudelige, og bskil jer ud, og
rør ikke deres urene ting, og se,
deres navne skal cslettes, så
de ugudeliges navne ikke skal
regnes blandt de retfærdiges
navne, så Guds ord må blive
opfyldt, som lyder: De ugude-
liges navne skal ikke blandes
med mit folks navne.

58 For de retfærdiges navne
skal skrives i alivets bog, og dem
vil jeg skænke en arv ved min
højre hånd. Og se, mine brødre,
hvad har I at sige imod dette?
Jeg siger jer, at hvis I taler imod
det, gør det intet, for Guds ord
skal blive opfyldt.

59 For hvilken hyrde er der
blandt jer, som har mange får,
og som ikke vogter over dem,

så ulvene ikke kommer ind og
æder hans flok? Og se, hvis en
ulv kommer ind i hans flok,
jager han den da ikke ud? Jo, og
til sidst vil han, hvis han kan,
slå den ihjel.

60 Og se, jeg siger jer, at den
gode hyrde kalder på jer; og
hvis I vil lytte til hans røst, vil
han bringe jer ind i sin fold, og I
er hans får; og han befaler jer,
at I ikke tillader nogen grådig
ulv at komme ind blandt jer, for
at I ikke skal blive udryddet.

61 Og nu befaler jeg, Alma, jer
på ahans sprog, han som har
befalet mig, at I skal bestræbe
jer på at gøre de ord, som jeg har
talt til jer.

62 Jeg siger det som befaling
til jer, som tilhører kirken; og til
dem, som ikke tilhører kirken,
siger jeg det som en opfordring:
Kom, og bliv døbt til omvendel-
se, så I også kan blive delagtige
i frugten fra alivets træ.

KAPITEL 6

Menigheden i Zarahemla bliver
renset og sat i orden – Alma dra-
ger til Gideon for at prædike. Om-
kring 83 f.Kr.

Og se, det skete, efter at Alma
var færdig med at tale til folket
i den menighed, som var blevet
oprettet i byen Zarahemla, at
han aordinerede præster og
bældster ved chåndspålæggelse

54a gs Helliggørelse.
55a Sl 109:15–16;

Jakob 2:17;
Hel 6:39–40.

57a gs Gode hyrde.
b Ezra 6:21; 9:1;

Neh 9:2;
2 Thess 3:6;
L&P 133:5, 14.

c 5 Mos 29:19;
Moro 6:7;
L&P 20:8.

58a gs Livets bog.
61a Alma 5:44.
62a 1 Ne 8:10; 11:21–23.
6 1a gs Ordinere.

b gs Ældste.
c gs Håndspålæggelse.
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efter Guds orden til at præsidere
og dvåge over menigheden.
2 Og det skete, at hver den,

som ikke tilhørte kirken, og som
omvendte sig fra sine synder,
blev adøbt til omvendelse og
blev optaget i kirken.

3 Og det skete også, at hver
den, som tilhørte kirken, og
som ikke aomvendte sig fra sin
ugudelighed og ydmygede sig
for Gud – jeg mener dem, der
var indbildske i hjertets bstolt-
hed – de blev udelukket, og
deres navne blev cslettet, så
deres navne ikke mere blev
regnet blandt de retfærdiges.
4 Og således begyndte de at

oprette kirkens orden i byen
Zarahemla.

5 Se, jeg ønsker, at I skal forstå,
at Guds ord var frit tilgængeligt
for alle, at ingen blev berøvet
det privilegium at samle sig for
at høre Guds ord.

6 Men Guds børn blev befalet,
at de skulle samle sig ofte og
forene sig i afaste og indtræn-
gende bøn til fordel for velfær-
den for de sjæle, som ikke
kendte Gud.

7 Og se, det skete, at da Alma
havde foretaget disse regule-
ringer, drog han bort fra dem,
ja, fra den menighed, som var i
byen Zarahemla, og drog over
på østsiden af floden Sidon ind
i aGideons dal, idet der dér var
blevet bygget en by, der hed
byen Gideon, som lå i den dal,
der hed Gideon, idet den var

opkaldt efter den mand, der var
blevet bslået ihjel med sværdet
ved Nehors hånd.

8 Og Alma gik ud og begyndte
at kundgøre Guds ord for den
menighed, som var blevet op-
rettet i Gideons dal, i overens-
stemmelse med åbenbaringen
af sandheden af det ord, som
var blevet talt af hans fædre, og
i overensstemmelse med profe-
tiens ånd, som var i ham som
følge af avidnesbyrdet om Jesus
Kristus, Guds Søn, som skulle
komme for at forløse sit folk
fra deres synder, og den hellige
orden ved hvilken han var
kaldet. Og således er det skrevet.
Amen.

Almas ord, som han fremførte
for folket i Gideon ifølge hans
egen optegnelse.

Omfatter kapitel 7.

KAPITEL 7

Kristus skal blive født af Maria –
Han vil løse dødens bånd og bære
sit folks synder – De, der omvender
sig, bliver døbt og holder befalinger-
ne, skal få evigt liv – Tilsølethed
kan ikke arve Guds rige – Der
kræves ydmyghed, tro, håb og næ-
stekærlighed. Omkring 83 f.Kr.

Se, mine elskede brødre, efter-
som det er blevet mig tilladt at
komme til jer, vil jeg derfor

1d L&P 52:39.
2a gs Døbe, dåb.
3a Mosi 26:6.

b gs Stolthed.

c 2 Mos 32:33;
Mosi 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.
gs Udelukkelse.

6a gs Faste.
7a Alma 2:20.

b Alma 1:9.
8a Åb 19:10.
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forsøge at atale til jer på mit
eget sprog, ja, med min egen
mund, eftersom det er første
gang, at jeg har talt til jer med
min munds ord, idet jeg har
været fuldstændigt bundet til
bdommersædet, da jeg har haft
så mange sager, at jeg ikke har
kunnet komme til jer.
2 Og jeg kunne heller ikke være

kommet nu på dette tidspunkt,
hvis det ikke var, fordi dom-
mersædet var blevet agivet til
en anden, der skal regere i mit
sted, og Herren i sin store
barmhjertighed har tilstedt, at
jeg skulle komme til jer.
3 Og se, jeg er kommet med

store forhåbninger og et stort
ønske om, at jeg måtte finde, at
I havde ydmyget jer for Gud, og
at I var fortsat i anråbelsen af
hans nåde, og at jeg måtte finde,
at I var ulastelige for ham, og at
jeg måtte finde, at I ikke var i den
forfærdelige knibe, som vore
brødre var i ved Zarahemla.

4 Men velsignet være Guds
navn, fordi han har ladet mig
vide, ja, har givet mig den over-
ordentlig store glæde at vide, at
de igen er grundfæstet på hans
retfærdigheds vej.

5 Og jeg har i overensstem-
melse med Guds Ånd, som er
i mig, tiltro til, at jeg også skal
glæde mig over jer; alligevel
ønsker jeg ikke, at min glæde
over jer skal komme som følge
af så megen trængsel og sorg,
som jeg har haft for brødrene

ved Zarahemla, for se, min
glæde over dem kommer efter
at have vadet gennem megen
trængsel og sorg.

6 Men se, jeg har tiltro til, at I
ikke er i en tilstand af så stor
vantro, som jeres brødre var; jeg
har tiltro til, at I ikke er indbild-
ske i hjertets stolthed; ja, jeg
har tiltro til, at I ikke har ladet
hjertet blive optaget af rigdom
og af verdens tomme ting, ja,
jeg har tiltro til, at I ikke tilbeder
aafguder, men at I tilbeder den
sande og blevende Gud, og at
I med en evigtvarende tro ser
frem til den syndsforladelse,
som skal finde sted.

7 For se, jeg siger jer, at meget
skal finde sted, og se, der er ét,
der er af større vigtighed end
alt andet – for se, atiden er ikke
langt borte, da Forløseren lever
og kommer blandt sit folk.

8 Se, jeg siger ikke, at han
kommer blandt os, mens han
bor i sin dødelige bolig; for se,
Ånden har ikke sagt til mig, at
dette vil være tilfældet. Se, med
hensyn til dette ved jeg intet;
men så meget ved jeg, at Gud
Herren har magt til at gøre alt
det, der er i overensstemmelse
med hans ord.

9 Men se, så meget har Ånden
sagt til mig: Råb til dette folk og
sig: aOmvend jer, og bered Her-
rens vej, og vandr på hans stier,
som er rette; for se, Himmeriget
er for hånden, og Guds Søn
bkommer til jordens overflade.

7 1a Alma 4:19.
b Mosi 29:42.

2a Alma 4:16–18.

6a 2 Ne 9:37; Hel 6:31.
b Dan 6:27.

7a Alma 9:26.

9a Matt 3:2–4;
Alma 9:25.

b Mosi 3:5; 7:27; 15:1–2.
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10 Og se, han skal blive afødt
af bMaria ved Jerusalem, som
er cvore forfædres land, og hun
er en djomfru, et dyrebart og
udvalgt redskab, som skal blive
overskygget og eundfange ved
Helligåndens kraft og føde en
søn, ja, selveste Guds Søn.
11 Og han skal gå omkring og

lide smerter og atrængsler og
fristelser af enhver art; og dette
for at det ord må blive opfyldt,
som lyder: Han vil påtage sig
sit folks smerter og sygdomme.

12 Og han vil påtage sig
adøden, så han kan løse dødens
bånd, som binder hans folk; og
han vil påtage sig deres skrøbe-
ligheder, så hans indre kan fyl-
des med barmhjertighed, hvad
angår kødet, så han, hvad angår
kødet, kan vide, hvorledes han
kan bbistå sit folk, hvad angår
deres skrøbeligheder.

13 Se, Ånden aved alt; alligevel
lider Guds Søn, hvad angår
kødet, så han kan bpåtage sig sit
folks synder, så han kan slette
deres overtrædelser i overens-
stemmelse med hans magt til at
udfri; og se nu, det er det vid-
nesbyrd, som er i mig.

14 Se, jeg siger jer, at I må
omvende jer og blive afødt på
ny; for Ånden siger, at hvis I
ikke bliver født på ny, kan I ikke
arve Himmeriget; kom derfor
og bliv døbt til omvendelse, så

I kan blive vasket rene for jeres
synder, så I kan have tro på
Guds lam, som borttager ver-
dens synder, og som er mægtig
til at frelse og til at rense for al
uretfærdighed.

15 Ja, jeg siger jer: Kom, og
frygt ikke, og aflæg enhver
synd, som let aomklamrer jer,
og som binder jer, så I lider un-
dergang; ja, kom, og gå frem,
og vis jeres Gud, at I er villige til
at omvende jer fra jeres synder
og indgå en pagt med ham om
at holde hans befalinger, og
bevidn det for ham i dag ved at
gå ned i dåbens vande.

16 Og hver den, der gør dette
og holder Guds befalinger fra
da af, han vil huske på, at jeg
siger til ham, ja, han vil huske
på, at jeg har sagt til ham, at
han vil få evigt liv ifølge vid-
nesbyrdet fra den hellige Ånd,
som vidner i mig.

17 Og se, mine elskede brødre,
tror I på dette? Se, jeg siger jer:
Ja, jeg ved, at I tror på det; og
den måde, hvorpå jeg ved, at
I tror på det, er ved tilkendegi-
velsen fra den Ånd, som er i
mig. Og se, da jeres tro er stærk
angående det, ja, angående
dette, som jeg har talt om, så er
min glæde stor.

18 For som jeg sagde til jer
i begyndelsen, at jeg havde et
stort ønske om, at I ikke var i

10a Es 7:14; Luk 1:27.
b Mosi 3:8.

gs Maria, Jesu mor.
c 1 Krøn 9:3;

2 Krøn 15:9;
1 Ne 1:4;
3 Ne 20:29.

d 1 Ne 11:13–21.

e Matt 1:20;
Mosi 15:3.

11a Es 53:3–5;
Mosi 14:3–5.

12a 2 Ne 2:8;
Alma 12:24–25.
gs Korsfæstelse.

b Hebr 2:18; 4:15;

L&P 62:1.
13a gs Gud,

Guddommen.
b Mosi 15:12.

gs Forsoning.
14a gs Født af Gud,

født på ny.
15a 2 Ne 4:18.
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den samme tilstand af knibe
som jeres brødre, ja, så har jeg
fundet, at disse mine ønsker er
blevet opfyldt.
19 For jeg fornemmer, at I er

på retfærdighedens stier; jeg
fornemmer, at I er på den sti, der
fører til Guds rige; ja, jeg fornem-
mer, at I gør hans astier rette.
20 Jeg fornemmer, at det er

blevet kundgjort for jer ved hans
ords vidnesbyrd, at han ikke
kan avandre på krogede stier; ej
heller afviger han fra det, som
han har sagt; ej heller findes der
hos ham skygge af omskiftelse
fra højre til venstre eller fra det,
der er ret, til det, der er forkert;
derfor er Herrens vej ét evigt
kredsløb.

21 Og han bor ikke i avanhellige
templer; ej heller kan tilsølethed
eller noget, der er urent, blive
modtaget i Guds rige; derfor
siger jeg jer, at tiden skal kom-
me, ja, og det skal ske på
den yderste dag, at den, der er
btilsølet, skal forblive i sin til-
sølethed.
22 Og se, mine elskede brødre,

jeg har sagt dette til jer, så jeg
kunne vække jer til en erkendel-
se af jeres pligt mod Gud, så I
kan vandre ulasteligt for ham, så
I kan vandre efter Guds hellige
orden, ved hvilken I er blevet
modtaget.

23 Og se, jeg ønsker, at I skal
være aydmyge og være under-
danige og blide, beredvillige,

fulde af tålmodighed og lang-
modighed, være mådeholdne i
alt, være flittige til på alle
tidspunkter at holde Guds be-
falinger, bede om hvad som
helst som I står i behov for,
både åndeligt og timeligt, og
altid give Gud tak for, hvad I
end modtager.

24 Og se til, at I har atro, håb og
næstekærlighed, og da vil I altid
være rige på gode gerninger.

25 Og måtte Herren velsigne
jer og holde jeres klæder uplet-
tede, så I til sidst måtte få lov at
sætte jer ned sammen med
Abraham, Isak og Jakob og de
hellige profeter, der har været
lige siden verden begyndte, i
Himmeriget for ikke mere at
forlade det, idet jeres klæder
er auplettede, ligesom deres
klæder er uplettede.

26 Og nu, mine elskede brødre,
jeg har talt disse ord til jer i
overensstemmelse med den
Ånd, som vidner i mig, og min
sjæl fryder sig overordentligt
på grund af den overordentlig
store flid og agtpågivenhed,
som I har vist mine ord.

27 Og se, måtte Guds afred
hvile over jer og over jeres huse
og jorder og over jeres flokke og
hjorde og alt, hvad I besidder,
jeres kvinder og jeres børn i
overensstemmelse med jeres tro
og gode gerninger fra dette
tidspunkt af og for evigt. Og
således har jeg talt. Amen.

19a Matt 3:3.
20a 1 Ne 10:19;

Alma 37:12;
L&P 3:2.

21a 1 Kor 3:16–17; 6:19;
Mosi 2:37;

Alma 34:36.
b 1 Ne 15:33–35;

2 Ne 9:16;
Morm 9:14;
L&P 88:35.

23a gs Ydmyg.

24a 1 Kor 13:1–13;
Eter 12:30–35;
Moro 7:33–48.

25a 2 Pet 3:14.
27a gs Fred.
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KAPITEL 8

Alma prædiker og døber i Melek –
Han bliver afvist i Ammoniha og
drager bort – En engel befaler ham
at vende tilbage og råbe omvendelse
til folket – Han bliver modtaget
af Amulek, og de to prædiker i
Ammoniha. Omkring 82 f.Kr.

Og se, det skete, at Alma vendte
tilbage fra aGideons land efter at
have lært folket i Gideon meget,
som ikke kan skrives, og have
bragt menigheden i orden, lige-
som han tidligere havde gjort
det i Zarahemlas land; ja, han
vendte tilbage til sit hus i
Zarahemla for at hvile sig efter
det arbejde, han havde udført.

2 Og således endte det niende
år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

3 Og det skete i begyndelsen
af det tiende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk, at Alma drog derfra,
og han rejste over til Meleks
land på vestsiden af afloden
Sidon, mod vest ved ødemar-
kens grænseegne.
4 Og han begyndte at undervi-

se folk i Meleks land efter Guds
ahellige orden, ved hvilken han
var blevet kaldet; og han be-
gyndte at undervise folk overalt
i Meleks land.
5 Og det skete, at folk kom til

ham fra alle de kanter af landet,
der grænsede op til ødemarken.
Og de blev døbt overalt i landet;

6 så da han var blevet færdig
med sin gerning i Melek, drog
han derfra og rejste tre dagsrej-
ser mod nord fra Meleks land,
og han kom til en by, der hed
Ammoniha.

7 Se, det var skik hos Nefis
folk at opkalde deres lande og
deres byer og deres landsbyer,
ja, selv alle deres små landsbyer
efter navnet på den, som først
tog dem i besiddelse, og således
var det med Ammonihas land.

8 Og det skete, at da Alma var
kommet til byen Ammoniha,
begyndte han at prædike Guds
ord for dem.

9 Se, Satan havde fået et fast
agreb om hjertet på folket i byen
Ammoniha, derfor ville de ikke
lytte til Almas ord.

10 Alligevel aarbejdede Alma
meget i ånden, idet han bkæm-
pede med Gud i cindtrængende
bøn, om at han ville udøse sin
Ånd over de mennesker, der var
i byen, og også om, at han ville
tilstede, at han måtte døbe dem
til omvendelse.

11 Alligevel forhærdede de
hjertet og sagde til ham: Se, vi
ved, at du er Alma, og vi ved, at
du er højpræst over den kirke,
som du har oprettet i mange
dele af landet i overensstem-
melse med jeres overlevering;
men vi er ikke af din kirke, og
vi tror ikke på sådanne tåbelige
overleveringer.

12 Og se, vi ved, at fordi vi
ikke er af din kirke, så ved vi, at

8 1a Alma 2:20; 6:7.
3a Alma 16:6–7.
4a L&P 107:2–4.

gs Melkisedekske

præstedømme.
9a 2 Ne 28:19–22;

L&P 10:20.
10a Alma 17:5.

b En 1:1–12.
c 3 Ne 27:1.

gs Bøn.
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du ingen magt har over os; og
du har overdraget dommersæ-
det til aNefiha, derfor er du
ikke overdommer over os.

13 Se, da folket havde sagt
dette og modsat sig alle hans
ord og hånet ham og spyttet på
ham og ladet ham støde ud af
deres by, drog han derfra og
rejste mod den by, der hed Aron.

14 Og det skete, at mens han
var på vej dertil og var tynget
af sorg og vadede gennem
megen amodgang og megen
sjælekval på grund af ugude-
ligheden blandt de mennesker,
der var i byen Ammoniha, skete
det, at mens Alma således var
tynget af sorg, se, da viste en
bengel fra Herren sig for ham
og sagde:
15 Velsignet er du, Alma; løft

derfor dit hoved og fryd dig,
for du har stor grund til at fryde
dig, for du har været trofast i
at holde Guds befalinger fra
det tidspunkt, da du modtog
dit første budskab fra ham. Se,
jeg er ham, som abragte dig det.
16 Og se, jeg er blevet udsendt

for at befale dig, at du skal ven-
de tilbage til byen Ammoniha og
igen prædike for byens folk, ja,
prædik for dem. Ja, sig til dem,
at medmindre de omvender sig,
vil Gud Herren audrydde dem.

17 For se, de gør sig på dette
tidspunkt overvejelser, for at
de kan tilintetgøre dit folks
frihed (for så siger Herren),
hvilket strider imod de lovbud

og retsregler og befalinger, som
han har givet sit folk.

18 Se, det skete, at efter at Alma
havde modtaget dette budskab
fra Herrens engel, vendte han
hastigt tilbage til Ammonihas
land. Og han kom ind i byen
ad en anden vej, ja, ad den vej,
som er på sydsiden af byen
Ammoniha.

19 Og da han kom ind i byen,
var han sulten, og han sagde
til en mand: Vil du give Guds
ydmyge tjener noget at spise?

20 Og manden sagde til ham:
Jeg er nefit, og jeg ved, at du er
Guds hellige profet, for du er
den mand, om hvem en aengel i
et syn sagde: Du skal tage imod!
Gå derfor med mig ind i mit
hus, så vil jeg give dig af min
mad; og jeg ved, at du vil blive
en velsignelse for mig og mit hus.

21 Og det skete, at manden tog
imod ham i sit hus; og manden
hed aAmulek, og han hentede
brød og kød og satte det foran
Alma.

22 Og det skete, at Alma spiste
brød og blev mæt; og han avel-
signede Amulek og hans hus,
og han gav Gud tak.

23 Og efter at han havde
spist og var blevet mæt, sagde
han til Amulek: Jeg er Alma og
er ahøjpræsten over Guds kirke
i hele landet.

24 Og se, jeg er blevet kaldet
til at prædike Guds ord blandt
hele dette folk i overensstem-
melse med åbenbarelsens og

12a Alma 4:20.
14a gs Modgang.

b Alma 10:7–10, 20.
gs Engle.

15a Mosi 27:11–16.
16a Alma 9:12, 18, 24.
20a Alma 10:7–9.
21a gs Amulek.

22a Alma 10:11.
23a Alma 5:3, 44, 49;

13:1–20.
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profetiens ånd; og jeg var her i
landet, og de ville ikke tage
imod mig, men de astødte mig
ud, og jeg var ved at vende ryg-
gen til dette land for evigt.
25 Men se, jeg er blevet befalet,

at jeg skal vende tilbage og pro-
fetere for dette folk, ja, og vidne
imod dem om deres syndighed.

26 Og se, Amulek, fordi du
har bespist mig og taget imod
mig, er du velsignet; for jeg var
sulten, for jeg havde fastet
mange dage.

27 Og Alma blev hos Amulek
mange dage, før han begyndte
at prædike for folket.

28 Og det skete, at folket vok-
sede sig grovere i deres ugude-
lighed.

29 Og ordet kom til Alma
således: Drag ud, og sig også til
min tjener Amulek: Drag ud og
profetér for dette folk og sig:
aOmvend jer, for så siger Her-
ren: Medmindre I omvender jer,
vil jeg hjemsøge dette folk i min
vrede; ja, og jeg vil ikke vende
min rasende vrede bort.
30 Og Alma og også Amulek

drog ud blandt folket for at
kundgøre Guds ord for dem;
og de var fyldt af Helligånden.

31 Og der var blevet givet dem
amagt i en sådan grad, at de ikke
kunne holdes indespærret i fan-
gehuller; ej heller var det muligt,
at nogen kunne slå dem ihjel;
alligevel udøvede de ikke deres
bmagt, førend de blev bundet
med reb og kastet i fængsel. Se,
dette blev gjort, for at Herren
kunne vise sin magt ved dem.

32 Og det skete, at de drog ud
og begyndte at prædike og at
profetere for folket i overens-
stemmelse med den ånd og kraft,
som Herren havde givet dem.

Almas ord og også Amuleks
ord, som blev kundgjort for det
folk, der var i Ammonihas land.
De bliver også kastet i fængsel
og udfriet ved Guds mirakuløse
magt, som var i dem, ifølge
Almas optegnelse.
Omfatter kapitlerne 9 til og med 14.

KAPITEL 9

Alma befaler folket i Ammoniha at
omvende sig – Herren vil være
barmhjertig mod lamanitterne i de
sidste dage – Hvis nefitterne for-
sager lyset, skal de blive udryddet
af lamanitterne – Guds Søn kom-
mer snart – Han vil forløse dem,
der omvender sig, bliver døbt og har
tro på hans navn. Omkring 82 f.Kr.

Og videre, idet jeg, Alma, var
blevet befalet af Gud, at jeg
skulle tage Amulek med mig og
drage ud og atter prædike for
dette folk eller de mennesker,
der var i byen Ammoniha, skete
det, at da jeg begyndte at præ-
dike for dem, begyndte de at
strides med mig, idet de sagde:

2 Hvem er du? Mener du, at vi
skal tro på en aenkelt mands
vidnesbyrd, om han så skulle
prædike for os, at jorden skulle
forgå?

3 Se, de forstod ikke de ord,

24a Alma 8:13.
29a Alma 9:12, 18.

gs Omvendelse.
31a 1 Ne 1:20.

b Alma 14:17–29.
9 2a 5 Mos 17:6.
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som de talte; for de vidste ikke,
at jorden skulle forgå.
4 Og de sagde også: Vi vil ikke

tro på dine ord, om du så skulle
profetere, at denne store by
skulle blive ødelagt på aén dag.
5 Se, de vidste ikke, at Gud

kunne gøre sådanne forunder-
lige gerninger, for de var et
hårdhjertet og stivnakket folk.

6 Og de sagde: aHvem er Gud,
der bikke sender mere myndig-
hed end én mand til dette
folk for at kundgøre sandheden
for dem om sådanne store og
forunderlige ting?

7 Og de trådte frem for at
lægge hånd på mig, men se, de
gjorde det ikke. Og jeg stod med
frimodighed frem for at kund-
gøre for dem, ja, jeg vidnede fri-
modigt for dem, idet jeg sagde:

8 Se, o du ugudelige og afspo-
rede aslægt, hvorledes har I
glemt jeres fædres overlevering;
ja, hvor hurtigt I har glemt
Guds befalinger.

9 Husker I ikke, at vor fader
Lehi blev ført ud af Jerusalem
ved aGuds hånd? Husker I ikke,
at de alle blev ledt af ham gen-
nem ørkenen.

10 Og har I så hurtigt glemt,
hvor mange gange han udfriede
vore fædre af deres fjenders
hænder og bevarede dem mod
at blive udryddet, endog ved
deres egne brødres hænder?

11 Ja, og hvis det ikke havde
været for hans uforlignelige

kraft og hans barmhjertighed
og hans langmodighed med os,
ville vi uundgåeligt være blevet
udryddet fra jordens overflade
længe før denne tid og måske
være blevet overgivet til en til-
stand af auendelig elendighed
og jammer.

12 Se, jeg siger jer, at han
befaler jer at omvende jer, og
medmindre I omvender jer,
kan I på ingen måde arve Guds
rige. Men se, det er ikke alt –
han har befalet jer at omvende
jer, ellers vil han fuldstændig
audrydde jer fra jordens overfla-
de, ja, han vil hjemsøge jer i sin
vrede, og i sin brasende vrede
vil han ikke vende sig bort.

13 Se, husker I ikke de ord, som
han talte til Lehi, da han sagde:
aFor så vidt som I holder mine
befalinger, skal I have fremgang
i landet? Og videre er det sagt:
For så vidt som I ikke vil holde
mine befalinger, skal I blive
forstødt fra Herrens nærhed.

14 Se, jeg ønsker, at I skal
huske på, at for så vidt som
lamanitterne ikke har holdt
Guds befalinger, er de blevet
aforstødt fra Herrens nærhed.
Nu ser vi, at Herrens ord er
blevet bekræftet med hensyn
til dette, og lamanitterne er
blevet forstødt fra hans nærhed
fra begyndelsen af deres over-
trædelser i landet.

15 Alligevel siger jeg til jer, at
det skal blive atåleligere for dem

4a Alma 16:9–10.
6a 2 Mos 5:2;

Mosi 11:27;
Moses 5:16.

b Alma 10:12.
8a Alma 10:17–25.

9a 1 Ne 2:1–7.
11a Mosi 16:11.
12a Alma 8:16; 10:19,

23, 27.
b Alma 8:29.

13a 2 Ne 1:20; Mosi 1:7;

Alma 37:13.
14a 2 Ne 5:20–24;

Alma 38:1.
15a Matt 11:22, 24.
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på dommens dag end for jer,
hvis I forbliver i jeres synder;
ja, og endog tåleligere for dem i
dette liv end for jer, medmindre
I omvender jer.
16 For der er mange løfter,

som er agivet til lamanitterne;
for det er på grund af deres
fædres boverleveringer, der fik
dem til at forblive i deres til-
stand af cuvidenhed; derfor vil
Herren være barmhjertig mod
dem og dforlænge deres tilvæ-
relse i landet.

17 Og på et tidspunkt skal de
blive abragt til at tro på hans
ord og til at kende til urigtighe-
den af deres fædres overleve-
ringer; og mange af dem skal
blive frelst, for Herren vil
være barmhjertig mod alle, der
bpåkalder hans navn.

18 Men se, jeg siger jer, at hvis
I fremturer i jeres ugudelighed,
så bliver jeres dage ikke forlæn-
get i landet, for alamanitterne
bliver sendt mod jer; og hvis
I ikke omvender jer, skal de
komme på et tidspunkt, da I
ikke ved det, og I skal blive
hjemsøgt med bfuldstændig ud-
ryddelse; og det skal ske i
overensstemmelse med Herrens
rasende cvrede.
19 For han vil ikke tillade jer,

at I skal leve i jeres syndighed,
så I ødelægger hans folk. Jeg
siger jer: Nej, han ville hellere
tillade, at lamanitterne kunne
audrydde hele hans folk, som

hedder Nefis folk, hvis det var
muligt, at de kunne bfalde i synd
og overtrædelse efter at have
fået så meget lys og så megen
kundskab givet til sig af Herren
deres Gud;

20 ja, efter at have været et af
Herren så rigt begunstiget folk;
ja, efter at være blevet mere
begunstiget end alle andre fol-
keslag, stammer, tungemål eller
folk; efter at have fået alt
akundgjort for sig efter deres
ønsker og deres tro og bønner
om det, som har været, og som
er, og som skal komme;

21 efter at være blevet besøgt
af Guds Ånd; efter at have
talt med engle og efter at være
blevet talt til af Herrens røst;
og efter at have fået profetiens
ånd og åbenbarelsens ånd og
også mange gaver, gaven at
kunne tale i tunger og gaven
at kunne prædike og Hellig-
åndsgaven og gaven at kunne
aoversætte;
22 ja, og efter at være blevet

audfriet af Gud af Jerusalems
land ved Herrens hånd, efter at
være blevet reddet fra hungers-
nød og fra svagheder og alle
slags sygdomme af enhver art,
og efter at de havde vokset sig
stærke i kamp, så de ikke skulle
blive udryddet, efter at være
blevet bragt ud af btrældom tid
efter anden og efter at være
blevet beskyttet og bevaret ind-
til nu, og de har fået fremgang,

16a Alma 17:15.
b Mosi 18:11–17.
c Mosi 3:11.
d Hel 15:10–12.

17a En 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 gs Åbenbaring.
21a Omni 1:20;

Mosi 8:13–19;
28:11–17.

22a 2 Ne 1:4.
b Mosi 27:16.
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indtil de er blevet rige på alle
slags ting –
23 og se, nu jeg siger jer, at

hvis dette folk, der har modta-
get så mange velsignelser af
Herrens hånd, skulle overtræde
i modstrid med det lys og den
kundskab, som de har, jeg siger
jer, at hvis det skulle være
tilfældet, at hvis de skulle falde
i overtrædelse, ville det blive
langt atåleligere for lamanitterne
end for dem.

24 For se, Herrens aløfter er
givet til lamanitterne, men de er
ikke givet til jer, hvis I overtræ-
der; for har Herren ikke udtryk-
keligt lovet og fast bestemt, at
hvis I sætter jer op imod ham,
skal I blive fuldstændig udryd-
det fra jordens overflade.

25 Og se, af denne årsag, for at
I ikke skal blive udryddet, har
Herren sendt sin engel for at
besøge mange blandt sit folk,
idet han kundgør for dem, at
de skal drage ud og råbe ind-
trængende til dette folk og sige:
aOmvend jer, for Himmeriget
er nær for hånden;
26 og om aikke mange dage

skal Guds Søn komme i sin her-
lighed; og hans herlighed skal
være Faderens bEnbårnes herlig-
hed, fuld af cnåde, upartiskhed
og sandhed, fuld af tålmodig-
hed, dbarmhjertighed og lang-
modighed, hurtig til at ehøre sit
folks råb og til at besvare deres
bønner.

27 Og se, han kommer for at
aforløse dem, der lader sig
bdøbe til omvendelse ved tro
på hans navn.

28 Bered derfor Herrens vej,
for tiden er for hånden, da alle
mennesker skal høste en løn for
deres agerninger i forhold til,
hvordan de har været – hvis de
har været retfærdige, skal de
bhøste deres sjæls frelse i over-
ensstemmelse med Jesu Kristi
magt og udfrielse; og hvis de
har været onde, skal de høste
deres sjæls cfordømmelse i over-
ensstemmelse med Djævelens
magt og tilfangetagelse.

29 Se nu, dette er englens røst,
der råber til folket.

30 Og se, mine aelskede brød-
re, for I er mine brødre, og I
burde være elsket, og I burde
frembringe gerninger, som er
omvendelsen værdig, eftersom
jeres hjerte har været meget
forhærdet mod Guds ord, og
eftersom I er et bfortabt og et
faldent folk.

31 Se, det skete, at da jeg,
Alma, havde talt disse ord, se,
da blev folket vrede på mig,
fordi jeg sagde til dem, at de
var et hårdhjertet og et astiv-
nakket folk.

32 Og også fordi jeg sagde til
dem, at de var et fortabt og et
faldent folk, blev de vrede på
mig og forsøgte at lægge hånd
på mig, så de kunne kaste mig i
fængsel.

23a Matt 11:22–24.
24a 2 Ne 30:4–6;

L&P 3:20.
25a Alma 7:9; Hel 5:32.
26a Alma 7:7.

b gs Enbårne.

c gs Nåde.
d gs Barmhjertighed.
e 5 Mos 26:7.

27a gs Forløse.
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28a L&P 1:10; 6:33.
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33 Men det skete, at Herren
ikke tillod dem at gribe mig på
det tidspunkt og kaste mig i
fængsel.

34 Og det skete, at Amulek
gik hen og stod frem og også
begyndte at prædike for dem.
Og se, aAmuleks ord er ikke alle
skrevet, dog er en del af hans
ord skrevet i denne bog.

KAPITEL 10

Lehi nedstammede fra Manasse
– Amulek fortæller om englens
befaling om, at han skulle drage
omsorg for Alma – De retfærdiges
bønner bevirker, at folket bliver
skånet – Uretfærdige advokater
og dommere lægger grundvolden
til folkets udryddelse. Omkring
82 f.Kr.

Se , d i s s e e r d e a o r d , s o m
bAmulek prædikede for de men-
nesker, der var i Ammonihas
land, idet han sagde:

2 Jeg er Amulek; jeg er søn
af Giddona, der var søn af
Ismael, som var efterkommer
af Aminadi; og det var den selv
samme Aminadi, som oversatte
den indskrift, der var på tem-
plets mur, og som var skrevet
af Guds finger.

3 Og Aminadi var efterkom-
mer af Nefi, som var søn af Lehi,
som kom ud af Jerusalems land,
og som var efterkommer af
aManasse, der var søn af bJosef,

som blev csolgt til Egypten ved
sine brødres hånd.

4 Og se, jeg er også en mand af
ikke ringe anseelse blandt alle
dem, der kender mig; ja, og se,
jeg har mange slægtninge og
avenner, og jeg har også erhver-
vet mig megen rigdom ved
mine hænders arbejdsomhed.

5 Trods alt dette har jeg alli-
gevel aldrig kendt meget til
Herrens veje og hans ahemme-
ligheder og forunderlige magt.
Jeg sagde, jeg aldrig havde
kendt meget til dette, men se,
jeg tager fejl, for jeg har set
mange af hans hemmeligheder
og meget af hans forunderlige
magt, ja, i den måde, hvorpå
dette folks liv er blevet bevaret.

6 Alligevel forhærdede jeg mit
hjerte, for der blev akaldt på
mig mange gange, og jeg ville
ikke bhøre; derfor kendte jeg til
dette, og dog ville jeg ikke vide
af det; derfor blev jeg ved at
sætte mig op imod Gud i mit
hjertes ugudelighed helt indtil
den fjerde dag i denne syvende
måned, som er i det tiende år
af dommernes regeringstid.

7 Mens jeg var på rejse for at
besøge en meget nær slægtning,
se, da viste aen engel fra Herren
sig for mig og sagde: Amulek,
vend tilbage til dit eget hus, for
du skal bespise Herrens profet,
ja, en hellig mand, som er en
mand, der er udvalgt af Gud; for
han har bfastet i mange dage på

34a Alma 10.
10 1a Alma 9:34.

b Alma 8:21–29.
3a 1 Mos 41:51;

1 Krøn 9:3.

b gs Josef, Jakobs søn.
c 1 Mos 37:29–36.

4a Alma 15:16.
5a gs Guds

hemmeligheder.

6a Alma 5:37.
b L&P 39:9.

7a Alma 8:20.
b Alma 5:46; 6:6.

gs Faste.
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grund af dette folks synder, og
han er sulten, og du skal ctage
imod ham i dit hus og bespise
ham, og han skal velsigne dig og
dit hus, og Herrens velsignelse
skal hvile over dig og dit hus.

8 Og det skete, at jeg adlød
englens røst og vendte om mod
mit hus. Og mens jeg var på vej
dertil, fandt jeg amanden, om
hvem englen havde sagt til mig:
Du skal tage imod ham i dit hus.
Og se, det var den samme
mand, som har talt til jer angå-
ende det, der hører Gud til.
9 Og englen sagde til mig, at

han er en ahellig mand; derfor
ved jeg, at han er en hellig
mand, fordi det blev sagt af en
engel fra Gud.
10 Og videre, jeg ved, at det,

hvorom han har vidnet, er
sandt; for se, jeg siger jer, at så
sandt som Herren lever, har
han sendt sin aengel for at give
dette til kende for mig; og dette
har han gjort, mens denne
Alma har bboet i mit hus.
11 For se, han har avelsignet

mit hus, han har velsignet mig
og mine kvinder og mine børn
og min far og mine slægtninge,
ja, hele min slægt har han velsig-
net, og Herrens velsignelse har
hvilet over os i overensstemmel-
se med de ord, som han talte.
12 Og se, da Amulek havde

talt disse ord, begyndte folket at
blive forbavset, eftersom der var
amere end ét vidne, der vidnede
om det, som de blev anklaget

for, og også om det, der skulle
komme, i overensstemmelse med
profetiens ånd, som var i dem.

13 Alligevel var der nogle
blandt dem, som tænkte på at
udspørge dem, for at de ved
deres snedige aanslag kunne
fange dem i deres ord, så de
kunne finde vidnesbyrd mod
dem, så de kunne overgive dem
til deres dommere, så de kunne
blive dømt i henhold til loven,
og så de kunne blive slået ihjel
eller kastet i fængsel alt afhæn-
gig af den forbrydelse, som de
kunne få det til at se ud som om,
de havde begået, eller kunne
vidne imod dem.

14 Se, de mænd, der forsøgte at
gøre det af med dem, var dem,
der var aadvokater og blev ansat
eller udpeget af folket til at for-
valte loven under deres retssager
eller ved behandlingen af fol-
kets forbrydelser for dommerne.

15 Se, disse advokater var lær-
de i alle folkets kneb og snedig-
heder; og det var de, for at de
kunne være dygtige i deres fag.

16 Og det skete, at de begyndte
at udspørge Amulek, for at de
derved kunne få ham til at
modsige sig selv eller modsige
de ord, som han skulle tale.

17 Se , de vids te ikke , a t
Amulek kunne få kendskab til
deres forehavender. Men det
skete, at da de begyndte at ud-
spørge ham, afornemmede han
deres tanker, og han sagde til
dem: O du ugudelige og afspo-

7c ApG 10:30–35.
8a Alma 8:19–21.
9a gs Hellig (tillægsord).

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.

17a Alma 12:3; 20:18, 32;
L&P 6:16.



Almas Bog 10:18–26 262

rede bslægt, I advokater og
hyklere, for I lægger Djævelens
grundvolde; for I lægger cfæl-
der og snarer for at fange Guds
hellige.

18 I lægger planer om at afor-
dreje de retfærdiges veje og at
nedkalde Guds vrede over jeres
hoved, ja, til dette folks fuld-
stændige udryddelse.

19 Ja, med rette sagde Mosija,
der var vor sidste konge, da han
var ved at give riget fra sig, fordi
han ikke havde nogen at over-
drage det til, og foranledigede,
at dette folk skulle regeres ved
deres egen stemme – ja, med
rette sagde han, at hvis den tid
skulle komme, da dette folks
stemme ville avælge ugudelig-
hed, det vil sige, at hvis den
tid skulle komme, da dette folk
skulle falde i overtrædelse, da
ville de være modne til udryd-
delse.
20 Og se, jeg siger jer, at

Herren med rette dømmer jer
for jeres syndighed; med rette
råber han til dette folk ved
sine aengles røst: Omvend jer,
omvend jer, for Himmeriget er
for hånden.
21 Ja, med rette råber han ved

sine engles røst: aJeg vil kom-
me ned blandt mit folk med
upartiskhed og retfærdighed i
hænderne.

22 Ja, og jeg siger jer, at var det
ikke for abønnerne fra de ret-
færdige, som nu er i landet, da

ville I allerede nu blive hjemsøgt
med fuldstændig udryddelse,
dog ville det ikke blive ved en
bvandflod, som folket blev det i
Noas dage, men det ville blive
ved hungersnød og ved pest
og sværdet.

23 Men det er ved de retfærdi-
ges abønner, at I bliver skånet;
se, hvis I derfor vil støde de
retfærdige ud fra jer, da vil
Herren ikke holde sin hånd til-
bage; men i sin rasende vrede
vil han komme imod jer; da skal
I blive slået med hungersnød
og med pest og med sværdet,
og btiden er snart for hånden,
medmindre I omvender jer.

24 Og se, det skete, at folket
blev mere vrede på Amulek, og
de råbte og sagde: Denne mand
håner vore love, som er retfær-
dige, og vore vise advokater,
som vi har udvalgt.

25 Men Amulek strakte sin
hånd ud og råbte med endnu
større kraft til dem og sagde:
O, du ugudelige og afsporede
slægt, hvorfor har Satan fået så
fast et greb om jeres hjerte?
Hvorfor vil I hengive jer til ham,
så han kan få magt over jer til at
aforblinde jeres øjne, så I ikke
forstår de ord, der bliver talt
i overensstemmelse med sand-
heden af dem?

26 For se, har jeg vidnet imod
jeres lov? I forstår ikke; I siger,
at jeg har talt imod jeres lov,
men det har jeg ikke, men jeg

17b Matt 3:7; Alma 9:8.
c L&P 10:21–27.

18a ApG 13:10.
19a Mosi 29:27;

Alma 2:3–7; Hel 5:2.

20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mosi 13:34.
22a Jak 5:16;

Mosi 27:14–16.
b 1 Mos 8:21;

3 Ne 22:8–10.
gs Vandfloden.

23a gs Bøn.
b Alma 34:32–35.

25a 2 Kor 4:4; Alma 14:6.
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har talt til fordel for jeres lov til
jeres fordømmelse.
27 Og se nu, jeg siger jer, at

grundvolden til dette folks
udryddelse er ved at blive lagt
ved jeres aadvokaters og jeres
dommeres uretfærdighed.

28 Og se, det skete, at da
Amulek havde talt disse ord,
råbte folket imod ham og sagde:
Nu ved vi, at denne mand er
Djævelens barn, for han har
aløjet for os, for han har talt
imod vor lov. Og se, han siger,
at han ikke har talt imod den.
29 Og videre, han har hånet

vore advokater og vore dom-
mere.

30 Og det skete, at advokaterne
i hjertet satte sig for, at de ville
huske dette imod ham.

31 Og blandt dem var der
en, hvis navn var Ze’ezrom. Se,
han var den førende med hen-
syn til at aanklage Amulek og
Alma, for han var en af de dyg-
tigste blandt dem og havde
mange forretninger at gøre
blandt folket.

32 Se, det var disse advokaters
hensigt at få vinding; og de
fik vinding i forhold til deres
beskæftigelse.

KAPITEL 11

Det nefitiske møntsystem bliver
forklaret – Amulek strides med
Ze’ezrom – Kristus frelser ikke
mennesker i deres synder – Kun de,
der arver Himmeriget, bliver frelst
– Alle mennesker opstår til udøde-

lighed – Der findes ingen død efter
opstandelsen. Omkring 82 f.Kr.

Se, der stod i Mosijas lov, at hver
mand, der beklædte et dommer-
sæde, eller de, der blev udpeget
til dommere, skulle have løn i
forhold til den tid, de anvendte
til at dømme dem, der blev ført
frem for dem for at blive dømt.

2 Se, hvis en mand skyldte en
anden, og han ikke ville betale
det, som han skyldte, blev han
indklaget for dommeren; og
dommeren udøvede sin myn-
dighed og sendte betjente ud for
at få manden ført frem for sig;
og han dømte manden i henhold
til loven og de beviser, der blev
fremført imod ham, og således
blev manden tvunget til at
betale det, som han skyldte,
eller blive frataget sin ejendom
eller blive stødt ud af folket
som tyv og røver.

3 Og dommeren fik løn i for-
hold til sin tid: en senine guld
for en dag eller en senum sølv,
hvilket svarer til en senine guld;
og det er i henhold til den lov,
som var givet.

4 Se, dette er navnene på de
forskellige stykker af deres guld
og deres sølv efter deres værdi.
Og navnene blev givet af nefit-
terne, for de regnede ikke på
samme måde som de jøder,
der var i Jerusalem; ej heller
målte de på samme måde som
jøderne; men de ændrede deres
beregnings- og målesystem ef-
ter folkets ønske og omstændig-
heder i hver slægt indtil dom-

27a Luk 11:45–52. 28a Alma 14:2. 31a Alma 11:20–36.
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mernes regeringstid, hvor de
blev astadfæstet af kong Mosija.

5 Se, beregningssystemet er så-
ledes: En senine guld, en seon
guld, en shum guld og en limna
guld.

6 En senum sølv, en amnor sølv,
en ezrom sølv og en onti sølv.

7 En senum sølv svarede til en
senine guld, og hver af disse til
et mål byg og også til et mål af
enhver anden slags korn.

8 Se, værdien af en seon guld
var det dobbelte af værdien af
en senine.

9 Og en shum guld var dobbelt
så meget værd som en seon.

10 Og en limna guld svarede i
værdi til dem alle.

11 Og en amnor sølv var lige så
meget som to senum.

12 Og en ezrom sølv var lige så
meget som fire senum.

13 Og en onti var lige så meget
som dem alle.

14 Se, dette er værdien af de
mindre størrelser i deres bereg-
ningssystem:

15 En shiblon er det halve af en
senum; derfor svarer en shiblon
til et halvt mål byg.

16 Og en shiblum er en halv
shiblon.

17 Og en lea er det halve af en
shiblum.

18 Se, dette er deres størrelser
efter deres beregningssystem.

19 Se, en antion guld svarer til
tre shiblon.

20 Se, det var med det ene
formål at få vinding – for de fik
deres løn i forhold til deres be-

skæftigelse – derfor ophidsede
de folket til optøjer og alle
slags uroligheder og ugude-
lighed, så de kunne få mere
beskæftigelse, så de kunne afå
penge i forhold til de søgsmål,
der blev indbragt for dem;
derfor ophidsede de folket
mod Alma og Amulek.

21 Og denne Ze’ezrom be-
gyndte at udspørge Amulek,
idet han sagde: Vil du svare mig
på nogle få spørgsmål, som jeg
vil stille dig? Se, Ze’ezrom var
en mand, der var dygtig i Djæ-
velens aanslag, så han kunne
ødelægge det, der var godt; der-
for sagde han til Amulek: Vil du
svare på de spørgsmål, som jeg
vil stille dig?

22 Og Amulek sagde til ham:
Ja, hvis det er i overensstemmel-
se med aHerrens Ånd, som er i
mig; for jeg vil intet sige, der er
i modstrid med Herrens Ånd.
Og Ze’ezrom sagde til ham: Se,
her er seks onti sølv, og alle
dem vil jeg give dig, hvis du
vil fornægte eksistensen af et
allerhøjeste væsen.

23 Se, Amulek sagde: O, du
ahelvedes barn, hvorfor bfrister
du mig? Ved du ikke, at de
retfærdige ikke giver efter for
sådanne fristelser?

24 Tror du, at der ingen Gud
er? Jeg siger dig: Nej, du ved, at
der er en Gud, men du elsker
den amammon mere end ham.

25 Og se, har du løjet for mig
foran Gud. Du sagde til mig: Se,
disse seks onti, som er af stor

11 4a Mosi 29:40–44.
20a Alma 10:32.
21a Alma 10:13.

22a gs Helligånden.
23a Alma 5:41.

b gs Fristelse.

24a 1 Tim 6:10; Tit 1:11.
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værdi, vil jeg give dig! mens du
havde det i dit hjerte ikke at
ville give mig dem; og det var
alene dit ønske, at jeg skulle
fornægte den sande og levende
Gud, så du kunne få grund til
at gøre det af med mig. Og se
nu, for dette store onde skal du
få din løn.
26 Og Ze’ezrom sagde til ham:

Siger du, at der er en sand og
levende Gud?

27 Og Amulek sagde: Ja, der
er en sand og levende Gud.

28 Se, Ze’ezrom sagde: Er der
mere end én Gud?

29 Og han svarede: Nej.
30 Se, Ze’ezrom sagde til ham

igen: Hvorledes ved du dette?
31 Og han sagde: En aengel

har kundgjort det for mig.
32 Og Ze’ezrom sagde igen:

Hvem er han, som skal komme?
Er det Guds Søn?

33 Og han sagde til ham: Ja.
34 Og Ze’ezrom sagde igen:

Skal han frelse sit folk ai dets
synder? Og Amulek svarede
og sagde til ham: Jeg siger dig,
at det skal han ikke, for det er
umuligt for ham at tilbagekalde
sit ord.

35 Se, Ze’ezrom sagde til folket:
Se til, at I husker dette, for han
sagde, at der kun er én Gud,
dog siger han, at Guds Søn skal
komme, men at han ikke skal
frelse sit folk – som om han

havde myndighed til at give
Gud befaling.

36 Se, Amulek siger igen til
ham: Se, du har løjet, for du
siger, at jeg talte, som om jeg
havde myndighed til at befale
Gud, fordi jeg sagde, at han ikke
skal frelse sit folk i deres synder.

37 Og jeg siger dig igen, at han
ikke kan frelse dem i deres
asynder, for jeg kan ikke for-
nægte hans ord, og han har sagt,
at bintet urent kan arve cHim-
meriget; hvorledes kan I derfor
blive frelst, medmindre I arver
Himmeriget? Derfor kan I ikke
blive frelst i jeres synder.

38 Se, Ze’ezrom siger igen til
ham: Er Guds Søn selve den
evige Fader?

39 Og Amulek sagde til ham:
Ja, han er selve den aevige Fader
til himlen og jorden og balt, som
er i dem; han er begyndelsen og
enden, den første og den sidste.

40 Og han skal komme til aver-
den for at bforløse sit folk; og
han skal cpåtage sig de over-
trædelser, der er begået af dem,
som tror på hans navn; og det er
dem, der skal have evigt liv, og
frelse bliver ikke andre til del.

41 Derfor forbliver de ugude-
lige, som om der aingen forløs-
ning var blevet foretaget, bortset
fra at dødens bånd bliver løst;
for se, den dag kommer, da
balle skal opstå fra de døde og

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.
gs Ugudelig.

c gs Guds rige eller

Himmeriget.
39a Es 9:5.

b Kol 1:16;
Mosi 4:2.

40a gs Verden.
b Rom 11:26–27.
c 2 Mos 34:6–7;

Es 53:5;

1 Joh 2:2;
Mosi 14:5; 15:12;
L&P 19:16–19.

41a Alma 12:18;
L&P 88:33.

b Åb 20:12–13;
Alma 42:23.
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stå foran Gud og blive cdømt
efter deres gerninger.
42 Se, der er en død, som kal-

des en timelig død; og Kristi
død skal løse denne timelige
døds abånd, så alle bliver oprejst
fra denne timelige død.

43 Ånden og legemet skal atter
blive agenforenet i deres fuld-
komne form; både lem og led
skal blive bragt tilbage til deres
rette skikkelse, ligesom vi er nu
på dette tidspunkt; og vi skal
blive ført frem for Gud, idet vi
ved det samme, som vi ved nu,
og have en klar berindring om
al vor cskyld.
44 Se, denne genoprettelse

skal blive alle til del, både gamle
og unge, både trælle og frie,
både mænd og kvinder, både de
ugudelige og de retfærdige; og
der skal end ikke gå så meget
som et hår på hovedet tabt; men
alt skal blive abragt tilbage til
dets fuldkomne skikkelse, som
det er nu, eller i legemet, og
skal blive bragt frem og stillet
til ansvar for Sønnen Kristi og
Gud bFaderens og den hellige
Ånds domstol, de, som er cén
evig Gud, for at blive ddømt
efter deres gerninger, om de er
gode eller om de er onde.

45 Se nu, jeg har talt til dig om
det dødelige legemes død og
også om det dødelige legemes
aopstandelse. Jeg siger dig, at

dette dødelige legeme bliver
boprejst til et cudødeligt legeme,
det vil sige fra døden, ja, fra den
første død til livet, så de dikke
mere kan dø, idet deres ånd
bliver forenet med deres legeme
for aldrig mere at blive adskilt;
og således bliver det hele eånde-
ligt og udødeligt, så de ikke
mere kan se forgængelighed.

46 Se, da Amulek havde sagt
disse ord, begyndte folket igen
at blive forbavset, og også
Ze’ezrom begyndte at bæve.
Og således sluttede Amuleks
ord, eller dette er alt, hvad jeg
har skrevet.

KAPITEL 12

Alma strides med Ze’ezrom –
Guds hemmeligheder kan kun gives
til de trofaste – Menneskene bliver
dømt efter deres tanker, tro, ord og
gerninger – De ugudelige skal lide
en åndelig død – Dette jordeliv er
en prøvetilstand – Forløsningspla-
nen tilvejebringer opstandelsen og
ved tro forladelse for synder – Den,
der har omvendt sig, har krav på
barmhjertighed ved den enbårne
Søn. Omkring 82 f.Kr.

Se, Alma, der så, at Amuleks
ord havde bragt Ze’ezrom til
tavshed, for han så, at Amulek
havde grebet ham i hans aløgn
og bedrag, der havde til formål

41c gs Dom, den
endelige.

42a Alma 12:16.
43a 2 Ne 9:13;

Alma 40:23.
b 2 Ne 9:14; Mosi 3:25;

Alma 5:18.
c gs Skyld.

44a Alma 41:12–15.
b gs Gud,

Guddommen – Gud
Faderen.

c 3 Ne 11:27, 36.
gs Gud,
Guddommen.

d Åb 20:12–13.

45a Alma 40:23;
L&P 88:16.

b gs Opstandelse.
c gs Udødelighed.
d Åb 21:4;

L&P 63:49; 88:116.
e 1 Kor 15:44.

12 1a Alma 11:20–38.
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at gøre det af med ham, og så,
at han begyndte at bæve ved
bbevidstheden om sin skyld, han
åbnede munden og begyndte
at tale til ham og stadfæste
Amuleks ord og forklare ud
over, eller at udfolde skrifterne
ud over det, som Amulek havde
gjort.
2 Se, de ord, som Alma talte

til Ze’ezrom, blev hørt af folk
rundt omkring; for mængden var
stor, og han talte på denne vis:

3 Ze’ezrom, du ser, at du er
blevet grebet i din løgnagtighed
og snuhed, for du har ikke bare
løjet for mennesker, men du har
løjet for Gud; for se, han kender
alle dine atanker, og du ser, at
dine tanker bliver gjort kendt
for os ved hans Ånd;

4 og du ser, at vi ved, at din
plan var en meget lumsk plan
efter Djævelens lumskhed om at
lyve og bedrage dette folk, så du
kunne sætte dem op imod os for
at håne os og for at støde os ud –

5 se, dette var en plan fra din
amodstander, og han har udøvet
sin magt ved dig. Se, jeg ønsker,
at du skal huske, at hvad jeg
siger til dig, siger jeg til alle.
6 Og se, jeg siger til jer alle, at

dette var en af Modstanderens
snarer, som han har lagt for at
fange dette folk, så han kunne
bringe jer til at underkaste jer
ham, så han kunne omslutte
jer med sine alænker, så han
kunne lænke jer til evigtvarende

undergang i overensstemmelse
med hans fangenskabs magt.

7 Se, da Alma havde talt disse
ord, begyndte Ze’ezrom at bæve
endnu mere, for han blev mere
og mere overbevist om Guds
kraft; og han var også overbevist
om, at Alma og Amulek havde
kendskab til ham, for han var
overbevist om, at de kendte
hans hjertes tanker og hensigter;
for der var blevet givet dem
magt, så de kunne kende dem i
overensstemmelse med profe-
tiens ånd.

8 Og Ze’ezrom begyndte at
udspørge dem flittigt, for at han
kunne få mere at vide angående
Guds rige. Og han sagde til
Alma: Hvad betyder det, som
Amulek har sagt angående de
dødes opstandelse, at alle skal
opstå fra de døde, både de
retfærdige og de uretfærdige,
og blive ført frem for Gud for
a t b l i v e d ø m t e f t e r d e r e s
gerninger?

9 Og nu begyndte Alma at ud-
lægge dette for ham og sagde:
Det er givet mange at forstå
Guds ahemmeligheder; dog er
de blevet underlagt en streng
befaling om, at de ikke må for-
tælle om dem, bundtagen i for-
hold til den del af hans ord, som
han skænker menneskenes børn
i forhold til den agtpågivenhed
og flid, som de viser ham.

10 Og den, der aforhærder sit
hjerte, han modtager derfor en

1b gs Samvittighed.
3a Jakob 2:5;

Alma 10:17;
L&P 6:16.

5a gs Djævelen.

6a Alma 5:7–10.
9a Alma 26:22.

gs Guds
hemmeligheder.

b Joh 16:12;

Alma 29:8;
3 Ne 26:8–11;
Eter 4:7.

10a 2 Ne 28:27;
Eter 4:8.
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bmindre del af ordet; og den,
der cikke forhærder sit hjerte,
til ham dgives der en større
del af ordet, indtil det er givet
ham at kende Guds hemmelig-
heder, indtil han kender dem
fuldstændigt.
11 Og de, der forhærder hjertet,

til dem gives en mindre adel af
ordet, indtil de bintet kender
til hans hemmeligheder; og da
bliver de taget til fange af
Djævelen og bliver efter hans
vilje ført ned til undergang.
Se, det er det, der menes med
chelvedes dlænker.

12 Og Amulek har talt tydeligt
om adøden og om at blive op-
rejst fra denne dødelighed til
en tilstand af udødelighed og
om at blive ført frem for Guds
domstol for at blive bdømt efter
vore gerninger.

13 Så hvis vort hjerte er blevet
forhærdet, ja, hvis vi har forhær-
det vort hjerte mod ordet i en
sådan grad, at det ikke er blevet
fundet i os, da bliver vor tilstand
forfærdelig, for da bliver vi
dømt skyldige.

14 For vore aord skal dømme
os skyldige, ja, alle vore gernin-
ger skal dømme os skyldige; vi
skal ikke blive fundet uplettede;
og vore tanker skal også dømme
os skyldige, og i denne forfær-
delige tilstand skal vi ikke turde

se op til vor Gud; og vi ville
være glade, hvis vi kunne befale
klipperne og bbjergene at falde
ned over os for at cskjule os for
hans nærhed.

15 Men dette kan ikke ske; vi
må komme frem og stå foran
ham i hans herlighed og i
hans kraft og i hans magt, stor-
hed og herredømme og til vor
evigtvarende askam erkende,
at alle hans bstraffedomme er
retfærdige; at han er retfærdig
i alle sine gerninger, og at han
er barmhjertig mod menneske-
nes børn, og at han har al magt
til at frelse enhver, der tror
på hans navn og frembringer
de frugter, som er omvendelse
værdig.

16 Og se nu, jeg siger jer, da
kommer der en død, ja, en
anden adød, som er en åndelig
død; da er det en tid, da hver
den, der dør i sine synder med
hensyn til en legemlig bdød,
også skal cdø en åndelig død;
ja, han skal dø med hensyn til
det, der hører til retfærdighed.

17 Da er det tiden, da deres
pinsler skal være som en asø af
ild og svovl, hvis flammer stiger
op for evigt og altid; og da er det
tiden, da de skal blive lænket
til en evigtvarende undergang
i overensstemmelse med Satans
magt og fangenskab, idet han

10b L&P 93:39.
c gs Ydmyg.
d 2 Ne 28:30;

L&P 50:24.
11a Matt 25:29.

b gs Frafald.
c Ordsp 9:18;

2 Ne 2:29.
gs Helvede.

d Joh 8:34; 2 Ne 28:19.
12a Alma 11:41–45.

b gs Dom, den
endelige.

14a Matt 12:36; Jak 3:6;
Mosi 4:29–30.

b Hos 10:8; 2 Ne 26:5.
c Job 34:22; 2 Ne 12:10.

15a Mosi 3:25.

b 2 Pet 2:9.
gs Retfærdig,
retfærdighed.

16a gs Død, åndelig.
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c 1 Ne 15:33;
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17a Åb 19:20; 21:8;

Mosi 3:27.
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har underlagt sig dem efter
sin vilje.
18 Da, siger jeg til jer, skal de

være, som om der aingen forløs-
ning var blevet foretaget; for de
kan i overensstemmelse med
Guds retfærdighed ikke blive
forløst; og de kan ikke bdø,
eftersom der ingen forgænge-
lighed er mere.

19 Se, det skete, at da Alma var
færdig med at tale disse ord,
begyndte folket at blive mere
forbavset;

20 men der var en vis Antiona,
som var en overordnet hersker
blandt dem, som kom frem og
sagde til ham: Hvad er det, som
du har sagt om, at mennesket
skal opstå fra de døde og blive
forandret fra denne dødelige til
en audødelig tilstand, så sjælen
aldrig kan dø?
21 Hvad betyder det skriftsted,

som siger, at Gud satte akeruber
og et flammesværd øst for
bEdens have, for at vore første
forældre ikke skulle gå ind og
spise af frugten af livets træ og
leve evigt? Og således ser vi, at
der ikke var nogen mulighed
for, at de skulle leve for evigt.
22 Se, Alma sagde til ham: Det

er det, jeg skulle til at forklare.
Nu ser vi, at Adam i henhold til
Guds ord afaldt ved at spise af
den forbudne bfrugt; og således

ser vi, at hele menneskeslægten
ved hans fald blev et cfortabt og
faldent folk.

23 Og se nu, jeg siger jer, at
hvis det havde været muligt for
Adam at have aspist af frugten
af livets træ på det tidspunkt, så
ville der ingen død have været,
og ordet ville have været tomt
og gjort Gud til en løgner; for
han sagde: bHvis du spiser, skal
du visselig dø.

24 Og vi ser, at adøden kommer
over menneskeslægten, ja, den
død, der er blevet omtalt af
Amulek, hvilken er den timeli-
ge død; dog blev der tilstedt
bmennesket et tidsrum, hvori
han kunne omvende sig; derfor
blev dette liv en prøvetilstand, en
tid til at cberede sig til at møde
Gud; en tid til at berede sig til
den uendelige tilstand, som er
blevet omtalt af os, og som er
efter de dødes opstandelse.

25 Se, hvis det nu ikke havde
været for den aforløsningsplan,
der var lagt fra verdens grund-
læggelse, kunne der ikke have
været nogen bopstandelse fra
de døde; men der blev lagt en
forløsningsplan, som skal til-
vejebringe de dødes opstandel-
se, hvorom der er blevet talt.

26 Og se nu, hvis det havde
været muligt, at vore første for-
ældre kunne være gået hen og

18a Alma 11:41.
b Åb 21:4; Alma 11:45;

L&P 63:49.
20a gs Udødelighed.
21a 1 Mos 3:24;

Alma 42:2;
Moses 4:31.
gs Keruber.

b gs Eden.
22a gs Fald, Adams

og Evas.
b 1 Mos 3:6;

2 Ne 2:15–19;
Mosi 3:26.

c Mosi 16:4–5.
23a Alma 42:2–9.

b 1 Mos 2:17.
24a gs Død, fysisk.

b 2 Ne 2:21;
Moses 5:8–12.

c Alma 34:32–35.
25a gs Forløsningsplanen.

b 2 Ne 2:8;
Alma 7:12; 42:23.
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have spist af alivets træ, ville de
have været elendige for evigt,
for de ville ingen forberedende
tilstand have haft; og derfor
ville bforløsningsplanen være
blevet forpurret, og Guds ord
ville have været tomt, da det
ingen virkning ville have haft.
27 Men se, det gik ikke sådan;

men det blev abestemt for men-
neskene, at de skulle dø; og
efter døden skulle de stilles for
bdommen, ja, den selv samme
dom, som vi har talt om, som
er enden.
28 Og efter at Gud havde be-

stemt, at dette skulle ske for
mennesket, se, da så han, at det
var nødvendigt, at mennesket
skulle kende til det, som han
havde bestemt for dem.

29 Derfor sendte han aengle til
at tale til dem, hvilket gjorde,
at menneskene så noget af hans
herlighed.

30 Og de begyndte fra den tid
af at påkalde hans navn; derfor
atalte Gud til menneskene og
kundgjorde dem bforløsnings-
planen, som havde været beredt
fra verdens cgrundlæggelse, og
denne kundgjorde han for dem i
forhold til deres tro og omven-
delse og deres hellige gerninger.
31 Derfor gav han abefalinger

til menneskene, fordi de først

havde overtrådt de bførste be-
falinger med hensyn til det, der
var timeligt, og var blevet som
guder og ckendte godt fra ondt
og havde anbragt sig i en til-
stand, hvor de kunne dhandle,
eller var blevet anbragt i en til-
stand, hvor de kunne handle
efter deres vilje og behag, om de
ville gøre ondt eller gøre godt –

32 derfor gav Gud dem befa-
linger, efter at have akundgjort
forløsningsplanen for dem, for
at de ikke skulle gøre ondt, idet
straffen derfor var den anden
bdød, som var en evigtvarende
død med hensyn til det, der
hører til retfærdighed; for over
sådanne kunne forløsningspla-
nen ingen magt have; for cret-
færdighedens gerninger kunne
i overensstemmelse med Guds
allerstørste godhed ikke blive
tilintetgjort.

33 Men Gud kaldte på menne-
skene i sin Søns navn (idet det
var den forløsningsplan, der var
blevet lagt) og sagde: Hvis I vil
omvende jer og ikke forhærde
hjertet, da vil jeg have barm-
hjertighed med jer ved min
enbårne Søn.

34 Hver den, der derfor om-
vender sig og ikke forhærder
sit hjerte, han skal have krav
på abarmhjertighed ved min

26a 1 Mos 2:9; 1 Ne 15:36;
Alma 32:40.

b Alma 34:8–16;
42:6–28;
Moses 6:59–62.

27a Hebr 9:27;
L&P 42:48.

b gs Dom, den
endelige.

29a Moro 7:25, 31;
L&P 29:42.

30a Moses 5:4–5; 6:51.
b gs Forløsningsplanen.
c Mosi 18:13;

Alma 13:3, 5, 7–8.
31a gs Guds befalinger.

b 1 Mos 2:16–17;
2 Ne 2:18–19.

c 1 Mos 3:22–23;
Moses 4:11.

d 2 Ne 2:16.
gs Handlefrihed.

32a Moses 5:4–9.
b gs Død, åndelig.
c Mosi 15:27;

Alma 34:15–16; 42:15.
34a gs Barmhjertighed.
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enbårne Søn til bforladelse for
sine synder; og disse skal gå
ind til min chvile.

35 Og hver den, der forhærder
sit hjerte og gør misgerninger,
se, jeg sværger i min vrede, at
han ikke skal gå ind til min hvile.

36 Og se, mine brødre, se, jeg
siger jer, at hvis I forhærder
hjertet, skal I ikke gå ind til
Herrens hvile; derfor opildner
jeres misgerninger ham, så han
sender sin vrede ned over jer,
ligesom i det aførste oprør, ja,
ifølge hans ord i det sidste oprør,
såvel som i den første, til jeres
sjæls evigtvarende bundergang;
altså ifølge hans ord til den sid-
ste død såvel som til den første.

37 Og se, mine brødre, efter-
som vi ved dette, og det er
sandt, lad os da omvende os og
ikke forhærde vort hjerte, så vi
ikke aopildner Herren vor Gud
og bringer hans vrede ned over
os i disse, hans næste befalinger,
som han har givet os; men lad
os gå ind til bGuds hvile, som er
beredt i overensstemmelse med
hans ord.

KAPITEL 13

Mænd kaldes til højpræster på
grund af deres store tro og gode
gerninger – De skal undervise i
befalingerne – Ved retfærdighed

bliver de helliggjort og går ind til
Herrens hvile – Melkisedek var en
af disse – Engle kundgør glædelige
tidender over hele landet – De
åbenbarer Kristi virkelige komme.
Omkring 82 f.Kr.

Og videre, mine brødre, vil jeg
lede jeres tanker frem til den
tid, da Gud Herren gav disse
befalinger til sine børn; og jeg
ønsker, at I skal huske, at Gud
Herren aordinerede præster
efter sin hellige orden, som var
efter hans Søns orden, for at
lære folket dem.

2 Og disse præster blev ordi-
neret efter ahans Søns orden på
en bmåde, så folk derved kunne
vide på hvilken måde de skulle
se frem til hans Søn for at få
forløsning.

3 Og dette er den måde, hvor-
på de blev ordineret – de blev
akaldet og bberedt fra verdens
cgrundlæggelse i overensstem-
melse med Guds dforudviden
som følge af deres overordentlig
store tro og gode gerninger; til at
begynde med blev de overladt
til at evælge godt eller ondt; der-
for er de, eftersom de valgte det
gode og udøvede overordentlig
stor ftro, gkaldet med en hellig
kaldelse, ja, med den hellige
kaldelse, som var beredt samti-
dig med og i henhold til en for-
beredt forløsning for sådanne.

34b gs Syndsforladelse.
c gs Hvile.

36a Jakob 1:7–8;
Alma 42:6, 9, 14.

b gs Fordømmelse.
37a 1 Ne 17:30;

Jakob 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.
gs Udvælgelse;
Forudordination.

b L&P 138:55–56.

c Alma 12:25, 30.
gs Forudtilværelse.

d L&P 38:2.
e gs Handlefrihed.
f gs Tro.
g gs Kalde, kaldet af

Gud; Præstedømme.
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4 Og således er de blevet
akaldet til dette hellige kald som
følge af deres tro, mens andre
forkastede Guds Ånd som følge
af deres hjertes hårdhed og
deres sinds blindhed, mens de,
hvis det ikke havde været for
dette, kunne have haft et lige så
stort bprivilegium som deres
brødre.

5 Eller kort sagt, til at begynde
med var de på asamme stade
som deres brødre; og således
blev dette hellige kald beredt
fra verdens grundlæggelse for
sådanne, som ikke ville forhær-
de hjertet, og det er i og ved den
enbårne Søns forsoning, han
som blev beredt –
6 og således blev de kaldet

med denne hellige kaldelse og
ordineret til det høje præste-
dømme efter Guds hellige orden
for at lære menneskenes børn
hans befalinger, så de også
kunne gå ind til hans ahvile –
7 dette høje præstedømme er

efter hans Søns orden, hvilken
orden var til fra verdens grund-
læggelse eller med andre ord er
auden dages begyndelse eller
års ende og er beredt fra evig-
hed til al evighed ifølge bhans
forudviden om alt –
8 se, de blev aordineret på

denne måde – de blev kaldet
med en hell ig kaldelse og

ordineret med en hellig ordi-
nance og påtog sig det høje
præstedømme efter den hellige
orden, hvilket kald og hvilken
ordinance og hvilket høje præ-
stedømme er uden begyndelse
eller ende –

9 således bliver de ahøjpræster
for evigt af Sønnens, Faderens
Enbårnes, orden, han, som er
uden dages begyndelse eller års
ende, og som er fuld af bnåde,
upartiskhed og sandhed. Og
således er det. Amen.

10 Se, som jeg sagde angående
denne hellige orden eller dette
ahøje præstedømme, så var der
mange, der blev ordineret og
blev højpræster for Gud; og det
var som følge af deres overor-
dentlig store tro og bomvendelse
og deres retfærdighed for Gud,
for de valgte at omvende sig og
øve retfærdighed frem for at
fortabes.

11 Derfor blev de kaldet efter
denne hellige orden og blev
ahelliggjort, og deres bklæder
blev vasket hvide ved Lammets
blod.

12 Se, efter at være blevet
ahelliggjort ved bHelligånden og
have fået deres klæder gjort
hvide, så de var crene og uplette-
de for Gud, kunne de ikke se på
dsynd uden at føle eafsky; og der
var mange, overordentlig man-

4a Eter 12:10.
b 1 Ne 17:32–35.

5a 2 Ne 26:28.
6a Alma 12:37; 16:17.

gs Hvile.
7a Hebr 7:3.

b gs Gud,
Guddommen.

8a L&P 84:33–42.

gs Melkisedekske
præstedømme.

9a gs Højpræst.
b 2 Ne 2:6.

gs Nåde.
10a L&P 84:18–22.

b gs 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.
gs Helliggørelse.

b gs Helligånden.
c gs Ren og uren.
d Mosi 5:2; Alma 19:33.
e Ordsp 8:13;

Alma 37:29.



273 Almas Bog 13:13–23

ge, som blev gjort rene og gik
ind til Herren deres Guds hvile.
13 Og se, mine brødre, ønsker

jeg, at I skal ydmyge jer for Gud
og frembringe de afrugter, som
er omvendelsen værdig, så I
også kan gå ind til denne hvile.
14 Ja, ydmyg jer ligesom folk i

aMelkisedeks dage, han, der
også var højpræst af den sam-
me orden, som jeg har talt om,
og som også påtog sig det høje
præstedømme for evigt.
15 Og det var den selv samme

Melkisedek, til hvem aAbraham
betalte btiende; ja, selv vor fader
Abraham betalte tiende beståen-
de af en tiendedel af alt, hvad
han ejede.

16 Se, disse aordinancer blev
givet på denne måde, for at folk
derved kunne se frem til Guds
Søn, idet den var et bsindbille-
de på hans orden, eller var hans
orden; og dette for at de kunne
se frem til ham for at få forladel-
se for deres synder, så de kun-
ne gå ind til Herrens hvile.

17 Se, denne Melkisedek var
konge over Salems land; og hans
folk havde vokset sig stærke i
synd og vederstyggelighed; ja,
de var alle faret vild, de var
fulde af al slags ugudelighed;

18 men Melkisedek, som havde
udøvet mægtig tro og fået embe-
det i det høje præstedømmes
efter Guds ahellige orden, præ-

dikede omvendelse for sit folk.
Og se, de omvendte sig; og
Melkisedek skabte fred i landet
i sine dage; derfor blev han
kaldt fredsfyrsten, for han var
konge af Salem; og han regerede
under sin far.

19 Se, der var amange før ham,
og der var også mange efter,
men bingen var større, ham har
de derfor især nævnt.

20 Se, jeg behøver ikke at
forklare mere om sagen; hvad
jeg har sagt skulle være tilstræk-
keligt. Se, askrifterne ligger foran
jer; hvis I bfordrejer dem, bliver
det til jeres egen undergang.

21 Og se, det skete, at da Alma
havde sagt disse ord til dem,
strakte han hånden ud mod dem
og råbte med mægtig røst, idet
han sagde: Nu er tiden til at
aomvende sig, for frelsens dag
nærmer sig;

22 ja, og Herrens røst kundgør
det ved engles amund for alle
folkeslag, ja, kundgør det, så de
kan få glædelige tidender om
stor glæde; ja, og han lader disse
glædelige tidender lyde til hele
sit folk, ja, endog til dem, der er
spredt vidt omkring på jordens
overflade; derfor er de kommet
til os.

23 Og de er blevet kundgjort
for os i atydelige vendinger, så
vi kan forstå, så vi ikke kan tage
fejl, og dette fordi vi er bvandrere

13a Luk 3:8.
14a L&P 84:14.

jso, 1 Mos 14:25–40.
gs Melkisedek.

15a gs Abraham.
b 1 Mos 14:18–20;

Mal 3:8–10.
gs Tiende.

16a gs Ordinancer.
b gs Symbolik.

18a gs Melkisedekske
præstedømme.

19a Hel 8:18;
L&P 84:6–16;
107:40–55.

b L&P 107:1–4.

20a gs Skrifter.
b 2 Pet 3:16; Alma 41:1.

21a gs Omvendelse.
22a Alma 10:20.
23a 2 Ne 25:7–8; 31:3;

32:7; Jakob 4:13;
Eter 12:39.

b Jakob 7:26.
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i et fremmed land; derfor er
vi så rigt begunstigede, for vi
får disse glædelige tidender
kundgjort for os i alle dele af
vor vingård.
24 For se, aengle kundgør det

på dette tidspunkt for mange i
vort land; og dette sker med det
formål at berede menneskenes
børns hjerte til at modtage hans
ord på tidspunktet for hans
komme i sin herlighed.

25 Og nu venter vi kun på at
høre de glade nyheder om hans
komme blive kundgjort for os
ved engles mund, for tiden
kommer, vi aved ikke hvor
snart. Gud give, at det bliver i
min tid; men hvad enten det
sker før eller senere, vil jeg fryde
mig derved.

26 Og det skal blive kundgjort
for aretfærdige og hellige mænd
ved engles mund på den tid, da
han kommer, så vore fædres ord
må blive opfyldt, hvad angår
det, som de har talt om ham,
hvilket var i overensstemmelse
med profetiens ånd, som var i
dem.

27 Og se, mine brødre, jeg
aønsker af mit hjertes inderste,
ja, med så stor ængstelse, at det
endog volder smerte, at I vil
lytte til mine ord og kaste jeres
synder fra jer og ikke udsætte
jeres omvendelses dag;
28 men at I vil ydmyge jer for

Herren og påkalde hans hellige
navn og avåge og bede bestan-

digt, så I ikke må blive bfristet
mere end det, som I kan bære,
og således blive ledet af den
hellige Ånd, idet I bliver ydmy-
ge, csagtmodige, underdanige,
tålmodige, fulde af kærlighed
og al langmodighed,

29 idet I har atro på Herren,
idet I har et håb om, at I vil få
evigt liv, idet I altid har bGuds
kærlighed i hjertet, så I kan blive
løftet op på den yderste dag og
gå ind til hans chvile.
30 Og måtte Herren skænke

jer omvendelse, så I ikke nedkal-
der hans vrede over jer, så I ikke
bliver bundet af ahelvedes læn-
ker, så I ikke lider den anden
bdød.

31 Og Alma talte mange flere
ord til folket, som ikke er skre-
vet i denne bog.

KAPITEL 14

Alma og Amulek bliver fængslet og
slået – De troende og deres skrifter
bliver brændt ved ild – Disse
martyrer bliver modtaget af Herren
i herlighed – Fængslets mure bliver
brudt i stykker og falder sammen –
Alma og Amulek bliver udfriet, og
deres forfølgere bliver slået ihjel.
Omkring 82–81 f.Kr.

Og det skete, efter at han var
færdig med at tale til folket, at
mange troede på hans ord og
begyndte at omvende sig og at
granske askrifterne.

24a Alma 10:10; 39:19.
25a 1 Ne 10:4; 3 Ne 1:13.
26a Am 3:7; Luk 2:8–11.
27a Mosi 28:3.
28a gs Bøn; Vogte,

vægter.

b 1 Kor 10:13.
c gs Sagtmodig;

Tålmodighed.
29a Alma 7:24.

b L&P 20:31; 76:116.
gs Næstekærlighed.

c L&P 84:24.
30a gs Fordømmelse;

Helvede.
b gs Død, åndelig.

14 1a 2 Kong 22:8–13.
gs Skrifter.
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2 Men størstedelen af dem
nærede ønske om, at de kunne
slå Alma og Amulek ihjel, for de
var vrede på Alma på grund af
aligefremheden af hans ord til
Ze’ezrom; og de sagde også, at
Amulek havde bløjet for dem og
havde hånet deres lov og også
deres advokater og dommere.
3 Og de var også vrede på

Alma og Amulek; og fordi de
havde vidnet så ligefremt om
deres ugudelighed, forsøgte de
at gøre det af med dem i hem-
melighed.

4 Men det skete, at de ikke
gjorde det; men de greb dem
og bandt dem med stærke reb
og førte dem frem for landets
overdommer.

5 Og folket stod frem og vid-
nede imod dem – og de aflagde
vidnesbyrd om, at de havde
hånet loven og deres advokater
og landets dommere og også
alle folk, som var i landet, og
også havde aflagt vidnesbyrd
om, at der kun var én Gud, og
at han ville sende sin Søn ned
blandt menneskene, men at han
ikke skulle frelse dem; og meget
sådant aflagde folket vidnes-
byrd om imod Alma og Amulek.
Se, dette blev gjort over for
landets overdommer.

6 Og det skete, at Ze’ezrom
var forbavset over de ord, som
var blevet talt, og han var også
klar over den blindhed i sindet,
som han ved sine løgnagtige ord
havde forårsaget blandt folket;
og hans sjæl begyndte at blive

aoprevet ved bbevidstheden om
sin skyld; ja, han begyndte at bli-
ve omsluttet af helvedes kvaler.

7 Og det skete, at han begyndte
at råbe til folket, idet han sagde:
Se, jeg er askyldig, og disse
mænd er uplettede for Gud. Og
han begyndte fra dette tids-
punkt at tale deres sag; men de
hånede ham, idet de sagde: Er
du også besat af Djævelen? Og
de spyttede på ham og bstødte
ham ud fra sig og ligeså alle
dem, der troede på de ord, der
var blevet talt af Alma og Amu-
lek; og de stødte dem ud og
sendte mænd ud for at kaste
sten efter dem.

8 Og de bragte deres hustruer
og børn sammen, og hver den,
der troede eller var blevet op-
lært til at tro på Guds ord,
foranledigede de, at de skulle
kastes i ilden; og de hentede
også deres optegnelser, som
indeholdt de hellige skrifter,
og kastede også dem i ilden, så
de kunne blive brændt op og
tilintetgjort af ilden.

9 Og det skete, at de greb Alma
og Amulek og bragte dem hen
til martyrstedet, for at de kunne
være vidne til drabet på dem,
der blev fortæret af ild.

10 Og da Amulek så de smer-
ter, som kvinderne og børnene,
der blev fortæret af ilden, led,
led han også smerter, og han
sagde til Alma: Hvorledes kan
vi være vidne til dette forfærde-
lige syn? Lad os derfor strække
vore hænder ud og udøve

2a Alma 12:3–7.
b Alma 10:27.

6a Alma 15:5.
b gs Samvittighed.

7a Alma 11:21–37.
b Alma 15:1.
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aGuds kraft, som er i os, og
redde dem fra flammerne.

11 Men Alma sagde til ham:
Ånden driver mig til ikke at
strække min hånd ud; for se,
Herren tager dem op til sig i
aherlighed; og han tillader, at de
kan gøre dette, eller at folket
kan gøre dette mod dem i over-
ensstemmelse med deres hjertes
hårdhed, for at de bstraffedom-
me, som han vil udøve over
dem i sin vrede, må være retfær-
dige; og de cuskyldiges dblod
skal stå som et vidne mod dem,
ja, og råbe indtrængende imod
dem på den yderste dag.

12 Se, Amulek sagde til Alma:
Se, måske vil de også brænde os.

13 Og Alma sagde: Lad det ske
efter Herrens vilje. Men se, vor
gerning er ikke fuldført, derfor
brænder de os ikke.

14 Se, det skete, at da ligene
af dem, der var blevet kastet
i ilden, var fortæret og også
optegnelserne, der blev kastet
ind sammen med dem, kom
landets overdommer og stod
foran Alma og Amulek, mens
de var bundet; og han slog dem
på kinderne med sin hånd, og
sagde til dem: Efter det I har set,
vil I så igen prædike for dette
folk, at de skal blive kastet i en
asø af ild og svovl?
15 Se, I ser, at I ikke havde

magt til at redde dem, der var
blevet kastet i ilden; ej heller har
Gud frelst dem, fordi de var

af jeres tro. Og dommeren slog
dem igen på kinderne og
spurgte: Hvad har I selv at sige?

16 Se, denne dommer var af
aNehors orden og tro, han der
slog Gideon ihjel.

17 Og det skete, at Alma og
Amulek ingenting svarede ham;
og han slog dem igen og over-
gav dem til betjentene, for at de
kunne blive kastet i fængsel.

18 Og da de havde været kastet
i fængsel i tre dage, kom der
mange aadvokater og dommere
og præster og lærere, som var
af Nehors bekendelse; og de
kom ind i fængslet for at tale
med dem, og de udspurgte dem
om mange ord, men de svarede
dem ingenting.

19 Og det skete, at domme-
ren stod foran dem og sagde:
Hvorfor besvarer I ikke disse
menneskers ord? Ved I ikke, at
jeg har magt til at overgive jer
til flammerne? Og han befalede
dem at tale, men de svarede
ingenting.

20 Og det skete, at de forlod
dem og gik deres vej, men
kom igen den næste dag; og
dommeren slog dem også igen
på kinderne. Og mange andre
kom også hen og slog dem, idet
de sagde: Vil I stå frem igen og
dømme dette folk og fordømme
vor lov? Hvis I har så stor
magt, hvorfor audfrier I så ikke
jer selv?

21 Og meget sådant sagde de

10a Alma 8:30–31.
11a gs Herlighed.

b Sl 37:8–13;
Alma 60:13;
L&P 103:3.

gs Retfærdig,
retfærdighed.

c Mosi 17:10.
d gs Martyr.

14a Alma 12:17.

16a Alma 1:7–15.
18a Alma 10:14; 11:20.
20a Matt 27:39–43.
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til dem, idet de skar tænder af
dem og spyttede på dem og
sagde: Hvordan vil vi se ud, når
vi bliver fordømt?
22 Og meget sådant, ja, al

slags sådant sagde de til dem;
og således spottede de dem i
mange dage. Og de nægtede
dem mad, for at de skulle sulte,
og vand, for at de skulle tørste;
og de tog også deres tøj fra dem,
så de var nøgne; og således var
de bundet med stærke reb og
spærret inde i fængslet.

23 Og det skete, efter at de
således havde lidt i mange dage
(og det var på den tolvte dag i
den tiende måned i det tiende år
af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk), at
overdommeren over Ammoni-
has land og mange af deres
lærere og deres advokater gik
ind i fængslet, hvor Alma og
Amulek var bundet med reb.

24 Og overdommeren stod
foran dem og slog dem igen og
sagde til dem: Hvis I har Guds
kraft, så udfri jer fra disse bånd,
og da vil vi tro, at Herren vil
udrydde dette folk i overens-
stemmelse med jeres ord.

25 Og det skete, at de alle, lige
til den sidste, gik hen og slog
dem, idet de sagde de samme
ord; og da den sidste havde talt
til dem, kom aGuds kraft over
Alma og Amulek, og de rejste
sig og stod på benene.
26 Og Alma råbte, idet han

sagde: Hvor længe skal vi lide
disse store atrængsler, o Herre?

O Herre, giv os styrke i forhold
til vor tro, som er på Kristus,
ja, til udfrielse! Og de sønder-
rev de reb, som de var bundet
med; og da folk så dette, be-
gyndte de at flygte, for frygten
for udryddelse var kommet
over dem.

27 Og det skete, at deres frygt
var så stor, at de faldt til jorden
og ikke nåede afængslets yder-
dør; og jorden rystede kraftigt,
og fængslets mure blev brudt i
to, så de faldt til jorden; og
overdommeren og advokater-
ne og præsterne og lærerne, som
slog Alma og Amulek, blev slået
ihjel ved deres fald.

28 Og Alma og Amulek kom
ud af fængslet, og de var ikke
kommet til skade, for Herren
havde givet dem kraft i forhold
til deres tro, som var på Kristus.
Og de kom straks ud af fæng-
slet; og de var aløst af deres
bånd, og fængslet var styrtet til
jorden, og hver eneste sjæl inden
for dets mure, bortset fra Alma
og Amulek, var blevet slået ihjel;
og de gik straks ind til byen.

29 Se, folket, der havde hørt
en stor larm, kom løbende i
mængder for at finde årsagen
til den; og da de så Alma og
Amulek komme ud af fængslet
og så, at dets mure var styrtet
til jorden, blev de slået af stor
frygt og flygtede bort fra Alma
og Amuleks nærhed, ligesom
en ged flygter med sine kid fra
to løver; og således flygtede de
fra Alma og Amuleks nærhed.

25a Alma 8:31.
26a Jak 5:10–11;

Mosi 17:10–20;

L&P 121:7–8.
27a ApG 16:26;

Eter 12:13.

28a Jakob 4:6;
3 Ne 28:19–22.
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KAPITEL 15

Alma og Amulek drager til Sidom
og opretter en menighed – Alma
helbreder Ze’ezrom, som slutter
sig til kirken – Mange bliver døbt,
og kirken har fremgang – Alma og
Amulek drager til Zarahemla.
Omkring 81 f.Kr.

Og det skete , a t Alma og
Amulek blev befalet at drage
ud af den by; og de drog ud og
kom ud til Sidoms land, og se,
dér fandt de alle de folk, der
var draget ud af aAmmonihas
land, og som var blevet bstødt
ud og stenet, fordi de troede på
Almas ord.
2 Og de fortalte dem alt, hvad

der var hændt deres ahustruer
og børn og også om dem selv
og om deres bkraft til udfrielse.
3 Og Ze’ezrom lå også syg ved

Sidom med en brændende feber,
som var forårsaget af de store
anfægtelser i hans sind som føl-
ge af hans augudelighed; for han
antog, at Alma og Amulek ikke
var til mere; og han antog, at de
var blevet slået ihjel på grund
af hans syndighed. Og denne
store synd og hans mange andre
synder rev op i hans sind, indtil
det blev overordentlig plaget,
eftersom han ikke blev udfriet;
derfor begyndte han at svides
af en brændende hede.
4 Se, da han hørte, at Alma og

Amulek var i Sidoms land, be-
gyndte hans hjerte at fatte mod;
og han sendte straks en medde-

lelse til dem, hvori han ønskede
af dem, at de skulle komme til
ham.

5 Og det skete, at de straks tog
af sted i lydighed mod den med-
delelse, som han havde sendt
dem; og de gik ind i huset til
Ze’ezrom; og de fandt ham i
sengen, syg og meget svag med
en brændende feber, og hans
sind var også overordentlig pla-
get på grund af hans syndighed;
og da han så dem, rakte han
hånden frem og bad dem ind-
trængende om, at de ville hel-
brede ham.

6 Og det skete, at Alma sagde
til ham, idet han tog ham ved
hånden: aTror du på Kristi kraft
til frelse?

7 Og han svarede og sagde:
Ja, jeg tror alle de ord, som du
har sagt.

8 Og Alma sagde: Hvis du tror
på Kristi forløsning, kan du
blive ahelbredt.
9 Og han sagde: Ja, jeg tror i

overensstemmelse med dine ord.
10 Og da anråbte Alma Herren

og sagde: O Herre vor Gud, hav
barmhjertighed med denne
mand, og ahelbred ham i forhold
hans tro, som er på Kristus.

11 Og da Alma havde sagt
disse ord, asprang Ze’ezrom op
og begyndte at gå; og dette skete
til hele folkets store forbavselse;
og efterretningen om dette gik
ud over hele Sidoms land.

12 Og Alma døbte Ze’ezrom
til Herren; og han begyndte fra
den tid af at prædike for folket.

15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.
b Alma 14:7.

2a Alma 14:8–14.

b Alma 14:28.
3a Alma 14:6–7.
6a Mark 9:23.

8a gs Helbrede.
10a Mark 2:1–12.
11a ApG 3:1–11.
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13 Og Alma oprettede en me-
nighed i Sidoms land og indvie-
de præster og lærere i landet til
at døbe til Herren hver den, som
nærede ønske om at blive døbt.

14 Og det skete, at det var
mange; for de flokkedes ind fra
hele egnen rundt om Sidom og
blev døbt.

15 Men hvad angår folket i
Ammonihas land, så forblev de
et hårdhjertet og stivnakket folk;
og de omvendte sig ikke fra
deres synder, idet de tilskrev
al Almas og Amuleks kraft
Djævelen; for de var af aNehors
bekendelse og troede ikke på
omvendelse fra deres synder.
16 Og det skete, at Alma og

Amulek – Amulek, der havde
aforsaget alt sit guld og sølv og
sine kostbarheder, som var i
Ammonihas land, for Guds ords
skyld, og som var blevet bafvist
af dem, der engang var hans
venner, og også af sin far og
sine slægtninge;
17 derfor, efter at Alma havde

oprettet menigheden i Sidom
og havde set en omfattende
atilbageholdenhed, ja, havde
set, at folket var blevet tilbage-
holdende med hensyn til deres
hjertes stolthed og begyndte
at bydmyge sig for Gud og
begyndte at samle sig i deres
helligdomme for at ctilbede Gud
foran alteret, idet de bestandigt
dvågede og bad, for at de kunne
blive udfriet fra Satan og fra
edød og fra undergang –

18 se, som jeg sagde, Alma,
der havde set alt dette, han tog
derfor Amulek med sig og kom
over til Zarahemlas land, og han
tog ham med til sit eget hus og
tog sig af ham i hans modgang
og styrkede ham i Herren.

19 Og således endte det tiende
år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

KAPITEL 16

Lamanitterne udrydder folket i
Ammoniha – Zoram leder nefit-
terne til sejr over lamanitterne –
Alma og Amulek og mange andre
prædiker ordet – De underviser i,
at Kristus vil vise sig for nefitterne
efter sin opstandelse. Omkring
81–77 f.Kr.

Og det skete i det ellevte år af
den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk på den
femte dag i den anden måned,
efter at der havde været megen
fred i Zarahemlas land og ikke
havde været nogen krige eller
stridigheder i et vist antal år lige
til den femte dag i den anden
måned i det ellevte år, at der
hørtes et krigsråb ud over hele
landet.

2 For se, lamanitternes hære
var kommet ind fra den side af
landet, der vender mod øde-
marken, ind over grænserne, ja,
endog ind i byen aAmmoniha,
og begyndte at slå folket ihjel
og ødelægge byen.

15a Alma 1:2–15.
16a Luk 14:33;

Alma 10:4.
b gs Forfølgelse.

17a Alma 16:21.
b gs Ydmyg.
c gs Tilbedelse.
d gs Bøn; Vogte,

vægter.
e gs Død, åndelig.

16 2a Alma 15:1, 15–16.
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3 Og se, det skete, at før nefit-
terne kunne mønstre en hær, der
var tilstrækkelig til at drive dem
ud af landet, havde de aslået
de folk ihjel, som var i byen
Ammoniha og også nogle om-
kring grænsen til Noa og havde
ført andre ud i ødemarken som
fanger.

4 Se, det skete, at nefitterne
nærede ønske om at få dem
tilbage, som var blevet ført ud i
ødemarken som fanger.

5 Derfor gik han, der var blevet
udpeget til øverste anfører for
nefitternes hære (og hans navn
var Zoram, og han havde to søn-
ner, Lehi og Aha) – se, Zoram
og hans to sønner, som vidste, at
Alma var højpræst over kirken,
og som havde hørt, at han havde
profetiens ånd, de gik derfor til
ham og ønskede af ham at få
at vide, hvor Herren ville have,
at de skulle drage hen i øde-
marken for at lede efter deres
brødre, som var blevet taget til
fange af lamanitterne.

6 Og det skete, at Alma aad-
spurgte Herren angående sagen.
Og Alma vendte tilbage og
sagde til dem: Se, lamanitterne
vil krydse floden Sidon i den
sydlige ødemark langt oppe på
den anden side af grænsen til
Mantis land. Og se, dér skal I
møde dem på østsiden af floden
Sidon, og dér vil Herren overgive
dine brødre, som er blevet taget
til fange af lamanitterne, til dig.

7 Og det skete, at Zoram og
hans sønner gik over floden

Sidon med deres hære og mar-
cherede langt over på den anden
side af grænsen til Manti ud i
den sydlige ødemark, som lå
på østsiden af floden Sidon.

8 Og de faldt over lamanitter-
nes hære, og lamanitterne blev
spredt og drevet ud i ødemar-
ken; og de tog deres brødre, som
var blevet taget til fange af
lamanitterne, og der var ikke
gået én sjæl tabt af dem, der var
blevet taget til fange. Og de
blev ført tilbage af deres brødre
for at tage deres egne lande i
besiddelse.

9 Og således endte dommernes
ellevte år med, at lamanitterne
var blevet drevet ud af landet,
og at Ammonihas folk blev
audryddet; ja, hver eneste leven-
de sjæl blandt ammonihaitterne
blev bslået ihjel, og ødelagt blev
også deres store by, som de sag-
de, at Gud ikke kunne ødelægge
på grund af dens magt.

10 Men se, på aén dag blev den
lagt øde, og ligene blev sønder-
revet af hunde og ødemarkens
vilde rovdyr.

11 Efter mange dage blev deres
døde kroppe alligevel dynget
op på jordens overflade, og de
blev dækket med et tyndt lag
jord. Og se, stanken deraf var så
stærk, at folket i mange år ikke
drog ind for at tage Ammonihas
land i besiddelse. Og det blev
kaldt for Nehorernes Øde, for
de, der blev slået ihjel, var af
aNehors bekendelse, og deres
lande forblev øde.

3a Alma 9:18.
6a Alma 43:23–24.
9a Alma 8:16; 9:18–24;

Morm 6:15–22.
b Alma 25:1–2.

10a Alma 9:4.

11a Alma 1:15; 24:28–30.
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12 Og lamanitterne drog ikke i
krig mod nefitterne igen før i
det fjortende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk. Og således havde
Nefis folk vedvarende fred i tre
år i hele landet.

13 Og Alma og Amulek drog
ud og prædikede omvendelse
for folket i deres atempler og
i deres helligdomme og også i
deres bsynagoger, som var byg-
get på jødernes vis.

14 Og til så mange, som ville
høre deres ord, gav de bestandig
Guds ord uden at agøre forskel
på folk.

15 Og således drog Alma
og Amulek ud og også mange
andre, som var blevet udvalgt
til arbejdet, for at prædike ordet
overalt i hele landet. Og kirken
blev oprettet overalt i landet,
i hele egnen rundt omkring,
blandt hele det nefitiske folk.

16 Og der fandtes aingen ulig-
hed mellem dem; Herren udøste
sin Ånd over hele landets over-
flade for at berede menneskenes
børns sind, eller for at berede
deres bhjerte, på at modtage det
ord, som ville blive forkyndt
blandt dem på den tid, da han
skulle komme –

17 så de ikke ville være forhær-
dede mod ordet, så de ikke ville
være ikke-troende og fortsætte
mod undergang, men så de ville
modtage ordet med glæde og

som en agren blive indpodet på
det sande bvintræ, så de kunne
gå ind til Herren deres Guds
chvile.
18 Se, de apræster, der drog ud

blandt folket, prædikede imod
al løgn og bbedrageri og cmisun-
delse og stridigheder og ondsin-
dethed og hån og tyveri, røveri,
plyndring, mord, ægteskabs-
brud og al slags uterlighed,
idet de råbte, at dette ikke burde
finde sted –

19 og foreholdt dem det, der
snarlig skulle ske, ja, foreholdt
dem aGuds Søns komme, hans
lidelse og død og også de dødes
opstandelse.

20 Og mange blandt folket
spurgte med hensyn til det sted,
hvor Guds Søn skulle komme;
og de fik forklaret, at han ville
avise sig for dem befter sin op-
standelse; og dette hørte folket
med stor fryd og glæde.

21 Og se, efter at kirken var
blevet oprettet overalt i hele
landet – idet den havde vundet
asejr over Djævelen, og Guds
ord blev prædiket i dets renhed
i hele landet, og Herren udøste
sine velsignelser over folket –
endte således det fjortende år
af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk.

En beretning om Mosijas søn-
ner, som frasagde sig deres

13a 2 Ne 5:16.
b Alma 21:4–6, 20.

14a Alma 1:30.
16a Mosi 18:19–29;

4 Ne 1:3.
b gs Sønderknust

hjerte.

17a Jakob 5:24.
b gs Herrens vingård.
c Alma 12:37; 13:10–13.

18a Alma 15:13.
b gs Bedrag.
c gs Misundelse.

19a gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

20a 2 Ne 26:9;
3 Ne 11:7–14.

b 1 Ne 12:4–6.
21a Alma 15:17.
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ret til riget for Guds ords skyld
og drog op til Nefis land for
at prædike for lamanitterne;
deres lidelser og udfrielse –
ifølge Almas optegnelse.

Omfatter kapitlerne 17 til og med 27.

KAPITEL 17

Mosijas sønner har profetiens og
åbenbarelsens ånd – De drager
hver sin vej for at kundgøre ordet
for lamanitterne – Ammon drager
til Ismaels land og bliver kong
Lamonis tjener – Ammon redder
kongens flokke og slår hans fjender
ved Sebus’ vand. Vers 1–3 omkring
77 f.Kr., vers 4 omkring 91–77
f.Kr. og vers 5–39 omkring 91 f.Kr.

Og se, det skete, at mens Alma
var på vej fra Gideons land
sydpå i retning mod Mantis
land, se, da amødte han til sin
forbavselse bMosijas sønner, der
var på vej til Zarahemlas land.

2 Se, disse, Mosijas sønner,
var sammen med Alma på det
tidspunkt, da englen for aførste
gang viste sig for ham; derfor
frydede Alma sig overordentlig
ved at se sine brødre; og hvad
der bidrog mere til hans glæde
var, at de stadig var hans brødre
i Herren; ja, og de havde vokset
sig stærke i kundskaben om
sandheden, for de var mænd
med en sund forståelse, og de
havde b gransket skrifterne

flittigt, for at de kunne kende
Guds ord.

3 Men det er ikke alt; de havde
hengivet sig til megen bøn og
afaste, derfor havde de profeti-
ens ånd og åbenbarelsens ånd,
og når de bunderviste, undervi-
ste de med magt og myndighed
fra Gud.

4 Og de havde undervist i
Guds ord i et tidsrum af fjorten
år blandt lamanitterne, og det
var i høj grad alykkedes dem at
bbringe mange til kundskab om
sandheden; ja, ved deres ords
kraft blev mange ført til Guds
alter for at påkalde hans navn og
cbekende deres synder for ham.
5 Se, dette er de omstændig-

heder, de var underkastet på
deres rejser, for de havde mange
trængsler; de led meget både på
legeme og på sjæl, såsom sult,
tørst og udmattelse og også
store åndelige aanstrengelser.
6 Se, dette er deres rejser: Da

de havde ataget afsked med
deres far, Mosija, i dommernes
første år efter at have bfrasagt
sig riget, som deres far nærede
ønske om at overdrage dem, og
det var også folkets vilje,

7 rejste de alligevel fra Zara-
hemlas land og tog deres sværd
og deres spyd og deres buer og
deres pile og deres slynger med
sig; og dette gjorde de, for at de
kunne sørge for føde til sig selv,
mens de var i ødemarken.

8 Og således drog de ud i øde-

17 1a Alma 27:16.
b Mosi 27:34.

2a Mosi 27:11–17.
b gs Skrifter.

3a gs Faste; Bøn.

b gs Undervisning –
At undervise med
Ånden.

4a Alma 29:14.
b gs Missionering.

c gs Bekendelse.
5a Alma 8:10.
6a Mosi 28:1, 5–9.

b Mosi 29:3.
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marken sammen med dem, som
de havde udvalgt, for at drage
op til Nefis land for at prædike
Guds ord for lamanitterne.
9 Og det skete, at de rejste i

ødemarken i mange dage, og
de fastede meget og abad meget
om, at Herren ville skænke dem
en del af sin Ånd til at ledsage
dem og forblive hos dem, så
de kunne blive et bredskab i
Guds hænder til, hvis det var
muligt, at bringe deres brødre,
lamanitterne, til kundskab om
sandheden, til kundskab om
tarveligheden af deres fædres
coverleveringer, som ikke var
rigtige.
10 Og det skete, at Herren

abesøgte dem med sin bÅnd og
sagde til dem: cVær trøstet! og
de blev trøstet.
11 Og Herren sagde også til

dem: Drag ud blandt lamanitter-
ne, jeres brødre, og stadfæst mit
ord; dog skal I være atålmodige i
langmodighed og trængsler, så I
kan være gode eksempler for
dem i mig, og jeg vil gøre jer
til et redskab i mine hænder til
frelse for mange sjæle.
12 Og det skete, at Mosijas

sønner og de, der var med dem,
fattede mod i hjertet til at drage
ud til lamanitterne for at kund-
gøre Guds ord for dem.

13 Og det skete, da de var
kommet til grænsen til lamanit-
ternes land, at de askiltes og tog
af sted, den ene fra den anden,

idet de stolede på Herren, at
de skulle mødes igen efter
afslutningen på deres bhøst, for
de antog, at det var et stort
arbejde, de havde påtaget sig.

14 Og det var visselig stort,
for de havde påtaget sig at
prædike Guds ord for et avildt
og forhærdet og grusomt folk,
et folk, der frydede sig ved at
myrde nefitterne og ved at be-
røve og plyndre dem; og de lod
hjertet blive optaget af rigdom
eller af guld og sølv og kostbare
stene; og de forsøgte at få fat
i disse ting ved at myrde og
plyndre, så de ikke skulle ar-
bejde for dem med deres egne
hænder.

15 Således var de et meget
ugideligt folk, hvoraf mange
tilbad afguder, og Guds afor-
bandelse var faldet på dem på
grund af deres fædres boverle-
veringer; alligevel var Herrens
løfter udstrakt til dem på betin-
gelse af omvendelse.

16 Dette var derfor agrunden
til, at Mosijas sønner havde
påtaget sig dette arbejde, at de
måske kunne bringe dem til
omvendelse, at de måske kunne
bringe dem til kundskab om
forløsningsplanen.

17 Derfor skiltes de, den ene
fra den anden, og drog ud
blandt dem, hver mand for sig
i overensstemmelse med Guds
ord og magt, som blev givet ham.

18 Se, Ammon var lederen for

9a Alma 25:17.
gs Bøn.

b Mosi 23:10;
Alma 26:3.

c Alma 3:10–12.
10a L&P 5:16.

b gs Helligånden.
c Alma 26:27.

11a Alma 20:29.
gs Tålmodighed.

13a Alma 21:1.
b Matt 9:37.

14a Mosi 10:12.
15a Alma 3:6–19;

3 Ne 2:15–16.
b Alma 9:16–24; 18:5.

16a Mosi 28:1–3.
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dem, eller rettere han tog sig af
dem; og han forlod dem efter at
have avelsignet dem i henhold
til deres forskellige opgaver og
have givet dem Guds ord eller
tog sig af dem før sin afrejse; og
således begav de sig af sted til
de forskellige dele af landet.
19 Og Ammon tog til Ismaels

land, det land, der var opkaldt
efter aIsmaels sønner, der også
blev lamanitter.

20 Og da Ammon kom ind i
Ismaels land, greb lamanitterne
ham og bandt ham, som det var
deres skik at binde alle de nefit-
ter, der faldt i deres hænder, og
føre dem frem for kongen; og
således blev det overladt til
kongens behag at slå dem ihjel
eller at holde dem i fangenskab
eller at kaste dem i fængsel eller
at vise dem ud af landet efter
hans vilje og behag.

21 Og således blev Ammon
ført frem for den konge, som
var over Ismaels land; og hans
navn var Lamoni, og han var
efterkommer af Ismael.

22 Og kongen spurgte Ammon,
om det var hans ønske at bo i
landet blandt lamanitterne, eller
blandt hans folk.

23 Og Ammon sagde til ham:
Ja, jeg ønsker at bo blandt dette
folk i nogen tid, ja, måske indtil
den dag jeg dør.

24 Og det skete , at kong
Lamoni fandt stor behag i
Ammon og foranledigede, at
hans bånd skulle løses, og han
ville, at Ammon skulle tage en
af hans døtre til hustru.

25 Men Ammon sagde til ham:
Nej, men jeg vil være din tjener.
Derfor blev Ammon tjener for
kong Lamoni. Og det skete, at
han sammen med andre tjenere
blev sat til at vogte Lamonis
flokke i overensstemmelse med
lamanitternes skik.

26 Og efter at han havde været
i kongens tjeneste i tre dage,
og mens han sammen med de
lamanitiske tjenere drog af sted
med deres flokke til stedet med
vand, som hed Sebus’ vand, og
alle lamanitterne driver deres
flokke derhen, for at de kan
få vand –

27 mens Ammon og kongens
tjenere således drev deres flokke
frem til dette sted med vand,
se, da stod der et vist antal af de
lamanitter, som havde været
henne for at vande deres flokke,
og spredte Ammons og kongens
tjeneres flokke, og de spredte
dem, således at de flygtede i
mange retninger.

28 Se, kongens tjenere be-
gyndte at murre, idet de sagde:
Nu slår kongen os ihjel, ligesom
han har gjort med vore brødre,
fordi deres flokke blev spredt
ved disse menneskers ond-
skabsfuldhed. Og de begyndte
at græde overordentlig meget,
mens de sagde: Se, vore flokke
er allerede spredt.

29 Se, de græd af frygt for at
blive slået ihjel. Se, da Ammon
så det, svulmede hjertet i ham
af glæde, for, sagde han, jeg vil
vise min magt for mine medtje-
nere, eller den magt, som er i

18a gs Velsigne. 19a 1 Ne 7:4–6.
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mig, ved at bringe disse flokke
tilbage til kongen, så jeg kan
vinde disse mine medtjeneres
hjerte, så jeg kan få dem til at
tro på mine ord.
30 Og se, dette var Ammons

tanker, da han så trængslerne
hos dem, som han kaldte sine
brødre.

31 Og det skete, at han op-
muntrede dem med sine ord,
idet han sagde: Mine brødre,
vær ved godt mod, og lad os gå
ud og lede efter flokkene, og vi
vil samle dem sammen og føre
dem tilbage til stedet med vand;
og således vil vi bevare flokkene
for kongen, og han vil ikke slå
os ihjel.

32 Og det skete, at de gik ud og
ledte efter flokkene, og de fulgte
Ammon, og de styrtede af sted
med stor raskhed og indhentede
kongens flokke og samlede dem
igen ved stedet med vand.

33 Og disse mænd stod der
igen for at sprede deres flokke;
men Ammon sagde til sine
brødre: Omring flokkene, så de
ikke flygter, så går jeg hen og
strider mod disse mænd, som
spreder vore flokke.

34 Derfor gjorde de, som
Ammon befalede dem, og han
gik hen og stod frem for at stride
mod dem, som stod ved Sebus’
vande; og de var ikke få i antal.

35 Derfor frygtede de ikke
Ammon, for de troede, at én af
deres mænd kunne dræbe ham
efter deres behag, for de vidste
ikke, at Herren havde lovet
Mosija, at han ville audfri hans

sønner af deres hænder, ej heller
kendte de noget til Herren,
derfor frydede de sig ved deres
brødres undergang, og af den
årsag stod de dér for at spredte
kongens flokke.

36 Men aAmmon stod frem og
begyndte at kaste sten efter dem
med sin slynge, ja, med mægtig
kraft slyngede han sten ind
mellem dem; og således slog
han et bvist antal af dem ihjel,
således at de begyndte at blive
forbavset over hans kraft; alli-
gevel var de vrede på ham på
grund af de slagne blandt deres
brødre, og de var fast besluttede
på, at han skulle falde; da de
derfor så, at de cikke kunne
ramme ham med deres sten, gik
de frem med køller for at slå
ham ihjel.

37 Men se, hver mand, der løf-
tede sin kølle for at slå Ammon,
huggede han armene af med sit
sværd, for han modstod deres
slag ved at slå deres arme med
æggen af sværdet, således at de
begyndte at blive forbavsede
og begyndte at flygte for ham;
ja, og de var ikke få i antal; og
han fik dem til at flygte ved sin
arms styrke.

38 Se, seks af dem var faldet
for slyngen, men han dræbte
ingen med sit sværd, undtagen
deres leder, og han huggede så
mange arme af, som blev løftet
mod ham, og det var ikke få.

39 Og da han havde drevet
dem langt bort, vendte han
tilbage, og de vandede deres
flokke og førte dem tilbage til

35a Mosi 28:7;
Alma 19:22–23.

36a Eter 12:15.
b Alma 18:16.

c Alma 18:3.
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kongens græsgang og gik deref-
ter ind til kongen med de arme,
som med Ammons sværd var
blevet hugget af, og som tilhørte
dem, som havde forsøgt at slå
ham ihjel; og de blev båret ind
til kongen som et vidnesbyrd
om det, som de havde gjort.

KAPITEL 18

Kong Lamoni antager, at Ammon
er den Store Ånd – Ammon lærer
kongen om skabelsen, om Guds
måde at handle med menneskene
på og om den forløsning, der sker
ved Kristus – Lamoni tror og falder
til jorden, som om han er død.
Omkring 90 f.Kr.

Og det skete, at kong Lamoni
foranledigede, at hans tjenere
skulle stå frem og vidne om alt
det, som de havde set angående
den sag.

2 Og da de alle havde vidnet
om det, som de havde set, og
han havde hørt om Ammons
trofasthed med hensyn til at
beskytte hans flokke og også
om hans store kraft, da han
stred mod dem, der forsøgte
at slå ham ihjel, blev han over-
ordentlig forbavset og sagde:
Visselig, dette er mere end et
menneske. Se, er dette ikke den
Store Ånd, som sender sådanne
store straffedomme over dette
folk på grund af deres mord?

3 Og de svarede kongen og
sagde: Om han er den Store
Ånd eller et menneske, ved vi
ikke, men så meget ved vi, at

han aikke kan slås ihjel af kon-
gens fjender; ej heller kan de
sprede kongens flokke, når han
er med os, på grund af hans
dygtighed og store styrke; der-
for ved vi, at han er kongens
ven. Og se, o konge, vi tror ikke,
at et menneske kan have så stor
magt, for vi ved, at han ikke
kan slås ihjel.

4 Og se, da kongen hørte disse
ord, sagde han til dem: Nu ved
jeg, at det er den Store Ånd; og
han er kommet ned på dette
tidspunkt for at bevare jeres liv,
så jeg ikke skal aslå jer ihjel,
sådan som jeg slog jeres brødre
ihjel. Se, det er den Store Ånd,
som vore fædre har talt om.

5 Se, det var den overlevering,
som Lamoni havde fået af sin
far, at der var en aStor Ånd. Til
trods for at de troede på en Stor
Ånd, antog de, at hvad de end
gjorde, så var det rigtigt; allige-
vel begyndte Lamoni at frygte
overordentlig af frygt for, at
han havde gjort uret ved at slå
sine tjenere ihjel;

6 for han havde slået mange af
dem ihjel, fordi deres brødre
havde spredt deres flokke ved
stedet med vand; og fordi de
således havde fået deres flokke
spredt, var de blevet slået ihjel.

7 Se, det var disse lamanitters
vane at stå ved Sebus’ vande
og sprede folkets flokke, så de
derved kunne drive mange af
dem, der var blevet spredt, bort
til deres eget land, for det var
den vanlige måde at plyndre
på blandt dem.

18 3a Alma 17:34–38.
4a Alma 17:28–31.

5a Alma 19:25–27.
gs Gud,

Guddommen.
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8 Og det skete, at kong Lamoni
spurgte sine tjenere, idet han
sagde: Hvor er denne mand, der
har så stor en magt?

9 Og de sagde til ham: Se, han
er ved at fodre dine heste. Se,
kongen havde nemlig befalet
sine tjenere før det tidspunkt,
da de skulle vande deres flokke,
at de skulle gøre hans heste og
vogne klar og ledsage ham over
til Nefis land, for der var blevet
bekendtgjort et stort gilde i
Nefis land af Lamonis far, som
var konge over hele landet.

10 Se, da kong Lamoni hørte,
at Ammon var ved at gøre
hans heste og hans vogne klar,
blev han endnu mere forbavset
over Ammons trofasthed og
sagde: Blandt alle mine tjenere
har der visselig ikke været
nogen tjener, der har været så
trofast som denne mand, for
han husker at udføre alle mine
befalinger.

11 Nu ved jeg visselig, at det-
te er den Store Ånd, og jeg ville
ønske af ham, at han kom ind
til mig, men jeg tør ikke.

12 Og det skete, at da Ammon
havde gjort hestene og vognene
klar til kongen og hans tjenere,
gik han ind til kongen, og han
så, at kongens ansigtsudtryk var
forandret; derfor skulle han til at
gå tilbage bort fra hans nærhed.

13 Men en af kongens tjenere
sagde til ham: Rabbana! der,
når det bliver oversat, betyder
vældige eller store konge, efter-
som de anså deres konger for at
være vældige; og således sagde

han til ham: Rabbana, kongen
ønsker, at du skal blive.

14 Derfor vendte Ammon sig
mod kongen og sagde til ham:
Hvad vil du, at jeg skal gøre for
dig, o konge? Og kongen svare-
de ham ikke i et tidsrum af en
time efter deres tid, for han
vidste ikke, hvad han skulle
sige til ham.

15 Og det skete, at Ammon
igen sagde til ham: Hvad ønsker
du af mig? Men kongen svarede
ham ikke.

16 Og det skete, at Ammon,
der var fyldt af Guds Ånd, han
fornemmede derfor kongens
atanker. Og han sagde til ham:
Er det fordi, du har hørt, at jeg
forsvarede dine tjenere og dine
flokke og slog syv af deres
brødre ihjel med slyngen og
med sværdet og huggede ar-
mene af andre for at forsvare
dine flokke og dine tjenere; se,
er det dette, der er årsag din
forundring?

17 Jeg siger dig: Hvad er det,
der gør, at din forundring er så
stor? Se, jeg er et menneske, og
jeg er din tjener, hvad du derfor
end ønsker, og som er ret, det
vil jeg gøre.

18 Se, da kongen havde hørt
disse ord, blev han igen forun-
dret, for han så, at Ammon
kunne alæse hans tanker, men
til trods for det åbnede kong
Lamoni sin mund og sagde til
ham: Hvem er du? Er du den
Store Ånd, som bkender alting?

19 Ammon svarede og sagde
til ham: Det er jeg ikke.

16a Alma 12:3. 18a gs Bedømme, gaven at. b gs Gud, Guddommen.
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20 Og kongen sagde: Hvorle-
des kender du mit hjertes tan-
ker? Du kan tale frimodigt og
fortælle mig angående dette og
også fortælle mig, ved hvilken
magt du dræbte og huggede
armene af mine brødre, som
spredte mine flokke –

21 og se, hvis du vil fortælle
mig om dette, vil jeg give dig,
hvad end du ønsker; og hvis
det var nødvendigt, ville jeg
beskytte dig med mine hære;
men jeg ved, at du er vældigere
end dem alle; alligevel, hvad
end du ønsker af mig, det vil
jeg skænke dig.

22 Se, Ammon, der var vís,
men dog fredelig, han sagde
til Lamoni: Vil du lytte til
mine ord, hvis jeg fortæller
dig, ved hvilken magt jeg gør
dette? Og det er det, som jeg
ønsker af dig.

23 Og kongen svarede ham og
sagde: Ja, jeg vil tro alle dine
ord. Og således blev han fanget
ved list.

24 Og Ammon begyndte at
tale til ham med afrimodighed
og sagde til ham: Tror du, at der
findes en Gud?
25 Og han svarede og sagde

til ham: Jeg ved ikke, hvad det
betyder.

26 Og da sagde Ammon: Tror
du, at der findes en stor Ånd?

27 Og han sagde: Ja.
28 Og Ammon sagde: Det er

Gud. Og Ammon sagde videre
til ham: Tror du, at denne Store

Ånd, som er Gud, har skabt alt,
som er i himlen og på jorden?

29 Og han sagde: Ja, jeg tror,
at han har skabt alt, som er på
jorden, men jeg kender ikke
himlene.

30 Og Ammon sagde til ham:
Himlene er et sted, hvor Gud
bor og alle hans hellige engle.

31 Og kong Lamoni sagde: Er
det oven over jorden?

32 Og Ammon sagde: Ja, og
han ser ned på alle menneskers
børn; og han kender alle hjertets
atanker og hensigter, for ved
hans hånd blev de alle skabt fra
begyndelsen.

33 Og kong Lamoni sagde: Jeg
tror alt, hvad du har talt. Er du
sendt fra Gud?

34 Ammon sagde til ham: Jeg
er et menneske, og amennesket
blev i begyndelsen skabt efter
Guds billede, og jeg er ved hans
hellige Ånd blevet kaldet til at
bundervise dette folk i dette, så
de må blive bragt til kundskab
om det, der er retfærdigt og
sandt;

35 og en del af den aÅnd bor
i mig, hvilket giver mig bkund-
skab og magt i forhold til min
tro og efter mine ønsker, som
er i Gud.

36 Se, da Ammon havde sagt
disse ord, begyndte han ved
verdens skabe lse og også
Adams skabelse og fortalte ham
alt om menneskets fald og
aforklarede og forelagde ham
folkets optegnelser og hellige

24a Alma 38:12.
32a Am 4:13; 3 Ne 28:6;

L&P 6:16.
34a Mosi 7:27;

Eter 3:13–16.
b gs Undervisning –

At undervise med
Ånden.

35a gs Inspiration.
b gs Kundskab.

36a Mosi 1:4;
Alma 22:12; 37:9.
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bskrifter, som var blevet talt
ved cprofeterne, ja, helt op til
den tid, da deres fader, Lehi,
forlod Jerusalem.

37 Og han fortalte dem (nem-
lig kongen og hans tjenere) om
alle deres fædres vandringer i
ørkenen og alle deres lidelser
ved sult og tørst og deres møje
og så videre.

38 Og han fortalte dem ligele-
des om Lamans og Lemuels og
Ismaels sønners oprør, ja, han
fortalte dem om alle deres op-
rør; og han udlagde alle opteg-
nelserne og skrifterne for dem
fra den tid, da Lehi forlod Jeru-
salem og op til nærværende tid.

39 Men det er ikke alt, for han
udlagde for dem den aforløs-
ningsplan, som var beredt fra
verdens grundlæggelse; og han
gjorde dem også bekendt med
Kristi komme, og alle Herrens
gerninger gjorde han dem be-
kendt med.
40 Og det skete, efter at han

havde sagt alt dette og udlagt
det for kongen, at kongen troede
alle hans ord.

41 Og han begyndte at anråbe
Herren, idet han sagde: O Herre,
hav barmhjertighed! I overens-
stemmelse med din overstrøm-
mende abarmhjertighed, som
du har haft med Nefis folk, hav
det med mig og mit folk.

42 Og se, da han havde sagt
dette, faldt han til jorden, som
om han var død.

43 Og det skete, at hans tjenere
tog ham med og bar ham ind til
hans hustru og lagde ham på

en seng; og i et tidsrum af to
dage og to nætter lå han, som
om han var død; og hans hustru
og hans sønner og hans døtre
sørgede over ham på lamanit-
ternes vis, idet de dybfølt
begræd tabet af ham.

KAPITEL 19

Lamoni modtager det evigtvarende
livs lys og ser Forløseren – Hans
husstand falder i henrykkelse, og
mange ser engle – Ammon bliver
bevaret på mirakuløs vis – Han
døber mange og opretter en kirke
blandt dem. Omkring 90 f.Kr.

Og det skete, at efter to dage
og to nætter skulle de til at
tage hans legeme og lægge det
i en gravhule, som de havde
lavet med det formål at begrave
deres døde i.

2 Se, dronningen, der havde
hørt om Ammons ry, hun sendte
derfor bud og ønskede af ham, at
han skulle komme ind til hende.

3 Og det skete, at Ammon
gjorde, som han blev befalet,
og gik ind til dronningen og
ønskede at få at vide, hvad hun
ville, at han skulle gøre.

4 Og hun sagde til ham: Min
mands tjenere har ladet mig
vide, at du er en hellig Guds
aprofet, og at du har magt til at
gøre mange mægtige gerninger
i hans navn.

5 Hvis det derfor er tilfældet,
ønsker jeg, at du skal gå ind og
se til min mand, for han har
ligget på sin seng i et tidsrum

36b gs Skrifter.
c ApG 3:18–21.

39a gs Forløsningsplanen.
41a gs Barmhjertighed.

19 4a gs Profet.
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af to dage og to nætter; og nogle
siger, at han ikke er død, men
andre siger, at han er død, og at
han stinker, og at han burde
lægges i gravhulen; men jeg for
mit vedkommende synes ikke,
at han stinker.
6 Se, dette var, hvad Ammon

ønskede, for han vidste, at kong
Lamoni var i Guds magt; han
vidste, at det mørke aslør af
vantro var ved at blive fjernet
fra hans sind, og at det blys,
som oplyste hans sind, og som
var Guds herligheds lys, som
var hans godheds forunderlige
lys – ja, dette lys havde indgydt
hans sjæl en sådan glæde, efter
at skyen af mørke var blevet
spredt, og at det evigtvarende
livs lys var blevet tændt i hans
sjæl, ja, han vidste, at det havde
overvældet hans naturlige le-
geme, og han var bortrykket i
Gud –

7 derfor var det, som dronnin-
gen ønskede af ham, hans eneste
ønske. Han gik derfor ind for at
se til kongen, sådan som dron-
ningen havde ønsket af ham;
og han så kongen, og han vidste,
at han ikke var død.

8 Og han sagde til dronningen:
Han er ikke død, men han sover
i Gud, og i morgen skal han rejse
sig igen; begrav ham derfor ikke.

9 Og Ammon sagde til hende:
Tror du dette? Og hun sagde til
ham: Jeg har ikke noget vidnes-
byrd bortset fra dit ord og vore
tjeneres ord; alligevel tror jeg,

at det skal ske, sådan som du
har sagt.

10 Og Ammon sagde til hende:
Velsignet er du på grund af
din overordentlig store tro; jeg
siger dig, kvinde, så stor atro
har der ikke været blandt hele
det nefitiske folk.

11 Og det skete, at hun vågede
ved sin mands seng fra det tids-
punkt og indtil det tidspunkt den
næste dag, som Ammon havde
fastsat, at han skulle rejse sig.

12 Og det skete, at han rejste
sig i overensstemmelse med
Ammons ord; og da han rejste
sig, strakte han sin hånd ud
til kvinden og sagde: Velsignet
være Guds navn, og velsignet
er du.

13 For så sikkert, som du lever,
har jeg set min forløser; og han
skal komme og blive afødt af en
bkvinde, og han skal forløse hele
menneskeslægten, som tror på
hans navn. Se, da han havde
sagt disse ord, svulmede hjertet
i ham, og han sank igen om af
glæde; og dronningen sank også
om, overvældet af Ånden.

14 Se, da Ammon så, at Her-
rens Ånd i overensstemmelse
med hans abønner blev udøst
over lamanitterne, hans brødre,
som havde været årsagen til så
stort sørgeudbrud blandt nefit-
terne eller blandt hele Guds
folk på grund af deres syndig-
hed og deres boverleveringer,
faldt han på sine knæ og be-
gyndte at udøse sin sjæl i bøn

6a 2 Kor 4:3–4.
gs Slør.

b gs Lys, Kristi lys.
10a Luk 7:9.

gs Tro.
13a gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

b 1 Ne 11:13–21.
14a L&P 42:14.

b Mosi 1:5.
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og taksigelse til Gud for, hvad
han havde gjort for hans brødre;
og han blev også overvældet af
cglæde, og således var de alle
tre dsunket om på jorden.

15 Se, da kongens tjenere så, at
de var faldet om, begyndte de
også at anråbe Gud, for frygt
for Herren var også kommet
over dem; for det var adem,
som havde stået foran kongen
og vidnet for ham om Ammons
store magt.

16 Og det skete, at de påkaldte
Herrens navn af al deres magt,
ja, indtil de alle var faldet om
på jorden med undtagelse af en
af de lamanitiske kvinder, hvis
navn var Abish, og hun havde
været omvendt til Herren i
mange år som følge af et bemær-
kelsesværdigt syn, som hendes
far havde haft –

17 og da hun således havde
været omvendt til Herren og
aldrig havde gjort det kendt,
vidste hun derfor, da hun så, at
alle Lamonis tjenere var faldet
til jorden, og også at hendes her-
skerinde dronningen og kongen
og Ammon lå udstrakt på jor-
den, at det var Guds magt; og
da hun antog, at denne lejlighed
til at kundgøre for folket, hvad
der var sket blandt dem, at det,
ved at de så dette syn, ville afå
dem til at tro på Guds magt, løb
hun derfor fra hus til hus og
kundgjorde det for folket.

18 Og de begyndte at samle sig
i kongens hus. Og der kom en

mængde, og til deres forbavsel-
se så de kongen og dronningen
og deres tjenere ligge udstrakt
på jorden, og de lå der alle, som
om de var døde; og de så også
Ammon, og se, han var nefit.

19 Og se, folket begyndte at
murre indbyrdes; nogle sagde,
at det var en stor ulykke, der var
kommet over dem, eller over
kongen og hans hus, fordi han
havde tilladt nefitten at ablive
i landet.

20 Men andre irettesatte dem
ved at sige: Kongen har bragt
denne ulykke over sit hus, fordi
han slog de af sine tjenere ihjel,
som havde fået deres flokke
spredt ved aSebus’ vande.

21 Og de blev også irettesat af
de mænd, der havde stået ved
Sebus’ vande og aspredt de flok-
ke, der tilhørte kongen, for de
var vrede på Ammon på grund
af det antal af deres brødre, som
han havde slået ihjel ved Sebus’
vande, mens han forsvarede
kongens flokke.

22 Se, en af dem, hvis bror var
blevet aslået ihjel med Ammons
sværd, og som var overordent-
lig vred på Ammon, trak sit
sværd og trådte frem for at lade
det falde på Ammon og dræbe
ham, og da han løftede sværdet
for at slå ham ihjel, se, da faldt
han død om.

23 Vi ser nu, at Ammon ikke
kunne slås ihjel, for aHerren
havde sagt til Mosija, hans far:
Jeg vil skåne ham, og det skal

14c gs Glæde.
d Alma 27:17.

15a Alma 18:1–2.
17a Mosi 27:14.

19a Alma 17:22–23.
20a Alma 17:26; 18:7.
21a Alma 17:27; 18:3.
22a Alma 17:38.

23a Mosi 28:7;
Alma 17:35.
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ske ham i overensstemmelse
med din tro! derfor bbetroede
Mosija ham til Herren.
24 Og det skete, at da mæng-

den så, at den mand, der havde
løftet sværdet for at slå Ammon
ihjel, var faldet død om, kom
der frygt over dem alle, og
de turde ikke række hånden ud
for at røre ham eller nogen af
dem, der var faldet om; og de
begyndte igen at forundre sig
indbyrdes over , hvad der
kunne være årsagen til denne
store magt, eller hvad alt dette
kunne betyde.

25 Og det skete, at der var
mange blandt dem, der sag-
de, at Ammon var den aStore
Ånd, og andre sagde, at han
var sendt af den Store Ånd.

26 Men andre irettesatte dem
alle, idet de sagde, at han var et
uhyre, der var blevet sendt af
nefitterne for at plage dem.

27 Og der var nogle, der sag-
de, at Ammon var sendt af
den Store Ånd for at plage dem
på grund af deres syndighed,
og at det var den store Ånd,
som altid havde været med
nefitterne, og som altid havde
udfriet dem af deres hænder;
og de sagde, at det var denne
Store Ånd, der havde udryddet
så mange af deres brødre,
lamanitterne.

28 Og således begyndte striden
at blive overordentlig skarp
blandt dem. Og mens de således
stredes, kom den atjeneste-
kvinde, som havde foranlediget

mængden til at samle sig, og da
hun så den strid, der var blandt
mængden, blev hun overor-
dentlig sorgfuld, ja, til tårer.

29 Og det skete, at hun gik hen
og tog dronningen ved hånden,
for at hun måske kunne rejse
hende op fra jorden; og så snart
hun rørte ved hendes hånd,
rejste hun sig op og stod på
benene, og hun råbte med høj
røst, idet hun sagde: O velsig-
nede Jesus, som har frelst mig
fra et aforfærdeligt helvede!
O velsignede Gud, hav bbarm-
hjertighed med dette folk!

30 Og da hun havde sagt dette,
slog hun hænderne sammen,
for hun var fuld af glæde og
talte mange ord, som ikke blev
forstået; og da hun havde gjort
dette, tog hun kong Lamoni
ved hånden, og se, han rejste sig
op og stod på benene.

31 Og da han så striden blandt
folket, gik han straks frem og
begyndte at irettesætte dem og
at lære dem de aord, som han
havde hørt af Ammons mund;
og så mange, som hørte hans
ord, troede og blev omvendt til
Herren.

32 Men der var mange blandt
dem, som ikke ville høre hans
ord, derfor gik de deres vej.

33 Og det skete, at da Ammon
rejste sig, tog han sig også af
dem, og det samme gjorde alle
Lamonis tjenere; og de kund-
gjorde alle det selv samme for
folket: at deres hjerte var blevet
aforandret, at de ikke mere

23b gs Tillid.
25a Alma 18:2–5.
28a Alma 19:16.

29a 1 Ne 14:3.
b gs Barmhjertighed.

31a Alma 18:36–39.

33a gs Født af Gud,
født på ny.
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havde noget ønske om at gøre
bondt.

34 Og se, mange kundgjorde
for folket, at de havde set
aengle og havde talt med dem;
og således havde de fortalt dem
noget om Gud og hans retfær-
dighed.
35 Og det skete, at der var

mange, der troede deres ord;
og så mange, som troede, blev
adøbt; og de blev et retfærdigt
folk, og de oprettede en menig-
hed blandt sig.
36 Og således begyndte Her-

rens værk blandt lamanitterne;
således begyndte Herren at
udøse sin Ånd over dem; og vi
ser, at hans arm er strakt ud til
aalle mennesker, som vil om-
vende sig og tro på hans navn.

KAPITEL 20

Herren sender Ammon til Middoni
for at udfri sine fængslede brødre –
Ammon og Lamoni møder Lamonis
far, som er konge over hele landet –
Ammon overtaler den gamle konge
til at godkende, at hans brødre
bliver frigivet. Omkring 90 f.Kr.

Og det skete, da de havde
oprettet en menighed i det
land, at kong Lamoni ønskede
af Ammon, at han skulle tage
med ham til Nefis land, så han
kunne forestille ham for sin far.

2 Og Herrens røst kom til
Ammon og sagde: Du skal ikke
drage op til Nefis land, for se,
kongen vil stræbe dig efter livet;

men du skal drage til Middonis
land, for se, din bror Aron
og også Muloki og Amma er i
fængsel.

3 Se, det skete, at da Ammon
havde hørt dette, sagde han til
Lamoni: Se, min bror og mine
brødre er i fængsel i Middoni,
og jeg drager derhen, for at jeg
kan udfri dem.

4 Se, Lamoni sagde til Ammon:
Jeg ved, at du i aHerrens styrke
kan gøre alt. Men se, jeg vil
drage med dig til Middonis
land, for kongen i Middonis
land, hvis navn er Antiomno,
er en ven af mig, derfor vil jeg
drage til Middonis land, så jeg
kan smigre kongen i landet, og
han vil da løslade dine brødre
fra bfængslet. Se, Lamoni sagde
til ham: Hvem fortalte dig, at
dine brødre var i fængsel?

5 Og Ammon sagde til ham:
Ingen har sagt mig det, undta-
gen Gud; og han sagde til
mig: Drag af sted, og udfri dine
brødre, for de er i fængsel i
Middonis land.

6 Se, da Lamoni havde hørt
dette, foranledigede han, at hans
tjenere skulle gøre hans aheste
og vogne klar.

7 Og han sagde til Ammon:
Kom, jeg vil drage med dig ned
til Middonis land, og der vil jeg
bønfalde kongen om, at han løs-
lader dine brødre fra fængslet.

8 O g d e t s k e t e , a t m e n s
Ammon og Lamoni var på vej
derhen, mødte de Lamonis far,
som var konge aover hele landet.

33b Mosi 5:2; Alma 13:12.
34a gs Engle.
35a gs Døbe, dåb.

36a 2 Ne 26:33;
Alma 5:33.

20 4a Alma 26:12.

b Alma 20:28–30.
6a Alma 18:9–10.
8a Alma 22:1.
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9 Og se, Lamonis far sagde til
ham: Hvorfor kom I ikke til
agildet på den store dag, da jeg
holdt et gilde for mine sønner
og mit folk?
10 Og han sagde også: Hvor

er du på vej hen med denne
nefit, som er et af børnene af en
aløgner?
11 Og det skete, at Lamoni

forklarede ham, hvor han var
på vej hen, for han frygtede for
at fornærme ham.

12 Og han fortalte ham også
hele grunden til, at han var
blevet i sit eget rige, og at han
ikke var taget til sin far til det
gilde, som han havde beredt.

13 Og se, da Lamoni havde
forklaret ham alt dette, se, da
blev hans far til hans forbavselse
vred på ham og sagde: Lamoni,
du vil udfri disse nefitter, som
er sønner af en løgner. Se, han
udplyndrede vore fædre; og nu
er hans børn også kommet
blandt os, for at de ved deres
snedighed og deres løgne kan
bedrage os, så de igen kan røve
vor ejendom fra os.

14 Se, Lamonis far befalede
ham, at han skulle slå Ammon
ihjel med sværdet. Og han befa-
lede ham også, at han ikke skul-
le drage til Middonis land, men
at han sammen med ham skulle
vende tilbage til aIsmaels land.

15 Men Lamoni sagde til ham:
Jeg vil ikke slå Ammon ihjel, ej
heller vil jeg vende tilbage til
Ismaels land, men jeg drager til
Middonis land, så jeg kan befri

Ammons brødre, for jeg ved, at
de er retfærdige mænd og den
sande Guds hellige profeter.

16 Se, da hans far havde hørt
disse ord, blev han vred på ham,
og han trak sit sværd, så han
kunne slå ham til jorden.

17 Men Ammon stod frem og
sagde til ham: Se, du skal ikke
slå din søn ihjel; alligevel ville
det være abedre, at han faldt end
du, for se, han har bomvendt sig
fra sine synder; men hvis du
skulle falde på dette tidspunkt
i din vrede, kunne din sjæl ikke
blive frelst.

18 Og videre, det er nødven-
digt, at du lader være; for hvis
du skulle aslå din søn, som er
en uskyldig mand, ihjel, ville
hans blod råbe fra jorden til
Herren hans Gud om, at hævn
skulle komme over dig; og må-
ske du så ville miste din bsjæl.

19 Se, da Ammon havde sagt
disse ord til ham, svarede han
ham, idet han sagde: Jeg ved, at
hvis jeg skulle slå min søn ihjel,
at jeg da ville udgyde uskyldigt
blod, for det er dig, der har
forsøgt at slå ham ihjel.

20 Og han strakte hånden ud
for at slå Ammon ihjel. Men
Ammon modstod hans slag og
slog ham også på armen, så han
ikke kunne bruge den.

21 Se, da kongen så, at Ammon
kunne slå ham ihjel, begyndte
han at bønfalde Ammon om, at
han ville skåne hans liv.

22 Men Ammon løftede sit
sværd og sagde til ham: Se, jeg

9a Alma 18:9.
10a Mosi 10:12–17.
14a Alma 17:19.

17a Alma 48:23.
b Alma 19:12–13.

18a gs Mord.

b L&P 42:18.
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vil slå dig ihjel, medmindre du
vil tilstede mig, at mine brødre
må blive løsladt fra fængslet.
23 Da kongen frygtede, at han

skulle miste livet, sagde han:
Hvis du vil skåne mig, vil jeg
skænke dig alt, hvad du end
beder om, endog indtil det halve
af riget.

24 Se, da Ammon så, at han
havde påvirket den gamle
konge efter sit ønske, sagde
han til ham: Hvis du vil tilstede,
at mine brødre bliver løsladt fra
fængslet, og også at Lamoni må
beholde sit rige, og at du ikke
fatter mishag mod ham, men
tilsteder, at han kan handle efter
sine egne ønsker, med hensyn
til ahvad end han tænker, da vil
jeg skåne dig; ellers vil jeg slå
dig til jorden.
25 Se, da Ammon havde sagt

disse ord, begyndte kongen at
fryde sig på grund af sit liv.

26 Og da han så, at Ammon
ikke havde noget ønske om
at slå ham ihjel, og da han
også så den store kærlighed,
han nærede for hans søn Lamo-
ni, blev han overordentlig
forbavset og sagde: Fordi dette
er alt, hvad du har ønsket af
mig, at jeg skulle løslade dine
brødre og tillade, at min søn
Lamoni skulle beholde sit rige,
se, da vil jeg tilstede dig, at
min søn må beholde sit rige
fra denne tid af og for evigt,
og jeg vil ikke mere regere
over ham.

27 Og jeg vil også tilstede dig,
at dine brødre bliver løsladt fra

fængslet, og du og dine brødre
må komme til mig i mit rige, for
jeg ønsker i høj grad at mødes
med dig. For kongen var højst
forbavset over de ord, som
han havde talt, og også over de
ord, som var blevet talt af hans
søn Lamoni; derfor nærede han
aønske om at lære dem.
28 Og det skete, at Ammon og

Lamoni fortsatte på deres rejse
til Middonis land. Og Lamoni
fandt yndest for landets konges
øjne, derfor blev Ammons brød-
re ført ud af fængslet.

29 Og da Ammon mødte dem,
blev han overordentlig sorg-
fuld, for se, de var nøgne, og
deres hud var overordentlig
ilde tilredt, fordi de havde væ-
ret bundet med stærke reb. Og
de havde også lidt sult, tørst og
alle slags trængsler; alligevel
var de atålmodige i alle deres
lidelser.

30 Og som det skete, var det
deres lod at være faldet i hæn-
derne på et mere forhærdet og
et mere stivnakket folk, derfor
ville de ikke lytte til deres ord,
og de havde stødt dem ud og
havde slået dem og havde dre-
vet dem fra hus til hus og fra
sted til sted, lige indtil de var
kommet til Middonis land; og
der blev de pågrebet og kastet i
fængsel og bundet med astærke
reb og holdt fængslet i mange
dage og blev udfriet af Lamoni
og Ammon.

En beretning om Arons og

24a Alma 21:21–22.
27a gs Ydmyg.

29a Alma 17:11.
30a Alma 26:29.
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Mulokis og deres brødres for-
kyndelse for lamanitterne.
Omfatter kapitlerne 21 til og med 26.

KAPITEL 21

Aron lærer amalekitterne om
Kristus og hans forsoning – Aron
og hans brødre bliver fængslet i
Middoni – Efter deres udfrielse
underviser de i synagogerne og
omvender mange – Lamoni skæn-
ker folket i Ismaels land religions-
frihed. Omkring 90–77 f.Kr.

Se, da Ammon og hans brødre
askiltes ved grænsen til lama-
nitternes land, se, da begav
Aron sig på rejse mod det land,
som af lamanitterne blev kaldt
Jerusalem, idet de havde op-
kaldt det efter deres fædres
fødeland, og det lå langt borte
ved grænsen til Mormon.
2 Se, lamanitterne og amalekit-

terne og aAmulons folk havde
bygget en stor by, som blev
kaldt Jerusalem.
3 Se, lamanitterne var i sig selv

tilstrækkelig forhærdede, men
amalekitterne og amulonitterne
var endnu mere forhærdede;
derfor foranledigede de lama-
nitterne til, at de skulle forhær-
de hjertet, at de skulle vokse sig
stærke i ugudelighed og i deres
vederstyggeligheder.

4 Og det skete, at Aron kom
til byen Jerusalem og begyndte
først at prædike for amalekitter-
ne. Og han begyndte at prædike
for dem i deres synagoger, for de

havde bygget synagoger efter
anehorernes orden; for mange
af amalekitterne og amulonit-
terne var af nehorernes orden.

5 Da Aron derfor kom ind i en
af deres synagoger for at prædi-
ke for folket, og mens han talte
til dem, se, da rejste en amalekit
sig op og begyndte at strides
med ham, idet han sagde: Hvad
er det, du har vidnet om? Har
du set en aengel? Hvorfor viser
der sig ikke engle for os? Se, er
dette folk ikke lige så godt som
dit folk?

6 Du siger også, at medmindre
vi omvender os, skal vi fortabes.
Hvordan kender du vort hjertes
tanke og hensigt? Hvordan ved
du, at vi har grund til at omven-
de os? Hvordan ved du, at vi
ikke er et retfærdigt folk? Se,
vi har bygget helligdomme, og
vi samler os for at tilbede Gud.
Vi tror, at Gud vil frelse alle
mennesker.

7 Se, Aron sagde til ham: Tror
du, at Guds Søn skal komme
for at forløse menneskeslægten
fra dens synder?

8 Og manden sagde til ham:
Vi tror ikke, at du ved noget
sådant. Vi tror ikke disse tåbeli-
ge overleveringer. Vi tror ikke,
at du kender til det atilkommen-
de, ej heller tror vi, at dine fæd-
re og heller ikke at vore fædre
kendte noget til det, de talte om
med hensyn til det, der skal
komme.

9 Nu begyndte Aron at åbne
skrifterne for dem angående

21 1a Alma 17:13, 17.
2a Mosi 24:1;

Alma 25:4–9.
4a Alma 1:2–15.

5a Mosi 27:11–15.
8a Jakob 7:1–8.
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Kristi komme og også angående
de dødes opstandelse, og at der
aingen forløsning kunne være
for menneskeslægten, uden ved
Kristi død og lidelser og bforso-
ningen ved hans blod.
10 Og det skete, da han be-

gyndte at udlægge dette for dem,
at de blev vrede på ham og be-
gyndte at spotte ham; og de ville
ikke høre de ord, som han talte.

11 Da han derfor så, at de
ikke ville høre hans ord, gik
han ud af deres synagoge og
kom over til en landsby, som
hed Ani-Anti, og der fandt han
Muloki i færd med at prædike
ordet for dem, og også Amma
og hans brødre. Og de stredes
med mange om ordet.

12 Og det skete, at de så, at
folket ville forhærde hjertet,
derfor drog de bort og kom
over til Middonis land. Og de
prædikede ordet for mange, og
nogle få troede på de ord, som
de forkyndte.

13 Alligevel blev Aron og et
vist antal af hans brødre grebet
og kastet i fængsel, og resten af
dem flygtede ud af Middonis
land til egnene deromkring.

14 Og de, der blev kastet i fæng-
sel, aled meget, og de blev ud-
friet ved Lamonis og Ammons
hånd, og de fik mad og klæder.
15 Og de drog igen ud for at

kundgøre ordet, og således blev
de for første gang udfriet af
fængslet, og således havde de
lidt.

16 Og de drog derhen, hvor de

blev ledt af aHerrens Ånd, idet
de prædikede Guds ord i enhver
af amalekitternes synagoger
eller i enhver af lamanitternes
forsamlinger, hvortil de kunne
få adgang.

17 Og det skete, at Herren be-
gyndte at velsigne dem, således
at de bragte mange til kundskab
om sandheden; ja, de aoverbevi-
ste mange om deres synder og
om deres fædres overleveringer,
som ikke var rigtige.

18 Og det skete, at Ammon
og Lamoni vendte tilbage fra
Middonis land til Ismaels land,
som var deres arveland.

19 Og kong Lamoni ville ikke
tillade, at Ammon skulle tjene
ham eller være hans tjener.

20 Men han foranledigede, at
der skulle bygges synagoger i
Ismaels land; og han foranledi-
gede, at hans folk, eller de
mennesker som var under hans
regering, skulle samle sig.

21 Og han frydede sig ved
dem, og han lærte dem meget.
Og han kundgjorde også for
dem, at de var et folk, som var
under ham, og at de var et frit
folk, at de var frie for kongens,
hans fars, undertrykkelse, for
hans far havde tilstedt ham, at
han kunne regere over de men-
nesker, der var i Ismaels land
og i hele landet deromkring.

22 Og han kundgjorde også
for dem, at de havde afrihed til
at dyrke Herren deres Gud efter
deres ønsker, hvor som helst
de var, hvis det var i det land,

9a Mosi 5:8;
Alma 38:9.

b gs Forsoning.

14a Alma 20:29.
16a Alma 22:1.
17a L&P 18:44.

22a L&P 134:1–4;
TA 1:11.
gs Frihed.
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som var under kong Lamonis
regering.
23 Og Ammon prædikede for

kong Lamonis folk; og det skete,
at han lærte dem om alt angåen-
de det, der vedrører retfærdig-
hed. Og han formanede dem
daglig med al flid; og de gav agt
på hans ord, og de var ivrige
efter at holde Guds befalinger.

KAPITEL 22

Aron lærer Lamonis far om skabel-
sen, Adams fald og planen for
forløsning ved Kristus – Kongen
og hele hans husstand bliver om-
vendt – Opdelingen af landet
mellem nefitter og lamanitter bliver
forklaret. Omkring 90–77 f.Kr.

Se , m e n s A m m o n s å l e d e s
bestandig underviste Lamonis
folk, vender vi nu tilbage til
beretningen om Aron og hans
brødre; for efter at han var
draget bort fra Middonis land,
blev han aledt af Ånden til
Nefis land, ja, til kongens hus,
han, som regerede over hele
landet, bundtagen over Ismaels
land, og det var Lamonis far.

2 Og det skete, at han gik ind til
ham i kongens palads sammen
med sine brødre og bøjede sig
for kongen og sagde til ham: Se,
o konge, vi er Ammons brødre,
som du har audfriet af fængslet.
3 Og se, o konge, hvis du vil

skåne vore liv, vil vi være dine
tjenere. Og kongen sagde til
dem: Rejs jer, for jeg vil skænke
jer livet, og jeg vil ikke tillade,

at I skal være mine tjenere; men
jeg vil forlange, at I underviser
mig, for jeg har været noget
foruroliget i sindet på grund af
jeres bror Ammons storsindet-
hed og storheden af hans ord;
og jeg ønsker at kende årsagen
til, at han ikke er kommet op
fra Middoni sammen med jer.

4 Og Aron sagde til kongen:
Se, Herrens Ånd har kaldt ham
en anden vej; han er draget til
Ismaels land for at undervise
Lamonis folk.

5 Se, kongen sagde til dem:
Hvad betyder det, som I har
sagt om Herrens Ånd? Se, det
er det, der foruroliger mig.

6 Og hvad betyder det, som
Ammon sagde: a Hvis I vil
omvende jer, skal I blive frelst,
og hvis I ikke vil omvende jer,
skal I blive forstødt på den
yderste dag?

7 Og Aron svarede ham og
sagde: Tror du, at der findes en
Gud? Og kongen sagde: Jeg
ved, at amalekitterne siger, at
der findes en Gud, og jeg har
tilstedt dem, at de skulle bygge
helligdomme, så de kan samle
sig og tilbede ham. Og hvis du
nu siger, at der er en Gud, se, så
vil jeg atro det.
8 Og se, da Aron hørte det,

begyndte hans hjerte at fryde
sig, og han sagde: Se, så vist
som du lever, o konge, findes
der en Gud.

9 Og kongen sagde: Er Gud den
aStore Ånd, som førte vore fæd-
re ud af Jerusalems land?

10 Og Aron sagde til ham: Ja,

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.
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han er den Store Ånd, og han
har askabt alt, både i himlen og
på jorden. Tror du det?

11 Og han sagde: Ja, jeg tror,
at den Store Ånd har skabt alt,
og jeg ønsker af dig, at du skal
fortælle mig om alt dette, så vil
jeg atro på dine ord.
12 Og det skete, at da Aron så,

at kongen ville tro på hans ord,
begyndte han fra Adams ska-
belse, idet han alæste skrifterne
for kongen – hvorledes Gud
skabte mennesket efter sit eget
billede, og at Gud gav ham be-
falinger, og at mennesket var
faldet på grund af overtrædelse.
13 Og Aron udlagde skrifterne

for ham fra aAdams skabelse,
idet han fremlagde menneskets
fald for ham og dets kødelige
tilstand og også den bforløs-
ningsplan, som var beredt ved
Kristus cfra verdens begyndelse
for hver den, som vil tro på
hans navn.

14 Og eftersom mennesket var
afaldet, kunne det ikke af sig
selv gøre sig bfortjent til noget;
men Kristi lidelse og død csoner
for deres synder ved tro og
omvendelse og så videre; og at
han bryder dødens bånd, så
dgraven ingen sejr skal få, og så
dødens brod skal blive opslugt
i håbet om herlighed; og Aron
udlagde alt dette for kongen.
15 Og det skete, at efter at Aron

havde udlagt dette for ham,
sagde kongen: aHvad skal jeg
gøre, for at jeg kan få dette evige
liv, som du har talt om? Ja, hvad
skal jeg gøre, for at jeg kan blive
bfødt af Gud og få denne ugu-
delige ånd rykket ud af mit
bryst og modtage hans Ånd, så
jeg kan blive fyldt af glæde, så
jeg ikke bliver forstødt på den
yderste dag? Se, sagde han, jeg
vil give afkald på calt, hvad
jeg besidder, ja, jeg vil frasige
mig mit rige, for at jeg kan få
denne store glæde.

16 Men Aron sagde til ham:
Hvis du aønsker dette, hvis du
vil bøje dig for Gud, ja, hvis
du vil omvende dig fra alle dine
synder og bøje dig for Gud og
påkalde hans navn i tro, over-
bevist om at du skal få, da skal
du få det bhåb, som du ønsker.
17 Og det skete, at da Aron

havde sagt disse ord, aknælede
kongen ned for Herren, ja, han
kastede sig endog til jorden og
bråbte indtrængende, idet han
sagde:

18 O Gud, Aron har fortalt
mig, at der findes en Gud, og
hvis der findes en Gud, og hvis
du er Gud, vil du da give dig til
kende for mig, så vil jeg aflægge
alle mine synder for at kende
dig og for at kunne blive oprejst
fra de døde og blive frelst på
den yderste dag. Og se, da kon-

10a gs Skabe.
11a gs Tro.
12a 1 Ne 5:10–18;

Alma 37:9.
13a 1 Mos 1:26–28.

b gs Forløsningsplanen.
c 2 Ne 9:18.

14a gs Fald, Adams

og Evas.
b 2 Ne 25:23;

Alma 42:10–25.
c Alma 34:8–16.

gs Forsoning.
d Es 25:8;

1 Kor 15:55.
15a ApG 2:37.

b Alma 5:14, 49.
c Matt 13:44–46;

19:16–22.
16a gs Omvendelse.

b Eter 12:4.
17a L&P 5:24.

b gs Bøn.
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gen havde sagt disse ord, blev
han ramt, som om han var død.
19 Og det skete, at hans tjenere

løb hen og fortalte dronningen
alt, hvad der var sket med kon-
gen. Og hun kom ind til kongen;
og da hun så ham ligge, som
om han var død, og også Aron
og hans brødre stå, som om de
havde været årsagen til hans
fald, blev hun vred på dem og
befalede, at hendes tjenere, eller
kongens tjenere, skulle gribe
dem og slå dem ihjel.

20 Se, tjenerne havde set årsa-
gen til kongens fald, derfor
turde de ikke lægge hånd på
Aron og hans brødre, og de
bønfaldt dronningen, idet de
sagde: Hvorfor befaler du, at
vi skal slå disse mænd ihjel,
når nu én af dem er amægtigere
end os alle? Derfor vil vi jo
falde for dem.

21 Se, da dronningen så tjener-
nes frygt, begyndte hun også at
frygte overordentlig meget for,
at en ulykke skulle komme over
hende. Og hun befalede sine
tjenere, at de skulle gå ud og
kalde på folket, så de kunne
dræbe Aron og hans brødre.

22 Se, da Aron så dronningens
beslutsomhed, og da han også
kendte hårdheden af folkets
hjerte, frygtede han for, at en
mængde skulle samle sig, og at
der ville blive en stor strid og
en urolighed blandt dem, derfor
rakte han hånden ud og rejste
kongen op fra jorden og sagde
til ham: Rejs dig. Og han rejste
sig på benene og fik sin styrke.

23 Se, dette blev gjort i overvæ-
relse af dronningen og mange
tjenere. Og da de så det, blev de
meget forundrede og begyndte
at frygte. Og kongen stod frem
og begyndte at aforkynde for
dem. Og han forkyndte for dem,
således at hele hans husstand
blev bomvendt til Herren.

24 Se , der var samlet en
mængde på grund af dronnin-
gens befaling, og der opstod en
stor murren blandt dem på
grund af Aron og hans brødre.

25 Men kongen stod frem
blandt dem og tog sig af dem.
Og de blev fredeligt stemt over
for Aron og dem, der var
med ham.

26 Og det skete, at da kongen
så, at folket var blevet fredeligt
stemt, foranledigede han, at
Aron og hans brødre skulle stå
frem i midten af mængden,
og at de skulle prædike ordet
for dem.

27 Og det skete, at kongen
sendte en aproklamation ud
over hele landet blandt hele sit
folk, som var i hele hans land,
og som var i alle egnene rundt
omkring, som grænsede helt op
til havet mod øst og mod vest,
og som var skilt fra bZarahemlas
land ved et smalt stykke øde-
mark, som strakte sig fra havet
mod øst helt til havet mod vest
og langs grænseegnene mod
kysten og grænseegnene mod
ødemarken, som lå mod nord
ved Zarahemlas land gennem
Mantis grænser ved udspringet
af floden Sidon, som løb fra øst

20a Alma 18:1–3.
23a gs Tjene; Prædike;

Undervisning.
b gs Omvendelse.

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.
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mod vest – og således var lama-
nitterne og nefitterne adskilt.
28 Se, den mest adovne del af

lamanitterne levede i ødemar-
ken og boede i telte, og de var
spredt ud over ødemarken mod
vest i Nefis land, ja, og også vest
for Zarahemlas land i grænse-
egnene ved kysten og mod vest
i Nefis land på deres fædres
første arvested og grænsede
således op mod kysten.
29 Og der var også mange la-

manitter mod øst ved kysten,
hvor nefitterne havde drevet
dem hen. Og således var ne-
fitterne næsten omringet af
lamanitterne; alligevel havde
nefitterne sat sig i besiddelse af
alle de nordlige dele af landet,
som grænsede op til ødemarken
ved udspringet af floden Sidon
fra øst til vest rundt langs med
ødemarken mod nord, lige til
de kom til det land, som de
kaldte aOverflod.

30 Og det grænsede op til det
land, som de kaldte aØdelæg-
gelse, da det var så langt mod
nord, at det strakte sig ind i det
land, der havde været beboet
og var blevet ødelagt, om hvis
bknogler vi har talt, og som blev
opdaget af Zarahemlas folk, idet
det var det sted, hvor de cførst
gik i land.
31 Og de kom derfra op i den

sydlige ødemark. Således blev
landet mod nord kaldt aØde-
læggelse, og landet mod syd
blev kaldt Overflod; det var

den ødemark, der er fuld af alle
slags vilde dyr af enhver art,
hvoraf en del var kommet fra
landet mod nord efter føde.

32 Og se, der var i aafstand
kun halvanden dagsrejse for en
nefit langs grænsen mellem
Overflod og landet Ødelæggelse
fra det østlige til det vestlige
hav; og således var Nefis land
og Zarahemlas land næsten om-
givet af vand, for der var kun en
lille blandtange mellem landet
mod nord og landet mod syd.

33 Og det skete, at nefitterne
havde bosat sig i landet Over-
flod lige fra det østlige til det
vestlige hav, og således havde
nefitterne i deres visdom med
deres vagter og deres hære
indesluttet lamanitterne mod
syd, for at de på den måde ikke
skulle få flere besiddelser mod
nord, for at de ikke skulle over-
svømme landet mod nord.

34 Derfor kunne lamanitterne
ikke få flere besiddelser undta-
gen i Nefis land og i ødemarken
deromkring. Se, dette anså
nefitterne for víst – eftersom
lamanitterne var deres fjender,
ville de ikke lade sig plage af
dem fra alle sider, og også for
at de kunne have et land, som
de kunne flygte til efter deres
ønsker.

35 Og se, efter at have sagt
dette vender jeg igen tilbage
til beretningen om Ammon og
Aron, Omner og Himni og
deres brødre.

28a 2 Ne 5:22–25.
29a Alma 52:9; 63:5.
30a Alma 50:34;

Morm 4:1–3.

b Mosi 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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KAPITEL 23

Religionsfrihed bliver forkyndt –
Lamanitterne i syv lande og byer
bliver omvendt – De kalder sig
anti-nefi-lehier og bliver frigjort fra
forbandelsen – Amalekitterne og
amulonitterne forkaster sandheden.
Omkring 90–77 f.Kr.

Se, nu skete det, at lamanitter-
nes konge sendte en aprokla-
mation ud til hele sit folk om, at
de ikke måtte lægge hånd på
Ammon eller Aron eller Omner
eller Himni, ej heller ikke på
nogen af deres brødre, som ville
drage ud og prædike Guds ord
på noget som helst sted, de
måtte befinde sig, i nogen som
helst del af deres land.

2 Ja, han sendte en forordning
ud til dem om, at de ikke måtte
lægge hånd på dem for at binde
dem eller kaste dem i fængsel;
ej heller måtte de spytte på
dem eller slå dem eller støde
dem ud af deres synagoger eller
piske dem; ej heller måtte de
stene dem; men at de skulle
have fri adgang til deres huse
og også deres templer og deres
helligdomme.

3 Og således kunne de drage
omkring og prædike ordet efter
deres ønsker, for kongen var
blevet omvendt til Herren, og
hele hans husstand; derfor
sendte han sin proklamation
ud over hele landet til sit folk,
for at Guds ord ikke skulle
møde nogen hindring, men at

det måtte få fremgang overalt i
hele landet, så hans folk måtte
blive overbevist om deres fæd-
res ugudelige aoverleveringer,
og så de måtte blive overbevist
om, at de alle var brødre, og
at de ikke burde myrde eller
plyndre eller stjæle eller begå
ægteskabsbrud eller begå nogen
form for ugudelighed.

4 Og se, det skete, at da kongen
havde udsendt denne prokla-
mation, at Aron og hans brødre
drog fra by til by og fra det ene
tilbedelseshus til det andet, idet
de oprettede menigheder og
indviede præster og lærere
overalt i landet blandt lamanit-
terne til at prædike og til at un-
dervise i Guds ord blandt dem;
og således begyndte de at få
stor medgang.

5 Og tusinder blev bragt til
kundskab om Herren, ja, tusin-
der blev bragt til at tro på nefit-
ternes aoverleveringer; og de
blev fortalt om de boptegnelser
og profetier, som var blevet
overdraget lige til nærværende
tid.

6 Og så vist som Herren lever,
så vist er det, at så mange som
troede, eller så mange som blev
bragt til kundskab om sandhe-
den ved Ammons og hans
brødres forkyndelse i overens-
stemmelse med åbenbarelsens
og profetiens ånd og Guds kraft,
som gjorde mirakler ved dem –
ja, jeg siger jer, så sandt som
Herren lever, at så mange af la-
manitterne, som troede på deres

23 1a Alma 22:27.
3a Alma 26:24.

5a Alma 37:19.
b Alma 63:12.

gs Skrifter.
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forkyndelse og blev aomvendt
til Herren, bfaldt aldrig fra.

7 For de blev et retfærdigt
folk; de nedlagde oprørsvåbne-
ne, så de ikke mere kæmpede
mod Gud, ej heller mod nogen
af deres brødre.

8 Se, dette er adem, der blev
omvendt til Herren:
9 Det lamanitiske folk, der var

i Ismaels land,
10 og også det lamanitiske

folk, der var i Middonis land,
11 og også det lamanitiske

folk, der var i byen Nefi,
12 og også det lamanitiske folk,

der var i aShiloms land, og som
var i Shemlons land og i byen
Lemuel og i byen Shimnilom.

13 Og det er navnene på
lamanitternes byer, som blev
aomvendt til Herren; og det er
dem, der nedlagde deres op-
rørsvåben, ja, alle deres krigsvå-
ben, og de var alle lamanitter.
14 Og amalekitterne blev ikke

aomvendt, bortset fra én eneste,
ej heller blev nogen af bamulo-
nitterne, men de forhærdede
hjertet og ligeledes hjertet hos
lamanitterne i de dele af landet,
hvor de end boede, ja, alle deres
landsbyer og alle deres byer.
15 Derfor har vi nævnt alle

lamanitternes byer, hvori de
omvendte sig og kom til kund-
skab om sandheden og blev
omvendt.

16 Og se, det skete, at kongen
og de, der var blevet omvendt,

nærede ønske om at få et navn,
så de derved kunne blive skel-
net fra deres brødre; derfor råd-
førte kongen sig med Aron og
mange af deres præster angåen-
de det navn, som de ville påtage
sig for at kunne blive skelnet.

17 Og det skete, at de kaldte
sig aanti-nefi-lehier; og de blev
kaldt ved det navn og blev ikke
mere kaldt lamanitter.

18 Og de begyndte at blive et
meget arbejdsomt folk; ja, og
de var venlige over for nefitter-
ne; derfor optog de forbindelse
med dem, og Guds aforbandelse
fulgte dem ikke mere.

KAPITEL 24

Lamanitterne går imod Guds folk
– Anti-nefi-lehierne fryder sig i
Kristus og bliver besøgt af engle –
De vælger at lide døden i stedet for
at forsvare sig – Flere lamanitter
bliver omvendt.Omkring 90–77 f.Kr.

Og det skete, at de amalekitter
og de amulonitter og de lama-
nitter, som var i Amulons land
og også i Helams land, og som
var i aJerusalems land og kort
sagt i hele landet rundt om-
kring, og som ikke var blevet
omvendt og ikke havde påtaget
sig navnet bAnti-Nefi-Lehi, blev
ophidset af amalekitterne og af
amulonitterne til vrede mod
deres brødre.

2 Og deres had mod dem blev

6a gs Omvendelse.
b Alma 27:27.

8a Alma 26:3, 31.
12a Mosi 22:8, 11.
13a Alma 53:10.

14a Alma 24:29.
b Mosi 23:31–39.

17a gs Anti-nefi-lehier.
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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overordentlig bittert, endog i
en sådan grad at de begyndte at
sætte sig op mod deres konge,
ja, i en sådan grad at de ikke øn-
skede, at han skulle være deres
konge; derfor greb de til våben
mod folket Anti-Nefi-Lehi.

3 Se, kongen overdrog riget til
sin søn, og han gav ham navnet
Anti-Nefi-Lehi.
4 Og kongen døde i det selv

samme år, som lamanitterne
begyndte at træffe forberedelser
til krig mod Guds folk.

5 Se, da Ammon og hans brød-
re og alle de, der var kommet
op sammen med ham, så lama-
nitternes forberedelser til at
udrydde deres brødre, drog de
til Midjans land, og der mødte
Ammon alle sine brødre; og
derfra kom de til Ismaels land,
så de kunne holde aråd med
Lamoni og også med hans bror
Anti-Nefi-Lehi om, hvad de
skulle gøre for at forsvare sig
mod lamanitterne.

6 Se, der var ikke en eneste
sjæl blandt alle de mennesker,
der var blevet omvendt til Her-
ren, som ville gribe til våben
mod deres brødre, nej, de ville
end ikke træffe nogen forbere-
delser til krig; ja, og deres kon-
ge befalede dem også, at de
ikke skulle gøre det.

7 Se, disse er de ord, som han
sagde til folket angående sagen:
Jeg takker min Gud, mit elskede
folk, for at vor store Gud i sin
godhed har sendt disse vore
brødre nefitterne til os for at
prædike for os og for at overbe-

vise os om vore ugudelige fæd-
res aoverleveringer.

8 Og se, jeg takker min store
Gud for, at han har givet os en
del af sin Ånd til at blødgøre
vort hjerte, så vi har optaget
forbindelse med disse brødre,
nefitterne.

9 Og se, jeg takker også min
Gud for, at vi ved at optage den-
ne forbindelse er blevet overbe-
vist om vore asynder og om de
mange mord, som vi har begået.

10 Og jeg takker også min
Gud, ja, min store Gud for, at
han har tilstedt os, at vi kan
omvende os fra dette, og også
for, at han har atilgivet os for
disse vore mange synder og
mord, som vi har begået, og
borttaget bskylden fra vort
hjerte ved sin Søns fortjeneste.

11 Og se nu, mine brødre,
eftersom det har været alt, vi
kunne gøre (da vi var de mest
fortabte af hele menneskeslæg-
ten), at omvende os fra alle vore
synder og de mange mord, som
vi har begået, og at få Gud til at
aborttage dem fra vort hjerte, for
det var alt, vi kunne gøre for at
omvende os tilstrækkeligt for
Gud, så han ville borttage vor
skamplet –

12 se, mine højst elskede brød-
re, eftersom Gud har borttaget
vor skamplet, og vore sværd er
blevet blanke, så lad os ikke
mere plette vore sværd med
vore brødres blod.

13 Se, jeg siger jer: Nej, lad os
holde vore sværd tilbage, så de
ikke bliver plettet med vore

5a Alma 27:4–13.
7a Mosi 1:5.

9a L&P 18:44.
10a Dan 9:9.

b gs Skyld.
11a Es 53:4–6.
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brødres blod; for hvis vi igen
skulle plette vore sværd, kan de
måske ikke mere blive avasket
blanke ved vor store Guds Søns
blod, der skal blive udgydt til
soning af vore synder.

14 Og den store Gud har
haft barmhjertighed med os og
kundgjort os dette, for at vi ikke
skulle fortabes; ja, han har forud
kundgjort os dette, fordi han
elsker vor asjæl ligeså højt, som
han elsker vore børn; derfor be-
søger han os i sin barmhjertig-
hed ved sine engle, for at
bfrelsesplanen må blive kund-
gjort for os såvel som for kom-
mende slægter.
15 Åh, hvor barmhjertig er ikke

vor Gud! Og se nu, eftersom
det har været så meget, som vi
har kunnet gøre for at få vore
skampletter borttaget fra os, og
vore sværd er gjort blanke, lad
os da gemme dem bort, så de må
holdes blanke som et vidnes-
byrd for vor Gud på den yderste
dag, eller på den dag da vi
skal blive ført frem for ham for
at blive dømt, om, at vi ikke
har plettet vore sværd med
vore brødres blod, siden han
gav os sit ord og har gjort os
rene derved.

16 Og se, mine brødre, hvis
vore brødre forsøger at udrydde
os, se, da vil vi gemme vore
sværd bort, vi vil endog grave
dem dybt ned i jorden, så de
må blive holdt blanke som et
vidnesbyrd på den yderste dag

om, at vi aldrig har brugt dem;
og hvis vore brødre udrydder
os, se, da agår vi til vor Gud og
bliver frelst.

17 Og se, det skete, at da kon-
gen havde afsluttet disse ord,
og hele folket var samlet, tog de
deres sværd og alle de våben,
der blev brugt til udgydelse
af menneskeblod, og agravede
dem dybt ned i jorden.

18 Og dette gjorde de, da det i
deres øjne var et vidnesbyrd
for Gud og også for mennesker
om, at de aaldrig igen ville bruge
våben til udgydelse af menne-
skeblod; og dette gjorde de,
idet de bevidnede og bsluttede
pagt med Gud om, at hellere
end at udgyde deres brødres
blod ville de cofre deres eget liv;
og hellere end at tage noget fra
en broder ville de give til ham;
og hellere end at tilbringe tiden
i dovenskab ville de arbejde
rigeligt med deres hænder.

19 Og således ser vi, at da
disse lamanitter var blevet
bragt til at tro og til kundskab
om sandheden, blev de avedhol-
dende og ville lide indtil døden
hellere end at begå synd; og
således ser vi, at de gravede
deres fredsvåben ned, eller de
gravede krigsvåbnene ned for
fredens skyld.

20 Og det skete, at deres brødre
lamanitterne traf forberedelser
til krig og kom op til Nefis land
med det formål at slå kongen
ihjel og at sætte en anden i hans

13a Åb 1:5.
14a gs Sjæl – Sjæles værdi.

b gs Forløsningsplanen.

16a Alma 40:11–15.
17a Hel 15:9.
18a Alma 53:11.

b gs Pagt.
c gs Ofre.

19a gs Tro.
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sted og også at udrydde folket
Anti-Nefi-Lehi af landet.
21 Se, da folket så, at de kom

imod dem, gik de ud for at
møde dem og akastede sig til
jorden for dem og begyndte at
påkalde Herrens navn; og såle-
des lå de i denne stilling, da
lamanitterne overfaldt dem og
begyndte at slå dem ihjel med
sværdet.

22 Og uden således at møde
nogen modstand slog de et
tusind og fem af dem ihjel; og
vi ved, at de er velsignede, for
de er gået bort for at bo hos
deres Gud.

23 Se, da lamanitterne så, at
deres brødre ikke ville flygte
for sværdet, og at de heller
ikke vendte sig til højre eller til
venstre, men at de lagde sig
ned og aomkom og priste Gud,
selv mens de omkom under
sværdet –

24 se, da lamanitterne så dette,
alod de være med at slå dem
ihjel; og der var mange, hvis
hjerte bsvulmede for dem af
deres brødre, som var faldet
for sværdet, for de angrede det,
som de havde gjort.

25 Og det skete, at de kastede
deres krigsvåben fra sig, og de
ville ikke tage dem op igen; for
de var naget af de mord, som de
havde begået; og de faldt ned
ligesom deres brødre og forlod
sig på barmhjertigheden fra

dem, hvis arme var løftet for at
slå dem ihjel.

26 Og det skete, at Guds folk
den dag tog imod flere end det
antal, der var blevet slået ihjel;
og de, der var blevet slået ihjel,
var retfærdige folk; derfor har
vi ingen grund til at tvivle på,
at de blev afrelst.
27 Og der blev ikke slået

en eneste ugudelig mand ihjel
blandt dem, men flere end et
tusind blev bragt til kundskab
om sandheden; således ser vi,
at Herren virker på mange
amåder for sit folks frelse.
28 Se, den største del af de la-

manitter, der slog så mange af
deres brødre ihjel, var amale-
kitter og amulonitter, hvoraf
den største del var af anehorer-
nes borden.
29 Se, blandt dem, der sluttede

sig til Herrens folk, var der
aingen, der var amalekitter eller
amulonitter, eller som var af
Nehors orden, men de var vir-
kelige efterkommere af Laman
og Lemuel.

30 Og således kan vi tydeligt
se, at efter at et folk engang
er blevet aoplyst af Guds Ånd
og har fået stor bkundskab om
det, der vedrører retfærdighed
og derefter er cfaldet fra i synd
og overtrædelse, bliver de mere
forhærdede, og deres tilstand
bliver således dværre, end hvis
de aldrig havde kendt dette.

21a Alma 27:3.
23a Alma 26:32.
24a Alma 25:1.

b gs Medfølelse.
26a Åb 14:13.
27a Es 55:8–9;

Alma 37:6–7.
28a Alma 1:15; 2:1, 20.

b Alma 21:4.
29a Alma 23:14.
30a Matt 12:45.

b Hebr 10:26;

Alma 47:36.
c 2 Ne 31:14;

Alma 9:19.
gs Frafald.

d 2 Pet 2:20–21.
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KAPITEL 25

De lamanitiske angreb breder sig
– Efterkommerne af Noas præster
omkommer, sådan som Abinadi
profeterede – Mange lamanitter
bliver omvendt og slutter sig til
folket Anti-Nefi-Lehi – De tror
på Kristus og holder Moseloven.
Omkring 90–77 f.Kr.

Og se, nu skete det, at disse
lamanitter blev mere vrede, for-
di de havde slået deres brødre
ihjel, derfor svor de hævn over
nefitterne, og de forsøgte ikke
mere at slå folket aAnti-Nefi-
Lehi ihjel på dette tidspunkt.

2 Men de tog deres hære og
drog over grænsen ind i Zara-
hemlas land og faldt over de
folk, der var i Ammonihas land
og aslog dem ihjel.
3 Og efter det udkæmpede

de mange slag mod nefitterne,
i hvilke de blev fordrevet og
udryddet.

4 Og blandt de lamanitter, der
blev slået ihjel, var næsten alle
aefterkommere af Amulon og
hans brødre, som var Noas præ-
ster, og de blev slået ihjel ved
nefitternes hånd;

5 og resten, der var flygtet ud
i den østlige ødemark, og som
havde tilranet sig magten og
myndigheden over lamanitter-
ne, lod mange af lamanitterne
aomkomme ved ild på grund af
deres tro –
6 for mange af adem begyndte,

efter at have lidt store tab og
så mange trængsler, at blive
vækket til erindring om de
bord, som Aron og hans brødre
havde prædiket for dem i deres
land; derfor begyndte de at
tvivle på deres fædres coverle-
veringer og at tro på Herren
og på, at han gav nefitterne
stor magt; og således blev
m a n g e a f d e m o m v e n d t i
ødemarken.

7 Og det skete, at de herskere,
som var resten af aAmulons
børn, foranledigede, at de skulle
sendes i bdøden, ja, alle dem,
der troede på dette.

8 Se, dette martyrium bevir-
kede, at mange af deres brødre
blev ophidset til vrede; og der
opstod strid i ødemarken; og
lamanitterne begyndte at ajage
efterkommerne af Amulon og
hans brødre og begyndte at slå
dem ihjel; og de flygtede ud i
den østlige ødemark.

9 Og se, de bliver den dag i dag
jaget af lamanitterne. Således
blev de ord, som Abinadi talte,
opfyldt angående efterkommer-
ne af de præster, der lod ham
lide døden ved ild.

10 For han sagde til dem: Hvad
I agør ved mig, er et sindbillede
på det tilkommende.

11 Og se, Abinadi var den
første, der led adøden ved ild
på grund af sin tro på Gud; se,
det er det, han mente med, at
mange skulle lide døden ved
ild, ligesom han havde lidt.

25 1a gs Anti-nefi-lehier.
2a Alma 8:16; 16:9.
4a Mosi 23:35.
5a Mosi 17:15.

6a dvs lamanitterne.
b Alma 21:9.
c Alma 26:24.

7a Alma 21:3; 24:1, 28–30.

b gs Martyr.
8a Mosi 17:18.

10a Mosi 13:10.
11a Mosi 17:13.
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12 Og han sagde til Noas
præster, at deres efterkommere
skulle lade mange sende i døden
på samme måde, som han blev,
og at de skulle blive spredt vidt
omkring og slået ihjel, ligesom
et får, der ingen hyrde har,
bliver drevet og slået ihjel af
vilde rovdyr; og se nu, disse
ord blev bekræftet, for de blev
drevet af lamanitterne, og de
blev jaget, og de blev slået.

13 Og det skete, at da lama-
nitterne så, at de ikke kunne be-
sejre nefitterne, vendte de igen
tilbage til deres eget land; og
mange af dem kom over for at
bo i Ismaels land og Nefis land
og sluttede sig til Guds folk,
som var folket aAnti-Nefi-Lehi.
14 Og de agravede også deres

krigsvåben ned, ligesom deres
brødre havde gjort, og de be-
gyndte at blive et retfærdigt
folk; og de vandrede på Herrens
veje og bestræbte sig på at
holde hans befalinger og hans
lovbud.
15 Ja, og de holdt Moseloven,

for det var nødvendigt, at de
endnu skulle holde Moseloven,
for den var ikke helt opfyldt.
Men til trods for aMoseloven så
de frem til Kristi komme, da de
mente, at Moseloven var et
bsindbillede på hans komme og
troede på, at de måtte holde
disse cydre skikke indtil det
tidspunkt, da han skulle åben-
bares for dem.

16 Se, de antog ikke, at afrelse
fandt sted ved bMoseloven; men
Moseloven tjente til at styrke
deres tro på Kristus; og således
bevarede de ved tro et chåb til
evig frelse, idet de forlod sig på
profetiens ånd, som talte om
det tilkommende.

17 Og se nu, Ammon og Aron
og Omner og Himni og deres
brødre frydede sig overordent-
ligt ved den medgang, som de
havde haft blandt lamanitterne,
for de så, at Herren havde givet
dem i overensstemmelse med
deres abønner, og at han også
havde bekræftet sit ord for dem
i enhver henseende.

KAPITEL 26

Ammon fryder sig i Herren – De
trofaste bliver styrket af Herren og
får kundskab – Ved tro kan men-
neskene føre tusinder af sjæle til
omvendelse – Gud har al magt og
forstår alt. Omkring 90–77 f.Kr.

Og se, dette er Ammons ord til
sine brødre, og de lyder: Mine
brødre og mine medbrødre, se,
jeg siger jer, hvor stor grund har
vi ikke til at fryde os, for kunne
vi, da vi atog fra Zarahemlas
land, have troet, at Gud ville
have skænket os så store vel-
signelser?

2 Og se, jeg spørger: Hvilke
store velsignelser har han skæn-
ket os? Kan I sige det?

13a Alma 23:16–17.
14a Alma 24:15; 26:32.
15a Jakob 4:5;

Jar 1:11.
gs Moseloven.

b Mosi 3:14–15; 16:14.
c Mosi 13:29–32.

16a Mosi 12:31–37;
13:27–33.

b 2 Ne 11:4.

c 1 Thess 5:8–9.
17a Alma 17:9.
26 1a Mosi 28:9;

Alma 17:6–11.
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3 Se, jeg svarer for jer, for vore
brødre lamanitterne var i mør-
ke, ja, i den mørkeste afgrund,
men se, hvor amange af dem er
ikke blevet bragt til at se Guds
forunderlige lys! Og dette er
den velsignelse, der er blevet
skænket os, at vi er blevet gjort
til bredskaber i Guds hænder til
at udføre denne store gerning.
4 Se, atusinder af dem fryder

sig og er blevet ført ind i
Guds fold.

5 Se, amarken var moden, og
velsignede er I, for I bsvang
seglen og høstede af alle jeres
kræfter, ja, hele dagen lang
arbejdede I; og se antallet af
jeres cneg! Og de skal samles
ind i laderne, så de ikke går
til spilde.
6 Ja, de skal ikke blive slået

ned af uvejret på den yderste
dag; ja, ej heller skal de blive
revet op af hvirvelvindene, men
når auvejret kommer, er de sam-
let sammen på deres sted, så
uvejret ikke kan nå ind til dem;
ja, ej heller skal de føres af
rasende vinde derhen, hvor fjen-
den måtte ønske at bære dem.
7 Men se, de er i hænderne på

ahøstens Herre, og de er hans;
og han vil boprejse dem på den
yderste dag.

8 Velsignet være vor Guds
navn! Lad os asynge til hans
pris, ja, lad os give btak til hans

hellige navn, for han øver ret-
færdighed for evigt.

9 For hvis vi ikke var kommet
op fra Zarahemlas land, ville
disse vore højt elskede brødre,
som har elsket os så højt, stadig
have været optændt af ahad til
os, ja, de ville også have været
fremmede for Gud.

10 Og det skete, at da Ammon
havde sagt disse ord, irettesatte
hans bror Aron ham, idet han
sagde: Ammon, jeg frygter, at
din glæde forleder dig til pral.

11 Men Ammon sagde til ham:
Jeg apraler ikke af min egen styr-
ke eller af min egen visdom;
men se, min bglæde er fuldkom-
men, ja, mit hjerte er fyldt til
randen af glæde, og jeg vil fryde
mig i min Gud.

12 Ja, jeg ved, at jeg intet er;
hvad min egen styrke angår,
er jeg svag; derfor vil jeg ikke
aprale af mig selv, men jeg vil
prale af min Gud, for med hans
bstyrke kan jeg gøre alt; ja, se,
mange mægtige mirakler har vi
udført i dette land, for hvilket
vi vil prise hans navn for evigt.

13 Se, hvor mange tusinde af
vore brødre har han ikke løst
fra ahelvedes smerter, og de er
blevet bragt til at bsynge om
den forløsende kærlighed, og
dette på grund af kraften af hans
ord, som er i os; har vi derfor
ikke stor grund til at fryde os?

3a Alma 23:8–13.
b 2 Kor 4:5;

Mosi 23:10.
4a Alma 23:5.
5a Joh 4:35–37;

L&P 4:4.
b Joel 4:13.
c L&P 33:7–11; 75:2, 5.

6a Hel 5:12;
3 Ne 14:24–27.

7a gs Høst.
b Mosi 23:22;

Alma 36:28.
8a L&P 25:12.

b gs Taknemlighed.
9a Mosi 28:1–2.

11a 2 Kor 7:14.
b L&P 18:14–16.

gs Glæde.
12a Jer 9:23; Alma 29:9.

b Sl 18:33–41; Fil 4:13;
1 Ne 17:3.

13a gs Helvede.
b Alma 5:26.
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14 Jo, vi har grund til at prise
ham for evigt, for han er Gud
den Højeste og har løst vore
brødre fra helvedes alænker.
15 Ja, de var omsluttet af

evigtvarende mørke og under-
gang; men se, han har ført dem
ind i sit evigtvarende alys, ja,
ind i evigtvarende frelse, og de
er omsluttet af den uforlignelige
overflod af hans kærlighed; ja,
og vi har været redskaber i hans
hånd til at udføre denne store
og forunderlige gerning.
16 Lad os derfor ajuble, ja, vi

vil bjuble i Herren; ja, vi vil fryde
os, for vor glæde er fuldkom-
men; ja, vi vil prise vor Gud for
evigt. Se, hvem kan juble for me-
get i Herren? Ja, hvem kan sige
for meget om hans store magt
og om hans cbarmhjertighed og
om hans langmodighed med
menneskenes børn? Se, jeg siger
jer, at jeg kan ikke beskrive blot
det mindste af det, som jeg føler.

17 Hvem kunne have troet, at
vor Gud ville have været så
barmhjertig, at han ville have
revet os ud af vor forfærdelige,
syndefulde og besmittede til-
stand?

18 Se, vi drog frem, ja, i vrede,
med mægtige trusler om at
atilintetgøre hans kirke.
19 Åh, hvorfor overgav han os

da ikke til en forfærdelig under-
gang, ja, hvorfor lod han ikke
sin retfærdigheds sværd falde

på os og dømme os til evig
fortvivlelse?

20 Åh, det er som om min
sjæl næsten flygter ved tanken
derom. Se, han udøvede ikke
sin retfærdighed over os, men
har i sin store barmhjertighed
bragt os over dødens og elen-
dighedens evigtvarende akløft,
ja, til vor sjæls frelse.

21 Og se nu, mine brødre, hvil-
ket anaturligt menneske findes
der, som fatter dette? Jeg siger
jer, der findes ingen, der bfatter
dette, undtagen den angrende.

22 Ja, den, der aomvender sig
og udøver btro og frembringer
gode gerninger og bestandigt
beder uden ophør – sådanne
bliver det givet at kende cGuds
hemmeligheder; ja, sådanne
skal det blive givet at åbenba-
re det, som aldrig har været
åbenbaret; ja, og det skal blive
givet sådanne at bringe tusin-
der af sjæle til omvendelse,
ligesom det er blevet givet os
at bringe disse vore brødre til
omvendelse.

23 Se, husker I, mine brødre,
at vi sagde til vore brødre i
Zarahemlas land: Vi drager op
til Nefis land for at prædike for
vore brødre lamanitterne, og at
de lo hånligt ad os?

24 For de sagde til os: Tror I, at
I kan bringe lamanitterne til
kundskab om sandheden? Tror
I, at I kan overbevise lamanit-

14a Alma 12:11.
15a gs Lys, Kristi lys.
16a Rom 15:17;

1 Kor 1:31.
b 2 Kor 10:15–18;

L&P 76:61.
c Sl 36:6–7.

18a Mosi 27:8–10.
20a 2 Ne 1:13;

Hel 3:29–30.
21a gs Naturlige

menneske.
b 1 Kor 2:9–16;

Jakob 4:8.

22a Alma 36:4–5.
gs Omvendelse.

b gs Tro.
c gs Guds

hemmeligheder.
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terne om urigtigheden af deres
fædres aoverleveringer, så bstiv-
nakket et folk, som de er, hvis
hjerte fryder sig ved udgydelse
af blod, hvis dage er blevet
tilbragt i den groveste ugude-
lighed, og hvis veje har været
overtræderens veje fra begyn-
delsen? Se, mine brødre, I
husker, at dette var deres sprog.

25 Og de sagde endvidere:
Lad os gribe til våben mod dem,
så vi kan udrydde dem og
deres ugudelighed af landet, så
de ikke løber os over ende og
udrydder os.

26 Men se, mine elskede brød-
re, vi kom ud i ødemarken, ikke
i den hensigt at udrydde vore
brødre, men i den hensigt, at vi
måske kunne frelse nogle få af
deres sjæle.

27 Se, da vi følte os nedtrykte i
hjertet og skulle til at vende til-
bage, se, da atrøstede Herren os
og sagde: Drag ud blandt jeres
brødre lamanitterne, og bær
jeres btrængsler med ctålmodig-
hed, så vil jeg give jer medgang.

28 Og se nu, vi er kommet og
har været ude blandt dem; og
vi har været tålmodige i vore
lidelser, og vi har lidt ethvert
afsavn; ja, vi har rejst fra hus
til hus, idet vi har forladt os
på verdens barmhjertighed –
ikke på verdens barmhjertighed
alene, men også på Guds barm-
hjertighed.

29 Og vi er gået ind i deres
huse og har undervist dem, og

vi har undervist dem på deres
gader, ja, og vi har undervist
dem på deres høje; og vi er også
gået ind i deres templer og deres
synagoger og har undervist
dem; og vi er blevet stødt ud og
spottet og spyttet på og slået på
kinderne; og vi er blevet stenet
og pågrebet og bundet med
stærke reb og kastet i fængsel;
og ved Guds kraft og visdom er
vi blevet udfriet igen.

30 Og vi har lidt alle slags
trængsler, og alt dette for at vi
måske kunne blive midlet til at
frelse en eller anden sjæl; og vi
troede, at vor aglæde ville blive
fuldkommen, hvis vi måske
kunne blive midlet til at frelse
nogle.

31 Se nu, vi kan se tilbage og
se frugterne af vort arbejde, og
er de få? Jeg siger jer: Nej, de er
amange; ja, og vi kan se deres
oprigtighed på grund af deres
kærlighed til deres brødre og
også til os.

32 For se, de ville hellere aofre
deres liv end berøve deres fjen-
de livet, og de har bgravet deres
krigsvåben dybt ned i jorden
på grund af kærlighed til deres
brødre.

33 Og se, nu siger jeg jer: Har
der været så stor kærlighed i
hele landet? Se, jeg siger jer: Nej,
det har der ikke, ikke engang
blandt nefitterne.

34 For se, de ville gribe til
våben mod deres brødre; de
ville ikke lade sig slå ihjel. Men

24a Mosi 10:11–17.
b Mosi 13:29.

27a Alma 17:9–11.
b Alma 20:29–30.

gs Modgang.
c gs Tålmodighed.

30a L&P 18:15–16.
31a Alma 23:8–13.

32a Alma 24:20–24.
b Alma 24:15.
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se, hvor mange af disse har ikke
nedlagt livet; og vi ved, at de
er gået til deres Gud som følge
af deres kærlighed og af deres
had til synd.
35 Se, har vi ikke grund til

at fryde os? Jo, jeg siger jer,
at der aldrig siden verdens
begyndelse har været menne-
sker, der har haft så stor grund
til at fryde sig som vi; ja, og
jeg er endog så henrykt i min
glæde, at jeg praler i min Gud,
for han har al amagt, al visdom
og al forstand; han b fatter
alt, og han er et cbarmhjertigt
væsen, ja, til frelse for dem,
der vil omvende sig og tro på
hans navn.

36 Se, hvis dette er at prale,
så vil jeg prale således; for dette
er mit liv og mit lys, min glæde
og min frelse og min forløsning
fra evigtvarende jammer. Ja,
velsignet er navnet på min Gud,
som har været opmærksom på
dette folk, der er en agren af
Israels træ og er blevet borte fra
sin stamme i et fremmed land;
ja, jeg siger, velsignet være min
Guds navn, han som har været
opmærksom på os bvandrere i
et fremmed land.

37 Se, mine brødre, vi ser, at
Gud er opmærksom på hvert
enkelt afolk, i hvilket land de
end måtte være; ja, han tæller
sine folk, og hans inderlige
barmhjertighed er over hele
jorden. Se, det er min glæde og
min store taksigelse; ja, jeg vil

give tak til min Gud for evigt.
Amen.

KAPITEL 27

Herren befaler Ammon at føre folket
Anti-Nefi-Lehi i sikkerhed –
Glæden over at møde Alma dræner
Ammon for styrke – Nefitterne
giver anti-nefi-lehierne Jershons
land – De kaldes Ammons folk.
Omkring 90–77 f.Kr.

Se, det skete, at da de lamanit-
ter, der var gået i krig mod
nefitterne, efter deres mange
anstrengelser for at udrydde
dem, havde fundet ud af, at det
var nyttesløst at forsøge at
udrydde dem, vendte de igen
tilbage til Nefis land.

2 Og det skete, at amalekitterne
var overordentlig vrede på
grund af deres tab. Og da de så,
at de ikke kunne få hævn over
nefitterne, begyndte de at op-
hidse folket til vrede mod deres
abrødre, folket bAnti-Nefi-Lehi;
derfor begyndte de igen at slå
dem ihjel.

3 Se, dette folk anægtede igen
at gribe til våben, og de lod sig
slå ihjel efter deres fjenders
ønsker.

4 Se, da Ammon og hans brød-
re så dette ødelæggelsesværk
blandt dem, som de elskede så
højt, og blandt dem, som havde
elsket dem så højt – for de blev
behandlet, som om de var engle
sendt fra Gud for at frelse dem

35a gs Magt.
b L&P 88:41.
c gs Barmhjertighed.

36a 1 Mos 49:22–26;

Jakob 2:25; 5:25.
b Jakob 7:26.

37a ApG 10:34–35;
2 Ne 26:33.

27 2a Alma 43:11.
b Alma 25:1.

gs Anti-nefi-lehier.
3a Alma 24:21–26.
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fra evigtvarende undergang –
derfor, da Ammon og hans
brødre så dette store ødelæggel-
sesværk, blev de grebet af med-
følelse, og de asagde til kongen:
5 Lad os samle dette, Herrens,

folk sammen, og lad os drage
ned til Zarahemlas land til vore
brødre, nefitterne, og flygte ud
af vore fjenders hænder, så vi
ikke bliver udryddet.

6 Men kongen sagde til dem:
Se, nefitterne vil udrydde os på
grund af de mange mord og
synder, vi har begået mod dem.

7 Og Ammon sagde: Jeg vil gå
hen og adspørge Herren, og
hvis han siger til os, at vi skal
drage ned til vore brødre, vil I
da tage af sted?

8 Og kongen sagde til ham: Ja,
hvis Herren siger til os: Drag af
sted! da vil vi drage ned til vore
brødre, og vi vil være deres
slaver, indtil vi har godtgjort
dem de mange mord og synder,
som vi har begået mod dem.

9 Men Ammon sagde til ham:
Det er imod vore brødres lov,
som blev indført af min far,
at der skal være aslaver blandt
dem; lad os derfor drage ned
og forlade os på vore brødres
barmhjertighed.
10 Men kongen sagde til ham:

Adspørg Herren, og hvis han
siger til os: Drag af sted! da vil
vi drage af sted; ellers vil vi
omkomme i dette land.

11 Og det skete, at Ammon
gik hen og adspurgte Herren,
og Herren sagde til ham:

12 Før dette folk ud af dette
land, så de ikke omkommer; for
Satan har et fast greb om hjertet
på amalekitterne, som ophidser
lamanitterne til vrede mod
deres brødre for at slå dem ihjel;
drag derfor ud af dette land; og
velsignet er dette folk i denne
slægt, for jeg vil bevare dem.

13 Og se, det skete, at Ammon
gik hen og fortalte kongen alle
de ord, som Herren havde talt
til ham.

14 Og de samlede hele deres
folk sammen, ja, hele Herrens
folk, og samlede alle deres
flokke og hjorde sammen, og
de drog ud af landet og kom ud
i ødemarken, som skilte Nefis
land fra Zarahemlas land, og
kom nær til landets grænser.

15 Og det skete, at Ammon
sagde til dem: Se, jeg og mine
brødre vil drage videre ind i
Zarahemlas land, og I skal blive
her, indtil vi kommer tilbage; og
vi vil prøve vore brødres hjerte,
om de vil, at I skal komme ind
i deres land.

16 Og det skete, at mens
Ammon drog videre ind i lan-
det, at han og hans brødre
mødte Alma ovre på det asted,
der er omtalt; og se, det var et
glædeligt møde.

17 Se, Ammons aglæde var så
stor, at han var fyldt; ja, han blev
så opslugt i sin Guds glæde, at
han blev bdrænet for styrke; og
han faldt cigen til jorden.

18 Se, var det ikke en overor-
dentlig stor glæde? Se, det er en

4a Alma 24:5.
9a Mosi 2:13; 29:32, 38, 40.

16a Alma 17:1–4.
17a gs Glæde.

b 1 Ne 1:7.
c Alma 19:14.
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glæde, som ingen får, undtagen
den, der oprigtigt angrer og
ydmygt stræber efter lykke.
19 Se, Almas glæde over at

møde sine brødre var virkelig
stor, og også Arons og Omners
og Himnis glæde; men se, deres
glæde var ikke sådan, at den
oversteg deres kræfter.

20 Og se, det skete, at Alma
ledsagede sine brødre tilbage
til Zarahemlas land, ja, til sit
eget hus. Og de gik hen og
fortalte aoverdommeren alt det,
der var hændt dem i Nefis land
blandt deres brødre, lamanit-
terne.
21 Og det skete, at overdom-

meren sendte en proklamation
ud over hele landet, idet han
ønskede af folket deres stemme
med hensyn til at give adgang
til deres brødre, som var folket
Anti-Nefi-Lehi.
22 Og det skete, at folkets

stemme lød således: Se, vi vil
afgive Jershons land, som ligger
mod øst ved havet, som støder
op til landet Overflod, og som
ligger syd for landet Overflod;
og dette land, Jershon, er det
land, som vi vil give til vore
brødre som arvelod.

23 Og se, vi vil opstille vore
hære mellem landet Jershon og
landet Nefi, så vi kan beskytte
vore brødre i landet Jershon;
og dette gør vi for vore brødre
som følge af deres frygt for, at
de ved at gribe til våben mod
deres brødre skal begå synd; og
denne deres store frygt skyldtes
deres oprigtige anger, som de

følte som følge af deres mange
mord og deres forfærdelige
ugudelighed.

24 Og se nu, dette vil vi gøre
for vore brødre, så de kan arve
landet Jershon; og vi vil beskytte
dem mod deres fjender med
vore hære på betingelse af, at
de vil give os en del af deres
gods for at hjælpe os, så vi kan
opretholde vore hære.

25 Se, det skete, at da Ammon
havde hørt dette, vendte han
og sammen med ham også Alma
tilbage til folket Anti-Nefi-Lehi
ud i ødemarken, hvor de havde
slået deres telte op, og kundgjor-
de alt dette for dem. Og Alma
fortalte dem også om sin aom-
vendelse sammen med Ammon
og Aron og sine brødre.

26 Og det skete, at det vakte
stor glæde blandt dem. Og de
drog ned i Jershons land og tog
Jershons land i besiddelse; og de
blev af nefitterne kaldt Ammons
folk; derfor blev de betegnet ved
dette navn fra da af.

27 Og de var blandt Nefis folk
og blev også regnet blandt det
folk, som tilhørte Guds kirke.
Og de var også kendetegnet ved
deres hengivenhed over for Gud
og også over for mennesker;
for de var fuldkommen aærlige
og retsindige i alt; og de var
bstandhaftige i troen på Kristus,
ja, indtil enden.

28 Og de så på udgydelsen af
deres brødres blod med den
største afsky; og de kunne aldrig
overtales til at gribe til våben
mod deres brødre; og de betrag-

20a Alma 4:16–18.
25a Mosi 27:10–24.

27a gs Ærlig.
b Alma 23:6.
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tede aldrig døden med nogen
som helst grad af skræk på
grund af deres håb og syn på
Kristus og opstandelsen. Derfor
var døden for dem opslugt ved
Kristi sejr over den.
29 Derfor ville de hellere lide

adøden på den mest pinefulde
og kvalfulde måde, som deres
brødre kunne volde dem, end
de ville gribe til sværdet eller
sablen for at slå dem ihjel.
30 Og således var de et hengi-

vent og elsket folk, et af Herren
rigt begunstiget folk.

KAPITEL 28

Lamanitterne bliver slået i et kolos-
salt slag – Ti tusinder bliver slået
ihjel – De ugudelige bliver overgi-
vet til en tilstand af uendelig
jammer, de retfærdige opnår en
aldrig ophørende lykke. Omkring
77–76 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at
Ammons folk havde slået sig
ned i aJershons land, og en
menighed også var blevet
oprettet i Jershons land, og
nefitternes hære var blevet op-
stillet rundt omkring Jershons
land, ja, ved alle grænserne
rundt omkring Zarahemlas
land, se, da var lamanitternes
hære fulgt efter deres brødre
ud i ødemarken.

2 Og det kom således til et
kolossalt slag, ja, et sådant slag,
som man aldrig før havde
kendt blandt alle folk i landet
fra den tid, da Lehi forlod

Jerusalem; ja, og ti tusinder af
lamanitterne blev slået ihjel og
spredt vidt omkring.

3 Ja, og der fandt også en ko-
lossal nedslagtning sted blandt
Nefis folk; alligevel blev lama-
nitterne afordrevet og spredt, og
Nefis folk vendte igen tilbage
til deres land.

4 Og se, dette var en tid, da
der hørtes et stort sørgeudbrud
og klageråb overalt i hele landet
blandt hele Nefis folk –

5 ja, råbene fra enker, der
sørgede over deres mænd, og
også fra fædre, der sørgede over
deres sønner, og fra datteren
over broderen, ja, fra broderen
over faderen; og således hørtes
sørgeudbruddet blandt alle
dem, der sørgede over deres
slægtninge, som var blevet
slået ihjel.

6 Og se, dette var visselig en
sorgfuld dag; ja, en tid med
alvor, og en tid med megen
afaste og bøn.
7 Og således ender det femten-

de år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

8 Og dette er beretningen om
Ammon og hans brødre, deres
rejser i Nefis land, deres lidelser
i landet, deres sorger og deres
trængsler og deres aufattelige
glæde og deres brødres modta-
gelse og sikkerhed i Jershons
land. Og se, måtte Herren, alle
menneskers forløser, velsigne
deres sjæl for evigt.

9 Og dette er beretningen om
krigene og stridighederne blandt
nefitterne og også om krigene

29a Alma 24:20–23.
28 1a Alma 27:22; 30:1, 19.

3a Alma 30:1.
6a Alma 30:2.

8a Alma 27:16–19.
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mellem nefitterne og lamanitter-
ne; og det femtende år af dom-
mernes regeringstid er endt.
10 Og fra det første år til det

femtende har medført udryd-
delsen af mange tusinde liv; ja,
den har medført et forfærdeligt
syn af blodsudgydelse.

11 Og ligene af mange tusinde
er blevet lagt ned i jorden, mens
ligene af andre tusinde ahen-
smuldrer i dynger på jordens
overflade; ja, og mange tusinde
bsørger over tabet af deres
slægtninge, fordi de i overens-
stemmelse med Herrens løfter
har grund til at frygte, at disse
er overgivet til en tilstand af
uendelig jammer.
12 Mens mange tusinde andre

oprigtigt sørger over tabet af
deres slægtninge, så jubler og
fryder de sig dog i håbet og
véd endog i overensstemmelse
med Herrens aløfter, at de skal
blive oprejst for at bo ved Guds
højre hånd i en tilstand af aldrig
ophørende lykke.
13 Og således ser vi, hvor

stor menneskets aulighed er på
grund af synd og overtrædelse
og Djævelens magt, som er re-
sultat af de snedige bplaner, som
han har udtænkt for at besnære
menneskenes hjerte.

14 Og således ser vi det store
kald til mennesker til flittigt at
arbejde i Herrens avingårde; og
således ser vi den store årsag til
sorg og også til glæde – sorg på
grund af død og ødelæggelse

blandt menneskene, og glæde
på grund af bKristi lys til liv.

KAPITEL 29

Alma ønsker at råbe omvendelse
med en engels ivrighed – Herren
giver alle folkeslag lærere – Alma
fryder sig ved Herrens værk og over
Ammons og hans brødres medgang.
Omkring 76 f.Kr.

O, gid jeg var en engel og kunne
få mit hjertes ønske opfyldt, at
jeg kunne drage ud og tale som
Guds basun med en røst, der
kunne få jorden til at ryste,
og råbe omvendelse til hvert
eneste folk!

2 Ja, som med en tordenrøst
ville jeg kundgøre omvendelse
og forløsningsplanen for hver
eneste sjæl, at de skulle omven-
de sig og akomme til vor Gud,
så der ikke skulle være mere
sorg på hele jordens overflade.

3 Men se, jeg er et menneske
og synder i mit ønske, for jeg
burde være tilfreds med det,
som Herren har tildelt mig.

4 Jeg burde ikke med mine
ønsker rive op i en retfærdig
Guds faste forordning; for jeg
ved, at han giver menneskene
efter deres aønske, hvad enten
det er til død eller til liv; ja, jeg
ved, at han tildeler menneskene,
ja, forordner dem forordninger,
der er uforanderlige, efter deres
bvilje, hvad enten den er til frelse
eller til undergang.

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 gs Herrens vingård.
b gs Lys, Kristi lys.

29 2a Omni 1:26;
3 Ne 21:20.

4a Sl 37:4.
b gs Handlefrihed.
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5 Ja, og jeg ved, at godt og
ondt er blevet lagt frem for alle
mennesker; den, der ikke ken-
der godt fra ondt, er uden skyld,
men den, der akender godt og
ondt, til ham gives der efter
hans ønsker, hvad enten han
ønsker godt eller ondt, liv eller
død, glæde eller bsamvittig-
hedsnag.

6 Se, eftersom jeg ved dette,
hvorfor skulle jeg da ønske mere
end at udføre det arbejde, som
jeg er blevet kaldet til?

7 Hvorfor skulle jeg ønske, at
jeg var en engel, så jeg kunne
tale til alle jordens ender?

8 For se, Herren tilsteder aalle
folkeslag, at nogen fra deres
eget folkeslag og btungemål un-
derviser i hans ord, ja, i visdom
alt det, som han cfinder tjenligt,
at de skal have; derfor ser vi, at
Herren giver råd i visdom i
overensstemmelse med det, der
er retfærdigt og sandt.
9 Jeg kender det, som Herren

har befalet mig, og jeg fryder
mig ved det. Jeg apraler ikke af
mig selv, men jeg fryder mig
ved det, som Herren har befalet
mig; ja, og det er min fryd, at
jeg måske kan blive et redskab i
Guds hænder til at bringe en
eller anden sjæl til omvendelse,
og det er min glæde.
10 Og se, når jeg ser mange af

mine brødre oprigtigt angrende
og komme til Herren deres Gud,
da fyldes min sjæl med glæde,

da erindrer jeg, ahvad Herren
har gjort for mig, ja, at han har
hørt min bøn, ja, da erindrer jeg
hans barmhjertige arm, som
han strakte ud mod mig.

11 Ja, og jeg erindrer også mine
fædres fangenskab; for jeg ved
visselig, at aHerren udfriede
dem af trældom og derved
oprettede sin kirke; ja, Gud
Herren, Abrahams Gud, Isaks
Gud og Jakobs Gud udfriede
dem af trældom.

12 Ja, jeg har altid erindret
mine fædres fangenskab, og den
selv samme Gud, som audfriede
dem af egypternes hænder, ud-
friede dem af trældom.

13 Ja, og den selv samme Gud
oprettede sin kirke blandt dem;
ja, og den selv samme Gud har
kaldet mig med et helligt kald
til at prædike ordet for dette
folk og har givet mig megen
medgang, hvorover min aglæde
er fuldkommen.

14 Men jeg glæder mig ikke
alene over min egen medgang,
men min glæde er mere fuld-
kommen på grund af den
amedgang, som mine brødre,
der har været oppe i Nefis land,
har haft.

15 Se, de har arbejdet overor-
dentlig hårdt og har frembragt
megen frugt; og hvor stor skal
ikke deres løn blive!

16 Se, når jeg tænker på disse
mine brødres medgang, er det,
som om min sjæl bliver bort-

5a 2 Ne 2:18, 26;
Moro 7:15–19.
gs Bedømme,
gaven at.

b gs Samvittighed.

8a 2 Ne 29:12.
b L&P 90:11.
c Alma 12:9–11.

9a Alma 26:12.
10a Mosi 27:11–31.

11a Mosi 24:16–21;
Alma 5:3–5.

12a 2 Mos 14:30–31.
13a L&P 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
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rykket, ja, som om den blev
adskilt fra legemet, så stor er
min glæde.
17 Og se, måtte Gud tilstede

disse mine brødre, at de må
sætte sig i Guds rige, ja, og også
alle de, der er frugten af deres
arbejde, at de ikke mere skal
forlade det, men at de må prise
ham for evigt. Og måtte Gud
tilstede, at det må ske ifølge
mine ord, ligesom jeg har talt.
Amen.

KAPITEL 30

Korihor, antikristen, latterliggør
Kristus, forsoningen og profetiens
ånd – Han forkynder, at der ingen
Gud, intet fald for mennesket, in-
gen straf for synd og ingen Kristus
er – Alma vidner om, at Kristus
skal komme, og at alt viser, at der er
en Gud – Korihor kræver et tegn og
bliver slået med stumhed – Djæve-
len havde vist sig for Korihor som
en engel og lært ham, hvad han
skulle sige – Korihor bliver trådt
ned og dør. Omkring 76–74 f.Kr.

Se , n u s k e t e d e t , e f t e r a t
aAmmons folk havde bosat sig i
Jershons land, ja, og også efter at
lamanitterne var blevet bdrevet
ud af landet, og deres døde var
blevet begravet af landets folk –

2 se, deres døde blev ikke talt
på grund af det store antal af
dem, ej heller blev nefitternes
døde talt – men det skete, efter
at de havde begravet deres

døde og ligeledes efter dagene
med faste og sørgeudbrud og
bøn (og det var i det sekstende
år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk),
at der begyndte at blive vedva-
rende fred overalt i hele landet.

3 Og folket bestræbte sig på at
holde Herrens befalinger; og
de var nidkære med hensyn til
at iagttage Guds aordinancer i
henhold til Moseloven, for de
havde fået forklaret, at de skulle
bholde Moseloven, indtil den
skulle blive opfyldt.

4 Og således var der ingen
uroligheder blandt folket i hele
det sekstende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk.

5 Og det skete, at der i be-
gyndelsen af det syttende år af
dommernes regeringstid stadig
var vedvarende fred.

6 Men det skete i slutningen af
det syttende år, at der kom en
mand til Zarahemlas land, og
han var en aantikrist, for han
begyndte at prædike for folket
imod de profetier, som var ble-
vet talt af profeterne angående
Kristi komme.

7 Se, der var ingen lov mod
et menneskes atro, for det var i
direkte modstrid med Guds
befalinger, at der skulle være en
lov, der ville stille mennesker
ulige.

8 For således lyder skriftstedet:
aVælg i dag, hvem I vil tjene.
9 Se, hvis et menneske ønskede

30 1a Alma 27:25–26.
gs Anti-nefi-lehier.

b Alma 28:1–3.
3a gs Moseloven.

b 2 Ne 25:24–27;
Alma 25:15.

6a gs Antikrist.
7a Alma 1:17.

8a Jos 24:15.
gs Handlefrihed.
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at tjene Gud, var det hans pri-
vilegium, eller rettere, hvis han
troede på Gud, var det hans
privilegium at tjene ham; men
hvis han ikke troede på ham,
var der ingen lov, der kunne
straffe ham.
10 Men hvis han myrdede,

blev han straffet med adøden; og
hvis han røvede, blev han også
straffet; og hvis han stjal, blev
han også straffet; og hvis han
begik ægteskabsbrud, blev han
også straffet; ja, for al denne
ugudelighed blev de straffet.
11 For der var en lov om, at

mennesker skulle dømmes efter
deres forbrydelser. Alligevel var
der ingen lov mod et menneskes
tro, derfor blev et menneske ale-
ne straffet for de forbrydelser,
det havde begået; derfor var alle
mennesker astillet lige.

12 Og denne antikrist, hvis
navn var Korihor (og loven
kunne ikke anvendes på ham),
begyndte at prædike for folket, at
der ingen Kristus skulle komme.
Og på denne måde prædikede
han, idet han sagde:

13 O I, der er bundet af et
tåbeligt og et tomt håb, hvorfor
bebyrder I jer selv med sådanne
tåbeligheder? Hvorfor ser I hen
til en Kristus? For ingen kan vide
noget om det, der skal komme.

14 Se, det, som I kalder profe-
tier, og som I siger er blevet
overdraget af hellige profeter,
se, det er jeres fædres tåbelige
overleveringer.

15 Hvorledes ved I, at de er
sande? Se, I kan ikke kende til

det, som I ikke aser; derfor kan
I ikke vide, at der skal komme
en Kristus.

16 I ser fremad og siger, at
I ser forladelse for jeres synder.
Men se, det er følgen af et van-
vittigt sind, og denne forstyr-
relse i jeres sind sker på grund
af jeres fædres overleveringer,
der forleder jer til en tro på
noget, der ikke er sådan.

17 Og meget mere sådant sag-
de han til dem, idet han fortalte
dem, at der ikke kunne foretages
nogen soning af menneskenes
synder, men at det i dette liv gik
enhver i forhold til skabningens
adfærd, derfor havde enhver
fremgang i forhold til sine na-
turlige talenter, og at enhver
tilegnede sig i forhold til sin
styrke, og hvad end et menne-
ske gjorde, var det ingen for-
brydelse.

18 Og således prædikede han
for dem og forledte manges
hjerte og fik dem til at knejse
med hovedet i deres ugudelig-
hed, ja, forledte mange kvinder
og også mænd til at begå utug-
tigheder, idet han fortalte dem,
at når et menneske var død, så
var det forbi.

19 Se, denne mand drog også
over til Jershons land for at
prædike dette blandt Ammons
folk, som engang var det lama-
nitiske folk.

20 Men se, de var mere vise
end mange af nefitterne, for de
greb ham og bandt ham og førte
ham frem for Ammon, som var
højpræst over dette folk.

10a gs Dødsstraf. 11a Mosi 29:32. 15a Eter 12:5–6.
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21 Og det skete, at han foran-
ledigede, at han skulle føres ud
af landet. Og han kom over til
Gideons land og begyndte også
at prædike for dem; og her hav-
de han ikke megen medgang,
for han blev grebet og bundet og
ført frem for højpræsten og også
for overdommeren i landet.

22 Og det skete, at højpræsten
sagde til ham: Hvorfor drager
du omkring og fordrejer Her-
rens veje? Hvorfor lærer du
dette folk, at der ingen Kristus
skal komme, så du derved af-
bryder deres glædesudbrud?
Hvorfor taler du imod alle de
hellige profeters profetier?

23 Se, højpræstens navn var
Giddona. Og Korihor sagde til
ham: Fordi jeg ikke underviser
i jeres fædres tåbelige overleve-
ringer, og fordi jeg ikke lærer
dette folk at lade sig binde af
tåbelige ordinancer og skikke,
som fordums præster har fore-
skrevet for at tilrane sig magt og
myndighed over dem og holde
dem i uvidenhed, så de ikke skal
løfte hovedet, men blive holdt
nede som følge af dine ord.

24 I siger, at dette folk her er et
frit folk. Se, jeg siger, at de er i
trældom. I siger, at disse gamle
profetier er sande. Se, jeg siger,
at I ikke ved, at de er sande.

25 I siger, at dette folk er et
skyldigt og et faldent folk på
grund af en forælders overtræ-
delse. Se, jeg siger, at et barn
ikke er skyldigt på grund af
sine forældre.

26 Og I siger også, at Kristus

skal komme. Men se, jeg siger, at
I ikke ved, at der skal komme
en Kristus. Og I siger også, at
han skal blive slået ihjel for
averdens synder –
27 og således forleder I dette

folk efter jeres fædres tåbelige
overleveringer og efter jeres
egne ønsker; og I holder dem
nede, ja, som var de i trældom,
så I kan mæske jer ved deres
hænders arbejde, så de ikke tør
se op med frimodighed, og så de
ikke tør nyde deres rettigheder
og privilegier.

28 Ja, de tør ikke gøre brug af
det, som er deres eget, for ikke
at fornærme deres præster, som
bebyrder dem ef ter deres
ønsker, og som ved deres over-
leveringer og deres drømme og
deres luner og deres syner og
deres foregivne hemmeligheder
har fået dem til at tro, at de, hvis
de ikke gør i overensstemmelse
med deres ord, vil fornærme et
ukendt væsen, som de siger er
Gud – et væsen, som aldrig har
været set eller kendt, og som
aldrig har været til eller nogen
sinde vil blive til.

29 Se, da højpræsten og over-
dommeren så hans hjertes hård-
hed, ja, da de så, at han endog
ville håne Gud, ville de ikke
svare ham på hans ord; men de
lod ham binde, og de overgav
ham i betjentenes hænder og
sendte ham til Zarahemlas land,
for at han kunne blive fremstil-
let for Alma og overdommeren,
som var regent over hele landet.

30 Og det skete, at da han blev

26a Es 53:4–7.
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fremstillet for Alma og over-
dommeren, fortsatte han på
samme måde, som han gjorde i
Gideons land, ja, han fortsatte
med at aspotte Gud.

31 Og han førte sig frem med
store, ahøjrøstede ord over for
Alma og hånede præsterne og
lærerne, idet han beskyldte dem
for at forlede folket efter deres
fædres fjollede overleveringer
med det formål at mæske sig
ved folkets arbejde.

32 Se, Alma sagde til ham: Du
ved, at vi ikke mæsker os ved
dette folks arbejde; for se, jeg
har lige fra begyndelsen af
dommernes regeringstid indtil
nu arbejdet med mine egne
hænder for mit underhold på
trods af mine mange rejser
rundt omkring i landet for at
kundgøre Guds ord for mit folk.

33 Og på trods af det meget
arbejde, som jeg har udført i
kirken, har jeg aldrig modtaget
så meget som én asenine for mit
arbejde; ej heller har nogen af
mine brødre, undtagen på dom-
mersædet; og da har vi kun fået
for vor tid i henhold til loven.
34 Og se, hvis vi ikke får noget

for vort arbejde i kirken, hvad
gavner det os da at arbejde i
kirken, hvis det ikke var for at
kundgøre sandheden, så vi
kan fryde os ved vore brødres
aglæde?
35 Så hvorfor siger du, at vi

prædiker for dette folk for at få
vinding, når du selv ved, at vi
ikke får nogen vinding? Og se,

tror du, at vi bedrager dette
folk, hvilket giver dem så stor
glæde i hjertet?

36 Og Korihor svarede ham: Ja.
37 Og da sagde Alma til ham:

Tror du, at der er en Gud?
38 Og han svarede: Nej.
39 Se, Alma sagde til ham: Vil

du igen fornægte, at der er en
Gud og også fornægte Kristus?
For se, jeg siger dig, at jeg ved,
at der er en Gud, og også at
Kristus skal komme.

40 Og se, hvad bevis har du
for, at der ingen aGud er, eller at
Kristus ikke kommer? Jeg siger
dig, at du intet har undtagen
dine ord alene.

41 Men se, jeg har alting som
et avidnesbyrd om, at dette er
sandt; og du har også alting som
et vidnesbyrd for dig om, at det
er sandt, og vil du fornægte det?
Tror du på, at dette er sandt?

42 Se, jeg ved, at du tror, men
du er besat af en løgnagtig ånd,
og du har aflagt Guds Ånd, så
den ikke kan finde plads hos
dig; men Djævelen har magt
over dig, og han leder dig om-
kring og udvirker anslag, så han
kan fordærve Guds børn.

43 Og nu sagde Korihor til
Alma: Hvis du vil vise mig et
ategn, så jeg kan blive overbevist
om, at der er en Gud, ja, vis mig,
at han har magt, og så vil jeg
blive overbevist om sandheden
af dine ord.

44 Men Alma sagde til ham: Du
har fået tegn nok, vil du friste
din Gud? Vil du sige: Vis mig et

30a gs Bespottelse.
31a Hel 13:22.
33a Alma 11:3.

34a gs Glæde.
40a Sl 14:1.
41a gs Vidne (navneord).

43a Jakob 7:13–21;
L&P 46:8–9.
gs Tegn.
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tegn, når du har aalle disse dine
brødres vidnesbyrd og også alle
de hellige profeters? Du har
skrifterne for dig, ja, og balting
viser, at der er en Gud, ja, selve
cjorden og alt, der er på dens
overflade, ja, og dens dbevægel-
se, ja, og også alle eplaneterne,
som bevæger sig i deres regel-
mæssige bane, vidner om, at
der er en allerhøjeste skaber.

45 Og dog drager du omkring
og forleder dette folks hjerte,
idet du aflægger vidnesbyrd
for dem om, at der ingen Gud
er. Og vil du stadig fornægte til
trods for alle disse vidnesbyrd?
Og han sagde: Ja, jeg vil for-
nægte, medmindre du viser
mig et tegn.

46 Og se, det skete, at Alma
sagde til ham: Se, jeg er bedrø-
vet over dit hjertes hårdhed, ja,
at du stadig vil modsætte dig
sandhedens ånd, så din sjæl
går fortabt.

47 Men se, det er abedre, at din
sjæl går tabt, end at du skulle
være et redskab til at føre mange
sjæle ned i fordærv ved dine
løgnagtige og smigrende ord;
hvis du derfor igen fornægter,
se, da skal Gud slå dig, så
du bliver stum, så du aldrig
mere skal åbne din mund, så
du aldrig mere skal bedrage
dette folk.
48 Se, Korihor sagde til ham:

Jeg fornægter ikke eksistensen
af en Gud, men jeg tror ikke på,
at der er en Gud; og jeg siger

også, at du ikke ved, at der er
en Gud; og medmindre du viser
mig et tegn, vil jeg ikke tro.

49 Se, Alma sagde til ham:
Dette vil jeg give dig som et
tegn, at du skal blive agjort stum
i overensstemmelse med mine
ord, og jeg siger i Guds navn:
Du skal blive gjort stum, så du
ikke mere skal have mæle.

50 Se, da Alma havde sagt dis-
se ord, blev Korihor gjort stum,
så han i overensstemmelse med
Almas ord ikke havde mæle.

51 Og se, da overdommeren
så det, rakte han hånden ud og
skrev til Korihor, således: Er du
overbevist om Guds magt? På
hvem ønskede du, at Alma
skulle vise sit tegn? Ønskede
du, at han skulle plage andre
for at vise dig et tegn? Se, han
har vist dig et tegn, og vil du nu
fortsat fornægte?

52 Og Korihor rakte hånden
frem og skrev således: Jeg ved,
at jeg er stum, for jeg kan ikke
tale; og jeg ved, at intet undta-
gen Guds kraft kunne bringe
dette over mig; ja, og jeg har
altid avidst, at der var en Gud.

53 Men se, Djævelen har abe-
draget mig, for han bviste sig
for mig i en engels skikkelse og
sagde til mig: Drag ud, og vind
dette folk tilbage, for de er alle
faret vild efter en ukendt Gud.
Og han sagde til mig: Der er
cingen Gud; ja, han lærte mig,
hvad jeg skulle sige. Og jeg har
forkyndt hans ord, og jeg for-

44a Mosi 13:33–34.
b Sl 19:2; L&P 88:47.
c Job 12:7–10.
d Hel 12:11–15.

e Moses 6:63.
47a 1 Ne 4:13.
49a 2 Krøn 13:20.
52a Alma 30:42.

53a Jakob 7:14.
b 2 Kor 11:14;

2 Ne 9:9.
c Sl 10:4.
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kyndte dem, fordi de var beha-
gelige for det dkødelige sind,
og jeg forkyndte dem, så jeg til
sidst havde megen medgang,
således at jeg sandelig troede,
at de var sande; og af denne
grund modstod jeg sandheden,
så jeg til sidst har bragt denne
store forbandelse over mig.
54 Se, da han havde sagt

dette, bad han indtrængende
Alma om at bede til Gud, så
forbandelsen kunne blive taget
fra ham.
55 Men Alma sagde til ham:

Hvis denne forbandelse blev
taget fra dig, ville du igen for-
lede dette folks hjerte, derfor
skal det ske dig som Herren vil.

56 Og det skete, at forban-
delsen ikke blev taget bort fra
Korihor, men han blev stødt ud
og gik fra hus til hus og tiggede
føden.

57 Se, efterretningen om, hvad
der var hændt Korihor, blev
straks forkyndt ud over hele
landet; ja, proklamationen blev
sendt ud af overdommeren til
alle folk i landet, idet den kund-
gjorde for dem, som havde troet
på Korihors ord, at de hastigt
skulle omvende sig, for at
de samme straffedomme ikke
skulle komme over dem.

58 Og det skete, at de alle blev
overbevist om Korihors ugude-
lighed, derfor blev de alle igen
omvendt til Herren; og dette
gjorde ende på ugudeligheden
efter Korihors vis. Og Korihor

gik omkring fra hus til hus og
tiggede mad til sit underhold.

59 Og det skete, at mens han
gik omkring blandt folket – ja,
blandt et folk, der havde skilt
sig ud fra nefitterne og kaldt
sig zoramitter, eftersom de blev
ledet af en mand, hvis navn var
Zoram – og mens han gik om-
kring blandt dem, se, da blev
han løbet omkuld og trådt ned,
indtil han døde.

60 Og således ser vi enden
for den, som fordrejer Herrens
veje; og således ser vi, at aDjæ-
velen ikke bstøtter sine børn på
den yderste dag, men hastigt
drager dem ned til chelvede.

KAPITEL 31

Alma leder en mission, der skal
vinde de frafaldne zoramitter til-
bage – Zoramitterne forkaster
Kristus, tror på en falsk forestilling
om udvælgelse og tilbeder med faste
bønner – Missionærerne bliver
fyldt af den hellige Ånd – Deres
trængsler bliver opslugt i glæden
over Kristus. Omkring 74 f.Kr.

Se, det skete efter Korihors
endeligt, at Alma, der havde
fået tidender om, at zoramitter-
ne fordrejede Herrens veje, og
at Zoram, der var deres leder,
forledte folkets hjerte til at abøje
sig for stumme bafguder, igen
begyndte at blive csyg om hjertet
på grund af folkets ugudelighed.

2 For det var årsag til stor

53d gs Kødelig.
60a gs Djævelen.

b Alma 3:26–27; 5:41–42;
L&P 29:45.

c gs Helvede.
31 1a 2 Mos 20:5;

Mosi 13:13.
b 2 Ne 9:37.

gs Afgudsdyrkelse.
c Alma 35:15.
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asorg for Alma at kende til
ugudelighed blandt sit folk;
derfor var han overordentlig
sorgfuld i hjertet på grund
af zoramitternes adskillelse fra
nefitterne.
3 Se, zoramitterne havde sam-

let sig i et land, som de kaldte
Antionum, som lå øst for Zara-
hemlas land, som næsten græn-
sede op til kysten, der lå syd for
Jershons land, og som også
grænsede op til ødemarken mod
syd, hvilken ødemark var fuld
af lamanitter.

4 Se, nefitterne frygtede meget,
at zoramitterne ville optage for-
bindelse med lamanitterne, og
at det ville blive årsagen til
store tab for nefitterne.

5 Og se, eftersom aforkyndel-
sen af bordet havde en stærk
tendens til at cfå folket til at gøre
det, der var retfærdigt – ja, den
havde haft en større virkning
på folkets sind end sværdet eller
noget som helst andet, der
var hændt dem – mente Alma
derfor, at det var tjenligt, at
de skulle prøve virkeevnen af
Guds ord.
6 Derfor tog han Ammon og

Aron og Omner; og Himni efter-
lod han i menigheden i Zara-
hemla; men de tre førstnævnte
tog han med sig og også Amu-
lek og Ze’ezrom, der var i
Melek; og han tog også to af
sine sønner med sig.

7 Se, den ældste af sine sønner

tog han ikke med sig, og hans
navn var aHelaman; men nav-
nene på dem, som han tog med
sig, var Shiblon og Corianton;
og dette er navnene på dem,
som drog med ham ud blandt
bzoramitterne for at prædike
ordet for dem.

8 Se, zoramitterne havde askilt
sig ud fra nefitterne, derfor
havde de fået Guds ord prædi-
ket for sig.

9 Men de var afaldet i store
vildfarelser, for de ville ikke
bestræbe sig på at holde Guds
befalinger og hans lovbud i
henhold til Moseloven.

10 Ej heller ville de iagttage
kirkens skikke om daglig at
fortsætte i bøn og anråbelse til
Gud, så de ikke skulle falde i
fristelse.

11 Ja, kort sagt fordrejede
de Herrens veje i såre mange
tilfælde; af denne grund drog
Alma og hans brødre derfor
ind i landet for at prædike ordet
for dem.

12 Se, da de var kommet ind i
landet, se, da opdagede de til
deres forbavselse, at zoramit-
terne havde bygget synagoger,
og at de samledes én dag om
ugen, hvilken dag de kaldte
Herrens dag; og de tilbad på en
måde, som Alma og hans brødre
aldrig havde set;

13 for de havde bygget et sted
midt i deres synagoger, et sted
til at stå på, som ragede højt op

2a Mosi 28:3;
3 Ne 17:14;
Moses 7:41.

5a En 1:23; Alma 4:19.
gs Prædike.

b Hebr 4:12;
Jakob 2:8;
Alma 36:26.

c Jar 1:11–12;
L&P 11:2.

7a gs Helaman,
Almas søn.

b Alma 30:59.
8a Alma 24:30.
9a gs Frafald.
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over hovedet; og toppen af det
gav kun plads til én person.
14 Derfor måtte hver den, der

ønskede at atilbede, gå op og
stå på toppen af det og strække
sine arme op mod himlen og
råbe med høj røst og sige:

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 vil
være en ånd for evigt.

16 Hellige Gud, vi tror på, at du
har adskilt os fra vore brødre;
og vi tror ikke på vore brødres
overlevering, som er blevet
overdraget dem på grund af
deres fædres barnagtighed; men
vi tror på, at du har audvalgt os
til at være dine bhellige børn;
og også at du har kundgjort for
os, at der ingen Kristus skal
komme.
17 Men du er den samme i går,

i dag og for evigt; og du har
audvalgt os, for at vi skal blive
frelst, mens alle omkring os er
udvalgt til ved din vrede at blive
styrtet ned til helvede. For
denne hellighed, o Gud, takker
vi dig; og vi takker dig også for,
at du har udvalgt os, så vi ikke
bliver forledt efter vore brød-
res tåbelige overleveringer,
som binder dem fast til en tro
på Kristus, hvilket leder deres
hjerte til at vandre langt bort
fra dig, vor Gud.
18 Og vi takker dig igen, o

Gud, for at vi er et udvalgt og
et helligt folk. Amen.

19 Se, det skete, at efter at Alma

og hans brødre og hans sønner
havde hørt disse bønner, var
de forbavsede over al måde.

20 For se, hver mand gik op og
opsendte de samme bønner.

21 Se, stedet blev af dem kaldt
Rameumptom, der, når det bli-
ver oversat, betyder den hellige
forhøjning.

22 Se, fra denne forhøjning
opsendte hver mand den selv
samme bøn til Gud, idet de tak-
kede deres Gud for, at de var
udvalgt af ham, og at han ikke
forledte dem efter deres brødres
overlevering, og at deres hjerte
ikke var bortrøvet til at tro
noget, som skulle komme, og
som de intet vidste om.

23 Se, efter at hele folket havde
opsendt tak på denne måde,
vendte de tilbage til deres hjem
og talte aaldrig mere om deres
Gud, før de igen havde samlet
sig ved den hellige forhøjning
for at opsende tak på deres
måde.

24 Se, da Alma så dette, blev
han abedrøvet i hjertet, for han
så, at de var et ugudeligt og
afsporet folk; ja, han så, at de
lod hjertet være optaget af guld
og af sølv og af alle slags fine
ejendele.

25 Ja, og han så også, at deres
hjerte i deres stolthed var aind-
bildsk til stort praleri.

26 Og han opløftede sin røst
til himlen og aråbte, idet han
sagde: O, hvor længe, o Herre,
vil du tillade, at dine tjenere
skal bo hernede i kødet for at

14a Matt 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.

b Es 65:3, 5.

17a gs Stolthed.
23a Jak 1:21–25.
24a 1 Mos 6:5–6.

25a Jakob 2:13;
Alma 1:32.

26a Moses 7:41–58.
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se så grov ugudelighed blandt
menneskenes børn.
27 Se, o Gud, de aanråber dig,

og dog er deres hjerte opslugt
af deres stolthed. Se, o Gud, de
anråber dig med deres mund,
mens de er bopblæste i storhed
over verdens tomme ting.

28 Se, o min Gud, deres kost-
bare klæder og deres ringe og
deres aarmbånd og deres guld-
smykker og alle deres kostbar-
heder, som de smykker sig med;
og se, de lader hjertet være
optaget af dem, og dog anråber
de dig og siger: Vi takker dig, o
Gud, for vi er et udvalgt folk for
dig, mens andre skal fortabes.

29 Ja, og de siger, at du har
kundgjort for dem, at der ingen
Kristus skal komme.

30 O, Herre Gud, hvor længe
vil du tillade, at der skal være
en sådan ugudelighed og troløs-
hed blandt dette folk? O Herre,
vil du give mig styrke, så jeg
kan bære mine skrøbeligheder?
For jeg er skrøbelig, og en
sådan ugudelighed blandt dette
folk smerter min sjæl.

31 O Herre, mit hjerte er over-
ordentlig sorgfuldt, vil du trøste
min sjæl ai Kristus? O Herre,
vil du give mig, at jeg må have
styrke, så jeg med tålmodighed
kan lide disse trængsler, som
kommer over mig på grund af
dette folks ugudelighed?

32 O Herre, vil du trøste min
sjæl og give mig medgang og

ligeledes mine medarbejdere,
som er med mig – ja, Ammon
og Aron og Omner og også
Amulek og Ze’ezrom og mine
ato sønner – ja, vil du trøste alle
disse, o Herre? Ja, vil du trøste
deres sjæl i Kristus?

33 Vil du give dem, at de må
have styrke, så de kan bære de
trængsler, der skal komme
over dem på grund af dette
folks syndighed?

34 O Herre, vil du agive os, at
det må lykkes for os at bringe
dem tilbage til dig i Kristus?

35 Se, o Herre, deres asjæl er
dyrebar, og mange af dem er
vore brødre; giv os derfor, o
Herre, magt og visdom, så vi
kan bringe disse vore brødre
tilbage til dig.

36 Se, det skete, at da Alma
havde sagt disse ord, alagde han
bhænderne på alle dem, der var
med ham. Og se, da han lagde
hænderne på dem, blev de fyldt
af den hellige Ånd.

37 Og efter dette skiltes de, den
ene fra den anden, og agjorde
sig ingen bekymring om, hvad
de skulle spise, eller hvad de
skulle drikke, eller hvad de
skulle tage på.

38 Og Herren sørgede for
dem, så de ikke skulle sulte, ej
heller skulle de tørste; ja, og
han gav dem også styrke, så de
ikke skulle lide nogen slags
atrængsler, uden at de blev
opslugt i glæden over Kristus.

27a Es 29:13.
b gs Stolthed.

28a Es 3:16–24.
31a Joh 16:33.
32a Alma 31:7.

34a 2 Ne 26:33.
35a gs Sjæl – Sjæles

værdi.
36a 3 Ne 18:36–37.

b gs Håndspålæggelse.

37a Matt 6:25–34;
3 Ne 13:25–34.

38a Matt 5:10–12;
Mosi 24:13–15;
Alma 33:23.
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Se, dette var i overensstemmelse
med Almas bøn, og det var
fordi han bad i btro.

KAPITEL 32

Alma underviser de fattige, hvis
trængsler havde ydmyget dem –
Tro er et håb om det, der ikke ses,
men som er sandt – Alma vidner
om, at engle betjener mænd, kvin-
der og børn – Alma sammenligner
ordet med et frø – Det skal sås og
passes – Så vokser det og bliver til
et træ, hvorfra man kan plukke den
frugt, som er evigt liv. Omkring
74 f.Kr.

Og det skete, at de drog ud og
begyndte at prædike Guds ord
for folket, idet de gik ind i deres
synagoger og ind i deres huse;
ja, de prædikede endog ordet
på deres gader.

2 Og det skete, at de efter
meget arbejde blandt dem be-
gyndte at få medgang blandt
den afattige klasse af folk; for se,
de blev stødt ud af synagogerne
på grund af deres klæders
grovhed.

3 Derfor fik de ikke lov til at
komme ind i deres synagoger
for at dyrke Gud, da de blev
regnet for tilsølede; derfor var
de fattige; ja, de blev af deres
brødre regnet for slagger; derfor
var de afattige, hvad angår det,
der hører verden til; og de var
også fattige i hjertet.

4 Se, mens Alma underviste
og talte til folket på højen Onida,
kom der en stor mængde til
ham, som var dem, om hvem
vi har talt, og som var afattige
i hjertet på grund af deres
fattigdom, hvad angår det, der
hører verden til.

5 Og de kom til Alma, og den,
der var mest fremtrædende
blandt dem, sagde til ham: Se,
ahvad skal disse mine brødre
gøre, for de bliver foragtet af alle
mennesker på grund af deres
fattigdom, ja, og især af vore
præster, for de har bstødt os
ud af vore synagoger, som vi
har arbejdet rigeligt med vore
egne hænder for at bygge; og
de har stødt os ud på grund
af vor overordentlig store fat-
tigdom, og vi har ikke noget
sted at dyrke vor Gud; og se,
chvad skal vi gøre?
6 Og se, da Alma hørte dette,

vendte han sig straks om med
ansigtet vendt lige mod ham,
og han så med stor glæde, for
han så, at deres atrængsler virke-
lig havde bydmyget dem, og at
de var cberedte til at høre ordet.
7 Derfor sagde han ikke mere

til den anden mængde, men han
strakte hånden ud og råbte til
dem, som han så, og som oprig-
tigt angrede, og sagde til dem:

8 Jeg ser, at I er aydmyge i
hjertet, og om så er, da er I
velsignede.

9 Se, jeres broder har sagt:

38b gs Tro.
32 2a gs Fattig.

3a Alma 34:40.
4a gs Fattig – Fattig i

ånden.

5a Ordsp 18:23.
b Alma 33:10.
c ApG 2:37–38.

6a gs Modgang.
b gs Ydmyg.

c Alma 16:16–17;
L&P 101:8.

8a Matt 5:3–5.
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Hvad skal vi gøre, for vi er ble-
vet stødt ud af vore synagoger,
så vi ikke kan tilbede vor Gud?
10 Se, jeg siger jer: Mener I, at I

ikke kan atilbede Gud, uden at
det nødvendigvis sker i jeres
synagoger?

11 Og endvidere vil jeg spørge
jer: Mener I, at I ikke må tilbede
Gud mere end én gang om ugen?

12 Jeg siger jer: Det er godt, at
I er blevet stødt ud af jeres syna-
goger, så I kan være ydmyge, og
så I kan lære avisdom, for det
er nødvendigt, at I skal lære
visdom; og det er fordi, at I er
blevet stødt ud, og at I bliver
foragtet af jeres brødre på grund
af jeres overordentlig store
bfattigdom, at I er bragt til at
være ydmyge i hjertet; for I er
bragt til at være ydmyge af nød-
vendighed.
13 Og se, fordi I bliver nødt til

at være ydmyge, er I velsignede,
for et menneske stræber somme
tider efter at omvende sig, hvis
han bliver nødt til at være
ydmyg; og visselig, hver den,
der omvender sig, skal finde
barmhjertighed; og den, der fin-
der barmhjertighed og aholder
ud til enden, han skal blive frelst.

14 Og se, som jeg sagde til jer,
at fordi I blev nødt til at være
ydmyge, så blev I velsignet, me-
ner I da ikke, at de, som selv
oprigtigt ydmyger sig på grund
af ordet, er mere velsignede?

15 Jo , den, der oprigt igt
ydmyger sig og omvender sig

fra sine synder og holder ud
til enden, han skal blive vel-
signet – ja, meget mere velsig-
net end de, der bliver nødt
til at være ydmyge på grund
af deres overordentlig store
fattigdom.

16 Velsignede er derfor de,
der aydmyger sig uden at være
nødt til at være ydmyge; eller
rettere med andre ord, velsignet
er den, der tror på Guds ord og
bliver døbt uden stædighed i
hjertet, ja, uden at være blevet
bragt til at kende ordet eller
endog være blevet nødt til at
kende det, før de vil tro.

17 Ja, der er mange, der siger:
Hvis du vil vise os et ategn fra
himlen, så kan vi vide det med
vished, så vil vi tro.

18 Se, jeg spørger: Er det tro?
Se, jeg siger jer: Nej, for hvis et
menneske ved noget, har han
ingen grund til at atro, for han
ved det.

19 Og se, hvor meget mere
forbandet er ikke den, der
akender Guds vilje og ikke gør
den, end den, der blot tror, eller
blot har årsag til at tro, og falder
i overtrædelse?

20 Se, derom må I dømme. Se,
jeg siger jer, at det er på den ene
side, som det er på den anden;
og det skal ske enhver efter
hans gerninger.

21 Og se , som jeg sagde
angående tro: aTro er ikke at
have en fuldkommen kundskab
om noget; hvis I derfor har tro,

10a gs Tilbedelse.
12a Præd 4:13.

b Ordsp 16:8.

13a Alma 38:2.
16a gs Ydmyg.
17a gs Tegn.

18a Eter 12:12, 18.
19a Joh 15:22–24.
21a Joh 20:29; Hebr 11.
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har I bhåb om det, som cikke ses,
men som er sandt.

22 Og se nu, jeg siger jer, og
jeg ønsker, at I skal huske, at
Gud er barmhjertig mod alle,
som tror på hans navn; derfor
ønsker han for det første, at
I skal tro, nemlig på hans ord.

23 Og se, han sender sit ord
ved engle til mænd, ja, aikke
alene mænd, men også kvinder.
Se, det er ikke alt, små bbørn
får mange gange givet ord,
der beskæmmer de vise og de
lærde.

24 Og se, mine elskede brødre,
eftersom I har ønsket at få at
vide af mig, hvad I skal gøre,
fordi I er plaget og stødt ud –
se, jeg ønsker ikke, at I skal tro,
at jeg har i sinde at dømme jer,
undtagen i overensstemmelse
med det der er sandt –

25 for jeg tror ikke, at I alle er
blevet nødt til at ydmyge jer, for
jeg tror sandelig, at der blandt
jer er nogle, som ville ydmyge
sig, uanset hvilke omstændig-
heder de måtte være i.

26 Se, som jeg sagde angående
tro – at den ikke var en fuld-
kommen kundskab – sådan er
det også med mine ord. I kan
ikke til at begynde med til fuld-
kommenhed kende sandheden
deraf, lige så lidt som tro er en
fuldkommen kundskab.

27 Men se, hvis I vil vågne op
og vække jeres evner til et for-
søg med mine ord og udøve den

mindste smule tro, ja, selv om
I ikke kan gøre mere end aønske
at tro, lad da det ønske virke
i jer, indtil I tror på en sådan
måde, at I kan give plads til en
del af mine ord.

28 Se, vi vil sammenligne ordet
med et afrø. Se, hvis I giver plads
til, at et bfrø kan blive sået i jeres
chjerte, se, hvis det er et sandt
frø eller et godt frø, og hvis I
ikke kaster det ud ved jeres
dvantro, så I modsætter jer Her-
rens Ånd, se, da vil det begynde
at svulme i jeres bryst, og når
I føler disse svulmende bevæ-
gelser, begynder I at sige til jer
selv: Det må nødvendigvis være
sådan, at det er et godt frø, eller
at ordet er godt, for det begyn-
der at udvikle min sjæl, ja, det
begynder at oplyse min efor-
stand, ja, det begynder at blive
mig lifligt.

29 Se nu, forøger dette ikke
jeres tro? Jeg siger jer: Jo, dog
er den ikke vokset til en fuld-
kommen kundskab.

30 Men se, når frøet svulmer
og spirer og begynder at vokse,
da er I nødt til at sige, at frøet
er godt; for se, det svulmer og
spirer og begynder at vokse. Og
se nu, styrker dette ikke jeres
tro? Jo, det styrker jeres tro, for
I vil sige: Jeg ved, at det er et
godt frø, for se, det spirer og
begynder at vokse.

31 Og se nu, er I sikre på, at
det er et godt frø? Jeg siger jer:

21b gs Håb.
c Eter 12:6.

23a Joel 3:1–2.
b Matt 11:25;

Luk 10:21;

3 Ne 26:14–16;
L&P 128:18.

27a Mark 11:24.
28a Alma 33:1.

b Luk 8:11.

c gs Hjerte.
d Matt 17:20.
e gs Forståelse.
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Ja, for ethvert frø frembringer
af sin aegen slags.

32 Hvis frøet derfor vokser,
er det godt, men hvis det ikke
vokser, se, da er det ikke godt,
derfor bliver det kastet bort.

33 Og se nu, fordi I har gjort
forsøget og har sået frøet, og det
svulmer og spirer og begynder
at vokse, må I nødvendigvis
vide, at frøet er godt.

34 Og se nu, er jeres akund-
skab fuldkommen? Ja, jeres
kundskab er fuldkommen med
hensyn til dette, og jeres btro er
uvirksom, og dette fordi I ved,
for I ved, at ordet har fået jeres
sjæl til at svulme, og I ved
også, at det er spiret op, så jeres
forstand begynder at blive
oplyst og jeres csind begynder
at udvides.
35 O, er dette da ikke virkeligt?

Jeg siger jer: Jo, fordi det er alys;
og hvad der end er lys, er godt,
fordi det er begribeligt; derfor
ved I, at det er godt; og se nu,
efter at I har smagt dette lys, er
jeres kundskab fuldkommen?

36 Se, jeg siger jer: Nej, ej
heller må I lægge troen til side,
for I har kun udøvet jeres tro
til at så frøet, så I kunne gøre
forsøget for at finde ud af, om
frøet var godt.

37 Og se, når træet begynder
at vokse, siger I: Lad os passe
det med stor omsorg, så det kan
slå rod, så det kan vokse op og
frembringe frugt til os. Og se

nu, hvis I passer det med megen
omsorg, slår det rod og vokser
op og frembringer frugt.

38 Men hvis I aforsømmer træet
og ikke har tanke for dets pas-
ning, se, da slår det ikke nogen
rod; og når solens hede kommer
og svider det, visner det bort,
fordi det ingen rod har, og I
rykker det op og kaster det ud.

39 Se, dette er ikke, fordi frøet
ikke var godt, ej heller er det,
fordi frugten deraf ikke ville
være ønskværdig, men det er,
fordi jeres ajord er ufrugtbar,
og I ikke vil passe træet, derfor
kan I ikke få frugten af det.

40 Og på samme måde: Hvis
I ikke vil pleje ordet, idet I med
et troens øje ser frem til frugten
deraf, så kan I aldrig plukke
frugten af alivets træ.

41 Men dersom I vil pleje ordet,
ja, passe træet, når det begynder
at vokse ved jeres tro med stor
flid og med atålmodighed, idet
I med glæde ser frem til frugten
af det, da slår det rod, og se, det
skal blive et træ, der bvokser op
til evigtvarende liv.

42 Og på grund af jeres aflid
og jeres tro og jeres tålmodighed
med hensyn til at pleje ordet, så
det må kunne slå rod i jer, se,
da skal I snart plukke bfrugten
af det, som er yderst dyrebar,
som er mere sød end alt, hvad
der er sødt, og som er mere hvid
end alt, hvad der er hvidt, ja, og
mere ren end alt, hvad der er

31a 1 Mos 1:11–12.
34a gs Kundskab.

b Eter 3:19.
c gs Sind.

35a Joh 3:18–21.

gs Lys, Kristi lys.
38a gs Frafald.
39a Matt 13:5.
40a 1 Mos 2:9;

1 Ne 15:36.

41a gs Tålmodighed.
b Alma 33:23;

L&P 63:23.
42a gs Flid.

b 1 Ne 8:10–12.
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rent; og I skal tage for jer af den-
ne frugt, indtil I er mætte, så I
ikke sulter, ej heller skal I tørste.
43 Da, mine brødre, skal I

høste lønnen for jeres tro og
jeres flid og tålmodighed og
langmodighed, mens I ventede
på, at træet skulle frembringe
frugt til jer.

KAPITEL 33

Zenos forkyndte, at mennesker
skal bede og tilbede hvor som helst,
og at straffedomme bliver bortvendt
på grund af Sønnen – Zenok
forkyndte, at barmhjertighed bli-
ver skænket på grund af Sønnen –
Moses havde i ørkenen rejst et
sindbillede på Guds Søn. Omkring
74 f.Kr.

Se, efter at Alma nu havde talt
disse ord, sendte de bud til
ham og ønskede at få at vide,
om de skulle tro på aén Gud, for
at de kunne få den frugt, om
hvilken han havde talt, eller
hvorledes de skulle så det bfrø,
eller det ord, om hvilket han
havde talt, og som han sagde
skulle sås i deres hjerte, eller på
hvilken måde de skulle begynde
at udøve deres tro.

2 Og Alma sagde til dem: Se,
I har sagt, at I aikke kan tilbede
jeres Gud, fordi I er blevet stødt
ud af jeres synagoger. Men se,
jeg siger jer, at hvis I mener, at
I ikke kan tilbede Gud, tager

I meget fejl, og I burde granske
bskrifterne, og hvis I mener, at
de har lært jer dette, så forstår
I dem ikke.

3 Husker I at have læst, hvad
aZenos, den fordums profet,
har sagt angående bøn eller
btilbedelse?

4 For han sagde: Du er barm-
hjertig, o Gud, for du har hørt
min bøn, selv da jeg var i
ørkenen; ja, du var barmhjer-
tig, da jeg bad for dem, der var
mine afjender, og du vendte
dem til mig.

5 Ja, o Gud, og du var barm-
hjertig mod mig, da jeg anråbte
dig på min amark, da jeg anråbte
dig i min bøn, og du hørte mig.

6 Og videre, o Gud, da jeg
vendte tilbage til mit hus, hørte
du mig i min bøn.

7 Og da jeg gik ind i mit akam-
mer, o Herre, og bad til dig,
hørte du mig.

8 Ja, du er barmhjertig mod
dine børn, når de anråber dig for
at blive hørt af dig og ikke af
mennesker, og du vil høre dem.

9 Ja, o Gud, du har været barm-
hjertig mod mig og hørt mine
råb midt i dine forsamlinger.

10 Ja, og du har også hørt mig,
når jeg er blevet astødt ud og er
blevet foragtet af mine fjender;
ja, du hørte mine råb og var
vred på mine fjender, og du
hjemsøgte dem i din vrede med
hastig undergang.

11 Og du hørte mig på grund

33 1a 2 Ne 31:21;
Mosi 15:2–4.

b Alma 32:28–43.
2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.

3a gs Skrifter –
Forsvundne
skrifter; Zenos.

b gs Tilbedelse.
4a Matt 5:44.

5a Alma 34:20–25.
7a Matt 6:5–6;

Alma 34:26.
10a Alma 32:5.
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af mine trængsler og min oprig-
tighed; og det er på grund af din
Søn, at du har været så barm-
hjertig mod mig; derfor vil jeg
anråbe dig i alle mine trængsler,
for i dig er min glæde, for du har
bortvendt dine straffedomme
fra mig på grund af din Søn.
12 Og nu sagde Alma til dem:

Tror I de askrifter, der er blevet
skrevet af dem, der levede
fordum?

13 Se, hvis I gør det, da må I
tro på, hvad aZenos sagde, for
se, han sagde: Du har bortvendt
dine straffedomme på grund af
din Søn.

14 Se nu, mine brødre, jeg vil
spørge, om I har læst skrifterne?
Hvis I har, hvordan kan I så
undlade at tro på Guds Søn?

15 For der står aikke skrevet, at
Zenos alene talte om dette, men
bZenok talte også om dette –

16 for se, han sagde: Du er vred,
o Herre, på dette folk, fordi de
ikke vil forstå din barmhjertig-
hed, som du har skænket dem
på grund af din Søn.

17 Og nu, mine brødre, ser I,
at en anden fordums profet har
vidnet om Guds Søn, og fordi
folket ikke ville forstå hans ord,
astenede de ham til døde.
18 Men se, det er ikke alt; disse

er ikke de eneste, der har talt
angående Guds Søn.

19 Se, han blev omtalt af
aMoses; ja, og se, der blev brejst

et csindbillede i ørkenen, så hver
den, der ville se på det, kunne
leve. Og mange så og levede.

20 Men få forstod betydningen
af dette, og dette på grund af
hjertets hårdhed. Men der var
mange, der var så forhærdede,
at de ikke ville se, derfor om-
kom de. Se, grunden til, at de
ikke ville se, er, at de ikke troe-
de, at det kunne ahelbrede dem.
21 O, mine brødre, hvis I kun-

ne blive helbredt ved blot at
kaste blikket omkring, for at I
kunne blive helbredt, ville I da
ikke hurtigt se, eller ville I hel-
lere forhærde hjertet i vantro og
være lade, så I ikke kaster blik-
ket omkring, så I omkommer?

22 Hvis så er, skal ve komme
over jer; men hvis så ikke er, da
kast blikket omkring, og abe-
gynd at tro på Guds Søn, at han
vil komme for at forløse sit folk,
og at han skal lide og dø for at
bsone for deres synder, og at
han skal copstå igen fra de døde,
hvilket skal tilvejebringe dop-
standelsen, så alle mennesker
skal stå foran ham for at blive
dømt efter deres egerninger på
den yderste og dommens dag.

23 Og nu, mine brødre, ønsker
jeg af jer, at I skal aså dette ord i
hjertet, og når det begynder at
svulme, så plej det ved jeres
tro. Og se, det bliver et træ, der
bvokser op i jer til evigtvarende
liv. Og måtte Gud da tilstede

12a gs Skrifter.
13a Alma 34:7.
15a Jakob 4:4.

b 1 Ne 19:10;
Alma 34:7.

17a gs Martyr.
19a 5 Mos 18:15, 18;

Alma 34:7.
b Joh 3:14; Hel 8:14–15.
c 4 Mos 21:9;

2 Ne 25:20;
Mosi 3:15.

20a 1 Ne 17:40–41.
22a Alma 32:27–28.

b Alma 22:14; 34:8–9.
c gs Opstandelse.
d Alma 11:44.
e gs Gerninger.

23a Alma 33:1; 34:4.
b Alma 32:41;

L&P 63:23.
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jer, at jeres cbyrder må blive lette
ved glæden over hans Søn. Og
alt dette kan I gøre, hvis I vil.
Amen.

KAPITEL 34

Amulek vidner om, at ordet til
frelse er i Kristus – Medmindre
der bliver foretaget en forsoning,
fortabes hele menneskeslægten –
Hele Moseloven peger hen imod
ofringen af Guds Søn – Den evige
forløsningsplan bygger på tro og
omvendelse – Bed om timelige og
åndelige velsignelser – Dette liv er
tiden, hvor menneskene skal berede
sig til at møde Gud – Udarbejd din
frelse med frygt for Gud. Omkring
74 f.Kr.

Og se, det skete, efter at Alma
havde talt disse ord til dem,
at han satte sig ned på jorden,
og aAmulek rejste sig og be-
gyndte at undervise dem, idet
han sagde:

2 Mine brødre, jeg tror, at det
er umuligt, at I kan være uvi-
dende om det, der er blevet talt
angående Kristi komme, han
som vi underviser i er Guds Søn;
ja, jeg ved, at I blev undervist
rigeligt i adette, før I skilte jer
ud fra os.

3 Og da I har ønsket af min
elskede broder, at han skal
fortælle jer, hvad I skal gøre på
grund af jeres trængsler, har
han talt noget til jer for at berede

jeres sind, ja, og han har forma-
net jer til tro og tålmodighed –

4 ja, til at have så megen tro,
som til at aså ordet i hjertet, så
I kan prøve forsøget med dets
godhed.

5 Og vi har set, at det store
spørgsmål, som ligger jer på
sinde, er, om ordet er i Guds
Søn, eller om der ingen Kristus
skal komme.

6 Og I så også, at min broder
har bevist over for jer i mange
tilfælde, at aordet til frelse er i
Kristus.

7 Min broder har henvist til
Zenos’ ord, om at forløsningen
kommer ved Guds Søn, og også
til Zenoks ord, og han har også
henvist til Moses for at bevise,
at dette er sandt.

8 Og se nu, jeg vil selv avidne
for jer om, at dette er sandt. Se,
jeg siger jer, at jeg ved, at Kristus
skal komme blandt menneske-
nes børn for at påtage sig sit
folks overtrædelser, og at han
skal bsone for verdens synder,
for Gud Herren har talt det.

9 For det er nødvendigt, at der
skal foretages en aforsoning, for
i henhold til den evige Guds
store bplan må der foretages
en forsoning, ellers skal hele
menneskeslægten uundgåeligt
fortabes, ja, alle er forhærdede,
ja, alle er cfaldne og er fortabte
og må gå til grunde, hvis det
ikke var for den forsoning, som
nødvendigvis skal foretages.

23c Alma 31:38.
34 1a Alma 8:21.

2a Alma 16:13–21.
4a Alma 33:23.
6a Joh 1:1, 14.

8a gs Vidne
(udsagnsord).

b gs Forsoning.
9a Alma 33:22.

b Alma 12:22–33;

Moses 6:62.
c gs Fald, Adams

og Evas.



Almas Bog 34:10–23 334

10 For det er nødvendigt, at
der skal bringes et stort og sidste
aoffer, ja, ikke et offer af et men-
neske, ej heller af et dyr, ej hel-
ler af nogen slags fugl, for det
skal ikke være et menneskebragt
offer; men det skal være et
baltomfattende og evigt coffer.
11 Se, der er ikke nogen, der

kan ofre sit eget blod og derved
sone for en andens synder. Se,
hvis nogen myrder, se, tager da
vor lov, som er aretfærdig, hans
brors liv? Jeg siger jer: Nej.

12 Men loven kræver, at den,
der har amyrdet, lader livet;
derfor kan intet mindre end en
altomfattende forsoning være
tilstrækkelig for verdens synder.
13 Derfor er det nødvendigt,

at der skal bringes et stort og
sidste offer; og så skal der være,
eller må der nødvendigvis være,
en aende på blodsudgydelse; så
skal bMoseloven være opfyldt;
ja, den skal være helt opfyldt,
hvert bogstav og hver tøddel,
og intet skal være forgået.

14 Og se, dette er hele amenin-
gen med bloven; hver lille del
peger mod det store og sidste
coffer; og dette store og sidste
offer bliver Guds Søn, ja, alt-
omfattende og evigt.
15 Og således skal han bringe

afrelse til alle dem, der vil tro
på hans navn, for dette er
hensigten med denne sidste

ofring, at tilvejebringe den in-
derlige barmhjertighed, som
overvælder retfærdigheden og
tilvejebringer en måde for men-
neskene, hvorpå de kan have
tro til omvendelse.

16 Og således kan abarmhjer-
tigheden tilfredsstille bretfær-
dighedens krav og omslutter
dem i sikkerhedens arme, mens
den, der ikke udøver nogen tro
til omvendelse, bliver udsat
for hele loven bestående af cret-
færdighedens krav; derfor til-
vejebringes den store og evige
dforløsningsplan kun for den,
der har tro til omvendelse.

17 Måtte Gud derfor tilstede
jer, mine brødre, at I må begyn-
de at udøve jeres atro til omven-
delse, så I begynder at bpåkalde
hans hellige navn om, at han vil
have barmhjertighed med jer;

18 ja, anråb ham om barm-
hjertighed, for han er mægtig til
at frelse.

19 Ja, ydmyg jer, og vedbliv i
bøn til ham.

20 Anråb ham, når I er i jeres
marker, ja, for alle jeres flokke.

21 aAnråb ham i jeres huse, ja,
for hele jeres husstand, både
morgen, middag og aften.

22 Ja, anråb ham mod jeres
fjenders magt.

23 Ja, aanråb ham mod bDjæ-
velen, som er en fjende af al
cretfærdighed.

10a Moses 5:6–7.
b 2 Ne 9:7.
c gs Ofre.

11a 5 Mos 24:16;
Mosi 29:25.

12a gs Dødsstraf; Mord.
13a 3 Ne 9:17, 19–20.

b 3 Ne 15:5.

14a Alma 30:3.
b gs Moseloven.
c L&P 138:35.

15a gs Frelse.
16a gs Barmhjertighed.

b gs Retfærdig,
retfærdighed.

c Alma 12:32.

d gs Forløsningsplanen.
17a gs Tro.

b gs Bøn.
21a Sl 5:2–4; 3 Ne 18:21.
23a 3 Ne 18:15, 18.

b gs Djævelen.
c gs Retfærdig,

retfærdighed.
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24 Anråb ham for markens
afgrøder, for at I må have frem-
gang med dem.

25 Anråb for flokkene på
jeres marker, for at de må
forøges.

26 Men det er ikke alt, I må
udøse jeres sjæl i jeres akamre og
på jeres skjulte steder og i jeres
ødemark.

27 Ja, og når I ikke anråber
Herren, lad da ahjertet være
bfyldt, bestandig henvendt i bøn
til ham for jeres velfærd og
også for velfærden for dem,
der er omkring jer.
28 Og se nu, mine elskede

brødre, jeg siger jer: Tro ikke,
at det er alt, for efter at I har
gjort alt dette, hvis I så viser
den atrængende og den nøgne
bort og ikke besøger den syge
og plagede og ikke bgiver af
jeres gods, hvis I har noget,
til dem, som står i behov – jeg
siger jer, at hvis I ikke gør
noget af dette, se, da er jeres
cbøn dforgæves og gavner jer
intet, og I er som hyklere, der
fornægter troen.

29 Hvis I derfor ikke husker at
være anæstekærlige, er I som
de slagger, som smelterne kaster
bort (da de ikke er af nogen
værdi), og bliver trådt under
fode af menneskene.

30 Og se, mine brødre, jeg øn-
sker, at I, efter at I har fået så
mange vidnesbyrd, og eftersom
de hellige skrifter vidner om

dette, gør dette og frembringer
afrugt, der fører til omvendelse.
31 Ja, jeg ønsker, at I vil gøre

dette og ikke forhærde hjertet
længere; for se, nu er tiden og
adagen for jeres frelse, og hvis I
derfor vil omvende jer og ikke
forhærde hjertet, skal den store
forløsningsplan straks blive sat
i værk for jer.

32 For se, dette liv er tiden for
menneskene at aberede sig til at
møde Gud, ja, se dette livs dag
er dagen for menneskene at ud-
føre deres arbejde.

33 Og se, som jeg sagde jer før,
eftersom I har fået så mange
vidnesbyrd, bønfalder jeg jer
derfor om, at I ikke audsætter
jeres bomvendelses dag indtil
enden; for efter denne livets
dag, som er os givet til at berede
os til evigheden, se, hvis vi ikke
gør bedre brug af vor tid, mens
vi er i dette liv, da kommer den
cmørke dnat, hvori intet arbejde
kan udføres.

34 I kan ikke sige, når I kom-
mer til dette forfærdelige askæb-
nesvangre tidspunkt: Jeg vil
omvende mig. Jeg vil vende
tilbage til min Gud. Nej, I kan
ikke sige dette, for den selv
samme ånd, som besidder jeres
legeme, når I går bort fra dette
liv, den selv samme ånd har
magt til at besidde jeres legeme
i den evige verden.

35 For se, hvis I har udsat jeres
omvendelses dag helt indtil

26a Matt 6:5–6.
27a gs Hjerte.

b gs Grunde.
28a gs Fattig.

b gs Almisser.
c Matt 15:7–8.

d Moro 7:6–8.
29a gs Næstekærlighed.
30a Matt 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 gs Omvendelse.
c gs Mørke, åndeligt;

Død, åndelig.
d Joh 9:4; L&P 45:17.

34a Alma 40:13–14.
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døden, se, da er I blevet aunder-
kastet Djævelens ånd, og han
bbesegler jer som sine; derfor
har Herrens Ånd trukket sig
bort fra jer og har ingen plads i
jer, og Djævelen har al magt
over jer; og det er de ugudeliges
endelige tilstand.
36 Og dette ved jeg, fordi

Herren har sagt, at han ikke bor
i avanhellige templer, men i de
bretfærdiges hjerte bor han; ja,
og han har også sagt, at de ret-
færdige skal sætte sig i hans
rige for aldrig mere at gå ud,
men at deres klæder skal blive
gjort hvide ved Lammets blod.
37 Og se, mine elskede brødre,

jeg ønsker af jer, at I skal huske
dette, og at I skal audarbejde
jeres frelse med frygt for Gud,
og at I ikke mere skal fornægte
Kristi komme,

38 at I ikke mere skal astride
mod Helligånden, men at I
skal modtage den og påtage jer
bKristi navn; at I skal ydmyge
jer, ja, til støvet, og ctilbede Gud,
hvor end I måtte være, i ånd og i
sandhed; og at I daglig skal leve
i dtaksigelse for den store barm-
hjertighed og de mange velsig-
nelser, som han skænker jer.

39 Ja, og jeg formaner jer
også, mine brødre, til bestandig
at være aårvågne i bøn, så I
ikke bliver forledt af Djævelens
bfristelser, så han ikke skal over-
mande jer, så I ikke skal blive
hans undersåtter på den yderste

dag; for se, han belønner jer
cikke med noget godt.
40 Og se, mine elskede brødre,

jeg ønsker at formane jer til at
have atålmodighed og til at bære
alle slags trængsler, til ikke at
bhåne dem, der støder jer ud
på grund af jeres overordentlig
store fattigdom, så I ikke bliver
syndere ligesom de,

41 men til at have tålmodighed
og bære disse trængsler med et
fast håb om, at I en dag skal
hvile fra alle jeres trængsler.

KAPITEL 35

Forkyndelsen af ordet ødelægger
zoramitternes beskæftigelse – De
udviser de omvendte, der derefter
slutter sig til Ammons folk i Jer-
shon – Alma sørger over folkets
ugudelighed. Omkring 74 f.Kr.

Se, det skete, at efter at Amulek
havde afsluttet disse ord, trak
de sig bort fra mængden og
kom over i Jershons land.

2 Ja, og resten af brødrene
kom også over i Jershons land,
efter at de havde prædiket ordet
for zoramitterne.

3 Og det skete, at efter at den
mere ansete del af zoramitterne
havde rådført sig med hinanden
angående de ord, der var blevet
prædiket for dem, blev de vrede
på grund af ordet, for det øde-
lagde deres abeskæftigelse, der-
for ville de ikke lytte til ordene.

35a 2 Ne 28:19–23.
b 2 Ne 9:9.

36a Mosi 2:37; Alma 7:21;
Hel 4:24.

b gs Retfærdig,
retfærdighed.

37a Fil 2:12.
38a gs Splid.

b Mosi 5:8; Alma 5:38.
c gs Tilbedelse.
d Sl 69:31; L&P 59:7.

gs Taknemlighed.

39a gs Vogte, vægter.
b gs Fristelse.
c Alma 30:60.

40a gs Tålmodighed.
b L&P 31:9.

35 3a gs Præstelist.
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4 Og de sendte bud til folket
i hele landet og samlede dem
sammen og rådførte sig med
dem angående de ord, der var
blevet talt.

5 Se, deres herskere og deres
præster og deres lærere lod ikke
folket vide noget angående
deres hensigter, derfor fandt
de i hemmelighed ud af indstil-
lingen blandt hele folket.

6 Og det skete, at efter at de
havde fundet ud af indstillingen
blandt hele folket, blev de, der
var for de ord, der var blevet talt
af Alma og hans brødre, stødt
ud af landet; og de var mange,
og de kom også over i Jershons
land.

7 Og det skete, at Alma og
hans brødre forkyndte for dem.

8 Se, det zoramitiske folk blev
vrede på Ammons folk, som
var i Jershon, og zoramitternes
øverste hersker, der var en
meget ugudelig mand, sendte
bud over til Ammons folk, for
han ønskede af dem, at de skulle
støde alle dem ud af deres land,
som kom over fra dem til de-
res land.

9 Og han udslyngede mange
trusler mod dem. Og se, Am-
mons folk frygtede ikke deres
ord, derfor stødte de dem ikke
ud, men de tog imod alle de fat-
tige zoramitter, som kom over
til dem; og de aplejede dem og
klædte dem og gav dem jorder
som arvelod; og de tog sig af
dem i forhold til deres trang.

10 Se, dette ophidsede zoramit-
terne til vrede mod Ammons

folk, og de begyndte at blande
sig med lamanitterne og også at
ophidse dem til vrede mod dem.

11 Og således begyndte zora-
mitterne og lamanitterne at
træffe forberedelser til krig mod
Ammons folk og også mod
nefitterne.

12 Og således endte det sytten-
de år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

13 Og Ammons folk drog ud
af Jershons land og kom over
i Meleks land og gav plads i
Jershons land til nefitternes
hære, så de kunne stride mod
lamanitternes hære og zoramit-
ternes hære, og således begynd-
te en krig mellem lamanitterne
og nefitterne i det attende år af
dommernes regeringstid; og der
skal gives en aberetning om
deres krige siden hen.

14 Og Alma og Ammon og
deres brødre og også Almas to
sønner vendte tilbage til Zara-
hemlas land efter at have været
redskaber i Guds hænder til at
bringe amange af zoramitterne
til omvendelse; og så mange,
som blev bragt til omvendelse,
blev drevet ud af deres land;
men de har fået jorder som
arvelod i Jershons land, og de
har grebet til våben for at for-
svare sig selv og deres hustruer
og børn og deres jorder.

15 Se, Alma, som var bedrøvet
over sit folks ugudelighed, ja,
over de krige og de blodsudgy-
delser og de stridigheder, der
var blandt dem, og som havde
været ude for at kundgøre ordet

9a Mosi 4:26.
gs Velfærd.

13a Alma 43:3.
14a Alma 35:6.
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eller havde været sendt ud for
at kundgøre ordet for hele folket
i hver by, og som havde set, at
folket begyndte at vokse sig
hårde i hjertet, og at de begynd-
te at blive aforarget over ordets
strenghed, blev overordentlig
sorgfuld i hjertet.
16 Derfor foranledigede han,

at hans sønner skulle samles,
så han kunne give dem sin
abefaling hver for sig angående
det, der har med retfærdighed at
gøre. Og vi har en beretning om
de befalinger, som han gav dem
ifølge hans egen optegnelse.

Almas befalinger til sin søn
Helaman.

Omfatter kapitlerne 36 og 37.

KAPITEL 36

Alma vidner for Helaman om,
hvordan han blev omvendt efter
at have set en engel – Han led en
fordømt sjæls smerter, han påkaldte
Jesu navn og blev så født af Gud –
Hans sjæl blev fyldt af sød glæde
– Han så skarer af engle prise Gud
– Mange omvendte har smagt og
set det, som han har smagt og set.
Omkring 74 f.Kr.

Min asøn, lån øre til mine ord,
for jeg sværger over for dig, at
for så vidt som du holder Guds

befalinger, skal du have frem-
gang i landet.

2 Jeg ønsker, at du skal gøre,
som jeg har gjort med hensyn
til at huske vore fædres afan-
genskab, for de var i trældom,
og ingen kunne udfri dem und-
tagen bAbrahams Gud og Isaks
Gud og Jakobs Gud; og han
udfriede dem visselig i deres
trængsler.

3 Og se, o min søn Helaman,
se, du er i din ungdom, og der-
for bønfalder jeg dig om, at du
vil høre mine ord og lære af
mig, for jeg ved, at hver den,
der sætter sin lid til Gud, bliver
støttet under sine aprøvelser
og sine besværligheder og sine
trængsler og bliver bophøjet på
den yderste dag.

4 Og jeg ønsker ikke, at du
skal tro, at jeg aved dette af
mig selv – ikke af det timelige,
men af det åndelige, ikke af det
bkødelige sind, men af Gud.

5 Se nu, jeg siger dig, hvis jeg
ikke var blevet afødt af Gud,
ville jeg bikke have vidst dette,
men Gud har ved sin hellige
engels mund kundgjort dette
for mig, dog ikke på grund af
nogen cværdighed hos mig.
6 For jeg gik omkring med

Mosijas sønner og forsøgte at
atilintetgøre Guds kirke, men se,
Gud sendte sin hellige engel
for at standse os på vejen.

7 Og se, han talte til os, som var

15a gs Frafald.
16a gs Forvalter,

forvaltning.
36 1a Hel 5:9–14.

2a Mosi 23:23; 24:17–21.
b 2 Mos 3:6;

Alma 29:11.
3a Rom 8:28.

b Mosi 23:21–22.
4a 1 Kor 2:11;

Alma 5:45–46.
gs Kundskab.

b gs Kødelig.
5a gs Født af Gud,

født på ny.
b Alma 26:21–22.
c gs Værdig.

6a Mosi 27:10.
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det med en tordenrøst, og hele
jorden abævede under vore fød-
der, og vi faldt alle til jorden, for
bfrygt for Herren kom over os.

8 Men se, røsten sagde til mig:
Rejs dig! Og jeg rejste mig op
og så englen.

9 Og han sagde til mig: Om du
så selv gerne vil tilintetgøres,
så forsøg dog ikke mere at tilin-
tetgøre Guds kirke.

10 Og det skete, at jeg faldt til
jorden; og i et tidsrum af atre
dage og tre nætter kunne jeg
ikke åbne munden, ej heller
bruge mine lemmer.

11 Og englen sagde mere til
mig, som blev hørt af mine
brødre, men jeg hørte det ikke,
for da jeg hørte de ord: Om du
så gerne selv vil tilintetgøres,
så forsøg dog ikke mere at tilin-
tetgøre Guds kirke, blev jeg
grebet af så stor frygt og forbløf-
felse over, at jeg måske skulle
blive tilintetgjort, at jeg faldt til
jorden og ikke hørte mere.

12 Men jeg blev martret af
aevig pinsel, for min sjæl blev
i højeste grad revet op og mar-
tret af alle mine synder.
13 Ja, jeg erindrede alle mine

synder og misgerninger, for
hvilke jeg blev apint med hel-
vedes smerter; ja, jeg indså, at
jeg havde sat mig op imod min
Gud, og at jeg ikke havde holdt
hans hellige befalinger.

14 Ja, og jeg havde myrdet
mange af hans børn, eller rettere

sagt ledt dem i fordærv; ja, og
kort sagt havde mine misger-
ninger været så store, at selve
tanken om at komme ind i min
Guds nærhed martrede min sjæl
med uudsigelig rædsel.

15 Åh, tænkte jeg, agid jeg
kunne blive forvist og udslettet,
både sjæl og legeme, så jeg ikke
skulle blive ført frem i min Guds
nærhed for at blive dømt efter
mine bhandlinger.

16 Og se, i tre dage og tre
nætter blev jeg martret, ja, med
en afordømt sjæls smerter.
17 Og det skete, at mens jeg

således blev martret med pinsel,
mens jeg blev arevet op ved erin-
dringen om mine mange syn-
der, se, da erindrede jeg også
at have hørt min far profetere
for folket angående en Jesus
Kristus, Guds Søn, som skulle
komme for at sone for verdens
synder.

18 Se, da mit sind greb fat
om denne tanke, råbte jeg i mit
hjerte: O Jesus, du Guds Søn,
hav barmhjertighed med mig,
som er ai bitterheds galde og
er omsluttet af dødens evigtva-
rende blænker.

19 Og se nu, da jeg tænkte det-
te, kunne jeg ikke mere erindre
mine smerter, ja, jeg blev ikke
mere arevet op ved erindringen
om mine synder.

20 Og åh, hvilken aglæde og
hvilket forunderligt lys så jeg
ikke, ja, min sjæl blev fyldt af

7a Mosi 27:18.
b gs Frygt – Frygt

for God.
10a Mosi 27:19–23.
12a L&P 19:11–15.
13a gs Skyld.

15a Åb 6:15–17;
Alma 12:14.

b Alma 41:3;
L&P 1:9–10.

16a gs Fordømmelse.
17a 2 Kor 7:10.

18a dvs i dybeste anger.
b 2 Ne 9:45; 28:22;

Alma 12:11;
Moses 7:26.

19a gs Skyld.
20a gs Glæde.
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glæde, lige så overordentlig stor
som min smerte havde været!
21 Ja, jeg siger dig, min søn, at

intet kunne være så intenst og
så bittert, som mine smerter var.
Ja, og videre siger jeg til dig, min
søn, at på den anden side kan
intet være så intenst og sødt,
som min glæde var.

22 Ja, det forekom mig, at jeg
ligesom vor fader aLehi så Gud
sidde på sin trone, omgivet af
utallige skarer af engle, der så
ud, som om de sang og priste
deres Gud; ja, og min sjæl
længtes efter at være dér.
23 Men se, mine lemmer fik

atter deres astyrke, og jeg stod
på benene og tilkendegav for
folket, at jeg var blevet bfødt
af Gud.

24 Ja, og fra den tid og helt
indtil nu har jeg arbejdet uden
ophør for at kunne bringe sjæle
til omvendelse, så jeg kunne få
dem til at asmage den overor-
dentlig store glæde, som jeg
smagte, så de også kunne blive
født af Gud og blive bfyldt af
Helligånden.

25 Ja, og se nu, min søn, Herren
giver mig overordentlig stor
glæde ved frugten af mit arbejde.

26 For på grund af det aord,
som han har givet mig, se, da er
mange blevet født af Gud og
har smagt, som jeg har smagt,
og har med egne øjne set, som
jeg har set; derfor kender de til
det, som jeg har talt om, ligesom

jeg kender det, og den kund-
skab, som jeg har, er fra Gud.

27 Og jeg er blevet støttet under
prøvelser og besværligheder
af enhver art, ja, og i alle slags
trængsler, ja, Gud har udfriet
mig fra fængsel og fra bånd og
fra døden, ja, og jeg sætter min
lid til ham, og han vil stadig
audfri mig.
28 Og jeg ved, at han vil aop-

rejse mig på den yderste dag,
så jeg kan bo hos ham i bherlig-
hed, ja, og jeg vil prise ham for
evigt, for han har cbragt vore
fædre ud af Egypten, og han
lod degypterne opsluge i Det
Røde Hav, og han førte dem
ved sin magt ind i det forjætte-
de land, ja, og han har udfriet
dem af trældom og fangenskab
fra tid til anden.

29 Ja, og han har også bragt
vore fædre ud af Jerusalems
land, og han har også ved sin
evigtvarende magt udfriet dem
af trældom og afangenskab fra
tid til anden helt op til denne
dag, og jeg har altid bevaret
deres fangenskab i erindringen,
ja, og du bør også bevare deres
fangenskab i erindringen, lige-
som jeg har gjort.

30 Men se, min søn, det er ikke
alt, for du bør vide, som jeg ved,
at afor så vidt som du holder
Guds befalinger, skal du have
fremgang i landet; og du bør
også vide, at for så vidt som
du ikke vil holde Guds befalin-

22a 1 Ne 1:8.
23a Moses 1:10.

b Alma 5:14.
gs Født af Gud,
født på ny.

24a 1 Ne 8:12; Mosi 4:11.

b 2 Ne 32:5; 3 Ne 9:20.
gs Helligånden.

26a Alma 31:5.
27a Sl 34:18.
28a 3 Ne 15:1.

b gs Herlighed.

c 2 Mos 12:51.
d 2 Mos 14:26–27.

29a Mosi 24:17; 27:16;
Alma 5:5–6.

30a 2 Ne 1:9–11;
Alma 50:19–22.



341 Almas Bog 37:1–9

ger, skal du blive forstødt fra
hans nærhed. Se, dette er ifølge
hans ord.

KAPITEL 37

Bronzepladerne og andre skrifter
er blevet bevaret for at føre sjæle til
frelse – Jereditterne blev udryddet
på grund af deres ugudelighed –
Deres hemmelige eder og pagter må
holdes fra folket – Rådfør dig med
Herren i alle dine gerninger – Lige-
som Liahona ledte nefitterne, leder
Kristi ord menneskene til evigt liv.
Omkring 74 f.Kr.

Og se, min søn Helaman, jeg
befaler dig, at du tager de aop-
tegnelser, der har været mig
bbetroet;

2 og jeg befaler dig også, at du
fører en optegnelse om dette
folk på Nefis plader, ligesom jeg
har gjort, og bevarer alle disse
ting hellige, som jeg har bevaret,
ja, ligesom jeg har bevaret dem,
for det er med et avíst formål, at
de bliver bevaret.

3 Og disse abronzeplader, som
indeholder disse indgraverin-
ger, og som har optegnelserne
af de hellige skrifter på sig,
og som har optegnelsen om
vore forfædres slægt lige fra
begyndelsen –
4 se, det er blevet profeteret af

vore fædre, at de skulle blive
bevaret og overdraget fra én
slægt til den næste og blive

beskyttet og bevaret ved Her-
rens hånd, indtil de skal udgå
til alle folkeslag, stammer, tun-
gemål og folk, så de skal få
kendskab til de ahemmelighe-
der, de indeholder.

5 Og se nu, hvis de bliver be-
varet, må de bevare deres glans,
ja, og de skal bevare deres glans,
og ligeså skal alle de plader, der
indeholder det, der er hellig
skrift.

6 Se, du mener måske, at dette
er atåbeligt af mig, men se, jeg
siger dig, at ved bsmå og enkle
ting bliver der udrettet store
ting; og små midler beskæmmer
i mange tilfælde de vise.

7 Og Gud Herren virker ved
amidler for at opnå sine store og
evige formål; og ved meget bsmå
midler beskæmmer Herren de
vise og tilvejebringer mange
sjæles frelse.

8 Og se, Gud har hidtil anset
det for víst, at disse optegnelser
skulle bevares, for se, de har
aøget dette folks hukommelse,
ja, og overbevist mange om
vildfarelsen af deres veje og
bragt dem til kundskab om
deres Gud til deres sjæls frelse.

9 Ja, jeg siger dig, at avar det
ikke for det, som disse optegnel-
ser indeholder, og som findes på
disse plader, kunne Ammon og
hans brødre ikke have boverbe-
vist så mange tusinde lamanitter
om deres fædres urigtige over-
levering, ja, disse optegnelser og

37 1a Alma 45:2–8.
b Mosi 28:20.

2a En 1:13–18;
MormO 1:6–11;
Alma 37:9–12.

3a 1 Ne 5:10–19.

gs Bronzepladerne.
4a gs Guds

hemmeligheder.
6a 1 Kor 2:14.

b 1 Ne 16:28–29;
L&P 64:33; 123:15–17.

7a Es 55:8–9.
b 2 Kong 5:1–14.

8a 2 Tim 3:15–17;
Mosi 1:3–5.

9a Mosi 1:5.
b Alma 18:36; 22:12.
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deres cord bragte dem til om-
vendelse, det vil sige: De bragte
dem til kundskab om Herren,
deres Gud, og fik dem til at
fryde sig i Jesus Kristus, deres
forløser.

10 Og hvem ved, om de ikke
bliver midlet til at bringe mange
tusinde af dem, ja, og også
mange tusinde af vore stivnak-
kede brødre, nefitterne, som nu
forhærder hjertet i synd og mis-
gerninger, til kundskab om
deres forløser?

11 Se, disse hemmeligheder er
endnu ikke blevet gjort fuld-
stændig kendt for mig, derfor
vil jeg lade være med at sige
mere derom.

12 Og det kan være tilstræk-
keligt, hvis jeg blot siger, at de
er bevaret med et víst formål,
hvilket formål er kendt af Gud,
for han giver i visdom aråd om
alle sine gerninger, og hans stier
er rette, og hans vej er bét evigt
kredsløb.
13 O husk, husk, min søn

Helaman, hvor astrenge Guds
befalinger er. Og han sagde:
bHvis I holder mine befalinger,
skal I have cfremgang i landet –
men hvis I ikke holder hans
befalinger, skal I blive forstødt
fra hans nærhed.

14 Og husk nu, min søn, at
Gud har abetroet dig disse ting,
som er bhellige, og som han har
holdt hellige, og som han også
vil beskytte og bevare med det,

som han anser for et cvíst for-
mål, for at han kan vise sin magt
for kommende slægter.

15 Og se nu, jeg siger dig ved
profetiens ånd, at hvis du over-
træder Guds befalinger, se, da
skal dette, som er helligt, blive
taget fra dig ved Guds kraft,
og du skal blive overgivet til
Satan, så han kan sigte dig som
avner for vinden.

16 Men hvis du holder Guds
befalinger og gør med disse
ting, som er hellige, sådan som
Herren befaler dig (for du må
bønfalde Herren om alt, hvad
du skal gøre ved dem), se, da
kan ingen magt på jorden eller i
helvede atage dem fra dig, for
Gud har magt til at opfylde alle
sine ord.

17 For han vil opfylde alle sine
løfter, som han vil give dig, for
han har opfyldt sine løfter, som
han har givet vore fædre.

18 For han lovede dem, at han
ville abevare disse ting med det,
som han anser for et víst formål,
for at han kunne vise sin magt
for kommende slægter.

19 Og se nu, ét formål har han
opnået, nemlig atter at bringe
amange tusinde af lamanitterne
til kundskab om sandheden; og
han har vist sin magt ved dem,
og han vil også stadig vise sin
magt ved dem for bkommende
slægter; derfor skal de bevares.

20 Derfor befaler jeg dig, min
søn Helaman, at være flittig til

9c gs Evangelium.
12a 2 Ne 9:28;

Jakob 4:10.
b 1 Ne 10:19;

Alma 7:20.

13a 2 Ne 9:41.
b Alma 9:13; 3 Ne 5:22.
c Mosi 1:7; Alma 50:20.

14a L&P 3:5.
b gs Hellig (tillægsord).

c 1 Ne 9:3–6.
16a JS–H 1:59.
18a L&P 5:9.
19a Alma 23:5.

b En 1:13; Morm 7:8–10.
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at opfylde alle mine ord og at
være flittig til at holde Guds
befalinger, som de er skrevet.
21 Og se, jeg vil tale til dig an-

gående disse afireogtyve plader,
at du bevarer dem, så mysteri-
erne og mørkets gerninger og
deres bhemmelige gerninger eller
de hemmelige gerninger blandt
de folk, der er blevet udryddet,
må blive tilkendegivet for dette
folk, ja, at alle deres mord og
røverier og deres plyndringer
og al deres ugudelighed og alle
deres vederstyggeligheder må
blive tilkendegivet for dette
folk, ja, og at du bevarer disse
coversættere.
22 For se, Herren så, at hans

folk begyndte at arbejde i mør-
ket, ja, udføre hemmelige mord
og vederstyggeligheder; derfor
sagde Herren, at hvis de ikke
omvendte sig, ville de blive ud-
ryddet fra jordens overflade.

23 Og Herren sagde: Jeg vil
berede min tjener Gazelem en
asten, der skal skinne i mørket
og give lys, så jeg må kunne
åbenbare for mit folk, som tjener
mig, så jeg må kunne åbenbare
deres brødres gerninger for
dem, ja, deres hemmelige ger-
ninger, deres mørke gerninger
og deres ugudelighed og veder-
styggeligheder.
24 Og se, min søn, disse over-

sættere blev beredt, for at Guds
ord kunne blive opfyldt, som
han talte, da han sagde:

25 Jeg vil abringe alle deres

hemmelige gerninger og deres
vederstyggeligheder ud af mør-
ket til lyset; og medmindre de
omvender sig, vil jeg budrydde
dem fra jordens overflade; og
jeg vil bringe alle deres hem-
meligheder og vederstyggelig-
heder frem i lyset for ethvert
folkeslag, som herefter skal
tage landet i besiddelse.

26 Og se, min søn, vi ser, at de
ikke omvendte sig, derfor er de
blevet udryddet, og så langt er
Guds ord blevet opfyldt; ja,
deres hemmelige vederstygge-
ligheder er blevet bragt ud af
mørket og gjort kendt for os.

27 Og se, min søn, jeg befaler
dig at holde alle deres eder og
deres pagter og deres aftaler i
deres hemmelige vederstygge-
ligheder skjult; ja, og alle deres
ategn og deres undere skal du
holde tilbage fra dette folk, for
at de ikke skal lære dem at ken-
de, for at de ikke ved et tilfælde
også skal henfalde i mørke og
blive udryddet.

28 For se, der er en aforbandel-
se over hele dette land, at der i
overensstemmelse med Guds
kraft skal komme ødelæggelse
over alle disse mørkets arbej-
dere, når de er fuldstændig
modne; derfor ønsker jeg ikke,
at dette folk skal blive udryddet.

29 Derfor skal du holde disse
hemmelige planer med deres
aeder og deres pagter tilbage
fra dette folk, og kun deres
ugudelighed og deres mord og

21a Eter 1:1–5.
b gs Hemmelige

sammensværgelser.
c gs Urim og Tummim.

23a Mosi 8:13.
25a L&P 88:108–110.

b Mosi 21:26.
27a Hel 6:22.

28a Alma 45:16;
Eter 2:7–12.

29a Hel 6:25.
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deres vederstyggeligheder skal
du gøre kendt for dem; og du
skal lære dem at bafsky en sådan
ugudelighed og sådanne veder-
styggeligheder og mord; og du
skal også lære dem, at disse
folk blev udryddet som følge
af deres ugudelighed og veder-
styggeligheder og deres mord.
30 For se, de myrdede alle Her-

rens profeter, som kom blandt
dem for at kundgøre deres
ugudelighed for dem; og blodet
fra dem, som de myrdede, råbte
til Herren deres Gud om hævn
over dem, der var deres morde-
re; og således kom Guds straf-
fedomme over disse, der hengav
sig til mørke gerninger og hem-
melige sammensværgelser.

31 Ja, og forbandet være landet
for evigt og altid for disse mør-
kets arbejdere og hemmelige
sammensværgelser, ja, til un-
dergang, medmindre de omven-
der sig, før de er fuldstændig
modne.

32 Og se, min søn, husk de ord,
som jeg har talt til dig, betro
ikke dette folk disse hemmelige
planer, men lær dem et evigt-
varende ahad til synd og ugu-
delighed.
33 aPrædik omvendelse og tro

på Herren Jesus Kristus for dem;
lær dem at ydmyge sig og at
være bsagtmodige og ydmyge af
hjertet; lær dem at modstå alle
Djævelens cfristelser med deres
tro på Herren Jesus Kristus.

34 Lær dem aldrig at blive
trætte af at gøre gode gerninger,
men at være sagtmodige og
ydmyge af hjertet, for sådanne
skal finde ahvile for sjælen.

35 O husk dette, min søn, og
lær avisdom i din ungdom; ja,
lær i din ungdom at holde Guds
befalinger.

36 Ja, og aanråb Gud for hele
dit underhold; ja, lad alle dine
gerninger være for Herren, og
hvor du end går hen, lad det
ske i Herren; ja, lad dine tanker
være henvendt til Herren; ja, lad
dit hjertes hengivenhed være
rettet mod Herren for evigt.

37 aRådfør dig med Herren i
alle dine gerninger, så vejleder
han dig til din gavn; ja, når du
lægger dig om aftenen, da læg
dig for Herren, så han kan våge
over dig i din søvn; og når du
står op om morgenen, lad da dit
hjerte være fuldt af btak til Gud;
og hvis du gør dette, skal du bli-
ve løftet op på den yderste dag.

38 Og se, min søn, jeg har noget
at sige angående det, som vore
fædre kalder en kugle, eller vej-
viser – eller vore fædre kaldte
den aLiahona, der, når det bliver
oversat, betyder kompas; og
Herren beredte den.

39 Og se, der er intet menne-
ske, som kan udføre så kunst-
færdigt et stykke arbejde. Og
se, den blev beredt for at vise
vore fædre den vej, de skulle
rejse i ørkenen.

29b Alma 13:12.
32a 2 Ne 4:31.
33a gs Prædike.

b gs Sagtmodig.
c gs Fristelse.

34a Sl 37:4–7;
Matt 11:28–30.

35a gs Visdom.
36a gs Bøn.
37a Jakob 4:10;

L&P 3:4.
b L&P 46:32.

38a 1 Ne 16:10; 18:12;
L&P 17:1.
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40 Og den virkede for dem i
forhold til deres atro på Gud;
hvis de derfor havde tilstræk-
kelig tro til at være overbevist
om, at Gud kunne udvirke, at
disse spindler ville pege den
vej, de skulle gå, se, da blev det
gjort; derfor fik de dette mirakel
og også mange andre mirakler,
som blev udvirket ved Guds
kraft dag for dag.

41 Alligevel viste den dem
forunderlige gerninger, fordi
disse mirakler blev udvirket
med asmå midler. De blev lade
og glemte at udøve deres tro og
flid, og så ophørte disse forun-
derlige gerninger, og de havde
ingen fremgang på deres rejse.
42 Derfor forblev de i ørkenen

eller rejste ikke en direkte vej og
blev plaget af sult og tørst på
grund af deres overtrædelser.

43 Og se, min søn, jeg ønsker,
at du skal forstå, at dette ikke
er uden en skygge, for når vore
fædre var lade med hensyn
til at give agt på dette kompas
(se, dette var timeligt), havde
de ingen fremgang; således
e r d e t o g s å m e d d e t , d e r
er åndeligt.

44 For se, det er lige så let at
give agt på aKristi ord, som vil
udpege en ret vej til evig salig-
hed for jer, som det var for vore
fædre at give agt på dette kom-
pas, som udpegede en ret vej til
det forjættede land for dem.

45 Og se, jeg siger: Er der ikke
et sindbillede i dette? For lige så

vist som denne vejviser bragte
vore fædre, som fulgte dens
anvisning, til det forjættede
land, skal Kristi ord, hvis vi
følger deres anvisninger, føre
os hinsides denne sorgens dal
til et langt bedre forjættet land.

46 O, min søn, lad os ikke være
alade på grund af bvejens lethed;
for således var det med vore
fædre, for det var beredt sådan
for dem, at hvis de ville se op,
kunne de cleve; således er det
også med os. Vejen er beredt,
og hvis vi vil se op, kan vi leve
for evigt.

47 Og se, min søn, se til, at du
tager vare på disse hellige ting;
ja, se til, at du ser hen til Gud og
lever. Drag ud til dette folk, og
kundgør ordet, og vær alvorlig.
Min søn, farvel.

Almas befalinger til sin søn
Shiblon.

Omfatter kapitel 38.

KAPITEL 38

Shiblon blev forfulgt på grund af
retfærdigheden – Frelse er i Kristus,
som er verdens liv og lys – Tøjl alle
dine lidenskaber. Omkring 74 f.Kr.

Min søn, lån øre til mine ord, for
jeg siger dig, ligesom jeg sagde
til Helaman, at for så vidt som
du holder Guds befalinger, skal
du have fremgang i landet; og
for så vidt som du ikke vil holde

40a 1 Ne 16:28.
41a Alma 37:6–7.
44a Sl 119:105;

1 Ne 11:25;

Hel 3:29–30.
46a 1 Ne 17:40–41.

b Joh 14:5–6;
2 Ne 9:41; 31:17–21;

L&P 132:22, 25.
c Joh 11:25;

Hel 8:15;
3 Ne 15:9.
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Guds befalinger, skal du blive
forstødt fra hans nærhed.
2 Og se, min søn, jeg har tiltro

til, at jeg skal få stor glæde af dig
på grund af din standhaftighed
og din trofasthed mod Gud;
for eftersom du i din ungdom
er begyndt at se hen til Herren
din Gud, så håber jeg, at du vil
afortsætte med at holde hans
befalinger; for velsignet er den,
der bholder ud til enden.
3 Jeg siger dig, min søn, at jeg

allerede har haft stor glæde ved
dig på grund af din trofasthed
og din flid og din tålmodighed
og din langmodighed blandt
det azoramitiske folk.

4 For jeg ved, at du var bundet,
ja, og jeg ved også, at du blev
stenet for ordets skyld; og du
bar alt dette med atålmodighed,
fordi Herren var bmed dig; og nu
ved du, at Herren udfriede dig.
5 Og se, min søn Shiblon, jeg

ønsker, at du vil huske, at i den
udstrækning som du asætter din
lid til Gud, i lige så høj grad skal
du blive budfriet af dine prøvel-
ser og dine cbesværligheder og
dine trængsler, og du skal blive
løftet op på den yderste dag.

6 Se, min søn, jeg ønsker ikke,
at du skal tro, at jeg ved dette af
mig selv, men det er Guds Ånd,
som er i mig, der kundgør mig
dette, for hvis jeg ikke var blevet
afødt af Gud, ville jeg ikke have
vidst dette.

7 Men se, Herren sendte i sin
store barmhjertighed sin aengel
for at kundgøre for mig, at jeg
måtte standse bødelæggelses-
værket blandt hans folk; ja, og
jeg har set en engel ansigt til
ansigt, og han talte med mig,
og hans røst var som torden, og
den rystede hele jorden.

8 Og det skete, at jeg i tre dage
og tre nætter var i den bitreste
smerte og sjælekval; og først da
jeg anråbte Herren Jesus Kristus
om barmhjertighed, fik jeg afor-
ladelse for mine synder. Men
se, jeg anråbte ham, og jeg fandt
fred i min sjæl.

9 Og se, min søn, jeg har sagt
dig dette, for at du kan lære
visdom, for at du kan lære af
mig, at der aikke er nogen anden
vej eller noget andet middel,
hvorved mennesket kan blive
frelst, end i og ved Kristus. Se,
han er verdens liv og blys. Se,
han er sandhedens og retfær-
dighedens ord.

10 Og se, da du er begyndt at
forkynde ordet, så ønsker jeg,
at du skal blive ved med at for-
kynde; og jeg ønsker, at du vil
være flittig og mådeholden i alt.

11 Se til, at du ikke bliver ind-
bildsk i stolthed; ja, se til, at du
ikke apraler af din egen visdom,
ej heller af din megen styrke.

12 Vær frimodig, men ikke
anmassende; og se også til, at
du tøjler alle dine lidenskaber,

38 2a Alma 63:1–2.
b 2 Ne 31:15–20;

3 Ne 15:9; 27:6, 16–17.
3a Alma 31:7.
4a gs Tålmodighed.

b Rom 8:35–39.
5a Alma 36:27.

gs Tillid.
b Matt 11:28–30.
c L&P 3:8; 121:7–8.

6a Alma 36:26;
L&P 5:16.
gs Født af Gud,
født på ny.

7a Mosi 27:11–17.
b Alma 26:17–18;

36:6–11.
8a gs Syndsforladelse.
9a Hel 5:9.

b Mosi 16:9.
11a gs Stolthed.
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så du kan være fyldt af kærlig-
hed; se til, at du afholder dig
fra dovenskab.
13 Bed ikke, som zoramitterne

gør, for du har set, at de beder
for at blive hørt af mennesker
og for at blive rost for deres
visdom.

14 Sig ikke: O Gud, jeg takker
dig for, at vi er abedre end vore
brødre, men sig hellere: O Herre,
tilgiv mig min buværdighed, og
husk på mine brødre i barmhjer-
tighed – ja, erkend til enhver tid
din uværdighed for Gud.
15 Og måtte Herren velsigne

din sjæl og tage imod dig på den
yderste dag i sit rige, så du kan
sætte dig ned i fred. Tag nu af
sted, min søn, og forkynd ordet
for dette folk. Vær alvorlig. Min
søn, farvel.

Almas befalinger til sin søn
Corianton.

Omfatter kapitlerne 39 til og med 42.

KAPITEL 39

Seksuel synd er en vederstyggelig-
hed – Coriantons synder afholdt
zoramitterne fra at tage imod ordet
– Kristi forløsning har tilbagevir-
kende kraft og frelser de trofaste,
som levede forud for den. Omkring
74 f.Kr.

Og se, min søn, jeg har noget
mere at sige til dig end det, som

jeg sagde til din bror; for se, har
du ikke lagt mærke til din brors
standhaftighed, hans trofasthed
og hans flid i at holde Guds be-
falinger? Se, har han ikke været
et godt eksempel for dig?

2 For du gav ikke så megen agt
på mine ord, som din bror gjor-
de blandt det azoramitiske folk.
Se, dette er, hvad jeg har imod
dig: Du fortsatte, indtil du prale-
de af din styrke og din visdom.

3 Og det er ikke alt, min søn.
Du gjorde det, der foruroligede
mig, for du svigtede tjenesteger-
ningen og drog over til Sirons
land inden for lamanitternes
grænser efter askøgen Isabel.
4 Ja, hun astjal manges hjerte,

men det var ingen undskyld-
ning for dig, min søn. Du burde
have passet den tjenestegerning,
som var blevet dig betroet.

5 Ved du ikke, min søn, at
adette er en vederstyggelighed
i Herrens øjne, ja, yderst veder-
styggeligt, mere end alle andre
synder, bortset fra det at udgyde
uskyldigt blod eller at fornægte
Helligånden?

6 For se, hvis du afornægter
Helligånden, når den én gang
har haft plads i dig, og du ved,
at du fornægter den, se, da er
det en synd, der er butilgivelig;
ja, og hver den, som myrder
trods lys og kundskab fra Gud,
for ham er det ikke let at få
ctilgivelse, ja, jeg siger dig, min
søn, at for ham er det ikke let
at få en tilgivelse.

14a Alma 31:16.
b Luk 18:10–14.

39 2a Alma 38:3.
3a gs Sanselighed.

4a Ordsp 7:6–27.
5a gs Seksuel umoral.
6a L&P 76:35–36.

b gs Utilgivelige synd.

c L&P 64:10.
gs Tilgive.
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7 Og se, min søn, Gud give, at
du ikke havde været askyldig i
så stor en forbrydelse. Jeg ville
ikke dvæle ved dine forbrydel-
ser for at rive op i din sjæl, hvis
det ikke var til dit eget bedste.
8 Men se, du kan ikke skjule

dine forbrydelser for Gud, og
medmindre du omvender dig,
vil de stå som et vidnesbyrd
mod dig på den yderste dag.

9 Se, min søn, jeg ønsker, at du
skal omvende dig og aflægge
dine synder og ikke mere gå
efter dine øjnes abegær, men
bfornægte dig alt dette, for med-
mindre du gør det, kan du på
ingen måde arve Guds rige.
Åh, husk det, og tag det på dig,
og fornægt dig dette.
10 Og jeg befaler dig at tage

det på dig at rådføre dig med
dine ældre brødre i dine fore-
havender, for se, du er i din
ungdom, og du står i behov for
at blive næret af dine brødre.
Og giv agt på deres råd.

11 Lad dig ikke forlede af noget
tomt eller tåbeligt; lad ikke
Djævelen igen forlede dit hjerte
til disse ugudelige skøger. Se, o
min søn, hvor stor syndighed
har du ikke bragt over azoramit-
terne, for da de så din bopførsel,
ville de ikke tro på mine ord.
12 Og nu siger Herrens Ånd

til mig: aBefal dine børn at gøre
godt, så de ikke leder mange
folks hjerte i fordærv; derfor,
min søn, befaler jeg dig med

frygt for Gud, at du afholder dig
fra dine misgerninger,

13 at du vender dig til Herren
af hele din kraft, dit sind og din
styrke, at du ikke forleder flere
til at handle ugudeligt, men
snarere vender tilbage til dem
og aerkender dine fejl og det
forkerte, som du har gjort.

14 aSøg ikke efter rigdom eller
denne verdens tomme ting, for
se, du kan ikke tage dem med
dig.

15 Og nu, min søn, vil jeg
sige dig noget angående Kristi
komme. Se, jeg siger dig, at han
er den, der visselig skal komme
for at borttage verdens synder;
ja, han kommer for at kundgøre
glædelige tidender om frelse
for sit folk.

16 Og se, min søn, dette var
den tjenestegerning, som du
var kaldet til, at kundgøre disse
glædelige tidender for dette
folk for at berede deres sind,
eller rettere for at frelsen kunne
blive dem til del, så de kunne
berede deres abørns sind til at
høre ordet på tidspunktet for
hans komme.

17 Og nu vil jeg berolige dit
sind noget med hensyn til dette
emne. Se, du undrer dig over,
hvorfor dette skulle være kendt
så længe i forvejen. Se, jeg siger
dig: Er en sjæl på dette tids-
punkt ikke lige så dyrebar for
Gud, som en sjæl er det på tids-
punktet for hans komme?

7a gs Skyld.
9a gs Kødelig.

b 3 Ne 12:30.
11a Alma 35:2–14.

b Rom 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.
12a gs Guds befalinger;

Undervisning.
13a Mosi 27:34–35.
14a Matt 6:25–34;

Jakob 2:18–19;
L&P 6:6–7; 68:31–32.

16a gs Familie –
Forældres ansvar.
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18 Er det ikke lige så nødven-
digt, at forløsningsplanen bliver
kundgjort for dette folk som
for deres børn?

19 Er det ikke lige så let for
Herren at sende sin engel for
at kundgøre disse glædelige
tidender for os nu som for vore
børn, eller som efter at han er
kommet?

KAPITEL 40

Kristus tilvejebringer alle menne-
skers opstandelse – De retfærdige
døde går til paradiset, og de ugu-
delige til det yderste mørke for at
afvente dagen for deres opstandelse
– Alt bliver bragt tilbage til sin
rette og fuldkomne skikkelse i
opstandelsen. Omkring 74 f.Kr.

Se, min søn, her er noget mere,
som jeg ønsker at sige dig, for
jeg fornemmer, at dit sind er
bekymret angående de dødes
opstandelse.

2 Se, jeg siger dig, at der er
ingen opstandelse – eller jeg
vil sige med andre ord, at dette
dødelige ifører sig ikke audøde-
lighed, denne forgængelighed
bifører sig ikke uforgængelig-
hed – cførend efter Kristi komme.
3 Se, han tilvejebringer de dø-

des aopstandelse. Men se, min
søn, endnu er der ingen op-
standelse. Se, jeg udfolder en
hemmelighed for dig; alligevel
er der mange bhemmeligheder,

der bliver cbevaret, så ingen
kender dem undtagen Gud selv.
Men jeg vil vise dig én ting, som
jeg flittigt har bedt Gud om at
lade mig vide, nemlig angående
opstandelsen.

4 Se, der er et tidspunkt fastsat,
da alle skal akomme frem fra
de døde. Se, hvornår det tids-
punkt kommer, ved ingen; men
Gud kender det tidspunkt, der
er fastsat.

5 Se, om der bliver ét tidspunkt
eller et aandet tidspunkt eller
et tredje tidspunkt, da menne-
skene skal komme frem fra de
døde, betyder ikke noget, for
Gud bkender alt dette, og det er
mig tilstrækkeligt at vide, at
det er tilfældet, at der er et tids-
punkt fastsat, da alle skal opstå
fra de døde.

6 Se, der må nødvendigvis
være et tidsrum mellem tids-
punktet for døden og tidspunk-
tet for opstandelsen.

7 Og nu vil jeg spørge: Hvad
bliver der af menneskenes asjæl
fra dette tidspunkt, hvor de
dør, til det tidspunkt, der er
fastsat for opstandelsen?

8 Se, om der er fastsat mere end
ét tidspunkt for menneskene at
opstå på, så betyder det ikke
noget, for alle dør ikke på én
gang, og det betyder ikke noget;
alt er som én dag for Gud,
og tiden bliver alene målt for
menneskene.

9 Derfor, der er fastsat et tids-

40 2a Mosi 16:10–13.
gs Udødelighed.

b 1 Kor 15:53–54.
c 1 Kor 15:20.

3a gs Opstandelse.

b gs Guds
hemmeligheder.

c L&P 25:4; 124:41.
4a Joh 5:28–29.
5a Mosi 26:24–25;

L&P 43:18; 76:85.
b gs Gud,

Guddommen.
7a Alma 40:21; L&P 138.

gs Sjæl.
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punkt for menneskene, da de
skal opstå fra de døde, og der er
et tidsrum mellem tidspunktet
for døden og opstandelsen. Og
se, angående dette tidsrum, hvad
der bliver af menneskenes sjæl,
er det, som jeg flittigt har bedt
Herren om at lade mig vide, og
dette er det, som jeg kender til.
10 Og når det tidspunkt kom-

mer, da alle skal opstå, da skal
de vide, at Gud kender alle de
atidspunkter, der er fastsat for
mennesket.
11 Se, angående sjælens til-

stand mellem adøden og opstan-
delsen: Se, det er blevet mig
kundgjort af en engel, at alle
menneskers ånder, så snart de
har forladt dette dødelige lege-
me, ja, alle menneskers ånder,
hvad enten de er gode eller
onde, bliver ført bhjem til den
Gud, der gav dem livet.

12 Og da skal det ske, at de
retfærdiges ånder bliver modta-
get i en tilstand af alykke, som
kaldes bparadis, en tilstand af
chvile, en tilstand af dfred, hvori
de skal hvile fra alle deres be-
sværligheder og fra al bekym-
ring og sorg.
13 Og da skal det ske, at de

ugudeliges ånder, ja, de, der er
onde – for se, de har ingen lod
eller del i Herrens Ånd; for se,
de valgte onde gerninger hellere
end gode, derfor kom Djævelens
ånd ind i dem og tog deres bolig

i besiddelse – og disse skal blive
stødt ud i det yderste amørke;
der skal være bgråd og jammer
og tænderskæren, og dette på
grund af deres egen ugudelig-
hed, idet de blev ført omkring
som fanger efter Djævelens vilje.

14 Se, det er den tilstand, de
augudeliges sjæl befinder sig i,
ja, i mørke og i en tilstand af
forfærdelig, bfrygtindgydende
forventning om Guds vredes
rasende harme over dem; såle-
des forbliver de i denne ctil-
stand, såvel som de retfærdige
i paradiset, indtil tiden for
deres opstandelse.

15 Se, der er nogle, der har for-
stået, at denne, sjælens, tilstand
af lykke og tilstand af elendig-
hed før opstandelsen var en
første opstandelse. Ja, jeg ind-
rømmer, at det ifølge de ord,
der er talt, kan betegnes som en
opstandelse, oprejsningen af
ånden eller sjælen og dens
overgivelse til lykke eller elen-
dighed.

16 Og se, det er videre blevet
sagt, at der er en aførste bopstan-
delse, en opstandelse af alle
dem, der har været til, eller som
er til, eller som bliver til, op til
Kristi opstandelse fra de døde.

17 Se, vi formoder ikke, at den-
ne første opstandelse, der bliver
talt om på denne måde, kan
være sjælenes opstandelse og
deres aovergivelse til lykke eller

10a ApG 17:26.
11a Luk 16:22–26;

1 Pet 3:18–19; 4:6;
L&P 76:71–74; 138.

b Præd 12:7; 2 Ne 9:38.
12a gs Glæde.

b gs Paradis.

c gs Hvile.
d L&P 45:46.

gs Fred.
13a gs Helvede.

b Matt 8:12;
Mosi 16:2.

14a L&P 138:20.

b Jakob 6:13;
Moses 7:1.

c Alma 34:34.
16a Jakob 4:11;

Mosi 15:21–23.
b gs Opstandelse.

17a L&P 76:17, 32, 50–51.
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elendighed. Du kan ikke formo-
de, at det er, hvad det betyder.
18 Se, jeg siger dig: Nej, men

det betyder sjælens genforening
med legemet for dem fra Adams
dage op til aKristi opstandelse.

19 Se, om sjælen og legemet af
dem, om hvem der er blevet
talt, alle skal blive genforenet
på én gang, de ugudelige såvel
som de retfærdige, siger jeg
ikke; lad det være nok, at jeg
siger, at de alle kommer frem,
eller med andre ord at deres
opstandelse sker aførend op-
standelsen af dem, der dør efter
Kristi opstandelse.

20 Se, min søn, jeg siger ikke,
at deres opstandelse finder sted
ved Kristi opstandelse, men se,
jeg siger det som min mening,
at de retfærdiges sjæl og legeme
bliver genforenet ved Kristi
opstandelse og hans aopstigning
til himlen.

21 Men om det bliver ved hans
opstandelse eller senere, siger
jeg ikke; men så meget siger
jeg, at der er et atidsrum mellem
døden og legemets opstandelse,
og at sjælen er i en tilstand af
blykke eller celendighed indtil
det tidspunkt, der er fastsat af
Gud, da de døde skal komme
frem og blive genforenet, både
sjæl og legeme, og blive dført
frem for Gud og blive dømt efter
deres gerninger.

22 Ja, dette tilvejebringer gen-
oprettelsen af det, om hvilket

der er blevet talt ved profeternes
mund.

23 aSjælen skal blive bbragt
tilbage til clegemet og legemet
til sjælen, ja, og hvert lem og led
skal blive bragt tilbage til sit
legeme, ja, end ikke et hår på
hovedet skal gå tabt, men alt
skal blive bragt tilbage til dets
rette og fuldkomne skikkelse.

24 Og se, min søn, det er den
genoprettelse, der er blevet atalt
om ved profeternes mund.

25 Og da skal de retfærdige
stråle i Guds rige.

26 Men se, en forfærdelig adød
kommer over de ugudelige, for
de dør med hensyn til det, der
vedrører retfærdighed, for de er
urene, og bintet urent kan arve
Guds rige; men de bliver stødt
ud og overgivet til at spise af
frugterne af deres arbejde eller
deres gerninger, som har været
onde; og de drikker bundfaldet
af et bittert bæger.

KAPITEL 41

I opstandelsen træder mennesket
ind i en tilstand af uendelig lykke
eller uendelig elendighed – Ugu-
delighed har aldrig været lykke –
Kødelige mennesker er uden Gud
i verden – Enhver får ved genop-
rettelsen de samme særpræg og
egenskaber igen, som de tilegnede
sig i jordelivet. Omkring 74 f.Kr.

Og se, min søn, jeg har noget at

18a Matt 27:52–53.
19a Mosi 15:26.
20a gs Himmelfarten.
21a Luk 23:39–43.

b gs Paradis.
c gs Helvede.

d Alma 42:23.
23a dvs Ånden.

L&P 88:15–17.
gs Sjæl.

b 2 Ne 9:12–13;
Alma 11:40–45.

c gs Legeme.
24a Es 26:19.
26a 1 Ne 15:33;

Alma 12:16.
b Alma 11:37.
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sige angående den genoprettel-
se, hvorom der er blevet talt; for
se, nogle har afordrejet skrifter-
ne og er bfaret meget vild på
grund af dette. Og jeg fornem-
mer, at dit sind også har været
bekymret angående dette. Men
se, jeg vil forklare det for dig.

2 Jeg siger dig, min søn, at gen-
oprettelsesplanen er nødvendig
i forbindelse med Guds retfær-
dighed, for det er nødvendigt,
at alt skal blive bragt tilbage
til dets rette orden. Se, det er
nødvendigt og retfærdigt i over-
ensstemmelse med Kristi kraft
og opstandelse, at menneskets
sjæl skal blive bragt tilbage til
dets legeme, og at enhver adel af
legemet skal blive bragt tilbage
til det.

3 Og det er nødvendigt, hvad
angår aGuds retfærdighed, at
menneskene skal bdømmes efter
deres cgerninger, og hvis deres
gerninger har været gode i dette
liv, og deres hjertes ønsker har
været gode, at de da også på den
yderste dag skal blive dbragt
tilbage til det, der er godt.

4 Og hvis deres gerninger er
onde, skal de blive abragt tilbage
til dem som onde. Derfor skal alt
blive bragt tilbage til dets rette
orden, enhver til sin naturlige
skikkelse – bdødelighed oprejst
til udødelighed, cforgængelighed
til uforgængelighed – oprejst til

duendelig lykke for at arve Guds
rige, eller til uendelig elendig-
hed for at arve Djævelens rige,
det ene på den ene side og det
andet på den anden –

5 den ene oprejst til lykke ef-
ter sit ønske om lykke, eller til
det gode efter sit ønske om det
gode, og den anden til det onde
efter sit ønske om det onde; for
ligesom han har ønsket at gøre
ondt hele dagen lang, således
skal han få sin belønning i form
af ondt, når natten kommer.

6 Og således er det på den an-
den side: Hvis han har omvendt
sig fra sine synder og ønsket
retfærdighed lige til sine dages
ende, da skal han blive belønnet
med retfærdighed.

7 aDisse er dem, der bliver for-
løst af Herren, ja, disse er dem,
der bliver ført ud, der bliver ud-
friet fra mørkets uendelige nat;
og således står eller falder de,
for se, de er deres begne dom-
mere, enten til at gøre godt eller
til at gøre ondt.

8 Se, Guds forordninger står
aikke til at ændre; derfor er vejen
beredt, så hver den, der vil, kan
vandre derpå og blive frelst.

9 Og se nu, min søn, vov ikke
aendnu en forseelse mod din
Gud med hensyn til de lære-
punkter, som du hidtil har vovet
at begå synd imod.

10 Antag ikke, fordi der er ble-

41 1a 2 Pet 1:20; 3:16;
Alma 13:20.

b gs Frafald.
2a Alma 40:23.
3a gs Retfærdig,

retfærdighed.
b gs Ansvarlighed;

Dømme.

c gs Gerninger.
d Hel 14:31.

4a Alma 42:28.
b 2 Ne 9:12–13;

L&P 138:17.
gs Opstandelse.

c 1 Kor 15:51–55.
d gs Evigt liv.

7a L&P 76:50–70.
b 2 Ne 2:26;

Alma 42:27;
Hel 14:30.
gs Handlefrihed.

8a L&P 1:38.
9a L&P 42:23–28.
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vet talt angående genoprettelse,
at du skal blive bragt tilbage
fra synd til lykke. Se, jeg siger
dig: aUgudelighed har aldrig
været lykke.

11 Og se, min søn, alle menne-
sker, som er i en anaturlig til-
stand, eller jeg vil snarere sige i
en bkødelig tilstand, er i bitter-
heds galde og i syndens bånd;
de er cuden Gud i verden, og de
har levet i modstrid med Guds
natur; derfor er de i en tilstand,
der er i modstrid med lykkens
natur.

12 Og se nu, er betydningen
af ordet genoprettelse at tage
noget i en naturlig tilstand og
anbringe det i en unaturlig
tilstand, eller at anbringe det i
en tilstand, som er modsat dets
natur?

13 O, min søn, dette er ikke
tilfældet, men betydningen af
ordet genoprettelse er at bringe
ondt tilbage for ondt eller køde-
ligt for kødeligt eller djævelsk
for djævelsk – godt for det, der
er godt, retfærd for det, der er
retfærd, retfærdigt for det, der
er retfærdigt, barmhjertigt for
det, der er barmhjertigt.

14 Se derfor til, min søn, at du
er barmhjertig mod dine brødre;
ahandl ret, bdøm retfærdigt og
cgør bestandigt godt; og hvis du
gør alt dette, så vil du få din løn;
ja, du skal igen få dbarmhjertig-
hed gengivet til dig, du skal igen
få retfærdighed gengivet til dig,

du skal igen få en retfærdig dom
gengivet til dig, og du skal igen
blive belønnet med det gode.

15 For det, som du sender
ud, skal vende tilbage til dig
igen og blive dig gengivet; ordet
genoprettelse dømmer derfor
synderen mere fuldt ud og ret-
færdiggør ham på ingen måde.

KAPITEL 42

Jordelivet er en prøvetid, der giver
mennesket mulighed for at omvende
sig og tjene Gud – Faldet medførte
timelig og åndelig død for hele
menneskeslægten – Forløsningen
kommer ved omvendelse – Gud selv
soner for verdens synder – Barm-
hjertighed er for dem, der omvender
sig – Alle andre er underkastet
Guds retfærdighed – Barmhjer-
tighed kommer på grund af forso-
ningen – Kun de virkelig angrende
bliver frelst. Omkring 74 f.Kr.

Og se, min søn, jeg fornemmer,
at der er noget mere, som be-
kymrer dit sind, og som du ikke
kan forstå, og som angår aGuds
retfærdighed i forbindelse med
at straffe synderen; for du for-
søger at forestille dig, at det er
uretfærdigt, at synderen bliver
overført til en tilstand af elen-
dighed.

2 Se nu, min søn, jeg vil forkla-
re dette for dig. For se, efter at
Gud Herren havde asendt vore
første forældre bort fra bEdens

10a Sl 32:10; Es 57:20–21;
Hel 13:38.

11a Mosi 3:19.
gs Naturlige
menneske.

b gs Kødelig.

c Ef 2:12.
14a gs Ærlig.

b Joh 7:24; L&P 11:12.
c L&P 6:13; 58:27–28.
d gs Barmhjertighed.

42 1a 2 Ne 26:7;

Mosi 15:26–27.
gs Retfærdig,
retfærdighed.

2a 1 Mos 3:23–24;
Moses 4:28–31.

b gs Eden.
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have for at dyrke jorden, hvorfra
de var taget – ja, han drev men-
nesket ud, og ved den østlige
ende af Edens have satte han
ckeruber og et flammesværd,
der vendte til alle sider, for at
vogte dlivets træ –

3 ser vi, at mennesket var ble-
vet som Gud, idet det kendte
godt og ondt; og for at han ikke
skulle række hånden ud og også
tage af livets træ og spise og
leve for evigt, satte Gud Herren
keruber og flammesværdet, for at
han ikke skulle spise af frugten.

4 Og således ser vi, at der blev
tilstedt mennesket en tid til at
omvende sig, ja, en aprøvetid,
en tid til at omvende sig og
tjene Gud.

5 For se, hvis Adam straks
havde rakt hånden ud og spist
af livets træ, ville han ifølge
Guds ord have levet evigt og
intet tidsrum have haft til
omvendelse; ja, og Guds ord
ville også have været tomt, og
den store frelsesplan ville være
blevet forpurret.

6 Men se, det blev bestemt
for mennesket, at han skulle
adø – derfor, ligesom de blev
afskåret fra livets træ, skulle
de blive udryddet fra jordens
overflade – og mennesket blev
for evigt fortabt; ja, de blev et
bfaldent menneske.

7 Og nu ser du heraf, at vore
første forældre blev aforstødt

både timeligt og åndeligt fra
Herrens nærhed; og således ser
vi, at de blev undersåtter, der
skulle følge deres egen bvilje.
8 Se nu var det ikke tjenligt, at

mennesket skulle vindes tilbage
fra denne timelige død, for det
ville tilintetgøre den store aplan
for lykke.

9 Eftersom sjælen aldrig kunne
dø, og afaldet havde bragt en
åndelig død såvel som en time-
lig død over hele menneske-
slægten, det vil sige, at de var
forstødt fra Herrens nærhed,
var det derfor tjenligt, at men-
neskeslægten skulle vindes til-
bage fra denne åndelige død.

10 Eftersom de var blevet akø-
delige, sanselige og djævelske
af bnatur, blev denne cprøvetil-
stand derfor en tilstand, hvori
de skulle berede sig; den blev
en forberedende tilstand.

11 Og husk nu, min søn, at hvis
det ikke var for forløsningspla-
nen (hvis vi lægger den til side),
ville deres sjæl, så snart de var
døde, være aelendig, fordi de
var forstødt fra Herrens nærhed.

12 Og se, der var intet middel
til at vinde menneskene tilbage
fra denne faldne tilstand, som
mennesket havde bragt over
sig selv som følge af sin egen
ulydighed;

13 derfor kunne aforløsnings-
planen under hensyntagen til
retfærdigheden ikke blive tilve-

2c gs Keruber.
d 1 Mos 2:9.

4a Alma 34:32–33.
6a gs Død, fysisk.

b Mosi 16:3–5.
gs Fald, Adams
og Evas.

7a 2 Ne 2:5; 9:6;
Hel 14:16.
gs Død, åndelig.

b gs Handlefrihed.
8a Alma 34:9;

Moses 6:62.
9a gs Fald, Adams

og Evas.
10a gs Kødelig.

b gs Naturlige
menneske.

c gs Dødelighed.
11a 2 Ne 9:7–9.
13a gs Forløsningsplanen.
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jebragt undtagen på betingelse
af menneskenes bomvendelse i
denne prøvetilstand, ja, denne
forberedende tilstand; for var
det ikke for disse betingelser,
kunne barmhjertigheden ikke få
nogen virkning, uden at det vil-
le tilintetgøre retfærdighedens
værk. Se, retfærdighedens værk
kunne ikke blive tilintetgjort;
hvis så var, ville Gud cophøre
med at være Gud.

14 Og således ser vi, at hele
menneskeslægten var afalden,
og de var i bretfærdighedens
greb, ja, Guds retfærdighed, som
overgav dem til for evigt at være
forstødt fra hans nærhed.

15 Og se, barmhjertighedens
plan kunne ikke blive bragt til
at virke, medmindre der blev
foretaget en forsoning; derfor
asoner Gud selv for verdens
synder for at bringe bbarmhjer-
tighedens plan til at virke og
tilfredsstille cretfærdighedens
krav, så Gud kan være en fuld-
kommen og dretfærdig Gud og
også en barmhjertig Gud.

16 Se, omvendelse kunne ikke
blive menneskene til del, uden
at der var en straf – som også
var aevig, ligesom sjælens liv
skulle være – knyttet dertil i
modsætning til planen for lyk-
ke, der også var lige så evig
som sjælens liv.

17 Se, hvorledes kunne et men-
neske omvende sig, medmindre

han asyndede? Hvorledes kunne
han synde, hvis der ingen blov
var? Hvorledes kunne der være
en lov, medmindre der var en
straf?

18 Se, der blev knyttet en straf
dertil og givet en retfærdig lov,
der gav mennesker asamvittig-
hedsnag.

19 Se, hvis der ingen lov blev
givet – at hvis et menneske
amyrdede, så skulle han dø –
ville han da være bange for,
at han skulle dø, hvis han
myrdede?

20 Og ligeledes, hvis der ingen
lov blev givet mod synd, ville
mennesker ikke være bange for
at synde.

21 Og hvis der aingen lov blev
givet, og hvis mennesker synde-
de, hvad kunne retfærdigheden
da gøre, eller barmhjertigheden
for den sags skyld, for de ville
ingen krav have på skabningen?

22 Men der er givet en lov
og knyttet en straf dertil og
givet en aomvendelse, hvilken
omvendelse barmhjertigheden
gør krav på, ellers gør retfærdig-
heden krav på skabningen og
fuldbyrder loven, og loven til-
deler straffen; hvis det ikke var
således, ville retfærdighedens
værk blive tilintetgjort, og Gud
ville ophøre med at være Gud.

23 Men Gud ophører ikke med
at være Gud, og abarmhjertighe-
den gør krav på den angrende,

13b gs Omvendelse.
c 2 Ne 2:13–14.

14a Alma 22:13–14.
b 2 Ne 2:5.

15a 2 Ne 9:7–10;
Mosi 16:7–8.
gs Forsoning.

b gs Barmhjertighed.
c gs Retfærdig,

retfærdighed.
d 3 Ne 12:48.

16a L&P 19:10–12.
17a gs Synd.

b Rom 4:15.

18a gs Samvittighed.
19a gs Mord.
21a 2 Ne 9:25–26;

Mosi 3:11.
22a gs Omvendelse.
23a gs Barmhjertighed.
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og barmhjertigheden kommer
på grund af bforsoningen, og
forsoningen tilvejebringer de
dødes copstandelse, og de dødes
opstandelse bringer menneske-
ne dtilbage til Guds nærhed, og
således bliver de bragt tilbage
i hans nærhed for at blive
edømt efter deres gerninger i
overensstemmelse med loven
og retfærdigheden.

24 For se, retfærdigheden frem-
sætter alle sine krav, og barm-
hjertigheden gør også krav på
alle, der er hendes egne; og
således bliver ingen, undtagen
de oprigtigt angrende, frelst.

25 For mener du, at barmhjer-
tigheden kan berøve aretfær-
digheden? Jeg siger dig: Nej,
ikke den mindste smule. Hvis
så var, ville Gud ophøre med at
være Gud.
26 Og således opnår Gud sine

store og evige aformål, som var
beredt bfra verdens grundlæg-
gelse. Og således tilvejebringes
menneskenes frelse og forløs-
ning og også deres undergang
og elendighed.
27 Derfor, o min søn, kan ahver

den, der vil, komme og frit drik-
ke af livets vand; og hver den,
der ikke vil komme, han bliver
ikke tvunget til at komme; men
på den yderste dag skal det
blive bgengivet ham efter hans
chandlinger.
28 Hvis han har ønsket at gøre

aondt og ikke har omvendt sig i
sine dage, se, da skal ondt blive
gjort mod ham i overensstem-
melse med den gengivelse, som
Gud tilvejebringer.

29 Og se, min søn, jeg ønsker
af dig, at du ikke skal lade dette
forurolige dig mere, men alene
lade dine synder forurolige dig
med den uro, der skal bringe
dig ned til omvendelse.

30 O, min søn, jeg ønsker af
dig, at du ikke mere vil fornægte
Guds retfærdighed. Forsøg ikke
at undskylde dig på den mindste
måde på grund af dine synder
ved at fornægte Guds retfærdig-
hed, men lad Guds retfærdighed
og hans barmhjertighed og hans
langmodighed få fuldt råderum
i dit hjerte, og lad det bringe
dig ned i støvet i aydmyghed.

31 Og se, o min søn, du er kal-
det af Gud til at prædike ordet
for dette folk. Og se, min søn,
begiv dig på din vej, og kundgør
ordet med sandhed og alvor,
så du kan bringe sjæle til om-
vendelse, så barmhjertighedens
store plan må have krav på
dem. Og måtte Gud give dig i
overensstemmelse med mine
ord. Amen.

KAPITEL 43

Alma og hans sønner prædiker
ordet – Zoramitterne og andre,

23b gs Forsoning.
c 2 Ne 2:8; 9:4;

Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel 14:15–18;
Morm 9:13.

d Alma 40:21–24.

e gs Dom, den
endelige.

25a gs Retfærdig,
retfærdighed.

26a 2 Ne 2:14–30;
Moses 1:39.

b Alma 13:3; 3 Ne 1:14.

27a Alma 5:34;
Hel 14:30.
gs Handlefrihed.

b Alma 41:15.
c Es 59:18; Åb 20:12.

28a Alma 41:2–5.
30a gs Ydmyg.
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der har skilt sig ud fra nefitterne,
bliver lamanitter – Lamanitterne
går i krig mod nefitterne – Moroni
bevæbner nefitterne med forsvars-
våben – Herren åbenbarer for Alma
lamanitternes strategi – Nefitterne
forsvarer deres hjem, friheder,
familier og religion – Moronis og
Lehis hære omringer lamanitterne.
Omkring 74 f.Kr.

Og se, det skete, at Almas
sønner drog ud blandt folket
for at forkynde ordet for dem.
Og Alma selv kunne heller ikke
holde sig i ro, og han drog
også ud.
2 Se, vi skal ikke sige mere

angående deres forkyndelse
bortset fra, at de prædikede
ordet og sandheden i overens-
stemmelse med profetiens og
åbenbarelsens ånd; og de prædi-
kede efter Guds ahellige orden,
hvorved de var kaldet.

3 Og nu vender jeg tilbage til
en beretning om krigene mellem
nefitterne og lamanitterne i
det attende år af dommernes
regeringstid.

4 For se, det skete, at azoramit-
terne blev lamanitter; i begyn-
delsen af det attende år så det
nefitiske folk derfor, at lamanit-
terne var ved at falde over dem,
derfor traf de forberedelser til
krig, ja, de samlede deres hære
i Jershons land.

5 Og det skete, at lamanitterne
kom med deres tusinder; og de
kom ind i Antionums land, som
er zoramitternes land; og en

mand ved navn Zerahemna var
deres leder.

6 Og se, eftersom amalekitterne
var af en mere ugudelig og
morderisk indstilling end la-
manitterne var af og i sig selv,
udpegede Zerahemna derfor
øverste anførere over lamanit-
terne, og de var alle amalekitter
og zoramitter.

7 Se, dette gjorde han, så han
kunne bevare deres had til
nefitterne, så han kunne bringe
dem til underkastelse for at
fuldføre sine forehavender.

8 For se, hans forehavender
var at ophidse lamanitterne til
vrede mod nefitterne; dette
gjorde han for at kunne tilra-
ne sig stor magt over dem og
også for at kunne få magt over
nefitterne ved at bringe dem i
trældom.

9 Og se, nefitternes foreha-
vende var at tage vare på deres
jorder og deres huse og deres
ahustruer og deres børn, så de
kunne bevare dem mod deres
fjenders hænder, og også så de
kunne bevare deres rettigheder
og deres privilegier, ja, og også
deres bfrihed, så de kunne til-
bede Gud efter deres ønsker.

10 For de vidste, at hvis de
faldt i lamanitternes hænder,
så ville hver den, der atilbad
Gud i bånd og i sandhed, den
sande og levende Gud, blive
slået ihjel af lamanitterne.

11 Ja, de kendte også lamanit-
ternes umådelige had til deres
abrødre, som var folket Anti-

43 2a gs Melkisedekske
præstedømme.

4a Alma 35:2–14; 52:33.

9a Alma 44:5; 46:12.
b gs Frihed.

10a gs Tilbedelse.

b Joh 4:23–24.
11a Alma 24:1–3, 5, 20;

25:1, 13; 27:2, 21–26.
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Nefi-Lehi, som blev kaldt Am-
mons folk – og de ville ikke gri-
be til våben, ja, de havde indgået
en pagt, og de ville ikke bryde
den – hvis de faldt i lamanit-
ternes hænder, ville de derfor
blive udryddet.
12 Og nefitterne ville ikke tilla-

de, at de blev udryddet, derfor
gav de dem lande som deres
arvelod.

13 Og Ammons folk gav nefit-
terne en stor del af deres gods
til at forsørge deres hær med;
og således blev nefitterne nødt
til at stå alene mod lamanitterne,
der var en blanding af Lamans
og Lemuels og Ismaels sønner
og alle dem, der havde skilt sig
ud fra nefitterne, og som var
amalekitter og zoramitter og
aefterkommerne af Noas præster.
14 Se, disse efterkommere var

næsten lige så talrige som nefit-
terne var; og således blev nefit-
terne nødt til at stride mod
deres brødre, endog til blods-
udgydelse.

15 Og det skete, at da lamanit-
ternes hære havde samlet sig i
Antionums land, se, da var ne-
fitternes hære rede til at møde
dem i Jershons land.

16 Se, nefitternes leder, eller
den mand, der var blevet udpe-
get til at være øverste anfører
over nefitterne – se, den øverste
anfører overtog kommandoen
over alle nefitternes hære – og
hans navn var Moroni.

17 Og Moroni tog hele kom-
mandoen og ledelsen af deres
krige. Og han var kun femogty-

ve år gammel, da han blev
udpeget til øverste anfører over
nefitternes hære.

18 Og det skete, at han mødte
lamanitterne på grænsen til
Jershon, og hans folk var be-
væbnede med sværd og med
sabler og alle slags krigsvåben.

19 Og da lamanitternes hære
så, at Nefis folk, eller at Moroni
havde beredt sit folk med bryn-
jer og med armskjolde, ja, og
også med skjolde til at beskytte
hovedet med, og de var også
klædt i tykke klæder –

20 se, Zerahemnas hær var ikke
beredt med noget sådant; de
havde kun deres sværd og deres
sabler, deres buer og deres pile,
deres sten og deres slynger;
og de var anøgne bortset fra et
skind, der var bundet om læn-
derne på dem; ja, alle var nøgne
bortset fra zoramitterne og
amalekitterne,

21 men de var ikke bevæbnet
med brynjer, ej heller skjolde –
derfor blev de overordentlig
bange for nefitternes hære på
grund af deres bevæbning på
trods af, at antallet af dem var
så meget større end nefitterne.

22 Se, nu skete det, at de ikke
turde gå imod nefitterne på
grænsen til Jershon, derfor drog
de ud af Antionums land og ud
i ødemarken og rejste omkring
i ødemarken bort til floden
Sidons udspring, så de kunne
gå ind i Mantis land og tage
landet i besiddelse, for de mente
ikke, at Moronis hære vidste,
hvor de var draget hen.

13a Alma 25:4. 20a En 1:20.
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23 Men det skete, at så snart
de var draget ud i ødemarken,
sendte Moroni spioner ud i
ødemarken for at holde øje med
deres hær; og Moroni, som
kendte Almas profetier, sendte
også visse mænd til ham, for
han ønskede af ham, at han
skulle adspørge Herren om,
ahvor nefitternes hære skulle
drage hen for at forsvare sig
mod lamanitterne.

24 Og det skete, at Herrens
ord kom til Alma, og Alma
fortalte Moronis sendebud, at
lamanitternes hære marcherede
omkring i ødemarken, for at de
kunne komme over i Mantis
land, for at de kunne begynde
et angreb på den svagere del af
folket. Og disse sendebud drog
af sted og afleverede budskabet
til Moroni.

25 Se, efter at have efterladt
en del af sin hær i Jershons
land, for at en del af lamanitter-
ne ikke på en el ler anden
måde skulle komme ind i det
land og tage byen i besiddelse,
tog Moroni den øvrige del af
sin hær og marcherede over til
Mantis land.

26 Og han lod alle folk i
den del af landet samle sig for
at kæmpe mod lamanitterne
for at aforsvare deres jorder og
deres land, deres rettigheder
og deres friheder; derfor var
de rede til det tidspunkt, da
lamanitterne kom.

27 Og det skete, at Moroni lod
sin hær skjule sig i den dal, som
lå i nærheden af bredden af

floden Sidon, og som lå vest for
floden Sidon i ødemarken.

28 Og Moroni anbragte spioner
rundt omkring, for at han kunne
vide, hvornår lamanitternes hær
kom.

29 Og se, da Moroni kendte
lamanitternes hensigt, at det var
deres hensigt at udrydde deres
brødre eller at underlægge sig
dem og bringe dem i trældom,
så de kunne oprette et rige for
sig selv over hele landet,

30 og han, som også vidste, at
det var nefitternes eneste ønske
at bevare deres jorder og deres
afrihed og deres kirke, han men-
te derfor ikke, at det var nogen
synd, at han skulle forsvare
dem ved list, derfor fandt han
ved sine spioner ud af, hvilken
vej lamanitterne ville tage.

31 Derfor delte han sin hær
og førte en del over i dalen og
skjulte dem mod øst og syd for
højen Ripla,

32 og resten skjulte han i
den vestlige dal, vest for floden
Sidon, og på den måde ned til
grænsen til landet Manti.

33 Og efter således at have
opstillet sin hær efter sit ønske,
var han rede til at møde dem.

34 Og det skete, at lamanitterne
kom op nord for højen, hvor en
del af Moronis hær var skjult.

35 Og da lamanitterne havde
passeret højen Ripla og kom ind
i dalen og begyndte at krydse
floden Sidon, blev den hær, der
var skjult syd for højen, og som
blev ført af en mand, hvis navn
var aLehi, og han førte sin hær

23a Alma 48:16.
26a L&P 134:11.

30a Alma 46:12, 35.
35a Alma 49:16.
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frem og omringede lamanitterne
bagfra mod øst.
36 Og det skete, at lamanitter-

ne, da de så nefitterne falde over
dem bagfra, vendte omkring
og begyndte at stride mod
Lehis hær.

37 Og dødens værk begyndte
på begge sider, men det var
mest frygteligt på lamanitternes
side, fordi deres anøgenhed blev
udsat for nefitternes svære slag
med deres sværd og deres
sabler, hvilket medførte døden
ved næsten hvert eneste slag,
38 mens der på den anden

side kun nu og da faldt en
mand blandt nefitterne for deres
sværd og på grund af blodtab,
for de var beskyttet på de vig-
tigste dele af kroppen, eller de
vigtigste dele af kroppen var
beskyttet mod lamanitternes
slag med deres abrynjer og deres
armskjolde og deres hjelme; og
således fortsatte nefitterne dø-
dens værk blandt lamanitterne.

39 Og det skete, at lamanitterne
blev rædselsslagne på grund
af den store udryddelse blandt
dem, endog så meget at de
begyndte at flygte hen imod
floden Sidon.

40 Og de blev forfulgt af Lehi
og hans mænd; og de blev af
Lehi drevet ud i Sidons vande,
og de krydsede Sidons vande.
Og Lehi holdt sine hære tilbage
på bredden af floden Sidon, for
at de ikke skulle krydse den.

41 Og det skete, at Moroni og
hans hær mødte lamanitterne

i dalen på den anden side af
floden Sidon og begyndte at
falde over dem og slå dem ihjel.

42 Og lamanitterne flygtede
igen for dem hen imod Mantis
land, og de blev igen mødt af
Moronis hære.

43 Se, i dette tilfælde kæmpe-
de lamanitterne overordentlig
hårdt; ja, aldrig havde man set
lamanitterne kæmpe med sådan
overordentlig stor styrke og
stort mod, nej, end ikke fra
begyndelsen.

44 Og de blev ansporet af
azoramitterne og amalekitterne,
som var deres øverste anførere
og ledere, og af Zerahemna,
som var deres øverste anfører
eller deres øverste leder og
hærfører; ja, de kæmpede som
drager, og mange af nefitterne
blev slået ihjel ved deres hæn-
der, ja, for de huggede mange
af deres hjelme midt over, og
de gennemborede mange af
deres brynjer, og de huggede
mange af deres arme af; og så-
ledes huggede lamanitterne løs
i deres rasende vrede.

45 Alligevel var nefitterne
ansporet af en bedre sag, for de
kæmpede ikke for et akongevæl-
de, ej heller magt, men de kæm-
pede for deres hjem og deres
bfriheder, deres hustruer og de-
res børn og deres alt, ja, for deres
gudsdyrkelse og deres kirke.

46 Og de gjorde det, som de
følte var den apligt, som de
skyldte deres Gud; for Herren
havde sagt til dem og også til

37a Alma 3:5.
38a Alma 44:8–9.

44a Alma 43:6.
45a Alma 44:5.

b gs Frihed.
46a gs Pligt.
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deres fædre: bFor så vidt som I
ikke er skyldige i den cførste
krænkelse, ej heller den anden,
skal I ikke lade jer slå ihjel ved
jeres fjenders hænder.
47 Og videre har Herren sagt:

I skal aforsvare jeres familier,
endog til blodsudgydelse. Der-
for, af denne årsag, stred nefit-
terne mod lamanitterne for at
forsvare sig selv og deres fami-
lier og deres jorder, deres land
og deres rettigheder og deres
religion.

48 Og det skete, at da Moronis
mænd så lamanitternes heftig-
hed og vrede, var de lige ved
at vige og flygte for dem. Og
Moroni, der fornemmede deres
hensigt, sendte bud og anspo-
rede deres hjerte med disse
tanker – ja, tankerne om deres
jorder, deres frihed, ja, deres
frihed fra trældom.

49 Og det skete, at de vendte
sig mod lamanitterne, og med
én røst aanråbte de Herren deres
Gud for deres frihed og deres
udfrielse af trældom.

50 Og de begyndte at stå sig
imod lamanitterne med kraft;
og i den selv samme time, da de
anråbte Herren for deres frihed,
begyndte lamanitterne at flygte
for dem; og de flygtede helt til
Sidons vande.

51 Se, lamanitterne var de mest
talrige, ja, flere end dobbelt så
mange som nefitterne; alligevel
blev de drevet tilbage, således at
de var samlet i én skare i dalen
på bredden af floden Sidon.

52 Derfor var de omringet af
Moronis hære, ja, endog på
begge sider af floden, for se,
mod øst var Lehis mænd.

53 Da nu Zerahemna så Lehis
mænd øst for floden Sidon og
Moronis hære vest for floden
Sidon, og at de var omringet
af nefitterne, blev de slået af
skræk.

54 Se, da Moroni så deres
skræk, befalede han sine mænd,
at de skulle holde inde med at
udgyde deres blod.

KAPITEL 44

Moroni befaler lamanitterne at
slutte en fredspagt eller at blive
udryddet – Zerahemna afviser til-
buddet, og slaget genoptages –
Moronis hære slår lamanitterne.
Omkring 74–73 f.Kr.

Og det skete, at de holdt inde
og trak sig lidt tilbage fra dem.
Og Moroni sagde til Zerahemna:
Se, Zerahemna, at vi aikke øn-
sker at være blodtørstige mænd.
I ved, at I er i vore hænder, dog
ønsker vi ikke at slå jer ihjel.

2 Se, vi er ikke draget ud for at
kæmpe imod jer, for at vi kan
udgyde jeres blod for magt; ej
heller ønsker vi at bringe nogen
under trældomsåget. Men det
er netop af den grund, at I er
kommet mod os; ja, og I er vrede
på os på grund af vor religion.

3 Men nu ser I, at Herren er
med os, og I ser, at han har over-
givet jer i vore hænder. Og se,

46b Alma 48:14;
L&P 98:33–36.

c 3 Ne 3:21;

L&P 98:23–24.
47a L&P 134:11.
49a 2 Mos 2:23–25;

Mosi 29:20.
44 1a Alma 43:45.
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jeg ønsker, at I skal forstå, at det
er gjort for os på grund af vor
religion og vor tro på Kristus.
Og nu ser I, at I ikke kan tilin-
tetgøre denne vor tro.
4 Nu ser I, at det er Guds sande

tro; ja, I ser, at Gud vil støtte,
bevare og opretholde os, så
længe vi er trofaste mod ham
og mod vor tro og vor religion;
og aldrig vil Herren tillade, at
vi bliver udryddet, medmindre
vi falder i overtrædelse og for-
nægter vor tro.

5 Og se, Zerahemna, jeg befaler
jer i Gud den Almægtiges navn,
han, som har styrket vore arme,
så vi har fået magt over jer
ved vor tro, ved vor religion og
ved vor agudsdyrkelse og ved
vor kirke og ved det hellige
underhold, som vi skylder vore
hustruer og vore børn, ved den
bfrihed, der binder os til vore
jorder og vort land, ja, og også
ved bevarelsen af Guds hellige
ord, som vi skylder al vor
lykke, og ved alt, hvad der er
os mest kært –
6 ja, og det er ikke alt, jeg

befaler jer ved alle de ønsker,
I har for livet, at I overdrager
jeres krigsvåben til os, så vil vi
ikke stræbe efter jeres blod,
men vi vil skåne jeres liv, hvis I
vil drage bort og ikke igen drage
i krig mod os.

7 Og se, hvis I ikke gør det, se,
da er I i vore hænder, og jeg vil
befale mine mænd, at de skal
falde over jer og påføre jeres
legeme dødelige sår, så I bliver
udslettet, og da får vi at se,

hvem der får magt over dette
folk, ja, vi får at se, hvem der
bliver ført i trældom.

8 Og se, det skete , at da
Zerahemna havde hørt disse
ord, kom han hen og overlod
sit sværd og sin sabel og sin bue
i Moronis hænder og sagde til
ham: Se, her er vore krigsvåben;
vi vil overdrage dem til jer, men
vi vil ikke tillade os selv at
aflægge en aed til jer, som vi
ved, at vi vil bryde, og også vore
børn; men tag vore krigsvåben,
og t i l lad os at drage ud i
ødemarken, ellers vil vi beholde
vore sværd, og vi vil omkomme
eller sejre.

9 Se, vi er ikke af jeres tro, vi
tror ikke, at det er Gud, der har
overgivet os i jeres hænder, men
vi tror, at det er jeres snedighed,
der har beskyttet jer mod vore
sværd. Se, det er jeres abrynjer
og jeres skjolde, der har be-
skyttet jer.

10 Og se, da Zerahemna var
færdig med at tale disse ord, gav
Moroni sværdet og krigsvåbne-
ne, som han havde modtaget,
tilbage til Zerahemna, og sagde:
Se, vi vil gøre ende på striden.

11 Se, jeg kan ikke tilbagekalde
de ord, som jeg har talt, derfor
skal I, så sandt som Herren le-
ver, ikke drage bort, medmindre
I drager bort med en ed på, at I
ikke igen vil vende jer mod os
for at føre krig. Se, da I er i vore
hænder, vil vi lade jeres blod
flyde ud på jorden, eller også må
I underkaste jer de betingelser,
som jeg har fremsat.

5a gs Ordinancer.
b gs Frihed.

8a gs Ed.
9a Alma 43:38.
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12 Og se, da Moroni havde
sagt disse ord, tog Zerahemna
sit sværd tilbage, og han var
vred på Moroni, og han styrtede
frem, for at han kunne dræbe
Moroni, men da han hævede
sværdet, se, da slog en af Moro-
nis soldater det til jorden, og det
knækkede ved fæstet; og han
slog også Zerahemna, så han
huggede skalpen af ham, og den
faldt til jorden. Og Zerahemna
trak sig tilbage fra dem ind
midt blandt sine soldater.

13 Og det skete, at den soldat,
der stod ved siden af, og som
huggede skalpen af Zerahemna,
tog skalpen op fra jorden ved
håret og lagde den på spidsen
af sit sværd og strakte det ud
mod dem, idet han sagde til
dem med høj røst:

14 Ligesom denne skalp er
faldet til jorden, hvilken skalp
er jeres høvdings skalp, således
skal I falde til jorden, medmin-
dre I overdrager jeres krigsvå-
ben og drager bort med en pagt
om fred.

15 Se, der var mange, som, da
de hørte disse ord og så skalpen,
som var på sværdet, blev slået
af frygt; og mange kom frem og
kastede deres krigsvåben for
fødderne af Moroni og indgik
en apagt om fred. Og så mange,
som indgik en pagt, lod de
drage ud i ødemarken.
16 Se, det skete, at Zerahemna

blev overordentlig vred, og han
ophidsede resten af sine solda-
ter til vrede, til at stride krafti-
gere mod nefitterne.

17 Og nu blev Moroni vred på
grund af lamanitternes stædig-
hed, derfor befalede han sine
folk, at de skulle falde over dem
og slå dem ihjel. Og det skete, at
de begyndte at slå dem ihjel, ja,
og lamanitterne stred med deres
sværd og af alle deres kræfter.

18 Men se, deres nøgne hud
og deres bare hoved var udsat
for nefitternes skarpe sværd;
ja, se, de blev gennemboret og
hugget ned, ja, og faldt overor-
dentlig hurtigt for nefitternes
sværd; og de begyndte at blive
mejet ned, ligesom Moronis
soldat havde profeteret.

19 Se, da Zerahemna så, at de
alle var ved at blive slået ihjel,
anråbte han Moroni indtræn-
gende og lovede, at han og også
hans folk ville slutte pagt med
dem om, at de, hvis de ville
skåne de tilbageværendes liv,
aaldrig ville drage i krig mod
dem igen.

20 Og det skete, at Moroni igen
lod dødens værk høre op blandt
folket. Og han tog krigsvåbnene
fra lamanitterne; og efter at de
havde indgået en apagt med
ham om fred, fik de lov til at
drage ud i ødemarken.

21 Se, antallet af deres døde
blev ikke talt på grund af det
store antal, ja, antallet af deres
døde var overordentlig stort,
både på nefitternes og på lama-
nitternes side.

22 Og det skete, at de kastede
deres døde i Sidons vande, og
de er skyllet bort og er begravet
i havets dyb.

15a 1 Ne 4:37;
Alma 50:36.

19a Alma 47:6.
20a Alma 62:16–17.
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23 Og nefitternes, eller Moro-
nis, hære vendte tilbage og kom
til deres huse og deres jorder.

24 Og således endte det at-
tende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk. Og således endte Almas
optegnelser, som var skrevet
på Nefis plader.

Beretningen om Nefis folk og
deres krige og kiv i Helamans
dage ifølge Helamans optegnel-
se, som han førte i sine dage.

Omfatter kapitlerne 45 til og med 62.

KAPITEL 45

Helaman tror Almas ord – Alma
profeterer nefitternes udryddelse –
Han velsigner og forbander landet
– Alma kan være blevet taget op
af Ånden, ligesom Moses – Kiven
tager til i kirken. Omkring 73 f.Kr.

Se, nu skete det, at Nefis folk
frydede sig overordentlig, fordi
Herren igen havde udfriet dem
af deres fjenders hænder, derfor
gav de tak til Herren deres Gud;
ja, og de afastede meget og bad
meget, og de tilbad Gud med
overordentlig stor glæde.
2 Og det skete i det nittende år

af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk, at
Alma kom til sin søn Helaman
og sagde til ham: Tror du de

ord, som jeg talte til dig angå-
ende de aoptegnelser, som er
blevet ført?

3 Og Helaman sagde til ham:
Ja, jeg tror.

4 Og Alma sagde igen: Tror
du på Jesus Kristus, som skal
komme?

5 Og han sagde: Ja, jeg tror
alle de ord, som du har talt.

6 Og Alma sagde igen til ham:
Vil du aholde mine befalinger?

7 Og han sagde: Ja, jeg vil
holde dine befalinger af hele
mit hjerte.

8 Da sagde Alma til ham: Vel-
signet er du, og Herren vil give
dig afremgang i dette land.

9 Men se, jeg har noget at
aprofetere for dig, men hvad jeg
profeterer for dig, skal du ikke
kundgøre, ja, hvad jeg profete-
rer for dig, skal ikke blive
kundgjort, før profetien er op-
fyldt; skriv derfor de ord, som
jeg skal tale.

10 Og dette er ordene: Se, jeg
fornemmer, at netop dette folk,
nefitterne, i overensstemmelse
med åbenbarelsens ånd, som
er i mig, afire hundrede år fra
den tid da Jesus Kristus skal
give sig til kende for dem, skal
synke ned i bvantro.

11 Ja, og da skal de se krige og
pest, ja, hungersnød og blods-
udgydelse, indtil Nefis folk
bliver audslettet –
12 ja, og dette fordi de synker

ned i vantro og henfalder til

45 1a gs Faste.
2a Alma 37:1–5; 50:38.
6a gs Guds befalinger;

Lydighed.
8a 1 Ne 4:14;

Alma 48:15–16, 25.
9a gs Profeti.

10a 1 Ne 12:10–15;
Hel 13:9;
Morm 8:6–7.

b gs Frafald; Vantro.
11a Jar 1:10;

Morm 8:2–3, 6–7.
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mørkets gerninger og auterlig-
hed og al slags syndighed, ja,
jeg siger dig, at fordi de synder
mod så stort lys og så megen
kundskab, ja, jeg siger dig, at fra
den dag skal end ikke det fjerde
slægtled gå bort, før denne store
syndighed finder sted.
13 Og når den store dag

kommer, se, da kommer den tid
meget snart, da de, der nu er,
eller efterkommerne af dem, der
nu bliver regnet blandt Nefis
folk, aikke mere skal blive regnet
blandt Nefis folk.

14 Men hver den, der bliver
tilbage og ikke bliver slået
ihjel på den store og frygtelige
dag, skal blive aregnet blandt
lamanitterne og skal blive lige-
som dem, alle undtagen nogle
få, som skal kaldes Herrens
disciple; og dem vil lamanitter-
ne forfølge, bindtil de bliver
udslettet. Og se, på grund af
ugudelighed vil denne profeti
blive opfyldt.

15 Og se, det skete, at efter
at Alma havde sagt dette til
Helaman, velsignede han ham
og også sine andre sønner; og
han velsignede også jorden for
de aretfærdiges skyld.
16 Og han sagde: Så siger Gud

Herren: aForbandet skal landet
være, ja, dette land, til under-
gang for alle folkeslag, stammer,
tungemål og folk, som handler
ugudeligt, når de er fuldmodne;
og som jeg har sagt, så skal det

ske, for dette er Guds forbandel-
se og bvelsignelse over landet, for
Herren kan ikke se på synd med
den cmindste grad af billigelse.
17 Og se, da Alma havde sagt

disse ord, velsignede han akir-
ken, ja, alle dem, der ville stå
fast i troen fra den tid af.

18 Og da Alma havde gjort
dette, drog han ud af Zarahem-
las land, som om han ville tage
til Meleks land. Og det skete,
at man aldrig hørte mere til
ham; hvad angår hans død eller
begravelse ved vi intet.

19 Se, dette ved vi, at han var
en retfærdig mand, og det ud-
sagn spredtes i kirken, at han
var blevet taget op af Ånden
eller abegravet ved Herrens hånd
ligesom Moses. Men se, skrif-
terne siger, at Herren tog Moses
til sig, og vi formoder, at han
også har modtaget Alma hos
sig i ånden; af denne årsag ved
vi derfor intet om hans død og
begravelse.

20 Og se, det skete i begyndel-
sen af det nittende år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk, at Helaman
drog ud blandt folket for at
kundgøre ordet for dem.

21 For se, på grund af deres
krige med lamanitterne og de
mange små tilfælde af kiv og
uroligheder, der havde været
blandt folket, blev det nødven-
digt, at aGuds ord skulle kund-
gøres blandt dem, ja, og at der

12a gs Begære.
13a Hel 3:16.
14a Moro 9:24.

b Moro 1:1–3.
15a Alma 46:10; 62:40.

16a 2 Ne 1:7;
Alma 37:31;
Eter 2:8–12.

b L&P 130:21.
c L&P 1:31.

17a gs Jesu Kristi Kirke.
19a gs Forvandlede

personer.
21a Alma 31:5.
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skulle foretages en regulering
overalt i kirken.
22 Derfor drog Helaman og

hans brødre ud for igen at etab-
lere kirken i hele landet, ja, i
hver by overalt i det land, som
Nefis folks havde taget i besid-
delse. Og det skete, at de udpe-
gede præster og lærere overalt
i hele landet, over alle menig-
hederne.

23 Og se, det skete, efter at
Helaman og hans brødre havde
udpeget præster og lærere over
menighederne, at der opstod
akiv blandt dem, og de ville ikke
give agt på Helamans og hans
brødres ord,
24 men de blev stolte, for de

var indbildske i hjertet på grund
af deres overordentlig store
arigdomme, derfor blev de rige
i deres begne øjne og ville ikke
give agt på deres ord om at
vandre retsindigt for Gud.

KAPITEL 46

Amalikija konspirerer for at blive
konge – Moroni rejser frihedser-
klæringen – Han samler folket til
forsvar for deres religion – Sande
troende kaldes kristne – En rest af
Josef vil blive bevaret – Amalikija
og de, der har skilt sig ud, flygter
til Nefis land – De, der ikke vil
støtte frihedens sag, bliver sendt i
døden. Omkring 73–72 f.Kr.

Og det skete, at så mange, som
ikke ville lytte til Helamans og
hans brødres ord havde samlet
sig mod deres brødre.

2 Og se nu, de var overordent-
lig vrede, i en sådan grad at
de var besluttede på at slå dem
ihjel.

3 Se, lederen for dem, der var
vrede på deres brødre, var en
stor og en stærk mand, og hans
navn var Amalikija.

4 Og Amalikija nærede ønske
om at blive konge, og de folk, der
var vrede, nærede også ønske
om, at han skulle være deres
konge, og de var for størstede-
lens vedkommende aunderdom-
merne i landet, og de stræbte
efter magt.

5 Og de var blevet ledt af
Amalikijas smiger, at hvis de
ville støtte ham og indsætte ham
som konge, så ville han gøre
dem til herskere over folket.

6 Således blev de forledt af
Amalikija til at skille sig ud til
trods for Helamans og hans
brødres forkyndelse, ja, til trods
for deres overordentlig store
omsorg for kirken, for de var
højpræster over kirken.

7 Og der var mange i kirken,
som troede på Amalikijas smig-
rende ord, derfor skilte de sig
endog ud fra kirken; og således
blev forholdene for Nefis folk
overordentlig usikre og farlige
til trods for den store asejr, som
de havde vundet over lamanit-
terne, og den store glæde, som
de havde haft på grund af deres
udfrielse ved Herrens hånd.

8 Således ser vi, hvor ahurtigt
menneskenes børn glemmer
Herren deres Gud, ja, hvor
hurtige til at gøre misgerninger

23a 3 Ne 11:28–29.
24a gs Rigdom.

b gs Stolthed.
46 4a Mosi 29:11, 28–29.

7a Alma 44:19–20.
8a Hel 12:2, 4–5.
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og til at lade sig forlede af den
Onde.
9 Ja, og vi ser også den store

augudelighed, som én meget
ugudelig mand kan få til at
finde sted blandt menneskenes
børn.

10 Ja, vi ser, at Amalikija, fordi
han var en mand af snedige
anslag og en mand af mange
smigrende ord, at han forledte
mange folks hjerte til at handle
ugudeligt, ja, og til at forsøge at
tilintetgøre Guds kirke og til at
tilintetgøre afrihedens grund-
vold, som Gud havde skænket
dem, eller som Gud for de bret-
færdiges skyld havde sendt
ned over landets overflade som
en velsignelse.

11 Og se, det skete, at da
Moroni, som var den aøverste
hærfører over nefitternes hære,
havde hørt om disse opsplitnin-
ger, blev han vred på Amalikija.

12 Og det skete, at han rev sin
kjortel itu, og han tog et stykke
deraf og skrev på det: aTil erin-
dring om vor Gud, vor religion
og frihed og vor fred, vore hu-
struer og vore børn; og han fast-
gjorde det på enden af en stang.
13 Og han iførte sig sin hjelm

og sin brynje og sine skjolde og
spændte sin rustning om læn-
derne; og han tog stangen, for
enden af hvilken hans iturevne
kjortel hang (og han kaldte
det frihedserklæringen), og han
bøjede sig til jorden og bad ind-
trængende til sin Gud om, at

frihedens velsignelser måtte
hvile over hans brødre, så længe
der var en flok kristne tilbage
til at besidde landet –

14 for således blev alle Kristi
sande troende, som tilhørte
Guds kirke, kaldt af dem, der
ikke tilhørte kirken.

15 Og de, der tilhørte kirken,
var trofaste; ja, alle de, der vir-
kelig troede på Kristus, påtog
sig med glæde aKristi navn,
eller navnet bkristne, som de
blev kaldt på grund af deres tro
på Kristus, som skulle komme.

16 Og derfor bad Moroni på
dette tidspunkt for, at de krist-
nes sag og landets frihed måtte
blive begunstiget.

17 Og det skete, at da han hav-
de udøst sin sjæl til Gud, kaldte
han alt det land, som lå syd for
landet aØdelæggelse, ja, kort
sagt alt landet både mod nord
og mod syd, et udvalgt land og
et frihedens land.

18 Og han sagde: Gud vil visse-
lig ikke tillade, at vi, som bliver
foragtet, fordi vi har påtaget
os Kristi navn, skal blive trådt
ned og slået ihjel, førend vi
bringer det over os ved vore
egne overtrædelser.

19 Og da Moroni havde sagt
disse ord, drog han ud blandt
folket og svingede den afrevne
del af sin aklædning i luften,
så alle kunne se det, som han
havde skrevet på den afrevne
del, og som han råbte med høj
røst, idet han sagde:

9a Mosi 29:17–18.
10a 2 Ne 1:7;

Mosi 29:32.
b 2 Ne 1:7.

11a Alma 43:16–17.
12a Neh 4:8;

Alma 44:5.
15a Mosi 5:7–9.

b ApG 11:26;
1 Pet 4:16.

17a Alma 22:30–31.
19a gs Banner.
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20 Se, hver den, der vil hævde
denne erklæring i landet, lad
dem komme frem i Herrens
styrke og indgå en pagt om, at
de vil hævde deres rettigheder
og deres religion, så Gud Herren
kan velsigne dem.

21 Og det skete, at da Moroni
havde udråbt disse ord, se, da
kom folket løbende med deres
rustninger spændt om lænder-
ne, og de rev deres klæder itu
som tegn på eller som en pagt
om, at de ikke ville svigte Her-
ren deres Gud; eller med andre
ord, hvis de skulle overtræde
Guds befalinger eller falde i
overtrædelse og askamme sig
ved at påtage sig Kristi navn,
så skulle Herren rive dem itu,
ligesom de havde revet deres
klæder itu.
22 Se, dette var den pagt, som

de sluttede, og de kastede deres
klæder for Moronis fødder, idet
de sagde: Vi slutter pagt med
vor Gud om, at vi skal blive
udryddet, ligesom vore brødre
i landet mod nord, hvis vi falder
i overtrædelse; ja, han må kaste
os for fødderne af vore fjender,
ligesom vi har kastet vore klæ-
der for dine fødder for at blive
trådt under fode, hvis vi falder
i overtrædelse.

23 Moroni sagde til dem: Se,
vi er en rest af Jakobs efterkom-
mere; ja, vi er en rest af aJosefs
befterkommere, hvis ckjortel blev
revet i mange stykker af hans
brødre; ja, og se nu, lad os huske

at holde Guds befalinger, ellers
bliver vore klæder revet itu af
vore brødre, og vi bliver kastet
i fængsel eller solgt eller slået
ihjel.

24 Ja, lad os bevare vor frihed
som en arest af Josef; ja, lad os
huske de ord, Jakob sagde, før
han døde, for se, han så, at en
del af resten af Josefs kjortel
var bevaret og ikke var mørnet.
Og han sagde: Ligesom denne
rest af min søns klædning er
blevet bevaret, således skal en
brest af min søns efterkommere
blive bevaret ved Guds hånd,
og han skal tage dem til sig,
mens resten af Josefs efterkom-
mere skal omkomme ligesom
resten af hans klædning.

25 Se nu, dette volder min sjæl
sorg, dog finder min sjæl glæde
over min søn på grund af den
del af hans efterkommere, som
Gud skal tage til sig.

26 Se nu, sådan var Jakobs
sprog.

27 Og se, hvem ved, om ikke
den rest af Josefs efterkommere,
som skal forgå ligesom hans
klædning, er dem, der har skilt
sig ud fra os? Ja, om det ikke
skal blive os selv, hvis vi ikke
står fast i troen på Kristus.

28 Og se, det skete, at da
Moroni havde sagt disse ord,
drog han ud og sendte også
bud til alle de dele af landet,
hvor der var opsplitninger, og
samlede alle de folk, der nærede
ønske om at hævde deres frihed

21a 1 Ne 8:25–28;
Morm 8:38.

23a gs Josef, Jakobs søn.
b 1 Mos 49:22–26;

1 Ne 5:14–15.
c 1 Mos 37:3, 31–36.

24a Am 5:15;
3 Ne 5:21–24; 10:17.

b 2 Ne 3:5–24;
Eter 13:6–7.
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og om at stå imod Amalikija og
dem, der havde skilt sig ud, og
som blev kaldt amalikijaitter.
29 Og det skete, at da Amalikija

så, at Moronis folk var talrigere
end amalikijaitterne – og han
så også, at hans folk var tvivlrå-
dige med hensyn til retfærdig-
heden af den sag, som de havde
påtaget sig – tog han derfor,
da han frygtede, at han ikke
skulle opnå sit sigte, dem af
sine folk, som ville, og drog bort
til Nefis land.

30 Se, Moroni tænkte, at det
ikke var tjenligt, at lamanitterne
fik mere styrke, derfor påtænkte
han at afskære Amalikijas folk
eller at pågribe dem og bringe
dem tilbage og sende Amalikija
i døden, ja, for han vidste, at han
ville ophidse lamanitterne til
vrede mod dem og få dem til at
drage ud for at kæmpe mod
dem; og dette vidste han, at
Amalikija ville gøre, så han
kunne opnå sine formål.

31 Derfor tænkte Moroni, at
det var tjenligt, at han skulle
tage sine hære, som havde
samlet sig og bevæbnet sig og
indgået en pagt om at bevare
freden – og det skete, at han
tog sin hær og marcherede ud i
ødemarken med sine telte for
at afskære Amalikija vejen i
ødemarken.

32 Og det skete, at han gjorde
efter sine ønsker og marcherede
ud i ødemarken og indhentede
Amalikijas hær.

33 Og det skete, at Amalikija
flygtede med et lille antal af sine

mænd, og resten faldt i Moronis
hænder og blev ført tilbage til
Zarahemlas land.

34 Se, Moroni, der var en
mand, som var blevet audpeget
af overdommerne og ved folkets
stemme, han havde derfor magt
over nefitternes hære til efter
sin vilje at opstille og udøve
myndighed over dem.

35 Og det skete, at hver den
blandt amalikijaitterne, som
ikke ville indgå en pagt om at
støtte frihedens sag, så de kunne
bevare et frit styre, lod han
sende i døden; og der var kun få,
der forkastede frihedspagten.

36 Og det skete også, at han
lod frihedserklæringen hejse på
hvert tårn, der var i hele det
land, som nefitterne besad; og
således plantede Moroni frihe-
dens banner blandt nefitterne.

37 Og de begyndte igen at få
fred i landet; og således opret-
holdt de fred i landet indtil hen
mod slutningen af det nittende
år af dommernes regeringstid.

38 Og Helaman og ahøjpræ-
sterne opretholdt også orden i
kirken; ja, endog i et tidsrum af
fire år havde de megen fred og
glæde i kirken.

39 Og det skete, at der var
mange, der døde faste i atroen
på, at deres sjæl var forløst ved
Herren Jesus Kristus; således
forlod de verden med glæde.

40 Og der var nogle, der døde
af feber, som på visse tider af
året var meget hyppig i landet –
men ikke så meget på grund af
feber takket være de fortrinlige

34a Alma 43:16. 38a Alma 46:6. 39a Moro 7:3, 41.
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egenskaber ved de mange aplan-
ter og rødder, som Gud havde
beredt til at fjerne årsagen til de
sygdomme, som menneskene
var underkastet på grund af
klimaets natur –

41 men der var mange, der
døde af alderdom; og de, der
døde i troen på Kristus, er, hvad
vi nødvendigvis må antage,
alykkelige i ham.

KAPITEL 47

Amalikija anvender forræderi,
mord og intriger til at blive lama-
nitternes konge – De nefitter, der
har skilt sig ud, er mere ugudelige
og grusomme end lamanitterne.
Omkring 72 f.Kr.

Nu vender vi i vor optegnelse
tilbage til Amalikija og dem,
som sammen med ham var
aflygtet ud i ødemarken, for se,
han havde med sig taget dem,
der fulgte med ham, og var
draget op i bNefis land blandt
lamanitterne og havde ophidset
lamanitterne til vrede mod Nefis
folk, således at lamanitternes
konge sendte en proklamation
ud over hele sit land blandt hele
sit folk om, at de skulle samle
sig igen for at drage ud og
kæmpe mod nefitterne.

2 Og det skete, at da denne
proklamation var blevet sendt
ud blandt dem, blev de overor-
dentlig bange, ja, de frygtede for
at mishage kongen, og de fryg-
tede også for at drage ud for at
kæmpe mod nefitterne af frygt

for, at de skulle miste livet. Og
det skete, at de ikke ville, eller
at størstedelen af dem ikke ville
adlyde kongens befalinger.

3 Og se, det skete, at kongen
blev vred på grund af deres
ulydighed, og derfor gav han
Amalikija kommandoen over
den del af sin hær, som var lydig
mod hans befalinger, og befale-
de ham, at han skulle drage ud
og tvinge dem til våben.

4 Se nu, dette var Amalikijas
ønske, for han var en meget
lumsk mand med hensyn til at
gøre ondt, derfor lagde han i sit
hjerte den plan at afsætte lama-
nitternes konge.

5 Og se, han havde fået kom-
mandoen over den del af lama-
nitterne, som var for kongen; og
han forsøgte at vinde yndest hos
dem, der ikke var lydige, derfor
drog han hen til det sted, som
blev kaldt aOnida, for der var
alle lamanitterne flygtet hen, for
de opdagede hæren komme, og
da de formodede, at de kom for
at udrydde dem, flygtede de
derfor til Onida til våbenstedet.

6 Og de havde udpeget en
mand til at være konge og leder
over dem, for i deres sind var de
med en urokkelig afgørelse
opsat på, at de ikke ville lade sig
tvinge til at gå mod nefitterne.

7 Og det skete, at de havde
samlet sig på toppen af det
bjerg, som blev kaldt Antipas,
som forberedelse til at kæmpe.

8 Se, det var ikke Amalikijas
hensigt at udkæmpe et slag mod
dem i overensstemmelse med

40a L&P 89:10.
41a Åb 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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kongens befalinger, men se, det
var hans hensigt at vinde yndest
hos de lamanitiske hære, så han
kunne stille sig i spidsen for
dem og afsætte kongen og tage
riget i besiddelse.
9 Og se, det skete, at han lod

sin hær slå deres telte op i dalen,
som lå i nærheden af bjerget
Antipas.

10 Og det skete, at da det blev
nat, sendte han en hemmelig
udsending til bjerget Antipas og
ønskede af lederen for dem, som
var på bjerget – og hans navn
var Lehonti – at han skulle kom-
me ned til foden af bjerget, for
han ønskede at tale med ham.

11 Og det skete, at da Lehonti
modtog budskabet, turde han
ikke gå ned til foden af bjerget.
Og det skete, at Amalikija for
anden gang sendte bud og
ønskede af ham, at han skulle
komme ned. Og det skete, at
Lehonti ikke ville; og han sendte
igen for tredje gang bud.

12 Og det skete, at da Amalikija
fandt, at han ikke kunne få
Lehonti til at komme ned fra
bjerget, gik han op på bjerget
næsten op til Lehontis lejr, og
han sendte igen for fjerde gang
sit budskab til Lehonti og ønske-
de af ham, at han skulle komme
ned og tage sine vagter med sig.

13 Og det skete, at da Lehonti
med sine vagter var kommet
ned til Amalikija, at Amalikija
ønskede af ham, at han skulle
komme ned med sin hær om
natten og i deres lejr omringe de
mænd, som kongen havde givet

ham kommandoen over, og sag-
de, at han ville overgive dem i
Lehontis hænder, hvis han ville
gøre ham (Amalikija) til næst-
øverste leder over hele hæren.

14 Og det skete, at Lehonti
kom ned med sine mænd og
omringede Amalikijas mænd, så
de, før de vågnede ved dagens
gry, var omringet af Lehontis
hære.

15 Og det skete, at da de så, at
de var blevet omringet, bønfaldt
de Amalikija om, at han ville
lade dem slutte sig til deres
brødre, så de ikke skulle blive
dræbt. Se, det var netop det,
som Amalikija ønskede.

16 Og det skete, at han overgav
sine mænd ai modstrid med
kongens befalinger. Se, det var
det, som Amalikija ønskede,
for at han kunne opnå sine
forehavender med hensyn til at
afsætte kongen.

17 Se, det var skik blandt
lamanitterne, hvis deres øverste
leder blev dræbt, da at udpege
deres næstøverste leder til deres
øverste leder.

18 Og det skete, at Amalikija
foranledigede, at en af hans
tjenere skulle give Lehonti gift
lidt efter lidt, så han døde.

19 Se, da Lehonti var død, ud-
pegede lamanitterne Amalikija
til deres leder og øverste hær-
fører.

20 Og det skete, at Amalikija
marcherede med sine hære (for
han havde opnået sine ønsker),
til Nefis land, til byen Nefi,
som var den vigtigste by.

16a Alma 47:3.
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21 Og kongen kom ud for at
møde ham med sine vagter, for
han formodede, at Amalikija
havde udført hans befalinger,
og at Amalikija havde samlet så
stor en hær sammen for at drage
mod nefitterne for at kæmpe.

22 Men se, da kongen kom ud
for at møde ham, foranledigede
Amalikija, at hans tjenere skulle
gå frem for at møde kongen.
Og de trådte frem og bøjede sig
for kongen, som for at vise ham
ærbødighed på grund af hans
storhed.

23 Og det skete, at kongen
rakte hånden frem for at rejse
dem, som det var skik hos
lamanitterne som et tegn på
fred, hvilken skik de havde
overtaget fra nefitterne.

24 Og det skete, at da han
havde rejst den første op fra jor-
den, se, da dolkede han kongen
i hjertet, og han faldt til jorden.

25 Se, kongens tjenere flygtede,
og Amalikijas tjenere råbte op
og sagde:

26 Se, kongens tjenere har
dolket ham i hjertet, og han er
faldet, og de er flygtet; se her,
kom og se.

27 Og det skete, at Amalikija
befalede, at hans hære skulle
marchere frem og se, hvad der
var sket med kongen; og da de
var kommet til stedet og fandt
kongen liggende i sit levrede
blod, foregav Amalikija at være
vred og sagde: Lad hver den,
der elskede kongen, træde frem
og forfølge hans tjenere, så de
kan blive slået ihjel.

28 Og det skete, at alle de, der
elskede kongen, trådte frem, da
de hørte disse ord, og forfulgte
kongens tjenere.

29 Se, da kongens tjenere så en
hær forfølge sig, blev de igen
rædselsslagne og flygtede ud i
ødemarken og kom over til
Zarahemlas land og sluttede
sig til aAmmons folk.

30 Og den hær, der forfulgte
dem, vendte om efter forgæves
at have forfulgt dem; og således
vandt Amalikija ved sit bedrag
folkets hjerte.

31 Og det skete den næste
dag, at han drog ind i byen Nefi
med sine hære og tog byen i
besiddelse.

32 Og se, det skete, at dron-
ningen, da hun havde hørt, at
kongen var blevet slået ihjel –
for Amalikija havde sendt en
udsending til dronningen, som
oplyste hende om, at kongen
var blevet slået ihjel af sine
tjenere, at han havde forfulgt
dem med sin hær, men at det
var forgæves, og at de havde
taget deres flugt –

33 derfor, da dronningen hav-
de modtaget dette budskab,
sendte hun bud til Amalikija og
ønskede af ham, at han ville
skåne folket i byen, og hun
ønskede også af ham, at han
skulle komme ind til hende, og
hun ønskede også af ham, at
han skulle bringe vidner med
sig, der kunne vidne om kon-
gens død.

34 Og det skete, at Amalikija
tog den samme tjener, som slog

29a Alma 43:11–12. gs Anti-nefi-lehier.
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kongen ihjel, og alle dem, der
var med ham, og gik ind til
dronningen til det sted, hvor
hun sad; og de vidnede alle for
hende, at kongen var blevet
slået ihjel af sine egne tjenere;
og de sagde også: De er flygtet,
vidner det ikke imod dem? Og
således stillede de dronningen
tilfreds med hensyn til kongens
død.
35 Og det skete, at Amalikija

stræbte efter dronningens yn-
dest og tog hende til hustru;
og således vandt han riget ved
sit bedrag og ved hjælp af sine
snedige tjenere; ja, han blev
anerkendt som konge overalt i
hele landet blandt hele det
lamanitiske folk, der abestod af
lamanitterne og lemuelitterne
og ismaelitterne og alle dem,
der havde skilt sig ud fra nefit-
terne fra Nefis regeringstid op
til nærværende tid.
36 Se, de, der havde askilt sig

ud, havde den samme lærdom
og de samme oplysninger fra
nefitterne, ja, var blevet under-
vist i den samme bkundskab om
Herren, alligevel er det besyn-
derligt at bemærke, at de, ikke
længe efter at de havde skilt sig
ud, blev mere forhærdede og
cubodfærdige og mere vilde,
ugudelige og grusomme end
lamanitterne – idet de slugte
lamanitternes overleveringer og
hengav sig til ugidelighed og al
slags uterlighed, ja, idet de
fuldstændig glemte Herren
deres Gud.

KAPITEL 48

Amalikija opildner lamanitterne
imod nefitterne – Moroni forbere-
der sit folk til at forsvare de kristnes
sag – Han fryder sig ved frihed
og er en af Guds mægtige mand.
Omkring 72 f.Kr.

Og se, det skete, at så snart
Amalikija havde fået riget, be-
gyndte han at anspore lamanit-
ternes hjerte imod Nefis folk,
ja, han udpegede mænd til at
tale til lamanitterne imod nefit-
terne fra deres tårne.

2 Og således ansporede han
deres hjerte imod nefitterne i en
sådan grad, at han i slutningen
af det nittende år af dommernes
regeringstid efter indtil da at
have fuldført sine forehavender,
ja, efter at være blevet gjort til
konge over lamanitterne, stræb-
te efter også at regere over hele
landet, ja, over alle de folk, der
var i landet, nefitterne såvel
som lamanitterne.

3 Derfor havde han fuldført
sit forehavende, for han havde
forhærdet lamanitternes hjerte
og forblindet deres sind og
ophidset dem til vrede, således
at han havde samlet en talrig
hærskare sammen for at drage
ud for at kæmpe mod nefitterne.

4 For på grund af det store
antal af sit folk var han besluttet
på at besejre nefitterne og at
bringe dem i trældom.

5 Og som følge heraf udpegede
han aøverste anførere blandt

35a Jakob 1:13–14.
36a gs Frafald.

b Hebr 10:26–27;
Alma 24:30.

c Jer 8:12.
48 5a Alma 43:6.
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zoramitterne, da de var bedst
kendt med nefitternes styrke og
deres tilflugtssteder og de sva-
geste dele af deres byer; derfor
udpegede han dem til at være
øverste anførere for sine hære.
6 Og det skete, at de tog deres

tros og drog frem gennem øde-
marken mod Zarahemlas land.

7 Se, det skete, at mens Amali-
kija således havde opnået magt
ved svindel og bedrag, havde
Moroni på den anden side
aberedt folkets sind til at være
trofast mod Herren deres Gud.
8 Ja, han havde styrket nefit-

ternes hære og opført små
fæstninger eller tilflugtssteder
ved at opkaste jordvolde rundt
omkring for at omslutte sine
hære og også ved at bygge mure
af sten for at omslutte dem,
rundt om deres byer og deres
lands grænser, ja, omkring hele
landet.

9 Og i deres svageste befæst-
ninger satte han det største antal
mænd; og således befæstede og
styrkede han det land, der var
i nefitternes besiddelse.

10 Og således traf han forbere-
delser til at aforsvare deres fri-
hed, deres jorder, deres hustruer
og deres børn og deres fred, så
de kunne leve for Herren deres
Gud, og så de kunne bevare
det, som af deres fjender blev
kaldt de kristnes sag.
11 Og Moroni var en stærk

og en mægtig mand; han var
en mand med en fuldkommen
aforståelse, ja, en mand, der ikke

frydede sig ved blodsudgydel-
se, en mand, hvis sjæl glædede
sig over sit lands og sine brødres
frihed fra trældom og slaveri,

12 ja, en mand, hvis hjerte
svulmede af taksigelse til sin
Gud for de mange privilegier og
velsignelser, som han skænkede
sit folk, en mand, der arbejdede
overordentlig hårdt for sit folks
avelfærd og sikkerhed.
13 Ja, og han var en mand, der

var fast i troen på Kristus, og
han havde asvoret med en ed at
ville forsvare sit folk, sine rettig-
heder, sit land og sin religion, ja,
om han så skulle miste sit blod.

14 Se, nefitterne var blevet op-
lært i at forsvare sig mod deres
fjender, endog til at udgyde
blod om det var nødvendigt;
ja, og de var også blevet forma-
net til aaldrig at vække anstød,
ja, og aldrig at løfte sværdet,
medmindre det var mod en
fjende, medmindre det var for at
bevare livet.

15 Og dette var deres tro, at
Gud, ved at de gjorde således,
ville give dem fremgang i landet,
eller med andre ord, hvis de
var trofaste i at holde Guds
befalinger, at han da ville give
dem fremgang i landet, ja, for-
mane dem til at flygte eller til
at berede sig til krig afhængig
af deres fare,

16 og også, at Gud ville tilken-
degive for dem, hvor de skulle
drage hen for at forsvare sig
mod deres fjender, og ved at
gøre således ville Herren udfri

7a Alma 49:8.
10a Alma 46:12–13.
11a gs Forståelse.

12a gs Velfærd.
13a Alma 46:20–22.
14a Alma 43:46–47;

3 Ne 3:20–21;
Morm 3:10–11;
L&P 98:16.
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dem; og dette var Moronis tro,
og hans hjerte frydede sig ved
det, aikke ved udgydelse af
blod, men ved at gøre godt, ved
at bevare sit folk, ja, ved at
holde Guds befalinger, ja, og
modsætte sig ugudelighed.
17 Ja, sandelig, sandelig siger

jeg jer: Hvis alle mennesker
havde været og var og altid ville
være ligesom Moroni, se, så ville
selve helvedes magter være
blevet rystet for evigt, ja, aDjæ-
velen ville aldrig få magt over
menneskenes børns hjerte.

18 Se, han var en mand ligesom
Ammon, Mosijas søn, ja, og som
Mosijas andre sønner, ja, og
også Alma og hans sønner, for
de var alle Guds mænd.

19 Se nu, Helaman og hans
brødre stod ikke mindre til
tjeneste for folket end Moroni,
for de prædikede Guds ord,
og de døbte alle mennesker til
omvendelse, hver den, der ville
lytte til deres ord.

20 Og således gik de frem, og
folket aydmygede sig på grund
af deres ord i en sådan grad, at
de blev meget bbegunstiget af
Herren, og således var de fri for
indbyrdes krige og stridigheder,
ja, i et tidsrum af fire år.

21 Men, som jeg har sagt, blev
de i slutningen af det nittende
år på trods af deres indbyrdes
fred modvilligt tvunget til at
stride mod deres brødre lama-
nitterne.

22 Ja, og kort sagt hørte deres
krige med lamanitterne ikke

op i et tidsrum af mange år på
trods af deres store modvilje.

23 Se, de var akede af at skulle
gribe til våben mod lamanitter-
ne, for de frydede sig ikke ved
udgydelse af blod, ja, og det var
ikke alt – de var kede af at være
midlet til at sende så mange af
deres brødre ud af denne verden
ind i en evig verden, uforbe-
redte til at møde deres Gud.

24 Alligevel kunne de ikke
tillade sig at nedlægge deres liv,
så deres ahustruer og børn ville
blive massakreret med den bar-
bariske grusomhed, som blev
udvist af dem, der engang var
deres brødre, ja, og som havde
bskilt sig ud fra deres kirke og
havde forladt dem og var draget
ud for at udrydde dem ved at
slutte sig til lamanitterne.

25 Ja, de kunne ikke bære, at
deres brødre skulle fryde sig
ved nefitternes blod, så længe
der var nogen, der ville holde
Guds befalinger, for Herrens
løfter var, at hvis de holdt hans
befalinger, ville de få fremgang
i landet.

KAPITEL 49

De invaderende lamanitter er ikke
i stand til indtage de befæstede byer
Ammoniha og Noa – Amalikija
forbander Gud og sværger at drikke
Moronis blod – Helaman og hans
brødre fortsætter med at styrke
kirken. Omkring 72 f.Kr.

Og se, det skete i den ellevte

16a Alma 55:19.
17a 1 Ne 22:26;

3 Ne 6:15.

20a gs Ydmyg.
b 1 Ne 17:35.

23a L&P 42:45.

24a Alma 46:12.
b gs Frafald.
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måned i det nittende år på den
tiende dag i måneden, at man
så lamanitternes hære nærme
sig Ammonihas land.
2 Og se, byen var blevet gen-

opbygget, og Moroni havde
opstillet en hær ved grænserne
til byen, og de havde opkastet
jord rundt omkring for at værne
sig mod lamanitternes pile og
sten, for se, de kæmpede med
sten og med pile.

3 Se, jeg sagde, at byen aAm-
moniha var blevet genopbyg-
get. Jeg siger jer, ja, at den var
delvist genopbygget; og for-
di lamanitterne havde ødelagt
den én gang på grund af folkets
ugudelighed, formodede de, at
den igen ville blive et let bytte
for dem.

4 Men se, hvor stor blev ikke
deres skuffelse, for se, nefitterne
havde gravet en vold af jord op
omkring sig, der var så høj, at
lamanitterne ikke kunne kaste
deres sten og deres pile efter
dem, så de havde nogen virk-
ning, ej heller kunne de falde
over dem undtagen ad det sted,
de havde deres indgang.

5 Se, på dette tidspunkt blev
lamanitternes øverste anførere
overordentlig forbavsede over
nefitternes visdom med hensyn
til at berede deres sikre steder.

6 Se, lamanitternes anførere
havde ment, at de på grund af
det store antal af dem, ja, de
havde ment, at de ville have
mulighed for at falde over dem,
som de hidtil havde gjort; ja, og
de havde også gjort sig beredte

med skjolde og brynjer, og de
havde også gjort sig beredte
med klæder af skind, ja, meget
tykke klæder til at dække deres
nøgenhed med.

7 Og således beredte mente
de, at de let kunne besejre og
underlægge deres brødre træl-
domsåget eller slå dem ihjel
og massakrere dem efter deres
behag.

8 Men se, til deres største for-
bavselse havde de aforberedt sig
til dem på en måde, som aldrig
havde været kendt blandt Lehis
børn. Se, de var beredte til
lamanitterne, til at kæmpe efter
Moronis anvisninger.

9 Og det skete, at lamanitterne
eller amalikijaitterne blev over-
ordentlig forbavsede over deres
måde at forberede sig til krig på.

10 Se, hvis kong Amalikija var
kommet ned fra aNefis land i
spidsen for sin hær, ville han
måske have fået lamanitterne
til at angribe nefitterne i byen
Ammoniha, for se, han bekym-
rede sig ikke om sit folks blod.

11 Men se, Amalikija kom ikke
selv ned for at kæmpe. Og se,
hans øverste anførere turde
ikke angribe nefitterne i byen
Ammoniha, for Moroni havde
ændret den måde, hvorpå ne-
fitterne ordnede deres anlig-
gender, således at lamanitterne
blev modløse over deres til-
flugtssteder, og de kunne ikke
falde over dem.

12 Derfor trak de sig tilbage til
ødemarken og tog deres tros og
marcherede mod Noas land, da

49 3a Alma 16:2–3, 9, 11.
8a Alma 48:7–10.

10a 2 Ne 5:8; Omni 1:12;
Alma 47:1.
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de antog, at det var det næst-
bedste sted for dem at falde
over nefitterne.
13 For de vidste ikke, at Moro-

ni havde befæstet eller havde
bygget sikre afæstninger for
hver by i hele landet rundt om-
kring; derfor marcherede de
frem mod Noas land med en
fast beslutning, ja, deres øverste
anførere trådte frem og aflagde
ed på, at de ville udrydde folket
i den by.
14 Men se, til deres forbavselse

var byen Noa, som hidtil havde
været et svagt sted, nu ved
Moronis hjælp blevet stærk, ja,
så den overgik byen Ammoniha
i styrke.

15 Og se nu, det anså Moroni
for víst, for han havde ment,
at de ville blive rædselsslagne
over byen Ammoniha, og at de,
eftersom byen Noa hidtil havde
været den svageste del af landet,
derfor ville marchere derhen
for at kæmpe; og således skete
det efter hans ønsker.

16 Og se, Moroni havde udpe-
get Lehi til at være den øverste
anfører over mændene i den
by; og det var den selv asamme
Lehi, som kæmpede mod lama-
nitterne i dalen øst for floden
Sidon.

17 Og se, nu skete det, at
da lamanitterne fandt ud af, at
Lehi havde kommandoen over
byen, blev de igen modløse,
for de frygtede Lehi overor-
dentlig meget; alligevel havde
deres øverste anførere svoret
med en ed, at de ville angribe

byen, derfor førte de deres
hære frem.

18 Se nu, lamanitterne kunne
ikke komme ind i deres sikre
fæstninger ad nogen anden vej
end ad indgangen på grund af
højden af den skanse, der var
blevet opkastet, og dybden af
den grav, der var blevet gravet
omkring den, undtagen ad
indgangen.

19 Og således var nefitterne
rede til at slå alle sådanne ihjel,
som ville forsøge at kravle op
for at trænge ind i fæstningen
ad nogen anden vej, ved at kaste
sten og pile ned mod dem.

20 Således var de rede, ja,
en gruppe af deres stærkeste
mænd med deres sværd og
deres slynger, til at slå alle dem
ned, der ville forsøge at komme
ind i deres sikre sted ad det sted,
hvor de havde deres indgang;
og således var de rede til at
forsvare sig mod lamanitterne.

21 Og det skete, at lamanitter-
nes anførere førte deres hære
op foran det sted, hvor de havde
deres indgang, og begyndte at
stride mod nefitterne for at
komme ind i deres sikre sted;
men se, de blev drevet tilbage
igen og igen i et sådant omfang,
at de blev slået ihjel under en
vældig nedslagtning.

22 Se, da de fandt, at de ikke
kunne få magt over nefitterne
ad passagen, begyndte de at
grave deres skanser af jord væk
for at skabe en passage for deres
hære, så de kunne få lige mu-
lighed for at slås; men se, under

13a Alma 48:8. 16a Alma 43:35.
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disse forsøg blev de fejet bort af
de sten og pile, der blev kastet
mod dem; og i stedet for at fylde
gravene ved at bryde skanserne
af jord ned, blev de i nogen
grad fyldt af deres døde og
sårede kroppe.
23 Således fik nefitterne al

magt over deres fjender, og
således forsøgte lamanitterne at
udrydde nefitterne, indtil alle
deres øverste anførere var ble-
vet slået ihjel; ja, og mere end
tusind af lamanitterne var ble-
vet slået ihjel, mens der på den
anden side ikke var en eneste
nefit, der var blevet slået ihjel.

24 Der var omtrent halvtreds,
der var såret, som havde været
udsat for lamanitternes pile gen-
nem indgangen, men de var
blevet værnet af deres skjolde
og deres brynjer og deres hjel-
me i en sådan grad, at deres
sår var på benene, og mange af
dem var meget alvorlige.

25 Og det skete, at da lamanit-
terne så, at deres øverste anfø-
rere alle var blevet slået ihjel,
flygtede de ud i ødemarken. Og
det skete, at de vendte tilbage
til Nefis land for at underrette
deres konge, Amalikija, som var
nefit af fødsel, om deres store
tab.

26 Og det skete, at han blev
overordentlig vred på sit folk,
fordi han ikke havde opnået sit
ønske med hensyn til nefitterne;
han havde ikke underkastet
dem trældomsåget.

27 Ja, han blev overordentlig
vred, og han aforbandede Gud

og også Moroni, idet han bsvor
med en ed, at han ville drikke
hans blod; og det fordi Moroni
havde holdt Guds befalinger
med hensyn til at forberede sit
folks sikkerhed.

28 Og det skete, at på den
anden side atakkede Nefis folk
Herren deres Gud på grund af
hans uforlignelige magt ved at
udfri dem af deres fjenders
hænder.

29 Og således endte det nitten-
de år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

30 Ja, og der var vedvarende
fred blandt dem og overordent-
lig stor fremgang i kirken på
grund af den agtpågivenhed
og flid, som de viste Guds ord,
som blev kundgjort for dem
af Helaman og Shiblon og
Corianton og Ammon og hans
brødre, ja, og af alle dem, som
var blevet ordineret af Guds
ahellige orden, og som var ble-
vet døbt til omvendelse og sendt
ud for at prædike blandt folket.

KAPITEL 50

Moroni befæster nefitternes lande
– De bygger mange nye byer –
Krige og ødelæggelse rammer
nefitterne i deres ugudeligheds og
vederstyggeligheds dage – Morian-
ton og de, der har skilt sig ud, bliver
overvundet af Teankum – Nefiha
dør, og hans søn Pahoran udfylder
dommersædet. Omkring 72–67 f.Kr.

Og se, det skete, at Moroni ikke
holdt op med at træffe forbere-

27a gs Bespottelse.
b ApG 23:12.

28a gs Taknemlighed.
30a Alma 43:2.
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delser til krig eller til at forsvare
sit folk mod lamanitterne, for
han foranledigede, at hans hære
skulle begynde i begyndelsen
af det tyvende år af dommernes
regeringstid, at de skulle begyn-
de at grave jorddynger op rundt
om alle byerne overalt i hele
det land, som nefitterne var i
besiddelse af.
2 O g p å t o p p e n a f d i s s e

jordvolde foranledigede han,
at der skulle bygges tømmer,
ja, tømmerkonstruktioner op til
mandshøjde rundt omkring
byerne.
3 Og han foranledigede, at der

på disse tømmerkonstruktioner
skulle bygges en konstruktion
af spidse pæle oven på tømme-
ret rundt omkring; og de var
stærke og høje.

4 Og han lod opføre tårne,
der hævede sig over dette pæ-
leværk, og han lod sikre steder
bygge på disse tårne, så lamanit-
ternes sten og pile ikke kunne
volde dem nogen skade.

5 Og de var indrettet, så de
kunne kaste sten fra toppen
af dem efter deres behag og
deres styrke og slå dem ihjel,
der ville forsøge at nærme sig
byens mure.

6 Således opførte Moroni støt-
tepunkter som forberedelse til
fjendens komme rundt omkring
hver by i hele landet.

7 Og det skete, at Moroni for-
anledigede, at hans hære skulle
drage ud i den østlige ødemark,
ja, og de drog ud og drev alle de
lamanitter, der var i den østlige

ødemark, ind i deres egne lande,
som lå syd for Zarahemlas land.

8 Og Nefis land strakte sig i
lige linje fra det østlige hav til
det vestlige.

9 Og det skete, at da Moroni
havde drevet alle lamanitterne
ud af den østlige ødemark, som
lå nord for de lande, som de selv
var i besiddelse af, foranledige-
de han, at de indbyggere, der
var i Zarahemlas land og i lan-
det rundt omkring, skulle drage
ud i den østlige ødemark helt
ud til grænseegnene ved kysten
og tage landet i besiddelse.

10 Og han opstillede også
hære mod syd ved grænseeg-
nene af deres besiddelser og
lod dem opføre abefæstninger,
så de kunne sikre deres hære og
deres folk mod deres fjenders
hænder.

11 Og således afskar han alle
lamanitternes støttepunkter i
den østlige ødemark, ja, og også
mod vest, idet han befæstede
grænsen mellem nefitterne og
lamanitterne, mellem Zarahem-
las land og Nefis land, fra det
vestlige hav langs kilderne til
floden Sidon – og nefitterne
besad alt landet mod nord, ja, alt
det land, der lå nord for landet
Overflod, efter deres behag.

12 Og således forsøgte Moroni
med sine hære, der daglig vok-
sede på grund af den sikkerhed
for beskyttelse, som hans vær-
ker bragte dem, at afskære lama-
nitternes styrke og magt fra de
lande, der var i deres besiddelse,
så de ikke skulle få nogen magt

50 10a Alma 49:18–22.



Almas Bog 50:13–25 380

over de lande, der var i deres
besiddelse.
13 Og det skete, at nefitterne

begyndte grundlæggelsen af en
by, og de gav byen navnet
Moroni; og det var ved det øst-
lige hav, og det var mod syd
ved grænsen til lamanitternes
besiddelser.

14 Og de begyndte også at
lægge grunden til en by mellem
byen Moroni og byen Aron,
som forbandt Moronis og Arons
grænser; og de gav byen, eller
landet, navnet Nefiha.

15 Og de begyndte også i det
selv samme år at bygge mange
byer mod nord, én på en sære-
gen måde, som de kaldte Lehi,
og som lå mod nord ved græn-
seegnene ved kysten.

16 Og således endte det tyven-
de år.

17 Og under disse fremgangs-
rige forhold levede Nefis folk i
begyndelsen af det enogtyven-
de år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk.

18 Og de havde overordentlig
stor fremgang og blev overor-
dentlig rige; ja, de mangfoldig-
gjorde sig og voksede sig stærke
i landet.

19 Og således ser vi, hvor
barmhjertige og retfærdige alle
Herrens måder at handle på er
med hensyn til opfyldelsen af
alle hans ord til menneskenes
børn; ja, vi kan se, at hans ord
bliver bekræftet netop på dette
tidspunkt, de ord, som han talte
til Lehi, da han sagde:

20 Velsignet er du og dine

børn, og de skal blive velsignet.
For så vidt som de holder mine
befalinger, skal de have frem-
gang i landet. Men husk, at for
så vidt som de ikke vil holde
mine befalinger, skal de blive
aforstødt fra Herrens nærhed.
21 Og vi ser, at disse løfter er

blevet bekræftet, hvad angår
Nefis folk, for det har været
deres skænderier og deres stri-
digheder, ja, deres myrden og
deres plyndren, deres afguds-
dyrkelse, deres utugtigheder
og deres vederstyggeligheder,
som var blandt dem indbyrdes,
der bragte deres krige og øde-
læggelser over dem.

22 Og de, der var trofaste i at
holde Herrens befalinger, blev
udfriet til alle tider, mens tusin-
der af deres ugudelige brødre
er blevet overgivet til trældom
eller til at omkomme ved svær-
det eller til at synke ned i vantro
og blande sig med lamanitterne.

23 Men se, der havde aldrig
siden Nefis dage været en alyk-
keligere tid blandt Nefis folk
end i Moronis dage, ja, netop
på denne tid i det enogtyvende
år af dommernes regeringstid.

24 Og det skete, at det toogty-
vende år af dommernes rege-
ringstid også endte i fred, ja, og
også det treogtyvende år.

25 Og det skete, at der i begyn-
delsen af det fireogtyvende år af
dommernes regeringstid også
ville have været fred blandt
Nefis folk, havde det ikke været
for en astrid, der fandt sted
blandt dem angående Lehis

20a L&P 1:14. 23a Mosi 2:41. 25a gs Splid.
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land og Moriantons land, som
stødte op til grænserne til Lehi;
og de lå begge ved grænseeg-
nene ud mod kysten.
26 For se, de folk, der besad

Moriantons land, gjorde krav
på en del af Lehis land; derfor
opstod der en hed strid mellem
dem, således at folket i Morian-
ton greb til våben mod deres
brødre, og de var besluttede
på at ville slå dem ihjel ved
sværdet.

27 Men se, de folk, som besad
Lehis land, flygtede til Moronis
lejr og bønfaldt ham om hjælp,
for se, de havde ikke uret.

28 Og det skete, at da folket i
Morianton, der blev ledt af en
mand, hvis navn var Morianton,
fandt ud af, at folket i Lehi var
flygtet til Moronis lejr, blev de
overordentlig skrækslagne for,
at Moronis hær skulle falde over
dem og udrydde dem.

29 Derfor lagde Morianton
dem det i hjertet, at de skulle
flygte til det land, der lå mod
nord, og som var dækket af sto-
re områder med vand, og sætte
sig i besiddelse af det land, der
lå mod nord.

30 Og se, de ville have bragt
denne plan til udførelse (hvad
der ville have givet grund til
beklagelse), men se, Morianton,
som var en mand med meget
temperament, han blev derfor
vred på en af sine tjenestepiger,
og han faldt over hende og slog
hende meget.

31 Og det skete, at hun flygtede
og kom over til Moronis lejr og

fortalte Moroni alt om sagen og
også om deres hensigter om at
flygte til landet mod nord.

32 Se nu, fo lket i landet
Overflod, eller rettere Moroni,
frygtede, at de ville lytte til
Moriantons ord og forene sig
med hans folk, og således ville
han komme i besiddelse af disse
dele af landet, hvilket ville læg-
ge grundvolden til alvorlige
følger for Nefis folk, ja, disse
følger ville føre til omstyrtnin-
gen af deres afrihed.
33 Derfor sendte Moroni en

hær af sted med deres tros for
at komme foran Moriantons folk
for at standse deres flugt ind i
landet mod nord.

34 Og det skete, at de ikke ind-
hentede dem, førend de var
kommet til grænsen af landet
aØdelæggelse; og dér indhen-
tede de dem ved det smalle
pas, som ved havet førte ind i
landet mod nord, ja, ved havet
mod vest og mod øst.

35 Og det skete, at den hær,
som var sendt af sted af Moroni,
og som blev ledt af en mand,
hvis navn var Teankum, mødte
Moriantons folk; og så stædige
var Moriantons folk (da de blev
ansporet af hans ugudelighed
og hans smigrende ord), at et
slag begyndte mellem dem, i
hvilket Teankum slog Morian-
ton ihjel og slog hans hær og
tog dem til fange og vendte til-
bage til Moronis lejr. Og således
endte det fireogtyvende år af
den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk.

32a gs Frihed. 34a Alma 46:17.
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36 Og således blev Moriantons
folk ført tilbage. Og efter at de
havde sluttet pagt om at holde
fred, blev de ført tilbage til
Moriantons land, og der fandt
en forening sted mellem dem og
Lehis folk, og de blev også ført
tilbage til deres jorder.

37 Og det skete i det samme
år, hvor freden blev genoprettet
blandt Nefis folk, at Nefiha, den
anden overdommer, døde efter
at have udfyldt dommersædet
med fuldkommen retsindighed
for Gud.

38 Alligevel havde han nægtet
Alma at tage de optegnelser og
de ting i besiddelse, der af Alma
og hans fædre blev agtet som
værende yderst hellige, derfor
havde Alma overdraget dem til
sin søn Helaman.

39 Se, det skete, at Nefihas
søn blev udpeget til at udfylde
dommersædet i sin fars sted, ja,
han blev udpeget til overdom-
mer og regent over folket med
en ed og hellig ordinance til at
dømme retfærdigt og til at beva-
re freden og folkets frihed og til
at skænke dem deres hellige pri-
vilegier til at tilbede Herren de-
res Gud, ja, til at støtte og bevare
Guds sag alle sine dage og til at
bringe de ugudelige til doms i
forhold til deres forbrydelse.

40 Se nu, hans navn var Pahor-
an. Og Pahoran udfyldte sin fars
sæde og begyndte i slutningen
af det fireogtyvende år at regere
over Nefis folk.

KAPITEL 51

Kongemændene forsøger at ændre

loven og indsætte en konge – Pa-
horan og frimændene bliver støttet
af folkets røst – Moroni tvinger
kongemændene til at forsvare deres
land eller blive sendt i døden –
Amalikija og lamanitterne indtager
mange befæstede byer – Teankum
slår den lamanitiske invasion tilba-
ge og slår Amalikija ihjel i hans telt.
Omkring 67–66 f.Kr.

Og se, det skete i begyndelsen
af det femogtyvende år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk, efter at de
havde stiftet fred mellem Lehis
folk og Moriantons folk, hvad
angår deres lande, og efter at
de havde påbegyndt det fem-
ogtyvende år i fred;

2 dog bevarede de ikke længe
en fuldstændig fred i landet,
for der opstod en strid blandt
folket angående overdommeren
Pahoran, for se, der var en del
af folket, der ønskede, at nogle
få bestemte punkter i loven
skulle ændres.

3 Men se, Pahoran ville ikke
ændre loven eller tillade, at den
blev ændret, derfor lyttede han
ikke til dem, der havde indsendt
deres stemme sammen med
deres anmodninger angående
ændringen af loven.

4 Derfor blev de, der nærede
ønske om, at loven skulle æn-
dres, vrede på ham og ønskede,
at han ikke længere skulle være
overdommer over landet, derfor
opstod der et hedt skænderi
angående sagen, men ikke til
blodsudgydelse.

5 Og det skete, at de, der nære-
de ønske om, at Pahoran skulle
afsættes fra dommersædet, blev
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kaldt kongemænd; for de næ-
rede ønske om, at loven skulle
ændres på en måde, der ville
omstyrte det frie styre og ind-
sætte en konge over landet.
6 Og de, der nærede ønske

om, at Pahoran skulle forblive
overdommer over landet, på-
tog sig navnet frimænd; og
således var adskillelsen mellem
dem; for frimændene havde
svoret eller sluttet pagt om at
ville hævde deres rettigheder
og privilegierne i forbindelse
med deres rel igion ved et
frit styre.

7 Og det skete, at denne sag,
som de stredes om, blev afgjort
ved folkets stemme. Og det
skete, at folkets stemme faldt ud
til fordel for frimændene, og
Pahoran beholdt dommersædet,
hvilket gav anledning til megen
fryd blandt Pahorans brødre
og også blandt mange af frihe-
dens folk, som også bragte
kongemændene til tavshed, så
de ikke turde at gøre modstand,
men blev nødt til at bevare
frihedens sag.

8 Se, de, der var for konger,
var dem af ahøj byrd, og de
stræbte efter at blive konger,
og de blev støttet af dem, der
stræbte efter magt og myndig-
hed over folket.
9 Men se, det var en kritisk tid

for sådanne stridigheder blandt
Nefis folk; for se, Amalikija hav-
de igen ophidset det lamanitiske
folks hjerte mod det nefitiske
folk, og han var i færd med at
samle soldater fra alle dele af

sit land og bevæbne dem og
med al flid træffe forberedelser
til krig, for han havde asvoret at
ville drikke Moronis blod.

10 Men se, vi skal få at se, at
det løfte, som han aflagde, var
overilet; alligevel gjorde han
sig selv og sine hære rede til at
drage ud for at kæmpe mod
nefitterne.

11 Se, hans hære var ikke så
store, som de hidtil havde
været, på grund af de mange
tusinde, der var blevet slået
ihjel ved nefitternes hånd; men
til trods for deres store tab,
havde Amalikija dog samlet en
overraskende stor hær, således
at han ikke frygtede for at drage
ned til Zarahemlas land.

12 Ja, Amalikija drog endog selv
ned i spidsen for lamanitterne.
Og det var i det femogtyvende
år af dommernes regeringstid;
og det var på den samme tid,
hvor de var begyndt at afgøre
de anliggender, som de stredes
om med hensyn til overdomme-
ren Pahoran.

13 Og det skete, at da de
mennesker, der blev kaldt kon-
gemænd, havde hørt, at lama-
nitterne var på vej ned for at
kæmpe mod dem, blev de glade
i hjertet; og de nægtede at gribe
til våben, for de var så vrede
på overdommeren og også på
afrihedens folk, at de ikke ville
gribe til våben for at forsvare
deres land.

14 Og det skete, at da Moroni
så dette og også så, at lamanit-
terne var ved at komme ind over

51 8a gs Stolthed. 9a Alma 49:26–27. 13a Alma 46:10–16.
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landets grænser, blev han over-
ordentlig vred på grund af
stædigheden hos de folk, som
han havde arbejdet med så stor
flid for at beskytte; ja, han blev
overordentlig vred; hans sjæl
blev fyldt af vrede mod dem.
15 Og det skete, at han sendte

en anmodning med folkets
stemme til landets regent og
ønskede af ham, at han skulle
læse den og give ham (Moroni)
magt til at tvinge dem, der
havde skilt sig ud, til at forsvare
deres land eller til at sende dem
i døden.

16 For han så det som sin
vigtigste opgave at gøre ende
på sådanne stridigheder og en
sådan kiv blandt folket, for se,
dette havde hidtil været årsag
til al deres ødelæggelse. Og det
skete, at den blev imødekommet
i overensstemmelse med folkets
stemme.

17 Og det skete, at Moroni
befalede, at enten ville hans hær
drage mod disse kongemænd
for at bryde deres stolthed og
deres overlegenhed ned og jæv-
ne dem med jorden, eller også
måtte de gribe til våben og
støtte frihedens sag.

18 Og det skete, at hærene
marcherede frem mod dem; og
de brød deres stolthed og hov-
mod ned, således at de, når de
hævede deres krigsvåben for at
kæmpe mod Moronis mænd,
blev hugget ned og jævnet med
jorden.

19 Og det skete, at der var fire
tusinde af dem, der havde askilt

sig ud, der blev hugget ned med
sværdet; og de af deres ledere,
der ikke var blevet slået ihjel
i slaget, blev taget og kastet i
fængsel, for der var ingen tid
til rettergang på det tidspunkt.

20 Og resten af dem, der havde
skilt sig ud, indordnede sig
under frihedens banner, hellere
end at blive slået til jorden med
sværdet, og blev tvunget til
at hejse afrihedserklæringen på
deres tårne og i deres byer og at
gribe til våben til forsvar for
deres land.

21 Og således gjorde Moroni
ende på disse kongemænd, så
der ikke mere var nogen, der
var kendt under benævnelsen
kongemænd; og således gjorde
han ende på stædigheden og
stoltheden blandt de folk, der
påstod at være af adeligt blod;
men de blev fornedret til at
ydmyge sig ligesom deres brød-
re og til at kæmpe tappert for
deres frihed fra trældom.

22 Se, det skete, at mens
aMoroni således var i færd med
at bryde krigene og stridighe-
derne ned blandt sit eget folk
og at underkaste dem fred og
civilisation og at fastsætte be-
stemmelser som forberedelse til
krig mod lamanitterne, se, da
var lamanitterne kommet ind
i Moronis land, som lå i græn-
seegnene ved kysten.

23 Og det skete, at nefitterne
ikke var tilstrækkelig stærke i
byen Moroni, derfor fordrev
Amalikija dem og slog mange
ihjel. Og det skete, at Amalikija

19a Alma 60:16.
20a Alma 46:12–13.

22a gs Moroni,
hærføreren.
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tog byen i besiddelse, ja, tog
alle deres befæstninger i besid-
delse.
24 Og de, der flygtede ud af

byen Moroni, kom til byen
Nefiha; og folket i byen Lehi
samlede sig også og traf forbe-
redelser og var rede til at mod-
tage lamanitterne i kamp.

25 Men det skete, at Amalikija
ikke ville lade lamanitterne
drage mod byen Nefiha for at
kæmpe, men holdt dem nede
ved kysten, idet han efterlod
mænd i hver by til at holde og
forsvare dem.

26 Og således fortsatte han,
idet han tog mange byer i besid-
delse, byen Nefiha og byen
Lehi og byen Morianton og byen
Omner og byen Gid og byen
Mulek, som alle lå i de østlige
grænseegne ved kysten.

27 Og således havde lamanit-
terne ved Amalikijas snedighed
og deres utallige hærskarer
indtaget så mange byer, der alle
var stærkt befæstede efter
Moronis måde at lave abefæst-
ninger på, og som alle blev
støttepunkter for lamanitterne.

28 Og det skete, at de marche-
rede til grænsen af landet Over-
flod og drev nefitterne foran
sig og slog mange ihjel.

29 Men det skete, at de blev
mødt af Teankum, som havde
aslået Morianton ihjel og havde
afskåret hans folk under hans
flugt.
30 Og det skete, at han også

afskar Amalikija, mens han mar-
cherede frem med sin talrige

hær for at sætte sig besiddelse af
landet Overflod og også landet
mod nord.

31 Men se, han blev mødt af en
skuffelse, idet han blev tvunget
tilbage af Teankum og hans
mænd, for de var store krigere;
og hver eneste af Teankums
mænd overgik lamanitterne i
styrke og i krigskunst, således
at de vandt fordel over lama-
nitterne.

32 Og det skete, at de hærgede
dem i en sådan grad, at de
huggede ind på dem, indtil det
blev mørkt. Og det skete, at
Teankum og hans mænd slog
deres telte op på grænsen til
landet Overflod; og Amalikija
slog sine telte op i grænseegne-
ne på stranden ved kysten, og på
denne måde blev de fordrevet.

33 Og det skete, at da det
var blevet nat, sneg Teankum
og hans tjener sig bort og gik
ud ved nattetide og gik ind i
Amalikijas lejr; og se, søvnen
havde overvældet dem på
grund af deres store udmattelse,
som skyldtes dagens arbejde
og hede.

34 Og det skete, at Teankum i
hemmelighed sneg sig ind i
kongens telt og jog et kastespyd
i hjertet på ham, og han forvold-
te kongens død øjeblikkeligt, så
han ikke vækkede sine tjenere.

35 Og han vendte igen i hem-
melighed tilbage til sin egen lejr,
og se, hans mænd sov, men han
vækkede dem og fortalte dem
alt det, som han havde gjort.

36 Og han foranledigede, at

27a Alma 48:8–9. 29a Alma 50:35.
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hans hære skulle stå i beredskab
for det tilfælde, at lamanitterne
var vågnet og ville falde over
dem.
37 Og således ender det fem-

ogtyvende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk; og således ender
Amalikijas dage.

KAPITEL 52

Ammoron efterfølger Amalikija som
lamanitternes konge – Moroni,
Teankum og Lehi leder nefitterne i
en sejrrig krig mod lamanitterne –
Byen Mulek bliver generobret og
zoramitten Jakob bliver slået ihjel.
Omkring 66–64 f.Kr.

Og se, det skete i det seksogty-
vende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk, se, da lamanitterne vågne-
de på den første morgen i den
første måned, se, da fandt de
Amalikija død i sit eget telt;
og de så også, at Teankum var
rede til at udkæmpe et slag mod
dem på den dag.

2 Og se, da lamanitterne så
dette, blev de bange, og de
opgav deres forehavende om at
marchere ind i landet mod nord
og trak sig med hele deres hær
tilbage til byen Mulek og søgte
beskyttelse i deres befæstninger.

3 Og det skete, at Amalikijas
bror blev udpeget til konge over
folket, og hans navn var Ammo-
ron; således blev kong Am-
moron, kong Amalikijas bror,
udpeget til at regere i hans sted.

4 Og det skete, at han befalede,
at hans folk skulle holde de
byer, som de havde indtaget
ved blodsudgydelse; for de
havde ikke indtaget nogen
byer, uden at de havde tabt
meget blod.

5 Og se, Teankum så, at lama-
nitterne var besluttede på at
holde de byer, som de havde
indtaget, og de dele af landet,
som de havde sat sig i besiddel-
se af; og da Teankum også så,
hvor kæmpestort antallet af
dem var, mente han ikke, at det
var tjenligt, at han forsøgte at
angribe dem i deres fæstninger.

6 Men han holdt sine mænd
rundt omkring, som om han traf
forberedelser til krig, ja, og
han beredte sig i sandhed på at
forsvare sig mod dem ved at
aopkaste mure rundt omkring
og berede tilflugtssteder.

7 Og det skete, at han således
blev ved med at berede sig til
krig, indtil Moroni havde sendt
et stort antal mænd af sted for
at styrke hans hær.

8 Og Moroni sendte også ordre
til ham om at beholde alle de
fanger, der faldt i hans hænder;
for eftersom lamanitterne havde
taget mange fanger, skulle han
beholde alle de fangne lama-
nitter som gidsler for dem, som
lamanitterne havde taget.

9 Og han sendte også ordre til
ham om, at han skulle befæste
landet Overflod og sikre det
asmalle pas, som førte til landet
mod nord, for at lamanitterne
ikke skulle indtage dette punkt

52 6a Alma 50:1–6;
53:3–5.

9a Alma 22:32;
Morm 2:29.
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og få magt til at hærge dem fra
alle sider.
10 Og Moroni sendte også

bud til ham og ønskede af ham,
at han skulle være trofast i at
holde den del af landet, og at
han skulle søge enhver lejlighed
til at plage lamanitterne i den
del, så meget som det stod i
hans magt, så han måske ved
list eller på anden måde atter
kunne indtage de byer, der var
blevet taget ud af deres hænder,
og også at han skulle befæste og
styrke de byer rundt omkring,
som ikke var faldet i lamanit-
ternes hænder.

11 Og han sagde også til ham:
Jeg ville komme til dig, men
se, lamanitterne er faldet over
os ved landets grænser ved det
vestlige hav; og se, jeg drager
mod dem, derfor kan jeg ikke
komme til dig.

12 Se, kongen (Ammoron), var
draget ud af Zarahemlas land
og havde fortalt dronningen om
sin brors død og havde samlet et
stort antal mænd og var marche-
ret frem mod nefitterne i græn-
seegnene ved det vestlig hav.

13 Og således forsøgte han at
hærge nefitterne og at trække
en del af deres styrker til den
del af landet, mens han havde
befalet dem, som han havde
efterladt til at sætte sig i besid-
delse af de byer, som han hav-
de indtaget, at de også skulle
hærge nefitterne i grænseegne-
ne ved det østlige hav og skulle
tage så meget af deres land i
besiddelse, som det stod i de-
res magt ud fra styrken af deres
hære.

14 Og således var nefitterne i
denne farlige situation ved slut-
ningen af det seksogtyvende år
af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk.

15 Men se, det skete i det
syvogtyvende år af dommer-
nes regeringstid, at Teankum
efter befaling fra Moroni – som
havde opstillet hære til at be-
skytte de sydlige og de vestlige
grænser af landet og var be-
gyndt sin march mod landet
Overflod, for at han med sine
mænd kunne hjælpe Teankum
med at tage de byer tilbage,
som de havde tabt –

16 og det skete, at Teankum
havde modtaget ordrer til at fo-
retage et angreb på byen Mulek
og tage den tilbage, hvis det
var muligt.

17 Og det skete, at Teankum
traf forberedelser til at foretage
et angreb på byen Mulek og
marchere frem med sin hær
mod lamanitterne; men han så,
at det var umuligt, at han kunne
besejre dem, mens de var i deres
fæstninger, derfor opgav han
sit forehavende og vendte igen
tilbage til byen Overflod for at
afvente Moronis komme, så
han kunne få styrke til sin hær.

18 Og det skete, at Moroni
ankom med sin hær til Overflo-
dens land i slutningen af det
syvogtyvende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk.

19 Og i begyndelsen af det
otteogtyvende år holdt Moroni
og Teankum og mange af de
øverste anførere krigsråd –
hvad de skulle gøre for at få
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lamanitterne til at komme ud
mod dem for at kæmpe; eller
om de på en eller anden måde
kunne smigre dem ud af deres
støttepunkter, så de kunne
vinde fordel over dem og atter
indtage byen Mulek.
20 Og det skete, at de sendte

udsendinge til den lamanitiske
hær, som beskyttede byen
Mulek, til deres leder, hvis navn
var Jakob, og ønskede af ham,
at han ville komme ud med sine
hære og møde dem på sletterne
mellem de to byer. Men se,
Jakob, der var zoramit, ville ikke
komme ud med sin hær for at
møde dem på sletterne.

21 Og det skete, at Moroni,
der ikke nærede noget håb om
at møde dem på åben mark,
han udtænkte derfor en plan,
så han kunne lokke lamanitterne
ud af deres støttepunkter.

22 Derfor foranledigede han,
at Teankum skulle tage et lille
antal mænd og marchere ned i
nærheden af kysten; og Moroni
og hans hær marcherede om
natten ud i ødemarken vest for
byen Mulek; og da lamanitter-
nes vagter således den næste
dag opdagede Teankum, løb
de hen og fortalte det til Jakob,
deres leder.

23 Og det skete, at lamanitter-
nes hære marcherede frem mod
Teankum, idet de antog, at de
ved deres antal kunne besejre
Teankum på grund af hans lille
antal. Og da Teankum så lama-
nitternes hære komme ud mod
sig, begyndte han nede ved
kysten at trække sig tilbage
mod nord.

24 Og det skete, at da lamanit-
terne så, at han begyndte at
flygte, fattede de mod og for-
fulgte ham med al kraft. Og
mens Teankum således ledte
de lamanitter, som forgæves
forfulgte ham, bort, se, da befa-
lede Moroni, at en del af hans
hær, som var med ham, skulle
marchere ind i byen og tage
den i besiddelse.

25 Og det gjorde de og slog
alle dem ihjel, som var blevet
efterladt for at beskytte byen, ja,
alle dem der ikke ville aflevere
deres krigsvåben.

26 Og således satte Moroni sig
i besiddelse af byen Mulek med
en del af sin hær, mens han
marcherede ud med resten for
at møde lamanitterne, når de
vendte tilbage fra forfølgelsen
af Teankum.

27 Og det skete, at lamanitterne
forfulgte Teankum, indtil de
kom i nærheden af byen Over-
flod, og der blev de mødt af
Lehi og en lille hær, som var
blevet efterladt for at beskytte
byen Overflod.

28 Og se nu, da lamanitternes
øverste anførere så Lehi komme
mod dem med sin hær, flygtede
de i stor forvirring af frygt
for, at de måske ikke kunne nå
tilbage til byen Mulek, før Lehi
indhentede dem, for de var
trætte på grund af deres march,
og Lehis mænd var friske.

29 Se, lamanitterne vidste ikke,
at Moroni havde været bag
dem med sin hær, og alt, hvad
de frygtede, var Lehi og hans
mænd.

30 Se, Lehi nærede ikke ønske
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om at indhente dem, før de
mødte Moroni og hans hær.
31 Og det skete, at før lamanit-

terne havde trukket sig langt
tilbage, blev de omringet af
nefitterne, af Moronis mænd på
den ene side og af Lehis mænd
på den anden side, og de var
alle friske og fulde af styrke,
men lamanitterne var trætte på
grund af deres lange march.

32 Og Moroni befalede sine
mænd, at de skulle falde over
dem, indtil de havde afleveret
deres krigsvåben.

33 Og det skete, at Jakob, som
var deres anfører, og som også
var azoramit, og som havde en
uovervindelig ånd, han førte
lamanitterne frem til at kæmpe
med et overordentlig stort raseri
mod Moroni.

34 Da Moroni stod i vejen for
deres march, var Jakob derfor
besluttet på at slå dem ihjel og
hugge sig vej gennem dem til
byen Mulek. Men se, Moroni og
hans mænd var stærkere, derfor
veg de ikke for lamanitterne.

35 Og det skete, at de på begge
sider kæmpede med overor-
dentlig stort raseri, og mange
blev slået ihjel på begge sider; ja,
og Moroni blev såret, og Jakob
blev dræbt.

36 Og Lehi gik løs på deres
bagtrop med sine stærke mænd
med et sådant raseri, at lamanit-
terne i bagtroppen afleverede
deres krigsvåben; og resten af
dem, som var meget forvirrede,
vidste ikke, hvor de skulle flygte
hen eller angribe.

37 Se, da Moroni så deres
forvirring, sagde han til dem:
Hvis I vil bringe jeres krigsvå-
ben frem og aflevere dem, se, da
vil vi holde op med at udgyde
jeres blod.

38 Og det skete, at da lamanit-
terne havde hørt disse ord, kom
deres øverste anførere, alle de,
der ikke var blevet slået ihjel,
frem og kastede deres våben for
fødderne af Moroni og befalede
også deres mænd, at de skulle
gøre det samme.

39 Men se, der var mange,
som ikke ville; og de, som ikke
ville aflevere deres sværd, blev
taget og bundet, og deres krigs-
våben blev taget fra dem, og de
blev tvunget til at marchere med
deres brødre til landet Overflod.

40 Og se, antallet af fanger, der
blev taget, oversteg mere end
antallet af dem, der var blevet
slået ihjel, ja, flere end dem,
der var blevet slået ihjel på
begge sider.

KAPITEL 53

De lamanitiske fanger bliver brugt
til at befæste byen Overflod – Kiv
blandt nefitterne medfører lama-
nitiske sejre – Helaman tager
kommandoen over de to tusinde
unge krigere fra Ammons folk.
Omkring 64–63 f.Kr.

Og det skete, at de satte vagter
over de lamanitiske fanger og
tvang dem til at gå ud og begra-
ve deres døde, ja, og de døde
nefitter, som var slået ihjel; og

33a Alma 31:12.
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Moroni satte mænd over dem
til at bevogte dem, mens de
udførte deres arbejde.
2 Og Moroni drog til byen

Mulek med Lehi og tog kom-
mando over byen og gav den til
Lehi. Se nu, denne Lehi var en
mand, der havde været sammen
med Moroni i størstedelen af
hans slag, og han var en mand
asom Moroni, og de frydede sig
ved hinandens sikkerhed, ja, de
var elsket af hinanden og var
også elsket af hele Nefis folk.
3 Og det skete, efter at lamanit-

terne var færdige med at begra-
ve deres døde og også de døde
nefitter, at de blev marcheret
tilbage til landet Overflod; og på
Moronis ordre foranledigede
Teankum, at de skulle begynde
at arbejde på at grave en grav
rundt omkring landet eller byen
Overflod.

4 Og han foranledigede, at de
skulle bygge et abrystværn af
tømmer på indersiden af graven;
og de kastede jord op fra graven
mod dette brystværn af tømmer;
og således fik de lamanitterne
til at arbejde, indtil de havde
omsluttet byen Overflod med en
stærk mur af tømmer og jord i
en overordentlig stor højde.
5 Og denne by blev fra da af

et overordentlig stærkt støtte-
punkt; og i denne by bevogtede
de de tilfangetagne lamanitter,
ja, endda inden for en mur, som
de have ladet dem bygge med
deres egne hænder. Se, Moroni
var nødt til at lade lamanitterne
arbejde, for det var let at bevog-

te dem, når de arbejdede; og
han ønskede at have alle sine
styrker, når han skulle foretage
et angreb på lamanitterne.

6 Og det skete, at Moroni såle-
des havde vundet sejr over en af
de største af lamanitternes hære
og havde sat sig i besiddelse
af byen Mulek, som var en af
lamanitternes stærkeste fæst-
ninger i Nefis land; og således
havde han også bygget et støt-
tepunkt, hvori han kunne holde
sine fanger indespærret.

7 Og det skete, at han ikke
mere indlod sig på et slag med
lamanitterne det år, men han
beskæftigede sine mænd med at
træffe forberedelser til krig, ja,
og med at bygge befæstninger
til værn mod lamanitterne, ja,
og også med at udfri deres
kvinder og deres børn fra sult og
trængsel og med at skaffe mad
til deres hære.

8 Og se, det skete, at lamanit-
ternes hære ved det vestlige hav
mod syd under Moronis fravær
og som følge af nogle intriger
blandt nefitterne, hvilket forår-
sagede kiv blandt dem, havde
vundet en del terræn over ne-
fitterne, ja, i en sådan grad at
de havde sat sig i besiddelse af
et antal af deres byer i den del
af landet.

9 Og således blev de på grund
af intern ugudelighed, ja, på
grund af indbyrdes kiv og intri-
ger sat i den farligste situation.

10 Og se nu, jeg har noget at
sige angående aAmmons folk,
som i begyndelsen var lamanit-

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3. 10a Alma 27:24–26.
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ter; men af Ammon og hans
brødre, eller rettere sagt ved
Guds ord og kraft, var de blevet
bomvendt til Herren; og de var
blevet ført ned til Zarahemlas
land og var lige siden blevet
beskyttet af nefitterne.
11 Og på grund af deres ed

havde de været forhindret i at
gribe til våben mod deres brød-
re, for de havde aflagt en ed på,
at de aaldrig mere ville udgyde
blod; og i overensstemmelse
med deres ed ville de være om-
kommet, ja, de ville have ladet
sig falde i hænderne på deres
brødre, havde det ikke været
for den medlidenhed og den
overordentlig store kærlighed,
som Ammon og hans brødre
havde næret til dem.
12 Og af denne grund blev de

ført ned til Zarahemlas land, og
de var siden da blevet abeskyttet
af nefitterne.

13 Men det skete, at da de så
den fare og de mange trængsler
og megen modgang, som nefit-
terne bar for deres skyld, blev
de rørt af medfølelse og nærede
aønske om at gribe til våben til
forsvar for deres land.
14 Men se, da de skulle til at

gribe deres krigsvåben, blev
de overvældet af Helamans og
hans brødres overtalelser, for de
stod i begreb med at ville abryde
den bed, som de havde aflagt.
15 Og Helaman frygtede, at de

ved at gøre dette, ville fortabe
deres sjæl; derfor var alle de,

der havde indgået denne pagt,
nødt til at se på, at deres brødre
vadede gennem deres trængsler
i deres farlige situation på dette
tidspunkt.

16 Men se, det skete, at de
havde mange sønner, som ikke
havde indgået en pagt om, at de
ikke ville gribe deres krigsvåben
for at forsvare sig mod deres
fjender; derfor samlede de sig
på dette tidspunkt, så mange,
som var i stand til at gribe til
våben, og de kaldte sig nefitter.

17 Og de indgik en pagt om at
kæmpe for nefitternes frihed,
ja, om at beskytte landet, om de
så skulle nedlægge deres liv; ja,
de indgik endog pagt om, at de
aldrig ville opgive deres afrihed,
men at de i alle tilfælde ville
kæmpe for at beskytte nefitterne
og sig selv mod trældom.

18 Se nu, der var to tusinde af
disse unge mænd, der indgik
denne pagt og greb deres krigs-
våben for at forsvare deres land.

19 Og se nu, ligesom de hidtil
aldrig havde været en ulempe
for nefitterne, blev de nu på det-
te tidspunkt også en stor støtte,
for de greb deres krigsvåben,
og de ville, at Helaman skulle
være deres leder.

20 Og de var alle unge mænd,
og de var overordentlig tapre,
hvad angår amod og også styrke
og ihærdighed; men se, det var
ikke alt – de var mænd, som til
enhver tid var bpålidelige i alt,
hvad de end blev betroet.

10b Alma 23:8–13.
11a Alma 24:17–19.
12a Alma 27:23.
13a Alma 56:7.

14a 4 Mos 30:3.
b gs Ed.

17a Alma 56:47.
gs Frihed.

20a gs Mod.
b gs Retfærdig,

retfærdighed.
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21 Ja, de var mænd af sandhed
og alvor, for de var blevet
formanet til at holde Guds be-
falinger og avandre retsindigt
for ham.

22 Og se, det skete, at Helaman
marcherede i spidsen for sine ato
tusinde unge krigere til støtte
for folkene ved landets grænser
mod syd ved det vestlige hav.

23 Og således endte det otteog-
tyvende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk.

KAPITEL 54

Ammoron og Moroni forhandler
om udveksling af fanger – Moroni
kræver, at lamanitterne trækker sig
tilbage og standser deres morderi-
ske angreb – Ammoron kræver, at
nefitterne nedlægger deres våben
og underkaster sig lamanitterne.
Omkring 63 f.Kr.

Og se, det skete i begyndelsen
af dommernes niogtyvende år,
at aAmmoron sendte bud til
Moroni og ønskede af ham, at
han skulle udveksle fanger.
2 Og det skete, at Moroni

frydede sig overordentlig ved
denne anmodning, for han øn-
skede de forsyninger, der blev
givet til underhold for de lama-
nitiske fanger, til underhold for
sit eget folk; og han ønskede
også sine egne folk til forstærk-
ning af sin hær.

3 Se, lamanitterne havde taget

mange kvinder og børn, og der
fandtes ikke en kvinde eller et
barn blandt alle Moronis fanger,
eller de fanger som Moroni
havde taget; derfor udtænkte
Moroni en list for at få så mange
af de tilfangetagne nefitter
fra lamanitterne, som det var
muligt.

4 Derfor skrev han et brev
og sendte det med Ammorons
tjener, han som havde bragt et
brev til Moroni. Se, disse er de
ord, som han skrev til Ammo-
ron, og som lød:

5 Se, Ammoron, jeg har skrevet
noget til jer angående denne
krig, som I har ført mod mit
folk, eller rettere som din abror
har ført mod dem, og som I
stadig er besluttet på at fortsætte
efter hans død.

6 Se, jeg ville fortælle jer noget
om aGuds retfærdighed og hans
almægtige vredes sværd, som
hænger over jer, medmindre I
omvender jer og trækker jeres
hære tilbage til jeres egne lande,
eller jeres ejendomsland, hvilket
er Nefis land.

7 Ja, jeg ville fortælle dig dette,
hvis du var i stand til at lytte til
det, ja, jeg ville fortælle dig om
det forfærdelige ahelvede, der
venter på at modtage sådanne
bmordere, som du og din bror
har været, medmindre I om-
vender jer og opgiver jeres
morderiske formål og vender
tilbage med jeres hære til jeres
egne lande.

21a gs Vandre, vandre
med Gud.

22a Alma 56:3–5.
54 1a Alma 52:3.

5a Alma 48:1.
6a gs Retfærdig,

retfærdighed.
7a gs Helvede.

b Alma 47:18, 22–24.
gs Mord.



393 Almas Bog 54:8–20

8 Men eftersom I én gang har
forkastet dette og har kæmpet
mod Herrens folk, så må jeg
forvente, at I gør det igen.

9 Og se nu, vi er rede til at
modtage jer, ja, og medmindre
I opgiver jeres hensigt, se, da
vil I bringe vreden hos den
Gud, som I har forkastet, ned
over jer, ja, til jeres fuldstændige
udryddelse.

10 Men så sandt som Herren
lever, skal vore hære falde over
jer, medmindre I trækker jer
tilbage, og I skal snart blive
hjemsøgt af død, for vi vil gen-
vinde vore byer og vore lande,
ja, og vi vil hævde vor religion
og vor Guds sag.

11 Men se, jeg formoder, at jeg
taler forgæves til dig om dette,
eller jeg formoder, at du er
ahelvedes barn, derfor vil jeg
slutte mit brev med at fortælle
dig, at jeg ikke vil udveksle fan-
ger, undtagen på betingelse af
at I vil udlevere en mand og
hans hustru og hans børn for én
fange; hvis det er tilfældet, at I
vil gøre det, vil jeg udveksle.

12 Og se, hvis I ikke gør dette,
vil jeg komme mod jer med
mine hære; ja, jeg vil endog be-
væbne mine kvinder og mine
børn, og jeg vil komme mod jer,
og jeg vil forfølge jer helt ind i
jeres eget land, som er avort
første arveland; ja, og det skal
blive blod for blod og liv for
liv; og jeg vil udkæmpe et slag
mod jer, indtil I er udryddet fra
jordens overflade.

13 Se, jeg er i min vrede, og

ligeså mit folk; I har forsøgt at
myrde os, og vi har kun forsøgt
at forsvare os. Men se, hvis I
yderligere forsøger at udrydde
os, vil vi forsøge at udrydde
jer; ja, og vi vil stræbe efter vort
land, vort første arveland.

14 Nu slutter jeg mit brev. Jeg
er Moroni; jeg er leder for det
nefitiske folk.

15 Se, det skete, at Ammoron,
da han havde modtaget dette
brev, blev vred. Og han skrev
endnu et brev til Moroni, og
disse er de ord, som han skrev,
og som lød:

16 Jeg er Ammoron, lamanit-
ternes konge; jeg er bror til
Amalikija, som I har amyrdet.
Se, jeg vil hævne hans blod
på jer, ja, og jeg vil falde over jer
med mine hære, for jeg frygter
ikke jeres trusler.

17 For se, jeres fædre foruret-
tede deres brødre i en sådan
grad, at de berøvede dem deres
aret til regeringsmagten, skønt
den med rette tilkom dem.

18 Og se nu, hvis I vil nedlæg-
ge jeres våben og underkaste jer
at blive regeret af dem, hvem
regeringsmagten rettelig tilkom-
mer, så vil jeg foranledige, at mit
folk skal nedlægge deres våben
og ikke længere skal være i krig.

19 Se, du har udslynget mange
trusler mod mig og mit folk, men
se, vi frygter ikke dine trusler.

20 Alligevel vil jeg med glæde
tilstede en udveksling af fanger
efter din anmodning, så jeg kan
reservere min mad til mine
krigsfolk; og vi vil føre en krig,

11a Joh 8:42–44.
12a 2 Ne 5:5–8.

16a Alma 51:34.
17a 2 Ne 5:1–4;

Mosi 10:12–17.
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der skal vare evigt, enten til
nefitternes underkastelse under
vor myndighed eller til deres
evige udslettelse.
21 Og med hensyn til den Gud,

som du siger, vi har forkastet,
se, vi kender ikke til et sådant
væsen, ej heller gør I, men der-
som der er et sådant væsen, da
ved vi ikke andet, end at han
har skabt os lige såvel som jer.

22 Og om så er, at der findes
en djævel og et helvede, se,
mon han da ikke vil sende dig
dertil for at bo sammen med
min bror, som I har myrdet, og
om hvem du har antydet, at han
er gået til et sådant sted? Men
se, det betyder ikke noget.

23 Jeg er Ammoron og er
efterkommer af aZoram, som
jeres fædre tvang og førte ud af
Jerusalem.

24 Og se nu, jeg er en frimodig
lamanit; se, denne krig er blevet
ført for at hævne deres foruret-
telser og for at hævde og at opnå
deres ret til regeringsmagten; og
jeg slutter mit brev til Moroni.

KAPITEL 55

Moroni nægter at udveksle fanger
– De lamanitiske vagter bliver
lokket til at beruse sig, og de nefi-
tiske fanger bliver befriet – byen
Gid bliver indtaget uden blodsud-
gydelse. Omkring 63–62 f.Kr.

Se, det skete, at da Moroni
havde modtaget dette brev, blev
han endnu mere vred, fordi han
vidste, at Ammoron havde et

fuldkomment kendskab til sit
abedrageri; ja, han vidste, at
Ammoron vidste, at det ikke
var en retfærdig sag, der havde
fået ham til at føre krig mod
Nefis folk.

2 Og han sagde: Se, jeg vil ikke
udveksle fanger med Ammo-
ron, medmindre han vil opgive
sin hensigt, som jeg har anført i
mit brev, for jeg vil ikke tilstede
ham, at han skal få mere magt
end den, han har fået.

3 Se, jeg kender det sted, hvor
lamanitterne bevogter mine
folk, som de har taget til fange,
og da Ammoron ikke vil efter-
komme mit brev, se, da vil jeg
give ham i overensstemmelse
med mine ord, ja, jeg vil sprede
død blandt dem, indtil de
trygler om fred.

4 Og se, det skete, at da Moroni
havde sagt disse ord, foranledi-
gede han, at der skulle foretages
en eftersøgning blandt hans
mænd, for at han blandt dem
måske kunne finde en mand,
der var efterkommer af Laman.

5 Og det skete, at de fandt
en, hvis navn var Laman, og
han var aen af tjenerne hos den
konge, som blev myrdet af
Amalikija.

6 Se, Moroni foranledigede, at
Laman og et lille antal af hans
mænd skulle gå hen til de vag-
ter, der var over nefitterne.

7 Se, nefitterne blev bevogtet
i byen Gid, derfor udpegede
Moroni Laman og foranledige-
de, at et lille antal mænd skulle
gå med ham.

23a 1 Ne 4:31–35. 55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.
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8 Og da det blev aften, gik
Laman hen til de vagter, der
var over nefitterne, og se, de så
ham komme og de råbte ham
an, men han siger til dem: Frygt
ikke, se, jeg er lamanit. Se, vi
er flygtet fra nefitterne, og de
sover, og se, vi har taget noget af
deres vin og bragt den med os.

9 Se, da lamanitterne hørte
disse ord, tog de mod ham med
glæde, og de sagde til ham: Giv
os af din vin, så vi kan drikke,
det glæder os, at I således har
taget vin med jer, for vi er ud-
mattede.

10 Men Laman sagde til dem:
Lad os gemme vor vin, til vi
drager mod nefitterne for at
kæmpe. Men disse ord gav dem
blot et endnu større ønske om
at drikke af vinen.

11 For, sagde de, vi er udmatte-
de, lad os derfor drikke af vinen,
og vi får snart vore rationer af
vin, som vil styrke os til at drage
mod nefitterne.

12 Og Laman sagde til dem: I
kan gøre efter jeres ønsker.

13 Og det skete, at de tog
rigeligt for sig af vinen; og den
smagte dem godt, derfor tog de
mere rigeligt for sig af den; og
den var stærk, for den var særlig
stærkt tilberedt.

14 Og det skete, at de drak og
blev lystige, og snart var de alle
berusede.

15 Og se, da Laman og hans
mænd så, at de alle var berusede
og var i en dyb søvn, vendte de
tilbage til Moroni og fortalte
ham alt det, der var hændt.

16 Og se, dette var i overens-
stemmelse med Moronis plan.
Og Moroni havde forsynet sine
mænd med krigsvåben, og han
tog til byen Gid, mens lamanit-
terne var i en dyb søvn og var
berusede og kastede så mange
krigsvåben ind til fangerne, at
de alle blev bevæbnet;

17 ja, selv til deres kvinder og
så mange af deres børn, som var
i stand til at bruge et krigsvåben,
da havde Moroni bevæbnet alle
disse fanger; og alt dette blev
gjort i dyb stilhed.

18 Men hvis de havde vækket
lamanitterne, se, da var de beru-
sede, og nefitterne kunne have
slået dem ihjel.

19 Men se, dette var ikke
Moronis ønske; han frydede sig
ikke ved mord eller ablodsud-
gydelse, men han frydede sig
ved at kunne redde sit folk
fra udryddelse; og af denne
årsag, nemlig at han skulle
bringe uretfærdighed over sig,
ville han ikke falde over lama-
nitterne og slå dem ihjel i
deres beruselse.

20 Men han havde opnået sit
ønske, for han havde bevæbnet
de tilfangetagne nefitter, som
var inden for bymuren, og hav-
de givet dem magt til at sætte
sig i besiddelse af de dele, som
var inden for murene.

21 Og derpå lod han de mænd,
som var med ham, trække sig
et stykke tilbage fra dem og
omringe lamanitternes hære.

22 Se nu, dette blev gjort
om natten, så da lamanitterne

19a Alma 48:16.
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vågnede om morgenen, så de,
at de var omringet af nefitterne
udenfor, og at deres fanger var
bevæbnet indenfor.
23 Og således så de, at nefit-

terne havde magt over dem, og
under disse omstændigheder
fandt de, at det ikke var tjenligt,
at de skulle kæmpe med nefit-
terne, derfor afkrævede deres
øverste anførere dem deres
krigsvåben, og de bragte dem
frem og kastede dem for fød-
derne af nefitterne, mens de
bad om barmhjertighed.

24 Se nu, dette var Moronis
ønske. Han tog dem som krigs-
fanger og tog byen i besiddelse
og foranledigede, at alle de
fanger, som var nefitter, skulle
frigives; og de sluttede sig til
Moronis hær og var en stor
styrke for hans hær.

25 Og det skete, at han for-
anledigede, at de lamanitter,
som han havde taget til fange,
skulle påbegynde et aarbejde
med at forstærke befæstninger-
ne rundt omkring byen Gid.
26 Og det skete, at da han

havde befæstet byen Gid efter
sit ønske, foranledigede han, at
hans fanger skulle føres til byen
Overflod; og han bevogtede
også denne by med en overor-
dentlig stærk styrke.

27 Og det skete, at de til trods
for alle lamanitternes intriger
vogtede og forvarede alle de
fanger, som de havde taget, og
de holdt også alt det land og
den fordel, som de havde taget
tilbage.

28 Og det skete, at nefitterne
igen begyndte at blive sejrrige
og at genvinde deres rettigheder
og deres privilegier.

29 Mange gange forsøgte la-
manitterne at omringe dem om
natten, men ved disse forsøg
mistede de mange fanger.

30 Og mange gange forsøgte
de at give nefitterne af deres vin,
så de kunne udrydde dem med
gift eller drukkenskab.

31 Men se, nefitterne var ikke
langsomme til at aerindre Her-
ren deres Gud i denne deres
trængsels stund. De kunne
ikke fanges i deres snarer, ja, de
ville ikke drikke af deres vin,
medmindre de først havde givet
det til nogle af de lamanitiske
fanger.

32 Og således var de forsig-
tige med, at der ikke blev givet
dem nogen gift, for hvis deres
vin forgiftede en lamanit, ville
den også forgifte en nefit; og
således prøvede de alle deres
drikke.

33 Og se, det skete, at det blev
nødvendigt for Moroni at træffe
forberedelser til at angribe byen
Morianton; for se, lamanitterne
havde ved deres arbejde be-
fæstet byen Morianton, indtil
den var blevet et overordentlig
stærkt støttepunkt.

34 Og de bragte bestandig nye
styrker ind i den by og også nye
tilførsler af forsyninger.

35 Og således endte det niog-
tyvende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk.

25a Alma 53:3–5. 31a Alma 62:49–51.
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KAPITEL 56

Helaman sender et brev til Moroni,
hvori han beretter om tilstanden af
krigen med lamanitterne – Antipus
og Helaman vinder en stor sejr over
lamanitterne – Helamans to tusin-
de unge krigere kæmper med mira-
kuløs kraft, og ingen af dem bliver
slået ihjel. Vers 1 omkring 62 f.Kr.,
vers 2–19 omkring 66 f.Kr. og
vers 20–57 omkring 65–64 f.Kr.

Og se, det skete i begyndelsen
af det tredivte år af dommernes
regeringstid på den anden dag
i den første måned, at Moroni
modtog et brev fra Helaman,
hvori han redegjorde for for-
holdene hos folket i den del
af landet.

2 Og disse er de ord, som
han skrev, og som lød: Min højt
elskede broder Moroni, såvel i
Herren som i vor krigsførelses
modgang; se, min elskede bro-
der, jeg har noget at fortælle
dig angående vor krigsførelse i
denne del af landet.

3 Se, ato tusinde sønner af de
mænd, som Ammon førte ned
fra Nefis land – se, du ved, at de
er efterkommere af Laman, som
var vor fader Lehis ældste søn;

4 se, jeg behøver ikke at fortæl-
le dig om deres overleveringer
eller deres vantro, for du kender
til alt dette –

5 derfor er det mig nok at
fortælle dig, at to tusinde af
disse unge mænd har grebet
deres krigsvåben og ville, at
jeg skulle være deres leder; og

vi er draget ud for at forsvare
vort land.

6 Og se, du kender også til den
apagt, som deres fædre sluttede
om, at de ikke ville gribe til
deres krigsvåben mod deres
brødre for at udgyde blod.

7 Men i det seksogtyvende år,
da de så vore trængsler og vor
modgang for deres skyld, var de
lige ved at abryde den pagt, som
de havde sluttet, og gribe til
deres krigsvåben til vort forsvar.

8 Men jeg ville ikke tillade dem,
at de skulle bryde den pagt, som
de havde sluttet, da jeg antog,
at Gud ville styrke os i en sådan
grad, at vi ikke skulle lide mere
på grund af opfyldelsen af den
ed, som de havde aflagt.

9 Men se, her er noget, som vi
kan glæde os meget over. For se,
i det seksogtyvende år marche-
rede jeg, Helaman, i spidsen for
disse to tusinde unge mænd til
byen Juda for at hjælpe Antipus,
som du havde udpeget til leder
for folket i den del af landet.

10 Og jeg føjede mine to tusin-
de sønner (for de er værdige til
at blive kaldt sønner), til Anti-
pus’ hær, hvilken styrke Anti-
pus frydede sig overordentlig
meget ved; for se, hans hær var
blevet svækket af lamanitterne,
fordi deres styrker havde slået
et stort antal af vore mænd ihjel,
af hvilken grund vi må sørge.

11 Dog må vi, hvad det angår,
trøste os med, at de er døde for
deres lands og for deres Guds
sag, ja, og de er alykkelige.
12 Og lamanitterne havde også

56 3a Alma 53:22.
6a Alma 24:17–18.

7a Alma 53:13–15.
11a Alma 28:12.
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beholdt mange fanger, som alle
er øverste anførere, for ingen
andre har de ladet i live. Og vi
formoder, at de nu på dette
tidspunkt er i Nefis land; det er
de, hvis de ikke er slået ihjel.
13 Og se, dette er de byer,

som lamanitterne har sat sig i
besiddelse af ved udgydelsen
af så mange af vore tapre
mænds blod:

14 Mantis land, eller byen
Manti, og byen Ze’ezrom og
byen Cumeni og byen Antipara.

15 Og det er de byer, som
de havde taget i besiddelse, da
jeg ankom til byen Juda; og jeg
fandt Antipus og hans mænd i
gang med at arbejde af alle deres
kræfter med at befæste byen.

16 Ja, de var nedtrykte i så-
vel legemet som i ånden, for
de havde kæmpet tappert om
dagen og arbejdet om natten for
at holde deres byer; og således
havde de lidt store trængsler
af enhver art.

17 Og se, de var besluttede på
at sejre på dette sted eller dø;
derfor kan du nok tænke dig,
at denne lille styrke, som jeg
bragte med mig, ja, disse mine
sønner, gav dem store håb og
megen glæde.

18 Og se, det skete, at da lama-
nitterne så, at Antipus havde
modtaget en større styrke til
sin hær, blev de på Ammorons
ordre tvunget til ikke at drage
mod byen Juda eller mod os for
at kæmpe.

19 Og således blev vi begunsti-
get af Herren, for var de faldet
over os i vor svaghed, kunne
de måske have udryddet vor

lille hær, men således blev vi
bevaret.

20 De blev af Ammoron befalet
at holde de byer, som de havde
indtaget. Og således endte det
seksogtyvende år. Og i begyn-
delsen af det syvogtyvende år
havde vi beredt vor by og os
selv til forsvar.

21 Se, vi nærede ønske om, at
lamanitterne ville falde over
os, for vi nærede ikke ønske om
at foretage et angreb på dem i
deres støttepunkter.

22 Og det skete, at vi havde
spioner ude rundt omkring for
at holde øje med lamanitternes
bevægelser, for at de ikke skulle
drage forbi os om natten eller
om dagen for at foretage et
angreb på vore andre byer,
som lå mod nord.

23 For vi vidste, at i disse byer
var de ikke tilstrækkelig stærke
til at møde dem; derfor nærede
vi ønske om, hvis de drog forbi
os, at falde over dem bagfra og
således angribe dem bagfra,
samtidig med at de blev mødt
forfra. Vi mente, at vi kunne
besejre dem, men se, vi blev
skuffet i dette vort ønske.

24 De turde ikke at drage forbi
os med hele deres hær, ej heller
turde de at gøre det med en del
af den af frygt for at de ikke
skulle være tilstrækkelig stærke,
og at de skulle falde.

25 Ej heller turde de marchere
ned mod byen Zarahemla, ej
heller turde de krydse Sidons
kilder over til byen Nefiha.

26 Og således var de besluttede
på med deres styrker at holde de
byer, som de havde indtaget.
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27 Og se, det skete i den anden
måned af dette år, at der blev
bragt os mange forsyninger fra
fædrene til mine to tusinde
sønner.

28 Og der blev også sendt to
tusinde mænd til os fra Zara-
hemlas land. Og således var vi
beredt med ti tusinde mænd og
forsyninger til dem og også til
deres hustruer og deres børn.

29 Og lamanitterne, der således
så vore styrker øges dagligt og
forsyninger ankomme til vort
underhold, de begyndte at blive
skrækslagne og begyndte at
gøre udfald for om muligt at
gøre en ende på vor modtagelse
af forsyninger og styrke.

30 Se, da vi så, at lamanitterne
begyndte at blive urolige på
denne måde, nærede vi ønske
om at anvende en list over for
dem; derfor befalede Antipus,
at jeg skulle marchere ud med
mine små sønner til en nærlig-
gende by, som om vi førte for-
syninger til en nærliggende by.

31 Og vi skulle marchere tæt
forbi byen Antipara, som om vi
var på vej til byen bag dem i
grænseegnene ved kysten.

32 Og det skete, at vi marche-
rede ud, som om vi ville drage
til den by med vore forsyninger.

33 Og det skete, at Antipus
marcherede ud med en del af
sin hær og efterlod resten til at
holde byen. Men han marchere-
de ikke ud, førend jeg var draget
ud med min lille hær og kom i
nærheden af byen Antipara.

34 Og se, i byen Antipara var
lamanitternes stærkeste hær
udstationeret, ja, den talrigste.

35 Og det skete, at da de
var blevet underrettet af deres
spioner, kom de ud med deres
hær og marcherede mod os.

36 Og det skete, at vi flygtede
fra dem nordpå. Og således
ledte vi lamanitternes mægtig-
ste hær bort,

37 ja, endog et betydeligt
stykke vej, så vidt at de, da de
så Antipus’ hær forfølge dem af
alle deres kræfter, ikke vendte
sig til højre eller venstre, men
fortsatte deres march i lige ret-
ning efter os; og det var deres
hensigt, formoder vi, at slå os
ihjel, før Antipus kunne ind-
hente dem, og dette for at de
ikke skulle blive omringet af
vore folk.

38 Og se, Antipus, der så
vor fare, fremskyndede hærens
march. Men se, det blev nat,
derfor indhentede de os ikke, ej
heller indhentede Antipus dem;
derfor slog vi lejr for natten.

39 Og det skete, at før morge-
nen gryede, se, da forfulgte
lamanitterne os. Se, vi var ikke
tilstrækkelig stærke til at stride
mod dem, ja, jeg ville ikke tilla-
de, at mine små sønner skulle
falde i deres hænder; derfor
fortsatte vi vor march, og på
vor march begav vi os ud i
ødemarken.

40 Se, de turde ikke holde til
højre eller til venstre, af frygt
for at de skulle blive omringet;
ej heller ville jeg holde til højre
eller til venstre, af frygt for at
de skulle indhente mig, og at
vi ikke kunne stå os imod dem,
men blive slået ihjel, og at de
ville undslippe; og således
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flygtede vi hele den dag ud i
ødemarken, ja, indtil det blev
mørkt.
41 Og det skete, at vi igen, da

morgenlyset brød frem, så, at
lamanitterne var over os, og vi
flygtede for dem.

42 Men det skete, at de ikke
forfulgte os langt, før de gjorde
holdt; og det var om morgenen
på den tredje dag i den syvende
måned.

43 Og se, om de var blevet
indhentet af Antipus, vidste vi
ikke, men jeg sagde til mine
mænd: Se, vi ved ikke, om de
har gjort holdt med det formål,
at vi skal gå imod dem, så de
kan fange os i deres snare.

44 Hvad siger I derfor, mine
sønner, vil I gå mod dem for at
kæmpe?

45 Og se, jeg siger dig, min
elskede bror Moroni, at jeg
aldrig havde set så stort et
amod, nej, ikke blandt nogen af
nefitterne.
46 For ligesom jeg altid havde

kaldt dem mine sønner (for de
var alle meget unge), så sagde
de til mig: Far, se, vor Gud er
med os, og han vil ikke tillade,
at vi skal falde, lad os derfor
drage frem; vi vil ikke slå vore
brødre ihjel, hvis de vil lade
os i fred; lad os derfor drage
frem, så de ikke skal besejre
Antipus’ hær.

47 Se, de havde aldrig kæmpet,
dog frygtede de ikke døden; og
de tænkte mere på deres fædres
afrihed, end de tænkte på deres
eget liv; ja, det var blevet dem

fortalt af deres bmødre, at hvis
de ikke tvivlede, ville Gud
udfri dem.

48 Og de gentog deres mødres
ord for mig, idet de sagde: Vi
tvivler ikke på, at vore mødre
vidste det.

49 Og det skete, at jeg med
mine to tusinde vendte om mod
disse lamanitter, som havde for-
fulgt os. Og se nu, Antipus’
hære havde indhentet dem, og
et skrækkeligt slag var begyndt.

50 Antipus’ hær, der var ud-
mattet på grund af deres lange
march over så kort et tidsrum,
var nær ved at falde i hænder-
ne på lamanitterne, og var jeg
ikke vendt om med mine to
tusinde, havde de opnået deres
hensigt.

51 For Antipus var faldet for
sværdet, og mange af hans le-
dere på grund af deres træthed,
som var forårsaget af hastighe-
den af deres march – derfor
begyndte Antipus’ mænd, som
var forvirrede på grund af deres
lederes fald, at vige for lama-
nitterne.

52 Og det skete, at lamanitterne
fattede mod og begyndte at for-
følge dem, og således forfulgte
lamanitterne dem med stor
kraft, da Helaman faldt over de-
res bagtrop med sine to tusinde
og begyndte at slå dem ihjel,
således at hele den lamanitiske
hær gjorde holdt og vendte sig
mod Helaman.

53 Se, da Antipus’ folk så, at
lamanitterne havde vendt sig
om, samlede de deres mænd

45a Alma 53:20–21.
47a Alma 53:16–18.

b Alma 57:21.
gs Mor.
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og faldt igen over lamanitter-
nes bagtrop.
54 Og se, det skete, at vi,

Nefis folk, Antipus’ folk og jeg
med mine to tusinde omringede
lamanitterne og slog dem, ja,
således at de blev nødt til at over-
drage deres krigsvåben og over-
give sig selv som krigsfanger.

55 Og se, det skete, at da de
havde overgivet sig til os, se, da
talte jeg disse unge mænd, som
havde kæmpet sammen med
mig, idet jeg frygtede, at man-
ge af dem var blevet slået ihjel.

56 Men se, til min store glæde
var aikke én sjæl af dem faldet
til jorden; ja, og de havde kæm-
pet som med Guds styrke; ja,
aldrig havde man kendt mænd,
som havde kæmpet med en
så mirakuløs styrke; med en
så mægtig kraft var de faldet
over lamanitterne, at de havde
skræmt dem; og af denne årsag
havde lamanitterne overgivet
sig som krigsfanger.

57 Og da vi ikke havde noget
sted til vore fanger, så vi kunne
bevogte dem og holde dem fra
lamanitternes hære, sendte vi
dem til Zarahemlas land sam-
men med en del af Antipus’
mænd, som ikke var blevet slå-
et ihjel, og resten tog jeg og
forenede dem med mine unge
aammonitter og begav os på vor
march tilbage til byen Juda.

KAPITEL 57

Helaman beretter om indtagelsen
af Antipara og om overgivelsen af

og senere forsvaret af Cumeni –
Hans ammonitiske ynglinge kæm-
per tappert; alle bliver såret, men
ingen bliver slået ihjel – Gid be-
retter om, hvordan de lamanitiske
fanger bliver slået ihjel og flygter.
Omkring 63 f.Kr.

Og se, det skete, at jeg modtog
et brev fra Ammoron, kongen,
hvori der stod, at hvis jeg ville
udlevere de krigsfanger, som
vi havde taget, så ville han
overgive byen Antipara til os.

2 Men jeg sendte et brev til
kongen om, at vi var sikre på, at
vore styrker var tilstrækkelige
til at indtage byen Antipara
ved vor egen kraft, og at vi ved
at udlevere fangerne til gengæld
for den by ville anse os for uklo-
ge, og at vi kun ville udlevere
vore fanger ved udveksling.

3 Og Ammoron afviste mit
brev, for han ville ikke udveksle
fanger; derfor begyndte vi at
træffe forberedelser til at gå
imod byen Antipara.

4 Men folket fra Antipara for-
lod byen og flygtede til de andre
byer, som var i deres besiddel-
se, for at befæste dem; og såle-
des faldt byen Antipara i vore
hænder.

5 Og således endte det otte-
ogtyvende år af dommernes
regeringstid.

6 Og det skete, at vi i begyndel-
sen af det niogtyvende år mod-
tog en tilførsel af forsyninger
og også en forstærkning til vor
hær på seks tusinde mand fra
Zarahemlas land og fra landet
rundt omkring foruden tres af

56a Alma 57:25; 58:39. 57a Alma 27:26; 53:10–11, 16.
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aammonitternes sønner, som var
kommet for at slutte sig til deres
brødre, min lille skare på to
tusinde. Og se nu, vi var stærke,
ja, og vi havde også fået tilført
rigeligt af forsyninger.
7 Og det skete, at det var vort

ønske at udkæmpe et slag mod
den hær, som var blevet sat til
at beskytte byen Cumeni.

8 Og se nu, jeg vil vise dig, at
vi snart fik opfyldt vort ønske,
ja, med vor stærke styrke, eller
med en del af vor stærke styrke,
omringede vi byen Cumeni om
natten, lidt før de skulle mod-
tage en tilførsel af forsyninger.

9 Og det skete, at vi slog lejr
omkring byen i mange nætter,
men vi sov på vore sværd og
satte vagter, så lamanitterne
ikke kunne falde over os om
natten og slå os ihjel, hvilket
de forsøgte mange gange, men
lige så mange gange, som de
forsøgte dette, flød deres blod.

10 Langt om længe ankom
deres forsyninger, og de skulle
til at gå ind i byen om natten. Og
vi, der i stedet for at være lama-
nitter var nefitter, greb derfor
dem og deres forsyninger.

11 Og til trods for at lamanit-
terne blev afskåret fra deres
underhold på denne måde, var
de stadig fast besluttede på at
holde byen, derfor blev det nød-
vendigt, at vi tog disse forsynin-
ger og sendte dem til Juda og
vore fanger til Zarahemlas land.

12 Og det skete, at der ikke var
gået mange dage, før lamanit-
terne begyndte at miste alt håb

om bistand, derfor overgav de
byen i vore hænder; og således
havde vi opnået vore hensigter
med hensyn til at indtage byen
Cumeni.

13 Men det skete, at vore fan-
ger var så talrige, at vi til trods
for vort kæmpestore antal var
nødt til at anvende hele vor
styrke til at bevogte dem eller
at sende dem i døden.

14 For se, de brød ud i store
antal og kæmpede med sten og
med køller, eller hvad som helst
de ellers kunne få fat på, således
at vi slog over to tusinde af dem
ihjel, efter at de havde overgivet
sig som krigsfanger.

15 Derfor blev det nødvendigt
for os, at vi gjorde en ende på
deres liv eller under bevogtning
og med sværd i hånd førte dem
ned til Zarahemlas land; og vore
forsyninger strakte heller ikke
mere end til vore egne folk til
trods for det, som vi havde ta-
get fra lamanitterne.

16 Og se, under disse kritiske
omstændigheder blev det en
meget alvorlig sag at træffe en
afgørelse angående disse krigs-
fanger; alligevel besluttede vi
os til at sende dem ned til Zara-
hemlas land, derfor udvalgte vi
en del af vore mænd og gav dem
ansvaret for vore fanger og for
at føre dem ned til Zarahemlas
land.

17 Men det skete, at de vendte
tilbage den næste dag. Og se nu,
vi udspurgte dem ikke angåen-
de fangerne, for se, lamanitterne
var over os, og de vendte tilbage

57 6a Alma 53:16–18.
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i tide til at redde os fra at falde i
deres hænder. For se, Ammoron
havde til hjælp for dem sendt
dem en ny tilførsel af forsynin-
ger og også en talrig hær.
18 Og det skete, at de mænd,

som vi sendte med fangerne,
ankom i tide til at holde dem
tilbage, da de var ved at over-
vinde os.

19 Men se, min lille skare på to
tusinde og tres kæmpede med
største frygtløshed, ja, de stod
fast mod lamanitterne og bragte
død over alle dem, der modsatte
sig dem.

20 Og da resten af vor hær var
ved at vige for lamanitterne, se,
da var disse to tusinde og tres
urokkelige og uforfærdede.

21 Ja, de adlød og bestræbte
sig på med nøjagtighed at udfø-
re enhver kommando, der blev
givet, ja, og det skete dem helt
efter deres tro; og jeg huskede
de ord, som de sagde til mig, at
deres amødre havde lært dem.
22 Og se nu, det var disse mine

sønner og de mænd, der var
blevet udvalgt til at ledsage fan-
gerne, vi skylder denne store
sejr, for det var dem, der slog
lamanitterne; derfor blev de
drevet tilbage til byen Manti.

23 Og vi beholdt vor by Cu-
meni og blev ikke alle slået
ihjel ved sværdet; alligevel hav-
de vi lidt et stort tab.

24 Og det skete, efter at lama-
nitterne var flygtet, at jeg straks
gav ordre til, at de af mine
mænd, som var blevet såret,
skulle hentes fra de faldne, og

foranledigede, at deres sår
skulle forbindes.

25 Og det skete, at der var to
hundrede ud af mine to tusinde
og tres, der var besvimet på
grund af blodtab, alligevel var
der ved Guds godhed og til vor
store forbavselse og også til hele
vor hærs glæde aikke én sjæl af
dem, der omkom, ja, og ej heller
var der én sjæl blandt dem, som
ikke havde fået mange sår.

26 Og se, det, at de var blevet
bevaret, var forbavsende for
hele vor hær, ja, at de var blevet
skånet, mens der var tusind af
vore brødre, der var blevet slået
ihjel. Og vi tilskriver det med
rette Guds mirakuløse amagt
på grund af deres overordentlig
store btro på det, som det var
blevet dem fortalt, at de skulle
tro på – at der var en retfærdig
Gud, og at hver den, der ikke
tvivlede, skulle blive bevaret
ved hans forunderlige magt.

27 Se, sådan troede de, som
jeg har talt om; de er unge, og
deres sind er fast, og de sætter
bestandig deres lid til Gud.

28 Og se, det skete, efter at vi
således havde draget omsorg
for vore sårede mænd og havde
begravet vore døde og også
lamanitternes døde, som var
mange, se, da udspurgte vi Gid
angående de fanger, som de var
taget af sted med for at drage
ned til Zarahemlas land.

29 Se, Gid var den øverste
anfører for den gruppe, der var
blevet udpeget til at bevogte
dem ned til landet.

21a Alma 56:47–48.
25a Alma 56:56.

26a gs Magt.
b gs Tro.
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30 Og se, dette er de ord, som
Gid sagde til mig: Se, vi begynd-
te at drage ned til Zarahemlas
land med vore fanger. Og det
skete, at vi mødte de spioner
fra vore hære, som var blevet
sendt ud for at holde øje med
lamanitternes hær.

31 Og de råbte til os og sagde:
Se, lamanitternes hære mar-
cherer mod byen Cumeni, og
se, de vil falde over dem, ja, og
vil udrydde vore folk.

32 Og det skete, at vore fanger
hørte deres råb, hvilket fik dem
til at fatte mod, og de satte sig
op imod os.

33 Og det skete på grund af
deres oprør, at vi foranledigede,
at vore sværd skulle falde på
dem. Og det skete, at de i samlet
trop løb ind i vore sværd, hvor-
ved størstedelen af dem blev
slået ihjel; og resten af dem brød
igennem og flygtede fra os.

34 Og se, da de var flygtet, og
vi ikke kunne indhente dem,
begav vi os i hast på vor march
mod byen Cumeni, og se, vi an-
kom i tide, så vi kunne hjælpe
vore brødre med at holde byen.

35 Og se, vi er igen blevet
udfriet af vore fjenders hænder.
Og velsignet er vor Guds navn,
for se, det er ham, som har ud-
friet os, ja, som har udvirket
dette store for os.

36 Se, det skete, at da jeg, He-
laman, havde hørt disse ord fra
Gid, blev jeg fyldt af overor-
dentlig stor glæde på grund af
Guds godhed ved at bevare os,
så vi ikke alle skulle omkomme;

og jeg er vis på, at dem, der er
blevet slået ihjel, at deres sjæl er
agået ind til deres Guds hvile.

KAPITEL 58

Helaman, Gid og Teomner indtager
byen Manti ved en list – Lamanit-
terne trækker sig tilbage – Am-
mons folks sønner bliver bevaret,
fordi de står fast i forsvaret af deres
frihed og tro. Omkring 63–62 f.Kr.

Og se, nu skete det, at vort
næste mål var at indtage byen
Manti; men se, der var ingen
måde, hvorpå vi med vore små
grupper kunne få dem ud af
byen. For se, de huskede det,
som vi hidtil havde gjort, derfor
kunne vi ikke alokke dem væk
fra deres støttepunkter.

2 Og de var så langt mere
talstærke, end vor hær var, at vi
ikke turde gå frem og angribe
dem i deres støttepunkter.

3 Ja, og det blev nødvendigt,
at vi anvendte vore mænd til at
holde de dele af landet, som
vi havde taget tilbage af vore
besiddelser; derfor blev det nød-
vendigt, at vi skulle vente, så vi
kunne modtage større styrke
fra Zarahemlas land og også en
ny tilførsel af forsyninger.

4 Og det skete, at jeg derfor
sendte en udsending til regen-
ten i vort land for at gøre ham
bekendt med forholdene hos
vort folk. Og det skete, at vi ven-
tede på at modtage forsyninger
og styrke fra Zarahemlas land.

5 Men se, det gavnede os kun

36a Alma 12:34. 58 1a Alma 52:21; 56:30.
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lidt, for lamanitterne modtog
også stor styrke fra dag til dag
og også mange forsyninger; ja,
således var vore omstændighe-
der på den tid.
6 Og lamanitterne gjorde ud-

fald mod os fra tid til anden, idet
de var besluttede på at udrydde
os ved list; alligevel kunne vi
ikke komme til at kæmpe med
dem på grund af deres tilflugts-
steder og deres støttepunkter.

7 Og det skete, at vi i disse
vanskelige omstændigheder
ventede i et tidsrum af mange
måneder, lige indtil vi var ved at
omkomme af mangel på mad.

8 Men det skete, at vi modtog
mad, der under bevogtning blev
bragt til os af en hær på to tusin-
de mand, der kom os til hjælp;
og det er al den hjælp, vi mod-
tog til at forsvare os selv og vort
land mod at falde i vore fjenders
hænder, ja, til at stride mod en
fjende, der var utællelig.

9 Og se, årsagen til disse vore
vanskeligheder, eller årsagen til
at de ikke sendte os mere styrke,
kendte vi ikke, derfor var vi
bedrøvede og også fulde af frygt
for, at Guds straffedomme på en
eller anden måde skulle komme
over vort land til vort fald og
vor fuldstændige udryddelse.

10 Derfor udøste vi vor sjæl i
bøn til Gud om, at han ville
styrke os og udfri os af vore fjen-
ders hænder, ja, og også give os
styrke, så vi kunne beholde vore
byer og vore lande og vor ejen-
dom til vort folks underhold.

11 Ja, og det skete, at Herren

vor Gud velsignede os med
vished om, at han ville udfri os,
ja, således at han talte fred til
vor sjæl og skænkede os stor
tro og fik os til at håbe på vor
udfrielse ved ham.

12 Og vi fattede mod med vor
lille styrke, som vi havde mod-
taget, og var med en fast beslut-
ning opsat på at sejre over vore
fjender og at ahævde vore lande
og vor ejendom og vore hustruer
og vore børn og vor bfriheds sag.

13 Og således drog vi af alle
vore kræfter ud mod lamanit-
terne, som var i byen Manti; og
vi slog vore telte op i udkanten
af ødemarken, som lå nær ved
byen.

14 Og det skete den næste dag,
at da lamanitterne så, at vi var i
grænseegnene ved ødemarken,
som lå nær ved byen, at de
sendte deres spioner ud rundt
omkring os, for at de kunne fin-
de ud af størrelsen og styrken
af vor hær.

15 Og det skete, at da de så, at
vi ikke var stærke, hvad angik
antallet af os, og da de frygtede,
at vi skulle afskære dem fra
deres forsyninger, medmindre
de drog ud for at kæmpe mod os
og dræbe os, og da de ligeledes
mente, at de let kunne udrydde
os med deres talrige hærskarer,
begyndte de derfor at træffe
forberedelser til at drage ud
mod os for at kæmpe.

16 Og da vi så, at de var ved
at træffe forberedelser til at
komme ud mod os, se, da for-
anledigede jeg, at Gid med en

12a Alma 46:12–13; Morm 2:23. b gs Frihed.
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lille gruppe mænd skulle skju-
le sig i ødemarken, og også at
Teomner og en lille gruppe
mænd også skulle skjule sig i
ødemarken.
17 Se, Gid og hans mænd var

til højre og de andre til venstre;
og da de således havde skjult
sig, se, da forblev jeg sammen
med resten af min hær på det
selv samme sted, hvor vi først
havde slået vore telte op, for at
afvente det tidspunkt, da lama-
nitterne ville komme ud for at
kæmpe.

18 Og det skete, at lamanitterne
kom ud med deres talrige hær
mod os. Og da de var kommet
og skulle til at falde over os
med sværdet, foranledigede jeg,
at mine mænd, de som var hos
mig, skulle trække sig tilbage
ud i ødemarken.

19 Og det skete, at lamanitterne
fulgte efter os med stor hast, for
de nærede et overmåde stort
ønske om at indhente os, så de
kunne slå os ihjel; derfor fulgte
de efter os ud i ødemarken; og vi
drog forbi midt mellem Gid og
Teomner, således at disse ikke
blev opdaget af lamanitterne.

20 Og det skete, at da lamanit-
terne var draget forbi, eller da
hæren var draget forbi, rejste
Gid og Teomner sig fra deres
skjulesteder og afskar lamanit-
ternes spioner, så de ikke kunne
vende tilbage til byen.

21 Og det skete, at da de havde
afskåret dem, løb de til byen og
faldt over de vagter, som var
blevet ladt tilbage for at bevogte
byen, således at de dræbte dem
og tog byen i besiddelse.

22 Se, dette blev gjort, fordi
lamanitterne havde ladet hele
deres hær med undtagelse af
nogle få vagter blive ledt ud i
ødemarken.

23 Og det skete, at Gid og
Teomner på denne måde var
kommet i besiddelse af deres
støttepunkter. Og det skete, at
vi efter at have rejst meget
omkring i ødemarken begav os
i retning af Zarahemlas land.

24 Og da lamanitterne så, at
de marcherede mod Zarahemlas
land, blev de overordentlig
bange for, at der var lagt en plan
for at føre dem til udryddelse;
derfor begyndte de igen at
trække sig tilbage til ødemar-
ken, ja, tilbage ad den samme
vej, som de var kommet.

25 Og se, det blev nat, og de
slog deres telte op, for lamanit-
ternes øverste anførere havde
antaget, at nefitterne var udmat-
tede på grund af deres march;
og da de antog, at de havde
fordrevet hele deres hær, gjorde
de sig derfor ingen tanke om
byen Manti.

26 Se, det skete, at da det blev
nat, foranledigede jeg, at mine
mænd ikke skulle sove, men at
de skulle marchere frem ad en
anden vej mod Mantis land.

27 Og på grund af denne vor
march ved nattetide, se, da var
vi den næste dag kommet så
langt foran lamanitterne, at vi
ankom før dem til byen Manti.

28 Og således skete det, at vi
ved denne list tog byen Manti
i besiddelse uden udgydelse
af blod.

29 Og det skete, at da lamanit-
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ternes hære kom i nærheden
af byen og så, at vi var rede til
at møde dem, blev de overor-
dentlig forbavsede og slået af
stor frygt, således at de flygte-
de ud i ødemarken.
30 Ja, og det skete, at de lama-

nitiske hære flygtede ud af hele
denne del af landet. Men se, de
havde ført mange kvinder og
børn med sig ud af landet.

31 Og ade byer, der blev indta-
get af lamanitterne, er på dette
tidspunkt alle i vor besiddelse;
og vore fædre og vore kvinder
og vore børn er på vej tilbage til
deres hjem, alle undtagen de,
som er blevet taget til fange og
ført bort af lamanitterne.

32 Men se, vore hære er for
små til at holde et så stort antal
byer og så store besiddelser.

33 Men se, vi forlader os på
vor Gud, som har givet os sejr
over disse lande, således at vi
har taget de byer og de lande,
som var vore egne.

34 Se, vi kender ikke årsagen
til, at regeringen ikke giver os
mere styrke; ej heller véd de
mænd, der er kommet op til os,
hvorfor vi ikke har modtaget
større styrke.

35 Se, vi ved ikke, om I ikke
har haft modgang og har truk-
ket styrkerne over til den del af
landet; om så er, ønsker vi ikke
at murre.

36 Og om det ikke er så, se,
da er vi bange for, at der er
en eller anden asplittelse i rege-
ringen, så de ikke sender os
flere mænd til hjælp; for vi

ved, at de er mere talrige end
de, som de har sendt.

37 Men se, det betyder intet –
vi stoler på, at Gud vil audfri os
til trods for vore hæres svaghed,
ja, og vil udfri os af vore fjenders
hænder.

38 Se, dette er i det niogtyven-
de år, i slutningen af det, og
vi er i besiddelse af vore lande;
og lamanitterne er flygtet til
Nefis land.

39 Og disse sønner af Ammons
folk, som jeg har talt så rosende
om, er med mig i byen Manti;
og Herren har støttet dem, ja,
og bevaret dem mod at falde
for sværdet, i en sådan grad at
aikke én eneste sjæl er blevet
slået ihjel.

40 Men se, de har fået mange
sår; alligevel står de fast på den
afrihed, hvormed Gud har gjort
dem frie; og de er omhyggelige
med at huske Herren deres Gud
fra dag til dag; ja, de bestræber
sig bestandigt på at holde hans
lovbud og hans retsregler og
hans befalinger; og deres tro på
profetierne om det, der skal
komme, er stærk.

41 Og se, min elskede broder
Moroni, måtte Herren vor Gud,
som har forløst os og gjort os
frie, bestandig bevare dig i sin
nærhed, ja, og måtte han be-
gunstige dette folk, ja, så det
må lykkes for jer at sætte jer i
besiddelse af alt det, som lama-
nitterne har taget fra os, som
var til vort underhold. Og se
nu, jeg slutter mit brev. Jeg er
Helaman, Almas søn.

31a Alma 56:14.
36a Alma 61:1–5.

37a 2 Kong 17:38–39.
39a Alma 56:56.

40a gs Frihed.
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KAPITEL 59

Moroni beder Pahoran om at styrke
Helamans styrker – Lamanitterne
indtager byen Nefiha – Moroni
bliver vred på regeringen. Omkring
62 f.Kr.

Se, det skete i det tredivte år af
den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk, efter
at Moroni havde modtaget og
havde læst Helamans abrev, at
han blev overordentlig glad på
grund af hans velfærd, ja, den
overordentlig høje grad i hvil-
ken det var lykkedes Helaman
at tage de lande, som de havde
mistet.
2 Ja, og han kundgjorde det for

hele sit folk i hele landet rundt
omkring i den del, hvor han
var, så de også kunne fryde sig.

3 Og det skete, at han straks
sendte et abrev til bPahoran og
ønskede af ham, at han skulle
lade mænd samle sig for at styr-
ke Helaman, eller Helamans
hære, således at han med lethed
kunne holde den del af landet,
som han på så mirakuløs vis
havde fået hjælp til at vinde
tilbage.

4 Og det skete, da Moroni
havde sendt dette brev til Zara-
hemlas land, begyndte han igen
at lægge en plan, så han kunne
indtage resten af de besiddel-
ser og byer, som lamanitterne
havde taget fra dem.

5 Og det skete, at mens Moroni
således var ved at træffe for-
beredelser til at drage mod

lamanitterne for at kæmpe, se,
da blev Nefihas folk, som var
samlet sammen fra byen Moroni
og byen Lehi og byen Morian-
ton, angrebet af lamanitterne.

6 Ja, de, der var blevet tvunget
til at flygte fra Mantis land
og fra landet deromkring, var
kommet over og havde sluttet
sig til lamanitterne i denne del
af landet.

7 Og da de således var overor-
dentlig talrige, ja, og modtog
styrke fra dag til dag, drog de
på Ammorons befaling ud mod
Nefihas folk, og de begyndte at
slå dem ihjel under en overor-
dentlig stor nedslagtning.

8 Og deres hære var så talrige,
at resten af Nefihas folk blev
nødt til at flygte for dem, og de
kom og sluttede sig til Moronis
hær.

9 Og se, da Moroni havde
antaget, at der ville blive sendt
mænd til byen Nefiha for at
hjælpe folket med at holde byen,
og da han vidste, at det var let-
tere at redde byen fra at falde
i lamanitternes hænder end at
tage den tilbage fra dem, antog
han, at de let kunne holde den.

10 Derfor holdt han alle sine
styrker tilbage for at holde de
steder, han havde genvundet.

11 Og se, da Moroni så, at byen
Nefiha var faldet, blev han over-
ordentlig sorgfuld og begyndte
at blive bange for, at de på grund
af folkets ugudelighed ville falde
i deres brødres hænder.

12 Se, dette var tilfældet for
alle hans øverste anførere. De

59 1a Alma 56:1. 3a Alma 60:1–3. b Alma 50:40.
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tvivlede og undrede sig også
over folkets ugudelighed, og
dette på grund af lamanitter-
nes medgang i forhold til dem.
13 Og det skete, at Moroni blev

vred på regeringen på grund
af dens aligegyldighed med
hensyn til deres lands frihed.

KAPITEL 60

Moronis klager til Pahoran over
regeringens forsømmelse af hærene
– Herren tillader, at de retfærdige
bliver dræbt – Nefitterne må bruge
al deres kraft og alle deres midler
på at udfri sig af deres fjender –
Moroni truer med at kæmpe mod
regeringen, medmindre der bliver
sendt hjælp til hans hære. Omkring
62 f.Kr.

Og det skete , a t han igen
skrev til landets regent, som var
Pahoran, og disse er de ord, som
han skrev, og som lød: Se, jeg
stiler mit brev til Pahoran i byen
Zarahemla, til landets aover-
dommer og regent og også til
alle dem, der af dette folk er
blevet valgt til at styre og forval-
te denne krigs anliggender.

2 For se, jeg har noget at
sige til dem som fordømmelse;
for se, I ved selv, at I er blevet
udpeget til at samle mænd og
bevæbne dem med sværd og
med sabler og alle slags krigs-
våben af enhver art og sende
dem ud mod lamanitterne i
hvilke dele af vort land, de end
måtte komme ind.

3 Og se nu, jeg siger jer, at

jeg selv og også mine mænd og
også Helaman og hans mænd
har lidt overordentlig store
lidelser, ja, endog sult, tørst og
udmattelse og alle slags træng-
sler af enhver art.

4 Men se, var det alt, vi havde
lidt, ville vi ikke murre eller
klage.

5 Men se, stor har nedslagt-
ningen været blandt vort folk;
ja, tusinder er faldet for svær-
det, hvor det kunne have været
anderledes, hvis I havde ydet
vore hære tilstrækkelig styrke
og bistand. Ja, stor har jeres
forsømmelse af os været.

6 Og se nu, vi ønsker at kende
årsagen til denne overordentlig
store forsømmelse; ja, vi ønsker
at kende årsagen til jeres tanke-
løse tilstand.

7 Tænker I, at I kan sidde på
jeres troner i en tilstand af
tankeløs sløvhed, mens jeres
fjender spreder dødens værk
omkring jer? Ja, mens de myrder
tusinder af jeres brødre –

8 ja, netop dem, som har set
op til, at I skulle beskytte dem,
ja, som har bragt jer i en stilling,
hvor I kunne have bistået dem,
ja, I kunne have sendt dem hære
for at have styrket dem og have
reddet tusinder af dem fra at
falde for sværdet.

9 Men se, det er ikke alt – I har
holdt jeres forsyninger tilbage
fra dem, således at mange har
kæmpet og er blødt til døde på
grund af de store ønsker, som de
havde for dette folks velfærd;
ja, og dette har de gjort, mens

13a Alma 58:34; 61:2–3. 60 1a Alma 50:39–40.
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de var ved at aomkomme af sult
på grund af jeres overordentlig
store forsømmelse af dem.

10 Og se, mine elskede brød-
re – for I burde være elsket, ja,
og I burde have sat jer mere
flittigt i bevægelse for dette
folks velfærd og frihed; men se,
I har forsømt dem, således at
tusinders blod skal komme over
jeres hoved som hævn, ja, for
kendt af Gud er alle deres råb
og alle deres lidelser –

11 se, kan I tro, at I kunne
sidde på jeres troner, og at I som
følge af Guds overvældende
godhed kunne undlade at gøre
noget, og at han ville udfri jer?
Se, hvis I har troet det, så har I
troet forgæves.

12 aTror I, at når så mange af
jeres brødre er blevet dræbt, at
det er på grund af deres ugude-
lighed? Jeg siger jer, at hvis I har
troet det, så har I troet forgæves,
for jeg siger jer, at der er mange,
der er faldet for sværdet; og se,
det bliver jer til fordømmelse.

13 For Herren tillader, at de
aretfærdige bliver slået ihjel,
så hans retfærdighed og dom
kan komme over de ugudelige;
derfor behøver I ikke at antage,
at de retfærdige er fortabte,
fordi de bliver slået ihjel; men
se, de går ind til Herren deres
Guds hvile.
14 Og se nu, jeg siger jer, jeg

frygter overordentlig for, at
Guds straffedomme kommer
over dette folk på grund af
deres overordentlig store efter-

ladenhed, ja, selv vor regerings
efterladenhed og deres overor-
dentlig store forsømmelse over
for deres brødre, ja, over for
dem, der er blevet slået ihjel.

15 For var det ikke for den
augudelighed, som først be-
gyndte hos vore overhoveder,
kunne vi have modstået vore
fjender, så de ingen magt kunne
have fået over os.

16 Ja, havde det ikke været for
den akrig, som brød ud blandt
os indbyrdes; ja, var det ikke for
disse bkongemænd, som forårsa-
gede så megen blodsudgydelse
blandt os; ja, havde vi på det
tidspunkt, da vi stredes ind-
byrdes, forenet vor styrke, som
vi hidtil havde gjort; ja, havde
det ikke været for det ønske om
magt og myndighed over os,
som disse kongemænd havde;
havde de været tro mod vor fri-
heds sag og forenede med os og
var draget ud mod vore fjender
i stedet for at gribe til sværdet
mod os, hvilket var årsag til så
megen blodsudgydelse blandt
os; ja, hvis vi var draget ud mod
dem i Herrens styrke, da ville
vi have spredt vore fjender, for
det ville være blevet gjort i over-
ensstemmelse med opfyldelsen
af hans ord.

17 Men se, nu falder lamanit-
terne over os, tager vore lande
i besiddelse, og de myrder vore
folk med sværdet, ja, vore kvin-
der og vore børn og fører dem
også bort som fanger, idet de
lader dem lide alle slags træng-

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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sler, og det på grund af den
store ugudelighed hos dem,
der stræber efter magt og
myndighed, ja, netop disse
kongemænd.
18 Men hvorfor skulle jeg sige

meget angående denne sag? For
vi ved jo ikke, om I ikke selv
stræber efter myndighed. Vi
ved ikke, om I ikke også er for-
rædere mod jeres land.

19 Eller har I forsømt os, fordi
I er i hjertet af vort land, og I er
omgivet af sikkerhed og derfor
ikke sørger for at sende mad til
os og også mænd til at styrke
vore hære?

20 Har I glemt Herren jeres
Guds befalinger? Ja, har I glemt
vore fædres fangenskab? Har I
glemt de mange gange, vi er
blevet udfriet af vore fjenders
hænder?

21 Eller tror I, at Herren stadig
vil udfri os, mens vi sidder på
vore troner og ikke gør brug
af de midler, som Herren har
givet os?

22 Ja, vil I sidde i uvirksomhed,
mens I er omgivet af tusinder,
ja, og titusinder af dem, som
også sidder i uvirksomhed,
mens der er tusinder rundt om-
kring ved landets grænser, som
falder for sværdet, ja, sårede og
blødende.

23 Tror I, at Gud vil se på jer
som skyldfri, når I sidder stille
og betragter dette? Jeg siger jer:
Nej. Se, jeg ønsker, at I skal
huske, at Gud har sagt, at den
aindvendige side af karret skal
renses først, og derefter skal
den udvendige side også renses.

24 Og se, medmindre I om-
vender jer fra det, som I har
gjort, og begynder at være
virksomme og sender føde og
mænd til os og også til Hela-
man, så han kan forsvare de
dele af vort land, som han har
genvundet, og så vi også kan
genvinde resten af vore besid-
delser i disse egne, se, da er det
tjenligt, at vi ikke strider mere
mod lamanitterne, førend vi
har renset den indvendige side
af vort kar, ja, vor regerings
øverste overhoveder.

25 Og medmindre I efterkom-
mer mit brev og kommer frem
og viser mig en sand afriheds-
ånd og bestræber jer på at styrke
og forstærke vore hære og give
dem føde til deres underhold,
se, da vil jeg efterlade en del af
mine frimænd til at holde denne
del af vort land, og jeg vil efter-
lade Guds styrke og velsignelse
over dem, så ingen anden magt
kan virke mod dem –

26 og dette på grund af deres
overordentlig store tro og deres
tålmodighed i deres modgang –

27 og jeg vil komme til jer, og
hvis der er nogen blandt jer,
som har et ønske om frihed, ja,
om der kun er en gnist af frihed
tilbage, se, da vil jeg ophidse
til opstande blandt jer, ja, lige
indtil de, der har ønske om at
tilrane sig magt og myndighed,
bliver udslettet.

28 Ja, se, jeg frygter ikke jeres
magt eller jeres myndighed,
men det er min aGud, som jeg
frygter, og det er i henhold til
hans befalinger, at jeg griber

23a Matt 23:25–26. 25a Alma 51:6; 61:15. 28a ApG 5:26–29.
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til sværdet for at forsvare mit
lands sag, og det er på grund af
jeres ugudelighed, at vi har lidt
så stort tab.
29 Se, det er tid, ja, tiden er nu

for hånden, da retfærdighedens
asværd, medmindre I rører på
jer til forsvar for jeres land og
jeres små, hænger over jer, ja, og
det skal falde på jer og hjemsøge
jer helt til jeres fuldstændige
ødelæggelse.
30 Se, jeg venter på hjælp fra

jer, og medmindre I kommer os
til undsætning, se, da kommer
jeg til jer, endog jer i Zarahemlas
land, og slår jer med sværdet,
således at I ikke mere skal have
magt til at hindre dette folks
fremgang i vor friheds sag.

31 For se, Herren vil ikke
tillade, at I skal leve og vokse jer
stærke i jeres syndighed for at
udrydde hans retfærdige folk.

32 Se, kan I mene, at Herren
vil skåne jer og gå frem til dom
mod lamanitterne, når det er
deres fædres overlevering, som
har forårsaget deres had, ja, og
det er blevet mangedoblet af
dem, der har skilt sig ud fra os,
mens jeres ugudelighed er en
følge af jeres kærlighed til ære
og verdens tomme ting?

33 I ved, at I overtræder Guds
love, og I ved, at I tramper dem
under fode. Se, Herren siger til
mig: Hvis de, som I har udpeget
til jeres regenter, ikke omven-
der sig fra deres synder og
syndighed, skal I drage op for
at kæmpe mod dem.

34 Og se nu, jeg, Moroni, er

bundet i henhold til den pagt,
som jeg har sluttet om at holde
min Guds befalinger, derfor
ønsker jeg, at I skal holde fast
ved Guds ord og hastigt sende
nogle af jeres forsyninger og
af jeres mænd til mig og også
til Helaman.

35 Og se, hvis I ikke gør det,
da kommer jeg hastigt til jer, for
se, Gud vil ikke tillade, at vi skal
omkomme af sult, derfor vil han
give os af jeres føde, selv om
det skal ske ved sværdet. Se nu
til, at I opfylder Guds ord.

36 Se, jeg er Moroni, jeres
øverste anfører. Jeg astræber
ikke efter magt, men efter at
bryde den ned. Jeg stræber ikke
efter verdens ære, men efter
Guds ære og mit lands frihed
og velfærd. Og således slutter
jeg mit brev.

KAPITEL 61

Pahoran fortæller Moroni om
opstand og oprør mod regeringen
– Kongemændene indtager Zara-
hemla og står i forbund med
lamanitterne – Pahoran beder om
militær hjælp mod oprørerne.
Omkring 62 f.Kr.

Se, nu skete det, at snart efter at
Moroni havde sendt sit brev til
den øverste regent, modtog han
et brev fra aPahoran, den øverste
regent. Og disse er de ord, som
han modtog:

2 Jeg, Pahoran, som er den
øverste regent over dette land,
sender disse ord til Moroni, den

29a Hel 13:5; 3 Ne 2:19. 36a L&P 121:39–42. 61 1a Alma 50:39–40.
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øverste anfører for hæren. Se,
jeg siger dig, Moroni, at jeg ikke
glæder mig over jeres store
atrængsler, ja, det bedrøver
min sjæl.

3 Men se, der er dem, der
glæder sig over dine trængsler,
ja, i en sådan grad, at de har
rejst sig i oprør mod mig og også
mod dem af mit folk, der er
afrimænd, ja, og de, der har
rejst sig, er overordentlig talrige.

4 Og det er dem, der har
forsøgt at tage dommersædet
fra mig, som har været årsag til
denne store ugudelighed; for
de har brugt megen smiger,
og de har forledt mange folks
hjerte, hvilket vil blive årsag til
svær trængsel blandt os; de har
holdt vore forsyninger tilbage
og har skræmt vore frimænd,
så de ikke er kommet til dig.

5 Og se, de har drevet mig
ud fra sig, og jeg er flygtet til
Gideons land med så mange
mænd, som det var mig muligt
at samle.

6 Og se, jeg har sendt en
proklamation ud i denne del af
landet; og se, de flokkes daglig
til os for at gribe til våben til
forsvar for deres land og deres
afrihed og for at hævne vore
forurettelser.
7 Og de er kommet til os, såle-

des at de, der har rejst sig i oprør
mod os, bydes trods, ja, således
at de frygter os og ikke tør drage
ud mod os for at kæmpe.

8 De har sat sig i besiddelse af
Zarahemlas land, eller byen
Zarahemla; de har udpeget en

konge over sig, og han har
skrevet et brev til lamanitternes
konge, hvori han har indgået et
forbund med ham, i hvilket
forbund han har indvilliget i at
holde byen Zarahemla, hvilket
han tror vil sætte lamanitterne
i stand til at erobre resten af
landet, og han skal indsættes
som konge over dette folk, når
de bliver besejret af lamanitterne.

9 Og se, i dit brev har du kri-
tiseret mig, men det betyder
ikke noget, jeg er ikke vred,
men fryder mig ved dit hjertes
storhed. Jeg, Pahoran, stræber
ikke efter magt, men kun efter
at beholde mit dommersæde, så
jeg kan bevare mit folks rettig-
heder og frihed. Min sjæl står
fast i den frihed, hvormed Gud
har gjort os afri.
10 Og se nu, vi vil modsætte

os ugudelighed, endog til blods-
udgydelse. Vi ville ikke udgyde
lamanitternes blod, hvis de
forblev i deres eget land.

11 Vi ville ikke udgyde vore
brødres blod, hvis ikke de rejste
sig i oprør og greb til sværdet
mod os.

12 Vi ville underkaste os træl-
domsåget, hvis det blev krævet
af Guds retfærdighed, eller hvis
han skulle befale os at gøre det.

13 Men se, han befaler os ikke,
at vi skal underkaste os vore
fjender, men at vi skal asætte vor
lid til ham, og han vil udfri os.

14 Derfor, min elskede broder
Moroni, lad os modsætte os det
onde, og et hvilket som helst
onde, vi ikke kan modsætte os

2a Alma 60:3–9.
3a Alma 51:6–7.

6a gs Frihed; Frihed.
9a Joh 8:31–36;

L&P 88:86.
13a gs Tro; Tillid.
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med vore ord, ja, såsom oprør
og opsplitninger, lad os amod-
sætte os dem med vore sværd,
så vi kan bevare vor frihed, så
vi kan fryde os over det store
privilegium ved vor kirke og ved
vor forløsers og vor Guds sag.

15 Kom derfor hastigt til mig
med nogle få af dine mænd,
og efterlad resten under Lehis
og Teankums ledelse; giv dem
magt til at føre krigen i den del
af landet i overensstemmelse
med aGuds Ånd, der også er
den frihedsånd, som er i dem.

16 Se, jeg har sendt nogle få
forsyninger til dem, så de ikke
skal omkomme, førend du kan
komme til mig.

17 Saml den styrke, du kan,
under din march hertil, og vi vil
hastigt drage mod dem, der har
skilt sig ud, i vor Guds styrke i
overensstemmelse med den tro,
som er i os.

18 Og vi vil tage byen Zara-
hemla i besiddelse, så vi kan få
mere føde at sende frem til Lehi
og Teankum; ja, vi vil drage
mod dem i Herrens styrke, og
vi vil gøre en ende på denne
store ugudelighed.

19 Og se, Moroni, jeg glæder
mig over at have modtaget dit
brev, for jeg var noget bekymret
over, hvad vi skulle gøre, om
det ville være rigtigt af os at
drage ud mod vore brødre.

20 Men du har sagt, at med-
mindre de omvender sig, har
Herren befalet dig, at du skal
drage ud mod dem.

21 Se til, at du astyrker Lehi og

Teankum i Herren; sig til dem,
at de ikke skal frygte, for Gud
vil udfri dem, ja, og også alle
dem, der står fast i den frihed,
hvormed Gud har gjort dem
fri. Og nu slutter jeg mit brev til
min elskede broder Moroni.

KAPITEL 62

Moroni kommer Pahoran til hjælp i
Gideons land – De kongemænd, der
nægter at forsvare deres land, bliver
sendt i døden – Pahoran og Moroni
genindtager Nefiha – Mange lama-
nitter slutter sig til Ammons folk –
Teankum slår Ammoron ihjel og
bliver derefter selv slået ihjel –
Lamanitterne bliver drevet ud af
landet, og der bliver stiftet fred –
Helaman vender tilbage til tjene-
stegerningen og opbygger kirken.
Omkring 62–57 f.Kr.

Og se, det skete, at da Moroni
havde modtaget dette brev,
fattede hans hjerte mod, og han
blev fyldt af en overordentlig
stor glæde på grund af Pahorans
trofasthed, at han ikke også var
en aforræder mod friheden og
sit lands sag.

2 Men han sørgede også over-
ordentlig meget på grund af
ugudeligheden blandt dem,
der havde drevet Pahoran fra
dommersædet, ja, kort sagt på
grund af dem, der havde sat
sig op imod deres land og også
deres Gud.

3 Og det skete, at Moroni efter
Pahorans ønske tog et lille antal
mænd og gav Lehi og Teankum

14a Alma 43:47.
15a 2 Kor 3:17.

gs Helligånden.
21a Zak 10:12.

62 1a Alma 60:18.
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kommando over resten af sin
hær og begyndte sin march mod
Gideons land.
4 Og han rejste afrihedens

bbanner i hver eneste by, som
han kom til, og samlede enhver
styrke, han kunne, under hele
sin march mod Gideons land.
5 Og det skete, at tusinder

flokkedes om hans banner og
greb til deres sværd til forsvar
for deres frihed, for at de ikke
skulle komme i trældom.

6 Og da Moroni således havde
samlet alle de mænd, han kunne
under hele sin march, kom han
til Gideons land; og da han
forenede sine styrker med
Pahorans, blev de overordentlig
stærke, endog stærkere end
Pakus’ mænd, han der var
akonge for dem, der havde skilt
sig ud, og som havde drevet
bfrimændene ud af Zarahemlas
land og havde taget landet i
besiddelse.
7 Og det skete, at Moroni og

Pahoran drog ned til Zarahem-
las land med deres hære og drog
frem mod byen og mødte Pakus’
mænd, således at det kom til
kamp mellem dem.

8 Og se, Pakus blev slået ihjel,
og hans mænd blev taget til
fange, og Pahoran blev genind-
sat i sit dommersæde.

9 Og Pakus’ mænd fik deres
rettergang i henhold til loven,
og også de kongemænd, der
var blevet pågrebet og kastet i
fængsel; og de blev ahenrettet
i henhold til loven, ja, hver den
af Pakus’ mænd og af konge-

mændene, som ikke ville gribe
til våben til forsvar for landet,
men ville kæmpe mod det, blev
sendt i døden.

10 Og således blev det nød-
vendigt, at denne lov skulle
iagttages nøje af hensyn til lan-
dets sikkerhed; ja, og hver den,
der nægtede at bevare deres
frihed, blev hastigt henrettet i
henhold til loven.

11 Og således endte det tre-
divte år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk; Moroni og Pahoran havde
genoprettet freden i Zarahemlas
land blandt deres eget folk,
idet de havde straffet alle dem,
som ikke var tro mod frihedens
sag, med døden.

12 Og det skete i begyndelsen
af det enogtredivte år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk, at Moroni
straks foranledigede, at der
skulle sendes forsyninger, og
også at der skulle sendes en
hær på seks tusinde mand til
Helaman til at hjælpe ham med
at holde den del af landet.

13 Og han foranledigede også,
at der skulle sendes en hær
på seks tusinde mand med
en tilstrækkelig mængde mad
til Lehis og Teankums hære.
Og det skete, at dette blev
gjort for at befæste landet mod
lamanitterne.

14 Og det skete, at Moroni og
Pahoran, der efterlod et stort
antal mænd i Zarahemlas land,
begyndte deres march mod
Nefihas land med et stort antal

4a gs Frihed.
b Alma 46:12–13, 36.

gs Banner.
6a Alma 61:4–8.

b Alma 51:5–7.
9a gs Dødsstraf.
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mænd, fast besluttede på at over-
mande lamanitterne i den by.
15 Og det skete, at mens de

marcherede mod dette land,
overmandede de et stort antal
af lamanitternes mænd og
slog mange af dem ihjel og tog
deres forsyninger og deres
krigsvåben.

16 Og det skete, efter at de
havde overmandet dem, at
de fik dem til at indgå en
pagt om, at de ikke mere ville
gribe til deres krigsvåben mod
nefitterne.

17 Og da de havde indgået
denne pagt, sendte de dem hen
for at bo blandt Ammons folk;
og i antal var de omtrent fire
tusinde, som ikke var blevet
slået ihjel.

18 Og det skete, at da de havde
sendt dem bort, fortsatte de
deres march mod Nefihas land.
Og det skete, at da de kom til
byen Nefiha, slog de deres telte
op på Nefihas sletter, som ligger
i nærheden af byen Nefiha.

19 Se, Moroni nærede ønske
om, at lamanitterne skulle kom-
me ud for at kæmpe mod dem
på sletterne, men lamanitterne,
der kendte til deres overor-
dentlig store mod, og som så
det store antal af dem, turde
derfor ikke at komme ud mod
dem, derfor kom de ikke ud for
at kæmpe den dag.

20 Og da natten kom, gik
Moroni ud i nattens mørke og
klatrede op på toppen af muren
for at udspionere, i hvilken del
af byen lamanitterne lå lejret
med deres hær.

21 Og det skete, at de lå mod
øst ved indgangen; og de sov
alle. Og se, Moroni vendte tilba-
ge til sin hær og foranledigede,
at de i hast skulle gøre stærke
reb og stiger klar, som kunne
fires ned fra toppen af muren på
den indvendige side af muren.

22 Og det skete, at Moroni
foranledigede, at hans mænd
skulle marchere frem og klatre
op på toppen af muren og fire
sig ned i den del af byen, ja,
mod vest, hvor lamanitterne
ikke lå lejret med deres hære.

23 Og det skete, at de alle blev
firet ned i byen om natten ved
hjælp af deres stærke reb og
deres stiger; da morgenen kom,
var de således alle indenfor
byens mure.

24 Og se, da lamanitterne
vågnede og så, at Moronis hære
var indenfor murene, blev de
overordentlig rædselsslagne i
en sådan grad, at de flygtede
ud ad passagen.

25 Og se, da Moroni så, at de
flygtede for ham, foranledigede
han, at hans mænd skulle
marchere frem mod dem, og
slog mange ihjel og omringede
mange andre og tog dem til
fange; og resten af dem flygtede
ind i Moronis land, som lå i
grænseegnene ved kysten.

26 Således havde Moroni og
Pahoran sat sig i besiddelse af
byen Nefiha uden tab af en
eneste sjæl; og der var mange af
lamanitterne, der blev slået ihjel.

27 Se, det skete, at mange af
de lamanitter, der var fanger,
nærede ønske om at slutte sig
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til aAmmons folk og blive et
frit folk.
28 Og det skete, at så mange,

som nærede ønske derom, de
fik efter deres ønske.

29 Derfor sluttede alle de lama-
nitiske fanger sig til Ammons
folk og begyndte at arbejde
overordentlig flittigt med at
dyrke jorden, avle al slags korn
samt opdrætte flokke og hjorde
af enhver art; og således blev
nefitterne befriet for en stor
byrde, ja, således at de blev
befriet for alle de tilfangetagne
lamanitter.

30 Se, det skete, at Moroni,
efter at han havde sat sig i besid-
delse af byen Nefiha og havde
taget mange fanger, hvilket for-
mindskede lamanitternes hære
overordentlig meget, og havde
befriet mange af de nefitter,
der var blevet taget til fange,
hvilket styrkede Moronis hær
overordentlig meget, Moroni
drog derfor af sted fra Nefihas
land til Lehis land.

31 Og det skete, at da lama-
nitterne så, at Moroni var på
vej imod dem, blev de igen
rædselsslagne og flygtede for
Moronis hær.

32 Og det skete, at Moroni
og hans hær forfulgte dem fra
by til by, indtil de blev mødt
af Lehi og Teankum, og lama-
nitterne flygtede for Lehi og
Teankum helt ned til grænseeg-
nene ved kysten, indtil de kom
til Moronis land.

33 Og alle lamanitternes hære
var samlet, således at de alle
udgjorde én hær i Moronis land.

Se, Ammoron, lamanitternes
konge, var også med dem.

34 Og det skete, at Moroni
og Lehi og Teankum slog lejr
med deres hære rundt omkring
på grænsen til Moronis land,
således at lamanitterne var
omringet i grænseegnene ved
ø d e m a r k e n m o d s y d o g i
grænseegnene ved ødemarken
mod øst.

35 Og således slog de lejr for
natten. For se, nefitterne og også
lamanitterne var udmattede på
grund af den anstrengende
march, derfor udtænkte de ikke
nogen list til om natten, bortset
fra Teankum, for han var over-
ordentlig vred på Ammoron i
en sådan grad, at han mente, at
Ammoron og Amalikija, hans
bror, havde været aårsag til
denne store og vedvarende krig
mellem dem og lamanitterne,
hvilket havde været årsag til så
megen krig og blodsudgydelse,
ja, og så stor hungersnød.

36 Og det skete, at Teankum i
sin vrede gik ind i lamanitternes
lejr og firede sig ned over byens
mure. Og han gik fra sted til
sted med et reb, således at han
til sidst fandt kongen, og han
akastede et kastespyd mod ham,
som gennemborede ham nær
hjertet. Men se, kongen vække-
de sine tjenere, før han døde,
således at de forfulgte Teankum
og slog ham ihjel.

37 Se, det skete, at da Lehi og
Moroni erfarede, at Teankum
var død, blev de overordentlig
sorgfulde, for se, han var en
mand, der havde kæmpet tap-

27a gs Anti-nefi-lehier. 35a Alma 48:1. 36a Alma 51:33–34.
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pert for sit land, ja, en sand
ven af friheden, og han havde
lidt mange overordentlig svære
trængsler. Men se, han var død
og var gået al kødets gang.
38 Se, det skete, at Moroni

den næste dag marcherede frem
og faldt over lamanitterne,
således at han slog dem ihjel
under en stor nedslagtning; og
de drev dem ud af landet, og
de flygtede, ja, så de ikke på
dette tidspunkt vendte om mod
nefitterne.

39 Og således endte det enog-
tredivte år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk; og således havde de haft
krige og blodsudgydelser og
hungersnød og trængsel i et
tidsrum af mange år.

40 Og der havde været mord
og stridigheder og opsplitninger
og al slags ugudelighed blandt
Nefis folk; alligevel blev de
skånet for de aretfærdiges skyld,
ja, på grund af de retfærdiges
bønner blev de skånet.
41 Men se, på grund af den

overordentlig store længde på
krigen mellem nefitterne og
lamanitterne var mange blevet
forhærdede på grund af krigens
overordentlig store længde; og
mange var på grund af deres
atrængsler blevet blødgjort i
en sådan grad, at de ydmygede
sig for Gud, endog i ydmyghe-
dens dyb.
42 Og det skete, at efter at

Moroni havde befæstet de dele
af landet, som var mest udsat
for lamanitterne, indtil de var

tilstrækkeligt stærke, vendte
han tilbage til byen Zarahemla;
og også Helaman vendte tilbage
til sin arvelod; og der var end-
nu engang skabt fred blandt
Nefis folk.

43 Og Moroni overlod kom-
mandoen over sine hære i
hænderne på sin søn, hvis navn
var Moroniha, og han trak sig
tilbage til sit hus, så han kunne
tilbringe resten af sine dage
i fred.

44 Og Pahoran vendte tilbage
til dommersædet; og Helaman
påtog sig igen at prædike Guds
ord for folket, for på grund af
de mange krige og stridigheder
var det blevet nødvendigt, at
der igen skulle foretages en re-
gulering i kirken.

45 Derfor gik Helaman og
hans brødre ud og kundgjorde
Guds ord med megen kraft til
aoverbevisning af mange folk
om deres ugudelighed, hvilket
fik dem til at omvende sig fra
deres synder og blive døbt til
Herren deres Gud.

46 Og det skete, at de igen
etablerede Guds kirke overalt i
hele landet.

47 Ja, og der blev fastsat
bestemmelser henhørende til
loven. Og deres adommere og
deres overdommere blev valgt.

48 Og Nefis folk begyndte
igen at have afremgang i landet
og begyndte igen at mangfol-
diggøre sig og at vokse sig
overordentlig stærke i landet.
Og de begyndte at blive over-
ordentlig rige.

40a Alma 45:15–16.
41a gs Modgang.

45a L&P 18:44.
47a Mosi 29:39.

48a Alma 50:20.
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49 Men til trods for deres
rigdom eller deres styrke eller
deres velstand var de ikke ind-
bildske i deres øjnes stolthed,
ej heller var de langsomme til
at huske Herren deres Gud, men
de ydmygede sig overordentligt
for ham.

50 Ja, de huskede, hvor store
ting Herren havde gjort for dem,
at han havde udfriet dem fra
død og fra bånd og fra fængsler
og fra alle slags trængsler, og
han havde udfriet dem af deres
fjenders hænder.

51 Og de bad bestandig til
Herren deres Gud, således at
Herren velsignede dem i over-
ensstemmelse med sit ord, så
de voksede sig stærke og havde
fremgang i landet.

52 Og det skete, at alt dette
blev gjort. Og Helaman døde
i det femogtredivte år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk.

KAPITEL 63

Shiblon og senere Helaman overta-
ger de hellige optegnelser – Mange
nefitter rejser til landet mod nord
– Hagot bygger skibe, som sejler
ud på havet mod vest – Moroniha
besejrer lamanitterne i kamp. Om-
kring 56–52 f.Kr.

Og det skete i begyndelsen af
det seksogtredivte år af den pe-
riode, hvor dommerne regerede
over Nefis folk, at aShiblon tog
de bhellige ting, som af Alma var

blevet overdraget til Helaman,
i besiddelse.

2 Han var en retfærdig mand,
og han vandrede retsindigt for
Gud, og han bestræbte sig på
bestandigt at gøre godt og at
holde Herren sin Guds befalin-
ger; og ligeså gjorde hans bror.

3 Og det skete, at Moroni også
døde. Og således endte det
seksogtredivte år af dommer-
nes regeringstid.

4 Og det skete i det syvogtre-
divte år af dommernes rege-
ringstid, at der var en stor
gruppe mennesker, som talte
fem tusinde og fire hundrede
mænd med deres hustruer og
deres børn, som drog ud af
Zarahemlas land ind i det land,
der lå mod anord.
5 Og det skete, at Hagot,

der var en meget videbegærlig
mand, han gik derfor i gang og
byggede sig et overordentlig
stort skib i grænseegnene af
landet Overflod mod landet
Ødelæggelse, og han satte det i
vandet i det vestlige hav ved
den asmalle tange, som førte
ind i landet mod nord.

6 Og se, der var mange af
nefitterne, som gik derind og
sejlede af sted med megen pro-
viant, og også mange kvinder og
børn; og de sejlede mod nord.
Og således endte det syvogtre-
divte år.

7 Og i det otteogtredivte år
byggede denne mand andre
skibe. Og det første skib kom
også tilbage, og mange flere folk
gik ind i det, og de tog også

63 1a Alma 38:1–2.
b Alma 37:1–12.

gs Hellig (tillægsord).
4a Alma 22:31.

5a Alma 22:32;
Eter 10:20.
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megen proviant med og sejlede
igen ud mod landet mod nord.
8 Og det skete, at man aldrig

siden hørte noget til dem. Og
vi formoder, at de er druknet i
havets dyb. Og det skete, at
endnu et skib også sejlede af
sted, og hvor hun sejlede hen,
ved vi ikke.

9 Og det skete, at der i det år
var mange folk, som drog ind i
landet mod anord. Og således
endte det otteogtredivte år.
10 Og det skete i det ni og

tredivte år af dommernes rege-
ringstid, at Shiblon også døde,
og Corianton var draget bort til
landet mod nord i et skib for at
bringe forsyninger til de folk,
der var draget bort til dette land.

11 Derfor blev det nødvendigt
for Shiblon før sin død at over-
drage de hellige ting til aHela-
mans søn, som hed Helaman,
idet han blev kaldt efter sin fars
navn.

12 Se nu, alle de aindgraverin-
ger, der var i Helamans besid-
delse, blev skrevet af og sendt
ud til menneskenes børn over

hele landet, med undtagelse af
de dele, som Alma havde befa-
let bikke skulle komme frem.
13 Alligevel skulle disse ting

holdes hellige og aoverdrages
fra den ene slægt til den anden;
derfor var de i dette år blevet
overdraget til Helaman før
Shiblons død.

14 Og det skete også i dette
år, at der var nogle, som havde
skilt sig ud, som var gået over
til lamanitterne, og de blev igen
ophidset til vrede mod nefitterne.

15 Og også i det selv samme år
kom de ned med en talrig hær
for at føre krig mod aMoronihas
folk, eller mod Moronihas hær,
i hvilket forehavende de blev
slået og drevet tilbage igen til
deres egne lande, idet de led
store tab.

16 Og således endte det ni-
ogtredivte år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk.

17 Og således endte beretnin-
gen om Alma og hans søn
Helaman og også Shiblon, som
var hans søn.

Helamans Bog

En beretning om nefitterne. Deres krige og stridigheder og deres
kiv. Og også mange hellige profeters profetier før Kristi komme,

ifølge Helamans optegnelser, han som var Helamans søn, og også
ifølge hans sønners optegnelser, helt op til Kristi komme. Og også
mange af lamanitterne bliver omvendt. En beretning om deres
omvendelse. En beretning om lamanitternes retfærdighed og

9a Hel 3:11–12.
11a Se overskriften til

Helamans Bog.

12a Alma 18:36.
b Alma 37:27–32.

13a Alma 37:4.

15a Alma 62:43.
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nefitternes ugudelighed og vederstyggeligheder ifølge Helamans
og hans sønners optegnelse, helt op til Kristi komme, hvilken
optegnelse kaldes Helamans bog, og så videre.

KAPITEL 1

Pahoran den Anden bliver over-
dommer og bl iver myrdet af
Kishkumen – Pakumeni overtager
dommersædet – Coriantumr leder
de lamanitiske hære, indtager
Zarahemla og slår Pakumeni ihjel
– Moroniha besejrer lamanitterne
og genindtager Zarahemla, og
Coriantumr bliver slået ihjel.
Omkring 52–50 f.Kr.

OG se nu, det skete i begyn-
delsen af det fyrretyvende

år af den periode, hvor dom-
merne regerede over Nefis folk,
at der opstod en alvorlig van-
skelighed blandt det nefitiske
folk.
2 For se, aPahoran var død og

gået al kødets gang; derfor
opstod der blandt de brødre,
der var Pahorans sønner, en
alvorlig strid om, hvem der
skulle have dommersædet.

3 Se, dette er navnene på dem,
der stredes om dommersædet,
og som også fik folket til at
strides: Pahoran, Pa’anki og
Pakumeni.

4 Se, dette er ikke alle Pahorans
sønner (for han havde mange),
men dette er dem, der stredes
om dommersædet; derfor for-
årsagede de en opdeling af fol-
ket i tre grupper.

5 Alligevel skete det, at Paho-
ran ved folkets astemme blev

udpeget til at være overdom-
mer og regent over Nefis folk.

6 Og det skete, at Pakumeni,
da han så, at han ikke kunne
få dommersædet, accepterede
folkets stemme.

7 Men se, Pa’anki og den del
af folket, der nærede ønske om,
at han skulle være deres regent,
blev overordentlig vrede; derfor
stod han i begreb med ved
smiger at få disse mennesker til
at rejse sig i oprør mod deres
brødre.

8 Og det skete, da han skulle
til at gøre dette, se, da blev
han pågrebet og blev prøvet i
overensstemmelse med folkets
stemme og dømt til døden, for
han havde rejst sig i oprør og
forsøgt at tilintetgøre folkets
afrihed.
9 Se, da de mennesker, der

nærede ønske om, at han skulle
være deres regent, så, at han
blev dømt til døden, blev de
vrede; og se, de sendte en vis
Kishkumen af sted, ja, til Paho-
rans dommersæde og myrdede
Pahoran, mens han sad på
dommersædet.

10 Og han blev forfulgt af
Pahorans tjenere; men se, så
hastig var Kishkumens flugt,
at ingen kunne indhente ham.

11 Og han gik til dem, der
havde sendt ham, og de indgik
alle en pagt, ja, svor ved deres
evige skaber, at de ikke ville

[Helamans Bog]
1 2a Alma 50:40.

5a Mosi 29:26–29.
8a gs Frihed.
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fortælle nogen, at Kishkumen
havde myrdet Pahoran.
12 Derfor blev Kishkumen

ikke kendt blandt Nefis folk,
for han var i forklædning på
det tidspunkt, da han myrdede
Pahoran. Og Kishkumen og
hans bande, som havde sluttet
pagt med ham, blandede sig
med folket på en sådan måde,
at de ikke alle kunne findes;
men så mange, som blev fundet,
blev dømt til adøden.

13 Og se nu, Pakumeni blev i
overensstemmelse med folkets
stemme udpeget til at være
overdommer og regent over
folket til at regere i sin bror
Pahorans sted, og det var i over-
ensstemmelse med hans ret.
Og alt dette blev gjort i det fyr-
retyvende år af dommernes
regeringstid, og det fik en ende.

14 Og det skete i det enog-
fyrretyvende år af dommernes
regeringstid, at lamanitterne
havde samlet en utællelig hær
af mænd og bevæbnet dem med
sværd og med sabler og med
buer og med pile og med hjelme
og med brynjer og med alle
slags skjolde af enhver art.

15 Og de kom igen ned, så de
kunne føre krig mod nefitterne.
Og de blev anført af en mand,
hvis navn var Coriantumr; og
han var efterkommer af Zara-
hemla; og han var en, der havde
skilt sig ud fra nefitterne; og han
var en stor og en mægtig mand.

16 Derfor antog lamanitternes
konge, hvis navn var Tubalot,
og som var aAmmorons søn, at

Coriantumr, der var en mægtig
mand, kunne stå sig imod ne-
fitterne med sin styrke og også
med sin store visdom, således
at han ved at sende ham ud
ville få magt over nefitterne –

17 derfor ophidsede han dem
til vrede, og han samlede sine
hære, og han udpegede Corian-
tumr til at være leder for dem,
og han foranledigede, at de
skulle marchere ned til Zara-
hemlas land for at kæmpe mod
nefitterne.

18 Og det skete, at de på
grund af den megen strid og de
store vanskeligheder i regerin-
gen ikke havde sat tilstrækkelig
med vagter i Zarahemlas land,
for de havde ment, at lamanit-
terne ikke turde komme ind i
hjertet af deres lande for at an-
gribe den store by Zarahemla.

19 Men det skete, at Corian-
tumr marcherede frem i spidsen
for sin talrige skare og faldt
over byens indbyggere, og
deres march foregik med en så
overordentlig stor fart, at der
ingen tid var for nefitterne til at
samle deres hære.

20 Derfor huggede Coriantumr
vagtposterne ned ved indgan-
gen til byen og marcherede med
hele sin hær ind i byen, og de
slog enhver ihjel, som satte sig
til modværge mod dem, således
at de tog hele byen i besiddelse.

21 Og det skete, at Pakumeni,
som var overdommer, flygtede
for Coriantumr lige til byens
mure. Og det skete, at Corian-
tumr huggede ham ned, mens

12a gs Dødsstraf. 16a Alma 52:3.
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han stod ved muren, så han
døde. Og således endte Paku-
meni sine dage.
22 Og se, da Coriantumr så,

at han var i besiddelse af byen
Zarahemla og så, at nefitterne
var flygtet for dem og var blevet
slået ihjel og var blevet pågrebet
og var blevet kastet i fængsel, og
at han havde sat sig i besiddelse
af den stærkeste fæstning i hele
landet, fattede hans hjerte mod,
således at han stod i begreb med
at drage ud mod hele landet.

23 Og se, han forblev ikke i
Zarahemlas land, men med en
stor hær marcherede han frem,
ja, mod byen Overflod, for det
var hans agt at drage frem og
hugge sig vej med sværdet, så
han kunne indtage de nordlige
dele af landet.

24 Og da han mente, at deres
største styrke var midt i landet,
marcherede han derfor frem,
idet han ikke gav dem tid til at
samle sig andet end i små grup-
per; og på denne måde faldt de
over dem og huggede dem til
jorden.

25 Men se, Coriantumrs march
gennem landets midte gav
Moroniha stor fordel over dem
til trods for det store antal
nefitter, der blev slået ihjel.

26 For se, Moroniha havde
ment, at lamanitterne ikke turde
komme ind i midten af landet,
men at de ville angribe byerne
rundt omkring i grænseegnene,
sådan som de hidtil havde gjort;
derfor havde Moroniha foranle-
diget, at deres stærke hære skul-

le holde disse områder rundt
omkring ved grænseegnene.

27 Men se, lamanitterne var
ikke bange, sådan som han
havde ønsket, men de var kom-
met ind i midten af landet og
havde indtaget hovedstaden,
som var byen Zarahemla, og
drog gennem de vigtigste dele
af landet, idet de slog folket
ihjel under en stor nedslagtning,
både mænd, kvinder og børn
og tog mange byer og støtte-
punkter i besiddelse.

28 Men da Moroniha havde
opdaget dette, sendte han straks
Lehi af sted med en hær uden
om for at afskære dem, før de
kom til landet Overflod.

29 Og dette gjorde han; og han
afskar dem, før de kom til landet
Overflod, og udkæmpede et
slag mod dem, således at de
begyndte at trække sig tilbage
mod Zarahemlas land.

30 Og det skete, at Moroniha
afskar dem på deres tilbagetog
og udkæmpede et slag mod
dem af en sådan størrelse, at det
blev et overordentlig blodigt
slag; ja, mange blev slået ihjel,
og blandt dem, der blev slået
ihjel, var også aCoriantumr.
31 Og se nu, lamanitterne

kunne ikke trække sig tilbage
i nogen retning, hverken mod
nord eller mod syd eller mod øst
eller mod vest, for de var om-
ringet på alle sider af nefitterne.

32 Og således havde Corian-
tumr kastet lamanitterne ind
midt blandt nefitterne, således
at de var i nefitternes magt, og

30a Hel 1:15.
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han selv var blevet slået ihjel,
og lamanitterne overgav sig i
nefitternes hænder.
33 Og det skete, at Moroniha

igen tog byen Zarahemla i be-
siddelse og foranledigede, at
de lamanitter, der var blevet
taget til fange, skulle drage ud
af landet i fred.

34 Og således endte det enog-
fyrretyvende år af dommernes
regeringstid.

KAPITEL 2

Helaman, søn af Helaman, bliver
overdommer – Gadianton leder
Kishkumens bande – Helamans
tjener slår Kishkumen ihjel, og
Gadiantons bande flygter ud i øde-
marken. Omkring 50–49 f.Kr.

Og det skete i det toogfyrre-
tyvende år af dommernes re-
geringstid, efter at Moroniha
igen havde stiftet fred mellem
nefitterne og lamanitterne, se,
at der ingen var til at udfylde
dommersædet, derfor opstod
der igen en strid blandt folket
om, hvem der skulle udfylde
dommersædet.
2 Og det skete, at Helaman, der

var Helamans søn, ved folkets
stemme blev udpeget til at
udfylde dommersædet.

3 Men se, aKishkumen, som
havde myrdet Pahoran, lå på lur
for også at slå Helaman ihjel;
og han blev støttet af sin bande,
som havde indgået en pagt om,
at ingen skulle kende til hans
ugudelighed.

4 For der var en vis aGadian-
ton, som var overordentlig
dygtig til at bruge mange ord
og også til sin beskæftigelse, at
udføre det hemmelige værk af
mord og røveri, derfor blev han
leder af Kishkumens bande.

5 Derfor smigrede han dem
og også Kishkumen med, at
hvis de ville indsætte ham i
dommersædet, ville han tilstede
dem, der tilhørte hans bande,
at de blev indsat til at have
magt og myndighed over folket;
derfor forsøgte Kishkumen at
slå Helaman ihjel.

6 Og det skete, mens han var
på vej til dommersædet for
at slå Helaman ihjel, se, en af
Helamans tjenere havde været
ude om natten og havde ved
at forklæde sig fået kendskab
til de planer, der var blevet
lagt af denne bande om at slå
Helaman ihjel –

7 og det skete, at han mødte
Kishkumen, og han gav ham et
tegn; derfor gjorde Kishkumen
ham bekendt med målet for
sit ønske og ønskede af ham,
at han ville føre ham til dom-
mersædet, så han kunne myrde
Helaman.

8 Og da Helamans tjener var
blevet bekendt med hele Kish-
kumens hjerte, og hvordan at
det var hans mål at myrde, og
at det også var målet for alle
dem, der tilhørte hans bande,
at myrde og at røve og at vinde
magt (og dette var deres ahem-
melige plan og deres sammen-
sværgelse), sagde Helamans

2 3a Hel 1:9.
4a gs Gadiantonrøverne.

8a 2 Ne 10:15.
gs Hemmelige

sammensværgelser.
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tjener til Kishkumen: Lad os gå
hen til dommersædet.
9 Se, dette behagede Kishku-

men overordentlig meget, for
han antog, at han kunne gen-
nemføre sin plan; men se, mens
de var på vej hen til dommer-
sædet, stak Helamans tjener
Kishkumen lige i hjertet, så han
faldt død om uden et suk. Og
han løb hen og fortalte Helaman
alt det, som han havde set og
hørt og gjort.

10 Og det skete, at Helaman
sendte folk ud for at pågribe
denne bande af røvere og hem-
melige mordere, så de kunne
blive henrettet i henhold til
loven.

11 Men se, da Gadianton fandt
ud af, at Kishkumen ikke vendte
tilbage, frygtede han, at han
skulle blive slået ihjel, derfor
foranledigede han, at hans ban-
de skulle følge ham. Og de tog
deres flugt ud af landet og ud i
ødemarken ad en hemmelig vej,
og da Helaman sendte folk ud
for at pågribe dem, var de såle-
des ikke nogen steder at finde.

12 Og mere om denne Gadian-
ton skal der siges siden hen. Og
således endte det toogfyrrety-
vende år af den periode, hvor
dommerne regerede over Nefis
folk.

13 Og se, i slutningen af denne
bog vil I se, at denne aGadianton
blev årsag til Nefis folks fald,
ja, til deres næsten fuldstændige
udryddelse.

14 Se, jeg mener ikke slutnin-
gen af Helamans bog, men jeg

mener slutningen af Nefis bog,
hvorfra jeg har taget hele den
beretning, som jeg har skrevet.

KAPITEL 3

Mange nefitter udvandrer til landet
mod nord – De bygger huse af
cement og fører mange optegnelser
– Ti tusinder bliver omvendt og
døbt – Guds ord fører menneskene
til frelse – Nefi, Helamans søn,
udfylder dommersædet. Omkring
49–39 f.Kr.

Og se, det skete i det treogfyr-
retyvende år af dommernes
regeringstid, at der ingen strid
var blandt Nefis folk bortset fra
lidt stolthed, der var i kirken,
hvad der forårsagede lidt kiv
blandt folket, hvilke anliggen-
der blev afgjort i slutningen af
det treogfyrretyvende år.

2 Og der var ingen strid blandt
folket i det fireogfyrretyvende
år, ej heller var der megen strid
i det femogfyrretyvende år.

3 Og det skete i det seksogfyr-
retyvende, ja, at der var megen
strid og mange, som skilte sig
ud, således at overordentlig
mange rejste ud af Zarahemlas
land og drog op til landet mod
anord for at arve det.
4 Og de rejste et så overor-

dentlig langt stykke vej, at de
kom til astore søer og mange
floder.

5 Ja, og de spredte sig endog
ud over alle dele af landet ind i
enhver del, som ikke var blevet
efterladt øde og uden tømmer på

13a Hel 6:18; 4 Ne 1:42. 3 3a Alma 63:4. 4a Mosi 8:8; Morm 6:4.
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grund af de mange indbyggere,
som før havde arvet landet.
6 Og se, ingen del af landet var

øde, undtagen hvad angår tøm-
mer; men på grund af omfanget
af aødelæggelsen af det folk,
der før havde beboet landet,
blev det kaldt for bøde.

7 Og da der kun var lidt
tømmer på landets overflade,
blev de folk, der drog ud, derfor
overordentlig dygtige til at
arbejde med cement; derfor
byggede de huse af cement, som
de boede i.

8 Og det skete, at de mangfol-
diggjorde sig og spredte sig og
drog ud fra landet mod syd til
landet mod nord og spredte sig
i en sådan grad, at de begyndte
at dække hele jordens overflade
fra havet mod syd til havet mod
nord, fra havet mod avest til
havet mod øst.
9 Og de folk, der var i landet

mod nord, boede i telte og i huse
af cement; og de lod ethvert
træ, der spirede frem af jordens
overflade, vokse op, så de med
tiden kunne få tømmer til at
bygge deres huse af, ja, deres
byer og deres templer og deres
synagoger og deres helligdom-
me og alle slags bygninger.

10 Og det skete, at da tømmer
kun fandtes overordentlig spar-
somt i landet mod nord, sendte
de meget derop ved hjælp af
askibsfart.
11 Og således satte de folk i

landet mod nord i stand til at

bygge mange byer, både af træ
og af cement.

12 Og det skete, at der var
mange af aAmmons folk, der var
lamanitter af fødsel, som også
drog af sted ind i dette land.

13 Og se, der er blandt mange
af dette folk ført mange opteg-
nelser om dette folks virke, og
disse optegnelser om dem er de-
taljerede og meget omfattende.

14 Men se, ikke en hundrede-
del af dette folks virke, ja, be-
retningen om lamanitterne og
om nefitterne og deres krige og
stridigheder og kiv og deres for-
kyndelse og deres profetier og
deres skibsfart og deres bygning
af skibe og deres bygning af
atempler og af synagoger og
deres helligdomme og deres
retfærdighed og deres ugude-
lighed og deres mord og deres
røverier og deres plyndringer
og alle slags vederstyggelig-
heder og utugtigheder kan
rummes i dette værk.

15 Men se, der er mange bøger
og mange optegnelser af enhver
art, og de er hovedsagelig blevet
ført af nefitterne.

16 Og de er blevet aoverdraget
fra den ene slægt til den næste
af nefitterne, lige indtil de er
faldet i overtrædelse og er ble-
vet myrdet, udplyndret og jaget
og fordrevet og slået ihjel og
spredt over jordens overflade
og blandet med lamanitterne,
indtil de bikke mere kaldes
nefitter, eftersom de er blevet

6a Mosi 21:25–27.
b Alma 22:31.

8a Alma 22:27, 32.
10a Alma 63:5–8.

12a Alma 27:21–26.
14a 2 Ne 5:16;

Jakob 1:17;
3 Ne 11:1.

16a 1 Ne 5:16–19;
Alma 37:4.

b Alma 45:12–14.



427 Helamans Bog 3:17–29

ugudelige og vilde og grusom-
me, ja, selv er blevet lamanitter.
17 Og nu vender jeg igen

tilbage til min beretning; altså,
det, som jeg har omtalt, skete,
efter at der havde været store
stridigheder og uroligheder og
krige og kiv blandt Nefis folk.

18 Og det seksogfyrretyvende
år af dommernes regeringstid
endte;

19 og det skete, at der stadig
var stor strid i landet, ja, selv
i det syvogfyrretyvende år og
også i det otteogfyrretyvende år.

20 Alligevel udfyldte Helaman
dommersædet i retfærdighed og
upartiskhed; ja, han bestræbte
sig på at holde Guds lovbud
og retsregler og befalinger;
og han gjorde bestandig det,
der var ret i Guds øjne; og han
vandrede på sin fars veje,
således at han havde fremgang
i landet.

21 Og det skete, at han fik to
sønner. Han gav den ældste
navnet aNefi og den yngste
navnet bLehi. Og de begyndte at
vokse op for Herren.

22 Og det skete, at krigene
og stridighederne i et begrænset
omfang begyndte at høre op
blandt det nefitiske folk i slutnin-
gen af det otteogfyrretyvende år
af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk.

23 Og det skete i det niogfyr-
retyvende år af dommernes
regeringstid, at der blev skabt
vedvarende fred i landet lige

bortset fra de hemmelige sam-
mensværgelser, som røveren
aGadianton havde stiftet i de
mere befolkede dele af landet,
hvilket på det tidspunkt ikke
var kendt af dem, der stod i
spidsen for regeringen; derfor
blev de ikke udryddet af landet.

24 Og det skete i det selv sam-
me år, at der var overordentlig
stor fremgang i kirken, således
at der var tusinder, der sluttede
sig til kirken og blev døbt til
omvendelse.

25 Og så stor var fremgangen i
kirken, og så mange var de vel-
signelser, der blev udøst over
folket, at endog højpræsterne
og lærerne selv var overmåde
forbavsede.

26 Og det skete, at Herrens
værk havde fremgang, så der
blev døbt og føjet mange sjæle
til Guds kirke, ja, endog ti-
tusinder.

27 Således kan vi se, at Herren
er barmhjertig mod alle, som i
hjertets oprigtighed vil påkalde
hans hellige navn.

28 Ja, således ser vi, at himlens
aport er åben for balle, nemlig
for dem, der vil tro på Jesu Kristi
navn, han, som er Guds Søn.

29 Ja, vi ser, at hver den, der
vil, kan gribe fat i aGuds ord,
som er blevende og virksomt,
som skal sønderdele al Djæve-
lens snedighed og alle hans
snarer og rænker og lede Kristi
menneske ad en snæver og
ctrang vej over den evigtvarende

21a gs Nefi, Helamans
søn.

b gs Lehi, nefitisk
missionær.

23a Hel 2:4.
28a 2 Ne 31:9, 17.

b ApG 10:28;
Rom 2:10–11.

29a gs Guds ord.
b Hebr 4:12;

L&P 11:2.
c 2 Ne 9:41; 33:9.
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elendigheds dkløft, som er beredt
til at opsluge de ugudelige –
30 og anbringe deres sjæl, ja,

deres udødelige sjæl ved Guds
ahøjre hånd i Himmeriget, så
de kan sætte sig sammen med
Abraham og Isak og med Jakob
og med alle vore hellige fædre
og ikke mere at gå ud derfra.
31 Og i det år var der vedva-

rende glæde i Zarahemlas land
og i alle egnene rundt omkring,
ja, i hele det land, som nefitterne
besad.

32 Og det skete, at der var fred
og overordentlig stor glæde i
resten af det niogfyrretyvende
år; ja, og der var også vedva-
rende fred og stor glæde i
det halvtredsindstyvende år af
dommernes regeringstid.

33 Og i det enoghalvtred-
sindstyvende år af dommernes
regeringstid var der også fred
bortset fra den stolthed, som
begyndte at komme ind i kir-
ken – ikke ind i Guds kirke,
men ind i hjertet på de folk, der
foregav at tilhøre Guds kirke –

34 og de blev indbildske i
astolthed, så de endog forfulgte
mange af deres brødre. Se, dette
var et stort onde, som fik den
mere ydmyge del af folket til at
lide store forfølgelser og til at
vade gennem megen trængsel.
35 Alligevel afastede og bbad

de ofte og voksede sig stærkere
og stærkere i deres cydmyghed
og fastere og fastere i troen på
Kristus, indtil deres sjæl blev

fyldt af glæde og fortrøstning,
ja, indtil deres hjerte blev
drenset og ehelliggjort, hvilken
helliggørelse finder sted som
følge af, at de fgiver deres hjerte
hen til Gud.

36 Og det skete, at det toog-
halvtredsindstyvende år også
endte i fred bortset fra den over-
ordentlig store stolthed, der var
kommet ind i folkets hjerte, og
det var på grund af deres over-
ordentlig store arigdomme og
deres velstand i landet; og den
voksede i dem fra dag til dag.

37 Og det skete i det treoghalv-
tredsindstyvende år af dommer-
nes regeringstid, at Helaman
døde, og hans ældste søn Nefi
begyndte at regere i hans sted.
Og det skete, at han udfyldte
dommersædet i retfærdighed
og upartiskhed, ja, han holdt
Guds befalinger og vandrede på
sin fars veje.

KAPITEL 4

Nogle af dem, der har skilt sig ud
fra nefitterne, slutter sig sammen
med lamanitterne og indtager
Zarahemlas land – Nefitternes
nederlag skyldes deres ugudelighed
– Kirken svinder hen, og folket
bliver svagt som lamanitterne.
Omkring 38–30 f.Kr.

Og det skete i det fireoghalv-
tredsindstyvende år, at der var
megen kiv i kirken, og der var
også astrid blandt folket i en

29d 1 Ne 15:28–30.
30a Matt 25:33–34.
34a gs Stolthed.
35a gs Faste.

b gs Bøn.
c gs Ydmyg.
d gs Ren og uren.
e gs Helliggørelse.

f 2 Krøn 30:8;
Mosi 3:19.

36a gs Rigdom.
4 1a 3 Ne 11:29.
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sådan grad, at der fandt megen
blodsudgydelse sted.
2 Og den oprørske del blev

slået ihjel og drevet ud af landet,
og de drog over til lamanitter-
nes konge.

3 Og det skete, at de anstrengte
sig for at ophidse lamanitterne
til krig mod nefitterne; men se,
lamanitterne var overordentlig
bange, således at de ikke ville
lytte til ordene fra dem, der
havde skilt sig ud.

4 Men det skete i det seks-
oghalvtredsindstyvende år af
dommernes regeringstid, at der
var nogle, der havde askilt sig
ud, og som drog op fra nefitter-
ne til lamanitterne; og det lykke-
des dem sammen med de andre
at ophidse dem til vrede mod
nefitterne; og de beredte sig
alle til krig det år.
5 Og i det syvoghalvtredsinds-

tyvende år kom de ned mod
nefitterne for at kæmpe, og
de begyndte dødens værk, ja,
således at det i det otteoghalv-
tredsindstyvende år af dommer-
nes regeringstid lykkedes dem
at sætte sig i besiddelse af Zara-
hemlas land, ja, og også alle
landene lige til det land, der lå i
nærheden af Overflodens land.

6 Og nefitterne og Moronihas
hære blev fordrevet, ja, ind i
landet Overflod;

7 og der forskansede de sig
mod lamanitterne fra det vest-
lige hav til det østlige, hvilket
var en dagsrejse for en nefit
langs den grænse, som de havde
befæstet, og hvor de havde an-

bragt deres hære for at forsvare
det nordlige land.

8 Og således havde de, der
havde skilt sig ud fra nefitterne,
ved hjælp af en talrig hær af
lamanitter indtaget al nefitter-
nes besiddelse, som lå i landet
mod syd. Og alt dette blev
gjort i det otte- og nioghalvtred-
sindstyvende år af dommernes
regeringstid.

9 Og det skete i det tresinds-
tyvende år af dommernes rege-
ringstid, at det lykkedes for
Moroniha med sine hære at
indtage mange dele af landet; ja,
de vandt mange byer tilbage,
som var faldet i lamanitternes
hænder.

10 Og det skete i det enogtre-
sindstyvende år af dommernes
regeringstid, at det lykkedes for
dem at vinde endog halvdelen
af alle deres besiddelser tilbage.

11 Se, nefitternes store tab
og den store nedslagtning, der
fandt sted blandt dem, ville ikke
have fundet sted, havde det ikke
været for den ugudelighed og
den vederstyggelighed, som var
blandt dem, ja, og den var
også blandt dem, der foregav at
tilhøre Guds kirke.

12 Og det var på grund af deres
hjertes astolthed, på grund af
deres overordentlig store brig-
domme, ja, det var på grund
af deres undertrykkelse af de
cfattige, fordi de tilbageholdt
deres mad fra de sultne, tilba-
geholdt deres klæder fra de
nøgne og slog deres ydmyge
brødre på kinden, drev spot

4a Hel 5:17.
12a Obad 1:3–4;

L&P 101:42.
b 1 Tim 6:17; 2 Ne 9:42.

c L&P 42:30–31.
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med det, der var helligt, forka-
stede profetiens og åbenbarel-
sens ånd, myrdede, plyndrede,
løj, stjal, begik ægteskabsbrud,
ophidsede sig til store stridig-
heder og rømte til lamanitterne
i Nefis land –
13 og på grund af denne deres

store ugudelighed og deres
apralen af deres egen styrke,
blev de overladt til deres egen
styrke; derfor havde de ingen
fremgang, men de blev plaget
og slået og fordrevet af lama-
nitterne, indtil de havde mistet
besiddelsen af næsten alle deres
lande.

14 Men se, Moroniha prædi-
kede meget for folket på grund
af deres ugudelighed, og aNefi
og Lehi, som var Helamans søn-
ner, prædikede også meget for
folket, ja, og profeterede meget
for dem angående deres syndig-
hed, og hvad der ville ske med
dem, hvis de ikke omvendte sig
fra deres synder.

15 Og det skete, at de omvend-
te sig, og for så vidt som de
omvendte sig, begyndte de at
have fremgang.

16 For da Moroniha så, at de
omvendte sig, vovede han at
føre dem fra sted til sted og fra
by til by, indtil de havde vundet
halvdelen af deres ejendom og
halvdelen af alle deres lande
tilbage.

17 Og således endte det enog-
tresindstyvende år af dommer-
nes regeringstid.

18 Og det skete i det toogtre-
sindstyvende år af dommernes

regeringstid, at Moroniha ikke
kunne vinde flere besiddelser
fra lamanitterne.

19 Derfor opgav de deres plan
om at indtage resten af deres
lande, for så talrige var lama-
nitterne, at det var umuligt for
nefitterne at få mere magt over
dem; derfor anvendte Moroniha
alle sine hære til at holde de
dele af landet, som han havde
indtaget.

20 Og det skete, at nefitterne på
grund af det store antal lamanit-
ter nærede stor frygt for, at de
skulle blive overvundet og trådt
ned og slået ihjel og udryddet.

21 Ja, de begyndte at huske
Almas profetier og også Mosijas
ord; og de indså, at de havde
været et stivnakket folk, og at de
havde regnet Guds befalinger
for intet,

22 og at de havde ændret
Mosijas alov og trådt den eller
det, som Herren befalede ham
at give til folket, under fode; og
de indså, at deres love var blevet
forvansket, og at de var blevet et
ugudeligt folk i en sådan grad,
at de var ugudelige i samme
grad som lamanitterne.

23 Og på grund af deres ugu-
delighed var kirken begyndt at
asvinde hen; og de begyndte at
miste troen på profetiens ånd
og åbenbarelsens ånd; og Guds
straffedomme stirrede dem i
ansigtet.

24 Og de så, at de var blevet
asvage ligesom deres brødre,
lamanitterne, og at Herrens Ånd
ikke mere bevarede dem; ja, den

13a gs Stolthed.
14a Hel 3:21.

22a Alma 1:1.
23a gs Frafald.

24a Mosi 1:13.



431 Helamans Bog 4:25–5:6

havde trukket sig tilbage fra
dem, fordi bHerrens Ånd ikke
bor i cvanhellige templer –

25 derfor holdt Herren op med
at bevare dem ved sin miraku-
løse og uforlignelige kraft, for
de var faldet ned i en tilstand af
avantro og forfærdelig ugude-
lighed; og de så, at lamanitterne
var overordentlig meget mere
talrige end de, og at de, med-
mindre de ville bholde sig til
Herren deres Gud, uundgåeligt
måtte omkomme.

26 For se, de så, at lamanitter-
nes styrke var lige så stor
som deres styrke, ja, mand for
mand. Og således var de faldet
i denne store overtrædelse, ja,
således var de inden for et
tidsrum af a ikke mange år
blevet svage på grund af deres
overtrædelse.

KAPITEL 5

Nefi og Lehi helliger sig til at præ-
dike – Deres navne ansporer dem
til at forme deres liv efter deres
forgængeres – Kristus forløser
dem, der omvender sig – Nefi og
Lehi omvender mange og bliver
fængslet og bliver omgivet af ild –
En sky af mørke overskygger tre
hundrede mennesker – Jorden ry-
ster, og en røst befaler menneskene
at omvende sig – Nefi og Lehi taler
med engle, og mængden bliver
omgivet af ild. Omkring 30 f.Kr.

Og det skete i det selv samme

år, se, at aNefi overgav dommer-
sædet til en mand, hvis navn
var Cezoram.

2 For eftersom deres love og
regeringsførelse blev fastlagt
ved folkets astemme, og de, som
bvalgte det onde, var mere talri-
ge end de, som valgte det gode,
var de derfor ved at blive mod-
ne til udryddelse, for lovene
var blevet forvansket.

3 Ja, og det var ikke alt, de var
et stivnakket folk i en sådan
grad, at de ikke kunne regeres
ved loven eller retfærdighed,
uden at det ville føre til deres
undergang.

4 Og det skete, at Nefi var
blevet træt på grund af deres
ugudelighed, og han aopgav
dommersædet og påtog sig at
prædike Guds ord resten af
sine dage, og det gjorde også
hans bror Lehi resten af sine
dage.

5 For de huskede de ord, som
deres far Helaman talte til dem.
Og disse er de ord, han talte:

6 Se, mine sønner, jeg ønsker
af jer, at I skal huske at holde
Guds befalinger; og jeg ønsker,
at I skal kundgøre disse ord for
folket. Se, jeg har givet jer navn
efter vore første aforældre, som
kom ud af Jerusalems land; og
dette har jeg gjort, for at I, når
I erindrer jeres navne, må erin-
dre dem, og at I, når I erindrer
dem, må erindre deres gernin-
ger, og at I, når I erindrer deres
gerninger, må vide, hvordan

24b gs Helligånden.
c Mosi 2:37;

Alma 7:21; 34:36.
25a gs Vantro.

b Jakob 6:5.
26a Alma 46:8;

Hel 12:3–4.
5 1a Hel 3:37.

2a Mosi 29:25–27.
b Alma 10:19.

4a Alma 4:15–20.
6a 1 Ne 1:1, 5.
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det er sagt og også skrevet, at
de var bgode.

7 Derfor ønsker jeg, mine søn-
ner, at I skal gøre det, der er
godt, så der må blive sagt om jer
og også skrevet, ligesom der er
blevet sagt og skrevet om dem.

8 Og se, mine sønner, se, jeg
har noget mere at ønske af jer,
hvilket ønske er, at I ikke skal
gøre dette, for at I kan prale,
men at I skal gøre dette for at
samle jer en askat i himlen, ja,
én som er evig, og som ikke
svinder bort, ja, så I må få den
bdyrebare gave, som evigt liv
er, og som vi har grund til at tro
er blevet givet vore fædre.
9 O husk, husk, mine sønner,

de aord, som kong Benjamin
talte til sit folk; ja, husk, at der
ikke findes nogen anden vej
eller noget andet middel, hvor-
ved mennesket kan blive frelst
end ved Jesu Kristi bforsonende
blod, han, der skal komme;
ja, husk, at han kommer for at
cforløse dverden.
10 Og husk også de aord, som

Amulek talte til Ze’ezrom i byen
Ammoniha, for han sagde til
ham, at Herren visselig skulle
komme for at forløse sit folk,
men at han ikke skulle komme
for at forløse dem i deres syn-
der, men for at forløse dem fra
deres synder.
11 Og han er blevet givet

magt fra Faderen til at forløse

dem fra deres synder på grund
af omvendelse, derfor har han
asendt sine engle ud for at
kundgøre tidenderne om betin-
gelserne for den omvendelse,
der bringer mennesker til Forlø-
serens kraft, til deres sjæls frelse.

12 Og se, mine sønner, husk,
husk, at det er på aklippen, vor
forløser, som er Kristus, Guds
Søn, at I skal bygge jeres
bgrundvold, så når Djævelen
udsender sine mægtige vinde,
ja, sine pile i hvirvelvinden, ja,
når alle hans hagl og hans mæg-
tige cuvejr skal ramme jer, at det
ingen magt skal få over jer til at
drage jer ned i elendighedens
og den uendelig jammers kløft
på grund af den klippe, som I
er bygget på, som er en sikker
grundvold, en grundvold, hvor-
på menneskene, hvis de bygger
derpå, ikke kan falde.

13 Og det skete, at dette var de
ord, som Helaman alærte sine
sønner; ja, han lærte dem meget,
som ikke er skrevet, og også
meget som er skrevet.

14 Og de huskede hans ord,
og derfor gik de ud, idet de
holdt Guds befalinger, for at
undervise i Guds ord blandt
hele Nefis folk, begyndende i
byen Overflod,

15 og derfra til byen Gid, og
fra byen Gid til byen Mulek,

16 ja, fra den ene by til den
anden, indtil de havde været

6b 2 Ne 33.
8a 3 Ne 13:19–21.

b L&P 14:7.
9a Mosi 2:9.

b Mosi 3:17–18.
gs Forsoning.

c gs Forløse.

d gs Verden –
Mennesker som ikke
adlyder befalingerne.

10a Alma 11:34.
11a Alma 13:24–25.
12a Matt 7:24–27;

L&P 6:34;

Moses 7:53.
gs Hjørnesten;
Klippe.

b Es 28:16;
Jakob 4:16.

c 3 Ne 14:25, 27.
13a Mosi 1:4.
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ude hos hele Nefis folk, som
var i landet mod syd, og derfra
ind i Zarahemlas land blandt
lamanitterne.
17 Og det skete, at de prædi-

kede med stor kraft, således at
de beskæmmede mange af dem,
der havde askilt sig ud, og som
var gået over fra nefitterne,
således at de kom frem og
bekendte deres synder og blev
døbt til omvendelse og straks
vendte tilbage til nefitterne for
at forsøge at gøre den uret, som
de havde begået, god igen.

18 Og det skete, at Nefi og
Lehi prædikede for lamanitterne
med så stor magt og myndig-
hed, for de var blevet givet magt
og myndighed, så de kunne
atale, og det blev også givet
dem, hvad de skulle sige –

19 derfor talte de til lamanit-
ternes store forbavselse, så de
blev aoverbevist, således at otte
tusinde af de lamanitter, som
var i Zarahemlas land og rundt
omkring, blev døbt til omven-
delse og blev overbevist om
ugudeligheden af deres fædres
overleveringer.
20 Og det skete, at Nefi og Lehi

fortsatte derfra til Nefis land.
21 Og det skete, at de blev

pågrebet af en af lamanitternes
hære og kastet i afængsel; ja, i
det selv samme fængsel, hvori
Ammon og hans brødre blev
kastet af Limhis tjenere.

22 Og efter at de havde været
fængslet i mange dage uden

at få mad, se, da gik de ind i
fængslet for at hente dem, så de
kunne slå dem ihjel.

23 Og det skete, at Nefi og Lehi
blev omgivet som af aild, således
at de ikke turde lægge hånd på
dem af frygt for, at de skulle
blive forbrændt. Alligevel blev
Nefi og Lehi ikke forbrændt;
og det var, som stod de midt i
ilden uden at blive forbrændt.

24 Og da de så, at de var omgi-
vet af en aildsøjle, og at den
ikke brændte dem, fattede deres
hjerte mod.

25 For de så, at lamanitterne
ikke turde lægge hånd på dem,
ej heller turde de komme i nær-
heden af dem, men stod, som
om de var blevet stumme af
forbløffelse.

26 Og det skete, at Nefi og Lehi
trådte frem og begyndte at tale
til dem og sagde: Frygt ikke, for
se, det er Gud, der har vist jer
denne forunderlige foreteelse,
hvorved det er blevet vist jer, at
I ikke kan lægge hånd på os for
at slå os ihjel.

27 Og se, da de havde sagt
disse ord, rystede jorden over-
ordentlig kraftigt, og fængslets
mure rystede, som var de ved at
styrte til jorden, men se, de faldt
ikke. Og se, de, der var i fæng-
slet, var lamanitter og nefitter,
som havde skilt sig ud.

28 Og det skete, at de blev
overskygget af en sky af amørke,
og en forfærdelig, højtidelig
frygt kom over dem.

17a Hel 4:4.
18a L&P 100:5–8.

gs Profeti.
19a gs Omvendelse;

Missionering.
21a Mosi 7:6–7; 21:23.
23a 2 Mos 3:2.
24a 2 Mos 14:24;

1 Ne 1:6;
L&P 29:12;
JS–H 1:16.

28a 2 Mos 14:20.
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29 Og det skete, at der lød en
arøst, som var den oven over
skyen af mørke, og den sagde:
Omvend jer, omvend jer, og
forsøg ikke mere at slå mine
tjenere ihjel, som jeg har sendt
til jer for at kundgøre gode
tidender.
30 Og det skete, at da de hørte

denne røst og fattede, at det ikke
var en tordenrøst, ej heller var
det en røst som en tumultagtig
larm, men se, det var en astille
røst af fuldkommen mildhed,
som havde det været en hvi-
sken, og den gennemborede
dem helt ind til selve sjælen –

31 og til trods for røstens mild-
hed, se, så rystede jorden over-
ordentlig kraftigt, og fængslets
mure vaklede igen, som var det
ved at styrte til jorden, og se, den
sky af mørke, som havde over-
skygget dem, spredtes ikke –

32 og se, røsten lød igen og
sagde: Omvend jer, omvend jer,
for Himmeriget er for hånden,
og forsøg ikke mere at slå mine
tjenere ihjel. Og det skete, at
jorden atter rystede og murene
vaklede.

33 Og røsten lød også igen for
tredje gang og talte forunderlige
ord til dem, som ikke kan ud-
trykkes af mennesket; og mu-
rene vaklede igen, og jorden
rystede, som var den ved at
sønderdeles.

34 Og det skete, at lamanitterne
ikke kunne flygte på grund af
den sky af mørke, som over-
skyggede dem; ja, og de var

også ubevægelige på grund af
den frygt, som kom over dem.

35 Se, der var blandt dem én,
som var nefit af fødsel, og som
engang havde hørt til Guds
kirke, men havde skilt sig ud
fra den.

36 Og det skete, at han vendte
sig om, og se, han så Nefis og
Lehis ansigt gennem skyen af
mørke, og se, de astrålede over-
ordentlig stærkt, ligesom engles
ansigter. Og han så, at de løftede
deres blik mod himlen, og de
så ud, som om de talte eller
opløftede deres røst til et eller
andet væsen, som de så.

37 Og det skete, at denne mand
råbte til mængden, for at få dem
til at vende sig om og se. Og se,
der blev givet dem kraft, så de
vendte sig om og så, og de så
Nefis og Lehis ansigt.

38 Og de sagde til manden:
Se, hvad betyder alt dette, og
hvem er det, som disse mænd
taler med?

39 Se, mandens navn var
Aminadab. Og Aminadab sagde
til dem: De taler med Guds
engle.

40 Og det skete, at lamanitter-
ne sagde til ham: aHvad skal vi
gøre, for at denne sky af mørke
kan blive fjernet, så den ikke
overskygger os?

41 Og Aminadab sagde til
dem: I må aomvende jer og an-
råbe røsten, lige indtil I får btro
på Kristus, som blev forkyndt
for jer af Alma og Amulek og
Ze’ezrom; og når I gør dette,

29a 3 Ne 11:3–14.
30a 1 Kong 19:12;

L&P 85:6.

36a 2 Mos 34:29–35;
ApG 6:15.

40a ApG 2:37–39.

41a gs Omvendelse.
b gs Tro.
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skal skyen af mørke blive fjer-
net, så den ikke overskygger jer.
42 Og det skete, at de alle be-

gyndte at anråbe røsten fra ham,
der havde rystet jorden, ja, de
råbte, indtil skyen af mørke
blev spredt.

43 Og det skete, at da de kaste-
de blikket omkring og så, at
skyen af mørke var spredt, så
den ikke overskyggede dem, se,
da så de, at de var aomgivet, ja,
hver enkelt sjæl, af en ildsøjle.
44 Og Nefi og Lehi stod midt

blandt dem, ja, de var omgivet;
ja, det var som stod de midt i
en flammende ild, dog gjorde
den dem ingen skade, ej heller
greb den fat i fængslets mure;
og de blev fyldt af den aglæde,
der er uudsigelig og fuld af
herlighed.

45 Og se, Guds ahellige Ånd
kom ned fra himlen og ind i
deres hjerte, og de blev fyldt,
som var det med ild, og de kun-
ne btale forunderlige ord.

46 Og det skete, at der lød en
røst til dem, ja, en behagelig
røst, som var det en hvisken,
som sagde:

47 aFred, fred være med jer
på grund af jeres tro på min
Højtelskede, som var til fra
verdens grundlæggelse.
48 Og se, da de hørte dette,

kastede de blikket opad som
for at se, hvorfra røsten kom,
og se, de så ahimlene åbne, og
engle kom ned fra himlen og
betjente dem.
49 Og der var omkring tre

hundrede sjæle, som så og hørte
dette; og det blev dem budt at
gå ud og ikke være forundret,
ej heller skulle de tvivle.

50 Og det skete, at de gik ud
og forkyndte for folket, idet
de i alle egnene rundt omkring
kundgjorde alt det, som de
havde hørt og set, således at
størstedelen af lamanitterne
blev overbevist af dem på grund
af de store beviser, som de
havde modtaget.

51 Og så mange, som blev
aoverbevist, nedlagde deres
krigsvåben og aflagde også
deres had og deres fædres
overlevering.

52 Og det skete, at de gav
nefitterne deres ejendomslande
tilbage.

KAPITEL 6

De retfærdige lamanitter prædiker
for de ugudelige nefitter – Begge
folk har fremgang i en tid med fred
og overflod – Lucifer, ophavsman-
den til synd, ophidser de ugudeliges
og gadiantonrøvernes hjerte til
mord og ugudelighed – Røverne
overtager den nefitiske regerings-
magt. Omkring 29–23 f.Kr.

Og det skete, at da det toogtre-
sindstyvende år af dommernes
regeringstid var endt, var alt
dette hændt, og lamanitterne var
for størstedelens vedkommende
blevet et retfærdigt folk i en
sådan grad, at deres aretfær-
dighed overgik nefitternes på

43a 3 Ne 17:24; 19:14.
44a gs Glæde.
45a 3 Ne 9:20; Eter 12:14.

b gs Åndens gaver.
47a gs Fred.
48a 1 Ne 1:8.

51a Alma 31:5.
6 1a Hel 13:1.



Helamans Bog 6:2–13 436

grund af deres fasthed og deres
standhaftighed i troen.
2 For se, der var mange af

nefitterne, der var blevet afor-
hærdede og ubodfærdige og
groft ugudelige i en sådan grad,
at de forkastede Guds ord og al
den forkyndelse og profeti, som
fandt sted blandt dem.

3 Alligevel følte de mennesker,
som var i kirken, stor glæde på
grund af lamanitternes omven-
delse, ja, på grund af Guds
kirke, som var blevet oprettet
blandt dem. Og de plejede afæl-
lesskab, den ene med den an-
den, og frydede sig, den ene
med den anden, og havde stor
glæde.

4 Og det skete, at mange af
lamanitterne kom ned til Zara-
hemlas land og berettede for
det nefitiske folk om den måde,
hvorpå de var blevet aomvendt,
og formanede dem til tro og
omvendelse.
5 Ja, og mange prædikede

med overordentlig stor kraft og
myndighed, så mange af dem
blev bragt ned i ydmyghedens
dyb, så de blev Guds og Lam-
mets ydmyge tilhængere.

6 Og det skete, at mange af
lamanitterne drog ind i landet
mod nord, og Nefi og Lehi
drog også ind i alandet mod
nord for at prædike for folket.
Og således endte det treogtre-
sindstyvende år.

7 Og se, der var fred i hele
landet, således at nefitterne drog
til hvilken som helst del af
landet, de ville, hvad enten

det var blandt nefitterne eller
lamanitterne.

8 Og det skete, at lamanitterne
også drog hvorhen, de end ville,
hvad enten det var blandt la-
manitterne eller blandt nefit-
terne, og således kunne de frit
omgås, den ene med den anden,
for at købe og for at sælge og
for at opnå vinding alt efter
deres ønske.

9 Og det skete, at de blev over-
ordentlig rige, både lamanitter-
ne og nefitterne; og de havde
en overordentlig stor overflod
af guld og af sølv og af alle
slags kostbare metaller, både
i landet mod syd og i landet
mod nord.

10 Se, landet mod syd blev
kaldt Lehi, og landet mod nord
blev kaldt aMulek, hvilket var
efter Sidkijas søn; for Herren
førte Mulek ind i landet mod
nord og Lehi ind i landet
mod syd.

11 Og se, der var alle slags
guld i begge disse lande, og
sølv og kostbar malm af enhver
art; og der var også kunsthånd-
værkere, som forarbejdede alle
slags malm og forædlede den;
og således blev de rige.

12 De dyrkede korn i overflod,
både i nord og i syd; og de tri-
vedes overordentlig godt, både
i nord og i syd. Og de mangfol-
diggjorde sig og voksede sig
overordentlig stærke i landet.
Og de opdrættede mange flokke
og hjorde, ja, meget fedekvæg.

13 Se, deres kvinder arbejdede
og spandt og fremstillede al

2a Rom 1:28–32.
3a gs Fællesskab.

4a gs Omvendelse.
6a Alma 63:4–9;

Hel 3:11–12.
10a Mosi 25:2–4; Hel 8:21.
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slags klæde af fintvævet linned
og klæde af enhver art til at
klæde deres nøgenhed med. Og
således gik det fireogtresinds-
tyvende år i fred.
14 Og i det femogtresindsty-

vende år havde de også stor
glæde og fred, ja, og megen
forkyndelse og mange profeti-
er angående det, der skulle
komme. Og således gik det fem-
ogtresindstyvende år.

15 Og det skete i det seksogtre-
sindstyvende år af dommernes
regeringstid, se, at aCezoram
blev myrdet ved en ukendt
hånd, mens han sad på dom-
mersædet. Og det skete i det
samme år, at hans søn, der var
blevet udpeget af folket i hans
sted, også blev myrdet. Og
således endte det seksogtre-
sindstyvende år.
16 Og i begyndelsen af det syv-

ogtresindstyvende år begyndte
folket igen at vokse sig overor-
dentlig ugudeligt.

17 For se, Herren havde velsig-
net dem så længe med verdens
rigdomme, at de ikke var blevet
ophidset til vrede, til krige
eller til blodsudgydelse, derfor
begyndte de at lade hjertet
blive optaget af rigdomme, ja,
de begyndte at forsøge at få
vinding, så de kunne hæve
sig, den ene over den anden;
derfor begyndte de at begå
ahemmelige mord og at røve
og at plyndre, så de kunne få
vinding.
18 Og se nu, disse mordere og

ransmænd var en bande, der var

blevet dannet af Kishkumen
og aGadianton. Og se, det var
således, at der var mange i
Gadiantons bande, selv blandt
nefitterne. Men se, de var mere
talrige blandt den mere ugude-
lige del af lamanitterne. Og de
blev kaldt Gadiantons røvere
og mordere.

19 Og det var dem, der myr-
dede overdommeren Cezoram
og hans søn, mens de sad på
dommersædet; og se, de blev
ikke fundet.

20 Og se, det skete, at da lama-
nitterne fandt ud af, at der var
røvere blandt dem, blev de
overordentlig sorgfulde, og de
brugte ethvert middel, der var i
deres magt, for at udrydde dem
fra jordens overflade.

21 Men se, Satan ophidsede
hjertet hos størstedelen af
nefitterne i en sådan grad, at de
forenede sig med disse røver-
bander og indgik deres pagter
og aflagde deres eder om, at de
ville beskytte og bevare hinan-
den i hvilke vanskelige forhold,
de end måtte komme ud for, så
de ikke skulle lide for deres
mord og deres plyndringer og
deres tyverier.

22 Og det skete, at de havde
deres tegn, ja, deres ahemmelige
tegn og deres hemmelige ord,
og dette for at de kunne kende
en broder, som havde indgået
pagten, så hans broder, uanset
hvilken ugudelighed han måtte
øve, ikke skulle blive gjort
fortræd af sin broder eller af
dem, som tilhørte hans bande,

15a Hel 5:1.
17a 3 Ne 9:9.

18a Hel 2:4, 12–13.
22a gs Hemmelige

sammensværgelser.
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og som havde påtaget sig denne
pagt.
23 Og således kunne de myrde

og plyndre og stjæle og begå
utugtigheder og al slags ugu-
delighed i modstrid med deres
lands love og også deres Guds
love.

24 Og hver den blandt dem,
der hørte til deres bande, og som
afslørede deres augudelighed
og deres vederstyggeligheder
for verden, skulle prøves, ikke
i henhold til deres lands love,
men i henhold til deres ugude-
ligheds love, som var blevet gi-
vet af Gadianton og Kishkumen.

25 Se nu, det er disse hemme-
lige aeder og pagter, som Alma
befalede sin søn ikke måtte
komme ud til verden, for at de
ikke skulle blive et middel til at
føre folket ned i fordærvelse.

26 Se nu, disse ahemmelige
eder og pagter kom ikke til
Gadianton fra de optegnelser,
som var blevet overdraget
Helaman, men se, de blev lagt i
Gadiantons hjerte af det selv
bsamme væsen, som lokkede
vore første forældre til at spise
af den forbudne frugt –

27 ja, det selv samme væsen,
der sammen med aKain smede-
de rænker om, at hvis han myr-
dede sin bror Abel, skulle det
ikke blive kendt for verden. Og
sammen med Kain og hans til-
hængere smedede han rænker
fra den tid af.

28 Og det er også det selv
samme væsen, som lagde det i
folkets hjerte at abygge et tårn,
der var tilstrækkelig højt til, at
de kunne nå til himlen. Og det
var det selv samme væsen, som
forledte de folk, der kom fra
dette tårn til dette land, og som
spredte mørkets gerninger og
vederstyggeligheder over hele
landets overflade, indtil han
trak folket ned i bfuldstændig
undergang og til et evigtvaren-
de helvede.

29 Ja, det er det selv samme
væsen, som lagde det i aGadian-
tons hjerte stadig at fortsætte
mørkets og de hemmelige mords
værk; og han har bragt det frem
fra menneskets begyndelse helt
op til denne tid.

30 Og se, det er ham, der er
aophavsmanden til al synd. Og
se, han fortsætter med sine mør-
kets gerninger og hemmelige
mord og overdrager deres ræn-
ker og deres eder og deres
pagter og deres planer om for-
færdelig ugudelighed fra slægt-
led til slægtled i det omfang,
han kan få greb om menneske-
nes børns hjerte.

31 Og se nu, han havde fået fast
greb om nefitternes hjerte, ja, i
en sådan grad, at de var blevet
overordentlig ugudelige; ja, stør-
stedelen af dem havde vendt sig
bort fra retfærdighedens vej og
atrampede Guds befalinger
under fode og vendte sig mod

24a gs Ugudelig.
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 1 Mos 11:1–4;

Eter 1:3.
b Eter 8:9, 15–25.

29a Hel 2:4–13.

30a Alma 5:39–42;
Moro 7:12, 17;
Moses 4:4.

31a 1 Ne 19:7.
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deres egne veje og gjorde sig af-
guder af deres guld og deres sølv.
32 Og det skete, at al denne

syndighed kom over dem inden
for et tidsrum af aikke mange
år, således at størstedelen af
den var kommet over dem i det
syvogtresindstyvende år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk.
33 Og de voksede også i deres

syndighed i det otteogtresinds-
tyvende år til de retfærdiges
store sorg og beklagelse.

34 Og således ser vi, at nefit-
terne begyndte at synke ned i
vantro og vokse i ugudelighed
og vederstyggeligheder, mens
lamanitterne begyndte at vokse
overordentlig meget i kundska-
ben om deres Gud, ja, de be-
gyndte at holde hans lovbud og
befalinger og at vandre i sand-
hed og retsindighed for ham.

35 Og således ser vi, at Herrens
Ånd begyndte at atrække sig
tilbage fra nefitterne på grund
af deres hjertes ugudelighed og
hårdhed.

36 Og således ser vi, at Herren
begyndte at udøse sin Ånd over
lamanitterne på grund af den
lethed og villighed, hvormed
de troede på hans ord.

37 Og det skete, at lamanitterne
jagede Gadiantons røverbande;
og de prædikede Guds ord
blandt den mere ugudelige del
af dem, sådan at denne røver-
bande blev fuldstændig udryd-
det blandt lamanitterne.

38 Og det skete på den anden
side, at nefitterne byggede dem
op og støttede dem, begynden-
de med den mere ugudelige del
af dem, indtil de havde spredt
sig over hele nefitternes land
og havde forført størstedelen af
de retfærdige, indtil de var sun-
ket ned, så de troede på deres
gerninger og tog del i deres rov
og sluttede sig til dem i deres
hemmelige mord og sammen-
sværgelser.

39 Og således fik de fuld
kontrol over styret, således at
de trampede de afattige og de
sagtmodige og Guds ydmyge
tilhængere under fode og slog
dem og mishandlede dem og
vendte ryggen til dem.

40 Og således ser vi, at de var i
en forfærdelig tilstand og ved at
blive amodne til en evigtvarende
undergang.

41 Og det skete, at således end-
te det otteogtresindstyvende år
af den periode, hvor dommerne
regerede over Nefis folk.

Nefi, Helamans søns profeti –
Gud truer Nefis folk med,
at han vil hjemsøge dem i sin
vrede til deres fuldstændige
udryddelse, medmindre de
omvender sig fra deres ugude-
lighed. Gud slår Nefis folk
med pest, de angrer og vender
sig til ham. Samuel, en lamanit,
profeterer for nefitterne.
Omfatter kapitlerne 7 til og med 16.

32a Alma 46:8.
35a Mosi 2:36;
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KAPITEL 7

Nefi bliver afvist i landet mod
nord og vender tilbage til Zara-
hemla – Han beder fra sit havetårn
og formaner derefter folket til at
omvende sig eller omkomme. Om-
kring 23–21 f.Kr.

Se, nu skete det i det niogtre-
sindstyvende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
det nefitiske folk, at Nefi ,
Helamans søn, vendte atilbage
til Zarahemlas land fra landet
mod nord.

2 For han havde været ude
blandt de folk, som var i landet
mod nord, og prædiket Guds
ord for dem og profeteret meget
for dem;

3 og de forkastede alle hans
ord, således at han ikke kunne
blive blandt dem, men igen
vendte tilbage til sit fødeland.

4 Og da han så, at folket var
i en tilstand af forfærdelig
ugudelighed, og at disse gadi-
antonrøvere udfyldte dom-
mersæderne – idet de havde
tilranet sig magten og myn-
digheden over landet, tilside-
sat Guds befalinger, og ikke i
mindste måde med retfærd i
hans øjne, idet de ikke ydede
m e n n e s k e n e s b ø r n n o g e n
retfærdighed,

5 idet de fordømte de retfær-
dige på grund af deres ret-
færdighed, lod de skyldige
og de ugudelige gå ustraffede
på grund af deres penge og
tillige for at bevare deres em-
beder i spidsen for regeringen,

for at regere og gøre efter deres
egen vilje, så de kunne opnå
vinding og averdens ære, og så
de desuden lettere kunne begå
ægteskabsbrud og stjæle og
dræbe og gøre efter deres egen
vilje –

6 se, denne store syndighed
var kommet over nefitterne
inden for et tidsrum af ikke
mange år; og da Nefi så det,
svulmede hans hjerte af sorg
i hans bryst, og han udbrød i
sin sjælekval:

7 Åh, gid jeg kunne have levet
mine dage i de dage, da min
fader Nefi for første gang kom
ud af Jerusalems land, så jeg
kunne have glædet mig sammen
med ham i det forjættede land;
dengang var hans folk bered-
villige, urokkelige med hensyn
til at holde Guds befalinger
og langsomme til at blive ledt
til at gøre misgerninger, og
de var hurtige til at lytte til
Herrens ord –

8 ja, hvis mine dage kunne
have været i de dage, da ville
min sjæl have nydt glæde ved
mine brødres retfærdighed.

9 Men se, mig er det givet, at
disse er mine dage, og at min
sjæl skal være fyldt af sorg på
grund af denne, mine brødres,
ugudelighed.

10 Og se, nu skete det, at det
fandt sted på et tårn, som stod
i Nefis have, som lå ved hoved-
vejen, som førte til det vigtigste
marked, der var i byen Zara-
hemla; Nefi havde bøjet sig ned
på tårnet, som stod i hans have,
hvilket tårn også stod nær ved

7 1a Hel 6:6. 5a Matt 13:22; 16:26.



441 Helamans Bog 7:11–23

haveporten, som hovedvejen
gik forbi.
11 Og det skete, at der var

nogle mænd, der passerede for-
bi og så Nefi, mens han udøste
sin sjæl til Gud på tårnet; og de
løb hen og fortalte folket, hvad
de havde set, og folket samledes
i mængder for at finde ud af,
hvad årsagen var til så stort
sørgeudbrud over folkets ugu-
delighed.

12 Og se, da Nefi rejste sig,
så han folkemængderne, som
havde samlet sig.

13 Og det skete, at han åbnede
sin mund og sagde til dem: Se,
ahvorfor har I samlet jer? For at
jeg skal fortælle jer om jeres
syndighed?
14 Ja, fordi jeg er gået op på

mit tårn, så jeg kunne udøse
min sjæl til min Gud på grund
af mit hjertes overordentlig
store sorg, som skyldes jeres
syndighed!

15 Og på grund af mit sørge-
udbrud og klageråb har I samlet
jer og undrer jer; ja, og I har stor
grund til at undre jer; ja, I bør
undre jer, fordi I har givet efter,
så Djævelen har fået så fast greb
om jeres hjerte.

16 Ja, hvorledes har I kunnet
give efter for tillokkelserne fra
ham, der forsøger at styrte jeres
sjæl ned i evigtvarende elendig-
hed og uendelig jammer?

17 O, omvend jer, omvend
jer! aHvorfor vil I dø? Vend jer,

vend jer til Herren jeres Gud.
Hvorfor har han svigtet jer?

18 Det er fordi, I har forhærdet
hjertet, ja, I vil ikke lytte til
den agode hyrdes røst, ja, I har
bopildnet ham til vrede mod jer.

19 Og se, i stedet for at asamle
jer, se, da vil han, medmindre I
omvender jer, sprede jer vidt
omkring, så I bliver føde for
hunde og vilde rovdyr.

20 O, hvor kunne I glemme
jeres Gud på netop den dag,
hvor han har udfriet jer?

21 Men se, det er for at få
vinding, for at blive rost af men-
nesker, ja, og for at I kan få guld
og sølv. Og I har ladet hjertet
blive optaget af denne averdens
rigdomme og tomme ting, for
hvilke I myrder og plyndrer
og stjæler og aflægger bfalsk
vidnesbyrd mod jeres næste og
øver al slags ugudelighed.

22 Og af denne årsag skal ve
komme over jer, medmindre I
omvender jer. For hvis I ikke vil
omvende jer, se, så skal denne
store by og også alle de store
byer, som er rundt omkring, og
som er i vort ejendomsland,
blive taget fra jer, så I ikke skal
have plads i dem; for se, Herren
vil ikke skænke jer astyrke, som
han hidtil har gjort, til at modstå
jeres fjender.

23 For se, så siger Herren: Jeg
vil ikke vise min styrke for de
ugudelige, ikke mere for den
ene end for den anden, undta-

13a Matt 3:5–8.
17a Ez 18:23, 31–32.
18a Ez 34:12;

Joh 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.

gs Gode hyrde.
b Jakob 1:8;

Alma 12:36–37.
19a 3 Ne 10:4–7.
21a gs Verdslighed.

b 2 Mos 20:16;
Matt 15:19–20.

22a Mosi 7:29.



Helamans Bog 7:24–8:4 442

gen for dem, der omvender sig
fra deres synder og lytter til
mine ord. Se, derfor ønsker jeg,
at I skal indse, mine brødre, at
det skal blive abedre for lama-
nitterne end for jer, medmindre
I omvender jer.

24 For se, de er mere retfærdige
end I, for de har ikke syndet
mod den store kundskab, som I
har modtaget; derfor vil Herren
være barmhjertig mod dem, ja,
han vil aforlænge deres dage
og forøge deres efterkommere,
mens I skal blive fuldstændig
budryddet, medmindre I om-
vender jer.
25 Ja, ve over jer på grund

af den store vederstyggelighed,
som er opstået blandt jer; og I
har forenet jer med den, ja, med
den ahemmelige bande, som
blev stiftet af Gadianton!

26 Ja, ave skal komme over jer
på grund af den stolthed, som
I har ladet komme ind i jeres
hjerte, og som har hævet jer
over det, der er godt, på grund
af jeres overordentlig store
brigdomme.

27 Ja, ve over jer på grund
af jeres ugudelighed og veder-
styggeligheder!

28 Og medmindre I omvender
jer, skal I omkomme; ja, jeres
lande skal endog blive taget fra
jer, og I skal blive udryddet
fra jordens overflade.

29 Se nu, jeg siger ikke af mig
selv, at dette skal ske, for det
er ikke af mig selv, at jeg aved
dette, men se, jeg ved, at dette

er sandt, fordi Gud Herren har
kundgjort det for mig, derfor
vidner jeg om, at det skal ske.

KAPITEL 8

Korrupte dommere forsøger at
opildne folket mod Nefi – Abraham,
Moses, Zenos, Zenok, Ezias, Esajas,
Jeremias, Lehi og Nefi vidnede alle
om Kristus – Ved inspiration be-
kendtgør Nefi mordet på overdom-
meren. Omkring 23–21 f.Kr.

Og se, det skete, at da Nefi
havde sagt disse ord, se, da var
der mænd, som var dommere,
og som også tilhørte Gadiantons
hemmelige bande, og de var
vrede, og de råbte op imod ham,
idet de sagde til folket: Hvorfor
pågriber I ikke denne mand og
fører ham frem, så han kan blive
dømt for den forbrydelse, han
har begået?

2 Hvorfor ser I på denne mand
og hører ham håne dette folk
og vor lov?

3 For se, Nefi havde talt til dem
angående korruptheden i deres
lov; ja, meget sagde Nefi, som
ikke kan skrives; og intet sagde
han, der var i modstrid med
Guds befalinger.

4 Og disse dommere var vrede
på ham, fordi han atalte lige-
fremt til dem om deres hem-
melige mørkets gerninger;
alligevel turde de ikke selv at
lægge hånd på ham, for de
frygtede, at folket skulle råbe
op imod dem.

23a Hel 15:11–15.
24a Alma 9:16;

L&P 5:33.

b Alma 9:19.
25a Hel 3:23.
26a Es 5:8–25.

b Jakob 2:13.
29a Alma 5:45–46.
8 4a 1 Ne 16:2–3.
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5 Derfor råbte de til folket og
sagde: Hvorfor tillader I denne
mand at håne os? For se, han
dømmer hele dette folk, ja, til
undergang, ja, og siger også, at
disse vore store byer skal blive
taget fra os, så vi ikke skal have
plads i dem.

6 Og se, vi ved, at dette er
umuligt, for se, vi er stærke, og
vore byer mægtige; derfor kan
vore fjender ikke få nogen
magt over os.

7 Og det skete, at de således
ophidsede folket til vrede mod
Nefi og skabte stridigheder
blandt dem, for der var nogle,
som råbte: Lad denne mand
være i fred, for han er en god
mand, og det, som han siger,
skal visselig ske, medmindre vi
omvender os.

8 Ja, se, alle de straffedomme,
som han har vidnet for os om,
skal komme over os; for vi ved,
at han har vidnet ret for os om
vore misgerninger. Og se, de
er mange, og han akender lige
såvel alt det, der skal ske os,
som han kender til vore mis-
gerninger;

9 ja, og se, hvis han ikke havde
været profet, kunne han ikke
have vidnet om dette.

10 Og det skete, at de folk, der
forsøgte at gøre det af med Nefi,
blev på grund af deres frygt
tvunget til ikke at lægge hånd
på ham, derfor begyndte han
igen at tale til dem, for han så,

at han havde vundet yndest for
nogles øjne i en sådan grad, at
resten af dem frygtede.

11 Derfor blev han drevet til at
tale mere til dem og sagde: Se,
mine brødre, har I ikke læst, at
Gud gav én mand, nemlig Mo-
ses, magt til at slå på vandene i
aDet Røde Hav, og de delte sig
til den ene og til den anden si-
de, således at israelitterne, som
var vore fædre, kom igennem
på tør grund, og vandet lukke-
de sig over egypternes hære og
opslugte dem?

12 Og se nu, hvis Gud gav en
sådan magt til denne mand,
hvorfor mundhugges I da ind-
byrdes og siger, at han ikke har
givet mig nogen magt, hvorved
jeg kan vide noget om de straf-
fedomme, som skal komme
over jer, medmindre I omven-
der jer?

13 Men se, I forkaster ikke ale-
ne mine ord, men I forkaster
også alle de ord, som er blevet
talt af vore fædre, og også de
ord, som blev talt af denne
mand, Moses, som blev givet så
stor magt, ja, de ord, som han
har talt angående Messias’
komme.

14 Ja, aflagde han ikke vidnes-
byrd om, at Guds Søn skulle
komme? Og ligesom han aløfte-
de kobberslangen op i ørkenen,
således skal han, som skulle
komme, blive løftet op.

15 Og så mange, som ville se

8a Hel 7:29.
11a 2 Mos 14:16;

1 Ne 17:26;
Mosi 7:19;

L&P 8:2–3;
Moses 1:25.

14a 4 Mos 21:6–9;
2 Ne 25:20;

Alma 33:19–22.
gs Jesus Kristus –
Sindbilleder og
symboler på Kristus.
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på den slange, skulle aleve, på
samme måde skal så mange,
som vil se hen til Guds Søn
med tro og have en angerfuld
ånd, bleve, ja, få det liv, som er
evigt.

16 Og se nu, ikke alene Moses
vidnede om dette, men også
aalle de hellige profeter fra hans
dage lige til Abrahams dage.
17 Ja, og se, aAbraham så hans

komme og blev fyldt af glæde
og frydede sig.

18 Ja, og se, jeg siger jer, at
ikke alene Abraham kendte til
dette, men der var amange før
Abrahams dage, som blev kal-
det ved bGuds orden, ja, efter
hans Søns orden, og dette for at
det skulle vises for folket man-
ge, mange tusinde år før hans
komme, at forløsning skulle
blive dem til del.

19 Og se, jeg ønsker, at I skal
vide, at lige siden Abrahams
dage har der været mange pro-
feter, der har vidnet om dette,
ja, se, profeten aZenos vidnede
frimodigt om det, hvilket han
blev slået ihjel for.
20 Og se, også aZenok og også

Ezias og også bEsajas og cJere-
mias (Jeremias var den selv
samme profet, som vidnede om
dJerusalems ødelæggelse), og
se, vi ved, at Jerusalem blev

ødelagt i overensstemmelse
med Jeremias’ ord. O, hvorfor
skulle Guds Søn da ikke kom-
me i overensstemmelse med
hans profeti?

21 Og se, vil I bestride, at
aJerusalem blev ødelagt? Vil I
sige, at Sidkijas bsønner ikke
blev dræbt, alle med undtagel-
se af cMulek? Ja, og ser I ikke,
at Sidkijas efterkommere er
blandt os, og at de blev drevet
ud af Jerusalems land? Men se,
det er ikke alt –

22 vor fader Lehi blev drevet
ud af Jerusalem, fordi han vid-
nede om dette. Nefi vidnede
også om dette og ligeså næsten
alle vore fædre helt op til denne
tid, ja, de har vidnet om Kristi
akomme og har set frem til og
har frydet sig ved hans dag,
som skal komme.

23 Og se, han er Gud, og han
er med dem, og han gav sig til
kende for dem, at de var forløst
af ham, og de gav ham ære på
grund af det, der skal ske.

24 Og se, ef tersom I ved
dette og ikke kan fornægte det,
uden at I skulle lyve, har I
derfor syndet i dette, for I har
afvist alt dette til trods for
de mange beviser, som I har
modtaget; ja, I har faktisk
modtaget aalt, både det, der er i

15a 1 Ne 17:41;
Alma 37:45–47;
3 Ne 15:9.

b Joh 11:25.
16a Jakob 4:4–5; 7:11.
17a 1 Mos 22:8–14;
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18a Alma 13:19;
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19a Alma 34:7.
20a 1 Ne 19:10;

3 Ne 10:15–16.
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b Es 53.
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d Jer 26:18;

1 Ne 1:4.
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b 2 Kong 25:7;

Jer 39:6; 52:10.
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himlen, og alt det, der er på
jorden, som et vidnesbyrd om,
at det er sandt.
25 Men se, I har fornægtet

sandheden og asat jer op mod
jeres hellige Gud; og selv på
dette tidspunkt dynger I vrede
op mod jer selv til bdommens
dag i stedet for at samle jer
cskatte i himlen, hvor intet for-
dærves, og hvor intet, der er
urent, kan komme.
26 Ja, selv på dette tidspunkt

er I ved at blive modne til
evigtvarende undergang på
grund af jeres mord og jeres
autugt og ugudelighed, ja, og
medmindre I omvender jer,
skal den snart komme over jer.
27 Ja, se, den står allerede nu

for døren, ja, gå ind til dom-
mersædet og søg, og se, jeres
dommer er myrdet, og han
aligger i sit blod, og han er
blevet myrdet baf sin bror, som
stræber efter at sidde i dom-
mersædet.
28 Og se, de tilhører begge

jeres hemmelige bande, hvis
aophavsmand er Gadianton og
den Onde, som forsøger at øde-
lægge menneskers sjæl.

KAPITEL 9

Nogle sendebud finder overdom-
meren død ved dommersædet – De
bliver fængslet og senere løsladt –
Ved inspiration udpeger Nefi
Seantum som morderen – Nefi an-

tages af nogle som profet. Omkring
23–21 f.Kr.

Se, nu skete det, at da Nefi
havde talt disse ord, løb visse
mænd, som var blandt dem, hen
til dommersædet; ja, der var
fem, som løb, og de sagde un-
dervejs til hinanden:

2 Se, nu vil vi med vished erfa-
re, om denne mand er profet,
og om Gud har befalet ham at
profetere sådanne forunderlige
ting for os. Se, det tror vi ikke,
at han har, ja, vi tror ikke, at han
er profet, men hvis det, som han
har sagt om overdommeren er
sandt, at han er død, da vil vi
tro, at de andre ord, som han
har talt, er sande.

3 Og det skete, at de løb af al
kraft og kom ind til dommersæ-
det, og se, overdommeren var
faldet til jorden og alå i sit blod.
4 Og se nu, da de så dette, blev

de overordentlig forbavsede i
en sådan grad, at de faldt til
jorden, for de havde ikke troet
de ord, som Nefi havde talt
angående overdommeren.

5 Men se, da de så, troede de,
og frygt kom over dem for, at
alle de straffedomme, som Nefi
havde talt om, skulle komme
over folket; derfor skælvede de
og var faldet til jorden.

6 Se, straks efter at dommeren
var blevet myrdet – han blev i
hemmelighed stukket ned af
sin bror, og han flygtede, og
tjenerne løb ud og fortalte det

25a Mosi 2:36–38; 3:12.
b L&P 10:20–23;

121:23–25.
c Hel 5:8;

3 Ne 13:19–21.
26a gs Utugt.
27a Hel 9:3, 15.

b Hel 9:6, 26–38.

28a Hel 6:26–30.
9 3a Hel 8:27.
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til folket og råbte op om mord
blandt dem;
7 og se, folket samlede sig på

det sted, hvor dommersædet
stod – og se, til deres forbav-
selse så de disse fem mænd,
som var faldet til jorden.

8 Og se nu, folket vidste intet
angående den mængde, der
havde samlet sig ved Nefis
ahave, derfor sagde de til hin-
anden: Disse mænd er dem, der
har myrdet dommeren, og Gud
har slået dem, så de ikke kunne
flygte fra os.
9 Og det skete, at de greb fat

i dem og bandt dem og kastede
dem i fængsel. Og der blev
sendt en proklamation ud om,
at dommeren var blevet slået
ihjel, og at morderne var blevet
pågrebet og kastet i fængsel.

10 Og det skete, at folket
samlede sig den næste dag for
at sørge og for at afaste ved be-
gravelsen af den store overdom-
mer, som var blevet slået ihjel.

11 Og således var de dommere,
der havde været ved Nefis have
og hørt hans ord, også samlet
ved begravelsen.

12 Og det skete, at de spurgte
sig for blandt folket og sagde:
Hvor er de fem, der blev sendt
af sted for at spørge sig for
angående overdommeren, om
han var død? Og de svarede og
sagde: Med hensyn til de fem,
som I siger, I har sendt af sted,
ved vi intet, men der er fem, der
er morderne, som vi har kastet
i fængsel.

13 Og det skete, at dommerne

bad om at få dem ført frem; og
de blev ført frem, og se, det var
de fem, som var blevet sendt
af sted; og se, dommerne ud-
spurgte dem for at få kendskab
til sagen, og de fortalte dem alt
det, de havde gjort og sagde:

14 Vi løb og kom til stedet,
hvor dommersædet er, og da vi
så alt, nøjagtig som Nefi havde
vidnet om det, blev vi forbav-
sede i en sådan grad, at vi faldt
til jorden; og da vi var kommet
os over vor forbavselse, se, da
kastede de os i fængsel.

15 Se, hvad mordet på denne
mand angår, så ved vi ikke,
hvem der har gjort det; og vi ved
kun så meget, at vi løb og kom
derhen, sådan som I ønskede,
og se, han var død, sådan som
Nefi havde sagt.

16 Og se, det skete, at dommer-
ne fremlagde sagen for folket
og råbte imod Nefi og sagde:
Se, vi ved, at denne Nefi må
have aftalt med en eller anden at
slå dommeren ihjel, for at han
dernæst kunne kundgøre det for
os, så han kunne omvende os
til sin tro, så han kunne ophøje
sig til at være en stor mand,
udvalgt af Gud, og til profet.

17 Og se nu, vi vil afsløre
denne mand, og han skal be-
kende sin forseelse og gøre os
bekendt med denne dommers
sande morder.

18 Og det skete, at de fem blev
frigivet på begravelsesdagen.
Alligevel irettesatte de dommer-
ne med hensyn til de ord, som
de havde talt mod Nefi og stre-

8a Hel 7:10. 10a gs Faste.
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des med dem en efter en, såle-
des at de bragte dem til tavshed.
19 Alligevel foranledigede de,

at Nefi skulle pågribes og bin-
des og føres frem for mængden,
og de begyndte at udspørge
ham på forskellige måder for
at få ham til at modsige sig
selv, så de kunne anklage ham
til døden –

20 idet de sagde til ham: Du
er medskyldig; hvem er den
mand, som har begået dette
mord? Fortæl os det nu og ved-
stå din forseelse; og de sagde:
Se, her er penge, og vi vil også
skænke dig livet, hvis du vil
fortælle os det og vedstå den
aftale, du har truffet med ham.

21 Men Nefi sagde til dem: O,
I atåber, I uomskårne af hjertet,
I blinde og I b stivnakkede
mennesker, ved I, hvor længe
Herren jeres Gud vil tillade, at
I fortsætter på denne, jeres,
syndige vej?

22 O, I burde begynde at hyle
og asørge på grund af den store
ødelæggelse, som på dette tids-
punkt venter jer, medmindre I
omvender jer.
23 Se, I siger, at jeg har aftalt

med en mand, at han skulle
myrde Cezoram, vor overdom-
mer. Men se, jeg siger jer, at
dette er fordi, jeg har vidnet
for jer, så I kunne få kendskab
til dette, ja, som et vidnesbyrd
for jer om, at jeg kendte til den
ugudelighed og de vederstyg-
geligheder, som er blandt jer.

24 Og fordi jeg har gjort dette,
siger I, at jeg har aftalt med en

mand, at han skulle gøre dette;
ja, fordi jeg viste jer dette tegn,
er I vrede på mig og forsøger at
berøve mig livet.

25 Og se nu, jeg vil vise jer et
andet tegn, og se, om I på grund
af dette vil forsøge at gøre det
af med mig.

26 Se, jeg siger jer: Gå til Sean-
tum, som er Cezorams abror,
og sig til ham:

27 Har Nefi, der foregiver at
være profet, og som profeterer
så meget ondt angående dette
folk, aftalt med dig, at du skulle
myrde Cezoram, som er din
bror?

28 Og se, han vil sige til jer: Nej.
29 Og I skal sige til ham: Har

du myrdet din bror?
30 Og han skal stå med frygt

og ikke vide, hvad han skal sige.
Og se, han skal benægte det
over for jer, og han skal lade,
som om han er forbavset; alli-
gevel skal han kundgøre for jer,
at han er uskyldig.

31 Men se, I skal undersøge
ham, og I skal finde blod på
skøderne af hans kappe.

32 Og når I har set dette, skal I
sige: Hvor kommer dette blod
fra? Ved vi ikke, at det er din
brors blod?

33 Og da skal han bæve og
skal se bleg ud, som om døden
var kommet over ham.

34 Og da skal I sige: På grund
af denne frygt og denne bleg-
hed, som er kommet over dit
ansigt, se, da ved vi, at du er
skyldig.

35 Og da skal større frygt

21a ApG 7:51.
b gs Oprør.

22a Mosi 7:24.
26a Hel 8:27.
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komme over ham, og da skal
han bekende for jer og ikke mere
nægte, at han har begået dette
mord.
36 Og da skal han sige til jer,

at jeg, Nefi, intet kunne kende
til sagen, medmindre det blev
givet mig ved Guds kraft. Og
da skal I vide, at jeg er en ærlig
mand, og at jeg er sendt til jer af
Gud.

37 Og det skete, at de gik hen
og gjorde, netop sådan som Nefi
havde sagt til dem. Og se, de
ord, han havde sagt, var sande,
for i overensstemmelse med
ordene nægtede han; og også i
overensstemmelse med ordene
bekendte han.

38 Og han blev ført frem for at
bevise, at han selv var selve
morderen, således at de fem
blev sat på fri fod, og ligeså
blev Nefi.

39 Og der var nogle af nefitter-
ne, som troede på Nefis ord; og
der var også nogle, der troede
på grund af de fems vidnesbyrd,
for de var blevet omvendt, mens
de var i fængsel.

40 Og se, der var nogle blandt
folket, som sagde, at Nefi var
profet.

41 Og der var andre, som
sagde: Se, han er en gud, for
medmindre han er en gud, kun-
ne han ikke kende til alt. For se,
han har fortalt os vort hjertes
tanker og har også fortalt os
andet; og han har endog givet os
kendskab til vor overdommers
sande morder.

KAPITEL 10

Herren giver Nefi beseglingsmag-
ten – Han får magt til at binde og
løse på jorden og i himlen – Han
befaler folket at omvende sig eller
omkomme – Ånden bærer ham
fra mængde til mængde. Omkring
21–20 f.Kr.

Og det skete, at der fandt et op-
brud sted blandt folket, således
at de skiltes hid og did og gik
hver deres vej og lod Nefi være
alene, mens han stod midt
blandt dem.

2 Og det skete, at Nefi gik
hjemad mod sit eget hus, mens
han agrundede over det, som
Herren havde vist ham.

3 Og det skete, mens han
således grundede – for han
var meget nedslået på grund af
det nefitiske folks ugudelig-
hed, deres hemmelige mørkets
gerninger, deres myrden og
deres plyndren og al slags syn-
dighed – og det skete, mens han
således grundede i sit hjerte,
se, da lød der en røst til ham,
som sagde:

4 Velsignet er du Nefi for det,
som du har gjort, for jeg har set,
hvorledes du med autrættelig-
hed har kundgjort ordet, som
jeg har givet dig, for dette folk.
Og du har ikke frygtet dem og
har ikke søgt at redde dit beget
liv, men har søgt min cvilje og
at holde mine befalinger.

5 Og se, fordi du har gjort
dette med en sådan utrættelig-

10 2a gs Grunde.
4a gs Flid.

b gs Ofre.
c 3 Ne 11:11.
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hed, se, så vil jeg velsigne dig for
evigt; og jeg vil gøre dig mægtig
i ord og i handling, i tro og i
gerninger; ja, så aalt skal blive
gjort for dig i overensstemmelse
med dit bord, for du vil cikke
bede om det, der strider imod
min vilje.

6 Se, du er Nefi, og jeg er Gud.
Se, jeg kundgør det for dig i
overværelse af mine engle, at du
skal have magt over dette folk
og skal slå jorden med ahunger
og med pest og ødelæggelse
i forhold til dette folks ugude-
lighed.
7 Se, jeg giver dig magt til, at

hvad som helst du abesegler
på jorden, skal være beseglet i
himlen; og hvad som helst du
løser på jorden, skal være løst i
himlen; og således skal du have
magt blandt dette folk.
8 Og hvis du således siger til

dette tempel, at det skal blive
brudt i to stykker, da skal det
blive gjort.

9 Og hvis du siger til dette
abjerg: Du skal kastes ned og bli-
ve jævn, da skal det blive gjort.
10 Og se, hvis du siger, at Gud

skal slå dette folk, da skal det
ske.

11 Og se nu befaler jeg dig, at
du skal gå ud og kundgøre for
dette folk, at så siger Gud Her-
ren, som er den Almægtige:
Medmindre I omvender jer, skal
I blive slået, lige indtil I bliver
audryddet.
12 Og se, nu skete det, at da

Herren havde talt disse ord til
Nefi, standsede han og gik ikke
til sit eget hus, men vendte til-
bage til mængderne, som var
spredt omkring på landets over-
flade og begyndte at kundgøre
for dem Herrens ord, som var
blevet talt til ham angående
deres undergang, hvis de ikke
omvendte sig.

13 Se nu, til trods for det store
mirakel, som Nefi havde gjort
ved at fortælle dem om over-
dommerens død, forhærdede
de hjertet og lyttede ikke til
Herrens ord.

14 Derfor kundgjorde Nefi
Herrens ord for dem og sagde:
Medmindre I omvender jer, så
siger Herren, skal I blive slået,
lige indtil I bliver udryddet.

15 Og det skete, at da Nefi
havde kundgjort ordet for dem,
se, da forhærdede de stadig
hjertet og ville ikke lytte til hans
ord; derfor hånede de ham og
forsøgte at lægge hånd på ham,
så de kunne kaste ham i fængsel.

16 Men se, Guds kraft var med
ham, og de kunne ikke gribe
ham for at kaste ham i fængsel,
for han blev taget af Ånden og
ført bort ud af deres midte.

17 Og det skete, at således gik
han frem i Ånden fra mængde
til mængde og kundgjorde
Guds ord, lige indtil han havde
kundgjort det for dem alle eller
udbredt det blandt hele folket.

18 Og det skete, at de ikke
ville lytte til hans ord; og der

5a 3 Ne 18:20;
L&P 88:63–65.

b En 1:12.
c 2 Ne 4:35; L&P 46:30.

6a Hel 11:4–18.
7a Matt 16:19.

gs Besegle.
9a Matt 17:20;

Jakob 4:6;
Morm 8:24;
Eter 12:30.

11a Hel 5:2.
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opstod stridigheder, således at
de blev splittet indbyrdes og
begyndte at slå hinanden ihjel
med sværdet.
19 Og således endte det enog-

halvfjerdsindstyvende år af den
periode, hvor dommerne rege-
rede over Nefis folk.

KAPITEL 11

Nefi overtaler Herren til at give
dem hungersnød i stedet for krig –
Mange mennesker omkommer –
De omvender sig, og Nefi bønfalder
Herren om regn – Nefi og Lehi
modtager mange åbenbaringer –
Gadiantonrøverne etablerer sig i
landet. Omkring 20–6 f.Kr.

Og se, det skete i det tooghalv-
fjerdsindstyvende år af dom-
mernes regeringstid, at stri-
dighederne tog til, således
at der var krige overalt i hele
landet blandt hele Nefis folk.

2 Og det var denne ahemmelige
bande af røvere, som videreførte
dette, ødelæggelsens og ugu-
delighedens, værk. Og denne
krig varede hele det år; og i det
treoghalvfjerdsindstyvende år
varede den også ved.
3 Og det skete, at i det år

anråbte Nefi Herren og sagde:
4 O Herre, tillad ikke, at dette

folk skal blive udryddet ved
sværdet, men, o Herre, lad der
hellere blive ahungersnød i
landet til at vække dem til erin-
dring om Herren deres Gud, så
vil de måske omvende sig og
vende sig til dig.

5 Og således blev det gjort i
overensstemmelse med Nefis
ord. Og der blev stor hun-
gersnød i landet blandt hele
Nefis folk. Og således fortsatte
hungersnøden i det fireoghalv-
fjerdsindstyvende år, og øde-
læggelsesværket hørte op ved
sværdet, men blev hårdt ved
hungersnød.

6 Og dette ødelæggelsesværk
fortsatte også i det femoghalv-
fjerdsindstyvende år. For jorden
blev slået, så den var tør og ikke
frembragte korn i kornets tid;
og al jorden blev slået blandt
lamanitterne såvel som blandt
nefitterne, så de blev slået, så
de omkom i tusindvis i de mere
ugudelige dele af landet.

7 Og det skete, at folket så,
at de var ved at omkomme på
grund af hungersnøden, og de
begyndte at aerindre Herren
deres Gud, og de begyndte at
erindre Nefis ord.

8 Og folket begyndte at bøn-
falde deres overdommere og
ledere om, at de skulle sige til
Nefi: Se, vi ved, at du er en
gudsmand, anråb derfor Herren
vor Gud om at bortvende denne
hungersnød fra os, så ikke alle
de aord, som du har talt angå-
ende vor udryddelse, skal gå
i opfyldelse.

9 Og det skete, at dommerne
talte til Nefi i overensstemmelse
med de ord, som var blevet
ønsket. Og det skete, at da Nefi
så, at folket havde omvendt sig
og ydmygede sig i sæk, anråbte
han igen Herren og sagde:

11 2a Hel 6:18–24;
11:25–26.

4a 1 Kong 17:1;
Hel 10:6.

7a Hel 12:3.
8a Hel 10:11–14.
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10 O Herre, se, dette folk
omvender sig; og de har fejet
Gadiantons bande ud af deres
midte, således at de er blevet
udslettet, og de har skjult deres
hemmelige planer i jorden.

11 Se, o Herre, vil du bortvende
din vrede på grund af denne,
deres, ydmyghed og lade din
vrede være tilfredsstillet ved
udryddelsen af disse ugudelige
mennesker, som du allerede har
udryddet.

12 O Herre, vil du bortvende
din vrede, ja, din rasende vrede,
og foranledige, at denne hun-
gersnød hører op i dette land.

13 O Herre, vil du lytte til mig
og foranledige, at det må blive
gjort i overensstemmelse med
mine ord, og sende aregn ned
på jordens overflade, så hun
kan frembringe sin frugt og sit
korn i kornets tid.

14 O Herre, du lyttede til amine
ord, da jeg sagde: Lad der blive
en hungersnød, så sværdets pest
kan høre op! Og jeg ved, at du
også på dette tidspunkt vil lytte
til mine ord, for du sagde: Hvis
dette folk omvender sig, vil jeg
skåne dem.

15 Ja, o Herre, og du ser, at de
har omvendt sig på grund af
den hungersnød og den pest og
ødelæggelse, som er kommet
over dem.

16 Og se, o Herre, vil du
bortvende din vrede og igen
prøve, om de vil tjene dig? Og
hvis så er, o Herre, kan du
velsigne dem ifølge dine ord,
som du har sagt.

17 Og det skete, at Herren i det
seksoghalvfjerdsindstyvende år
bortvendte sin vrede fra folket
og foranledigede, at der faldt
aregn på jorden, således at hun
frembragte sin frugt i frugtens
tid. Og det skete, at hun frem-
bragte sit korn i kornets tid.

18 Og se, folket frydede sig og
priste Gud, og hele landets
overflade var fyldt af fryd; og
de forsøgte ikke mere at slå
Nefi ihjel, men de agtede ham
som en astor profet og en guds-
mand, som var blevet givet
magt og myndighed af Gud.

19 Og se, Lehi, hans bror, stod
aikke det mindste tilbage for
ham med hensyn til det, der
hører til retfærdighed.

20 Og således skete det, at
Nefis folk igen begyndte at have
fremgang i landet og begyndte
at opbygge deres øde steder og
begyndte at mangfoldiggøre sig
og sprede sig, indtil de dækkede
hele landets overflade, både
mod nord og mod syd, fra det
vestlige hav til det østlige hav.

21 Og det skete, at det seksog-
halvfjerdsindstyvende år endte
i fred. Og det syvoghalvfjerd-
sindstyvende år begyndte i fred,
og akirken bredte sig over hele
landets overflade, og størstede-
len af folket, både nefitterne og
lamanitterne, tilhørte kirken, og
de havde overordentlig stor fred
i landet, og således endte det
syvoghalvfjerdsindstyvende år.

22 Og de havde også fred i det
otteoghalvfjerdsindstyvende år
bortset fra nogle få stridigheder

13a 1 Kong 18:1, 41–46.
14a Hel 11:4.

17a 5 Mos 11:13–17.
18a Hel 10:5–11.

19a Hel 5:36–44.
21a gs Jesu Kristi Kirke.
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angående de lærepunkter, som
var blevet fremsat af profeterne.
23 Og i det nioghalvfjerdsinds-

tyvende år opstod der megen
strid. Men det skete, at Nefi og
Lehi og mange af deres brødre,
som kendte til de sande lære-
punkter, for de fik daglig mange
aåbenbaringer, de prædikede
derfor for folket, således at de
gjorde en ende på deres strid i
det selv samme år.

24 Og det skete, at der i det
firsindstyvende år af den peri-
ode, hvor dommerne regerede
over Nefis folk var et vist antal
af dem, som havde skilt sig ud
fra Nefis folk, og som nogle år
forinden var gået over til lama-
nitterne og havde påtaget sig
navnet lamanitter, og også et
vist antal, som var virkelige
efterkommere af lamanitterne,
som blev ophidset til vrede af
dem, eller af dem, der havde
skilt sig ud, derfor påbegyndte
de en krig mod deres brødre.

25 Og de begik mord og plyn-
drede, og så trak de sig tilbage
til bjergene og ud i ørkenen og
til hemmelige steder, og de
skjulte sig, så de ikke kunne
blive opdaget, og modtog dag-
ligt en forøgelse til deres antal,
i og med at nogle skilte sig ud
og tog ud til dem.

26 Og således blev de med
tiden, ja, inden for et tidsrum af
ikke mange år, en overordentlig
stor bande af røvere; og de fandt
frem til alle Gadiantons hem-
melige planer, og således blev
de Gadiantons røvere.

27 Se nu, disse røvere anrettede
stor skade, ja, endog stor øde-
læggelse blandt Nefis folk og
også blandt det lamanitiske folk.

28 Og det skete, at det blev
nødvendigt, at der blev sat en
stopper for dette ødelæggelses-
værk, derfor sendte de en hær
af stærke mænd ud i ørkenen
og op i bjergene for at finde
frem til denne røverbande og
udrydde dem.

29 Og se, det skete i det selv
samme år, at de blev drevet
tilbage, helt til deres egne lande.
Og således endte det firsinds-
tyvende år af den periode,
hvor dommerne regerede over
Nefis folk.

30 Og det skete i begyndelsen
af det enogfirsindstyvende år,
at de igen drog ud mod denne
røverbande og slog mange ihjel;
og de blev også selv hjemsøgt
af stor udryddelse.

31 Og de blev igen nødt til at
vende tilbage fra ørkenen og
fra bjergene til deres egne lande
på grund af det overordentlig
store antal af disse røvere,
som oversvømmede bjergene og
ørkenen.

32 Og det skete, at således
endte dette år. Og røverne blev
stadig flere og voksede sig
stærke i en sådan grad, at de
trodsede nefitternes og også
lamanitternes samlede hære; og
de forårsagede, at der kom stor
frygt over folket på hele landets
overflade.

33 Ja, for de hjemsøgte mange
dele af landet og forvoldte store

23a Alma 26:22; L&P 107:19.
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ødelæggelser mod dem, ja, de
dræbte mange og førte andre
ud i ørkenen som fanger, ja, i
særdeleshed deres kvinder og
deres børn.
34 Se, dette store onde, som

ramte folket på grund af deres
ugudelighed, vakte dem igen
til erindring om Herren deres
Gud.

35 Og således endte det enog-
firsindstyvende år af dommer-
nes regeringstid.

36 Og i det toogfirsindsty-
vende år begyndte de igen at
aglemme Herren deres Gud. Og
i det treogfirsindstyvende år
begyndte de at vokse sig stærke
i ugudelighed. Og i det fireog-
firsindstyvende år forbedrede
de sig ikke.
37 Og det skete i det femogfir-

sindstyvende år, at de voksede
sig stærkere og stærkere i deres
stolthed og i deres ugudelighed;
og således var de igen ved at
blive modne til undergang.

38 Og således endte det femog-
firsindstyvende år.

KAPITEL 12

Mennesker er ustadige og tåbelige
og hurtige til at gøre ondt – Herren
tugter sit folk – Menneskenes intet-
hed sammenlignes med Guds magt
– På dommens dag vil mennesker
få evigtvarende liv eller evigtvaren-
de fordømmelse. Omkring 6 f.Kr.

Og således kan vi se, hvor falske
og også hvor ustadige menne-
skenes børns hjerte er, ja, vi
kan se, at Herren i sin mægtige,
grænseløse godhed velsigner og
giver afremgang til dem, der
bsætter deres lid til ham.

2 Ja, og vi kan se, at på selv
samme tid, som han giver sit
folk fremgang, ja, ved vækst på
deres marker, i deres flokke og
deres hjorde og i guld og i sølv
og i alle slags kostbarheder af
enhver art og type, ved at skåne
deres liv og udfri dem af deres
fjenders hænder, ved at blød-
gøre deres fjenders hjerte, så de
ikke erklærer krige mod dem,
ja, og ved kort sagt at gøre alt
for sit folks velfærd og lykke, ja,
da er det, at de aforhærder hjer-
tet og glemmer Herren deres
Gud og btramper den Hellige
under fode – ja, og dette på
grund af deres medgang og de-
res overordentlig store velstand.

3 Og således ser vi, at med-
mindre Herren arevser sit folk
med mange trængsler, ja, med-
mindre han hjemsøger dem
med død og med skræk og med
hungersnød og al slags pest,
berindrer de ham ikke.

4 O, hvor tåbelige og hvor
forfængelige og hvor onde og
djævelske og hvor ahurtige til
at gøre misgerninger og hvor
langsomme til at gøre godt
er ikke menneskenes børn, ja,
hvor hurtige til at lytte til den

36a Alma 46:8.
12 1a 2 Krøn 26:5;

Sl 1:2–3.
b Sl 36:8–9;

2 Ne 22:2;

Mosi 4:6.
gs Tillid.

2a gs Frafald.
b Alma 5:53;

3 Ne 28:35.

3a Mosi 23:21;
L&P 98:21; 101:8.

b Am 4:6–11.
4a 2 Mos 32:8.
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Ondes ord og til at lade bhjertet
blive optaget af verdens tom-
me ting!

5 Ja, hvor hurtige til at blive
indbildske i astolthed, ja, hvor
hurtige til at prale og gøre alt
muligt af det, der er ugudeligt;
og hvor langsomme er de ikke
til at huske Herren deres Gud,
og til at låne øre til hans råd, ja,
hvor langsomme til at bvandre
på visdommens stier!
6 Se, de ønsker ikke, at Herren

deres Gud, som har askabt dem,
skal bherske og regere over dem;
til trods for hans store godhed
og hans barmhjertighed mod
dem, regner de hans råd for
intet, og de vil ikke, at han skal
være deres vejleder.

7 O, hvor stor er ikke men-
neskenes børns aintethed, ja,
de er endog mindre end jordens
støv.

8 For se, støvet på jorden flytter
sig hid og did, så den sønder-
deler sig på vor mægtige og
evige Guds befaling.

9 Ja, se, ved hans røst askælver
og bæver højene og bjergene.
10 Og ved hans røsts akraft

bliver de brudt op og bliver
jævne, ja, som en dal.

11 Ja, ved hans røsts kraft
ryster ahele jorden.
12 Ja, ved hans røsts kraft

rokkes grundvoldene, helt ind
til selve kernen.

13 Ja, og hvis han siger til
jorden: Bevæg dig! så bevæger
den sig.

14 Ja, hvis han siger til ajorden:
Du skal bbevæge dig baglæns,
så det cforlænger dagen med
mange timer! så sker det,

15 og således bevæger jorden
sig baglæns i overensstemmelse
med hans ord, og det synes for
mennesket, som om solen står
stille; ja, og se, sådan er det,
for visselig er det jorden, der
bevæger sig, og ikke solen.

16 Og se også, hvis han siger
til avandene i det store dyb:
bBliv udtørret! så sker det.

17 Se, hvis han siger til dette
bjerg: Hæv dig, og akom hen
og fald ned over denne by,
så den bliver begravet! se, så
sker det.

18 Og se, hvis en mand askjuler
en skat i jorden, og Herren siger:
Lad den være bforbandet på
grund af ugudeligheden hos
ham, der har skjult den! se, så
skal den være forbandet.

19 Og hvis Herren siger: Vær
du forbandet, så ingen skal
finde dig fra denne tid og for
evigt! se, så får ingen den fra nu
af og for evigt.

20 Og se, hvis Herren siger
til et menneske: På grund af din
syndighed skal du være for-
bandet for evigt! så skal det
blive gjort.

4b Matt 15:19;
Hebr 3:12.
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21 Og hvis Herren siger: På
grund af din syndighed skal du
blive forstødt fra min nærhed!
så vil han foranledige, at det
skal ske således.

22 Og ve den, til hvem han
siger dette, for det skal blive
sagt til den, der gør misgernin-
ger, og han kan ikke blive frelst;
derfor, af denne årsag, at men-
nesker må kunne blive frelst, er
omvendelse blevet kundgjort.

23 Velsignede er derfor de,
der vil omvende sig og lytte til
Herren deres Guds røst; for det
er dem, der skal blive afrelst.
24 Og måtte Gud i sin mægtige

fylde tilstede, at menneskene må
blive bragt til omvendelse og
gode gerninger, så de må blive
bragt tilbage til nåde for anåde i
forhold til deres gerninger.

25 Og jeg ville ønske, at alle
mennesker kunne blive frelst.
Men vi læser, at på den store
og yderste dag er der nogle,
som skal blive stødt ud, ja, som
vil blive forstødt fra Herrens
nærhed;

26 ja, som vil blive overgivet til
en tilstand af uendelig elendig-
hed og derved opfylde de ord,
som lyder: De, der har gjort
godt, skal få aevigtvarende liv;
og de, der har gjort ondt, skal
få evigtvarende bfordømmelse.
Og således er det. Amen.

Lamanitten Samuels profeti til
nefitterne.
Omfatter kapitlerne 13 til og med 15.

KAPITEL 13

Lamanitten Samuel profeterer, at
nefitterne bliver udryddet, med-
mindre de omvender sig – De og
deres rigdomme bliver forbandet –
De afviser og stener profeterne,
bliver omringet af dæmoner og
stræber efter lykke ved at gøre
misgerninger. Omkring 6 f.Kr.

Og se, det skete i det seksogfir-
sindstyvende år, at nefitterne
stadig forblev i ugudelighed, ja,
i stor ugudelighed, mens alama-
nitterne nidkært bestræbte sig
på at holde Guds befalinger i
henhold til Moseloven.

2 Og det skete, at der i dette år
var en vis Samuel, en lamanit,
som kom til Zarahemlas land og
begyndte at prædike for folket.
Og det skete, at han prædikede
omvendelse for folket i mange
dage, og de stødte ham ud, og
han var ved at vende tilbage til
sit eget land.

3 Men se, Herrens røst kom til
ham, at han skulle vende tilbage
igen og profetere for folket,
hvad der blev ham indgivet i
ahjertet.
4 Og det skete, at de ikke ville

tillade, at han kom ind i byen,
derfor steg han op på dens mur
og strakte hånden ud og råbte
med høj røst og profeterede
det for folket, som Herren lagde
ham i hjertet.

5 Og han sagde til dem: Se,
jeg, Samuel, en lamanit, taler
Herrens ord, som han lægger

23a gs Frelse.
24a gs Nåde.
26a Matt 25:46;

Joh 5:28–29;
Rom 6:13.

b gs Fordømmelse.

13 1a Hel 15:4–5.
3a L&P 100:5.
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mig i hjertet, og se, han har lagt
mig i hjertet at sige til dette
folk, at aretfærdighedens sværd
hænger over dette folk, og der
går ikke fire hundrede år, før
retfærdighedens sværd falder
på dette folk.

6 Ja, en stor aødelæggelse ven-
ter dette folk, og den kommer
visselig over dette folk, og intet
kan frelse dette folk bortset fra
omvendelse og tro på Herren
Jesus Kristus, som visselig skal
komme til verden og skal lide
meget og skal blive slået ihjel
for sit folk.

7 Og se, en aengel fra Herren
har kundgjort det for mig, og
han bragte min sjæl bglædelige
tidender. Og se, jeg blev sendt
til jer for også at kundgøre det
for jer, så I kan få glædelige
tidender, men se, I ville ikke
modtage mig.
8 Derfor, så siger Herren: På

grund af det nefitiske folks
hårdhjertethed tager jeg, med-
mindre de omvender sig, mit
ord bort fra dem, og jeg atrækker
min Ånd tilbage fra dem, og jeg
bærer ikke længere over med
dem, og jeg vender deres brød-
res hjerte mod dem.
9 Og der skal ikke gå afire

hundrede år, før jeg foranledi-
ger, at de bliver slået; ja, jeg
hjemsøger dem med sværdet og
med hungersnød og med pest.

10 Ja, jeg hjemsøger dem i min
rasende vrede, og der skal være

nogle af det afjerde slægtled
blandt jeres fjender, som skal
leve længe nok til at se jeres
fuldstændige undergang; og
dette skal visselig ske, med-
mindre I omvender jer, siger
Herren; og disse af det fjerde
slægtled, skal bringe jeres
undergang over jer.

11 Men hvis I omvender jer
og aigen vender jer til Herren
jeres Gud, bortvender jeg min
vrede, siger Herren; ja, så siger
Herren, velsignede er de, der
omvender sig og vender sig
til mig, men ve den, der ikke
omvender sig.

12 Ja, ave denne store by Zara-
hemla, for se, det er på grund af
dem, der er retfærdige, at den
bliver skånet; ja, ve denne store
by, for jeg ser, siger Herren,
at der er mange, ja, endog stør-
stedelen af denne store by, der
forhærder hjertet mod mig,
siger Herren.

13 Men velsignede er de, der
omvender sig, for dem skåner
jeg. Men se, hvis det ikke var for
de retfærdige, som er i denne
store by, se, da ville jeg foranle-
dige, at der kom aild ned fra
himlen og ødelagde den.

14 Men se, det er for de ret-
færdiges skyld, at den bliver
skånet. Men se, den tid kom-
mer, siger Herren, at når I
støder de retfærdige ud fra jer,
da skal I være modne til udryd-
delse; ja, ve denne store by på

5a Alma 60:29;
3 Ne 2:19.

6a Alma 45:10–14;
Hel 15:17.

7a Alma 13:26.

b Es 52:7.
8a Hel 6:35.
9a Alma 45:10–12.

10a 1 Ne 12:12; 2 Ne 26:9;
3 Ne 27:32.

11a 3 Ne 10:5–7.
12a 3 Ne 8:8, 24; 9:3.
13a 1 Mos 19:24;

2 Kong 1:9–16;
3 Ne 9:11.
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grund af den ugudelighed og
de vederstyggeligheder, som
findes i hende.
15 Ja, og ve byen Gideon for

den ugudelighed og de veder-
styggeligheder, som findes i
hende.

16 Ja, og ve alle de byer, som
findes i landet rundt omkring,
og som er i nefitternes besiddel-
se, på grund af den ugudelighed
og de vederstyggeligheder, som
findes i dem.

17 Og se, en aforbandelse skal
komme over landet, siger Hær-
skarers Herre, på grund af
det folk, som er i landet, ja, på
grund af deres ugudelighed og
deres vederstyggeligheder.
18 Og det skal ske, siger Hær-

skarers Herre, ja, vor mægtige
og sande Gud, at den, som
askjuler skatte i jorden, aldrig
mere skal finde dem igen på
grund af landets mægtige for-
bandelse, medmindre han er en
retfærdig mand og skjuler dem
i Herren.
19 For jeg vil, siger Herren, at

de skal skjule deres skatte til
mig, og forbandet være de, der
ikke skjuler deres skatte til mig,
for ingen skjuler deres skatte til
mig, bortset fra de retfærdige;
og den, der ikke skjuler sine
skatte til mig, forbandet er han
og også skatten, og ingen skal få
den tilbage på grund af landets
forbandelse.

20 Og den dag skal komme, da
de skal skjule deres skatte, fordi

de har ladet hjertet blive optaget
af rigdomme; og fordi de har
ladet hjertet blive optaget af de-
res rigdomme og vil skjule deres
skatte, når de flygter for deres
fjender, forbandet være de og
også deres skatte, fordi de ikke
vil skjule dem til mig; og på
den dag skal de blive slået,
siger Herren.

21 Se, I indbyggere i denne
store by, og alyt til mine ord;
ja, lyt til de ord, som Herren
siger, for se, han siger, at I er
forbandet på grund af jeres rig-
domme, og jeres rigdomme er
også forbandet, fordi I har ladet
hjertet blive optaget af dem og
ikke har lyttet til ordene fra
ham, som gav dem til jer.

22 I husker ikke Herren jeres
Gud i det, som han har velsignet
jer med, men I husker altid jeres
arigdomme, skønt I ikke takker
Herren jeres Gud for dem; ja,
jeres hjerte er ikke vendt til
Herren, men de svulmer af stor
bstolthed til pral og til stor hov-
mod, cmisundelse, stridigheder,
ondsindethed, forfølgelse og
mord og al slags syndighed.

23 Af denne årsag har Gud
Herren foranlediget, at en for-
bandelse skal komme over
landet og også over jeres rig-
domme, og dette på grund af
jeres syndighed.

24 Ja, ve dette folk på grund af
denne tid, som er kommet, da I
astøder profeterne ud og spotter
dem og kaster sten mod dem

17a Hel 12:18.
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Eter 14:1.
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og slår dem ihjel og begår al
slags ugudelighed mod dem,
ligesom de gjorde fordum.
25 Og se, når I taler, siger I:

Hvis vore dage havde været i
vor afordums fædres dage, hav-
de vi ikke slået profeterne ihjel,
havde vi ikke stenet dem og
stødt dem ud.
26 Se, I er værre end de, for så

sandt som Herren lever, bliver
I, hvis der kommer en aprofet
blandt jer og kundgør jer Her-
rens ord, der vidner om jeres
synder og syndighed, bvrede på
ham og støder ham ud og for-
søger på alle måder at slå ham
ihjel; ja, I vil sige, at han er
en falsk cprofet, og at han er en
synder og af Djævelen, fordi
han dvidner om, at jeres hand-
linger er onde.

27 Men se, hvis der kommer
en mand blandt jer og siger: Gør
dette, og det er der ingen synd
i; gør hint, og I skal ikke lide!
ja, han siger: Vandr efter jeres
eget hjertes stolthed, ja, vandr
efter jeres øjnes stolthed, og gør,
hvad end jeres hjerte ønsker! –
og hvis der kommer en mand
blandt jer og siger dette, mod-
tager I ham og siger, at han
er aprofet.
28 Ja, I løfter ham op, og I giver

ham af jeres gods, I giver ham
af jeres guld og af jeres sølv,
og I klæder ham i kostbare
klæder; og fordi han taler
asmigrende ord til jer, og han

siger, at alt er vel, så finder I
ingen fejl hos ham.

29 O, du ugudelige og du af-
sporede slægt, I forhærdede og
stivnakkede mennesker, hvor
længe tror I, at Herren vil tåle
jer? Ja, hvor længe vil I tillade
jer at blive ledt af atåbelige og
bblinde vejledere? Ja, hvor længe
vil I cvælge mørke frem for dlys?
30 Ja, se, Herrens vrede er

allerede tændt imod jer, se, han
har forbandet landet på grund
af jeres ugudelighed.

31 Og se, den tid kommer, da
han vil forbande jeres rigdom-
me, så de vil blive aglatte, så I
ikke kan holde på dem; og i
jeres fattigdoms dage kan I ikke
beholde dem.

32 Og i jeres fattigdoms dage
skal I anråbe Herren, og I skal
råbe forgæves, for jeres ødelæg-
gelse er allerede kommet over
jer, og jeres undergang er gjort
sikker, og på den dag skal I
græde og hyle, siger Hærskarers
Herre. Og da skal I klage og sige:

33 O, agid jeg havde omvendt
mig og ikke havde dræbt profe-
terne og bstenet dem og stødt
dem ud! Ja, på den dag skal I
sige: O, gid vi havde husket
Herren vor Gud den dag, da han
gav os vore rigdomme, så var de
ikke blevet glatte, så vi mistede
dem, for se, vore rigdomme er
forsvundet for os.

34 Se, vi lægger et stykke
værktøj her, og i morgen er det

25a ApG 7:51.
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borte; og se, vore sværd bliver
taget fra os den dag, vi søger
efter dem til kamp.
35 Ja, vi har skjult vore skatte,

og de er gledet fra os på grund
af landets forbandelse.

36 O, gid vi havde omvendt os
den dag, da Herrens ord kom
til os; for se, landet er forbandet,
og alle ting er blevet glatte, og
vi kan ikke holde på dem.

37 Se, vi er omgivet af dæmo-
ner, ja, vi er omringet af hans
engle, han som har forsøgt at
fordærve vor sjæl. Se, vor
syndighed er stor. O Herre, kan
du ikke bortvende din vrede
fra os? Og sådan skal jeres sprog
være i de dage.

38 Men se, jeres aprøves dage
er forbi, I har budsat jeres frelses
dag, indtil det er evigtvarende
for sent, og jeres undergang er
gjort sikker; ja, for alle jeres livs
dage har I stræbt efter det, som
I ikke kunne få, og I har stræbt
efter clykke ved at gøre misger-
ninger, hvilket er i modstrid
med beskaffenheden af den
retfærdighed, som er hos vort
mægtige og evige overhoved.

39 O, I folk i dette land, gid
I ville høre mine ord! Og jeg
beder om, at Herrens vrede må
blive bortvendt fra jer, og at I
vil omvende jer og blive frelst.

KAPITEL 14

Samuel forudsiger, at der bliver
lyst om natten, og at der kommer

en ny stjerne ved Kristi fødsel –
Kristus forløser menneskene fra
timelig og åndelig død – Tegnene
på hans død er blandt andet tre
dages mørke, sønderdeling af klip-
perne og store naturkatastrofer.
Omkring 6 f.Kr.

Og se, det skete, at lamanitten
aSamuel profeterede meget mere,
som ikke kan skrives.

2 Og se, han sagde til dem:
Se, jeg giver jer et tegn, for der
kommer endnu fem år, og se,
så kommer Guds Søn for at
forløse alle dem, som vil tro på
hans navn.

3 Og se, dette vil jeg give jer
som et ategn på tidspunktet for
hans komme; for se, der skal
være store lys på himlen i et
sådant omfang, at der om
natten, før han kommer, intet
mørke skal være, i et sådant
omfang at det for mennesker
skal se ud som om, det var dag.

4 Derfor skal der være én dag
og en nat og en dag, som om det
var én dag og der ingen nat var;
og dette skal være jer et tegn,
for I skal lægge mærke til solens
opgang og også til dens ned-
gang, derfor skal I med vished
vide, at der skal være to dage
og en nat; alligevel skal natten
ikke formørkes, og dét skal være
natten, før ahan bliver født.

5 Og se, der skal også stige en
ny astjerne op, en sådan, som I
aldrig før har set; og dette skal
også være jer et tegn.

6 Og se, det er ikke alt; der

38a Morm 2:15.
b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.

14 1a Hel 13:2.
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skal være mange tegn og undere
på himlen.
7 Og det skal ske, at I alle vil

blive forbløffet og undre jer i
en sådan grad, at I afalder til
jorden.

8 Og det skal ske, at hver den,
der atror på Guds Søn, han skal
have evigtvarende liv.

9 Og se, på denne måde har
Herren ved sin engel befalet
mig, at jeg skulle komme og
fortælle jer dette, ja, han har be-
falet mig, at jeg skulle profetere
dette for jer; ja, han har sagt til
mig: Råb til dette folk: Omvend
jer, og bered Herrens vej.

10 Og se, fordi jeg er lamanit
og har talt de ord til jer, som
Herren har befalet mig, og fordi
det var hårdt mod jer, er I nu
vrede på mig og forsøger at slå
mig ihjel og har astødt mig ud
fra jer.

11 Og I skal høre mine ord, for
i den hensigt er jeg steget op
på denne bys mure, for at I kan
høre om og kende til Guds
straffedomme, som venter jer på
grund af jeres syndighed, og
for at I også kan kende betin-
gelserne for omvendelse.

12 Og også for at I kan kende
til Jesu Kristi komme, Guds Søn,
himlens og jordens aFader,
skaberen af alt fra begyndelsen,
og for at I kan kende til tegnene
på hans komme i den hensigt,
at I kan tro på hans navn.

13 Og hvis I atror på hans

navn, vil I omvende jer fra alle
jeres synder, så I derved kan få
forladelse for dem ved hans
bfortjenester.

14 Og se videre, et andet tegn
giver jeg til jer, ja, et tegn på
hans død.

15 For se, han må visselig dø,
for at afrelse kan blive tilveje-
bragt; ja, det påhviler ham og
bliver nødvendigt, at han dør
for at tilvejebringe de dødes
bopstandelse, så menneskene
derved kan blive bragt ind i
Herrens nærhed.

16 Ja, se, denne død tilvejebrin-
ger opstandelsen og aforløser
hele menneskeslægten fra den
første død – den åndelige død,
for hele menneskeslægten, som
ved Adams bfald blev cforstødt
fra Herrens nærhed, betragtes
som ddød, både med hensyn til
det timelige og til det åndelige.

17 Men se, Kristi opstandelse
aforløser menneskeslægten, ja,
hele menneskeslægten og brin-
ger dem tilbage i Herrens
nærhed.

18 Ja, og den tilvejebringer
betingelsen for omvendelse, så
hver den, der omvender sig, han
ikke bliver hugget om og kastet
i ilden, men hver den, der ikke
omvender sig, bliver hugget om
og kastet i ilden; og der kommer
igen en åndelig død over dem,
ja, en anden død, for de bliver
igen forstødt med hensyn til
det, der hører til retfærdighed.
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19 Derfor, omvend jer, omvend
jer, så I ikke, ved at vide dette
og ikke gøre derefter, selv skal
lade jer komme under fordøm-
melse og blive ført ned til denne
anden død.

20 Men se, som jeg sagde til jer
angående et andet ategn, et tegn
på hans død, se, på den dag,
da han lider døden, skal solen
blive bformørket og nægte at
give sit lys til jer, og ligeså
månen og stjernerne, og der skal
ikke være noget lys på dette
lands overflade i et tidsrum af
ctre dage fra det tidspunkt, han
lider døden, til det tidspunkt
han igen opstår fra de døde.
21 Ja, på det tidspunkt han

opgiver ånden, skal der være
atorden og lyn i et tidsrum af
mange timer, og jorden skal
ryste og bæve; og de klipper,
som er på denne jords overflade,
og som er både over jorden
og under den, og som I på dette
tidspunkt ved er faste eller
hvoraf størstedelen er én fast
masse, skal blive bbrudt op,

22 ja, de skal blive brudt i to
stykker og skal derefter altid
være fulde af sprækker og rev-
ner og blive afundet som brudte
stykker på hele jordens over-
flade, ja, både over jorden og
under den.
23 Og se, der skal komme

mægtige uvejr, og mange bjerge
skal blive lagt lave ligesom en
dal, og der skal være mange

steder, som nu kaldes dale, der
skal blive til bjerge, hvis højde
er stor.

24 Og mange hovedveje skal
blive brudt op, og mange abyer
skal blive lagt øde.

25 Og mange agrave skal blive
åbnet og skal afgive mange af
deres døde, og mange hellige
skal vise sig for mange.

26 Og se, således har aenglen
talt til mig, for han sagde til mig,
at der skulle være torden og lyn
i et tidsrum af mange timer.

27 Og han sagde til mig, at
mens tordenen og lynene vare-
de, og uvejret, at dette skulle
ske, og at amørke skulle dække
hele jordens overflade i et tids-
rum af tre dage.

28 Og englen sagde til mig, at
mange skal se det, der er større
end dette i den hensigt, at de
skal tro, at adisse tegn og disse
undere skulle ske på hele dette
lands overflade i den hensigt,
at der ikke skulle være nogen
grund til vantro blandt menne-
skenes børn –

29 og dette i den hensigt, at
hver den, der vil tro, kan blive
frelst, og at der vil komme en
retfærdig astraffedom over hver
den, der ikke vil tro; og også
at de, hvis de bliver dømt skyl-
dige, da selv bringer deres egen
fordømmelse over sig.

30 Og husk nu, husk, mine
brødre, at hver den, som forta-
bes, fortabes af sig selv; og hver
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den, som gør misgerninger,
gør det mod sig selv; for se, I er
afrie, det er jer tilladt at handle
selv; for se, Gud har givet jer
en bkundskab, og han har gjort
jer fri.
31 Han har givet jer, for at I kan

akende godt fra ondt, og han
har givet jer, for at I kan bvælge
liv eller død; og I kan gøre godt
og blive cbragt tilbage til det, der
er godt, eller blive gengældt
med det, der er godt; eller I kan
gøre ondt og blive gengældt
med det, der er ondt.

KAPITEL 15

Herren revsede nefitterne, fordi
han elskede dem – De lamanitter,
der har omvendt sig, er faste og
standhaftige i troen – Herren vil
være barmhjertig mod lamanitterne
i de sidste dage. Omkring 6 f.Kr.

Og se, mine elskede brødre,
se, jeg kundgør for jer, at med-
mindre I omvender jer, skal
jeres huse lægges aøde.

2 Ja, medmindre I omvender
jer, skal jeres kvinder have stor
grund til at sørge på den dag,
da de giver die; for I skal forsøge
at flygte, og der skal ikke være
noget tilflugtssted; ja, ve dem,
som er amed barn, for de skal
være tunge og kan ikke flygte;
derfor bliver de trådt ned og
bliver ladt tilbage for at om-
komme.

3 Ja, ve dette folk, som kaldes
Nefis folk, medmindre de om-
vender sig, når de ser alle disse
tegn og undere, som skal blive
vist dem; for se, de har været
et folk, som var udvalgt af
Herren, ja, Nefis folk har han
elsket, og han har også revset
dem, ja, i deres syndigheds
dage har han arevset dem, fordi
han elsker dem.

4 Men se, mine brødre, lama-
nitterne har han hadet, fordi
deres handlinger bestandigt har
været onde, og det på grund af
ugudeligheden af deres fædres
aoverlevering. Men se, frelse
er blevet dem til del ved nefit-
ternes forkyndelse, og i den
hensigt har Herren bforlænget
deres dage.

5 Og jeg ønsker, at I skal se,
at astørstedelen af dem er på
pligtens sti, og de vandrer med
omhu for Gud, og de bestræber
sig på at holde hans befalinger
og hans lovbud og hans rets-
regler i henhold til Moseloven.

6 Ja, jeg siger jer, at størstede-
len af dem gør dette, og de be-
stræber sig med utrættelig flid
på at bringe resten af deres
brødre til kundskab om sand-
heden; derfor er der mange,
der slutter sig til dem hver dag.

7 Og se, I ved det selv, for I har
været vidne til, at så mange af
dem, som bliver bragt til kund-
skab om sandheden og til at
kende til deres fædres ugudeli-
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ge og vederstyggelige overle-
veringer og bliver ledt til at tro
på de hellige skrifter, ja, de hel-
lige profeters profetier, som er
skrevet, og som leder dem til
tro på Herren og til omvendelse,
hvilken tro og omvendelse
medfører en aforandring i hjertet
hos dem –

8 derfor er, som I selv ved, så
mange, som er kommet hertil,
afaste og standhaftige i troen og
i det, hvormed de er blevet
gjort fri.
9 Og I ved også, at de har

agravet deres krigsvåben ned,
og de er bange for at tage dem
op for ikke derved på en eller
anden måde at komme til at
synde, ja, I kan se, at de er bange
for at synde – for se, de vil lade
sig træde ned og slå ihjel af
deres fjender og vil ikke løfte
deres sværd mod dem, og dette
på grund af deres tro på Kristus.
10 Og se, på grund af deres

standhaftighed, når de tror på
det, som de tror på, for på grund
af deres fasthed, efter at de én
gang er blevet oplyst, se, da vil
Herren velsigne dem og for-
længe deres dage til trods for
deres ugudelighed –

11 ja, selv om de skulle synke
ned i vantro, vil Herren afor-
længe deres dage, indtil den tid
kommer, som er blevet omtalt
af vore fædre og også af profe-
ten bZenos og mange andre
profeter angående vore brødre,

lamanitternes, ctilbagevenden til
kundskab om sandheden –

12 ja, jeg siger jer, at i de sidste
tider er Herrens aløfter blevet
udstrakt til vore brødre, lama-
nitterne; og til trods for de
mange trængsler, som de skal
få, og til trods for, at de skal
blive bdrevet hid og did på jor-
dens overflade og blive jaget
og skal blive slået og spredt vidt
omkring uden at have noget
tilflugtssted, vil Herren være
cbarmhjertig mod dem.
13 Og dette er ifølge profetien,

at de igen skal blive abragt til
den sande kundskab, som er
kundskaben om deres forløser
og deres store og sande bhyrde
og blive regnet blandt hans får.

14 Derfor siger jeg til jer: Det
skal blive abedre for dem end for
jer, medmindre I omvender jer.

15 For se, avar de mægtige
gerninger, som er blevet vist
for jer, blevet vist for dem, ja,
for dem, som er sunket ned i
vantro på grund af deres fædres
overleveringer, så kan I selv
se, at de aldrig igen ville være
sunket ned i vantro.

16 Derfor siger Herren: Jeg vil
ikke udrydde dem fuldstændig,
men jeg vil foranledige, at de
på min visdoms dag skal vende
tilbage til mig, siger Herren.

17 Og se nu, siger Herren, an-
gående det nefitiske folk: Hvis
de ikke vil omvende sig og be-
stræbe sig på at gøre min vilje,

7a gs Omvendelse.
8a Alma 23:6; 27:27;

3 Ne 6:14.
9a Alma 24:17–19.

11a Alma 9:16.
b Hel 8:19.

c 2 Ne 30:5–8.
12a En 1:12–13.

b Morm 5:15.
c 1 Ne 13:31;

2 Ne 10:18–19;
Jakob 3:5–6.

13a 3 Ne 16:12.
b gs Gode hyrde.

14a Hel 7:23.
15a Matt 11:20–23.
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vil jeg audrydde dem fuldstæn-
dig, siger Herren, på grund af
deres vantro til trods for de
mange mægtige gerninger, som
jeg har udført blandt dem; og
så vist som Herren lever, skal
dette ske, siger Herren.

KAPITEL 16

De nefitter, der tror Samuel, bliver
døbt af Nefi – Samuel kan ikke slås
ihjel af de ubodfærdige nefitters
pile og sten – Nogle forhærder hjer-
tet, og andre ser engle – De ikke-
troende siger, at det er fornuftstri-
digt at tro på Kristus og hans kom-
me i Jerusalem. Omkring 6–1 f.Kr.

Og se, det skete, at der var
mange, der hørte lamanitten
Samuels ord, som han talte på
byens mure. Og så mange, som
troede på hans ord, gik hen og
søgte efter Nefi; og da de var
kommet hen og havde fundet
ham, bekendte de deres synder
for ham og benægtede dem
ikke, for de ønskede, at de kun-
ne blive døbt til Herren.

2 Men så mange, som der var,
som ikke troede på Samuels
ord, blev vrede på ham; og de
kastede sten efter ham på
muren, og også mange skød pile
efter ham, mens han stod på
muren; men Herrens Ånd var
med ham, således at de ikke
kunne ramme ham med deres
sten, ej heller med deres pile.

3 Se, da de så, at de ikke kunne
ramme ham, var der mange
flere, som troede på hans ord,

således at de gik hen til Nefi
for at blive døbt.

4 For se, Nefi døbte og profe-
terede og prædikede, idet han
råbte omvendelse til folket, viste
tegn og undere og udførte
amirakler blandt folket, så de
kunne vide, at Kristus bsnart
måtte komme –

5 idet han fortalte om det, som
snart skulle ske, så de, på det
tidspunkt, hvor det skete, kunne
vide og huske, at det var blevet
gjort kendt for dem på forhånd
i den hensigt, at de skulle tro;
derfor gik så mange, som troede
på Samuels ord, hen til ham for
at blive døbt, for de kom ang-
rende og bekendte deres synder.

6 Men størstedelen af dem
troede ikke på Samuels ord; da
de derfor så, at de ikke kunne
ramme ham med deres sten og
deres pile, råbte de til deres an-
førere og sagde: Pågrib denne
karl, og bind ham, for se, han
har en djævel i sig; og på grund
af kraften fra den djævel, der er
i ham, kan vi ikke ramme ham
med vore sten og vore pile;
pågrib ham derfor, og bind ham
og bort med ham.

7 Og da de gik hen for at lægge
hånd på ham, se, da kastede
han sig ned fra muren og flyg-
tede ud af deres lande, ja, ind
i sit eget land og begyndte at
prædike og at profetere blandt
sit eget folk.

8 Og se, man hørte aldrig mere
noget til ham blandt nefitterne;
og således var forholdene hos
folket.

17a Hel 13:6–10. 16 4a gs Mirakel. b Hel 14:2.
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9 Og således endte det seksog-
firsindstyvende år af den peri-
ode, hvor dommerne regerede
over Nefis folk.

10 Og således endte også
det syvogfirsindstyvende år af
dommernes regeringstid, idet
størstedelen af folket forblev i
deres stolthed og ugudelighed,
og den mindre del vandrede
med større omhu for Gud.

11 Og dette var også forholde-
ne i det otteogfirsindstyvende
år af dommernes regeringstid.

12 Og der var kun få ændrin-
ger i forholdene hos folket i det
niogfirsindstyvende år af dom-
mernes regeringstid, bortset fra
at folket begyndte at blive mere
forhærdede i ugudelighed og
mere og mere at gøre det, som
var i modstrid med Guds befa-
linger.

13 Men det skete i det halv-
femsindstyvende år af dommer-
nes regeringstid, at der blev
givet folket astore tegn og un-
dere; og profeternes ord bbe-
gyndte at blive opfyldt.

14 Og aengle viste sig for
mennesker, vise mennesker, og
kundgjorde dem glædelige ti-
dender om stor glæde; således
begyndte skrifterne i dette år at
blive opfyldt.

15 Alligevel begyndte folket
at forhærde hjertet, alle bortset
fra den del af dem, der var
mest troende, både blandt ne-
fitterne og også blandt lama-
nitterne, og de begyndte at
forlade sig på deres egen styrke

og på deres aegen visdom og
at sige:

16 Nogle ting har de måske
gættet rigtigt blandt så mange,
men se, vi ved, at alle disse store
og forunderlige gerninger, som
der er blevet talt om, ikke kan
ske.

17 Og de begyndte at drøfte
det og at strides indbyrdes, idet
de sagde:

18 Det er afornuftstridigt, at et
sådant væsen som en Kristus
skal komme; hvis så var, og han
er Guds Søn, himlens og jordens
Fader, som det er blevet talt,
hvorfor vil han da ikke vise sig
for os lige såvel som for dem,
der er i Jerusalem?

19 Ja, hvorfor vil han ikke vise
sig i dette land lige såvel som i
Jerusalems land?

20 Men se, vi ved, at dette er
en ugudelig aoverlevering, som
er blevet overleveret os af vore
forfædre for at få os til at tro på
noget stort og forunderligt, der
skulle ske, men ikke blandt os,
men i et land, der er langt borte,
et land som vi ikke kender; der-
for kan de holde os i uvidenhed,
for vi kan ikke med vore egne
øjne bse, at det er sandt.
21 Og de vil med den Ondes

snedige og hemmelighedsfulde
kneb udvirke et eller andet stort
mysterium, som vi ikke kan for-
stå, og som vil holde os nede,
så vi skal være tjenere for deres
ord og også tjenere for dem, for
vi er afhængige af, at de lærer
os ordet; og således vil de holde

13a 3 Ne 1:4.
b Hel 14:3–7.

14a Alma 13:26.

15a Es 5:21.
18a Alma 30:12–13.
20a gs Overleveringer.

b Eter 12:5–6, 19.
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os i uvidenhed alle vort livs
dage, hvis vi vil overgive os
til dem.
22 Og folket aforestillede sig

i hjertet meget mere, som var
tåbeligt og forfængeligt; og de
blev meget oprørte, for Satan
opæggede dem til bestandig at
gøre misgerninger, ja, han gik
omkring og spredte rygter og
splid på hele landets overflade,
så han kunne forhærde folkets
hjerte mod det, der var godt, og
mod det, der skulle ske.

23 Og til trods for de tegn og
de undere, som blev udvirket
blandt Herrens folk, og de
mange mirakler, som de gjor-
de, fik Satan et fast greb om
hjertet hos folk på hele landets
overflade.

24 Og således endte det halv-
femsindstyvende år af den peri-
ode, hvor dommerne regerede
over Nefis folk.

25 Og således endte Helamans
bog ifølge Helamans og hans
sønners optegnelse.

Tredje Nefi
Nefis Bog

AF NEFI, SØN AF NEFI, SOM VAR HELAMANS SØN

Og Helaman var søn af Helaman, som var søn af Alma, som var
søn af Alma, som var efterkommer af Nefi, som var søn af

Lehi, der drog ud fra Jerusalem i det første år af Sidkijas, Judas
konges, regeringstid.

KAPITEL 1

Nefi, Helamans søn, drager ud af
landet, og hans søn Nefi fører op-
tegnelserne – Skønt der sker mange
tegn og undere, planlægger de
ugudelige at slå de retfærdige ihjel
– Natten for Kristi fødsel oprinder
– Tegnet bliver givet, og en ny
stjerne står op – Løgn og bedrag
tager til, og gadiantonrøverne
slagter mange. Omkring 1–4 e.Kr.

SE, det skete, at det enoghalv-
femsindstyvende år var gået,

og det var aseks hundrede år fra
det tidspunkt, da Lehi forlod
Jerusalem; og det var i det år,
da Lakoneus var overdommer
og regent over landet.

2 Og Nefi, Helamans søn, var
draget ud af Zarahemlas land
efter at have givet sin søn aNefi,
der var hans ældste søn, ansva-
ret for bbronzepladerne og alle
de optegnelser, som var blevet
ført, og alle de ting, der var
blevet holdt hellige siden Lehis
udrejse fra Jerusalem.

3 Så drog han ud af landet, og

22a Stolthed.
[Tredje Nefi]

1 1a 2 Ne 25:19.
2a gs Nefi, søn af Nefi,

Helamans søn.
b Alma 37:3–5.
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ahvor han drog hen, ved ingen;
og hans søn Nefi førte optegnel-
serne i hans sted, ja, optegnelsen
om dette folk.
4 Og det skete i begyndelsen

af det tooghalvfemsindstyvende
år, se, profeternes profetier be-
gyndte at blive mere fuldstæn-
dig opfyldt, for der begyndte at
blive udvirket større tegn og
større mirakler blandt folket.

5 Men der var nogle, som
begyndte at sige, at tiden var
gået for opfyldelsen af de ord,
som blev atalt af lamanitten
Samuel.

6 Og de begyndte at fryde sig
over deres brødre, idet de sagde:
Se, tiden er gået, og Samuels ord
er ikke blevet opfyldt, derfor har
jeres glæde over og jeres tro på
dette været forgæves.

7 Og det skete, at de skabte
et stort røre overalt i hele lan-
det; og de mennesker, som
troede, begyndte at blive meget
sorgfulde af frygt for, at det,
som var blevet talt, måske ikke
ville ske.

8 Men se, de ventede stand-
haftigt på den dag og den nat
og den dag, der skulle være
som én dag, som om der ingen
nat var, så de kunne erfare,
at deres tro ikke havde været
forgæves.

9 Se, det skete, at der blev fast-
sat en dag af de ikke-troende,
på hvilken alle de, der troede
på disse overleveringer, skulle
asendes i døden, medmindre

det tegn, der var blevet givet af
profeten Samuel, viste sig.

10 Se, det skete, at da Nefi,
Nefis søn, så denne ugudelig-
hed blandt sit folk, blev hans
hjerte overordentlig sorgfuldt.

11 Og det skete, at han gik ud
og bøjede sig til jorden og ind-
trængende anråbte sin Gud for
sit folk, ja, for dem, som stod
for at blive slået ihjel på grund
af deres tro på deres fædres
overlevering.

12 Og det skete, at han ind-
trængende anråbte Herren ahele
den dag; og se, Herrens røst
kom til ham og sagde:

13 Løft dit hoved, og vær ved
godt mod; for se, tiden er for
hånden, og i denne nat skal
tegnet blive givet, og i amorgen
kommer jeg til verden for at vise
verden, at jeg vil opfylde alt det,
som jeg har ladet btale ved mine
hellige profeters mund.

14 Se, jeg akommer til mine
egne for at bopfylde alt det,
som jeg har kundgjort for
menneskenes børn fra verdens
cgrundlæggelse og for at dgøre
både Faderens og Sønnens
vilje – Faderens på grund af mig
og Sønnens på grund af mit
kød. Og se, tiden er for hånden,
og i denne nat skal tegnet blive
givet.

15 Og det skete, at de ord, der
kom til Nefi, blev opfyldt, sådan
som de var blevet talt; for se,
ved solnedgang var der intet
mørke; og folket begyndte at

3a 3 Ne 2:9.
5a Hel 14:2–4.
9a gs Martyr.

12a En 1:4; Alma 5:46.

13a Luk 2:10–11.
b gs Jesus Kristus –

Profetier om Jesu
Kristi fødsel og død.

14a Joh 1:11.
b Matt 5:17–18.
c Alma 42:26.
d L&P 93:3–4.
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blive forbavset, fordi der aintet
mørke var, da natten kom.
16 Og der var mange, der ikke

havde troet profeternes ord,
som afaldt til jorden og blev, som
var de døde, for de vidste, at
den store bødelæggelsesplan,
som de havde lagt for dem, der
troede på profeternes ord, var
blevet forpurret, for det tegn,
der var blevet givet, var allerede
for hånden.

17 Og de begyndte at forstå, at
Guds Søn snart måtte komme;
ja, kort sagt alle folk på hele
jordens overflade fra vest til øst,
både i landet mod nord og i
landet mod syd, blev så overor-
dentlig forbavsede, at de faldt
til jorden.

18 For de vidste, at profeterne
havde vidnet om dette i mange
år, og at tegnet, som var blevet
givet, allerede var for hånden;
og de begyndte at frygte på
grund af deres ugudelighed og
deres vantro.

19 Og det skete, at der ikke
var noget mørke hele den nat,
men det var så lyst, som var det
middag. Og det skete, at solen
igen stod op om morgenen i
overensstemmelse med sin rette
orden; og de vidste, at det
var den dag, da Herren skulle
afødes på grund af det tegn, som
var blevet givet.
20 Og det var sket, ja, alt til

mindste enkelthed, i overens-
stemmelse med profeternes ord.

21 Og det skete også, at en ny

astjerne viste sig i overensstem-
melse med ordet.

22 Og det skete, at fra det tids-
punkt af begyndte der at blive
spredt løgne ud blandt folket
af Satan for at forhærde deres
hjerte i den hensigt, at de ikke
skulle tro på de tegn og undere,
som de havde set; men til
trods for disse løgne og bedrag,
troede størstedelen af folket og
blev omvendt til Herren.

23 Og det skete, at Nefi drog
ud blandt folket, og også mange
andre, og døbte til omvendelse,
hvorved der skete en stor afor-
ladelse af synder. Og således
begyndte folket igen at få fred
i landet.

24 Og der var ingen stridighe-
der, bortset fra at der var nogle
få, der begyndte at prædike, idet
de anstrengte sig for at bevise
ved hjælp af skrifterne, at det
ikke mere var anødvendigt at
iagttage Moseloven. Se, heri
tog de fejl, fordi de ikke havde
forstået skrifterne.

25 Men det skete, at de snart
blev omvendt og blev overbe-
vist om den vildfarelse, de var
i, for det blev kundgjort for dem,
at loven endnu ikke var aop-
fyldt, og at den skulle opfyldes
til mindste enkelthed; ja, ordet
kom til dem, at den skulle
opfyldes, ja, at ikke ét bogstav
eller én tøddel skulle forgå,
før det alt sammen skulle op-
fyldes; derfor blev de i det selv
samme år bragt til kundskab om

15a Hel 14:3.
16a Hel 14:7.

b 3 Ne 1:9.

19a Luk 2:1–7.
21a Matt 2:1–2;

Hel 14:5.

23a gs Syndsforladelse.
24a Alma 34:13.
25a Matt 5:17–18.
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deres vildfarelse og bbekendte
deres fejl.

26 Og således gik det tooghalv-
femsindstyvende år og bragte
glædelige tidender til folket på
grund af de tegn, der skete i
overensstemmelse med alle de
hellige profeters profetiske ord.

27 Og det skete, at det treog-
halvfemsindstyvende år også
gik i fred, bortset fra agadianton-
røverne, som boede i bjergene,
og som oversvømmede landet;
for så stærke var deres fæstnin-
ger og deres hemmelige steder,
at folket ikke kunne besejre
dem; derfor begik de mange
mord og foretog mange ned-
slagtninger blandt folket.
28 Og det skete, at de i det

fireoghalvfemsindstyvende år
begyndte at øges i høj grad,
fordi der var mange, der havde
skilt sig ud fra nefitterne, som
flygtede over til dem, hvilket
voldte megen sorg for de nefit-
ter, der blev tilbage i landet.

29 Og der var også en årsag til
megen sorg blandt lamanitterne,
for se, de havde mange børn,
som voksede op og begyndte at
vokse sig stærke i år, så de blev
selvrådige, og de blev af løgne
og smigrende ord fra nogle,
der var azoramitter, forledt til
at slutte sig til disse gadianton-
røvere.

30 Og således blev lamanitter-
ne også plaget og begyndte at
aftage i deres tro og retfærdig-
hed på grund af den opvoksen-
de slægts ugudelighed.

KAPITEL 2

Ugudelighed og vederstyggelighe-
der tager til blandt folket – Nefit-
terne og lamanitterne forener sig
for at forsvare sig imod gadianton-
røverne – De omvendte lamanitter
bliver hvide og kaldes nefitter.
Omkring 5–16 e.Kr.

Og det skete, at således gik også
det femoghalvfemsindstyvende
år, og folket begyndte at glem-
me de tegn og undere, som de
havde hørt, og begyndte at blive
mindre og mindre forbavsede
over et tegn eller et under fra
himlen, i en sådan grad at de
begyndte at blive hårde i hjertet
og blinde i sindet og begyndte
at tvivle på alt, som de havde
hørt og set –

2 idet de i hjertet indbildte sig
en tom forestilling om, at de
blev udvirket af mennesker og
ved Djævelens magt for at for-
lede og abedrage folkets hjerte;
og således satte Satan sig igen
i besiddelse af folkets hjerte,
således at han forblindede deres
øjne og forledte dem til at tro,
at læren om Kristus var tåbelig
og tom.

3 Og det skete, at folket be-
gyndte at vokse sig stærke i
ugudelighed og vederstygge-
ligheder; og de troede ikke, at
der ville blive givet flere tegn og
undere; og Satan agik omkring
og forledte folkets hjerte, friste-
de dem og fik dem til at begå
stor ugudelighed i landet.

25b Mosi 26:29.
27a gs Gadiantonrøverne.

29a Alma 30:59.
2 2a gs Bedrag.

3a L&P 10:27.
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4 Og således gik det seksog-
halvfemsindstyvende år; og også
det syvoghalvfemsindstyvende
år; og også det otteoghalvfem-
sindstyvende år; og også det
nioghalvfemsindstyvende år.

5 Og der var også gået et hund-
rede år siden aMosijas dage,
han, som var konge over det
nefitiske folk.

6 Og der var gået seks hundre-
de og ni år, siden Lehi forlod
Jerusalem.

7 Og der var gået ni år fra det
tidspunkt, da det tegn, som
blev omtalt af profeterne, på at
Kristus skulle komme til verden,
blev givet.

8 Se, nefitterne begyndte at
regne deres tid fra denne tid,
da tegnet blev givet, eller fra
Kristi komme; derfor var der
gået ni år.

9 Og Nefi, som var far til den
Nefi, der havde ansvaret for
optegnelserne, vendte aikke til-
bage til Zarahemlas land og
kunne ikke findes nogetsteds i
hele landet.
10 Og det skete, at folket stadig

forblev i ugudelighed til trods
for den megen forkyndelse og
profeti, som blev udbredt blandt
dem; og således gik også det
tiende år; og det ellevte år gik
også i syndighed.

11 Og det skete i det trettende
år, at der opstod krige og
stridigheder over hele landet,
for gadiantonrøverne var blevet
så talrige og slog så mange af
folket ihjel og lagde så mange
byer øde og spredte så megen

død og nedslagtning overalt i
hele landet, at det blev nødven-
digt, at hele folket, både nefit-
terne og lamanitterne, greb til
våben mod dem.

12 Derfor forenede alle de
lamanitter, som var blevet om-
vendt til Herren, sig med deres
brødre, nefitterne, og blev af
hensyn til sikkerheden for deres
liv, og for deres kvinders og
deres børns, tvunget til at gribe
til våben mod disse gadianton-
røvere, ja, og også for at hævde
deres rettigheder og privilegier-
ne med hensyn til deres kirke og
deres tilbedelse og deres afrihed.
13 Og det skete, at før det tret-

tende år var gået, blev nefitterne
truet med fuldstændig udryd-
delse som følge af denne krig,
som var blevet meget hård.

14 Og det skete, at de lamanit-
ter, som havde forenet sig med
nefitterne, blev regnet blandt
nefitterne;

15 og deres aforbandelse blev
taget fra dem, og deres hud blev
bhvid som nefitternes;

16 og deres unge mænd og
deres døtre blev overordentlig
skønne, og de blev regnet blandt
nefitterne og blev kaldt nefitter.
Og således endte det trettende år.

17 Og det skete i begyndelsen
af det fjortende år, at krigen
mellem røverne og Nefis folk
fortsatte og blev overordentlig
hård; alligevel opnåede Nefis
folk nogen fordel over røverne,
således at de drev dem tilbage
ud af deres lande op i bjergene
og til deres hemmelige steder.

5a Mosi 29:46–47.
9a 3 Ne 1:2–3.

12a gs Frihed.
15a Alma 17:15; 23:18.

b 2 Ne 5:21; 30:6;
Jakob 3:8.
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18 Og således endte det fjor-
tende år. Og i det femtende år
kom de frem mod Nefis folk, og
på grund af Nefis folks ugude-
lighed og deres mange stridig-
heder og megen kiv vandt
gadiantonrøverne mange for-
dele over dem.

19 Og således endte det fem-
tende år, og således var folket
i en tilstand, hvor de havde
mange trængsler; og aødelæg-
gelsens sværd hang over dem,
således at de var lige ved at
blive slået ned af det, og dette
på grund af deres ugudelighed.

KAPITEL 3

Giddianhi, gadiantonrøvernes leder,
kræver, at Lakoneus og nefitterne
overgiver sig og deres lande –
Lakoneus udpeger Gidgiddoni til
øverste anfører for hærene – Nefit-
terne samles i Zarahemla og Over-
flod for at forsvare sig. Omkring
16–18 e.Kr.

Og se, det skete i det sekstende
år efter Kristi komme, at Lako-
neus, landets regent, modtog et
brev fra lederen og regenten
over denne røverbande; og det-
te var de ord, som stod skrevet,
og som lød:

2 Lakoneus, allerædleste og
høje regent over landet, se, jeg
skriver dette brev til dig og
giver dig overordentlig stor ros
for din fasthed og også for dit
folks fasthed med hensyn til at
hævde det, som I mener er jeres
ret og frihed; ja, I står jer godt,

som om I blev støttet af en guds
hånd i forsvaret af jeres frihed
og jeres ejendom og jeres land
eller det, som I kalder således.

3 Og det synes mig at være en
skam, allerædleste Lakoneus, at
I er så tåbelige og forfængelige
at tro, at I kan stå jer mod så
mange tapre mænd, som står
under min kommando, og som
nu på dette tidspunkt står
bevæbnede og med stor iver
venter på ordet: Drag ned mod
nefitterne, og udryd dem.

4 Og jeg, der kender deres
uovervindelige ånd, og som har
prøvet dem på slagmarken, og
som kender til deres evigtvaren-
de had til jer på grund af den
megen uret, som I har gjort dem,
jeg ved, at hvis de derfor drog
mod jer, ville de hjemsøge jer
med fuldstændig udryddelse.

5 Derfor har jeg skrevet dette
brev og forseglet det med min
egen hånd, fordi jeg føler for
jeres velfærd på grund af jeres
fasthed i det, som I tror er ret, og
jeres ædle ånd på slagmarken.

6 Derfor skriver jeg til dig, da
jeg ønsker af dig, at I vil opgive
jeres byer, jeres lande og jeres
besiddelser til dette, mit, folk,
hellere end at de skulle hjemsø-
ge jer med sværdet, og at udryd-
delse skulle komme over jer.

7 Eller med andre ord, overgiv
jer til os, og forén jer med os, og
bliv bekendt med vore ahem-
melige gerninger, og bliv vore
brødre, så I kan blive som os –
ikke vore slaver, men vore brød-
re og parthavere i alt vort gods.

19a Alma 60:29. 3 7a Hel 6:22–26.
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8 Og se, jeg asværger over for
dig med en ed på, at hvis I vil
gøre dette, skal I ikke blive
udryddet, men hvis I ikke vil
gøre det, sværger jeg over for
dig med en ed på, at jeg næste
måned vil befale, at mine hære
skal drage ned mod jer, og de
skal ikke holde deres hånd til-
bage og skal ikke skåne nogen,
men skal slå jer ihjel og skal
lade sværdet falde over jer, lige
indtil I bliver udslettet.
9 Og se, jeg er Giddianhi; og jeg

er regent over dette, Gadiantons,
ahemmelige forbund, hvilket
forbund og dets gerninger jeg
ved er bgode; og de er af cæld-
gammel dato, og de er blevet
overdraget til os.

10 Og jeg skriver dette brev til
dig, Lakoneus, og jeg håber, at
I vil overgive jeres lande og jeres
ejendom uden udgydelse af
blod, så dette mit folk, som har
skilt sig ud fra jer på grund af
jeres ugudelighed ved at for-
mene dem deres rettigheder til
regeringsmagten, må genvinde
deres rettigheder og regerings-
magten, og medmindre I gør
dette, vil jeg hævne deres uret.
Jeg er Giddianhi.

11 Og se, det skete, at da Lako-
neus modtog dette brev, blev
han overordentlig forbavset på
grund af den frimodighed, som
Giddianhi udviste ved at kræve
at få nefitternes land i besid-
delse og også ved at true folket
og ved at hævne den uret, der
var begået mod dem, der ingen

uret havde lidt, bortset fra at de
havde agjort sig selv uret ved at
skille sig ud og gå over til disse
ugudelige og vederstyggelige
røvere.

12 Se nu, denne Lakoneus, re-
genten, var en retfærdig mand
og kunne ikke skræmmes af en
arøvers krav og trusler; derfor
efterkom han ikke brevet fra
Giddianhi, røvernes regent,
men han foranledigede, at hans
folk skulle anråbe Herren om at
have styrke til den tid, da røver-
ne ville komme ned mod dem.

13 Ja, han sendte en prokla-
mation ud til hele folket om, at
de skulle samle deres kvinder
og deres børn, deres flokke og
deres hjorde og alt deres gods
bortset fra deres jord på ét sted.

14 Og han foranledigede, at
der skulle bygges befæstninger
rundt omkring dem, og deres
styrke skulle være overordentlig
stor. Og han foranledigede, at
der skulle opstilles hære af både
nefitterne og af lamanitterne
eller af alle dem, som blev reg-
net blandt nefitterne, som vagter
rundt omkring for at vogte dem
og for at værne dem mod rø-
verne dag og nat.

15 Ja, han sagde til dem: Så
sandt som Herren lever vil I,
medmindre I omvender jer fra
al jeres syndighed og anråber
Herren, på ingen måde blive
udfriet af disse gadiantonrøve-
res hænder.

16 Og så store og forunderlige
var Lakoneus’ ord og profetier,

8a Eter 8:13–14.
9a gs Hemmelige

sammensværgelser.

b Alma 30:53.
c Hel 6:26–30;

Moses 5:29, 49–52.

11a Hel 14:30.
12a Alma 54:5–11;

3 Ne 4:7–10.
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at de fik frygt til at komme over
hele folket; og de anstrengte
sig af alle kræfter for at handle i
henhold til Lakoneus’ ord.
17 Og det skete, at Lakoneus

udpegede øverste anførere for
alle nefitternes hære til at kom-
mandere på det tidspunkt, da
røverne kom ned fra ørkenen
mod dem.

18 Se, den øverste af alle de
øverste anførere og den store
hærfører for alle nefitternes
hære blev udpeget, og hans
navn var aGidgiddoni.
19 Se, det var skik blandt alle

nefitterne (undtagen når de var
ugudelige), at udpege en til
øverste anfører, som havde
åbenbarelsens og også aprofeti-
ens ånd; derfor var denne Gid-
giddoni en stor profet blandt
dem, ligesom også overdom-
meren var.

20 Se, folket sagde til Gidgid-
doni: Bed til Herren, og lad os
drage op i bjergene og ud i
ørkenen, så vi kan falde over
røverne og udrydde dem i
deres egne lande.

21 Men Gidgiddoni siger til
dem: Herren aforbyde det, for
hvis vi drog imod dem, ville
Herren bovergive os i deres
hænder; derfor vil vi gøre os
rede midt i vore lande, og vi vil
samle alle vore hære sammen,
og vi vil ikke drage imod dem,
men vi vil vente, til de kommer
imod os; så sandt som Herren
lever, vil han derfor overgive
dem i vore hænder, hvis vi
gør dette.

22 Og det skete i det syttende
år i den sidste del af året, at
Lakoneus’ proklamation var
gået ud over hele landets over-
flade, og de havde taget deres
heste og deres vogne og deres
kvæg og alle deres flokke og
deres hjorde og deres korn og alt
deres gods og var marcheret af
sted i tusindvis og i titusindvis,
indtil de alle var kommet til det
sted, der var blevet udpeget,
hvor de skulle samle sig for at
forsvare sig mod deres fjender.

23 Og det land, der var blevet
udpeget, var Zarahemlas land
og det land, der lå mellem
landet Zarahemla og landet
Overflod, ja, til den grænse,
som lå mellem landet Overflod
og landet Ødelæggelse.

24 Og der var mange, mange
tusinde mennesker, som blev
kaldt nefitter, der samlede sig i
dette land. Se, Lakoneus foran-
ledigede, at de skulle samle sig
i landet mod syd på grund af
den store forbandelse, som var
over alandet mod nord.

25 Og de forskansede sig mod
deres fjender; og de boede i ét
land og i én gruppe, og de fryg-
tede de ord, der var blevet talt af
Lakoneus, i en sådan grad at de
omvendte sig fra alle deres syn-
der; og de opsendte deres bøn-
ner til Herren deres Gud om, at
han ville audfri dem på det tids-
punkt, da deres fjender kom
ned mod dem for at kæmpe.

26 Og de var overordentlig
sorgfulde på grund af deres
fjender. Og Gidgiddoni foranle-

18a 3 Ne 6:6.
19a gs Profeti.

21a Alma 48:14.
b 1 Sam 14:12.

24a Alma 22:31.
25a gs Tillid.
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digede, at de skulle lave akrigs-
våben af enhver art, og at de
skulle være stærke med rust-
ninger og med skjolde og med
småskjolde efter den måde,
han anviste.

KAPITEL 4

De nefitiske hære slår gadiantonrø-
verne – Giddianhi bliver slået ihjel,
og hans efterfølger, Zemnariha,
bliver hængt – Nefitterne priser
Herren for deres sejre. Omkring
19–22 e.Kr.

Og det skete i slutningen af det
attende år, at disse røverhære
havde beredt sig til krig og
begyndte at komme ned og at
gøre udfald fra højene og oppe
fra bjergene og ørkenen og deres
støttepunkter og deres hemme-
lige steder og begyndte at sætte
sig i besiddelse af landene, både
de, der lå i landet mod syd, og
de, der lå i landet mod nord,
og begyndte at sætte sig i be-
siddelse af alle de lande, som
var blevet arømmet af nefitterne,
og de byer, som var blevet
efterladt øde.
2 Men se, der var ingen vilde

rovdyr eller vildt i de lande, som
var blevet rømmet af nefitterne,
og der var intet vildt til røverne,
undtagen i ørkenen.

3 Og røverne kunne ikke leve
andre steder end i ørkenen
på grund af mangel på føde,
for nefitterne havde efterladt
deres land øde og havde samlet
deres flokke og deres hjorde

og alt deres gods, og de var
i én gruppe.

4 Derfor havde røverne ingen
mulighed for at plyndre og
skaffe sig føde undtagen ved at
komme frem i åben kamp mod
nefitterne; og nefitterne var i én
gruppe og havde så stort et antal
og havde forsynet sig med for-
råd og heste og kvæg og flokke
af enhver art, så de kunne op-
retholde livet i et tidsrum af
syv år, i løbet af hvilken tid de
håbede at kunne udrydde rø-
verne fra landets overflade; og
således gik det attende år.

5 Og det skete i det nittende
år, at Giddianhi fandt, at det
var nødvendigt, at han drog ud
for at kæmpe mod nefitterne,
for der var ingen måde, hvorpå
de kunne opretholde livet, und-
tagen ved at plyndre og røve
og myrde.

6 Og de turde ikke at sprede
sig ud over landets overflade,
således at de kunne dyrke korn
af frygt for, at nefitterne skulle
falde over dem og slå dem ihjel;
derfor gav Giddianhi befaling
til sine hære om, at de i dette år
skulle drage ud for at kæmpe
mod nefitterne.

7 Og det skete, at de kom frem
for at kæmpe; og det var i den
sjette måned; og se, stor og
skrækkelig var den dag, da de
kom frem for at kæmpe; og de
var omgjordet på røveres vis,
og de havde et lammeskind om
lænderne, og de var farvet med
blod, og hovedet var raget, og
de havde hjelme på; ja, stort

26a 2 Ne 5:14. 4 1a 3 Ne 3:13–14, 22.
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og skrækkeligt var synet af Gid-
dianhis hære på grund af deres
panser, og på grund af, at de
var farvet med blod.
8 Og det skete, at nefitternes

hære, da de så synet af Giddian-
his hær, alle faldt til jorden og
opløftede deres råb til Herren
deres Gud om, at han ville
skåne dem og udfri dem af
deres fjenders hænder.

9 Og det skete, at da Giddian-
his hære så dette, begyndte de
at råbe med høj røst på grund
af deres glæde, for de troede, at
nefitterne var faldet om af frygt
på grund af den skræk, deres
hære spredte.

10 Men deri blev de skuffet,
for nefitterne frygtede ikke dem,
men de afrygtede deres Gud og
anråbte ham om beskyttelse; da
Giddianhis hære kastede sig
over dem, var de derfor beredte
til at møde dem, ja, i Herrens
styrke tog de imod dem.
11 Og slaget begyndte i denne

den sjette måned; og stort og
skrækkeligt var dette slag, ja,
stor og skrækkelig var denne
nedslagtning, således at man
aldrig havde set så stor en ned-
slagtning blandt hele Lehis folk,
siden han forlod Jerusalem.

12 Og til trods for de atrusler,
som Giddianhi havde udslynget,
og de eder, som han havde af-
lagt, se, så slog nefitterne dem,
således at de veg tilbage for dem.

13 Og det skete, at aGidgiddoni
befalede, at hans hære skulle
forfølge dem så langt som til
ørkenens grænseegne, og at de

ikke skulle skåne nogen, der
faldt i deres hænder undervejs;
og således forfulgte de dem
og slog dem ihjel til ørkenens
grænseegne, lige indtil de havde
udført Gidgiddonis befaling.

14 Og det skete, at Giddianhi,
som havde stået og kæmpet
med frimodighed, blev forfulgt,
da han flygtede; og da han var
udmattet på grund af, at han
havde kæmpet meget, blev han
indhentet og slået ihjel. Og
således var røveren Giddianhis
endeligt.

15 Og det skete, at nefitternes
hære igen vendte tilbage til
deres sikre sted. Og det skete,
at dette, det nittende, år gik, og
røverne kom ikke igen for at
kæmpe; ej heller kom de igen i
det tyvende år.

16 Og i det enogtyvende år
kom de ikke frem for at kæmpe,
men de kom frem fra alle sider
for at belejre Nefis folk; for de
troede, at hvis de kunne afskære
Nefis folk fra deres lande og
kunne indeslutte dem fra alle
sider, og hvis de kunne afskære
dem fra al deres virke udenfor,
at de da kunne få dem til at
overgive sig i overensstemmelse
med deres ønsker.

17 Se, de havde udpeget sig
en anden leder, hvis navn var
Zemnariha; derfor var det
Zemnariha, der foranledigede,
at denne belejring skulle finde
sted.

18 Men se, dette var en fordel
for nefitterne, for det var umu-
ligt for røverne at opretholde

10a gs Frygt. 12a 3 Ne 3:1–10. 13a 3 Ne 3:18.
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belejringen tilstrækkelig længe
til, at den fik nogen virkning på
nefitterne på grund af den store
mængde forråd, som de havde
oplagret,
19 og på grund af knapheden

af forråd blandt røverne; for se,
de havde intet at leve af, bortset
fra kød, som de skaffede sig i
ørkenen;

20 og det skete, at der blev
knaphed på avildt i ørkenen i
en sådan grad, at røverne var
ved at omkomme af sult.

21 Og nefitterne marcherede
bestandig ud ved dag og ved
nat og faldt over deres hære og
slog dem ihjel i tusindvis og i
titusindvis.

22 Og således blev det Zemna-
rihas folks ønske at trække sig
tilbage fra deres forehavende på
grund af den store ødelæggelse,
der kom over dem ved dag og
ved nat.

23 Og det skete, at Zemnariha
gav befaling til sine folk om, at
de skulle ophæve belejringen
og marchere ind i de fjerneste
dele af landet mod nord.

24 Og se, Gidgiddoni, der var
klar over deres forehavende og
kendte til den svaghed, de led
under på grund af mangel på
mad, og den store nedslagtning,
som havde fundet sted blandt
dem, han sendte derfor sine
hære ud ved nattetide og afskar
dem vejen for deres tilbagetog
og anbragte sine hære langs
vejen for deres tilbagetog.

25 Og dette gjorde de ved nat-
tetide og kom på deres march

foran røverne, så da røverne
den næste dag begyndte deres
march, blev de mødt af nefitter-
nes hære både forfra og bagfra.

26 Og de røvere, som var mod
syd, blev også afskåret fra deres
tilflugtssteder. Og alt dette skete
på Gidgiddonis befaling.

27 Og der var mange tusinde,
som overgav sig som fanger til
nefitterne, og resten af dem blev
slået ihjel.

28 Og deres leder Zemnariha
blev pågrebet og hængt i et træ,
ja, i toppen af det, indtil han
var død. Og da de havde hængt
ham, indtil han var død, fælde-
de de træet til jorden og råbte
med høj røst og sagde:

29 Måtte Herren bevare sit
folk i retfærdighed og i hjertets
hellighed, så de må lade alle,
som forsøger at slå dem ihjel på
grund af magt og hemmelige
sammensværgelser, fælde til
jorden, ligesom denne mand er
blevet fældet til jorden.

30 Og de frydede sig og råbte
igen med én røst og sagde:
Måtte aAbrahams Gud og Isaks
Gud og Jakobs Gud beskytte
dette folk i retfærdighed, så
længe de bpåkalder deres Guds
navn for at få beskyttelse.

31 Og det skete, at de alle som
én brød ud i lovsang og alov-
prisning af deres Gud for det
store, han havde gjort for dem
ved at have bevaret dem fra at
falde i deres fjenders hænder.

32 Ja, de råbte: aHosianna til
Gud den Højeste. Og de råbte:
Velsignet være Herren, Gud den

20a 1 Ne 18:25.
30a Alma 29:11.

b Eter 4:15.
31a Alma 26:8.

gs Taknemlighed.
32a gs Hosianna.
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bAlmægtiges, Gud den Højestes,
navn.

33 Og deres hjerte var så fyldt
af glæde, at mange tårer vælde-
de frem på grund af Guds store
godhed ved at have udfriet
dem af deres fjenders hænder;
og de vidste, at det var på
grund af deres omvendelse og
deres ydmyghed, at de var ble-
vet udfriet fra en evigtvarende
undergang.

KAPITEL 5

Nefitterne omvender sig og aflæg-
ger deres synder – Mormon skriver
sit folks historie og kundgør det
evigtvarende ord for dem – Israel
vil blive indsamlet fra sin lange
adsplittelse. Omkring 22–26 e.Kr.

Og se nu, der var ikke en leven-
de sjæl blandt hele det nefitiske
folk, som tvivlede det mindste
på ordene fra alle de hellige
profeter, som havde talt; for
de vidste, at det nødvendigvis
måtte være sådan, at de måtte
blive opfyldt.

2 Og de vidste, at Kristus nød-
vendigvis måtte være kommet
på grund af de mange tegn, der
var blevet givet i overensstem-
melse med profeternes ord; og
på grund af det, der allerede
var sket, vidste de, at det nød-
vendigvis måtte være sådan, at
alt ville ske i overensstemmelse
med det, der var blevet talt.

3 Derfor aflagde de alle deres
synder og deres vederstygge-

ligheder og deres utugtigheder
og tjente Gud med al flid dag
og nat.

4 Og se, det skete, at da de
havde taget alle røverne til
fange, således at ingen, som ikke
var blevet slået ihjel, undslap,
kastede de deres fanger i fæng-
sel og lod Guds ord blive præ-
diket for dem; og så mange,
som ville omvende sig fra deres
synder og indgå en pagt om,
at de ikke mere ville myrde,
blev sat afri.
5 Men så mange, som ikke

indgik en pagt, og som stadig
fortsatte med at have disse hem-
melige mord i hjertet, ja, så man-
ge, som blev grebet i at udslynge
trusler mod deres brødre, blev
dømt og straffet i henhold til
loven.

6 Og således gjorde de en
ende på alle disse ugudelige og
hemmelige og vederstyggelige
sammensværgelser, hvori der
blev begået så megen ugudelig-
hed og så mange mord.

7 Og således var det atoogty-
vende år gået og også det treog-
tyvende og det fireogtyvende og
det femogtyvende år; og således
var der gået femogtyve år.

8 Og meget var hændt, som i
nogles øjne ville synes stort og
forunderligt; alligevel kan det
ikke alt sammen skrives i denne
bog, ja, denne bog kan ikke
engang rumme en ahundrededel
af det, der skete blandt så mange
folk i et tidsrum af femogtyve år;

9 men se, der findes aoptegnel-

32b 1 Ne 1:14.
gs Gud,
Guddommen.

5 4a gs Frihed.
7a 3 Ne 2:8.
8a 3 Ne 26:6–12.

9a Hel 3:13–15.
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ser, som indeholder alt dette
folks virke; og en kortere, men
sand beretning, blev skrevet
af Nefi.
10 Derfor har jeg udfærdiget

min optegnelse om dette ud
fra Nefis optegnelse, der var
indgraveret på de plader, som
blev kaldt Nefis plader.

11 Og se, jeg udfærdiger opteg-
nelsen på plader, som jeg har
lavet med mine egne hænder.

12 Og se, jeg hedder aMormon,
for jeg er opkaldt efter bMor-
mons land, det land, hvori
Alma etablerede kirken blandt
folket, ja, den første menighed,
der blev oprettet blandt dem
efter deres overtrædelse.
13 Se, jeg er discipel af Jesus

Kristus, Guds Søn. Jeg er blevet
kaldet af ham til at kundgøre
hans ord blandt hans folk, så
de kan få evigtvarende liv.

14 Og det er blevet hensigts-
mæssigt, at jeg efter Guds vilje –
for at bønnerne fra dem, som
er gået hinsides, og som var
de hellige, kan blive opfyldt
i overensstemmelse med deres
tro – skulle udfærdige en aop-
tegnelse om det, der er blevet
gjort –

15 ja, en kort optegnelse om
det, der er hændt fra den tid, da
Lehi forlod Jerusalem, helt op
til nærværende tid.

16 Derfor udfærdiger jeg min
optegnelse ud fra de beretnin-
ger, der er blevet givet af dem,

der var før mig, indtil begyn-
delsen af min dag;

17 og så udfærdiger jeg en
aoptegnelse om det, som jeg har
set med mine egne øjne.

18 Og jeg ved, at den opteg-
nelse, som jeg udfærdiger, er en
retfærdig og en sand optegnelse;
alligevel er der meget, som vi
på grund af vort sprog ikke er i
stand til at askrive.

19 Og nu afslutter jeg mine ord,
som er om mig selv, og går vide-
re med at give min beretning
om det, der har været før mig.

20 Jeg er Mormon og direkte
efterkommer af Lehi. Jeg har
grund til at prise min Gud og
min frelser Jesus Kristus, fordi
han bragte vore fædre ud af
Jerusalems land (og aingen vid-
ste noget om det med undta-
gelse af ham selv og dem, som
han førte ud af det land), og
fordi han har givet mig og mit
folk så megen kundskab til vor
sjæls frelse.

21 Visselig har han velsignet
a Jakobs b hus og har været
cbarmhjertig mod Josefs efter-
kommere.

22 Og afor så vidt som Lehis
børn har holdt hans befalinger,
har han velsignet dem og givet
dem fremgang i overensstem-
melse med sit ord.

23 Ja, og visselig skal han
igen bringe en arest af Josefs
efterkommere til bkundskab om
Herren deres Gud.

12a Morm 1:1–5.
b Mosi 18:4;

Alma 5:3.
14a En 1:13–18;

L&P 3:19–20.

17a Morm 1:1.
18a Eter 12:25.
20a 1 Ne 4:36.
21a 1 Mos 32:28.

b gs Israel.

c 5 Mos 33:13–17.
22a 2 Ne 1:20.
23a Alma 46:24.

b 2 Ne 3:12.
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24 Og så vist som Herren lever,
vil han fra jordens fire hjørner
aindsamle hele resten af Jakobs
efterkommere, som er spredt
vidt omkring på hele jordens
overflade.
25 Og eftersom han har sluttet

pagt med hele Jakobs hus, så
skal den pagt, hvormed han har
sluttet pagt med Jakobs hus,
blive opfyldt, når han anser
tiden for at være inde, sådan at
hele Jakobs hus aigen skal blive
bragt til kundskab om den pagt,
som han har sluttet med dem.
26 Og da skal de akende deres

forløser, som er Jesus Kristus,
Guds Søn; og da skal de blive
indsamlet fra jordens fire hjør-
ner til deres egne lande, hvorfra
de er blevet spredt; ja, så sandt
som Herren lever, således skal
det ske. Amen.

KAPITEL 6

Nefitterne har fremgang – Der
opstår stolthed, rigdom og klasse-
forskelle – Kirken bliver delt på
grund af opsplitninger – Satan
leder folket i åbent oprør – Mange
profeter råber omvendelse og bli-
ver slået ihjel – Deres mordere
konspirerer for at overtage rege-
ringen. Omkring 26–30 e.Kr.

Og se, det skete, at det nefitiske
folk alle vendte tilbage til deres
egne lande i det seksogtyvende
år, hver mand med sin familie,
sine flokke og sine hjorde, sine
heste og sit kvæg og alt, hvad
der tilhørte dem.

2 Og det skete, at de ikke
havde spist alt deres forråd op,
derfor tog de alt det med sig,
som de ikke havde brugt, alt
deres korn af enhver art, og
deres guld og deres sølv og alle
deres kostbarheder, og de vend-
te tilbage til deres egne lande
og deres besiddelser, både i
nord og i syd, både i landet mod
nord og i landet mod syd.

3 Og de skænkede de røvere,
som havde indgået en pagt
om at holde freden i landet,
og som nærede ønske om at
forblive lamanitter, jorder i
forhold til deres antal, så de
ved deres arbejde kunne få
tilstrækkeligt til livets ophold;
og således skabte de fred i hele
landet.

4 Og de begyndte igen at have
fremgang og at vokse sig mæg-
tige; og det seks- og syvogtyven-
de år gik, og der var stor orden
i landet; og de havde udformet
deres love ud fra upartiskhed
og retfærdighed.

5 Og se, der var intet i hele
landet, der kunne hindre folket
i at have vedvarende fremgang,
medmindre de faldt i overtræ-
delse.

6 Og se, det var Gidgiddoni og
dommeren Lakoneus og de, der
var blevet udpeget til ledere, der
havde skabt denne store fred i
landet.

7 Og det skete, at mange byer
blev bygget på ny, og mange
gamle byer blev sat i stand.

8 Og mange hovedveje blev
bygget og mange veje anlagt,

24a gs Israel – Israels
indsamling.

25a 3 Ne 16:5.
26a 2 Ne 30:5–8;

3 Ne 20:29–34.
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som førte fra by til by og fra
land til land og fra sted til sted.
9 Og således gik det otteogty-

vende år, og folket havde ved-
varende fred.

10 Men det skete i det niogty-
vende år, at der opstod nogle
skænderier blandt folket; og
nogle blev indbildske i astolthed
og praleri på grund af deres
overordentlig store rigdomme,
ja, så det forårsagede store
forfølgelser;
11 for der var mange købmænd

i landet og også mange advo-
kater og mange embedsmænd.

12 Og folket begyndte at blive
opdelt i klasser efter deres arig-
domme og deres mulighed for
at lære; ja, nogle var uvidende
på grund af deres fattigdom,
og andre modtog stor lærdom
på grund af deres rigdom.

13 Nogle var indbildske i stolt-
hed, og andre var overordentlig
ydmyge; nogle gengældte spot
med spot, mens andre tog imod
spot og aforfølgelse og alle slags
trængsler og ikke tog til genmæ-
le mod bhån, men var ydmyge
og angrende over for Gud.

14 Og således opstod der en
stor ulighed over hele landet,
således at kirken begyndte at
blive splittet op, ja, således
at kirken i det tredivte år var
splittet op over hele landet,
undtagen blandt nogle få af de
lamanitter, der var blevet om-
vendt til den sande tro; og de
ville ikke vige fra den, for de var

faste og standhaftige og urok-
kelige, villige til med al aflid at
holde Herrens befalinger.

15 Se, årsagen til denne syn-
dighed blandt folket var denne:
Satan havde stor magt til at
opægge folket til at begå al
slags ugudelighed og til at gøre
dem opblæste i stolthed, for han
fristede dem til at stræbe efter
magt og myndighed og rigdom-
me og verdens tomme ting.

16 Og således forledte Satan
folkets hjerte til at begå al slags
ugudelighed; derfor havde de
kun nydt fred nogle få år.

17 Og således var de i begyn-
delsen af det tredivte år – efter
at folket i et tidsrum af lang
tid havde været overladt til at
blive ledt omkring af Djævelens
afristelser, hvorhen han end øn-
skede at lede dem, og til at gøre
en hvilken som helst misgerning
han ønskede, at de skulle gøre –
og således var de i begyndelsen
af dette det tredivte år i en
tilstand af forfærdelig ugude-
lighed.

18 Se, de syndede ikke i auvi-
denhed, for de kendte Guds
vilje angående sig, for den var
blevet forklaret for dem; derfor
bsatte de sig med vilje op imod
Gud.

19 Og se, det var i Lakoneus’,
Lakoneus’ søns, dage, for Lako-
neus udfyldte sin fars sæde og
regerede over folket det år.

20 Og der begyndte at komme
mænd, der var ainspireret fra

6 10a gs Stolthed.
12a 1 Tim 6:17–19;

Hel 4:12.
13a gs Forfølgelse.

b Matt 5:39; 4 Ne 1:34;
L&P 98:23–25.

14a gs Flid.
17a gs Fristelse.

18a Mosi 3:11.
b gs Oprør.

20a gs Inspiration;
Profet.
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himlen og udsendt, som stod
frem blandt folket over hele
landet, idet de frimodigt præ-
dikede og vidnede om folkets
synder og syndighed og vidne-
de for dem om den forløsning,
som Herren ville tilvejebringe
for sit folk eller med andre
ord om Kristi opstandelse; og
de vidnede frimodigt om hans
bdød og lidelser.

21 Se, der var mange blandt
folket, som blev overordentlig
vrede på grund af dem, der
vidnede om dette; og de, der
blev vrede, var hovedsagelig de
øverste dommere og dem, der
ahavde været højpræster og
advokater; ja, alle de, der var
advokater, blev vrede på dem,
der vidnede om dette.

22 Se, der var ingen advokat
eller dommer eller højpræst,
som havde magt til at dømme
nogen til døden, medmindre
deres dom blev underskrevet
af landets regent.

23 Se, der var mange af dem,
der vidnede om det, der hører
Kristus til, som vidnede frimo-
digt, og som blev pågrebet og
sendt hemmeligt i døden af
dommerne, så efterretningen
om deres død ikke kom til
landets regent førend efter
deres død.

24 Se nu, det var i modstrid
med landets love, at nogen
skulle blive sendt i døden, med-
mindre de havde bemyndigelse
fra landets regent –

25 derfor blev der bragt en
klage op til Zarahemlas land, til
landets regent, over disse dom-
mere, der i modstrid med loven
havde dømt Herrens profeter
til døden.

26 Se, det skete, at de blev på-
grebet og ført op for dommeren
for at blive dømt for den for-
brydelse, som de havde begået,
i henhold til den alov, som var
blevet givet af folket.

27 Se, det skete, at disse dom-
mere havde mange venner og
slægtninge; og resten, ja, næsten
alle advokaterne og højpræ-
sterne samlede sig og forenede
sig med slægtningene til disse
dommere, som skulle prøves i
henhold til loven.

28 Og de indgik en apagt, den
ene med den anden, ja, den selv
samme pagt som blev givet af
dem fordum, hvilken pagt blev
givet og forrettet af bDjævelen
for at forene menneskene mod
al retfærdighed.

29 Derfor forenede de sig
mod Herrens folk og indgik en
pagt om at udrydde dem og
at udfri dem, der var skyldige
i mord, af retfærdighedens
greb, hvilken retfærdighed
skulle til at ske fyldest i hen-
hold til loven.

30 Og de trodsede deres
lands lov og rettigheder; og de
sluttede pagt, den ene med
den anden, om at slå regenten
ihjel og at indsætte en akonge
over landet, så landet ikke mere

20b gs Forsoning;
Korsfæstelse.

21a L&P 121:36–37.
gs Frafald.

26a Mosi 29:25;
Alma 1:14.

28a gs Hemmelige
sammensværgelser.

b Hel 6:26–30.
30a 1 Sam 8:5–7;

Alma 51:5.
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skulle være frit, men skulle være
underkastet konger.

KAPITEL 7

Overdommeren bliver myrdet, re-
geringen bliver tilintetgjort, og
folket deler sig i stammer – Jakob,
en antikrist, bliver konge for en
hemmelig sammensværgelse – Nefi
prædiker omvendelse og tro på
Kristus – Engle betjener ham dag-
ligt, og han oprejser sin bror fra
de døde – Mange omvender sig og
bliver døbt. Omkring 30–33 e.Kr.

Se nu, jeg vil vise jer, at de ikke
indsatte en konge over landet;
men i det samme år, ja, i det
tredivte år, slog de landets
overdommer ihjel, ja, myrdede
ham på dommersædet.

2 Og folket var delt, den ene
mod den anden; og de skilte
sig ud, den ene fra den anden,
i stammer, enhver under hen-
syntagen til sin familie og sin
slægt og venner; og således
tilintetgjorde de landets styre.

3 Og hver stamme udpegede
en høvding, eller en leder, over
sig; og således blev de til stam-
mer og ledere af stammer.

4 Se nu, der var ingen blandt
dem, som ikke havde megen
familie og mange slægtninge og
venner; derfor blev deres stam-
mer overordentlig store.

5 Se, alt dette skete, og der var
endnu ingen krige blandt dem;
og al denne ugudelighed var
kommet over folket, fordi de
aovergav sig til Satans magt.

6 Og styrets bestemmelser
blev tilsidesat på grund af den
ahemmelige sammensværgelse
af venner og slægtninge til dem,
der havde myrdet profeterne.

7 Og de forårsagede en stor
strid i landet, således at den
mest retfærdige del af befolk-
ningen næsten alle var blevet
ugudelige, ja, der var kun få ret-
færdige mennesker blandt dem.

8 Og således var der ikke gået
seks år, før størstedelen af folket
havde vendt sig bort fra deres
retfærdighed, som hunden til
sit abræk eller som soen til sin
vælten sig i sølet.

9 Se, denne hemmelige sam-
mensværgelse, der havde bragt
så stor ugudelighed over folket,
samlede sig og stillede en mand,
som de kaldte Jakob, i spidsen
for sig;

10 og de kaldte ham deres
konge; derfor blev han konge
over denne ugudelige bande; og
han var en af de mest fremtræ-
dende, som havde afgivet sin
stemme imod de profeter, som
havde vidnet om Jesus.

11 Og det skete, at de ikke var
så stærke i antal som folkets
stammer, som havde forenet sig,
bortset fra at deres ledere hver
for sig udstedte deres egne love
for hver deres stamme; alligevel
var de fjender; til trods for, at
de ikke var et retfærdigt folk,
var de dog forenede i hadet til
dem, som havde indgået en pagt
om at tilintetgøre styret.

12 Derfor, da Jakob så, at deres
fjender var mere talrige end de,

7 5a Rom 6:13–16;
Alma 10:25.

6a 2 Ne 9:9.
8a Ordsp 26:11;

2 Pet 2:22.
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og da han var konge over ban-
den, befalede han derfor sit folk,
at de skulle flygte ind i den
nordligste del af landet og dér
opbygge sig et arige, indtil nog-
le, der havde skilt sig ud, havde
sluttet sig til dem (for han
smigrede dem med, at der ville
komme mange, der havde skilt
sig ud), og de blev tilstrækkelig
stærke til at stride mod folkets
stammer; og det gjorde de.
13 Og så hastig var deres

march, at man ikke kunne gribe
ind over for dem, før de var
kommet uden for folkets ræk-
kevidde. Og således endte det
tredivte år; og således var for-
holdene hos Nefis folk.

14 Og det skete i det enog-
tredivte år, at de delte sig i
stammer, hver mand under
hensyntagen til sin familie,
slægt og venner; alligevel var de
kommet til enighed om, at de
ikke ville gå i krig, den ene mod
den anden; men de var ikke
forenede med hensyn til deres
love og deres regeringsform, for
de var fastlagt efter sindelaget
hos dem, der var deres høvdin-
ge og deres ledere. Men de ud-
stedte meget strenge love om,
at en stamme ikke skulle begå
overgreb mod en anden, såle-
des at de i nogen grad havde
fred i landet; alligevel var deres
hjerte vendt fra Herren deres
Gud, og de stenede profeterne
og stødte dem ud fra sig.

15 Og det skete, at aNefi – som
havde fået besøg af engle og
også havde hørt Herrens røst, og

som derfor, da han havde set
engle og var et øjenvidne og hav-
de fået magt, så han kunne have
kendskab til Kristi tjenesteger-
ning, og også var et øjenvidne
til deres hurtige tilbagevenden
fra retfærdighed til ugudelighed
og vederstyggeligheder,

16 og som derfor var bedrøvet
over deres hjertes hårdhed og
deres sinds blindhed – gik ud
blandt dem i det selv samme år
og begyndte at vidne frimodigt
om omvendelse og syndsforla-
delse ved tro på Herren Jesus
Kristus.

17 Og han forkyndte meget for
dem; og det kan ikke alt sammen
skrives, og en del af det ville
ikke være tilstrækkelig, derfor
er det ikke skrevet i denne bog.
Og Nefi forkyndte med akraft
og med stor myndighed.
18 Og det skete, at de blev vre-

de på ham, ja, fordi han havde
større kraft end de, for det var
aikke muligt for dem at tvivle
på hans ord, for så stor var hans
tro på Herren Jesus Kristus, at
engle betjente ham dagligt.

19 Og i Jesu navn uddrev han
djævle og aurene ånder; og han
oprejste endog sin bror fra de
døde, efter at denne var blevet
stenet og havde lidt døden ved
folket.

20 Og folket så det og var vidne
til det og var vrede på ham
på grund af hans magt, og
han gjorde også amange andre
mirakler for øjnene af folket i
Jesu Kristi navn.

21 Og det skete, at det enogtre-

12a 3 Ne 6:30.
15a 3 Ne 1:2.

17a gs Magt.
18a 2 Ne 33:1; Alma 4:19.

19a gs Ånd – Onde ånder.
20a 3 Ne 8:1.
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divte år gik, og der var kun få,
der blev omvendt til Herren;
men så mange, som blev om-
vendt, tilkendegav i sandhed for
folket, at de havde følt Guds
kraft og Ånd, som var i Jesus
Kristus, på hvem de troede.
22 Og så mange, som fik

uddrevet djævle af sig og blev
helbredt for deres sygdomme
og deres skrøbeligheder, tilken-
degav i sandhed for folket, at
de var blevet påvirket af Guds
Ånd og var blevet helbredt;
og de viste også tegn og gjorde
nogle mirakler blandt folket.

2 3 S å l e d e s g i k o g s å d e t
toogtredivte år. Og Nefi råbte
til folket i begyndelsen af det
treogtredivte år, og han prædi-
kede omvendelse og syndsfor-
ladelse for dem.

24 Se, jeg vil også gerne have
jer til at huske, at der ikke var
nogen, der var bragt til om-
vendelse, som ikke blev adøbt
med vand.

25 Derfor blev der af Nefi or-
dineret mænd til denne tjeneste-
gerning, så alle sådanne, der
kom til dem, kunne blive døbt
med vand, og dette som et bevis
på og et vidnesbyrd for Gud
og for folket om, at de havde
omvendt sig og fået aforladelse
for deres synder.
26 Og der var i begyndelsen af

dette år mange, der blev døbt
til omvendelse, og således gik
størstedelen af året.

KAPITEL 8

Uvejr, jordskælv, ild, hvirvelvinde
og fysiske katastrofer vidner om
Kristi korsfæstelse – Mange men-
nesker bliver slået ihjel – Mørke
dækker landet i tre dage – De, der
er tilbage, begræder deres skæbne.
Omkring 33–34 e.Kr.

Og se, det skete, at der ifølge vor
optegnelse, og vi ved, at vor
optegnelse er sand, for se, det
var en retfærdig mand, der førte
optegnelsen – for han gjorde
i sandhed mange amirakler i
bJesu navn, og der var ingen,
der kunne gøre et mirakel i Jesu
navn, medmindre han var ren-
set helt og aldeles for al sin
ugudelighed –

2 og se, det skete, hvis der ikke
er blevet begået nogen fejl af
denne mand i opregningen af
vor tid, at det atreogtredivte år
var gået.

3 Og folket begyndte med
stor alvor at se efter det tegn,
som var blevet givet af profeten
Samuel, lamanitten, ja, efter det
tidspunkt, da der skulle være
amørke over landets overflade i
et tidsrum af tre dage.

4 Og der opstod stor tvivl og
mange mundhuggerier blandt
folket, til trods for at der var
blevet givet så mange ategn.
5 Og det skete i det fireogtre-

divte år i den første måned på
den fjerde dag i måneden, at der

24a gs Døbe, dåb.
25a L&P 20:37.

gs Syndsforladelse.
8 1a 3 Ne 7:19–20;

Morm 9:18–19.
b ApG 3:6;

Jakob 4:6.
2a 3 Ne 2:8.

3a 1 Ne 19:10;
Hel 14:20, 27;
3 Ne 10:9.

4a gs Korsfæstelse.
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rejste der sig en vældig storm,
en sådan som man aldrig før
havde set i hele landet.
6 Og der var også et stort og

skrækkeligt uvejr, og der var en
så skrækkelig atorden, at den
brystede hele jorden, som om
den var ved at sønderdeles.
7 Og der var overordentlig

skarpe lyn, sådanne som man
aldrig før havde set i landet.

8 Og abyen Zarahemla brød i
brand.

9 Og byen Moroni sank ned i
havets dyb, og dens indbyggere
druknede.

10 Og jorden blev væltet ind
over byen Moroniha, så der i
stedet for byen blev et stort bjerg.

11 Og der fandt en stor og
skrækkelig ødelæggelse sted i
landet mod syd.

12 Men se, der fandt en endnu
større og mere skrækkelig øde-
læggelse sted i landet mod nord;
for se, hele landets overflade
blev forandret som følge af uvej-
ret og hvirvelvindene og torde-
nen og lynene og hele jordens
overordentlig store skælven.

13 Og a hovedvejene blev
brudt op, og de jævne veje blev
ødelagt, og mange jævne steder
blev ujævne.

14 Og mange store og bety-
delige byer asank, og mange
brændte, og mange rystede, til
bygningerne deri var faldet til
jorden, og indbyggerne deri var
blevet slået ihjel, og stederne
var ladt øde.

15 Og der var nogle byer, som

blev stående; men skaden deri
var overordentlig stor, og der
var mange i dem, der blev slået
ihjel.

16 Og der var nogle, der
blev ført bort af hvirvelvinden,
og hvor de blev ført hen, ved
ingen, ud over at man ved, at
de blev ført bort.

17 Og således blev hele jordens
overflade deformeret som følge
af uvejret og tordenen og lynene
og jordens skælven.

18 Og se, aklipperne blev brudt
i to stykker, de blev brudt op
overalt på hele jordens overfla-
de i en sådan grad, at de blev
fundet som brudte stykker og
fulde af sprækker og revner på
hele landets overflade.

19 Og det skete, at da tordenen
og lynene og stormen og uvejret
og jordens skælven hørte op –
for se, de varede i et tidsrum af
omtrent atre timer; og det blev
sagt af nogle, at tiden havde
været længere; alligevel skete
alle disse store og skrækkelige
ting i løbet af et tidsrum af
omtrent tre timer – og se, da
kom der mørke over hele lan-
dets overflade.

20 Og det skete, at der kom tæt
mørke over hele landets overfla-
de i en sådan grad, at de af dets
indbyggere, som ikke var faldet,
kunne aføle bdisen af mørke.

21 Og man kunne ikke tænde
noget lys på grund af mørket,
hverken tællelys eller fakler, ej
heller kunne man tænde ild med
deres fine og overordentlig tørre

6a 1 Ne 19:11; Hel 14:21.
b Matt 27:45, 50–51.

8a 4 Ne 1:7–8.

13a Hel 14:24; 3 Ne 6:8.
14a 1 Ne 12:4.
18a Hel 14:21–22.

19a Luk 23:44.
20a 2 Mos 10:21–22.

b 1 Ne 12:5; 19:11.
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træ, så man kunne overhovedet
ikke tænde noget lys;
22 og der var ikke noget lys

at se, hverken ild eller glimt,
hverken solen eller månen eller
stjernerne, for så tæt var den
tåge af mørke, som lå over lan-
dets overflade.

23 Og det skete, at den varede i
et tidsrum af atre dage, så der
intet lys var at se; og der var be-
standig stor sørgen og hylen og
gråd blandt hele folket; ja, stor
var folkets stønnen som følge af
mørket og den store ødelæggel-
se, som var kommet over dem.
24 Og på et sted hørte man

dem råbe og sige: O, gid vi
havde omvendt os før denne
store og skrækkelige dag, og
da ville vore brødre være ble-
vet skånet, og de ville ikke være
blevet brændt i den store by
aZarahemla.
25 Og på et andet sted hørte

man dem råbe og sørge og sige:
O, gid vi havde omvendt os før
denne store og skrækkelige dag
og ikke havde dræbt og stenet
profeterne og stødt dem ud, så
ville vore mødre og vore skønne
døtre og vore børn være blevet
skånet og ikke være blevet be-
gravet i den store by Moroniha.
Og således var folkets hylen
stor og skrækkelig.

KAPITEL 9

I mørket forkynder Kristi røst, at
mange mennesker og byer er blevet

tilintetgjort på grund af deres
ugudelighed – Han forkynder også
sin guddommelighed, erklærer, at
Moseloven er opfyldt, og opfordrer
menneskene til at komme til sig og
blive frelst. Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at der blandt
alle jordens indbyggere på hele
dette lands overflade hørtes en
arøst, som råbte:
2 Ve, ve, ve dette folk; ave

indbyggerne på hele jorden,
medmindre de omvender sig;
for Djævelen b ler, og hans
engle fryder sig på grund af de
slagne blandt mit folks skønne
sønner og døtre; og det er på
grund af deres ugudelighed
og vederstyggeligheder, at de
er faldet.

3 Se, den store by Zarahemla
har jeg brændt op af ild, og
ligeså indbyggerne deri.

4 Og se, den store by Moroni
har jeg ladet synke i havets dyb
og dens indbyggere drukne.

5 Og se, den store by Moroniha
har jeg dækket med jord, og
ligeså indbyggerne deri, for
at skjule deres syndighed og
deres vederstyggeligheder fra
mit ansigt, så profeternes og de
helliges blod ikke mere skal
komme op til mig imod dem.

6 Og se, byen Gilgal har jeg
ladet synke, og indbyggerne
deri begrave i jordens dyb.

7 Ja, og byen Oniha og ind-
byggerne deri og byen Mokum
og indbyggerne deri og byen
Jerusalem og indbyggerne deri;

23a 1 Ne 19:10.
24a Hel 13:12.

9 1a 1 Ne 19:11;
3 Ne 11:10.

2a Matt 11:20–21.
b Moses 7:26.
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og avande har jeg ladet komme
op i deres sted for at skjule deres
ugudelighed og vederstygge-
ligheder fra mit ansigt, så pro-
feternes og de helliges blod
ikke mere skal komme op til mig
imod dem.

8 Og se, byen Gadiandi og
byen Gadiomna og byen Jakob
og byen Gimgimno, alle disse
har jeg ladet synke og skabt
ahøje og dale i deres sted; og
indbyggerne deri har jeg begra-
vet i jordens dyb for at skjule
deres ugudelighed og veder-
styggeligheder fra mit ansigt, så
profeternes og de helliges blod
ikke mere skal komme op til
mig imod dem.
9 Og se, den store by Jakobu-

gat, som var beboet af kong
Jakobs folk, har jeg ladet brænde
op af ild på grund af deres
synder og deres ugudelighed,
som var større end al anden
ugudelighed på hele jorden
på grund af deres ahemmelige
mord og sammensværgelser, for
det var dem, der ødelagde mit
folks fred og landets styre;
derfor lod jeg dem brænde op
for at btilintetgøre dem fra mit
ansigt, så profeternes og de
helliges blod ikke mere skulle
komme op til mig imod dem.

10 Og se, byen Laman og byen
Josh og byen Gad og byen
Kishkumen har jeg ladet bræn-
de op af ild, og ligeså indbyg-

gerne deri på grund af deres
ugudelighed ved at have stødt
profeterne ud og stenet dem,
som jeg sendte for at foreholde
dem deres ugudelighed og
deres vederstyggeligheder.

11 Og fordi de stødte dem alle
ud, så der ingen retfærdige var
blandt dem, sendte jeg aild ned
og slog dem ihjel, så deres ugu-
delighed og vederstyggelighe-
der måtte blive skjult fra mit
ansigt, så blodet fra profeterne
og de hellige, som jeg sendte
ud blandt dem, ikke skulle råbe
til mig bfra jorden imod dem.

12 Og amange store ødelæg-
gelser har jeg ladet komme over
dette land og over dette folk på
grund af deres ugudelighed og
deres vederstyggeligheder.

13 O, alle I, som er blevet
askånet, fordi I var mere retfær-
dige end de, vil I nu ikke vende
tilbage til mig og angre jeres
synder og blive omvendt, så jeg
kan bhelbrede jer?
14 Ja, sandelig siger jeg til jer,

hvis I vil akomme til mig, skal
I få bevigt liv. Se, min cbarmhjer-
tigheds arm er strakt ud mod
jer, og hver den, der vil komme,
ham vil jeg tage imod; og velsig-
nede er de, der kommer til mig.

15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds
Søn. Jeg askabte himlene og jor-
den og alt, som er i dem. Jeg var
hos Faderen fra begyndelsen.
bJeg er i Faderen, og Faderen

7a Ez 26:19.
8a 1 Ne 19:11.
9a Hel 6:17–18, 21.

b Mosi 12:8.
11a 2 Kong 1:9–16;

Hel 13:13.
b 1 Mos 4:10.

12a 3 Ne 8:8–10, 14.
13a 3 Ne 10:12.

b Jer 3:22;
3 Ne 18:32.

14a 2 Ne 26:24–28;
Alma 5:33–36.

b Joh 3:16.

c Alma 19:36.
15a Joh 1:1–3; Kol 1:16;

Hel 14:12;
Eter 4:7;
L&P 14:9.

b Joh 17:20–22;
3 Ne 11:27; 19:23, 29.
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er i mig, og i mig har Faderen
herliggjort sit navn.
16 Jeg kom til mine egne, og

mine egne atog ikke imod mig.
Og skrifterne angående mit
komme er opfyldt.

17 Og så mange, som har taget
imod mig, til dem har jeg agivet
at blive Guds sønner, og det sam-
me vil jeg til så mange, som skal
tro på mit navn, for se, ved mig
tilvejebringes bforløsningen, og i
mig er cMoseloven opfyldt.

18 Jeg er verdens alys og liv. Jeg
er bAlfa og Omega, begyndelsen
og enden.
19 Og I skal aikke mere bringe

mig udgydelse af blod; ja, jeres
slagtofre og jeres brændofre skal
høre op, for jeg vil ikke tage
imod nogen af jeres slagtofre og
jeres brændofre.

20 Og I skal som aoffer bringe
mig et sønderknust hjerte og
en angerfuld ånd. Og den, der
kommer til mig med et sønder-
knust hjerte og en angerfuld
ånd, ham vil jeg bdøbe med ild
og med Helligånden, ligesom
lamanitterne på grund af deres
tro på mig på det tidspunkt, da
de blev omvendt, blev døbt
med ild og med Helligånden,
og de vidste det ikke.

21 Se, jeg er kommet til verden
for at bringe forløsning til
verden, for at frelse verden fra
synd.

22 Den, der derfor aomvender
sig og kommer til mig som et
lille bbarn, ham vil jeg tage
imod, for af sådanne består
Guds rige. Se, for sådanne har
jeg cnedlagt mit liv og har taget
det op igen; omvend jer derfor
og kom til mig, I jordens ender,
og bliv frelst.

KAPITEL 10

Der er stilhed i landet i mange
timer – Kristus lover ved sin røst
at samle sit folk som en høne samler
sine kyllinger – Den mere retfær-
dige del af folket er blevet skånet.
Omkring 34–35 e.Kr.

Og se nu, det skete, at alle folk
i landet hørte disse ord og var
vidne til dem. Og efter disse
ord var der stilhed i landet i et
tidsrum af mange timer;

2 for så stor var folkets forbav-
selse, at de holdt op med at
klage og hyle over tabet af deres
slægtninge, som var blevet slået
ihjel; derfor var der stilhed i
hele landet i et tidsrum af
mange timer.

3 Og det skete, at der igen
kom en røst til folket, og alle
folk hørte og var vidne til den,
og den sagde:

4 O, I folk i disse astore byer,
som er faldet, som er efter-
kommere af Jakob, ja, som er af

16a Joh 1:11;
L&P 6:21.

17a Joh 1:12.
gs Mennesker –
Menneskets mulighed
for at blive som vor
himmelske Fader;
Guds sønner og døtre.

b gs Forløse.
c 3 Ne 12:19,

46–47; 15:2–9.
18a gs Lys, Kristi lys.

b Åb 1:8.
gs Alfa og Omega.

19a Alma 34:13.
20a 3 Ne 12:19;

L&P 20:37.
b 2 Ne 31:13–14.

22a gs Omvendelse.
b Mark 10:15;

Mosi 3:19;
3 Ne 11:37–38.

c Joh 10:15–18.
10 4a 3 Ne 8:14.
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Israels hus, hvor ofte har jeg
ikke samlet jer, som en høne
samler sine kyllinger under
sine vinger og har bpasset jer.

5 Og videre, hvor ofte har jeg
ikke villet samle jer, som en
høne samler sine kyllinger un-
der sine vinger, ja, o I folk af
Israels hus, som er faldet; ja, o I
folk af Israels hus, I, som bor
ved Jerusalem, såvel som I, der
er faldet; ja, ahvor ofte har jeg
ikke villet samle jer, som en
høne samler sine kyllinger, og I
ville ikke.

6 O, I Israels hus, som jeg har
askånet, hvor ofte vil jeg ikke
samle jer, som en høne samler
sine kyllinger under sine vinger,
hvis I vil omvende jer og bvende
tilbage til mig med chjertets
faste forsæt.

7 Men hvis ikke, o Israels hus,
så skal jeres bopladser blive øde,
indtil tidspunktet for opfyldel-
sen af apagten med jeres fædre.

8 Og se, det skete, at efter at
folket havde hørt disse ord, se,
da begyndte de at græde og hyle
igen på grund af tabet af deres
slægtninge og venner.

9 Og det skete, at således gik
de tre dage. Og det var om mor-
genen, og amørket spredtes fra
landets overflade, og jorden
holdt op med at ryste, og klip-
perne holdt op med revne, og
den frygtelige stønnen holdt op,
og al den tumultagtige larm
hørte op.

10 Og jorden samlede sig
igen, så den blev fast, og sør-
geudbruddene og gråden og
jammeren fra de folk, hvis liv
var blevet skånet, hørte op; og
deres sørgeudbrud blev vendt
til glæde og deres klageråb til
pris og taksigelse til Herren
Jesus Kristus, deres forløser.

11 Og så vidt blev de skrifter,
der var blev talt af profeterne,
aopfyldt.
12 Og det var den amere ret-

færdige del af folket, som var
blevet reddet, og det var dem,
der tog imod profeterne og ikke
stenede dem; og det var dem,
der ikke havde udgydt de helli-
ges blod, der blev skånet –

13 og de blev skånet og sank
ikke ned og blev begravet i
jorden, og de druknede ikke i
havets dyb, og de blev ikke
opbrændt af ild, ej heller faldt
der noget ned over dem og
knuste dem til døde, og de blev
ikke ført bort i hvirvelvinden,
ej heller blev de overvældet af
disen af røg og af mørke.

14 Og se, den, der læser, lad
ham forstå; den, der har skrif-
terne, lad ham agranske dem og
se og betragte, om ikke alle disse
dødsfald og ødelæggelser ved
ild og ved røg og ved uvejr og
ved hvirvelvinde og ved at
jorden båbnede sig for at tage
dem til sig og alt dette ikke er
en opfyldelse af mange af de
hellige profeters profetier.

4b 1 Ne 17:3.
5a Matt 23:37;

L&P 43:24–25.
6a 3 Ne 9:13.

b 1 Sam 7:3; Hel 13:11;

3 Ne 24:7.
c Ez 36:26.

7a gs Pagt.
9a 3 Ne 8:19.

11a ApG 3:18–20.

12a 2 Ne 26:8; 3 Ne 9:13.
14a gs Skrifter – Værdien

af skrifter.
b 1 Ne 19:11;

2 Ne 26:5.
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15 Se, jeg siger jer: Ja, mange
har vidnet om, at dette skulle
ske ved Kristi komme og blev
aslået ihjel, fordi de vidnede
om dette.
16 Ja, profeten aZenos vidnede

om dette, og også Zenok talte
om dette, fordi de især vidnede
om os, som er resten af deres
efterkommere.
17 Se, vor fader Jakob vidnede

også om en arest af Josefs efter-
kommere. Og se, er vi ikke en
rest af Josefs efterkommere?
Og dette, som vidner om os, er
det ikke skrevet på de bronze-
plader, som vor fader Lehi
bragte med fra Jerusalem?
18 Og det skete, at i slutnin-

gen af det fireogtredivte år, se,
jeg vil vise jer, at de af Nefis
folk, som var blevet skånet, og
også de, der var blevet kaldt
lamanitter, og som var blevet
skånet, blev vist store begunsti-
gelser og fik store velsignelser
udøst over hovedet i en sådan
grad, at Kristus snart efter sin
aopstigning til himlen i sandhed
gav sig til kende for dem –
19 idet han aviste dem sit

legeme og forkyndte for dem;
og der skal siden hen gives en
beretning om hans tjenesteger-
ning. Derfor afslutter jeg mine
ord for denne gang.

Jesus Kristus viste sig for Nefis
folk, mens mængden var samlet
i landet Overflod, og forkyndte

for dem; og på denne måde viste
han sig for dem.
Omfatter kapitlerne 11 til og med 26.

KAPITEL 11

Faderen vidner om sin elskede
Søn – Kristus viser sig og forkyn-
der sin forsoning – Folket føler
sårmærkerne i hans hænder, fødder
og side – De råber Hosianna – Han
forklarer, hvordan dåben skal foregå
– Stridens ånd er af Djævelen –
Kristi lære er, at mennesker skal
tro og blive døbt og modtage
Helligånden. Omkring 34 e.Kr.

Og se, det skete, at en stor
mængde af Nefis folk var for-
samlet rundt omkring templet,
som lå i landet Overflod; og de
gav udtryk for deres forundring
og undren, den ene over for den
anden, og viste, den ene til den
anden, den astore og forun-
derlige forandring, der havde
fundet sted.

2 Og de talte også om denne
Jesus Kristus, om hvem ategnet
på hans død var blevet givet.

3 Og det skete, at mens de
således talte, den ene med den
anden, hørte de en arøst, der lød,
som om den kom fra himlen; og
de kastede blikket omkring, for
de forstod ikke den røst, som de
hørte; og det var ikke en barsk
røst, ej heller var det en høj
røst; alligevel og til trods for, at
det var en bsagte røst, gennem-

15a gs Martyr.
16a Hel 8:19–20.
17a 2 Ne 3:4–5;

Alma 46:24;
3 Ne 5:23–24.

18a ApG 1:9–11.
19a 3 Ne 11:12–15.
11 1a 3 Ne 8:11–14.

2a Hel 14:20–27.
3a 5 Mos 4:33–36;

Hel 5:29–33.
b 1 Kong 19:11–13;

L&P 85:6.
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borede den dem, der hørte den,
til det inderste i en sådan grad,
at der ikke var nogen del af
deres legeme, som den ikke fik
til at skælve; ja, den gennembo-
rede dem til sjælens inderste
og fik hjertet til at brænde.
4 Og det skete, at de igen hørte

røsten, og de forstod den ikke.
5 Og igen for tredje gang hørte

de røsten og åbnede deres ører
for at høre den; og deres øjne
var rettet mod lyden af den, og
de så bestandig op mod himlen,
hvorfra lyden kom.

6 Og se, den tredje gang for-
stod de den røst, som de hørte,
og den sagde til dem:

7 Se, min aelskede Søn, bi hvem
jeg har velbehag, i hvem jeg har
herliggjort mit navn – hør ham.

8 Og det skete, at de, da de
forstod, igen kastede blikket
op mod himlen; og se, de aså en
mand stige ned fra himlen, og
han var klædt i en hvid kjortel;
og han kom ned og stod midt
blandt dem, og hele mængden
havde øjnene rettet mod ham,
og de turde ikke åbne deres
mund, ikke engang den ene
til den anden, og vidste ikke,
hvad det betød, for de troede,
det var en engel, der havde vist
sig for dem.

9 Og det skete, at han strakte
sin hånd ud og talte til folket og
sagde:

10 Se, jeg er Jesus Kristus, som

profeterne bevidnede skulle
komme til verden.

11 Og se, jeg er verdens alys
og liv; og jeg har drukket af
det bitre bbæger, som Faderen
har givet mig, og har herlig-
gjort Faderen ved at cpåtage
mig verdens synder, hvorved
jeg har underkastet mig Fade-
rens dvilje i alt fra begyndelsen.

12 Og det skete, at da Jesus
havde talt disse ord, faldt hele
mængden til jorden, for de
huskede, at det var blevet apro-
feteret blandt dem, at Kristus
skulle vise sig for dem efter sin
opstigning til himlen.

13 Og det skete, at Herren talte
til dem og sagde:

14 Rejs jer, og kom hen til
mig, så I kan astikke jeres hæn-
der i min side, og så I også
kan b føle naglemærkerne i
mine hænder og i mine fødder,
så I kan vide, at jeg er cIsraels
Gud og hele djordens Gud og
er blevet slået ihjel for verdens
synder.

15 Og det skete, at mængden
kom frem og stak deres hænder
i hans side og følte naglemær-
kerne i hans hænder og i hans
fødder; og dette gjorde de, idet
de kom frem en efter en, indtil
de alle var kommet frem, og
med deres egne øjne så og med
deres egne hænder følte og med
vished vidste og aflagde vidnes-
byrd om, at adet var ham, om

7a Matt 3:17; 17:5;
JS–H 1:17.

b 3 Ne 9:15.
8a 1 Ne 12:6;

2 Ne 26:1.
11a gs Lys, Kristi lys.

b Matt 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 Es 45:3; 3 Ne 15:5.
d 1 Ne 11:6.

15a gs Jesus Kristus –
Kristus viser sig
efter sin død.
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hvem det var skrevet af profe-
terne, at han skulle komme.
16 Og da de alle havde været

henne og havde erfaret for sig
selv, råbte de som med én røst
og sagde:

17 Hosianna! Velsignet være
Gud den Højestes navn! Og
de faldt ned for Jesu fødder og
atilbad ham.
18 Og det skete, at han talte

til aNefi (for Nefi var blandt
mængden), og han bød ham, at
han skulle komme frem.

19 Og Nefi rejste sig og kom
frem og bøjede sig for Herren
og kyssede hans fødder.

20 Og Herren bød ham, at han
skulle rejse sig. Og han rejste
sig og stod foran ham.

21 Og Herren sagde til ham:
Jeg giver dig amagt til, at du
skal bdøbe dette folk, når jeg
igen er steget op til himlen.

22 Og igen kaldte Herren
aandre og sagde det samme til
dem; og han gav dem magt til
at døbe. Og han sagde til dem:
På denne måde skal I døbe,
og der skal bikke være nogen
mundhuggerier blandt jer.
23 Sandelig siger jeg til jer, at

den, der omvender sig fra sine
synder som følge af jeres aord
og bønsker at blive døbt i mit
navn, skal I døbe på denne

måde: Se, I skal gå ned og cstå
i vandet, og i mit navn skal I
døbe dem.

24 Og se nu, disse er de ord,
som I skal sige, idet I kalder dem
ved navn og siger:

25 Med amyndighed, givet
mig af Jesus Kristus, døber jeg
dig i bFaderens og i Sønnens og
i Helligåndens navn. Amen.

26 Og så skal I asænke dem
ned i vandet og igen komme op
af vandet.

27 Og på denne måde skal I
døbe i mit navn; for se, sandelig
siger jeg jer, at Faderen og
Sønnen og Helligånden er aét;
og jeg er i Faderen og Faderen i
mig, og Faderen og jeg er ét.

28 Og sådan som jeg har
befalet jer, således skal I døbe.
Og der skal ikke være nogen
amundhuggerier blandt jer, som
der hidtil har været; ej heller
skal der være mundhuggerier
blandt jer angående detaljerne
i min lære, som der hidtil har
været.

29 For sandelig, sandelig siger
jeg til jer: Den, der har astridens
ånd, er ikke af mig, men er af
bDjævelen, som er faderen til
strid, og han ophidser menne-
skers hjerte til at strides med
vrede, den ene mod den anden.

30 Se, det er ikke min lære at

17a gs Tilbedelse.
18a 3 Ne 1:2, 10.
21a gs Magt.

b gs Døbe, dåb.
22a 1 Ne 12:7;

3 Ne 12:1.
b 3 Ne 18:34.

23a 3 Ne 12:2.
b gs Døbe, dåb –

Dåbskrav.
c 3 Ne 19:10–13.

25a Mosi 18:13;
L&P 20:73.
gs Døbe, dåb – Den
rette myndighed.

b gs Gud,
Guddommen.

26a gs Døbe, dåb – Dåb
ved nedsænkning i
vand.

27a Joh 17:20–22;
3 Ne 28:10;
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ophidse menneskers hjerte til
vrede, den ene mod den anden,
men det er min lære, at sådant
skal afskaffes.
31 Se, sandelig, sandelig siger

jeg til jer, jeg vil kundgøre min
alære for jer.
32 Og dette er min alære, og

det er den lære, som Faderen
har givet til mig; og jeg aflægger
bvidnesbyrd om Faderen, og
Faderen aflægger vidnesbyrd
om mig, og cHelligånden aflæg-
ger vidnesbyrd om Faderen og
mig; og jeg aflægger vidnesbyrd
om, at Faderen befaler alle men-
nesker overalt at omvende sig
og tro på mig.

33 Og den, der tror på mig
og bliver adøbt, han skal blive
bfrelst; og det er dem, der skal
carve Guds rige.
34 Og den, der ikke tror på

mig og ikke bliver døbt, skal
blive fordømt.

35 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer, at dette er min lære, og
jeg aflægger vidnesbyrd om, at
den er fra Faderen, og den,
der atror på mig, tror også på
Faderen; og for ham vil Faderen
aflægge vidnesbyrd om mig, for
han vil besøge ham bmed ild og
med cHelligånden.

36 Og således vil Faderen
aflægge vidnesbyrd om mig, og
Helligånden vil aflægge vid-
nesbyrd for ham om Faderen

og mig, for Faderen og jeg og
Helligånden er ét.

37 Og atter siger jeg til jer: I
skal omvende jer og ablive som
et lille barn og blive døbt i mit
navn, ellers kan I på ingen måde
modtage dette.

38 Og atter siger jeg til jer: I
skal omvende jer og blive døbt
i mit navn og blive som et lille
barn, ellers kan I på ingen måde
arve Guds rige.

39 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer, at dette er min lære, og
den, der abygger på den, bygger
på min klippe, og bhelvedes
porte skal ikke få magt over dem.

40 Og den, der kundgør mere
eller mindre end dette og udgi-
ver det for min lære, han er af
det onde og er ikke bygget på
min klippe; men han bygger
på en grundvold af asand, og
helvedes porte står åbne for
at modtage en sådan, når over-
svømmelserne kommer og vin-
dene slår imod dem.

41 Gå derfor ud til dette folk,
og kundgør de ord, som jeg har
talt, til jordens ender.

KAPITEL 12

Jesus kalder og bemyndiger de tolv
– Han holder en tale for nefitterne,
som svarer til bjergprædikenen –
Han udtaler saligprisningerne –

31a 2 Ne 31:2–21.
32a gs Kristi lære.

b 1 Joh 5:7.
c 3 Ne 28:11; Eter 5:4.

33a Mark 16:16.
gs Døbe, dåb –
En nødvendighed.

b gs Frelse.
c gs Celestial herlighed.

35a Eter 4:12.
b 3 Ne 9:20; 12:2.
c gs Helligånden.

37a Mark 10:15;
Luk 18:17;

Mosi 3:19;
3 Ne 9:22.

39a Matt 7:24–29;
Hel 5:12.
gs Klippe.

b 3 Ne 18:12–13.
40a 3 Ne 14:24–27.
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Hans lærdomme overgår og har
forrang for Moseloven – Menne-
skene får befaling om at være fuld-
komne, ligesom han og hans Fader
er fuldkomne – Sammenlign med
Matthæusevangeliet, kapitel 5.
Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at da Jesus havde
talt disse ord til Nefi og til dem,
som var blevet kaldet (se, antal-
let af dem, der var blevet kaldet
og havde fået magt og myndig-
hed til at døbe, var atolv), og
se, da strakte han sin hånd ud
til mængden og råbte til dem
og sagde: bVelsignede er I, hvis
I giver agt på ordene fra disse
tolv, som jeg har cudvalgt blandt
jer til at betjene jer og til at være
jeres tjenere; og til dem har jeg
givet magt, så de kan døbe jer
med vand; og efter at I er døbt
med vand, se, da vil jeg døbe jer
med ild og med Helligånden;
velsignede er I derfor, hvis I vil
tro på mig og blive døbt, efter at
I har set mig og ved, at jeg er til.
2 Og videre, mere velsignede

er de, der vil atro på jeres ord,
fordi I vil vidne om, at I har set
mig, og at I ved, at jeg er til. Ja,
velsignede er de, der vil tro på
jeres ord og bstige ned i ydmyg-
hedens dyb og blive døbt, for de
skal blive besøgt cmed ild og

med Helligånden og skal få
forladelse for deres synder.

3 Ja, velsignede er de afattige i
ånden, som bkommer til mig,
for deres er Himmeriget.

4 Og videre, velsignede er
alle de, som sørger, for de skal
trøstes.

5 Og velsignede er de asagt-
modige, for de skal arve bjorden.
6 Og velsignede er alle de,

som ahungrer og btørster efter
cretfærdighed, for de skal fyldes
med Helligånden.

7 Og velsignede er de abarm-
hjertige, for de skal møde barm-
hjertighed.

8 Og velsignede er alle de arene
i hjertet, for de skal bse Gud.

9 Og velsignede er alle de, som
astifter fred, for de skal kaldes
bGuds børn.

10 Og velsignede er alle de, som
bliver aforfulgt for mit navns
skyld, for deres er Himmeriget.

11 Og velsignede er I, når man
håner jer og forfølger jer og urig-
tigt siger al slags ondt imod jer
på grund af mig.

12 For I skal have stor glæde og
være overordentlig glade, for
stor skal jeres aløn være i him-
len; for således forfulgte de de
profeter, som var før jer.

13 Sandelig, sandelig siger jeg
jer: Jeg byder jer at være jordens

12 1a 3 Ne 13:25.
b gs Velsigne.
c gs Kalde, kaldet

af Gud.
2a L&P 46:13–14.

gs Tro.
b Eter 4:13–15.
c 3 Ne 11:35; 19:13.

3a L&P 56:17–18.

gs Ydmyg.
b Matt 11:28–30.

5a Rom 12:16;
Mosi 3:19.
gs Sagtmodig.

b gs Jorden.
6a 2 Ne 9:51; En 1:4.

b Jer 29:13.
c Ordsp 21:21.

7a gs Barmhjertighed.
8a gs Ren og uren.

b L&P 93:1.
9a gs Fredsstifter.

b gs Guds sønner
og døtre.

10a L&P 122:5–9.
gs Forfølgelse.

12a Eter 12:4.
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asalt; men hvis saltet mister
sin kraft, hvormed skal jorden
da saltes? Saltet skal fra da af
ikke du til andet end at kastes
bort og trædes under fode af
mennesker.
14 Sandelig, sandelig siger jeg

jer: Jeg byder jer at være et lys
for dette folk. En by, der ligger
på et bjerg, kan ikke skjules.

15 Se, tænder man et alys og
sætter det under en skæppe?
Nej, men på en lysestage, så
det giver lys til alle, der er i
huset.
16 Lad derfor jeres alys skinne

for dette folk således, at de må
se jeres gode gerninger og ære
jeres Fader, som er i himlen.
17 Tro ikke, at jeg er kommet

for at nedbryde loven eller
profeterne. Jeg er ikke kommet
for at nedbryde, men for at
opfylde.

18 For sandelig siger jeg til jer:
Ikke det mindste bogstav eller
en eneste tøddel af aloven er
forgået, men i mig er det alt
sammen blevet opfyldt.

19 Og se, jeg har givet jer min
Faders lov og befalinger, for at
I skal tro på mig og for at I skal
omvende jer fra jeres synder og
komme til mig med et asønder-
knust hjerte og en angerfuld
ånd. Se, I har befalingerne foran
jer, og bloven er opfyldt.

20 Derfor, kom til mig og bliv
I frelst; for sandelig siger jeg til
jer, at medmindre I holder mine

befalinger, som jeg har befalet
jer på dette tidspunkt, skal I
under ingen omstændigheder
komme ind i Himmeriget.

21 I har hørt, at det er blevet
sagt af dem fordum, og det står
også skrevet for jer, at du ikke
må begå adrab, og at hver den,
der begår drab, skal være i fare
for Guds dom;

22 men jeg siger jer, at hver
den, som er vred på sin broder,
skal være i fare for hans dom.
Og hver den, som siger til sin
broder: Raka! skal være i fare for
rådet; og hver den, som siger:
Din tåbe, skal være i fare for
helvedes ild.

23 Derfor, hvis I kommer til
mig eller ønsker at komme til
mig og kommer i tanke om, at
din broder har noget imod dig –

24 gå da hen til din broder,
og bliv først aforligt med din
broder, og kom så til mig med
hjertets faste forsæt, så vil jeg
tage imod dig.

25 Skynd dig at blive enig
med din modpart, mens du er
på vej sammen med ham, så han
ikke på noget tidspunkt skal
pågribe dig, og du skal blive
kastet i fængsel.

26 Sandelig, sandelig siger jeg
dig: Du skal på ingen måde
slippe ud derfra, førend du
har betalt den sidste senine. Og
mens I er i fængsel, kan I da be-
tale en eneste asenine? Sandelig,
sandelig siger jeg til jer: Nej.

13a L&P 101:39–40.
gs Salt.

15a Luk 8:16.
16a 3 Ne 18:24.
18a gs Moseloven.

19a 3 Ne 9:20.
gs Sønderknust
hjerte.

b 3 Ne 9:17.
21a 2 Mos 20:13;

Mosi 13:21;
L&P 42:18.

24a gs Tilgive.
26a Alma 11:3.
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27 Se, der er skrevet af dem
fordum, at du må ikke begå
aægteskabsbrud.
28 Men jeg siger dig, at hver

den, som ser på en kvinde, så
han abegærer hende, har allere-
de begået ægteskabsbrud i sit
hjerte.

29 Se, jeg giver jer den befaling,
at I ikke lader noget af dette
komme ind i ahjertet.

30 For det er bedre, at I for-
nægter jer selv dette, hvorved
I tager jeres akors op, end at I
bliver kastet i helvede.

31 Der står skrevet, at hver
den, som skiller sig fra sin
hustru, lad ham give hende et
askilsmissebrev.
32 Sandelig, sandelig siger jeg

jer, at hver den, som askiller sig
fra sin hustru af anden grund
end butugt, bliver årsag til, at
hun begår cægteskabsbrud, og
den, som gifter sig med hende,
der er fraskilt, begår ægte-
skabsbrud.

33 Og videre står der skre-
vet: Du må ikke sværge falsk,
men skal holde dine aeder for
Herren;
34 men sandelig, sandelig siger

jeg jer: aSværg slet ikke, hverken
ved himlen, for den er Guds
trone,

35 eller ved jorden, for den er
hans fodskammel;

36 ej heller skal du sværge
ved dit hoved, for du kan ikke

gøre et eneste hår sort eller
hvidt;

37 men lad din tale være ja,
ja; nej, nej; for hvad der er ud
over dette, er ondt.

38 Og se, der står skrevet: Et
aøje for et øje, og en tand for
en tand;

39 men jeg siger jer, at I ikke
skal amodsætte jer det onde,
men hver den, som slår dig på
din højre kind, til ham skal du
også bvende den anden;

40 og hvis nogen vil sagsøge
dig ved retten og tage din
kjortel, så lad ham også få din
kappe;

41 og hver den, som tvinger
dig til at gå en mil, gå du to
med ham.

42 aGiv til den, som beder dig,
og vend dig ikke bort fra den,
der vil låne af dig.

43 Og se, der står også skrevet,
at du skal elske din næste og
hade din fjende;

44 men se, jeg siger jer: Elsk
jeres afjender, velsign dem, som
forbander jer, gør godt mod
dem, som hader jer, og bbed for
dem, som foragteligt udnytter
jer og forfølger jer,

45 så I må være børn af jeres
Fader, som er i himlen; for han
lader sin sol stå op over de onde
og over de gode.

46 Derfor er det, som var
fordum, som var under loven,
alt sammen opfyldt i mig.

27a 2 Ne 9:36; L&P 59:6.
28a L&P 42:23.

gs Begære.
29a ApG 8:22.
30a Matt 10:38; 16:24;

Luk 9:23.
31a gs Skilsmisse.

32a Mark 10:11–12.
b gs Utugt.
c gs Ægteskabsbrud.

33a gs Ed.
34a gs Blasfemi.
38a 3 Mos 24:20.
39a 3 Ne 6:13; 4 Ne 1:34;

L&P 98:23–32.
b gs Tålmodighed.

42a Jakob 2:17–19;
Mosi 4:22–26.

44a Ordsp 24:17;
Alma 48:23.

b ApG 7:59–60.
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47 aDet gamle er hørt op, og
alt er blevet nyt.

48 Derfor ønsker jeg, at I skal
være afuldkomne, ligesom jeg,
eller jeres Fader som er i himlen,
er fuldkommen.

KAPITEL 13

Jesus lærer nefitterne Fadervor –
De skal samle sig skatte i himlen –
De tolv får befaling om, at de i deres
tjenestegerning ikke skal tænke på
det timelige – Sammenlign med
Matthæusevangeliet, kapitel 6.
Omkring 34 e.Kr.

Sandelig, sandelig siger jeg,
at jeg ønsker, at I skal give
aalmisser til de fattige, men pas
på, at I ikke giver jeres almisser
i menneskers påsyn for at blive
set af dem, ellers får I ingen løn
af jeres Fader, som er i himlen.
2 Derfor, når I giver jeres

almisse, så lad ikke blæse i
basun foran jer, som hyklerne
gør i synagogerne og på gader-
ne, for at de kan blive aæret af
mennesker. Sandelig siger jeg
jer: De har fået deres løn.
3 Men når du giver almisse,

lad da ikke din venstre hånd
vide, hvad din højre hånd gør,

4 for at dine almisser kan være
i det skjulte; og din Fader, som
ser i det skjulte, skal selv beløn-
ne dig åbenlyst.

5 Og når du abeder, skal du

ikke gøre som hyklerne; for de
elsker at bede, mens de står i
synagogerne og på gadehjør-
nerne, så de kan blive set af
mennesker. Sandelig siger jeg til
jer: De har fået deres løn.

6 Men du, når du beder, så gå
ind i dit kammer, og når du har
lukket din dør, så bed til din
Fader, som er i det skjulte; og
din Fader, som ser i det skjulte,
skal belønne dig åbenlyst.

7 Men når I beder, så brug ikke
tomme gentagelser, som hed-
ningerne gør, for de tror, at de
vil blive hørt for deres megen
tale.

8 Vær I derfor ikke som dem,
for jeres Fader aved, hvad I har
behov for, før I beder ham.

9 På denne amåde skal I derfor
bbede: Vor cFader, som er i
himlen, helliget blive dit navn.

10 Din vilje ske på jorden, som
den sker i himlen.

11 Og tilgiv os vor skyld, som
vi tilgiver vore skyldnere.

12 Og aled os ikke i fristelse,
men udfri os fra det onde.

13 For dit er riget og magten
og æren for evigt. Amen.

14 For hvis I atilgiver menne-
sker deres overtrædelser, vil
jeres himmelske Fader også til-
give jer;

15 men hvis I ikke tilgiver
mennesker deres overtrædelser,
vil jeres Fader heller ikke tilgive
jer jeres overtrædelser.

47a 3 Ne 15:2, 7;
L&P 22:1.

48a Matt 5:48;
3 Ne 27:27. gs
Fuldkommen.

13 1a gs Almisser.

2a L&P 121:34–35.
5a gs Bøn.
8a L&P 84:83.
9a Matt 6:9–13.

b gs Bøn.
c gs Gud,

Guddommen – Gud
Faderen.

12a jso, Matt 6:14.
14a Mosi 26:30–31;

L&P 64:9.
gs Tilgive.
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16 Endvidere, når I afaster, så
vær ikke som hyklerne med et
trist udseende, for de forvræn-
ger deres ansigtsudtryk, for at
de må fremstå for mennesker
som fastende. Sandelig siger jeg
jer, de har fået deres løn.

17 Men du, når du faster, så
salv dit hoved, og vask dit
ansigt,

18 for at du ikke skal fremstå
som fastende for mennesker,
men for din Fader, som er i det
askjulte; og din Fader, som ser i
det skjulte, skal belønne dig
åbenlyst.
19 Saml jer ikke skatte på jor-

den, hvor møl og rust fortærer,
og tyve bryder ind og stjæler;

20 men saml jer askatte i him-
len, hvor hverken møl eller rust
fortærer, og hvor tyve hverken
bryder ind eller stjæler.

21 For hvor din skat er, der vil
også dit hjerte være.

22 Legemets alys er øjet; hvis
derfor dit øje er målrettet, vil
hele dit legeme være fuld af lys.

23 Men hvis dit øje er ondt, vil
hele dit legeme være fuld af
mørke. Hvis derfor det lys, der
er i dig, er mørke, hvor stort er
da ikke det mørke!

24 Ingen kan atjene to herrer;
for enten vil han hade den ene
og elske den anden, eller også
vil han holde sig til den ene og
foragte den anden. I kan ikke
tjene både Gud og mammon.
25 Og se, det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, så han på

de tolv, som han havde udvalgt,
og sagde til dem: Husk de ord,
som jeg har talt. For se, I er dem,
som jeg har udvalgt til at abetje-
ne dette folk. Derfor siger jeg til
jer: bNær ingen bekymring for
jeres liv, hvad I skal spise, eller
hvad I skal drikke; ej heller for
legemet, hvad I skal klæde jer
med. Er ikke livet mere end mad,
og legemet mere end klæder?

26 Se luftens fugle, for de sår
ikke, ej heller høster de eller
samler i lade; dog giver jeres
himmelske Fader dem føden.
Er I ikke meget bedre end de?

27 Hvem af jer kan ved at
bekymre sig lægge en alen til
sin vækst?

28 Og hvorfor bekymrer I jer
for klæder? Betragt liljerne på
marken, hvorledes de vokser;
de arbejder ikke, e j heller
spinder de,

29 og dog siger jeg til jer, at
end ikke Salomo i al sin pragt
var klædt som en af dem.

30 Hvis Gud derfor klæder
markens græs, som står i dag
og i morgen kastes i ovnen, så
vil han også klæde jer, hvis I
ikke er lidettroende.

31 Nær derfor ingen bekym-
ring og sig: Hvad skal vi spise?
eller: Hvad skal vi drikke? eller:
Hvormed skal vi klæde os?

32 For jeres himmelske Fader
ved, at I har behov for alt dette.

33 Men søg I først aGuds rige
og hans retfærdighed, så skal
alt dette gives jer i tilgift.

16a Es 58:5–7.
gs Faste.

18a L&P 38:7.
20a Hel 5:8; 8:25.

22a L&P 88:67.
24a 1 Sam 7:3.
25a gs Tjene.

b Alma 31:37–38;

L&P 84:79–85.
33a Luk 12:31.



499 Tredje Nefi 13:34–14:16

34 Nær derfor ingen bekym-
ring for dagen i morgen, for
dagen i morgen skal bekymre
sig for det, der hører den til.
Hver dag har nok i sin plage.

KAPITEL 14

Jesus befaler: Døm ikke, bed til
Gud, vogt jer for falske profeter –
Han lover frelse til dem, der
gør Faderens vilje – Sammenlign
med Matthæusevangeliet, kapitel
7. Omkring 34 e.Kr.

Og se, det skete, at da Jesus
havde talt disse ord, vendte
han sig igen mod mængden og
åbnede igen sin mund til dem
og sagde: Sandelig, sandelig
siger jeg jer: aDøm ikke, for at I
ikke selv skal blive dømt.

2 aFor med den dom, I dømmer,
skal I selv dømmes, og med
det mål , I måler , skal der
tilmåles jer.

3 Og hvorfor ser du splinten,
som er i din broders øje, men
lægger ikke mærke til bjælken,
som er i dit eget øje?

4 Eller hvorledes kan du sige
til din broder: Lad mig trække
splinten ud af dit øje – og se,
der er en bjælke i dit eget øje.

5 Din hykler! fjern først abjæl-
ken fra dit eget øje; og så kan
du se klart til at fjerne splinten
fra din broders øje.

6 Giv ikke det, der er ahelligt,
til hundene, kast ej heller jeres

perler for svin, for at de ikke
skal trampe dem under fode og
vende sig om og sønderrive jer.

7 aBed, og der skal gives jer;
søg, og I skal finde; bank på,
og der skal lukkes op for jer.

8 For enhver, der beder, får;
og den, der søger, finder; og for
den, der banker på, skal der
lukkes op.

9 Eller hvilket menneske er
der blandt jer, som, hvis hans
søn beder om brød, vil give
ham en sten?

10 Eller hvis han beder om
en fisk, vil han da give ham en
slange?

11 Hvis da I, som er onde,
forstår at give gode gaver til
jeres børn, hvor meget mere vil
så ikke jeres Fader, som er i
himlen, give gode ting til dem,
som beder ham?

12 Derfor, alt hvad I vil, at
mennesker skal gøre mod jer,
agør I netop det mod dem, for
dette er loven og profeterne.

13 Gå I ind ad den asnævre
port; for vid er den port, og
bbred er den vej, som fører til
undergang, og mange er de,
som går ind ad den;

14 for snæver er den aport, og
btrang er den vej, som fører til
livet, og cfå er de, som finder
den.

15 Vogt jer for afalske profeter,
som kommer til jer i fåreklæder,
men indeni er de glubske ulve.

16 I skal kende dem på deres

14 1a jso, Matt 7:1–2;
Joh 7:24.

2a Morm 8:19.
5a Joh 8:3–11.
6a gs Hellig

(tillægsord).

7a 3 Ne 27:29.
gs Bøn.

12a gs Medfølelse.
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.
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frugter. Plukker man druer af
tjørn eller figner af tidsler?
17 Således bærer hvert godt

træ gode frugter; men et for-
dærvet træ bærer dårlig frugt.

18 Et godt træ kan ikke bære
dårlige frugter, ej heller kan et
fordærvet træ bære god frugt.

19 Ethvert træ, som aikke bærer
god frugt, hugges om og kastes
i ilden.
20 Altså, af deres afrugter skal

I kende dem.
21 Ikke enhver, som siger mig:

Herre, Herre, skal komme ind i
Himmeriget; men den, der gør
min Faders vilje, han som er
i himlen.

22 Mange vil asige til mig på
den dag: Herre, Herre, har vi
ikke profeteret i dit navn og
uddrevet djævle i dit navn
og gjort mange vidunderlige
gerninger i dit navn?
23 Og da vil jeg erklære for

dem: Jeg har aaldrig kendt jer;
bgå bort fra mig, I, som gør mis-
gerninger.
24 Den, som derfor hører disse

mine ord og handler efter dem,
vil jeg sammenligne med en vís
mand, som byggede sit hus på
en aklippe –
25 og aregnen faldt, og over-

svømmelserne kom, og vindene
blæste og slog imod dette hus,
og det bfaldt ikke, for det var
grundlagt på en klippe.

26 Og enhver, som hører disse
mine ord og ikke handler efter

dem, skal sammenlignes med
en tåbe, som byggede sit hus på
asandet –
27 og regnen faldt, og over-

svømmelserne kom, og vindene
blæste og slog imod dette hus,
og det faldt, og stort var dets
fald.

KAPITEL 15

Jesus erklærer, at Moseloven er
opfyldt i ham – Nefitterne er de
andre får, han talte om i Jerusalem
– Som følge af ugudelighed kender
Herrens folk i Jerusalem ikke noget
til Israels spredte får. Omkring
34 e.Kr.

Og se, det skete, at da Jesus
havde afsluttet disse ord, kaste-
de han blikket rundt omkring på
mængden og sagde til dem: Se, I
har hørt det, som jeg forkyndte,
inden jeg steg op til min Fader;
derfor, den, som husker disse
mine ord og ahandler efter dem,
ham vil jeg boprejse på den
yderste dag.

2 Og det skete, at da Jesus
havde sagt disse ord, fornem-
mede han, at der var nogle
blandt dem, som undrede sig
og funderede over, hvad han
ønskede med hensyn til aMose-
loven, for de forstod ikke de
ord, at det gamle var hørt op,
og at alt var blevet nyt.

3 Og han sagde til dem: Vær
ikke forundrede over, at jeg

19a Matt 3:10;
Alma 5:36–41;
L&P 97:7.

20a Luk 6:43–45;
Moro 7:5.

22a Alma 5:17.
23a Mosi 5:13; 26:24–27.

b Luk 13:27.
24a gs Klippe.
25a Alma 26:6; Hel 5:12.

b Ordsp 12:7.
26a 3 Ne 11:40.
15 1a Jak 1:22.

b 1 Ne 13:37; L&P 5:35.
2a gs Moseloven.
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sagde til jer, at det gamle var
hørt op, og at alt var blevet nyt.
4 Se, jeg siger jer, at den alov,

som blev givet til Moses, er
opfyldt.

5 Se, ajeg er ham, som gav
loven, og jeg er ham, som
sluttede pagt med mit folk
Israel; derfor er loven opfyldt i
mig, for jeg er kommet for at
bopfylde loven; derfor har den
fået en ende.
6 Se, jeg tilintetgør aikke pro-

feterne, for så mange, som ikke
er blevet opfyldt i mig, sandelig
siger jeg jer, skal alle blive
opfyldt.

7 Og fordi jeg sagde til jer, at
det gamle er hørt op, tilintetgør
jeg ikke det, der er blevet talt
angående det tilkommende.

8 For se, den apagt, som jeg
har sluttet med mit folk, er ikke
helt opfyldt; men den lov, som
blev givet til Moses, har fået en
ende ved mig.
9 Se, jeg er aloven og blyset. Se

hen til mig, og hold ud til enden,
og så skal I cleve; for til den, der
dholder ud indtil enden, vil jeg
give evigt liv.
10 Se, jeg har givet jer abefa-

lingerne; derfor, hold mine
befalinger. Og dette er loven og
profeterne, for de bvidnede i
sandhed om mig.
11 Og se, det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, sagde

han til de tolv, som han havde
udvalgt:

12 I er mine disciple, og I er et
lys for dette folk, som er en rest
af aJosefs hus.
13 Og se, dette er jeres aarve-

land, og Faderen har givet det
til jer.

14 Og ikke på noget tidspunkt
har Faderen givet mig befaling
om, at jeg skulle afortælle det
til jeres brødre ved Jerusalem.

15 Ej heller har Faderen på no-
get tidspunkt givet mig befaling
om, at jeg skulle fortælle dem
om de aandre stammer af Israels
hus, som Faderen har ført ud af
landet.

16 Så meget befalede Faderen
mig, at jeg skulle fortælle dem:

17 At jeg har andre får, som
ikke er af denne fold; også dem
må jeg lede, og de skal høre min
røst, og der skal blive én fold
og én ahyrde.

18 Og se, på grund af stivnak-
kethed og vantro forstod de
aikke mine ord; derfor blev jeg
af Faderen befalet ikke at sige
mere om dette til dem.

19 Men sandelig siger jeg til
jer, at Faderen har befalet mig,
og jeg siger det til jer, at I blev
skilt ud fra dem på grund af
deres ugudelighed; derfor er det
på grund af deres ugudelighed,
at de ikke ved noget om jer.

20 Og sandelig siger jeg videre

4a Mosi 13:27–31;
3 Ne 9:17–20.

5a 1 Kor 10:1–4;
3 Ne 11:14.
gs Jahve.

b Alma 34:13.
6a 3 Ne 23:1–5.
8a 3 Ne 5:24–26.

9a 2 Ne 26:1.
b gs Lys, Kristi lys.
c Joh 11:25;

L&P 84:44.
d gs Udholdenhed.

10a 3 Ne 12:20.
b Mosi 13:33.

12a gs Josef, Jakobs søn.

13a 1 Ne 18:22–23.
14a 3 Ne 5:20.
15a 3 Ne 16:1–4.

gs Israel – Israels ti
tabte stammer.

17a gs Gode hyrde.
18a L&P 10:59.
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til jer, at de andre stammer har
Faderen skilt ud fra dem; og
det er på grund af deres ugude-
lighed, at de ikke ved noget
om dem.
21 Og sandelig siger jeg til jer,

at I er dem, om hvem jeg sagde:
Jeg har aandre får, som ikke er
af denne fold; også dem må
jeg lede, og de skal høre min
røst, og der skal blive én fold
og én hyrde.

22 Og de forstod mig ikke, for
de troede, det var aikke-jøderne;
for de forstod ikke, at ikke-jø-
derne ville blive bomvendt ved
deres forkyndelse.
23 Og de forstod mig ikke, da

jeg sagde, at de skulle høre min
røst; og de forstod mig ikke, at
aikke-jøderne ikke på noget tids-
punkt skulle høre min røst –
at jeg ikke skulle give mig til
kende for dem undtagen ved
bHelligånden.

24 Men se, I har både hørt amin
røst og set mig; og I er mine får,
og I er regnet blandt dem, som
Faderen har bgivet mig.

KAPITEL 16

Jesus vil besøge andre af Israels
tabte får – I de sidste dage skal
evangeliet nå ud til ikke-jøderne og
dernæst til Israels hus – Herrens
folk skal med egne øjne se, når han
genrejser Zion. Omkring 34 e.Kr.

Og sandelig, sandelig siger jeg

til jer, at jeg har aandre får, som
ikke er i dette land, ej heller
i Jerusalems land, ej heller i
nogen del af det omkringlig-
gende land, hvor jeg har været
for at tjene.

2 For dem, som jeg taler om, er
dem, som endnu ikke har hørt
min røst; ej heller har jeg på
noget tidspunkt givet mig til
kende for dem.

3 Men jeg har fået den befaling
af Faderen, at jeg skal drage
hen til adem, og at de skal høre
min røst og skal blive regnet
blandt mine får, så der kan
blive én fold og én hyrde;
derfor drager jeg bort for at vise
mig for dem.

4 Og jeg befaler jer, at I skal
skrive disse aord, efter at jeg er
borte, så dersom mit folk ved
Jerusalem, de, som har set mig
og været sammen med mig i
min tjenestegerning, ikke beder
Faderen i mit navn om, at de
må få kundskab om jer ved
Helligånden og også om de
andre stammer, som de ikke
kender til, at disse ord, som I
skal skrive, kan blive bevaret
og kan blive tilkendegivet for
bikke-jøderne, så resten af deres
efterkommere, som på grund
af deres vantro skal blive spredt
over hele jordens overflade, ved
ikke-jødernes fylde kan blive
bragt ind eller kan blive bragt
til ckundskab om mig, deres
forløser.

21a Joh 10:14–16.
22a gs Ikke-jøder.

b ApG 10:34–48.
23a Matt 15:24.

b 1 Ne 10:11.
gs Helligånden.

24a Alma 5:38;
3 Ne 16:1–5.

b Joh 6:37; L&P 27:14.
16 1a 3 Ne 15:15.

gs Israel – Israels ti
tabte stammer.

3a 3 Ne 17:4.
4a gs Skrifter.

b 1 Ne 10:14;
3 Ne 21:6.

c Ez 20:42–44;
3 Ne 20:13.
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5 Og da vil jeg asamle dem ind
fra jordens fire hjørner; og da
vil jeg opfylde den bpagt, som
Faderen har sluttet med alle
folk af cIsraels hus.
6 Og velsignede er aikke-jø-

derne på grund af deres tro på
mig i og ved bHelligånden, som
vidner for dem om mig og om
Faderen.
7 Se, på grund af deres tro på

mig, siger Faderen, og på grund
af jeres vantro, o Israels hus,
skal sandheden i de asidste
dage komme til ikke-jøderne,
så fylden af dette vil blive
kundgjort for dem.
8 Men ve de ikke-troende

blandt ikke-jøderne, siger Fade-
ren – for til trods for, at de har
bredt sig ud over dette lands
overflade og har aspredt mit
folk, som er af Israels hus,
og mit folk, som er af Israels
hus, er blevet bstødt ud fra
dem og er blevet trådt under
fode af dem,
9 og på grund af Faderens

barmhjertighed mod ikke-jø-
derne og ligeså Faderens straf-
fedomme over mit folk, som er
af Israels hus, sandelig, sandelig
siger jeg til jer, at efter alt dette,
og efter at jeg har ladet mit folk,
som er af Israels hus, blive slået
og blive plaget og blive aslået
ihjel og blive stødt ud fra dem

og blive hadet af dem og blive
til spot og spe blandt dem –

10 og således befaler Faderen,
at jeg skal sige til jer: På den dag,
da ikke-jøderne synder imod
mit evangelium og forkaster mit
evangeliums fylde og i hjertets
stolthed ahæver sig over alle
folkeslag og over alle folk på
hele jorden og bliver fyldt med
al slags løgn og bedrag og for-
træd og al slags hykleri og mord
og bpræstelist og utugtigheder
og hemmelige vederstyggelig-
heder; og hvis de gør alt dette
og forkaster mit evangeliums
fylde, se, siger Faderen, da vil
jeg tage mit evangeliums fylde
fra dem.

11 Og da vil jeg aerindre min
pagt, som jeg har sluttet med
mit folk, o Israels hus, og jeg vil
bringe mit evangelium til dem.

12 Og jeg vil vise for dig, o
Israels hus, at ikke-jøderne ikke
skal have magt over jer; men jeg
vil erindre min pagt med jer, o
Israels hus, og I skal komme til
akundskab om mit evangeliums
fylde.

13 Men hvis ikke-jøderne vil
omvende sig og vende sig til
mig, siger Faderen, se, da skal
de blive aregnet blandt mit folk,
o Israels hus.

14 Og jeg vil ikke tillade mit
folk, som er af Israels hus, at

5a gs Israel – Israels
indsamling.

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.

gs Helligånden.
7a gs Gengivelse af

evangeliet.
8a 1 Ne 13:14;

Morm 5:9, 15.
b 3 Ne 20:27–29.

9a Am 9:1–4.
10a Morm 8:35–41.

b 2 Ne 26:29.

11a 3 Ne 21:1–11;
Morm 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.
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drage igennem dem og træde
dem ned, siger Faderen.
15 Men hvis de ikke vil vende

sig til mig og lytte til min røst,
da vil jeg tillade dem, ja, da vil
jeg tillade mit folk, o Israels hus,
at de drager igennem dem og
atræder dem ned, og de skal
blive som salt, der har mistet
sin kraft, og som derefter ikke
duer til andet end at blive kastet
bort og til at blive trådt under
fode af mit folk, o Israels hus.

16 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer, således har Faderen
befalet mig – at jeg skulle give
dette folk dette land som deres
arvelod.

17 Og så skal profeten Esajas’
aord opfyldes, som lyder:
18 aDine bvægtere skal opløfte

røsten, med fælles røst skal de
synge, for de skal med egne øjne
se, når Herren genrejser Zion.

19 Bryd ud i glæde, syng sam-
men, I Jerusalems øde steder,
for Herren har trøstet sit folk,
han har forløst Jerusalem.

20 Herren har blottet sin helli-
ge arm for øjnene af alle folke-
slagene, og alle jordens ender
skal se Guds frelse.

KAPITEL 17

Jesus pålægger folket at grunde
over hans ord og bede om forståelse
– Han helbreder deres syge – Han

beder for folket og bruger ord, som
ikke kan skrives – Engle betjener
deres små børn, og ild omgiver dem.
Omkring 34 e.Kr.

Se, nu skete det, at da Jesus
havde talt disse ord, så han sig
igen omkring på mængden, og
han sagde til dem: Se, min atid
er for hånden.

2 Jeg fornemmer, at I er svage,
at I ikke kan aforstå alle mine
ord, som jeg er blevet befalet af
Faderen at tale til jer på dette
tidspunkt.

3 Gå derfor til jeres hjem, og
agrund over det, som jeg har
sagt, og bed Faderen i mit navn
om, at I må forstå, og bbered
jeres sind til cmorgendagen, så
kommer jeg til jer igen.

4 Men nu adrager jeg til Fade-
ren og også hen for at bvise mig
for Israels ctabte stammer, for de
er ikke tabt for Faderen, for han
ved, hvor han har ført dem hen.

5 Og det skete, at da Jesus
havde talt således, kastede han
igen blikket omkring på mæng-
den og så, at de var rørt til tårer
og så vedholdende på ham, som
om de ville bede ham om at
blive lidt længere hos sig.

6 Og han sagde til dem: Se,
mit indre er fyldt af amedfølelse
for jer.

7 Har I nogen blandt jer, som
er syge? Bring dem herhen. Har
I nogen, der er lamme eller

15a Mika 5:7–14;
3 Ne 20:16–19;
21:12–21; L&P 87:5.

17a 3 Ne 20:11–12.
18a Es 52:8–10.

b Ez 33:1–7.
gs Vogte, vægter.

17 1a dvs tid til at vende
tilbage til Faderen.
Se vers 4.

2a Joh 16:12;
L&P 78:17–18.

3a gs Grunde.
b L&P 132:3.

c 3 Ne 19:2.
4a 3 Ne 18:39.

b 3 Ne 16:1–3.
c gs Israel – Israels ti

tabte stammer.
6a gs Medfølelse.
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blinde eller halte eller vanføre
eller spedalske, eller som er
krøblinger, eller som er døve,
eller som er plaget på anden
måde? Bring dem herhen, og
jeg vil helbrede dem, for jeg har
medfølelse med jer; mit indre
er fyldt af barmhjertighed.
8 For jeg fornemmer, at I øn-

sker, at jeg skal vise for jer, hvad
jeg har gjort for jeres brødre ved
Jerusalem, for jeg ser, at jeres
atro er btilstrækkelig til, at jeg
kan helbrede jer.

9 Og det skete, at da han
således havde talt, kom hele
mængden, alle som én, frem med
deres syge og deres plagede og
deres lamme og med deres
blinde og med deres stumme
og med alle dem, der på en eller
anden måde var plaget; og han
ahelbredte dem hver og en,
efterhånden som de blev ført
frem for ham.

10 Og alle, både de, der var
blevet helbredt, og de, der var
raske, bøjede sig ned for hans
fødder og tilbad ham; og så
mange, som kunne komme frem
for mængden, akyssede hans
fødder, således at de badede
hans fødder med deres tårer.
11 Og det skete, at han befalede

dem, at deres asmå børn skulle
bringes frem.
12 Så de bragte deres små

børn frem og satte dem ned
på jorden rundt omkring ham,
og Jesus stod midt blandt dem,

og mængden gav plads, indtil
de alle var blevet bragt frem
til ham.

13 Og det skete, at da de alle
var blevet bragt frem, og Jesus
stod midt blandt dem, befalede
han mængden, at de skulle
aknæle ned på jorden.
14 Og det skete, at da de havde

knælet ned på jorden, sukkede
Jesus ved sig selv og sagde: Fa-
der, jeg er aforuroliget på grund
af ugudeligheden blandt de
folk, som er af Israels hus.

15 Og da han havde sagt disse
ord, knælede han også selv ned
på jorden; og se, han bad til Fa-
deren, og det, som han bad, kan
ikke skrives; og mængden, som
hørte ham, aflagde vidnesbyrd.

16 Og på denne måde aflægger
de vidnesbyrd: aAldrig før har
øjet set, ej heller har øret hørt
så store og vidunderlige ting,
som vi så og hørte Jesus sige til
Faderen.

17 Og ingen atunge kan udtale,
ej heller kan noget menneske
skrive, ej heller kan menneske-
hjertet fatte så store og vidun-
derlige ting, som vi både så og
hørte Jesus sige; og ingen kan
fatte den glæde, som fyldte vor
sjæl på det tidspunkt, vi hørte
ham bede til Faderen for os.

18 Og det skete, at da Jesus var
færdig med at bede til Faderen,
rejste han sig; men så stor var
mængdens aglæde, at de var
overvældede.

8a Luk 18:42.
b 2 Ne 27:23;

Eter 12:12.
9a Mosi 3:5;

3 Ne 26:15.

10a Luk 7:38.
11a Matt 19:13–14;

3 Ne 26:14, 16.
13a Luk 22:41;

ApG 20:36.

14a Moses 7:41.
16a Es 64:3; 1 Kor 2:9;

L&P 76:10, 114–119.
17a 2 Kor 12:4.
18a gs Glæde.
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19 Og det skete, at Jesus talte
til dem og bød dem rejse sig.

20 Og de rejste sig op fra
jorden, og han sagde til dem:
Velsignede er I på grund af jeres
tro. Og se nu, min glæde er
fuldkommen.

21 Og da han havde sagt disse
ord, agræd han, og mængden
aflægger vidnesbyrd om det,
og han tog deres små børn, et
efter et, og bvelsignede dem og
bad til Faderen for dem.

22 Og da han havde gjort dette,
græd han igen;

23 og han talte til mængden
og sagde til dem: Se jeres små.

24 Og da de så op for at se
dem, kastede de blikket mod
himlen, og de så himlene åbne,
og de så engle stige ned fra him-
len, som var det midt gennem
ild, og de kom ned og aomgav
de små, og de blev omringet af
ild; og englene betjente dem.
25 Og mængden så og hørte

og aflægger vidnesbyrd; og de
ved, at deres vidnesbyrd er
sandt, for de så og hørte det alle
sammen hver især; og i antal var
de omtrent to tusinde og fem
hundrede sjæle, og de omfatte-
de mænd, kvinder og børn.

KAPITEL 18

Jesus indstifter nadveren blandt
nefitterne – De bliver befalet altid
at bede i hans navn – De, der spiser
hans kød og drikker hans blod
uværdigt, er under fordømmelse –

Disciplene får magt til at overdrage
Helligånden. Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at Jesus befalede
sine disciple, at de skulle bringe
ham noget abrød og vin.
2 Og mens de var henne

efter brød og vin, befalede han
mængden, at de skulle sætte
sig ned på jorden.

3 Og da disciplene var kommet
med abrød og vin, tog han af
brødet og brød og velsignede
det; og han gav det til disciplene
og befalede, at de skulle spise.

4 Og da de havde spist og var
blevet mætte, befalede han, at
de skulle give det til mængden.

5 Og da mængden havde spist
og var blevet mætte, sagde han
til disciplene: Se, en blandt jer
skal ordineres, og ham vil jeg
give magt, så han kan abryde
brødet og velsigne det og give
det til min kirkes folk, til alle
dem, som vil tro og blive døbt
i mit navn.

6 Og dette skal I altid bestræbe
jer på at gøre, ligesom jeg har
gjort, ligesom jeg har brudt
brødet og velsignet det og givet
det til jer.

7 Og dette skal I gøre til aerin-
dring om mit legeme, som jeg
har vist jer. Og det skal være et
vidnesbyrd for Faderen om, at
I altid erindrer mig. Og hvis I
altid erindrer mig, skal I have
min Ånd til at være hos jer.

8 Og det skete, at da han havde
sagt disse ord, befalede han
sine disciple, at de skulle tage

21a Joh 11:35.
b Mark 10:14–16.

24a Hel 5:23–24, 43–45.

18 1a Matt 26:26–28.
3a gs Nadver.
5a Moro 4.

7a Moro 4:3.
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af vinen i bægeret og drikke af
den, og at de også skulle give
den til mængden, så de kunne
drikke af den.
9 Og det skete, at de gjorde så

og drak af den og blev mætte,
og de gav den til mængden, og
de drak, og de blev mætte.

10 Og da disciplene havde
gjort dette, sagde Jesus til dem:
Velsignede er I for det, som I har
gjort, for dette er at efterkomme
mine befalinger, og dette vidner
for Faderen om, at I er villige
til at gøre det, som jeg har
befalet jer.

11 Og dette skal I altid gøre
til dem, som omvender sig og
bliver døbt i mit navn; og I skal
gøre det til erindring om mit
blod, som jeg har udgydt for jer,
så I kan bevidne for Faderen,
at I altid erindrer mig. Og hvis
I altid erindrer mig, skal I have
min Ånd til at være hos jer.

12 Og jeg giver jer den befaling,
at I skal gøre dette. Og hvis
I altid gør dette, da er I velsig-
nede, for så er I bygget på min
aklippe.
13 Men de blandt jer, som gør

mere eller mindre end dette, er
ikke bygget på min klippe, men
er bygget på en grundvold af
sand; og når regnen falder, og
oversvømmelserne kommer, og
vindene blæser og slår imod
dem, afalder de, og helvedes
bporte er rede, åbne til at tage
imod dem.

14 Derfor, velsignede er I, hvis
I vil holde mine befalinger, som
Faderen har befalet mig, at jeg
skulle give til jer.

15 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer: I skal altid våge og abede,
for at I ikke skal blive fristet af
Djævelen og blive ført bort som
fanger af ham.

16 Og ligesom jeg har bedt
blandt jer, således skal I bede
i min kirke, blandt mit folk,
som omvender sig og bliver
døbt i mit navn. Se, jeg er aly-
set, jeg er et beksempel for
jer.

17 Og det skete, at da Jesus
havde talt disse ord til sine dis-
ciple, vendte han sig igen mod
mængden og sagde til dem:

18 Se, sandelig, sandelig siger
jeg til jer, I skal altid våge og
bede, for at I ikke skal falde i
fristelse, for aSatan ønsker at få
jer, så han kan sigte jer som
hvede.

19 Derfor skal I altid bede til
Faderen i mit navn;

20 og ahvad I end beder Fade-
ren om i mit navn, som er ret,
i tro på at I skal få det, se, det
skal gives jer.

21 aBed i jeres familie til Fade-
ren og altid i mit navn, så jeres
hustru og jeres børn må blive
velsignet.

22 Og se, I skal mødes ofte,
og I skal ikke forbyde nogen at
komme til jer, når I mødes sam-
men, men tillad dem, at de må

12a gs Klippe.
13a gs Frafald.

b 3 Ne 11:39.
15a Alma 34:17–27.

gs Bøn.

16a gs Lys, Kristi lys.
b gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi eksempel.
18a Luk 22:31;

2 Ne 2:17–18;

L&P 10:22–27.
20a Matt 21:22; Hel 10:5;

Moro 7:26;
L&P 88:63–65.

21a Alma 34:21.
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komme til jer, og forbyd dem
det ikke;
23 men I skal abede for dem

og skal ikke støde dem ud; og
dersom de kommer til jer ofte,
skal I bede for dem til Faderen i
mit navn.

24 Derfor, hold jeres alys op,
så det kan skinne for verden.
Se, jeg er det blys, som I skal
holde op – det, som I har set
mig gøre. Se, I ser, at jeg har
bedt til Faderen, og I har alle
været vidner til det.

25 Og I ser, at jeg aikke har
befalet, at nogen af jer skulle
gå bort, men jeg har tværtimod
befalet, at I skulle komme til
mig, så I kunne bføle og se; det
samme skal I gøre mod verden,
og hver den, der bryder denne
befaling, tillader sig selv at
blive ledt i fristelse.

26 Og se, det skete, at da Jesus
havde talt disse ord, vendte han
igen blikket mod de disciple,
som han havde udvalgt, og
sagde til dem:

27 Se, sandelig, sandelig siger
jeg til jer, jeg giver jer endnu
en befaling, og så må jeg drage
t i l min a Fader , så jeg kan
opfylde bandre befalinger, han
har givet mig.

28 Og se nu, dette er den
befaling, som jeg giver til jer,
at I ikke bevidst skal tillade
nogen at aspise og drikke af mit

kød og blod buværdigt, når I
forretter det;

29 for den, der auværdigt spi-
ser og drikker mit kød og bblod,
spiser og drikker fordømmelse
for sin sjæl; hvis I derfor ved, at
et menneske er uværdigt til at
spise og drikke af mit kød og
blod, skal I forbyde ham det.

30 Alligevel skal I ikke astøde
ham bort fra jer, men I skal
betjene ham og skal bede for
ham til Faderen i mit navn; og
dersom han omvender sig og
bliver døbt i mit navn, så skal
I tage imod ham og give ham
af mit kød og blod.

31 Men hvis han ikke omven-
der sig, skal han ikke regnes
blandt mit folk, for at han ikke
skal tilintetgøre mit folk; for
se, jeg kender amine får, og de
er talte.

32 Alligevel skal I ikke støde
ham ud af jeres synagoger
eller jeres tilbedelsessteder, for
sådanne skal I fortsætte med at
betjene, for I ved ikke, om de
ikke vil vende tilbage og omven-
de sig og komme til mig med
hjertets faste forsæt, og jeg skal
ahelbrede dem; og I skal være
midlet til at bringe frelse til dem.

33 Derfor, hold disse ord,
som jeg har befalet jer, så I ikke
kommer under afordømmelse;
for ve den, som Faderen døm-
mer skyldig.

23a 3 Ne 18:30.
24a Matt 5:16.

b Mosi 16:9.
25a Alma 5:33.

b 3 Ne 11:14–17.
27a gs Gud,

Guddommen – Gud

Faderen.
b 3 Ne 16:1–3.

28a 1 Kor 11:27–30.
b Morm 9:29.

29a L&P 46:4.
b gs Blod; Nadver.

30a L&P 46:3.

31a Joh 10:14;
Alma 5:38;
3 Ne 15:24.

32a 3 Ne 9:13–14;
L&P 112:13.

33a gs Fordømmelse.
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34 Og jeg giver jer disse befa-
linger på grund af de mund-
huggerier, der har været blandt
jer. Og velsignede er I, hvis I
aikke har nogen mundhuggerier
blandt jer.
35 Og nu drager jeg til Faderen,

for det er nødvendigt, at jeg dra-
ger til Faderen afor jeres skyld.

36 Og det skete, at da Jesus
havde afsluttet disse ord, rørte
han med ahånden de bdisciple,
som han havde udvalgt, en efter
en, indtil han havde rørt dem
alle, og talte til dem, mens han
rørte ved dem.

37 Og mængden hørte ikke de
ord, som han talte, derfor af-
lagde de ikke vidnesbyrd; men
disciplene aflagde vidnesbyrd
om, at han gav dem amagt til
at give bHelligånden. Og jeg vil
vise jer herefter, at dette vidnes-
byrd er sandt.
38 Og det skete, at da Jesus

havde rørt ved dem alle, kom
der en asky og overskyggede
mængden, så de ikke kunne se
Jesus.
39 Og mens de var overskyg-

gede, forlod han dem og steg
op til himlen. Og disciplene så
og aflagde vidnesbyrd om, at
han igen steg op til himlen.

KAPITEL 19

De tolv disciple betjener folket og
beder om at få Helligånden – Dis-
ciplene bliver døbt og modtager
Helligånden og engles betjening –

Jesus beder og bruger ord, der ikke
kan skrives – Han bevidner disse
nefitters overordentlig store tro.
Omkring 34 e.Kr.

Og se, det skete, at da Jesus
var steget op til himlen, skiltes
mængden, og hver mand tog sin
hustru og sine børn og vendte
tilbage til sit eget hjem.

2 Og ordet spredtes straks
blandt folket, endnu før det blev
mørkt, at mængden havde set
Jesus, og at han havde betjent
dem, og at han også den næste
dag ville vise sig for mængden.

3 Ja , gennem hele natten
spredtes ordet om Jesus; og i et
sådant omfang sendte de bud
til folket, at der var mange, ja,
et overordentlig stort antal, som
arbejdede overordentlig hårdt
hele den nat, for at de den næste
dag kunne være på det sted,
hvor Jesus ville vise sig for
mængden.

4 Og det skete den næste dag,
da mængden var samlet, se,
da gik Nefi og hans bror, som
han havde oprejst fra de døde,
og hvis navn var Timotheus, og
også hans søn, hvis navn var
Jonas, og også Mathoni og Mat-
honiha, hans bror, og Kumen
og Kumenonhi og Jeremias og
Shemnon og Jonas og Sidkija og
Esajas – se, dette var navnene
på de disciple, som Jesus havde
udvalgt – og det skete, at de
trådte frem og stod midt i
mængden.

5 Og se, mængden var så

34a 3 Ne 11:28–30.
35a 1 Joh 2:1; 2 Ne 2:9;

Moro 7:27–28;

L&P 29:5.
36a gs Håndspålæggelse.

b 1 Ne 12:7; 3 Ne 19:4.

37a gs Magt.
b gs Helligåndsgaven.

38a 2 Mos 19:9, 16.
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stor, at de foranledigede, at den
skulle opdeles i tolv grupper.
6 Og de tolv underviste mæng-

den; og se, de foranledigede,
at mængden skulle knæle ned
på jordens overflade og skulle
bede til Faderen i Jesu navn.

7 Og disciplene bad også til
Faderen i Jesu navn. Og det
skete, at de rejste sig op og be-
tjente folket.

8 Og da de havde forkyndt de
samme ord, som Jesus havde
talt – uden på nogen måde at
afvige fra de ord, som Jesus hav-
de talt – se, da knælede de igen
og bad til Faderen i Jesu navn.

9 Og de bad om det, som de
ønskede mest, og de ønskede,
at aHelligånden måtte blive
givet til dem.

10 Og da de havde bedt såle-
des, gik de ned til bredden af
vandet, og mængden fulgte dem.

11 Og det skete, at Nefi gik ud
ai vandet og blev døbt.
12 Og han kom op af vandet

og begyndte at døbe. Og han
døbte alle dem, som Jesus havde
udvalgt.

13 Og det skete, da de alle var
blevet adøbt og var kommet op
af vandet, at Helligånden faldt
på dem, og de blev fyldt af
bHelligånden og med ild.

14 Og se, de blev aomringet,
som var det af ild, og den kom
ned fra himlen, og mængden
var vidne til det og aflagde
vidnesbyrd; og engle kom ned
fra himlen og betjente dem.

15 Og det skete, at mens eng-
lene betjente disciplene, se, da
kom Jesus og stod midt blandt
dem og betjente dem.

16 Og det skete, at han talte til
mængden og befalede dem, at
de igen skulle knæle ned på
jorden, og også at hans disciple
skulle knæle ned på jorden.

17 Og det skete, at da de
alle var knælet ned på jorden,
befalede han sine disciple, at de
skulle bede.

18 Og se, de begyndte at bede,
og de bad til Jesus, idet de
kaldte ham deres Herre og deres
Gud.

19 Og det skete, at Jesus gik
ud af deres midte og gik et
lille stykke vej bort fra dem og
bøjede sig til jorden, og han
sagde:

20 Fader, jeg takker dig for,
at du har givet Helligånden til
dem, som jeg har udvalgt; og
det er på grund af deres tro
på mig, at jeg har udvalgt dem
af verden.

21 Fader, jeg beder dig om, at
du vil give Helligånden til alle
dem, som vil tro på deres ord.

22 Fader, du har givet dem
Helligånden, fordi de tror på
mig; og du ser, at de tror på mig,
for du hører dem, og de beder
til mig; og de beder til mig, for-
di jeg er hos dem.

23 Og se, Fader, jeg beder til
dig for dem og også for alle
dem, som vil tro på deres ord,
at de må tro på mig, at jeg må

19 9a 3 Ne 9:20.
11a 3 Ne 11:23.
13a gs Døbe, dåb.

b 3 Ne 12:2;
Morm 7:10.
gs Helligåndsgaven.

14a Hel 5:23–24, 43–45;
3 Ne 17:24.
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være i dem, aligesom du, Fader,
er i mig, at vi må være bét.

24 Og det skete, at da Jesus
således havde bedt til Faderen,
kom han hen til sine disciple,
og se, de blev stadig ved med
uden ophør at bede til ham; og
de brugte ikke amange ord, for
det blev dem givet, hvad de
skulle bbede, og de var opfyldt
af ønsket.
25 Og det skete, at Jesus vel-

signede dem, mens de bad til
ham; og hans ansigt smilede
over dem, og lyset i hans aansigt
skinnede på dem, og se, de blev
så bhvide som Jesu ansigt og
klæder; og se, deres hvidhed
overgik al hvidhed, ja, der kun-
ne ikke på jorden være noget så
hvidt som deres hvidhed.

26 Og Jesus sagde til dem: Bliv
ved med at bede, og de holdt
ikke op med at bede.

27 Og han vendte sig igen fra
dem og gik et lille stykke vej
bort og bøjede sig til jorden;
og han bad igen til Faderen og
sagde:

28 Fader, jeg takker dig for, at
du har arenset dem, som jeg har
udvalgt, på grund af deres tro;
og jeg beder for dem og også
for dem, som vil tro på deres
ord, at de må blive renset i mig
ved tro på deres ord, ligesom
de er blevet renset i mig.

29 Fader, jeg beder ikke for
verden, men for dem, som du

har givet mig afra verden på
grund af deres tro, at de må
blive renset i mig, at jeg må være
i dem, som du, Fader, er i mig,
at vi må være ét, at jeg må blive
herliggjort i dem.

30 Og da Jesus havde talt disse
ord, kom han igen til sine dis-
ciple; og se, de bad standhaftigt
og uden ophør til ham; og han
smilede igen til dem; og se, de
var ahvide ligesom Jesus.

31 Og det skete, at han igen
gik et lille stykke vej bort og bad
til Faderen.

32 Og ingen tunge kan udtale
de ord, som han bad, ej heller
kan de ord, som han bad, aned-
skrives af noget menneske.

33 Og mængden hørte og
aflægger vidnesbyrd; og deres
hjerte var åbent, og de forstod i
hjertet de ord, som han bad.

34 Alligevel, så store og forun-
derlige var de ord, som han bad,
at de ikke kan skrives, ej heller
kan de audtrykkes af noget
menneske.

35 Og det skete, at da Jesus
var færdig med at bede, kom
han igen hen til disciplene og
sagde til dem: Så stor atro har
jeg aldrig set blandt alle jøderne;
derfor kunne jeg ikke vise dem
så store mirakler på grund af
deres bvantro.
36 Sandelig siger jeg til jer, der

er ingen af dem, der har set så
store ting, som I har set; ej heller

23a 3 Ne 9:15.
b Joh 17:21–23.

gs Enighed.
24a Matt 6:7.

b L&P 46:30.
25a 4 Mos 6:23–27.

b gs Forklarelse –

Forklarede væsener.
28a Moro 7:48;

L&P 50:28–29;
88:74–75.
gs Ren og uren.

29a Joh 17:6.
30a Matt 17:2.

32a L&P 76:116.
34a 2 Kor 12:4;

3 Ne 17:17.
35a gs Tro.

b Matt 13:58.
gs Vantro.
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har de hørt så store ting, som I
har hørt.

KAPITEL 20

Jesus skaffer brød og vin på miraku-
løs vis og forretter igen nadveren
for folket – Jakobs rest vil komme til
kundskab om Herren deres Gud og
vil arve det amerikanske kontinent
– Jesus er den profet, der er som
Moses, og nefitterne er profeternes
børn – Andre af Herrens folk
vil blive indsamlet til Jerusalem.
Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at han befalede
mængden, at de skulle høre
op med at bede, og også sine
disciple. Og han befalede dem,
at de ikke skulle høre op med
at abede i hjertet.
2 Og han befalede dem, at de

skulle rejse sig op og stå på
benene. Og de rejste sig op og
stod på benene.

3 Og det skete, at han igen
brød brødet og velsignede det
og gav disciplene at spise.

4 Og da de havde spist, befale-
de han dem, at de skulle bryde
brødet og give det til mængden.

5 Og da de havde givet det til
mængden, gav han dem også
vin at drikke og befalede dem, at
de skulle give den til mængden.

6 Se, der var hverken blevet
bragt abrød eller vin af discip-
lene, ej heller af mængden;

7 men han agav dem i sandhed

brød at spise og også vin at
drikke.

8 Og han sagde til dem: Den,
der aspiser dette brød, spiser af
mit legeme for sin sjæl; og den,
der drikker af denne vin, drik-
ker af mit blod for sin sjæl; og
hans sjæl skal aldrig hungre
eller tørste, men skal være mæt.

9 Se, da mængden alle havde
spist og drukket, se, da blev de
fyldt af Ånden; og de råbte med
én røst og gav pris til Jesus,
som de både så og hørte.

10 Og det skete, at da de alle
havde givet pris til Jesus, sagde
han til dem: Se, nu fuldfører jeg
den befaling, som Faderen har
befalet mig angående dette folk,
som er en rest af Israels hus.

11 I husker, at jeg talte til jer
og sagde, at når aEsajas’ bord
skulle opfyldes – se, de er skre-
vet, I har dem hos jer, gransk
dem derfor –

12 og sandelig, sandelig siger
jeg til jer, at når de bliver op-
fyldt, så opfyldes den apagt,
som Faderen har sluttet med sit
folk, o Israels hus.

13 Og da skal de arester, som
er bspredt omkring på jordens
overflade, blive cindsamlet fra
øst og fra vest og fra syd og fra
nord, og de skal blive bragt til
dkundskab om Herren deres
Gud, som har forløst dem.

14 Og Faderen har befalet
mig, at jeg skal give jer dette
aland som jeres arvelod.

20 1a 2 Ne 32:9;
Mosi 24:12.

6a Matt 14:19–21.
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8a Joh 6:50–58;
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15 Og jeg siger jer, at hvis
ikke-jøderne ikke aomvender sig
efter den velsignelse, som de
skal få, efter at de har spredt
mit folk –

16 da skal I, som er en rest af
Jakobs hus, gå ud blandt dem;
og I skal være midt blandt dem,
som skal være mange; og I skal
være blandt dem som en løve
blandt skovens dyr og som en
ung aløve blandt fåreflokkene,
som, hvis den går igennem
dem, både btræder ned og flår i
stykker; og ingen kan udfri dem.

17 Din hånd skal løftes mod
dine modstandere, og alle dine
fjender skal tilintetgøres.

18 Og jeg vil asamle mit folk
sammen, som en mand samler
sine neg på gulvet.
19 For jeg vil gøre mit folk,

med hvem Faderen har sluttet
pagt, ja, jeg vil gøre dine ahorn
til jern og jeg vil gøre dine klove
til bronze. Og du skal knuse
mange folk; og jeg vil hellige
deres bytte til Herren, og deres
gods til hele jordens Herre. Og
se, jeg er ham, som gør det.

20 Og det skal ske, siger
Faderen, at min retfærdigheds
asværd skal hænge over dem
på den dag; og medmindre de
omvender sig, skal det falde på
dem, siger Faderen, ja, på alle
de ikke-jødiske folkeslag.

21 Og det skal ske, at jeg vil
grundfæste mit afolk, o Israels
hus.

22 Og se, dette folk vil jeg
grundfæste i dette land som en
opfyldelse af den apagt, som jeg
sluttede med jeres fader Jakob;
og det skal blive et bnyt Jerusa-
lem. Og himlens kræfter skal
være midt blandt dette folk; ja,
selv cjeg vil være midt blandt jer.
23 Se, jeg er den, om hvem

Moses talte, da han sagde: aEn
profet som mig vil Herren jeres
Gud lade fremstå for jer af jeres
brødre; ham skal I høre i alt,
hvad end han vil sige til jer. Og
det skal ske, at hver sjæl, som
ikke vil høre på den profet, skal
blive forstødt af folket.

24 Sandelig siger jeg til jer, ja,
og aalle profeterne fra Samuel
og dem, som følger efter, så
mange, som har talt, har vidnet
om mig.

25 Og se, I er profeternes børn,
og I er af Israels hus, og I er med
i den apagt, som Faderen slut-
tede med jeres fædre, idet han
sagde til Abraham: Og bi dine
efterkommere skal alle jordens
slægter blive velsignet.

26 Faderen har oprejst mig for
jer først og sendt mig for at vel-
signe jer ved at avende hver af
jer fra jeres syndighed; og dette
fordi I er pagtens børn –

15a 3 Ne 16:10–14.
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27 og efter at I er blevet velsig-
net, da opfylder Faderen den
pagt, som han sluttede med
Abraham, idet han sagde: aI
dine efterkommere skal alle jor-
dens stammer blive velsignet –
så Helligånden udøses over
ikke-jøderne ved mig, hvilken
velsignelse til bikke-jøderne skal
gøre dem mægtige, mere end
alle andre, så de vil sprede mit
folk, o Israels hus.
28 Og de skal være en asvøbe

for folket i dette land. Alligevel,
når de har modtaget mit evan-
geliums fylde, da vil jeg, hvis de
forhærder hjertet mod mig, gen-
gælde deres syndighed på deres
eget hoved, siger Faderen.
29 Og jeg vil aerindre den pagt,

som jeg har sluttet med mit folk,
og jeg har sluttet pagt med
dem om, at jeg vil bsamle dem
sammen, når jeg anser tiden for
at være inde, at jeg igen vil
give dem deres fædres cland
som deres arvelod, hvilket er
dJerusalems land, som er det
forjættede land for dem for
evigt, siger Faderen.
30 Og det skal ske, at den tid

kommer, da mit evangeliums
fylde skal blive prædiket for
dem.

31 Og de skal atro på mig, at
jeg er Jesus Kristus, Guds Søn,
og skal bede til Faderen i mit
navn.

32 Da skal deres avægtere op-
løfte deres røst, og med forenet
røst skal de synge, for de skal
se med egne øjne.

33 Da vil Faderen samle dem
sammen igen og give dem Jeru-
salem som deres arveland.

34 Da skal de bryde ud i glæ-
de: aSyng sammen, I Jerusalems
øde steder, for Faderen har trø-
stet sit folk, han har forløst
Jerusalem.

35 Faderen har blottet sin hel-
lige arm for øjnene af alle folke-
slagene; og alle jordens ender
skal se Faderens frelse; og
Faderen og jeg er ét.

36 Og da skal det opfyldes,
som står skrevet: aVågn op, vågn
op igen, og ifør dig din styrke,
o Zion; ifør dig dine smukke
klæder, o Jerusalem, du hellige
by, for fra nu af skal de uom-
skårne og de urene aldrig mere
komme ind i dig.

37 Ryst støvet af dig; rejs dig,
tag sæde, o Jerusalem; løsgør
dig af dine halslænker, o du
fangne Zions datter.

38 For så siger Herren: I har
solgt jer selv for intet, og I skal
forløses uden penge.

39 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer, at mit folk skal kende
mit navn; ja, på den dag skal de
vide, at jeg er ham, som taler.

40 Og da skal de sige: aHvor
herlige på bjergene er ikke

27a Gal 3:8; 2 Ne 29:14;
Abr 2:9.

b 3 Ne 16:6–7.
28a 3 Ne 16:8–9.
29a Es 44:21;
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fødderne af ham, som bringer
gode tidender til dem; som
bforkynder fred; som bringer
gode tidender til dem om godt;
som forkynder frelse; som siger
til Zion: Din Gud regerer!

41 Og da skal et råb gå ud:
aBryd op, bryd op, drag ud der-
fra, rør ikke det, der er burent;
drag ud af hendes midte; vær
crene, I, som bærer Herrens kar.
42 For I skal aikke drage ud

i hast, ej heller drage ud ved
flugt, for Herren vil gå foran jer,
og Israels Gud skal være jeres
bagtrop.

43 Se, min tjener vil handle
klogt; han skal ophøjes og prises
og være højt æret.

44 Ligesom mange blev for-
bavset over dig – hans ansigt
var så forpint, mere end noget
menneske, og hans legeme mere
end menneskenes børn –

45 således skal han bestænke
mange folkeslag; kongerne skal
lukke munden over for ham,
for det, som ikke var blevet
dem fortalt, skal de se, og det,
som de ikke havde hørt, skal
de fatte.

46 Sandelig, sandelig siger
jeg til jer, alt dette skal visselig
ske, ligesom Faderen har befa-
let mig. Da skal denne pagt,
som Faderen har sluttet med
sit folk, blive opfyldt, og da
skal aJerusalem igen bebos af
mit folk, og det skal være deres
arveland.

KAPITEL 21

Israel vil blive indsamlet, når
Mormons Bog kommer frem – Ikke-
jøderne vil blive grundfæstet som et
frit folk i Amerika – De vil blive
frelst, hvis de tror og adlyder, ellers
vil de blive forstødt og udryddet –
Israel vil bygge det ny Jerusalem,
og de tabte stammer vil vende tilba-
ge. Omkring 34 e.Kr.

Og sandelig siger jeg til jer: Jeg
giver jer et tegn, så I kan kende
det atidspunkt, da dette skal
til at finde sted – at jeg skal
indsamle mit folk, o Israels
hus, fra deres lange adsplittelse
og igen skal oprette mit Zion
blandt dem;

2 og se, dette er det, som jeg
vil give jer til tegn – for sandelig
siger jeg til jer, at når dette, som
jeg kundgør for jer, og som jeg
herefter selv vil kundgøre for
jer og vil kundgøre for jer ved
Helligåndens kraft, som skal
gives jer af Faderen, skal blive
gjort kendt for ikke-jøderne, så
de kan kende til dette folk, som
er en rest af Jakobs hus, og til
dette mit folk, som vil blive
spredt af dem;

3 sandelig, sandelig siger jeg
jer, at når adette bliver gjort
kendt for dem ved Faderen og
ved Faderen kommer frem fra
dem til jer;

4 for Faderen anser det for
víst, at de bliver grundfæstet i

40b Mark 13:10;
1 Ne 13:37.

41a Es 52:11–15.
b gs Ren og uren.

c L&P 133:5.
42a 3 Ne 21:29.
46a Eter 13:5, 11.
21 1a gs Sidste dage.

3a Eter 4:17;
JS–H 1:34–36.
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dette land og bliver bosat som
et afrit folk ved Faderens magt,
så dette måtte komme frem fra
dem til en rest af jeres efterkom-
mere, så Faderens bpagt, som
han har sluttet med sit folk, o
Israels hus, må blive opfyldt;

5 derfor, når dette værk og
det værk, som herefter vil blive
udvirket blandt jer, vil komme
frem afra ikke-jøderne til jeres
befterkommere, som vil synke
ned i vantro på grund af ugu-
delighed;
6 for således er det Faderens

ønske, at det skal komme frem
fra aikke-jøderne, for at han kan
vise sin magt for ikke-jøderne
i den hensigt, at ikke-jøderne,
hvis de ikke forhærder hjertet, at
de må omvende sig og komme
til mig og blive døbt i mit navn
og få kundskab om de sande
punkter i min lære, så de må
blive bregnet blandt mit folk, o
Israels hus;

7 og når dette sker, at jeres
aefterkommere begynder at få
kundskab om dette – skal det
være et tegn for dem, så de kan
vide, at Faderens værk allerede
er begyndt, sådan at den pagt,
som han har sluttet med de folk,
som er af Israels hus, vil blive
opfyldt.
8 Og når den dag kommer,

skal det ske, at konger skal

lukke deres mund; for det, som
ikke var blevet dem fortalt,
skal de se, og det, som de ikke
havde hørt, skal de fatte.

9 For på den dag skal Faderen
for min skyld udvirke et værk,
som skal bl ive et stort og
aforunderligt værk blandt dem;
og der skal være dem blandt
dem, som ikke vil tro det,
skønt en mand skal forkynde
det for dem.

10 Men se, min tjeners liv skal
være i min hånd; derfor skal de
ikke volde ham skade, skønt
han skal være aforpint på grund
af dem. Dog vil jeg helbrede
ham, for jeg vil vise dem, at bmin
visdom er større end Djævelens
snedighed.

11 Derfor skal det ske, at hver
den, som ikke vil tro på mine,
Jesu Kristi, ord, som Faderen
skal lade aham bringe frem til
ikke-jøderne og skal give ham
magt til at bringe frem til ikke-
jøderne, de skal blive bstødt ud
fra mit folk, som tilhører pagten
(det skal blive gjort, ligesom
Moses sagde).

12 Og mit folk, som er en rest
af Jakob, skal være blandt ikke-
jøderne, ja, midt blandt dem
som en aløve blandt skovens
vilde dyr, som en ung løve
blandt fåreflokkene, som, hvis
den går igennem dem, både

4a 1 Ne 13:17–19;
L&P 101:77–80.

b Morm 5:20.
gs Abrahamske pagt.

5a 3 Ne 26:8.
b 2 Ne 30:4–5;

Morm 5:15;
L&P 3:18–19.

6a 1 Ne 10:14;

Jakob 5:54;
3 Ne 16:4–7.

b Gal 3:7, 29;
3 Ne 16:13;
Abr 2:9–11.

7a 3 Ne 5:21–26.
9a Es 29:13;

ApG 13:41;
1 Ne 22:8.

gs Gengivelse af
evangeliet.

10a L&P 135:1–3.
b L&P 10:43.

11a 2 Ne 3:6–15;
Morm 8:16, 25.

b L&P 1:14.
12a Mika 5:7–14;

3 Ne 20:16.
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btræder ned og flår i stykker, og
ingen kan udfri dem.
13 Deres hånd skal løftes mod

deres modstandere, og alle de-
res fjender skal tilintetgøres.

14 Ja, ve ikke-jøderne, med-
mindre de aomvender sig; for
det skal ske på den dag, siger
Faderen, at jeg vil tilintetgøre
dine heste fra din midte, og jeg
vil ødelægge dine stridsvogne;

15 og jeg vil tilintetgøre byerne
i dit land og nedbryde alle dine
støttepunkter;

16 og jeg vil udrydde trolddom
af dit land, og du skal ikke mere
have sandsigere;

17 dine audskårne gudebilleder
vil jeg også tilintetgøre og dine
oprejste gudebilleder fra din
midte, og du skal ikke mere
tilbede dine hænders værk;

18 og jeg vil rykke dine lunde
op fra din midte; ligeså vil jeg
ødelægge dine byer.

19 Og det skal ske, at al aløgn
og bedrag og misundelse og stri-
digheder og præstelist og utug-
tigheder skal afskaffes.

20 For det skal ske, siger
Faderen, at hver den, som på
den dag ikke vil omvende sig
og komme til min elskede Søn,
dem vil jeg forstøde fra mit folk,
o Israels hus;

21 og jeg vil fuldbyrde hævn
og raseri over dem, som over
hedningerne, sådan som de ikke
før har hørt.

22 Men hvis de vil omvende
sig og lytte til mine ord og ikke
forhærde hjertet, vil jeg aoprette
min kirke blandt dem, og de
skal optages i pagten og blive
bregnet blandt denne Jakobs
rest, til hvem jeg har givet dette
land som arvelod.

23 Og de skal hjælpe mit folk,
Jakobs rest, og også så mange
af Israels hus, som vil komme,
så de kan bygge en by, som skal
kaldes det any Jerusalem.

24 Og da skal de hjælpe mit
folk, som er spredt over hele
landets overflade, så de kan
blive indsamlet til det ny
Jerusalem.

25 Og da skal himlens amagt
komme ned blandt dem; og bjeg
vil også være midt blandt dem.

26 Og da skal Faderens værk
begynde på den dag, ja, når
dette evangelium skal blive
prædiket blandt resten af dette
folk. Sandelig siger jeg til jer:
På den dag skal Faderens værk
abegynde blandt alle de spredte
af mit folk, ja, nemlig blandt de
stammer, som har været btabte,
som Faderen har ført ud af
Jerusalem.

27 Ja, værket skal begynde
blandt alle de aspredte af mit
folk med Faderen som den, der
bereder den vej, hvorved de
kan komme til mig, så de kan
påkalde Faderen i mit navn.

28 Ja, og da skal værket begyn-

12b 3 Ne 16:13–15.
14a 2 Ne 10:18; 33:9.
17a 2 Mos 20:3–4;

Mosi 13:12–13;
L&P 1:16.
gs Afgudsdyrkelse.

19a 3 Ne 30:2.

22a gs Uddeling.
b 2 Ne 10:18–19;

3 Ne 16:13.
23a 3 Ne 20:22;

Eter 13:1–12.
gs Ny Jerusalem.

25a 1 Ne 13:37.

b Es 2:2–4;
3 Ne 24:1.

26a 1 Ne 14:17;
3 Ne 21:6–7.

b gs Israel – Israels ti
tabte stammer.

27a 3 Ne 16:4–5.
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de med Faderen som den, der
bereder den vej, hvorved hans
folk kan blive asamlet hjem til
deres arveland.

29 Og de skal drage ud fra alle
folkeslag, og de skal ikke drage
ud aforhastet eller ved flugt, for
jeg vil drage foran dem, siger
Faderen, og jeg vil være deres
bagtrop.

KAPITEL 22

I de sidste dage vil Zion og hendes
stave blive grundfæstet, og Israel
vil blive indsamlet med barmhjer-
tighed og mildhed – De vil sejre –
Sammenlign med Esajas’ Bog,
kapitel 54. Omkring 34 e.Kr.

Og da skal det, som står skrevet,
ske: Syng, du ufrugtbare, du,
som ikke fødte; bryd ud i asang
og råb højt, du, som ikke fik
fødselsveer; for flere er den
barnløses børn end den gifte
hustrus børn, siger Herren.
2 Gør mere plads i dit telt, og

lad dem spænde dine boligers
dug ud; spar ikke, gør dine
teltreb lange, og forstærk dine
astave;
3 for du skal bryde ud til højre

og til venstre og dine efterkom-
mere skal arve aikke-jøderne og
gøre de øde byer beboede.

4 Frygt ikke, for du skal ikke
skamme dig, vær heller ikke be-
skæmmet, for du skal ikke gøres
til askamme; for du skal glemme

din ungdoms skam og skal ikke
erindre din ungdoms vanære
og skal ikke længere erindre
din enkestands vanære.

5 For din skaber, din ægte-
mand, Hærskarers Herre er hans
navn; og din forløser, Israels
Hellige – hele jordens Gud skal
han kaldes.

6 For Herren har kaldet dig
som en kvinde, der er svigtet
og bedrøvet i ånden, og som en
hustru, der var ung, da du blev
afvist, siger din Gud.

7 For et kort øjeblik har jeg
svigtet dig, men med stor barm-
hjertighed vil jeg samle dig.

8 I en kortvarig vrede skjulte
jeg et øjeblik mit ansigt for dig,
men med evigtvarende godhed
vil jeg have abarmhjertighed med
dig, siger Herren, din forløser.

9 For a dette er som Noas
bvande for mig, for som jeg har
svoret, at Noas vande ikke mere
skulle komme over jorden, såle-
des har jeg svoret, at jeg ikke
ville være vred på dig.

10 For abjergene skal vige og
højene fjernes, men min godhed
skal ikke bvige fra dig, ej heller
skal min fredspagt fjernes, siger
Herren, som har barmhjertighed
med dig.

11 O, du plagede, uvejrshærge-
de og utrøstede! Se, jeg vil lægge
dine asten op med skønne farver
og lægge din grundvold med
safirer.

12 Og jeg vil gøre dine vinduer

28a gs Israel – Israels
indsamling.

29a Es 52:12;
3 Ne 20:42.

22 1a gs Synge.

2a gs Stav.
3a gs Ikke-jøder.
4a 2 Ne 6:7, 13.
8a gs Barmhjertighed.
9a Es 54:9.

b gs Vandfloden.
10a Es 40:4.

b Sl 94:14;
L&P 35:25.

11a Åb 21:18–21.
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af agater og dine porte af kar-
funkler og hele din ringmur af
ædelstene.
13 Og aalle dine børn skal blive

undervist af Herren; og stor skal
dine børns fred blive.

14 På aretfærdighed skal du
grundfæstes; du skal være langt
fra undertrykkelse, for du skal
ikke frygte, og fra skræk, for
den skal ikke komme dig nær.

15 Se, de skal visselig samle
sig mod dig, ikke med min
vilje; og hver den, der samler
sig mod dig, skal falde for din
skyld.

16 Se, jeg har skabt smeden,
som blæser til kullene i ilden,
og som tilvirker et redskab til
sit værk; og jeg har skabt øde-
læggeren til at ødelægge.

17 Intet våben, der tilvirkes
mod dig, skal virke, og hver tun-
ge, der håner dig i retten, skal
du fordømme. Dette er Herrens
tjeneres arv, og deres retfær-
dighed er af mig, siger Herren.

KAPITEL 23

Jesus bifalder Esajas’ ord – Han
befaler folket at granske profeterne
– Lamanitten Samuels ord om
opstandelsen bliver føjet til deres
optegnelser. Omkring 34 e.Kr.

Og se, nu siger jeg til jer, at I
burde agranske dette. Ja, den
befaling giver jeg jer, at I skal
granske det flittigt, for betyd-
ningsfulde er bEsajas’ ord.

2 For visselig talte han om
alt, der angår mit folk, som
er af Israels hus; derfor må
han nødvendigvis også tale til
ikke-jøderne.
3 Og alt det, som han talte, er

sket eller askal ske helt i over-
ensstemmelse med de ord, som
han talte.

4 Giv derfor agt på mine ord,
skriv det, som jeg har sagt
jer, og i overensstemmelse med
Faderens tid og vilje skal de
udgå til ikke-jøderne.
5 Og hver den, som vil lytte

til mine ord og omvender sig
og bliver døbt, han skal blive
frelst. Gransk aprofeterne, for
der er mange, som vidner om
dette.

6 Og se, det skete, at da Jesus
havde sagt disse ord, sagde
han videre til dem, efter at han
havde udlagt alle de skrifter for
dem, som de havde modtaget,
sagde han til dem: Se, andre
skrifter ønsker jeg, at I skal
skrive, som I ikke har.

7 Og det skete, at han sagde
til Nefi: Hent den optegnelse,
som I har ført.

8 Og da Nefi havde hentet
optegnelserne og lagt dem foran
ham, kastede han blikket på
dem og sagde:

9 Sandelig siger jeg til jer: Jeg
befalede min tjener aSamuel,
lamanitten, at han skulle vidne
for dette folk, at på den dag, da
Faderen skulle herliggøre sit
navn i mig, at der da var bmange

13a Jer 31:33–34.
14a gs Retfærdig,

retfærdighed.
23 1a gs Skrifter.

b 2 Ne 25:1–5;
Morm 8:23.
gs Esajas.

3a 3 Ne 20:11–12.

5a Luk 24:25–27.
9a Hel 13:2.

b Hel 14:25.
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chellige, der skulle dopstå fra
de døde og skulle vise sig for
mange og skulle betjene dem.
Og han sagde til dem: Var det
ikke så?

10 Og hans disciple svarede
ham og sagde: Jo, Herre, Samuel
profeterede i overensstemmelse
med dine ord, og de blev alle
opfyldt.

11 Og Jesus sagde til dem:
Hvordan kan det være, at I ikke
har skrevet dette, at mange
hellige opstod og viste sig for
mange og betjente dem?

12 Og det skete, at Nefi hu-
skede, at dette ikke var blevet
skrevet.

13 Og det skete, at Jesus befa-
lede, at det skulle skrives; derfor
blev det skrevet, sådan som
han befalede.

14 Og se, det skete, at da Jesus
under ét havde audlagt alle de
skrifter, som de havde skrevet,
befalede han dem, at de skulle
undervise i det, som han havde
udlagt for dem.

KAPITEL 24

Herrens sendebud vil berede vejen
for det andet komme – Kristus vil
sidde til doms – Israel bliver befa-
let at betale tiende og offergaver –
En mindebog bliver ført – Sam-
menlign med Malakias’ Bog, kapi-
tel 3:1–18. Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at han befalede

dem, at de skulle skrive de ord,
som Faderen havde givet til
Malakias, og som han ville be-
rette for dem. Og det skete, at
efter at de var blevet skrevet,
udlagde han dem. Og disse er
de ord, han berettede for dem,
og som lød: Så sagde Faderen
til Malakias: Se, jeg vil sende
mit asendebud, og han skal be-
rede vejen for mig, og Herren,
som I søger, skal pludselig
komme til sit tempel, ja, pag-
tens sendebud, som I fryder
jer ved; se, han kommer, siger
Hærskarers Herre.

2 Men hvem kan audholde den
dag, han kommer, og hvem skal
bestå, når han viser sig? For
han er som en bsmelters ild og
som en tvætters lud.

3 Og han skal sidde som en,
der smelter og renser sølv; og
han skal rense Levis asønner
og lutre dem som guld og sølv,
så de kan bbringe Herren et
offer i retfærdighed.

4 Da skal Judas og Jerusalems
ofre være Herren til behag
som i fordums dage og som i
svundne år.

5 Og jeg vil komme jer nær
for at dømme; og jeg vil blive
et hurtigt vidne mod trold-
mændene og mod ægteskabs-
bryderne og mod menederne og
mod dem, som undertrykker
daglejeren med hensyn til hans
løn, enken og den afaderløse,
og som afviser den fremmede,

9c gs Hellig (navneord).
d Matt 27:52–53.

gs Opstandelse.
14a Luk 24:44–46.
24 1a L&P 45:9.

2a 3 Ne 25:1.
b Zak 13:9;

L&P 128:24.
gs Jorden – Jordens
renselse; Andet

komme, Jesu Kristi.
3a 5 Mos 10:8;

L&P 84:31–34.
b L&P 13:1.

5a Jak 1:27.
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og ikke frygter mig, siger Hær-
skarers Herre.
6 For jeg er Herren, jeg foran-

drer mig ikke; derfor bliver I,
Jakobs sønner, ikke opslugt.

7 Helt fra jeres fædres dage er
I aafveget fra mine ordinancer
og har ikke levet efter dem.
bVend om til mig, så vil jeg ven-
de om til jer, siger Hærskarers
Herre. Men I siger: I hvad skal
vi vende om?
8 Vil et menneske røve fra

Gud? Ikke desto mindre har I
røvet fra mig! Men I siger: Hvori
har vi røvet fra dig? I atiende og
boffergaver.

9 I er forbandede med en for-
bandelse, for I har røvet fra mig,
ja, hele folket.

10 Bring I hele atienden til
forrådshuset, så der kan være
mad i mit hus; og prøv mig
nu hermed, siger Hærskarers
Herre, om jeg ikke vil åbne
jer himlens vinduer og øse en
bvelsignelse ud over jer, så der
ikke vil være plads nok til at
modtage den.
11 Og jeg vil irettesætte æde-

ren for jeres skyld, og han skal
ikke ødelægge jordens frugt; ej
heller skal jeres vinstok smide
sin frugt på marken før tid,
siger Hærskarers Herre.

12 Og alle folkeslag skal kalde
jer velsignede, for I skal blive et
dejligt land, siger Hærskarers
Herre.

13 Jeres ord har været hårde
imod mig, siger Herren. Ikke

desto mindre siger I: Hvad har
vi talt imod dig?

14 I har sagt: Det er nyttesløst
at tjene Gud, og hvad gavner
det, at vi har levet efter hans
ordinancer, og at vi har vandret
sørgende for Hærskarers Herre?

15 Og nu priser vi de stolte
lykkelige; ja, de, der øver ugu-
delighed klarer sig godt; ja, de,
der frister Gud, slipper endog
godt fra det.

16 Da atalte de, som frygtede
Herren, ofte, den ene med den
anden, og Herren lyttede og
hørte efter, og en bmindebog
blev skrevet for ham om dem,
der frygtede Herren, og som
tænkte på hans navn.

17 Og de skal være mine, siger
Hærskarers Herre, på den dag,
da jeg asamler mine juveler,
og jeg vil skåne dem, som en
mand skåner sin egen søn, som
tjener ham.

18 Da skal I vende om og
askelne mellem den retfærdige
og den ugudelige, mellem den,
der tjener Gud, og den, der ikke
tjener ham.

KAPITEL 25

Ved det andet komme vil de stolte
og ugudelige blive opbrændt som
stubbe – Elias vil vende tilbage før
den store og frygtelige dag – Sam-
menlign med Malakias’ Bog, kapitel
3:19–24. Omkring 34 e.Kr.

For se, den dag kommer, der

7a gs Frafald.
b Hel 13:11;

3 Ne 10:6;
Moro 9:22.

8a gs Tiende.

b gs Offergave.
10a L&P 64:23; 119:1–7.

b gs Velsigne.
16a Moro 6:5.

b L&P 85:9;

Moses 6:5.
gs Mindebog.

17a L&P 101:3.
18a gs Bedømme,

gaven at.
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skal abrænde som en ovn; og
alle de bstolte, ja, og alle, som
handler ugudeligt, skal være
som stubbe; og den dag, der
kommer, skal brænde dem op,
siger Hærskarers Herre, så der
ikke bliver hverken rod eller
gren tilbage af dem.

2 Men for jer, som frygter mit
navn, skal aRetfærdighedens
Søn rejse sig med helbredelse i
sine vinger; og I skal gå frem og
bvokse op som ckalve i båsen.

3 Og I skal atræde de ugudelige
ned, for de skal blive aske under
jeres fodsåler på den dag, da jeg
vil gøre dette, siger Hærskarers
Herre.

4 Husk min tjener Moses’ lov,
som jeg gav ham på aHoreb for
hele Israel med lovbudene og
retsreglerne.

5 Se, jeg vil sende jer profeten
aElias, før Herrens store og
frygtelige bdag kommer;

6 og han skal avende fædrenes
hjerte til børnene og børnenes
hjerte til deres fædre, så jeg ikke
skal komme og slå jorden med
en forbandelse.

KAPITEL 26

Jesus udlægger alt fra begyndelsen

til enden – Spædbørn og børn siger
forunderlige ting, som ikke kan
skrives – Medlemmerne af Kristi
kirke har alt fælles blandt sig.
Omkring 34 e.Kr.

Og se, det skete, at da Jesus hav-
de sagt dette, udlagde han det
for mængden; og han udlagde
alt for dem, både stort og småt.

2 Og han sagde: aDisse skrifter,
som I ikke havde hos jer, befa-
lede Faderen mig, at jeg skulle
give til jer, for han anså det
for víst, at de skulle gives til
kommende slægter.

3 Og han udlagde alt, lige fra
begyndelsen indtil den tid, da
han skal komme i sin aherlig-
hed – ja, endog alt det, der skal
ske på jordens overflade, lige
indtil belementerne skal smelte
af brændende hede og jorden
skal blive crullet sammen som
en bogrulle, og himlen og jorden
skal forgå;

4 og lige til den astore og
yderste dag, da alle folk og alle
slægter og alle folkeslag og
tungemål skal bstå foran Gud
for at blive dømt efter deres
gerninger, om de er gode, eller
om de er onde –

5 hvis de er gode, til aop-
standelsen til evigtvarende liv;

25 1a Es 24:6; 1 Ne 22:15;
3 Ne 24:2; L&P 29:9;
64:23–24; 133:64;
JS–H 1:37.
gs Jorden – Jordens
renselse.

b 2 Ne 20:33.
gs Stolthed.

2a Eter 9:22.
b L&P 45:58.
c Am 6:4; 1 Ne 22:24.

3a 3 Ne 21:12.
4a 2 Mos 3:1–6.

5a 2 Kong 2:1–2;
L&P 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
gs Elias, profeten;
Frelse for afdøde;
Besegle.

b gs Andet komme,
Jesu Kristi.

6a L&P 2:2.
26 2a dvs Mal 3, citeret i

3 Ne 24 og 25.
3a gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi herlighed.

b 2 Pet 3:10, 12;
Morm 9:2.
gs Jorden – Jordens
renselse; Verden –
Verdens ende.

c Morm 5:23.
4a Hel 12:25;

3 Ne 28:31.
b Mosi 16:10–11.

gs Dom, den
endelige.

5a Dan 12:2;
Joh 5:29.
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og hvis de er onde, til opstan-
delsen til fordømmelse; disse
svarer til hinanden, den ene på
den ene side og den anden
på den anden side, i overens-
stemmelse med den barmhjer-
tighed og den bretfærdighed
og den hell ighed, der er i
Kristus, som var til cfør verden
begyndte.

6 Og se, der kan ikke i denne
bog skrives blot en ahundrede-
del af det, som Jesus i sandhed
lærte folket;
7 men se, Nefis aplader inde-

holder størstedelen af det, som
han lærte folket.
8 Og dette, som er en mindre

del af det, som han lærte folket,
har jeg skrevet; og jeg har
skrevet det i den hensigt, at det
igen må blive bragt til dette
folk fra aikke-jøderne i overens-
stemmelse med de ord, som
Jesus har talt.

9 Og når de har modtaget
dette, som det er nødvendigt,
at de skal få først for at prøve
deres tro, og om det skal være
sådan, at de tror på dette, da
skal det, som er astørre, blive
tilkendegivet for dem.
10 Og dersom de ikke vil tro

på dette, da skal det, som er
større, aholdes tilbage fra dem
til deres fordømmelse.

11 Se, jeg skulle til at skrive
det, alt det, der var indgraveret
på Nefis plader, men Herren

forbød det, idet han sagde: Jeg
vil aprøve mit folks tro.
12 Derfor skriver jeg, Mormon,

det, som er blevet mig befalet
af Herren. Og nu afslutter jeg,
Mormon, mine ord og går
videre med at skrive det, som
er blevet mig befalet.

13 Derfor ønsker jeg, at I skal
se, at Herren i sandhed under-
viste folket i et tidsrum af tre
dage; og derefter aviste han
sig ofte for dem og brød ofte
bbrødet og velsignede det og
gav det til dem.

14 Og det skete, at han under-
viste og betjente abørnene i den
mængde, om hvilken der er
blevet talt, og han bløste deres
tunge, og de talte store og for-
underlige ting til deres fædre,
ja, større end det, han havde
åbenbaret for folket; og han
løste deres tunge, så de kunne
udtrykke sig.

15 Og det skete, at efter at han
var steget op til himlen – anden
gang han viste sig for dem, og
var draget til Faderen efter at
have ahelbredt alle deres syge
og deres lamme og åbnet øjnene
på deres blinde og åbnet de
døves ører og efter virkelig at
have foretaget alle slags helbre-
delser blandt dem og oprejst en
mand fra de døde og efter at
have vist dem sin magt og være
steget op til Faderen –

16 se, da skete det den næste

5b gs Retfærdig,
retfærdighed.

c Eter 3:14.
gs Jesus Kristus –
Kristi
forudtilværelse.

6a Joh 21:25; 3 Ne 5:8.

7a gs Plader.
8a 3 Ne 21:5–6.
9a Eter 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.
11a Eter 12:6.
13a Joh 21:14.

b 3 Ne 20:3–9.

gs Nadver.
14a 3 Ne 17:11–12.

b Alma 32:23;
3 Ne 26:16.

15a 3 Ne 17:9.
gs Helbrede;
Mirakel.
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dag, at mængden samlede sig,
og de både så og hørte disse
børn; ja, selv aspædbørn åbnede
deres mund og udtrykte forun-
derlige ting; og det, som de
udtrykte, blev det forbudt noget
menneske at skrive.
17 Og det skete, at de adisciple,

som Jesus havde udvalgt, fra det
tidspunkt af begyndte at bdøbe
og at undervise så mange, som
kom til dem; og så mange, som
blev døbt i Jesu navn, blev fyldt
af Helligånden.

18 Og mange af dem så og
hørte uudsigelige ting, som det
aikke er lovligt at skrive.
19 Og de underviste og betjen-

te hinanden; og de havde aalt
bfælles blandt sig, idet alle
handlede retfærdigt, den ene
med den anden.

20 Og det skete, at de gjorde
alt, sådan som Jesus havde
befalet dem.

21 Og de, der blev døbt i Jesu
navn, blev kaldt aKristi kirke.

KAPITEL 27

Jesus befaler dem at kalde kirken
ved sit navn – Hans mission og
sonoffer udgør hans evangelium –
Mennesker bliver befalet at omven-
de sig og blive døbt, så de kan blive
helliggjorte ved Helligånden – De
skal være, ligesom Kristus er.
Omkring 34–35 e.Kr.

Og det skete, at mens Jesu
disciple rejste omkring og præ-
dikede det, som de havde både
hørt og set, og døbte i Jesu
navn, skete det, at disciplene
samlede sig og aforenede sig i
indtrængende bøn og bfaste.

2 Og Jesus aviste sig igen for
dem, for de bad til Faderen i
hans navn; og Jesus kom og stod
midt blandt dem og sagde til
dem: Hvad vil I, at jeg skal
give jer?

3 Og de sagde til ham: Herre,
vi vil, at du vil fortælle os det
navn, hvorved vi skal kalde
denne kirke, for der er mund-
huggerier blandt folket angå-
ende denne sag.

4 Og Herren sagde til dem:
Sandelig, sandelig siger jeg
til jer: Hvorfor skulle folket
murre og mundhugges angåen-
de dette?

5 Har de ikke læst skrifterne,
som siger, at I må påtage jer
Kristi anavn, som er mit navn?
For ved dette navn skal I blive
kaldt på den yderste dag.

6 Og den, der påtager sig mit
navn og aholder ud til enden,
han skal blive frelst på den
yderste dag.

7 Derfor, hvad end I vil gøre,
det skal I gøre i mit navn; derfor
skal I kalde kirken ved mit
navn; og I skal påkalde Faderen
i mit navn om, at han vil velsig-
ne kirken på grund af mig.

16a Matt 11:25.
17a 3 Ne 19:4–13.

b 4 Ne 1:1.
18a 3 Ne 26:11.
19a 4 Ne 1:3.

b gs Indvielsesloven.
21a Mosi 18:17.

gs Jesu Kristi Kirke.
27 1a L&P 29:6.

b Alma 6:6.
gs Faste.

2a 3 Ne 26:13.
gs Jesus Kristus –
Kristus viser sig

efter sin død.
5a gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi
navn.

6a 3 Ne 15:9.
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8 Og hvordan kan den være
amin bkirke, medmindre den
kaldes ved mit navn? For hvis
en kirke kaldes ved Moses’
navn, så er den Moses’ kirke;
eller hvis den kaldes ved et
menneskes navn, så er den et
menneskes kirke; men hvis den
kaldes ved mit navn, så er den
min kirke, dersom de er bygget
på mit evangelium.
9 Sandelig siger jeg til jer, at I

er bygget på mit evangelium;
derfor skal I kalde hvad som
helst, I kalder noget, ved mit
navn; hvis I derfor påkalder
Faderen for kirken, vil Faderen
høre jer, hvis det sker i mit navn;

10 og dersom kirken er bygget
på mit evangelium, så vil Fade-
ren vise sine egne gerninger deri.

11 Men hvis den ikke er bygget
på mit evangelium og er bygget
på menneskers gerninger eller
på Djævelens gerninger, sande-
lig siger jeg jer, så får de glæde
af deres gerninger i en tid, og
snart efter kommer enden, og
de bliver ahugget om og kastet
i ilden, hvorfra ingen vender
tilbage.
12 For deres gerninger afølger

dem, for det er på grund af
deres gerninger, at de bliver
hugget om; husk derfor det, som
jeg har sagt jer.

13 Se, jeg har givet jer mit
aevangelium, og dette er det
evangelium, som jeg har givet

jer – at jeg kom til verden for at
gøre min Faders bvilje, fordi
min Fader sendte mig.

14 Og min Fader sendte mig,
så jeg kunne blive aløftet op på
korset, så jeg, efter at jeg var
blevet løftet op på korset, kunne
bdrage alle mennesker til mig,
for at mennesker, ligesom jeg
var blevet løftet op ved menne-
sker, skulle blive løftet op ved
Faderen for at stå foran mig
for at blive cdømt efter deres
gerninger, om de er gode, eller
om de er onde –

15 og af denne årsag er jeg
blevet aløftet op; derfor vil jeg
i overensstemmelse med Fade-
rens magt drage alle mennesker
til mig, så de kan blive dømt
efter deres gerninger.

16 Og det skal ske, at den, der
aomvender sig og bliver bdøbt i
mit navn, skal blive fyldt; og
hvis han cholder ud til enden,
se, da vil jeg holde ham skyldfri
over for min Fader på den
dag, da jeg skal stå frem for at
dømme verden.

17 Og den, der ikke holder ud
til enden, han er den, som også
skal blive hugget om og kastet
i ilden, hvorfra de ikke mere
kan vende tilbage på grund af
Faderens aretfærdighed.

18 Og dette er det ord, som han
har givet menneskenes børn. Og
af den årsag opfylder han de
ord, som han har givet, og han

8a L&P 115:4.
b gs Jesus Kristus –

Kirkens overhoved.
11a Alma 5:52.
12a Åb 14:13; L&P 59:2.
13a L&P 76:40–42.

gs 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 gs Jesus Kristus –

Dommer.

15a gs Forsoning.
16a gs Omvendelse.

b gs Døbe, dåb.
c 1 Ne 13:37.

gs Udholdenhed.
17a gs Retfærdig,

retfærdighed.
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lyver ikke, men opfylder alle
sine ord.
19 Og aintet urent kan komme

ind i hans rige; derfor går intet
ind til hans bhvile, undtagen
de, der har cvasket deres klæder
i mit blod på grund af deres tro
og omvendelse fra alle deres
synder og deres trofasthed til
enden.
20 Se, dette er befalingen:

aOmvend jer, alle I jordens
ender, og kom til mig, og bliv
bdøbt i mit navn, så I må blive
chelliggjort ved modtagelsen af
Helligånden, så I må stå duplet-
tede for mig på den yderste dag.

21 Sandelig, sandelig siger jeg
til jer, dette er mit evangelium;
og I kender det, som I må gøre i
min kirke; for de gerninger,
som I har set mig gøre, skal I
også gøre; for det, som I har set
mig gøre, det skal I også gøre;

22 derfor, hvis I gør dette,
velsignede er I, for I skal blive
løftet op på den yderste dag.

23 Skriv det, som I har set
og hørt, bortset fra det som er
aforbudt.
24 Skriv dette folks gerninger,

som skal ske, ligesom der er ble-
vet skrevet om det, der er sket.

25 For se, ud fra de bøger, som
er blevet skrevet, og som skal
blive skrevet, skal dette folk

blive adømt, for ved dem skal
deres bgerninger blive kendt
for mennesker.

26 Og se, alt er askrevet ved
Faderen, derfor skal verden bli-
ve dømt ud fra de bøger, som
skal blive skrevet.

27 Og vid I, at aI skal være
dette folks dommere i overens-
stemmelse med den dom, som
jeg giver jer, og som skal være
retfærdig. Hvad bslags mænd
burde I derfor være? Sandelig
siger jeg til jer: cLigesom jeg er.

28 Og nu adrager jeg til Fade-
ren. Og sandelig siger jeg til jer:
Hvad I end beder Faderen om i
mit navn, det skal gives jer.

29 Derfor, abed, og I skal få;
bank på, og der skal lukkes op
for jer; for den, der beder, får;
og for den, der banker på, skal
der lukkes op.

30 Og se nu, min glæde er stor,
ja, til fulde på grund af jer
og også denne slægt; ja, endog
Faderen glæder sig, og også
alle de hellige engle på grund
af jer og denne slægt, for aingen
af dem er fortabt.

31 Se, jeg ønsker, at I skal
forstå; for jeg mener dem af
adenne slægt, som bnu er i live,
og ingen af dem er fortabt, og i
dem har jeg en fylde af cglæde.
32 Men se, jeg bedrøves på

19a Alma 11:37.
b L&P 84:24.

gs Hvile.
c Åb 1:5; 7:14;

Alma 5:21, 27;
13:11–13.

20a Eter 4:18.
b gs Døbe, dåb –

En nødvendighed.
c gs Helliggørelse.

d L&P 4:2.
23a 3 Ne 26:16.
25a 2 Ne 33:10–15;

MormO 1:11.
b 1 Ne 15:32–33.

26a 3 Ne 24:16.
gs Livets bog.

27a 1 Ne 12:9–10;
Morm 3:19.

b gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi eksempel.
c Matt 5:48;

3 Ne 12:48.
28a Joh 20:17.
29a Matt 7:7;

3 Ne 14:7.
30a Joh 17:12.
31a 3 Ne 28:23.

b 3 Ne 9:11–13; 10:12.
c gs Glæde.
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grund af det afjerde slægtled
fra dette slægtled, for de bliver
ført bort som fanger af ham,
ligesom fortabelsens søn blev;
for de vil sælge mig for sølv og
for guld og for det, som bmøl
fortærer, og som tyve kan bryde
ind og stjæle. Og på den dag vil
jeg hjemsøge dem ved at gen-
gælde deres gerninger på deres
eget hoved.

33 Og det skete, at da Jesus
havde afsluttet disse ord, sagde
han til sine disciple: Gå I ind ad
den asnævre port; for snæver er
den port, og trang er den vej,
som fører til livet, og få er de,
som finder den; men vid er den
port, og bred den vej, som fører
til døden, og mange er de, som
rejser derad, indtil natten kom-
mer, hvori ingen kan arbejde.

KAPITEL 28

Ni af de tolv ønsker og bliver lovet
en arv i Kristi rige, når de dør –
De tre nefitter ønsker og får magt
over døden, så de kan blive på
jorden, indtil Jesus kommer igen –
De bliver forvandlet og ser ting,
som det ikke er lovligt at udtrykke,
og de forkynder nu blandt menne-
sker. Omkring 34–35 e.Kr.

Og det skete, at da Jesus havde
sagt disse ord, talte han til sine
disciple en for en og sagde til
dem: Hvad er det, I ønsker

af mig, efter at jeg er gået til
Faderen?

2 Og de talte alle, bortset fra
tre, og sagde: Vi ønsker, at vor
tjenestegerning, hvortil du har
kaldet os, må høre op, efter at
vi har levet en menneskealder,
så vi hastigt må komme til dig
i dit rige.

3 Og han sagde til dem: Vel-
signede er I, fordi I ønsker dette
af mig; efter at I er blevet toog-
halvfjerds år gamle, skal I derfor
komme til mig i mit rige; og hos
mig skal I finde ahvile.
4 Og da han havde talt til dem,

vendte han sig mod de tre og
sagde til dem: Hvad vil I, at jeg
skal gøre for jer, når jeg er gået
til Faderen?

5 Og de sørgede i deres hjerte,
for de turde ikke tale til ham
om det, som de ønskede.

6 Og han sagde til dem: Se,
jeg akender jeres tanker, og
I har ønsket det samme, som
bJohannes, min elskede, ønskede
af mig, han, som var sammen
med mig i min tjenestegerning,
førend jeg blev løftet op af
jøderne.

7 Derfor, mere velsignede er I,
for I skal aaldrig smage bdøden;
men I skal leve og se alt, hvad
Faderen skal gøre for menneske-
nes børn, ja, indtil alt skal blive
opfyldt efter Faderens vilje, når
jeg skal komme i min herlighed
med himlens ckræfter.

32a 2 Ne 26:9–10;
Alma 45:10, 12.

b Matt 6:19–21;
3 Ne 13:19–21.

33a Matt 7:13–14;
3 Ne 14:13–14;

L&P 22:1–4.
28 3a gs Hvile.

6a Am 4:13; Alma 18:32.
b Joh 21:21–23;

L&P 7:1–4.
7a 4 Ne 1:14;

Morm 8:10–11;
Eter 12:17.

b gs Forvandlede
personer.

c 3 Ne 20:22.
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8 Og I skal aldrig lide dødens
smerter; men når jeg kommer i
min herlighed, skal I blive for-
andret på et øjeblik fra adødelig-
hed til budødelighed; og så skal I
blive velsignet i min Faders rige.

9 Og videre, I skal ikke have
smerter, mens I bor i kødet, ej
heller sorg, andet end over ver-
dens synder; og alt dette vil jeg
gøre på grund af det, som I har
ønsket af mig, for I har ønsket,
at I må abringe menneskesjæle
til mig, så længe verden står.
10 Og af denne årsag skal I

have en afylde af glæde, og I
skal sætte jer i min Faders rige,
ja, jeres glæde skal være fuld-
kommen, ligesom Faderen har
givet mig en fylde af glæde,
og I skal være ligesom jeg er,
og jeg er ligesom Faderen, og
Faderen og jeg er bét,
11 og aHelligånden aflægger

vidnesbyrd om Faderen og mig,
og Faderen giver Helligånden
til menneskenes børn på grund
af mig.
12 Og det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, rørte han
med sin finger ved hver af dem
bortset fra de tre, som skulle
blive tilbage, og derefter forlod
han dem.

13 Og se, himlene blev åbnet,
og de blev ataget op til himlen
og så og hørte uudsigelige ting.
14 Og det blev dem aforbudt,

at de skulle udtale sig, ej heller
blev der givet dem magt, så de

kunne udtale sig om det, som
de så og hørte;

15 og om de var i legemet eller
ude af legemet kunne de ikke
sige, for det syntes dem, som om
der skete en aforklarelse af dem,
så de blev forandret fra dette
legeme af kød til en udødelig
tilstand, så de kunne se det, der
hører Gud til.

16 Men det skete, at de igen
forkyndte på jordens overflade;
alligevel forkyndte de ikke det,
som de havde hørt og set på
grund af den befaling, der var
blevet dem givet i himlen.

17 Og se, om de var dødelige
eller udødelige fra den dag, de
blev forvandlet, ved jeg ikke;

18 men så meget ved jeg ud fra
den optegnelse, som er blevet
givet – de gik omkring på hele
landets overflade og betjente
hele folket og optog så mange i
kirken, som ville tro på deres
forkyndelse, idet de døbte dem,
og så mange, som blev døbt,
modtog Helligånden.

19 Og de blev kastet i fængsel
af dem, som ikke tilhørte kirken.
Og afængslerne kunne ikke
holde dem, for de blev brudt i
to stykker.

20 Og de blev kastet ned i
jorden; men de slog jorden
med Guds ord, således at de
ved hans amagt blev udfriet af
jordens dyb; og derfor kunne de
ikke grave grave, der var dybe
nok til at holde dem.

8a 3 Ne 28:36–40.
gs Dødelighed.

b gs Udødelighed.
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.

gs Forklarelse.
19a ApG 16:26;

Alma 14:26–28.
20a Morm 8:24.
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21 Og tre gange blev de kastet
ind i en aovn og tog ingen skade.
22 Og to gange blev de kastet

ned i en ahule med vilde rovdyr;
og se, de legede med rovdyrene,
som et barn med et diende lam,
og tog ingen skade.
23 Og det skete, at de således

gik omkring blandt hele Nefis
folk og prædikede Kristi aevan-
gelium for alle folk på landets
overflade, og de blev omvendt
til Herren og blev optaget i
Kristi kirke, og således blev de
folk, der levede i bdet slægtled,
velsignet i overensstemmelse
med Jesu ord.

24 Og nu holder jeg, Mormon,
op med at tale om dette for
en tid.

25 Se, jeg skulle til at skrive
anavnene på dem, som aldrig
skulle smage døden, men Her-
ren forbød det, derfor skriver
jeg dem ikke, for de er skjult for
verden.
26 Men se, jeg har set dem,

og de har betjent mig.
27 Og se, de vil være blandt

ikke-jøderne, og ikke-jøderne
skal ikke kende dem.

28 De vil også være blandt
jøderne, og jøderne skal ikke
kende dem.

29 Og det skal ske, når Herren
i sin visdom finder det tjenligt,
at de skal betjene alle Israels
aspredte stammer og alle folke-
slag, stammer, tungemål og folk
og skal bringe mange sjæle fra

dem til Jesus, så deres ønske
kan blive opfyldt, og også på
grund af Guds overbevisende
kraft, som er i dem.

30 Og de er som Guds aengle,
og hvis de beder til Faderen i
Jesu navn, kan de vise sig for
hvem som helst, som de finder
for godt.

31 Derfor skal der blive udvir-
ket store og forunderlige ger-
ninger af dem, før den astore
og kommende dag, da alle folk
visselig må stå for Kristi dom-
mersæde.

32 Ja, selv blandt ikke-jøderne
skal der blive udvirket et astort
og forunderligt værk af dem
før dommedag.

33 Og hvis I havde alle de
skrifter, som giver en beret-
ning om alle Kristi forunderlige
gerninger, ville I ud fra Kristi
ord vide, at dette vissel ig
skal ske.

34 Og ve den, som aikke vil
lytte til Jesu ord eller til bdem,
som han har udvalgt og sendt
blandt dem; for den, som ikke
tager imod Jesu ord og ordene
fra dem, som han har sendt,
tager ikke imod ham; og derfor
vil han ikke tage imod dem på
den yderste dag;

35 og det ville være bedre for
dem, om de ikke var blevet
født. For tror I, at I kan slippe
af med retfærdigheden fra en
krænket Gud, som er blevet
atrampet under fode af menne-

21a Dan 3:22–27;
4 Ne 1:32.

22a Dan 6:17–24;
4 Ne 1:33.

23a gs Evangelium.
b 3 Ne 27:30–31.

25a 3 Ne 19:4.
29a gs Israel – Israels

adsplittelse; Israel –
Israels ti tabte
stammer.

30a gs Engle.

31a Hel 12:25;
3 Ne 26:4–5.

32a 2 Ne 25:17.
34a Eter 4:8–12.

b gs Profet.
35a Hel 12:2.
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sker, så frelse på den måde kan
blive tilvejebragt?
36 Og se nu, eftersom jeg

talte angående dem, som Her-
ren har udvalgt, ja, nemlig de
tre, som blev taget op til him-
len, at jeg ikke vidste, om de
blev renset fra dødelighed til
udødelighed –

37 men se, siden jeg skrev
dette, har jeg adspurgt Herren,
og han har tilkendegivet for
mig, at der nødvendigvis måtte
udvirkes en forandring af deres
legeme, da de ellers nødvendig-
vis måtte smage døden;

38 derfor, for at de ikke skulle
smage døden, blev der udvirket
en aforandring af deres legeme,
så de ikke skulle lide smerte
eller sorg, undtagen over ver-
dens synder.
39 Se, denne forandring sva-

rede ikke til den, der skal
finde sted på den yderste dag;
men der blev udvirket en for-
andring af dem, således at
Satan ingen magt kunne få over
dem, så han ikke kunne afriste
dem; og de blev bhelliggjort i
kødet, så de blev chellige, og
så jordens magter ikke kunne
holde dem.
40 Og i denne tilstand skulle

de forblive indtil Kristi domme-
dag; og på den dag skulle de
undergå en større forandring og
blive modtaget i Faderens rige
for ikke mere at gå ud, men bo
hos Gud i evighed i himlene.

KAPITEL 29

Fremkomsten af Mormons Bog er
et tegn på, at Herren er begyndt
at indsamle Israel og opfylde sine
pagter – De, der afviser hans
åbenbaringer og gaver i de sidste
dage, vil blive forbandet. Omkring
34–35 e.Kr.

Og se nu, jeg siger jer, at når
Herren i sin visdom finder
det tjenligt, at disse ord skal
akomme til ikke-jøderne i over-
ensstemmelse med hans ord,
da kan I vide, at den bpagt,
som Faderen har gjort med
Israels børn angående deres
tilbageførelse til deres arvelan-
de, allerede begynder at blive
opfyldt.

2 Og I kan vide, at Herrens
ord, som er blevet talt ved de
hellige profeter, alle skal blive
opfyldt; og I behøver ikke at
sige, at Herren audsætter sit
komme til Israels børn.

3 Og I behøver ikke at forestille
jer i hjertet, at de ord, som er
blevet talt, er tomme, for se,
Herren vil erindre sin pagt,
som han har sluttet med sit folk
af Israels hus.

4 Og når I ser disse ord komme
frem blandt jer, da behøver I
ikke længere at lade hånt om
Herrens gerninger; for hans
aretfærdigheds bsværd er i hans
højre hånd, og se, hvis I på den
dag lader hånt om hans gernin-

38a gs Forvandlede
personer.

39a gs Fristelse.
b gs Helliggørelse.

c gs Hellighed.
29 1a 2 Ne 30:3–8.

b Morm 5:14, 20.
2a Luk 12:45–48.

4a gs Retfærdig,
retfærdighed.

b 3 Ne 20:20.
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ger, da vil han foranledige, at
det snart skal falde på jer.
5 aVe den, der lader bhånt om

Herrens gerninger; ja, ve den,
der cforkaster Kristus og hans
gerninger.
6 Ja, ave den, der forkaster

Herrens åbenbaringer, og som
siger, at Herren ikke længere
virker ved åbenbaring eller ved
profeti eller ved bgaver eller ved
tungemål eller ved helbredelser
eller ved Helligåndens kraft.
7 Ja, og ve den, der på den dag

for avindings skyld siger, at der
bikke kan udvirkes noget mira-
kel ved Jesus Kristus; for den,
som gør det, skal blive som
cfortabelsens søn, for hvem der
ifølge Kristi ord ikke var nogen
barmhjertighed!
8 Ja, og I behøver ikke længere

at ahvæse ad eller lade bhånt om
eller gøre nar af cjøderne eller
af nogen af resten af Israels hus;
for se, Herren erindrer sin pagt
med dem, og han vil gøre med
dem i overensstemmelse med
det, som han har svoret.
9 Derfor skal I ikke tro, at I

kan vende Herrens højre hånd
til den venstre, så han ikke skal
fælde dom til opfyldelse af den

pagt, som han har sluttet med
Israels hus.

KAPITEL 30

Ikke-jøderne i de sidste dage bliver
befalet at omvende sig, komme til
Kristus og blive regnet blandt
Israels hus. Omkring 34–35 e.Kr.

Lyt, o I ikke-jøder, og hør Jesu
Kristi, den levende Guds Søns
ord, som han har abefalet mig,
at jeg skal tale angående jer; for
se, han befaler mig, at jeg skal
skrive således:

2 Vend jer, alle I aikke-jøder,
fra jeres ugudelige veje; og
bomvend jer fra jeres onde ger-
ninger, fra jeres løgne og bedrag
og fra jeres utugtigheder og fra
jeres hemmelige vederstygge-
ligheder og jeres afgudsdyrkel-
se og fra jeres mord og jeres
præstelist og jeres misundelse
og jeres stridigheder og fra al
jeres ugudelighed og alle jeres
vederstyggeligheder, og kom til
mig, og bliv døbt i mit navn, så I
kan få forladelse for jeres synder
og blive fyldt af Helligånden, så
I kan blive cregnet blandt mit
folk, som er af Israels hus.

5a 2 Ne 28:15–16.
b Morm 8:17;

Eter 4:8–10.
c Matt 10:32–33.

6a Morm 9:7–11, 15.
b gs Åndens gaver.

7a gs Præstelist.

b 2 Ne 28:4–6;
Morm 9:15–26.

c gs Fortabelsens
sønner.

8a 1 Ne 19:14.
b 2 Ne 29:4–5.
c gs Jøder.

30 1a 3 Ne 5:12–13.
2a gs Ikke-jøder.

b gs Omvendelse.
c Gal 3:27–29;

2 Ne 10:18–19;
3 Ne 16:10–13;
21:22–25; Abr 2:10.



Fjerde Nefi
Nefis Bog

AF NEFI, SOM ER SØN AF NEFI – EN AF JESU KRISTI DISCIPLE

En beretning om Nefis folk ifølge hans optegnelse.

Nefitterne og lamanitterne bliver
alle omvendt til Herren – De har
alt fælles, udfører mirakler og har
fremgang i landet – Efter to århun-
dreder opstår der splittelser, onder,
falske kirker og forfølgelser – Efter
tre hundrede år er både nefitter-
ne og lamanitterne ugudelige –
Ammaron skjuler de hellige opteg-
nelser. Omkring 35–321 e.Kr.

OG det skete, at det fireog-
tredivte år gik og også det

femogtredivte år, og se, Jesu
disciple havde dannet Kristi
kirke i alle landene rundt om-
kring. Og så mange, som kom
til dem og oprigtigt omvendte
sig fra deres synder, blev døbt i
Jesu navn; og de modtog også
Helligånden.
2 Og det skete i det seksogtre-

divte år, at alle mennesker på
hele landets overflade, både
nefitter og lamanitter, blev
omvendt til Herren, og der var
ingen stridigheder og mund-
huggerier blandt dem, og en-
hver handlede retfærdigt, den
ene med den anden.

3 Og de havde aalt fælles
blandt sig, derfor var der ikke
fattige og rige, trælle og frie,
men de blev alle gjort frie og
delagtige i den himmelske gave.

4 Og det skete, at det syvogtre-
divte år også gik, og der fort-
satte med at være fred i landet.

5 Og der blev udvirket store
og forunderlige gerninger af
Jesu disciple, i og med at de
ahelbredte de syge og oprejste
de døde og fik de lamme til at
gå og de blinde til at få deres
syn og de døve til at høre; og
alle slags bmirakler udførte de
blandt menneskenes børn; og i
intet udvirkede de mirakler,
uden at det var i Jesu navn.

6 Og således gik det otteogtre-
divte år og også det niogtredivte
og det enogfyrretyvende og det
toogfyrretyvende, ja, helt til
niogfyrre år var gået og også
det enoghalvtredsindstyvende
og det tooghalvtredsindstyven-
de; ja, helt til nioghalvtreds år
var gået.

7 Og Herren gav dem overor-
dentligt stor fremgang i landet,
ja, i en sådan grad, at de igen
byggede byer, der hvor byer var
blevet brændt op.

8 Ja, selv den store aby Zara-
hemla lod de bygge igen.

9 Men der var mange byer,
som var asunket, og hvor der var
kommet vand op i stedet for;
derfor kunne disse byer ikke
genopbygges.

[Fjerde Nefi]
1 3a ApG 4:32;

3 Ne 26:19.

gs Indvielsesloven.
5a gs Helbrede.

b Joh 14:12.

gs Mirakel.
8a 3 Ne 8:8.
9a 3 Ne 9:4, 7.
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10 Og se nu, det skete, at Nefis
folk voksede sig stærkt og
mangfoldiggjorde sig overor-
dentlig hurtigt og blev et over-
ordentlig askønt og tiltalende
folk.
11 Og de blev gift og blev

bortgiftet og blev velsignet i
overensstemmelse med den
mængde af løfter, som Herren
havde givet dem.

12 Og de vandrede ikke mere
efter aMoselovens bskikke og
ordinancer, men de vandrede
efter de befalinger, som de hav-
de fået af deres Herre og deres
Gud, idet de fortsatte med at
cfaste og bede og med ofte at
mødes sammen både for at bede
og for at høre Herrens ord.
13 Og det skete, at der ikke

var nogen strid blandt alle
mennesker i hele landet, men
der blev udvirket mægtige mi-
rakler blandt Jesu disciple.

14 Og det skete, at det enog-
halvfjerdsindstyvende år gik og
også det tooghalvfjerdsindsty-
vende år, ja, kort sagt til det
nioghalvfjerdsindstyvende år
var gået; ja, hundrede år var
gået, og Jesu disciple, som han
havde udvalgt, var alle gået til
Guds aparadis bortset fra de
btre, som skulle blive tilbage;
og der blev cordineret andre
ddisciple i deres sted; og også
mange af dette slægtled var
gået bort.

15 Og det skete, at der aikke
var nogen strid i landet på
grund af Guds kærlighed, som
boede i folkets hjerte.

16 Og der var aingen misun-
delse eller stridigheder eller
optøjer eller utugtigheder eller
løgne eller mord eller nogen
slags buterlighed, og visselig
kunne der ikke findes noget
clykkeligere folk blandt alle de
folk, der var blevet skabt ved
Guds hånd.

17 Der fandtes ingen røvere
eller mordere, ej heller var der
lamanitter eller nogen form for
-itter; men de var alle aét, Kristi
børn og arvinger til Guds rige.

18 Og hvor velsignede var de
ikke! For Herren velsignede
dem i alle deres gerninger; ja, de
blev velsignet og havde frem-
gang, indtil et hundrede og ti år
var gået; og det første slægtled
fra Kristus var gået bort, og der
var ingen strid i hele landet.

19 Og det skete, at Nefi, han,
som førte denne sidste opteg-
nelse (og han førte den på Nefis
aplader), døde, og hans søn
Amos førte den i hans sted; og
han førte den også på Nefis
plader.

20 Og han førte den i fireogfirs
år, og der var stadig fred i landet
bortset fra, at der var en lille
del af folket, som havde rejst
sig mod kirken og påtaget sig
navnet lamanitter, derfor be-

10a Morm 9:6.
12a gs Moseloven.

b 2 Ne 25:30;
3 Ne 15:2–8.

c Moro 6:5;
L&P 88:76–77.

14a gs Paradis.

b 3 Ne 28:3–9.
gs Forvandlede
personer.

c gs Ordinere.
d gs Discipel.

15a gs Fred.
16a gs Enighed.

b gs Begære.
c Mosi 2:41;

Alma 50:23.
gs Glæde.

17a Joh 17:21.
gs Zion.

19a gs Plader.
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gyndte der igen at være lama-
nitter i landet.
21 Og det skete, at Amos også

døde (og det var et hundrede
og fireoghalvfems år efter Kristi
komme), og hans søn Amos
førte optegnelsen i hans sted, og
han førte den også på Nefis
plader; og den blev også skrevet
i Nefis bog, som er denne bog.

22 Og det skete, at der var gået
to hundrede år; og det andet
slægtled var alle gået bort
bortset fra nogle få.

23 Og se, jeg, Mormon, vil, at
I skal vide, at folket havde
mangfoldiggjort sig i en sådan
grad, at de var spredt ud over
hele landets overflade, og at
de var blevet overordentlig
rige på grund af deres fremgang
i Kristus.

24 Og se, i dette to hundrede
og første år begyndte der at
være nogen blandt dem, som
blev indbildske i astolthed, idet
de gik med kostbare klæder og
med alle slags fine perler og
verdens skønne ting.
25 Og fra den tid af havde

de ikke mere deres ejendele og
deres gods afælles blandt sig.

26 Og de begyndte at blive
delt i klasser; og de begyndte at
oprette akirker til sig selv for
bvindings skyld, og de begyndte
at fornægte Kristi sande kirke.
27 Og det skete, at da der var

gået to hundrede og ti år, var
der mange kirker i landet; ja, der

var mange kirker, som foregav
at kende Kristus, og dog afor-
kastede de størstedelen af hans
evangelium, således at de tillod
al slags ugudelighed og uddelte
det, der var helligt, til den, som
det var blevet bnægtet på grund
af uværdighed.

28 Og denne akirke fik en over-
ordentlig stor tilvækst på grund
af ugudelighed og på grund af
Satans magt, som fik et fast greb
om deres hjerte.

29 Og videre, der var endnu en
kirke, som forkastede Kristus;
og de aforfulgte Kristi sande
kirke på grund af deres ydmyg-
hed og deres tro på Kristus; og
de foragtede dem på grund af
de mange mirakler, som blev
udvirket blandt dem.

30 Derfor udøvede de magt og
myndighed over de af Jesu dis-
ciple, som forblev blandt dem,
og de kastede dem i afængsel;
men ved Guds ords magt, som
var i dem, blev fængslerne brudt
i to stykker, og de gik omkring
og udførte mægtige mirakler
blandt dem.

31 Alligevel og til trods for
alle disse mirakler, forhærdede
folket hjertet og forsøgte at dræ-
be dem, ligesom jøderne ved
Jerusalem forsøgte at dræbe
Jesus ifølge hans ord.

32 Og de kastede dem i aovne
med bild, og de kom ud uden at
have lidt skade.

33 Og de kastede dem også ned

24a gs Stolthed.
25a 4 Ne 1:3.
26a 1 Ne 22:23;

2 Ne 28:3;
Morm 8:32–38.

b L&P 10:56.
gs Præstelist.

27a gs Frafald.
b 3 Ne 18:28–29.

28a gs Djævelen –

Djævelens kirke.
29a gs Forfølgelse.
30a 3 Ne 28:19–20.
32a 3 Ne 28:21.

b Dan 3:26–27.
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i ahuler med vilde rovdyr, og
de legede med de vilde rovdyr,
ligesom et barn med et lam; og
de kom op af dem uden at have
lidt skade.
34 Alligevel forhærdede folket

hjertet, for de blev forledt af
mange præster og falske profe-
ter til at oprette mange kirker og
til at begå al slags ugudelighed.
Og de aslog Jesu folk, men Jesu
folk slog ikke igen. Og således
sank de ned i vantro og ugude-
lighed fra år til år, lige indtil
der var gået to hundrede og
tredive år.

35 Og se, det skete i dette
år, ja, i det to hundrede og
enogtredivte år, at der fandt
en stor opsplitning sted blandt
folket.

36 Og det skete, at der i dette
år opstod et folk, som blev
kaldt nefitter, og de var sande
troende på Kristus; og blandt
dem var der dem, som af lama-
nitterne blev kaldt jakobitter og
josefitter og zoramitter;

37 derfor blev de, der var de
sande troende på Kristus og de
sande tilbedere af Kristus (og
blandt dem var de atre af Jesu
disciple, som skulle blive tilba-
ge), kaldt nefitter og jakobitter
og josefitter og zoramitter.

38 Og det skete, at de, der for-
kastede evangeliet, blev kaldt
lamanitter og lemuelitter og is-
maelitter; og de sank ikke ned i
vantro, men de asatte sig bevidst
op mod Kristi evangelium; og

de lærte deres børn, at de ikke
skulle tro, ligesom deres fædre
sank ned fra begyndelsen.

39 Og det var på grund af
deres fædres ugudelighed og
vederstyggelighed, ligesom det
var i begyndelsen. Og de blev
aoplært til at hade Guds børn,
ligesom lamanitterne fra be-
gyndelsen blev oplært til at
hade Nefis børn.

40 Og det skete, at der var gået
to hundrede og fireogfyrre år,
og således var forholdene hos
folket. Og den mere ugudelige
del af folket voksede sig stærke-
re og blev overordentlig mere
talrige end Guds folk var.

41 Og de fortsatte stadig med
at oprette kirker til sig selv og
pryde dem med alle slags kost-
barheder. Og således gik to
hundrede og halvtreds år, og
også to hundrede og tres år.

42 Og det skete, at den ugude-
lige del af folket igen begyndte
at indføre Gadiantons hemmeli-
ge eder og asammensværgelser.
43 Og det folk, der blev kaldt

Nefis folk, begyndte også at
blive stolte i hjertet på grund
af deres overordentlig store
rigdomme, og at blive forfæn-
gelige ligesom deres brødre,
lamanitterne.

44 Og fra den tid begyndte
disciplene at sørge over verdens
asynder.
45 Og det skete, at da tre

hundrede år var gået, var både
Nefis folk og lamanitterne

33a 3 Ne 28:22.
34a 3 Ne 12:39;

L&P 98:23–27.
37a 3 Ne 28:6–7;

Morm 8:10–11.
38a gs Oprør.
39a Mosi 10:17.
42a gs Hemmelige

sammensværgelser.
44a 3 Ne 28:9.
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blevet overordentlig ugudelige,
det ene såvel som det andet.
46 Og det skete, at Gadiantons

røvere spredte sig over hele
landets overflade; og der var
ingen, der var retfærdige, bort-
set fra Jesu disciple. Og guld og
sølv samlede de sig i overflod
og drev al slags handel.

47 Og det skete, efter at der
var gået tre hundrede og fem
år (og folket forblev stadig i
ugudelighed), at Amos døde,
og hans bror Ammaron førte
optegnelsen i hans sted.

48 Og det skete, at da der
var gået tre hundrede og tyve

år, askjulte Ammaron, der blev
drevet dertil af Helligånden, de
optegnelser, der var hellige –
ja, alle de hellige optegnelser,
der var blevet overdraget fra
slægtled til slægtled, og som
var hellige – helt op til det tre
hundrede og tyvende år efter
Kristi komme.

49 Og han skjulte dem til
Herren, for at de aigen måtte
komme til resten af Jakobs hus i
overensstemmelse med Herrens
profetier og løfter. Og således
er afslutningen på Ammarons
optegnelser.

Mormons Bog

KAPITEL 1

Ammaron instruerer Mormon
angående de hellige optegnelser –
Der udbryder krig mellem nefitterne
og lamanitterne – De tre nefitter
bliver taget bort – Ugudelighed,
vantro, trolddom og hekseri er
udbredt overalt. Omkring 321–
326 e.Kr.

OG nu udfærdiger jeg, aMor-
mon, en boptegnelse om det,

som jeg har både set og hørt, og
kalder den Mormons Bog.

2 Og omkring det tidspunkt,
da aAmmaron skjulte optegnel-
serne til Herren, kom han til mig
(jeg var omkring ti år gammel,

og jeg begyndte at blive bunder-
vist en del på den måde, hvorpå
der undervises blandt mit folk),
og Ammaron sagde til mig: Jeg
fornemmer, at du er et alvorligt
barn og er hurtig til at opfatte.

3 Derfor ønsker jeg, at du, når
du bliver omkring fireogtyve år
gammel, skal erindre det, som
du har lagt mærke til angående
dette folk, og, når du når den
alder, drage til landet Antum, til
en høj, som skal kaldes aShim;
og dér har jeg henlagt til Herren
alle de hellige indgraveringer
angående dette folk.

4 Og se, du skal tage Nefis
aplader med dig, og resten skal
du efterlade på det sted, hvor

48a Hel 3:13, 15–16.
49a En 1:13.
[Mormons Bog]
1 1a gs Mormon, nefitisk

profet.
b 3 Ne 5:11–18.

2a 4 Ne 1:47–49.
b Mosi 1:3–5.

3a Eter 9:3.
4a MormO 1:1, 11.

gs Plader.
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de er; og du skal på Nefis plader
indgravere alt det, som du
har lagt mærke til angående
dette folk.
5 Og jeg, Mormon, der er

efterkommer af aNefi (og min
fars navn var Mormon), jeg
erindrede det, som Ammaron
havde befalet mig.

6 Og det skete, at jeg, da jeg var
elleve år gammel, af min far blev
ført til landet mod syd, ja, helt
til Zarahemlas land.

7 Hele landets overflade var
blevet dækket af bygninger, og
folket var næsten lige så talrigt,
som var de havets sand.

8 Og det skete i dette år, at der
opstod en krig mellem nefitter-
ne, som bestod af nefitterne og
jakobitterne og josefitterne og
zoramitterne; og denne krig var
mellem nefitterne og lamanit-
terne og lemuelitterne og isma-
elitterne.

9 Se, lamanitterne og lemuelit-
terne og ismaelitterne blev kaldt
lamanitter, og de to parter var
nefitter og lamanitter.

10 Og det skete, at krigen
mellem dem begyndte langs
grænserne til Zarahemla ved
Sidons vande.

11 Og det skete, at nefitterne
havde samlet et stort antal
mænd, ja, flere end et antal på
tredive tusinde. Og det skete,
at de i det selv samme år ud-
kæmpede et antal slag, i hvilke
nefitterne slog lamanitterne og
slog mange af dem ihjel.

12 Og det skete, at lamanitterne

trak sig tilbage fra deres foreha-
vende, og der blev sluttet fred
i landet; og freden varede ved
i et tidsrum af omkring fire år,
så der ikke fandt nogen blods-
udgydelse sted.

13 Men ugudeligheden var
udbredt over hele landets over-
flade i en sådan grad, at Herren
tog sine aelskede disciple bort,
og udvirkelsen af mirakler og
helbredelse hørte op på grund
af folkets ugudelighed.

14 Og der var ingen agaver fra
Herren, og bHelligånden kom
ikke over nogen på grund af
deres ugudelighed og cvantro.
15 Og jeg, der var femten

år gammel og havde et noget
alvorligt sind, jeg blev derfor
besøgt af Herren og smagte og
kendte til Jesu godhed.

16 Og jeg forsøgte at prædike
for dette folk, men min mund
blev lukket, og det blev mig
forbudt, at jeg skulle prædike
for dem; for se, de havde bevidst
asat sig op imod deres Gud; og
de elskede disciple blev btaget
bort fra landet på grund af
deres ugudelighed.

17 Men jeg forblev blandt
dem, men det blev mig forbudt
at prædike for dem på grund
af deres hjertes hårdhed, og
på grund af deres h jer tes
hårdhed blev landet aforbandet
for dem.

18 Og disse gadiantonrøvere,
som var blandt lamanitterne,
oversvømmede landet, således
at indbyggerne begyndte at

5a 3 Ne 5:12, 20.
13a 3 Ne 28:2, 12.
14a Moro 10:8–18, 24.

b gs Helligånden.
c gs Vantro.

16a gs Oprør.

b Morm 8:10.
17a 2 Ne 1:7;

Alma 45:10–14, 16.
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skjule deres askatte i jorden; og
de blev glatte, fordi Herren
havde forbandet landet, så de
ikke kunne holde på dem eller
finde dem igen.

19 Og det skete, at der fandtes
trolddom og hekseri og magi
og den Ondes kraft blev udø-
vet på hele landets overflade til
opfyldelse af alle Abinadis og
også lamanitten Samuels ord.

KAPITEL 2

Mormon fører de nefitiske hære –
Landet bliver gennemfejet af blod
og nedslagtning – Nefitterne kla-
ger og sørger med de fordømtes sorg
– Deres nådes dag er forpasset –
Mormon får Nefis plader – Krigene
fortsætter. Omkring 327–350 e.Kr.

Og det skete i det selv samme
år, at der igen opstod en krig
mellem nefitterne og lamanitter-
ne. Og skønt jeg var ung, var jeg
stor af vækst, derfor udpegede
Nefis folk mig til, at jeg skulle
være deres leder eller lederen
for deres hære.

2 Derfor skete det, at jeg i mit
sekstende år drog ud i spidsen
for en hær af nefitter mod la-
manitterne; således var der gået
tre hundrede og seksogtyve år.

3 Og det skete i det tre hun-
drede og syvogtyvende år, at
lamanitterne faldt over os med
overordentlig stor styrke, i en
sådan grad at de skræmte mine
hære; derfor ville de ikke kæm-
pe, og de begyndte at trække sig
tilbage mod de nordlige lande.

4 Og det skete, at vi kom til
byen Angola, og vi tog byen i
besiddelse og traf forberedelser
til at forsvare os mod lamanit-
terne. Og det skete, at vi befæ-
stede byen af alle vore kræfter,
men til trods for alle vore be-
fæstninger faldt lamanitterne
over os og drev os ud af byen.

5 Og de drev os også ud af
Davids land.

6 Og vi marcherede videre og
kom til Josvas land, som lå i de
vestlige grænseegne ved kysten.

7 Og det skete, at vi samlede
vort folk sammen, så hurtigt
som det var muligt, så vi kunne
få dem sammen i én gruppe.

8 Men se, landet var fyldt med
røvere og med lamanitter; og
til trods for den store ødelæg-
gelse, som hang over mit folk,
omvendte de sig ikke fra deres
onde gerninger; derfor spredtes
der blod og nedslagtning over
hele landets overflade, både fra
nefitternes side og også fra la-
manitternes side; og der fandt en
altomfattende omvæltning sted
overalt på landets overflade.

9 Og se, lamanitterne havde
en konge, og hans navn var
Aron, og han drog imod os med
en hær på fire og fyrre tusinde.
Og se, jeg stod ham imod med
to og fyrre tusinde. Og det skete,
at jeg slog ham med min hær,
så han flygtede for mig. Og se,
alt dette skete, og der var gået
tre hundrede og tredive år.

10 Og det skete, at nefitterne
begyndte at omvende sig fra
deres ugudelighed og begyndte

18a Hel 13:18–20; Eter 14:1–2.
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at råbe, som det var blevet
profeteret af profeten Samuel;
for se, ingen kunne beholde det,
der var hans eget, på grund af de
tyve og de røvere og de mordere
og den magi og det hekseri, som
fandtes i landet.
11 Således kom det til sørgeud-

brud og klageråb i hele landet
på grund af dette, og især blandt
Nefis folk.

12 Og det skete, at da jeg,
Mormon, så deres klagen og
deres sørgen og deres sorg for
Herren, begyndte mit hjerte at
fryde sig i mig, for jeg kendte
Herrens barmhjertighed og
langmodighed, hvorfor jeg men-
te, at han ville være barmhjertig
mod dem, så de igen ville blive
et retfærdigt folk.

13 Men se, denne min glæde
var forgæves, for deres asorg var
ikke til omvendelse på grund af
Guds godhed, men det var sna-
rere de bfordømtes sorg, fordi
Herren ikke stedse ville tillade
dem at finde clykke ved synd.

14 Og de kom ikke til Jesus
med et sønderknust ahjerte
og en angerfuld ånd, men de
bforbandede Gud og ønskede at
dø. Alligevel kæmpede de med
sværdet for deres liv.
15 Og det skete, at min sorg

vendte tilbage til mig igen, og
jeg så, at anådens bdag var cfor-
passet for dem, både timeligt
og åndeligt; for jeg så tusinder
af dem blive hugget ned i
åbent oprør mod deres Gud og

blive dynget op som møg på
landets overflade. Og således
var der gået tre hundrede og
fireogfyrre år.

16 Og det skete i det tre hun-
drede og femogfyrretyvende
år, at nefitterne begyndte at
flygte for lamanitterne; og de
blev forfulgt, lige indtil de kom
til Jashons land, før det var
muligt at standse dem på deres
tilbagetog.

17 Og se, byen Jashon lå i
nærheden af det aland, hvor
Ammaron havde henlagt opteg-
nelserne til Herren, for at de
ikke skulle blive ødelagt. Og
se, jeg var i overensstemmelse
med Ammarons ord gået hen
og havde taget Nefis plader og
udfærdigede en optegnelse i
overensstemmelse med Am-
marons ord.

18 Og på Nefis plader udfær-
digede jeg en fuldstændig be-
retning om al ugudeligheden
og alle vederstyggelighederne,
men på disse aplader undlod jeg
at skrive en fuldstændig beret-
ning om deres ugudelighed og
vederstyggeligheder, for se, et
vedvarende syn af ugudelighed
og vederstyggeligheder har
været for mine øjne, lige siden
jeg har været i stand til at se
menneskenes veje.

19 Og ve mig på grund af de-
res ugudelighed, for mit hjerte
har alle mine dage været fyldt
af sorg på grund af deres ugu-
delighed; alligevel ved jeg, at

2 13a 2 Kor 7:10;
Alma 42:29.

b gs Fordømmelse.
c Alma 41:10.

14a gs Sønderknust
hjerte.

b gs Bespottelse.
15a gs Nåde.

b Hel 13:38.
c Jer 8:20; L&P 56:16.

17a Morm 1:1–4.
18a gs Plader.
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jeg skal blive aløftet op på den
yderste dag.
20 Og det skete, at i dette år

blev Nefis folk igen jaget og
fordrevet. Og det skete, at vi
blev drevet af sted, indtil vi var
kommet nordpå til det land,
som blev kaldt Sem.

21 Og det skete, at vi befæstede
byen Sem, og vi samlede vort
folk i den udstrækning, det var
muligt, for at vi måske kunne
redde dem fra udryddelse.

22 Og det skete i det tre
hundrede og seksogfyrretyven-
de år, at de igen begyndte at
falde over os.

23 Og det skete, at jeg talte til
mit folk og tilskyndede dem
med stor styrke til, at de skulle
stå frygtløst imod lamanitterne
og akæmpe for deres hustruer
og deres børn og deres huse og
deres hjem.

24 Og mine ord vakte dem i
nogen grad til kraft, således de
ikke flygtede for lamanitterne,
men stod dem frygtløst imod.

25 Og det skete, at vi stred med
en hær på tredive tusinde mod
en hær på halvtreds tusinde. Og
det skete, at vi stod dem imod
med en sådan urokkelighed, at
de flygtede for os.

26 Og det skete, at da de
var flygtet, forfulgte vi dem
med vore hære og mødte dem
igen og slog dem; alligevel var
Herrens styrke ikke med os, ja,
vi var overladt til os selv, så
Herrens Ånd ikke forblev i
os, derfor var vi blevet svage
ligesom vore brødre.

27 Og mit hjerte sørgede på
grund af denne mit folks store
ulykke, på grund af deres ugu-
delighed og deres vederstygge-
ligheder. Men se, vi drog ud mod
lamanitterne og Gadiantons rø-
vere, indtil vi igen havde taget
vort arveland i besiddelse.

28 Og det tre hundrede og
niogfyrretyvende år var gået.
Og i det tre hundrede og halv-
tredsindstyvende år sluttede vi
en traktat med lamanitterne og
Gadiantons røvere, hvori vi fik
delt vore arvelande.

29 Og lamanitterne gav os
landet mod nord, ja, helt til den
asmalle passage, som førte ind i
landet mod syd. Og vi gav lama-
nitterne alt landet mod syd.

KAPITEL 3

Mormon råber omvendelse til
nefitterne – De vinder en stor sejr
og praler af deres egen styrke –
Mormon nægter at lede dem, og
hans bønner for dem er uden tro –
Mormons Bog opfordrer Israels tolv
stammer til at tro på evangeliet.
Omkring 360–362 e.Kr.

Og det skete, at lamanitterne
ikke drog ud til kamp igen, før-
end der var gået yderligere ti
år. Og se, jeg havde beskæftiget
mit folk, nefitterne, med at for-
berede deres jorder og deres
våben til det tidspunkt, da de
skulle i kamp.

2 Og det skete, at Herren
sagde til mig: Råb til dette folk:
Omvend jer, og kom til mig, og

19a Mosi 23:22; Eter 4:19.
23a Mosi 20:11;

Alma 43:45.
29a Alma 22:32.
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bliv døbt, og opbyg min kirke
igen, så skal I blive skånet.
3 Og jeg råbte til dette folk,

men det var forgæves; og de
indså ikke, at det var Herren,
der havde skånet dem og skæn-
ket dem en mulighed for om-
vendelse. Og se, de forhærdede
hjertet mod Herren deres Gud.

4 Og det skete, efter at dette
tiende år var gået, hvilket i alt
var tre hundrede og tres år fra
Kristi komme, at lamanitternes
konge sendte mig et brev, som
gav mig kendskab til, at de var
ved at berede sig på igen at
drage ud for at kæmpe mod os.

5 Og det skete, at jeg foranle-
digede, at mit folk skulle samle
sig i landet Ødelæggelse i en
by, som lå i grænseegnene ved
det smalle pas, som førte ind i
landet mod syd.

6 Og dér opstillede vi vore
hære for at kunne standse lama-
nitternes hære, så de ikke skulle
sætte sig i besiddelse af nogen
af vore lande, derfor befæstede
vi os mod dem af al vor magt.

7 Og det skete i det tre hundre-
de og enogtresindstyvende år,
at lamanitterne kom ned til byen
Ødelæggelse for at kæmpe mod
os; og det skete, at vi i det år slog
dem, således at de igen vendte
tilbage til deres egne lande.

8 Og i det tre hundrede og
toogtresindstyvende år kom de
igen ned for at kæmpe. Og vi
slog dem igen og slog et stort
antal af dem ihjel, og deres døde
blev kastet i havet.

9 Og se, på grund af dette store,
som mit folk nefitterne havde
gjort, begyndte de at aprale af
deres egen styrke og begyndte
at sværge ved himlene, at de
ville hævne sig over blodet fra
deres brødre, som var blevet
slået ihjel af deres fjender.

10 Og de svor ved himlene og
også ved Guds trone, at de ville
adrage op for at kæmpe mod
deres fjender og ville udrydde
dem fra landets overflade.

11 Og det skete, at jeg, Mormon,
fra dette tidspunkt af fuldstæn-
dig nægtede at være hærfører
og leder for dette folk på grund
af deres ugudelighed og veder-
styggelighed.

12 Se, jeg havde ført dem,
til trods for deres ugudelighed
havde jeg mange gange ført
dem i kamp og havde elsket dem
af hele mit hjerte med Guds
akærlighed, som var i mig, og
min sjæl var blevet udøst i bøn
til min Gud den hele dag for
dem; alligevel skete det buden
tro på grund af deres hjertes
hårdhed.

13 Og tre gange har jeg udfriet
dem af deres fjenders hænder,
og de har ikke omvendt sig fra
deres synder.

14 Og da de havde svoret ved
alt, hvad der var blevet dem
aforbudt af vor Herre og frelser
Jesus Kristus, at de ville drage
op mod deres fjender for at
kæmpe og hævne sig over blo-
det fra deres brødre, se, da kom
Herrens røst til mig og sagde:

3 9a 2 Ne 4:34.
10a 3 Ne 3:20–21;

Morm 4:4.
12a gs Kærlighed.

b Morm 5:2.
14a 3 Ne 12:34–37.



Mormons Bog 3:15–4:2 542

15 aHævnen er min, og jeg vil
bgengælde; og fordi dette folk
ikke omvendte sig, efter at jeg
havde udfriet dem, se, da skal
de blive tilintetgjort fra jordens
overflade.
16 Og det skete, at jeg fuld-

stændig nægtede at drage op
mod mine fjender; og jeg gjorde,
ligesom Herren havde befalet
mig; og jeg stod som et passivt
vidne for over for verden at
tilkendegive det, som jeg så og
hørte i overensstemmelse med
tilkendegivelserne fra Ånden,
som havde vidnet om det til-
kommende.

17 Derfor skriver jeg atil jer,
ikke-jøder, og også til jer, Israels
hus, så I, når værket begynder,
skal være ved at berede jer på at
vende tilbage til jeres arveland.

18 Ja, se, jeg skriver til alle jor-
dens ender, ja, til jer, Israels tolv
stammer, som skal blive adømt
efter jeres gerninger af de tolv,
som Jesus valgte til at være sine
disciple i Jerusalems land.
19 Og jeg skriver også til resten

af dette folk, som også skal blive
dømt af de atolv, som Jesus
valgte i dette land; og de skal
blive dømt af de andre tolv, som
Jesus valgte i Jerusalems land.
20 Og dette tilkendegiver

Ånden for mig, derfor skriver
jeg til jer alle. Og af denne årsag
skriver jeg til jer, for at I kan
vide, at I alle skal stå for Kristi
adommersæde, ja, hver sjæl som

tilhører hele Adams menneske-
lige bslægt; og I skal stå frem
for at blive dømt efter jeres
gerninger, hvad enten de er
gode eller onde;

21 og også for at I kan atro på
Jesu Kristi evangelium, som I
skal have blandt jer; og også for
at bjøderne, Herrens pagtsfolk,
skal have endnu et cvidne foru-
den ham, som de så og hørte,
om at Jesus, som de slog ihjel,
var den dsande Kristus og den
sande Gud.

22 Og jeg ville ønske, at jeg
kunne formå aalle jer jordens
ender til at omvende jer og
berede jer til at stå for Kristi
dommersæde.

KAPITEL 4

Krig og nedslagtning fortsætter –
De ugudelige straffer de ugudelige
– Der hersker større ugudelighed
end nogen sinde før i hele Israel –
Kvinder og børn bliver ofret til
afguder – Lamanitterne begynder
at feje nefitterne foran sig. Om-
kring 363–375 e.Kr.

Og se, det skete i det tre hun-
drede og treogtresindstyvende
år, at nefitterne drog op med de-
res hære fra landet Ødelæggelse
for at kæmpe mod lamanitterne.

2 Og det skete, at nefitternes
hære blev drevet tilbage til
Ødelæggelsens land. Og mens
de endnu var udmattede, faldt

15a gs Hævn.
b L&P 82:23.

17a 2 Ne 30:3–8;
3 Ne 29:1.

18a Matt 19:28;
Luk 22:29–30;

L&P 29:12.
19a 1 Ne 12:9–10.
20a gs Dom, den

endelige.
b L&P 27:11.

21a L&P 3:20.

b gs Jøder.
c 2 Ne 25:18.
d 2 Ne 26:12;

Mosi 7:27.
22a Alma 29:1.
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en frisk lamanitisk hær over
dem, og de udkæmpede et
voldsomt slag, således at lama-
nitterne tog byen Ødelæggelse
i besiddelse og slog mange af
nefitterne ihjel og tog mange
fanger.
3 Og resten flygtede og slutte-

de sig til indbyggerne i byen
Teankum. Se, byen Teankum lå
i grænseegnene ved kysten, og
det var også i nærheden af byen
Ødelæggelse.

4 Og det var, afordi nefitternes
hære drog op mod lamanitterne,
at de begyndte at blive slået, for
havde det ikke været for dette,
kunne lamanitterne ingen magt
have haft over dem.
5 Men se, Guds straffedomme

vil ramme de ugudelige; og det
er ved de ugudelige, at de ugu-
delige bliver astraffet, for det
er de ugudelige, som ophidser
menneskenes børns hjerte til
blodsudgydelse.
6 Og det skete, at lamanitterne

traf forberedelser til at drage
mod byen Teankum.

7 Og det skete i det tre hun-
drede og fireogtresindstyvende
år, at lamanitterne drog mod
byen Teankum, så de også
kunne tage byen Teankum i
besiddelse.

8 Og det skete, at de blev slået
og drevet tilbage af nefitterne.
Og da nefitterne så, at de havde
fordrevet lamanitterne, pralede
de igen af deres egen styrke; og
de drog ud i deres egen kraft
og tog igen byen Ødelæggelse i
besiddelse.

9 Og se, alt dette var sket, og
der var blevet slået tusinder
ihjel på begge sider, både på
nefitternes og lamanitternes.

10 Og det skete, at det tre hun-
drede og seksogtresindstyvende
år var gået, og lamanitterne
faldt igen over nefitterne for at
kæmpe, og dog omvendte nefit-
terne sig ikke fra det onde, som
de havde gjort, men fremturede
bestandig i deres ugudelighed.

11 Og det er umuligt for
tungen at beskrive eller for men-
nesket at skrive en dækkende
beskrivelse af det rædselsvæk-
kende syn af blod og nedslagt-
ning, der udspillede sig blandt
folket, både blandt nefitterne
og lamanitterne; og hvert hjerte
var forhærdet, så de frydede sig
ved bestandig at udgyde blod.

12 Og der havde aldrig været
så stor augudelighed blandt
nogen af Lehis børn, og ifølge
Herrens ord ej heller blandt hele
Israels hus, som der var blandt
dette folk.

13 Og det skete, at lamanitterne
tog byen Ødelæggelse i besid-
delse, og dette fordi aantallet af
dem oversteg antallet af nefitter.

14 Og de marcherede også
frem mod byen Teankum og
drev indbyggerne ud af hende
og tog mange fanger, både
kvinder og børn, og bragte dem
som ofre til deres aafguder.

15 Og det skete i det tre hun-
drede og syvogtresindstyvende
år, at nefitterne, som var vrede,
fordi lamanitterne havde ofret
deres kvinder og deres børn, at

4 4a Morm 3:10.
5a L&P 63:33.

12a 1 Mos 6:5; 3 Ne 9:9.
13a Morm 5:6.

14a gs Afgudsdyrkelse.
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de drog ud mod lamanitterne
med overordentlig stor vrede i
en sådan grad, at de igen slog
lamanitterne og drev dem ud
af deres lande.
16 Og lamanitterne kom ikke

mod nefitterne igen førend i det
tre hundrede og femoghalv-
fjerdsindstyvende år.

17 Og i dette år kom de ned
mod nefitterne med alle deres
styrker; og de blev ikke talt, på
grund af det store antal af dem.

18 Og afra det tidspunkt af
fik nefitterne ingen magt over
lamanitterne, men begyndte at
blive fejet væk af dem som dug
for solen.

19 Og det skete, at lamanitterne
kom ned mod byen Ødelæg-
gelse; og der blev udkæmpet et
overordentlig voldsomt slag i
landet Ødelæggelse, i hvilket
de slog nefitterne.

20 Og de flygtede igen for
dem, og de kom til byen Boaz,
og dér modstod de lamanitterne
med overordentlig stor frygt-
løshed, i en sådan grad at lama-
nitterne ikke slog dem, førend
de var kommet mod dem igen
for anden gang.

21 Og da de var kommet for
anden gang, blev nefitterne for-
drevet og nedslagtet under en
overordentlig stor nedslagtning;
deres kvinder og deres børn
blev igen ofret til afguderne.

22 Og det skete, at nefitterne
igen flygtede for dem, idet de
tog alle indbyggerne med sig fra
både byerne og landsbyerne.

23 Og da jeg, Mormon, nu

så, at lamanitterne var ved at
omstyrte landet, drog jeg derfor
til højen aShim og tog alle de
optegnelser op, som Ammaron
havde skjult til Herren.

KAPITEL 5

Mormon leder igen de nefitiske
hære i kampe med blod og nedslagt-
ning – Mormons Bog vil komme
frem for at overbevise hele Israel
om, at Jesus er Kristus – Lamanit-
terne vil blive spredt på grund af
deres vantro, og Ånden vil høre op
med at kæmpe med dem – De vil
modtage evangeliet fra ikke-jøderne
i de sidste dage. Omkring 375–
384 e.Kr.

Og det skete, at jeg gik ud
blandt nefitterne og tilbagekald-
te den aed, som jeg havde aflagt
på, at jeg ikke mere ville hjælpe
dem; og de gav mig igen kom-
mandoen over deres hære, for
de så på mig, som om jeg kunne
udfri dem fra deres trængsler.

2 Men se, jeg var auden håb,
for jeg kendte Herrens straffe-
domme, som ville komme over
dem, for de omvendte sig ikke
fra deres syndigheder, men de
kæmpede for deres liv uden at
påkalde det væsen, som havde
skabt dem.

3 Og det skete, at lamanitterne
kom mod os, da vi var flygtet
til byen Jordan; men se, de blev
drevet tilbage, så de ikke indtog
byen på det tidspunkt.

4 Og det skete, at de igen kom
mod os, men vi holdt byen. Og

18a Morm 3:3.
23a Morm 1:3.

5 1a Morm 3:11.
2a Morm 3:12.
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der var også andre byer, som
blev holdt af nefitterne, hvilke
støttepunkter afskar dem, så
de ikke kunne komme ind i det
land, som lå foran os, og udryd-
de indbyggerne i vort land.
5 Men det skete, at ethvert

land, vi var draget forbi, og hvis
indbyggere ikke blev samlet ind,
blev udryddet af lamanitterne,
og deres byer og landsbyer og
storbyer blev brændt ned med
ild; og således gik tre hundrede
og nioghalvfjerds år.

6 Og det skete i det tre hun-
drede og firsindstyvende år, at
lamanitterne igen kom mod os
for at kæmpe, og vi modstod
dem frygtløst; men det var alt
sammen forgæves, for så stort
var antallet af dem, at de trådte
det nefitiske folk under fode.

7 Og det skete, at vi igen begav
os på flugt, og de, hvis flugt var
hurtigere end lamanitternes,
undslap, men de, hvis flugt ikke
oversteg lamanitternes, blev
fejet omkuld og slået ihjel.

8 O g s e , n u ø n s k e r , j e g ,
Mormon, ikke at rive op i men-
neskers sjæl ved at udpensle for
dem et så forfærdeligt syn af
blod og nedslagtning, som blev
udspillet for mine øjne; men
da jeg ved, at dette visselig må
blive kundgjort, og at alt, hvad
der er skjult, må blive aåbenba-
ret på hustagene –
9 og også at kundskab om dette

må akomme til resten af disse
folk og også til ikke-jøderne,

som Herren har sagt skulle
bsprede dette folk, og dette folk
skulle blive regnet for intet
blandt dem – derfor skriver jeg
en clille forkortelse, idet jeg ikke
vover at give en fuldstændig
beretning om det, som jeg har
set på grund af den befaling,
som jeg har modtaget, og også
for, at I ikke skal have alt for
stor sorg på grund af dette
folks ugudelighed.

10 Og se nu, dette siger jeg til
deres efterkommere og også til
ikke-jøderne, som har omsorg
for Israels hus, og som indser og
ved, hvorfra deres velsignelser
kommer.

11 For jeg ved, at sådanne vil
sørge over Israels hus’ ulykke,
ja, de vil sørge over udryddel-
sen af dette folk, de vil sørge
over, at dette folk ikke havde
omvendt sig, så de kunne være
blevet favnet i Jesu arme.

12 Se, adette er skrevet til bre-
sten af Jakobs hus, og det er
skrevet på denne måde, fordi
det er kendt af Gud, at ugude-
lighed ikke vil bringe det frem
til dem; og det skal blive cskjult
til Herren, så det må komme
frem, når han anser tiden for at
være inde.

13 Og dette er den befaling,
som jeg har modtaget ; og
se, det skal komme frem i over-
ensstemmelse med Herrens
befaling, når han i sin visdom
finder det tjenligt.

14 Og se, det skal komme til

8a Luk 12:2–3;
2 Ne 27:11;
L&P 1:3.

9a 4 Ne 1:49.

b 3 Ne 16:8.
c Morm 1:1.

12a En 1:16;
Hel 15:11–13.

gs Mormons Bog.
b L&P 3:16–20.
c Morm 8:4, 13–14;

Moro 10:1–2.
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de ikke-troende blandt ajøderne;
og i denne hensigt skal det
komme: for at de må blive bover-
bevist om, at Jesus er Kristus,
den levende Guds Søn; for at
Faderen gennem sin højt Elske-
de kan opnå sit store og evige
formål ved at bringe jøderne
eller hele Israels hus tilbage til
deres arveland, som Herren
deres Gud har givet dem, til
opfyldelse af sin cpagt;

15 og også for at efterkommer-
ne af adette folk mere fuldstæn-
dig må tro på hans evangelium,
som skal budgå til dem fra
ikke-jøderne; for dette folk skal
blive cspredt og skal dblive et
mørkt, et tilsølet og et frastøden-
de folk, værre end beskrivelsen
af noget, der nogen sinde har
været blandt os, ja, endog vær-
re end noget, der har været
blandt lamanitterne, og dette
på grund af deres vantro og
afgudsdyrkelse.
16 For se, Herrens Ånd er alle-

rede hørt op med at akæmpe
med deres fædre; og de er uden
Kristus og Gud i verden; og de
bliver drevet rundt som bavner
for vinden.

17 De var engang et tiltalende
folk, og de havde Kristus som
deres ahyrde; ja, de blev ledt af
Gud Faderen selv.

18 Men se, nu bliver de aledt
rundt af Satan, ligesom avner

bliver drevet for vinden, eller
som et fartøj bliver kastet om
på bølgerne uden sejl eller
anker, eller uden noget at styre
hende med; og ligesom hun er,
således er de.

19 Og se, Herren har holdt
deres velsignelser, som de kun-
ne have fået i landet, tilbage til
fordel for aikke-jøderne, som
skal tage landet i besiddelse.

20 Men se, det skal ske, at de
vil blive fordrevet og spredt af
ikke-jøderne; og efter at de er
blevet fordrevet og spredt af
ikke-jøderne, se, da vil Herren
aerindre den bpagt, som han
sluttede med Abraham og med
hele Israels hus.

21 Og Herren vil også erindre
de retfærdiges abønner, som
er blevet opsendt til ham for
dem.

22 Og da, o I ikke-jøder, hvor-
ledes kan I stå for Guds magt,
medmindre I vil omvende jer og
vende jer fra jeres onde veje?

23 Ved I ikke, at I er i Guds
hænder? Ved I ikke, at han har
al magt, og at jorden på hans
store abefaling skal blive brullet
sammen som en skriftrulle?

24 Derfor, omvend jer, og
ydmyg jer for ham, så han ikke
skal vende sig mod jer i retfær-
dighed – så en rest af Jakobs
efterkommere ikke skal gå ud
blandt jer som en aløve og flå jer

14a 2 Ne 29:13; 30:7–8.
gs 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;

Morm 7:8–9.
c 1 Ne 10:12–14;

3 Ne 16:8.
d 2 Ne 26:33.

16a Eter 2:15.
b Sl 1:4.

17a gs Gode hyrde.
18a 2 Ne 28:21.
19a 3 Ne 20:27–28.
20a 3 Ne 16:8–12.

b gs Abrahamske pagt.
21a En 1:12–18;

Morm 9:36–37.
23a Hel 12:8–17.

b 3 Ne 26:3.
24a Mika 5:7;

3 Ne 20:15–16.
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i stykker, og der ikke er nogen
til at udfri jer.

KAPITEL 6

Nefitterne samler sig i Cumoras
land til de endelige slag – Mormon
skjuler de hellige optegnelser i højen
Cumora – Lamanitterne sejrer, og
det nefitiske folkeslag bliver ud-
ryddet – Hundrede tusinder bliver
slået ihjel ved sværdet. Omkring
385 e.Kr.

Og nu slutter jeg min optegnelse
angående audryddelsen af mit
folk nefitterne. Og det skete,
at vi marcherede af sted foran
lamanitterne.

2 Og jeg, Mormon, skrev et
brev til lamanitternes konge og
ønskede af ham, at han ville
tilstede os, at vi kunne samle
vort folk i Cumoras aland ved
en høj, som blev kaldt Cumora,
og dér kunne vi udkæmpe et
slag mod dem.

3 Og det skete, at lamanitternes
konge tilstedte mig det, som
jeg ønskede.

4 Og det skete, at vi marchere-
de af sted til Cumoras land,
og vi slog vore telte op rundt
omkring højen Cumora; og det
var i et land med mange vande,
floder og kilder; og her havde
vi håb om at få fordel over
lamanitterne.

5 Og da der var gået tre hun-
drede og fireogfirs år, havde vi
indsamlet hele resten af vort
folk til Cumoras land.

6 Og det skete, at da vi havde
indsamlet hele vort folk til ét i
Cumoras land, se, da begyndte
jeg, Mormon, at blive gammel;
og da jeg vidste, at det ville blive
mit folks sidste kamp, og da jeg
var blevet befalet af Herren, at
jeg ikke skulle lade de optegnel-
ser, som var blevet overdraget
fra vore fædre, og som var helli-
ge, falde i lamanitternes hænder
(for lamanitterne ville ødelægge
dem), udfærdigede jeg derfor
adenne optegnelse ud fra Nefis
plader og bskjulte alle de opteg-
nelser, der var blevet mig be-
troet ved Herrens hånd, i højen
Cumora bortset fra cdisse få
plader, som jeg gav min søn
dMoroni.
7 Og det skete, at mit folk med

deres hustruer og deres børn
nu så lamanitternes ahære mar-
chere frem imod sig; og med
den forfærdelige frygt for dø-
den, som fylder brystet på alle
de ugudelige, ventede de på
at modtage dem.

8 Og det skete, at de kom for at
kæmpe mod os, og hver eneste
sjæl var fyldt af skræk på grund
af det store antal af dem.

9 Og det skete, at de faldt over
mit folk med sværdet og med
buen og med pilen og med øksen
og med alle slags krigsvåben.

10 Og det skete, at mine mænd
blev hugget ned, ja, selv mine
ti tusinde, som var med mig, og
jeg faldt såret om midt blandt
dem; og de drog forbi mig, så
de ikke gjorde ende på mit liv.

6 1a 1 Ne 12:19; Jar 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel 13:5–11.

2a Eter 9:3.
6a gs Plader.

b Eter 15:11.

c MormO 1:2.
d Morm 8:1.

7a 1 Ne 12:15.
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11 Og da de var brudt igennem
og havde hugget ahele mit folk
ned, bortset fra fireogtyve af
os (hvoriblandt var min søn
Moroni), og vi, som havde over-
levet de døde af vort folk, så fra
toppen af højen Cumora, den
næste dag da lamanitterne var
vendt tilbage til deres lejr, de ti
tusinde af mit folk, som var
blevet hugget ned, og som var
blevet ført an af mig.

12 Og vi så også de ti tusinde
af mit folk, som var blevet ført
an af min søn Moroni.

13 Og se, Gidgiddonas ti tusin-
de var faldet, og også han midt
blandt dem.

14 Og Lama var faldet med
sine ti tusinde, og Gilgal var
faldet med sine ti tusinde, og
Limha var faldet med sine ti
tusinde, og Jeneum var faldet
med sine ti tusinde, og Cumeni-
ha og Moroniha og Antionum
og Shiblom og Sem og Josh
var faldet med hver deres ti
tusinde.

15 Og det skete, at der var ti
mere, som faldt for sværdet
hver med deres ti tusinde; ja,
ahele mit folk, bortset fra de
fireogtyve, som var med mig,
og også nogle få, som var und-
sluppet til landene mod syd, og
nogle få, som var rømmet til
lamanitterne, var faldet; og
deres kød og knogler og blod lå
på jordens overflade, efterladt
af hænderne på dem, som havde
slået dem ihjel til at rådne på

jorden og til at hensmuldre og
vende tilbage til deres moder
jord.

16 Og min sjæl var sønderrevet
af kval på grund af de slagne af
mit folk, og jeg råbte:

17 O, I skønne, hvor kunne I
vige fra Herrens veje! O, I skøn-
ne, hvor kunne I forkaste den
Jesus, som stod med åbne arme
for at tage imod jer!

18 Se, hvis I ikke havde gjort
dette, ville I ikke være faldet.
Men se, I er faldet, og jeg sørger
over tabet af jer.

19 O, I skønne sønner og døtre,
I fædre og mødre, I mænd og
hustruer, I skønne, hvorledes
kunne det ske, at I kunne falde!

20 Men se, I er borte, og min
sorg kan ikke bringe jer tilbage.

21 Og den dag kommer snart,
da jeres dødelighed skal iføre
sig udødel ighed, og disse
legemer, som nu rådner i for-
gængelighed, skal snart blive
auforgængelige legemer; og da
skal I stå for Kristi dommersæ-
de for at blive dømt efter jeres
gerninger; og dersom I er ret-
færdige, da bliver I velsignet
hos jeres fædre, som er gået
forud for jer.

22 O, gid I havde omvendt
jer, før denne store ødelæggelse
kom over jer! Men se, I er borte,
og Faderen, ja, himlens evige
Fader, kender jeres tilstand, og
han gør med jer i overensstem-
melse med sin aretfærdighed
og bbarmhjertighed.

11a 1 Ne 12:19–20;
Hel 15:17.

15a Alma 9:24.

21a 1 Kor 15:53–54.
22a gs Retfærdig,

retfærdighed.

b gs Barmhjertighed.
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KAPITEL 7

Mormon opfordrer lamanitterne i
de sidste dage til at tro på Kristus,
antage hans evangelium og blive
frelst – Alle, der tror på Bibelen,
vil også tro på Mormons Bog. Om-
kring 385 e.Kr.

Og se, jeg vil tale noget til den
arest af dette folk, som er blevet
skånet, dersom Gud vil give
dem mine ord, så de kan kende
til det, der angår deres fædre;
ja, jeg taler til jer, I rest af Israels
hus; og disse er de ord, jeg taler:
2 Vid I, at I er af aIsraels hus.
3 Vid I, at I må komme til om-

vendelse, ellers kan I ikke blive
frelst.

4 Vid I, at I må nedlægge jeres
krigsvåben og ikke mere fryde
jer ved udgydelse af blod og
ikke gribe til dem igen, med-
mindre det skulle ske, at Gud
befaler jer det.

5 Vid I, at I må komme til
akundskab om jeres fædre og
omvende jer fra alle jeres synder
og syndigheder og btro på Jesus
Kristus, at han er Guds Søn, og
at han blev slået ihjel af jøderne,
og at han ved Faderens kraft
er opstået igen, hvorved han
har vundet csejren over graven;
og i ham er dødens brod også
opslugt.

6 Og han tilvejebringer de
dødes aopstandelse, hvorved
mennesket skal blive oprejst for
at stå for hans bdommersæde.

7 Og han har tilvejebragt ver-
dens aforløsning, hvorved det
er givet den, som bliver fundet
bskyldfri for ham på domme-
dag, at cbo i Guds nærhed i
hans rige for sammen med de
himmelske dkor at synge uop-
hørlige lovsange til Faderen og
til Sønnen og til Helligånden,
som er eén Gud, i en tilstand af
flykke som ingen ende har.
8 Omvend jer derfor, og bliv

døbt i Jesu navn, og grib fat
i Kristi aevangelium, som vil
blive fremlagt for jer, ikke alene
i denne optegnelse, men også i
den boptegnelse, som skal kom-
me til ikke-jøderne cfra jøderne,
hvilken optegnelse skal komme
fra ikke-jøderne dtil jer.
9 For se, aden er skrevet i den

hensigt, at I må btro på den; og
hvis I tror på den, vil I også tro
på denne; og hvis I tror på den-
ne, vil I komme til at kende til
jeres fædre og også de forunder-
lige gerninger, som blev udført
blandt dem ved Guds kraft.

10 Og I vil også vide, at I er
en rest af Jakobs efterkommere;
derfor regnes I med til den før-
ste pagts folk; og dersom I tror
på Kristus og bliver døbt, først

7 1a Hel 15:11–13.
2a Alma 10:3.
5a 2 Ne 3:12.

b gs Tro.
c Es 25:8; Mosi 16:7–8.

6a gs Opstandelse.
b gs Jesus Kristus –

Dommer; Dom,
den endelige.

7a gs Forløse.
b gs Retfærdiggøre.
c 1 Ne 10:21;

L&P 76:62;
Moses 6:57.

d Mosi 2:28.
e L&P 20:28.

gs Gud,
Guddommen.

f gs Glæde.
8a gs Evangelium.

b gs Bibelen.
c 2 Ne 29:4–13.
d 1 Ne 13:38.

9a gs Mormons Bog.
b 1 Ne 13:38–41.



Mormons Bog 8:1–10 550

med vand og derefter med ild
og med Helligånden, idet I
følger Frelserens aeksempel i
overensstemmelse med det, som
han har befalet os, da skal det
gå jer vel på dommens dag.
Amen.

KAPITEL 8

Lamanitterne opsporer og udrydder
nefitterne – Mormons Bog vil
komme frem ved Guds kraft – Der
udtales et ve over dem, der udslyn-
ger vrede og strid imod Herrens
værk – Den nefitiske optegnelse
vil komme frem på en dag med
ugudelighed, forfald og frafald.
Omkring 400–421 e.Kr.

Se, jeg, aMoroni, afslutter min
far Mormons boptegnelse. Se,
jeg har kun lidt at skrive, noget,
som min far har befalet mig.
2 Og se, det skete, at efter

det astore og kolossale slag ved
Cumora, se, de nefitter, som var
undsluppet til landet mod syd,
blev jaget af blamanitterne, indtil
de alle var blevet slået ihjel.
3 Og min far blev også dræbt

af dem, og kun jeg er aalene
tilbage for at skrive den sørgeli-
ge beretning om udryddelsen af
mit folk. Men se, de er borte, og
jeg opfylder min fars befaling.
Om de vil slå mig ihjel, ved
jeg ikke.
4 Derfor vil jeg skrive og skjule

optegnelserne i jorden; og hvor

jeg så går hen, er uden betyd-
ning.

5 Se, min far har udfærdiget
adenne optegnelse, og han har
skrevet, hvad hensigten var der-
med. Og se, jeg ville også skrive
den, hvis jeg havde plads på
bpladerne, men det har jeg ikke;
og malm har jeg ikke, for jeg er
alene. Min far er blevet slået
ihjel i kamp og alle mine slægt-
ninge, og jeg har ingen venner,
ej heller noget sted at gå hen; og
hvor længe Herren vil tillade, at
jeg skal leve, ved jeg ikke.

6 Se, der er gået afire hundrede
år siden vor Herres og frelsers
komme.

7 Og se, lamanitterne har jaget
og dræbt mit folk nefitterne fra
by til by og fra sted til sted,
indtil de ikke mere er til; og
stort har deres afald været; ja,
stor og forunderlig er udryd-
delsen af mit folk, nefitterne.

8 Og se, det er Herrens hånd,
som har gjort det. Og se også,
lamanitterne ligger i akrig, den
ene med den anden; og dette
lands overflade er ét vedvaren-
de kredsløb af mord og blods-
udgydelse, og ingen kender
enden på krigen.

9 Og se nu, jeg siger ikke mere
angående dem, for der er er
ingen, bortset fra lamanitter og
arøvere, der er tilbage på landets
overflade.

10 Og der er ingen, der kender
den sande Gud, bortset fra Jesu

10a 2 Ne 31:5–9.
8 1a gs Moroni,

Mormons søn.
b gs Plader.

2a Morm 6:2–15.

b L&P 3:18.
3a Moro 9:22.
5a Morm 2:17–18.

b Morm 6:6.
6a Alma 45:10.

7a 1 Ne 12:2–3.
8a 1 Ne 12:20–23.
9a Morm 2:8.
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adisciple, som forblev i landet,
indtil folkets ugudelighed blev
så stor, at Herren ikke ville
tillade dem at bblive hos folket;
og om de er på landets over-
flade, ved ingen.
11 Men se, min afar og jeg har

set dem, og de har betjent os.
12 Og den, som modtager

denne optegnelse og ikke for-
dømmer den på grund af de
ufuldkommenheder, som findes
i den, han skal kende til det,
der er astørre end dette. Se, jeg
er Moroni; og var det muligt,
ville jeg kundgøre alt for jer.

13 Se, jeg holder op med at
tale angående dette folk. Jeg er
Mormons søn, og min far var
aefterkommer af Nefi.
14 Og jeg er den, som askjuler

denne optegnelse til Herren;
pladerne er i sig selv ikke af
nogen værdi ifølge Herrens be-
faling. For han siger i sandhed,
at ingen skal få dem for at
bskaffe sig vinding; men opteg-
nelsen derpå er af stor værdi,
og den, som bringer den frem i
lyset, ham vil Herren velsigne.
15 For ingen kan have magt til

at bringe den frem i lyset, und-
tagen det bliver givet ham af
Gud, for Gud vil, at det skal
blive gjort aalene med hans ære
for øje eller til gavn for Herrens
fordums og længe spredte
pagtsfolk.
16 Og velsignet være ahan,

som bringer den frem i lyset,

for den skal blive bbragt frem
fra mørket til lyset i overens-
stemmelse med Guds ord; ja,
den skal blive bragt frem fra
jorden, og den skal skinne fra
mørket og komme til folkets
kundskab; og det skal blive gjort
ved Guds kraft.

17 Og hvis der er afejl deri, så
er det et menneskes fejl. Men
se, vi ved ikke af nogen fejl;
alligevel ved Gud alt; lad derfor
den, som bfordømmer, passe
på, at han ikke kommer i fare
for helvedes ild.

18 Og den, som siger: Vis mig
den, ellers skal I blive slået –
lad ham passe på, at han ikke
befaler det, som er forbudt af
Herren.

19 For se, den, som adømmer
overilet, skal selv blive dømt
overilet, for efter hans gerninger
skal hans løn være; derfor skal
den, der slår, selv blive slået af
Herren.

20 Se, hvad skriftstedet siger:
Mennesket skal ikke slå, ej
heller skal han dømme; for
dommen er min, siger Herren,
og hævnen er også min, og jeg
vil gengælde.

21 Og den, der udslynger vre-
de og stridigheder mod Herrens
værk og mod Herrens pagtsfolk,
som er Israels hus, og som vil
sige: Vi vil tilintetgøre Herrens
værk, og Herren vil ikke erindre
sin pagt, som han har sluttet
med Israels hus – han er i fare

10a 3 Ne 28:7; Eter 12:17.
gs Tre nefitiske
disciple.

b Morm 1:16.
11a 3 Ne 28:24–26.
12a 3 Ne 26:6–11.

13a 3 Ne 5:20.
14a Moro 10:1–2.

b JS–H 1:46.
15a L&P 4:5.
16a 2 Ne 3:6–7, 11, 13–14.

b Es 29:18; 2 Ne 27:29.

17a Morm 9:31, 33;
Eter 12:23–28.

b 3 Ne 29:5; Eter 4:8.
19a jso, Matt 7:1–2;

3 Ne 14:1–2;
Moro 7:14.
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for at blive hugget om og kastet
i ilden;
22 for Herrens evige aformål

skal rulle videre, indtil alle hans
løfter er blevet opfyldt.
23 Gransk aEsajas’ profetier.

Se, jeg kan ikke skrive dem. Ja,
se, jeg siger jer, at de hellige,
som er gået forud for mig, og
som har ejet dette land, skal
bråbe, ja, fra støvet vil de råbe til
Herren; og så sandt som Herren
lever, vil han erindre den pagt,
som han har sluttet med dem.
24 Og han kender deres abøn-

ner, at de var for deres brødres
vel. Og han kender deres tro,
for i hans navn kunne de flytte
bbjerge, og i hans navn kunne
de få jorden til at ryste, og ved
hans ords kraft fik de cfængsler
til at styrte til jorden; ja, selv
den brændende ovn kunne ikke
volde dem skade, ej heller vilde
rovdyr eller giftige slanger, på
grund af hans ords kraft.

25 Og se, deres abønner var
også for ham, som Herren ville
lade bringe dette frem.
26 Og ingen behøver at sige, at

dette ikke skal komme frem, for
det skal det visselig, for Herren
har sagt det; for aop af jorden
skal det komme ved Herrens
hånd, og ingen kan forhindre
det, og det skal ske på en dag,

da det vil blive sagt, at bmirakler
er hørt op; og det skal være som
om, nogen talte cfra de døde.
27 Og det skal ske på en dag,

da de helliges ablod skal råbe til
Herren på grund af bhemmelige
sammensværgelser og mørkets
gerninger.

28 Ja, det skal ske på en dag,
da Guds kraft skal blive forka-
stet, og akirker skal blive for-
dærvede og være indbildske i
hjertets stolthed; ja, på en dag,
da kirkeledere og lærere vil
hæve sig i hjertets stolthed, så
de endog misunder dem, som
tilhører deres kirker.

29 Ja, det skal ske på en dag, da
aman skal høre om ild og uvejr
og brøgdis i fremmede lande;
30 og man skal også høre om

akrige, rygter om krige og jord-
skælv på forskellige steder.

31 Ja, det skal ske på en dag,
da der vil være store forurenin-
ger på jordens overflade; der
skal være mord og røveri og
løgn og bedrageri og utugtig-
heder og alle slags vederstyg-
geligheder; og da skal der være
mange, der skal sige: Gør dette,
eller gør hint, og det har aingen
betydning, for Herren vil bstøtte
sådanne på den yderste dag.
Men ve sådanne, for de er i cbit-
terheds galde og i syndens bånd.

22a L&P 3:3.
23a 3 Ne 20:11; 23:1.

b Es 29:4;
2 Ne 3:19–20; 26:16.

24a En 1:12–18;
Morm 9:36;
L&P 10:46.

b Jakob 4:6; Hel 10:9.
c Alma 14:27–29.

25a Morm 5:21.
26a Es 29:4; 2 Ne 33:13.

b Morm 9:15–26;
Moro 7:27–29, 33–37.

c 2 Ne 26:15–16;
Morm 9:30;
Moro 10:27.

27a Eter 8:22–24;
L&P 87:6–7.

b gs Hemmelige
sammensværgelser.

28a 2 Tim 3:1–7;
1 Ne 14:9–10;

2 Ne 28:3–32;
L&P 33:4.

29a Joel 3:1–5;
2 Ne 27:2–3.

b 1 Ne 19:11;
L&P 45:39–42.

30a Matt 24:6;
1 Ne 14:15–17.

31a 2 Ne 28:21–22.
b 2 Ne 28:8.
c Alma 41:11.
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32 Ja, det skal ske på en dag,
da der vil være oprettet kirker,
som vil sige: Kom til mig, og for
jeres penge skal I blive tilgivet
for jeres synder.

33 O, I ugudelige og afsporede
og stivnakkede folk, hvorfor har
I oprettet kirker til jer selv for
avindings skyld? Hvorfor har I
bfordrejet Guds hellige ord, så
I måske bringer cfordømmelse
over jeres sjæl? Se, se hen til
Guds åbenbaringer; for se, den
tid kommer på den dag, da alt
dette må blive opfyldt.

34 Se, Herren har vist mig store
og forunderlige ting angående
det, som snart må ske på den
dag, da dette skal finde sted
blandt jer.

35 Se, jeg taler til jer, som om I
var til stede, og dog er I det
ikke. Men se, Jesus Kristus har
vist jer for mig, og jeg kender
jeres gerninger.

36 Og jeg ved, at I avandrer i
jeres hjertes stolthed; og der er
ingen med undtagelse af nogle
få, som ikke bbilder sig noget ind
i deres hjertes stolthed, hvilket
fører til, at de går med cmeget
fine klæder, og til misundelse og
stridigheder og ondsindethed
og forfølgelse og alle slags
syndigheder; og jeres kirker, ja,
hver eneste, er blevet fordær-
vet på grund af jeres hjertes
stolthed.
37 For se, I elsker apenge og

jeres gods og jeres fine klæder

og udsmykningen af jeres kirker
mere, end I elsker de fattige og
de trængende, de syge og de
plagede.

38 O, I besmittede, I hyklere, I
lærere, som sælger jer selv for
det, som vil fordærve, hvorfor
har I besmittet Guds hellige
kirke? Hvorfor askammer I jer
ved at påtage jer Kristi navn?
Hvorfor mener I ikke, at en
uendelig lykke har større værdi
end den belendighed, som aldrig
dør – på grund af verdens cros?

39 Hvorfor smykker I jer med
det, som ikke har noget liv, og
så alligevel lader de sultne og
de trængende og de nøgne og
de syge og de plagede gå forbi
jer uden at ænse dem?

40 Ja, hvorfor opretter I jeres
ahemmelige vederstyggeligheder
for at få vinding og får enker til
at sørge over for Herren, og også
forældreløse til at sørge over
for Herren, og også deres fædres
og deres mænds blod til at råbe
til Herren fra jorden om hævn
over jeres hoved?

41 Se, hævnens sværd hænger
over jer; og den tid kommer
snart, da han ahævner de helli-
ges blod på jer, for han vil ikke
længere tåle deres råb.

KAPITEL 9

Moroni opfordrer dem, der ikke
tror på Kristus, til at omvende sig

33a gs Præstelist.
b 1 Ne 13:26–29.
c gs Fordømmelse.

36a gs Vandre, vandre
med Gud.

b Jakob 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 Mosi 3:25.
c 1 Ne 13:9.

40a gs Hemmelige
sammensværgelser.

41a 1 Ne 22:14.
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– Han forkynder en Gud, der gør
mirakler, og som giver åbenbarin-
ger og udøser gaver og tegn over
de trofaste – Mirakler ophører på
grund af vantro – Tegn følger dem,
der tror – Mennesker formanes til
at være vise og holde befalingerne.
Omkring 401–421 e.Kr.

Og se, jeg taler også angående
dem, der ikke tror på Kristus.
2 Se, vil I tro på jeres hjemsø-

gelses dag – se, når Herren
kommer, ja, på den astore dag,
når bjorden skal blive rullet
sammen som en bogrulle, og
elementerne skal csmelte af
brændende hede, ja, på den
store dag, da I skal b l ive
ført frem for Guds lam – vil I
da sige, at der ikke er nogen
Gud?
3 Vil I da stadig forkaste

Kristus, eller kan I se Guds lam?
Tror I, at I skal bo hos ham med
en bevidsthed om jeres skyld?
Tror I, at I kan være lykkelige
ved at bo hos det hellige Væsen,
når jeres sjæl er martret af en
bevidsthed om skyld, fordi I til
stadighed har overtrådt hans
love?

4 Se, jeg siger jer, at I ville være
mere elendige ved at bo hos en
hellig og retfærdig Gud med en
bevidsthed om jeres tilsølethed
over for ham, end I ville være

ved at bo hos de afordømte sjæle
i bhelvede.
5 For se, når I bliver bragt til at

se jeres anøgenhed for Gud og
også Guds herlighed og Jesu
Kristi hellighed, da vil det an-
tænde en flamme af uudsluk-
kelig ild hos jer.

6 O, I aikke-troende, bvend jer
da til Herren, anråb indtræn-
gende Faderen i Jesu navn, så I
måske kan blive fundet pletfrie,
crene, skønne og hvide, idet I
er blevet renset ved dLammets
blod, på den store og yderste dag.

7 Og videre taler jeg til jer,
som aforkaster Guds åbenba-
ringer og siger, at de er afskaffet,
at der ikke er nogen åbenbarin-
ger, ej heller profetier, ej heller
gaver, ej heller helbredelse, ej
heller tungetale og boversættelse
af tungetale.

8 Se, jeg siger jer, at den, der
forkaster dette, kender ikke
Kristi aevangelium, ja, han har
ikke læst skrifterne, hvis han
har, så bforstår han dem ikke.

9 For læser vi ikke, at Gud er
den asamme i går, i dag og
for evigt, og at der hos ham
ikke findes foranderlighed eller
skygge af ændring?

10 Og se, hvis I har forestillet
jer en gud, der forandrer sig,
eller hos hvem der findes skyg-
ge af ændring, da har I forestillet

9 2a Mal 3:23; 3 Ne 28:31.
b Morm 5:23;

L&P 63:20–21.
gs Verden – Verdens
ende.

c 3 Ne 26:3.
4a gs Fordømmelse.

b gs Helvede.

5a 2 Ne 9:14.
6a gs Vantro.

b Ez 18:23, 32;
L&P 98:47.

c gs Ren og uren.
d gs Guds lam.

7a 3 Ne 29:6–7.
b 1 Kor 12:7–10;

TA 1:7.
8a gs Evangelium.

b Matt 22:29.
9a Hebr 13:8;

1 Ne 10:18–19;
Alma 7:20;
Moro 8:18;
L&P 20:12.
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jer en gud, som ikke er en gud,
der gør mirakler.
11 Men se, jeg vil vise jer

en gud, der gør mirakler, ja,
Abrahams Gud og Isaks Gud
og Jakobs Gud; og det er den
selv samme aGud, som skabte
himlene og jorden og alt, som
er i dem.

12 Se, han skabte Adam, og
ved aAdam kom menneskets
bfald. Og på grund af menne-
skets fald kom Jesus Kristus,
ja, Faderen og Sønnen; og på
grund af Jesus Kristus kom
menneskets cforløsning.

13 Og på grund af menneskets
forløsning, som kom ved Jesus
Kristus, bliver de bragt tilbage
til Herrens nærhed; ja, det er
derved, at alle mennesker bliver
forløst, fordi Kristi død tilveje-
bringer aopstandelsen, som til-
vejebringer en forløsning fra en
uendelig bsøvn, af hvilken søvn
alle mennesker skal blive væk-
ket ved Guds kraft, når basunen
lyder; og de skal komme frem,
både små og store, og alle
skal stå foran hans domstol,
forløst og løst fra dette dødens
evige cbånd, hvilken død er en
timelig død.

14 Og så kommer den Helliges
astraffedom over dem; og da
kommer den tid, da den, der er
btilsølet, skal forblive tilsølet;
og den, der er retfærdig, skal

forblive retfærdig; den, der er
lykkelig, skal forblive lykkelig,
og den, der er ulykkelig, skal
forblive ulykkelig.

15 Og se, o alle I, der har
forestillet jer en gud, som aikke
kan gøre mirakler , jeg vi l
spørge jer: Er alt det, som jeg
har talt om, sket? Er enden
kommet endnu? Se, jeg siger
jer: Nej, og Gud er ikke hørt
op med at være en gud, som
gør mirakler.

16 Se, er det, som Gud har
udført, ikke vidunderligt i vore
øjne? Jo, og hvem kan fatte
Guds vidunderlige agerninger?

17 Hvem vil sige, at det ikke
var et mirakel, at himlen og
jorden blev til ved hans aord,
og at mennesket ved hans ords
kraft blev bskabt af jordens
cstøv, og at der ved hans ords
kraft er blevet udført mirakler?

18 Og hvem vil sige, at Jesus
Kristus ikke gjorde mange mæg-
tige amirakler? Og der blev
udført mange mægtige mirakler
ved apostlenes hænder.

19 Og hvis der blev udført
amirakler dengang, hvorfor kan
Gud da være hørt op med at
være en gud, der gør mirakler,
og alligevel være et uforander-
ligt væsen? Og se, jeg siger jer,
at han forandrer sig ikke, om så
var, ville han høre op med at
være Gud, og han hører ikke op

11a 1 Mos 1:1; Mosi 4:2;
L&P 76:20–24.
gs Jesus Kristus.

12a Mosi 3:26.
b gs Fald, Adams

og Evas.
c gs Forløse.

13a Hel 14:15–18.

b L&P 43:18.
c L&P 138:16.

14a gs Dom, den
endelige.

b Alma 7:21;
L&P 88:35.

15a Moro 7:35–37;
L&P 35:8.

gs Mirakel.
16a Sl 40:6; L&P 76:114;

Moses 1:3–5.
17a Jakob 4:9.

b gs Skabe.
c 1 Mos 2:7; Mosi 2:25.

18a Joh 6:14.
19a L&P 63:7–10.
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med at være Gud og er en Gud,
der gør mirakler.
20 Og grunden til, at han hører

op med at gøre amirakler blandt
menneskenes børn, er, at de
synker ned i vantro og viger fra
den rette vej og ikke kender
den Gud, som de skulle bsætte
deres lid til.
21 Se, jeg siger jer, at den, som

tror på Kristus uden at tvivle,
ahvad som helst han beder
Faderen om i Kristi navn, det
skal blive ham skænket; og
det løfte er til alle, ja, helt til
jordens ender.
22 For se, således sagde Jesus

Kristus, Guds Søn, til sine dis-
ciple, som skulle blive tilbage,
ja, og også til alle sine disciple
i mængdens påhør: aDrag ud i
hele verden, og prædik evan-
geliet for hver skabning;

23 og den, der tror og bliver
døbt, skal blive frelst, men
den, der ikke tror, skal blive
afordømt;
24 og disse ategn skal følge

dem, der tror: i mit navn skal
de uddrive bdjævle, de skal tale
med nye tunger, de skal tage
på slanger, og hvis de drikker
noget dødbringende, skal det
ikke skade dem, de skal lægge
chænder på de syge, og de skal
komme sig.

25 Og hver den, der tror på
mit navn uden at tvivle, for
ham vil jeg abekræfte alle mine
ord, ja, helt til jordens ender.

26 Og se nu, hvem kan stå
i m o d H e r r e n s g e r n i n g e r ?
aHvem kan forkaste hans ord?
Hvem vil rejse sig imod Herrens
almægtige kraft? Hvem vil for-
agte Herrens gerninger? Hvem
vil foragte Kristi børn? Se, alle
I, som bforagter Herrens ger-
ninger, for I skal forundre jer
og fortabes.

27 O, foragt da ikke, og bliv
ikke forundret, men lyt til
Herrens ord, og bed Faderen i
Jesu navn om hvad som helst, I
står i behov for. Tvivl ikke,
men vær troende, og begynd
ligesom fordum, og akom til
Herren af hele jeres bhjerte, og
cudarbejd jeres egen frelse med
frygt og bæven for ham.

28 Vær avise i jeres prøves
dage, aflæg al jeres urenhed,
bed ikke for at kunne ødsle det
bort på jeres blyster, men bed
med urokkelig fasthed om, at I
ikke vil give efter for nogen
fristelse, men at I vil tjene den
sande og clevende Gud.
29 Se til, at I ikke bliver døbt

auværdige, se til, at I ikke buvær-
digt spiser af Kristi nadver, men
se til, at I gør alt i cværdighed og

20a Dom 6:11–13;
Eter 12:12–18;
Moro 7:35–37.

b gs Tillid.
21a Matt 21:22;

3 Ne 18:20.
22a Mark 16:15–16.

gs Missionering.
23a gs Fordømmelse.
24a Mark 16:17–18.

gs Tegn.
b ApG 16:16–18.
c gs Salvelse af syge.

25a gs Åbenbaring;
Vidnesbyrd.

26a 3 Ne 29:4–7.
b Ordsp 13:13.

27a Moro 10:30–32.
b Jos 22:5;

L&P 64:22, 34.

gs Hjerte.
c Fil 2:12.

28a Jakob 6:12.
b gs Begære.
c Alma 5:13.

29a gs Døbe, dåb –
Dåbskrav.

b 1 Kor 11:27–30;
3 Ne 18:28–32.

c gs Værdig.
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gør det i Jesu Kristi, den levende
Guds Søns navn; og hvis I gør
dette og holder ud til enden, vil
I på ingen måde blive stødt ud.
30 Se, jeg taler til jer, som om

jeg atalte fra de døde, for jeg
ved, at I skal få mine ord.
31 Fordøm mig ikke på grund

af min aufuldkommenhed, ej
heller min far på grund af hans
ufuldkommenhed, ej heller dem,
som har skrevet før ham; men
giv hellere Gud tak for, at han
har tilkendegivet vore ufuld-
kommenheder for jer, så I kan
lære at være mere vise, end
vi har været.

32 Og se nu, vi har skrevet
denne optegnelse i overens-
stemmelse med vor viden med
de skrifttegn, som hos os bliver
kaldt de areformerede egyptiske,
og som er blevet overleveret og
forandret af os i overensstem-
melse med vor måde at tale på.

33 Og hvis vore plader havde
været store nok, ville vi have
skrevet på hebraisk; men det
hebraiske er også blevet foran-
dret af os; og hvis vi kunne have

skrevet på hebraisk, se, da ville
I ikke have haft nogen ufuld-
kommenhed i vor optegnelse.

34 Men Herren kender det,
som vi har skrevet, og også,
at intet andet folk kender vort
sprog; og fordi intet andet folk
kender vort sprog, har han be-
redt amidler til oversættelsen
af det.

35 Og dette er skrevet, for at
vi kan gøre vore klæder rene
for blodet fra vore brødre, som
er sunket ned i avantro.
36 Og se, det, som vi har

aønsket angående vore brødre,
ja, nemlig at de igen måtte kom-
me til kundskab om Kristus, er
i overensstemmelse med bøn-
nerne fra alle de hellige, som
har boet i landet.

37 Og måtte Herren Jesus
Kristus tilstede, at deres bønner
må blive besvaret i overens-
stemmelse med deres tro; og
måtte Gud Faderen erindre den
pagt, som han har sluttet med
Israels hus, og måtte han vel-
signe dem for evigt ved tro på
Jesu Kristi navn. Amen.

Eters Bog

Optegnelsen om jereditterne, taget fra de fireogtyve plader, der blev
fundet af Limhis folk i kong Mosijas dage.

KAPITEL 1

Moroni forkorter Eters skrivelser

– Eters slægtslinje fremlægges –
Jereditternes sprog bliver ikke
forvirret ved Babelstårnet – Herren

30a Morm 8:26;
Moro 10:27.

31a Morm 8:17;
Eter 12:22–28, 35.

32a 1 Ne 1:2; Mosi 1:4.
34a Mosi 8:13–18;

Eter 3:23, 28;
L&P 17:1.

35a 2 Ne 26:15.
36a Morm 8:24–26;

L&P 10:46–49.
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lover at føre dem til et udsøgt land
og gøre dem til et stort folkeslag.

OG nu skrider jeg, aMoroni,
til at give en beretning om

de fordums indbyggere, som
blev udryddet ved Herrens
bhånd på dette nordlige lands
overflade.
2 Og jeg tager min beretning

fra de afireogtyve plader, som
blev fundet af Limhis folk, og
som bliver kaldt Eters bog.
3 Og da jeg antager, at den

første del af denne optegnelse,
som taler om verdens skabelse,
og også om Adams, og som
giver en beretning fra den tid
helt frem til det store atårn, og
om alt det, der skete blandt
menneskenes børn indtil den
tid, findes hos jøderne –
4 jeg skriver derfor ikke det,

som skete fra aAdams dage
indtil den tid; men det findes
på pladerne; og den, der finder
dem, han skal få magt, så
han kan få den fuldstændige
beretning.
5 Men se, jeg giver ikke den

fuldstændige beretning, men
en del af beretningen giver
jeg, fra tårnet og ned til de blev
udryddet.

6 Og på denne måde giver
jeg beretningen. Han, som skrev
denne beretning, var aEter, og
han var en efterkommer af
Coriantor.
7 Coriantor var Morons søn.

8 Og Moron var Etems søn.
9 Og Etem var Ahas søn.
10 Og Aha var Sets søn.
11 Og Set var Shiblons søn.
12 Og Shiblon var Coms søn.
13 Og Com var Coriantums

søn.
14 Og Coriantum var Amni-

gaddas søn.
15 Og Amnigadda var Arons

søn.
16 Og Aron var efterkommer

af Het, der var Heartoms søn.
17 Og Heartom var Libs søn.
18 Og Lib var Kishs søn.
19 Og Kish var Coroms søn.
20 Og Corom var Levis søn.
21 Og Levi var Kims søn.
22 Og Kim var Moriantons søn.
23 Og Morianton var efterkom-

mer af Riplakish.
24 Og Riplakish var Shez’ søn.
25 Og Shez var Hets søn.
26 Og Het var Coms søn.
27 Og Com var Coriantums søn.
28 Og Coriantum var Emers

søn.
29 Og Emer var Omers søn.
30 Og Omer var Shules søn.
31 Og Shule var Kibs søn.
32 Og Kib var søn af Oriha,

som var søn af Jered,
33 hvilken aJered kom med sin

bror og deres familier sammen
med nogle andre og deres
familier fra det store tårn på
den tid, da Herren bforvirrede
folkets sprog og i sin vrede
svor, at de skulle blive spredt
over hele jordens coverflade;

[Eters Bog]
1 1a gs Moroni,

Mormons søn.
b Morm 5:23;

L&P 87:6–7.
2a Alma 37:21;

Eter 15:33.
3a Omni 1:22;

Mosi 28:17; Hel 6:28.
4a dvs omhandler

samme tidsperiode
som 1 Mos 1–10.

6a Eter 12:2; 15:34.
33a gs Jered.

b 1 Mos 11:6–9.
c Mosi 28:17.
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og i overensstemmelse med
Herrens ord blev folket spredt.
34 Og da Jereds abror var en

stor og mægtig mand og en
mand, der var meget begunsti-
get af Herren, sagde Jered, hans
bror, til ham: Anråb Herren, om
at han ikke vil forvirre os, så vi
ikke kan forstå vore ord.

35 Og det skete, at Jereds
bror anråbte Herren, og Herren
havde medfølelse med Jered,
derfor forvirrede han ikke Je-
reds sprog; og Jered og hans
bror blev ikke forvirret.

36 Derpå sagde Jered til sin
bror: Anråb Herren igen, og
det kan være, at han vil vende
sin vrede fra dem, der er vore
venner, så han ikke forvirrer
deres sprog.

37 Og det skete, at Jereds
bror anråbte Herren, og Her-
ren havde medfølelse med
deres venner og også med
deres familier, så de ikke blev
forvirret.

38 Og det skete, at Jered talte
til sin bror igen og sagde: Gå
hen og adspørg Herren, om
han vil drive os ud af landet, og
hvis han vil drive os ud af lan-
det, anråb ham da om, hvor vi
skal drage hen. Og hvem ved,
om ikke Herren vil føre os til et
land, der er amere udsøgt end
alle andre på jorden. Og om så
er, lad os da være trofaste mod
Herren, så vi kan få det som
vor arvelod.

39 Og det skete, at Jereds bror
anråbte Herren i overensstem-

melse med det, der var blevet
talt ved Jereds mund.

40 Og det skete, at Herren hør-
te Jereds bror og havde medfø-
lelse med ham og sagde til ham:

41 Gå ud, og saml dine flokke
sammen, både han og hun af
enhver art, og jordens frø af en-
hver art, og også dine afamilier,
og også din bror Jered og hans
familie, og også dine bvenner
og deres familier og Jereds ven-
ner og deres familier.

42 Og når du har gjort dette,
skal du agå i spidsen for dem
ned i den dal, der ligger mod
nord. Og der vil jeg møde dig,
og jeg vil drage bforan dig ind i
et land, som er cmere udsøgt
end alle andre lande på jorden.

43 Og der vil jeg velsigne
dig og dine efterkommere, og
af dine efterkommere og efter-
kommerne af din bror og af
dem, som vil drage med dig, vil
jeg oprejse mig et stort folkeslag.
Og der skal ikke findes noget
større folkeslag på hele jordens
overflade end det, som jeg vil
oprejse mig af dine efterkomme-
re. Og således vil jeg gøre for
dig, fordi du denne lange tid
har anråbt mig.

KAPITEL 2

Jereditterne forbereder sig på deres
rejse til et forjættet land – Det er
et udsøgt land, hvor menneskene
skal tjene Kristus eller blive fejet
bort – Herren taler med Jereds bror

34a gs Jereds bror.
38a gs Forjættet land.
41a Eter 6:20.

b Eter 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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i tre timer – Jereditterne bygger
fartøjer – Herren beder Jereds
bror om at foreslå, hvordan fartø-
jerne skal oplyses.

Og det skete, at Jered og hans
bror og deres familier og også
Jereds og hans brors venner og
deres familier drog ned i den
dal, der lå mod nord (og dalens
navn var aNimrod, idet den
var opkaldt efter den mægtige
jæger), med deres flokke, som
de havde samlet sammen, han
og hun af hver art.
2 De satte også snarer og

fangede luftens fugle, og de
lavede også et kar, hvori de
medbragte fisk fra vandene.

3 Og de medbragte også dese-
ret, der, når det oversættes,
betyder honningbi; og således
medbragte de bisværme og alle
slags af det, der fandtes på lan-
dets overflade, frø af enhver art.

4 Og det skete, at da de var
kommet ned i Nimrods dal,
kom Herren ned og talte med
Jereds bror; og han var i en
asky, og Jereds bror så ham ikke.
5 Og det skete, at Herren befa-

lede dem, at de skulle drage ud
i ørkenen, ja, ud i den del, hvor
der aldrig havde været nogen.
Og det skete, at Herren drog
foran dem og talte med dem,
mens han stod i en asky, og gav
anvisninger på, hvor de skulle
rejse hen.

6 Og det skete, at de rejste i

ørkenen og byggede fartøjer,
hvori de krydsede mange van-
de, idet de bestandig blev ledt
af Herrens hånd.

7 Og Herren ville ikke tillade
dem, at de skulle standse i ør-
kenen hinsides havet, men han
ville, at de skulle drage helt til
det aforjættede land, som var
mere udsøgt end alle andre
lande, og som Gud Herren hav-
de bevaret til et retfærdigt folk.

8 Og i sin vrede havde han
svoret over for Jereds bror, at
de, der skulle besidde dette
forjættede land fra den tid af og
for evigt, skulle atjene ham, den
sande og eneste Gud, ellers ville
de blive bfejet bort, når hans
vredes fylde kom over dem.

9 Og nu kan vi se Guds forord-
ninger angående dette land, at
det er et forjættet land, og at
ethvert folkeslag, der besidder
det, må tjene Gud, ellers vil de
blive fejet bort, når hans vredes
fylde kommer over dem. Og
hans vredes fylde kommer over
dem, når de er blevet modne i
ugudelighed.

10 For se, dette er et land, der
er mere udsøgt end alle andre
lande, derfor må den, der be-
sidder det, tjene Gud eller blive
fejet bort, for det er Guds evigt-
varende forordning. Og det
er ikke førend ugudelighedens
afylde blandt landets børn, at
de bliver bfejet bort.
11 Og dette kommer til jer, o I

2 1a 1 Mos 10:8.
4a 4 Mos 11:25;

L&P 34:7–9;
JS–H 1:68.

5a 2 Mos 13:21–22.

7a 1 Ne 4:14.
gs Forjættet land.

8a Eter 13:2.
b Jar 1:3, 10;

Alma 37:28;

Eter 9:20.
10a 2 Ne 28:16.

b 1 Ne 17:37–38.
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aikke-jøder, for at I kan kende
Guds forordninger – så I kan
omvende jer og ikke fortsætte i
jeres syndighed, indtil fylden
kommer, så I ikke nedkalder
Guds vredes fylde over jer,
som landets indbyggere hidtil
har gjort.
12 Se, dette er et udsøgt land,

og ethvert folkeslag, der be-
sidder det, skal være afri for
trældom og for fangenskab og
for alle andre folkeslag under
himlen, hvis de blot vil btjene
landets Gud, som er Jesus
Kristus, der er blevet tilkendegi-
vet ved det, som vi har skrevet.

13 Og nu går jeg videre med
min optegnelse; for se, det skete,
at Herren førte Jered og hans
brødre helt frem til det store
hav, som skiller landene. Og da
de kom til havet, slog de deres
telte op, og de gav stedet navnet
Moriankumer; og de boede i
telte, og boede i telte ved kysten
i et tidsrum af fire år.

14 Og det skete ved slutningen
af de fire år, at Herren igen kom
til Jereds bror og stod i en sky og
talte med ham. Og i et tidsrum
af tre timer talte Herren med
Jereds bror og arevsede ham,
fordi han ikke huskede at
bpåkalde Herrens navn.

15 Og Jereds bror angrede det
onde, som han havde gjort, og
påkaldte Herrens navn for sine
brødre, som var med ham. Og
Herren sagde til ham: Jeg vil
tilgive dig og dine brødre jeres

synder; men du skal ikke synde
mere, for I skal huske, at min
aÅnd ikke stedse vil bkæmpe
med mennesket; hvis I derfor
synder, indtil I er fuldstændig
modne, vil I blive forstødt fra
Herrens nærhed. Og dette er
mine tanker om det land, som
jeg vil give jer som jeres arvelod,
for det skal være et land, cmere
udsøgt end alle andre lande.

16 Og Herren sagde: Tag fat
på arbejdet, og byg fartøjer på
samme måde, som I hidtil har
bygget. Og det skete, at Jereds
bror tog fat på arbejdet, og
også hans brødre, og byggede
i overensstemmelse med Her-
rens aanvisninger fartøjer på
samme måde, som de havde
bygget. Og de var små, og de
var lette på vandet, ja, som en
fugls lethed på vandet.

17 Og de var bygget på en
sådan måde, at de var overor-
dentligt atætte, så de kunne
holde vand ligesom et fad, og
bunden på dem var tæt som et
fad, og siderne på dem var tætte
som et fad, og enderne på dem
var spidset til, og dækket var
tæt som et fad, og længden på
dem var som længden af et træ,
og lugen i dem var, når den var
lukket, tæt som et fad.

18 Og det skete, at Jereds bror
anråbte Herren og sagde: O
Herre, jeg har udført det arbej-
de, som du har befalet mig, og
jeg har lavet fartøjerne sådan,
som du har vist mig.

11a 2 Ne 28:32.
12a gs Frihed.

b Es 60:12.
14a gs Revselse.

b gs Bøn.
15a Eter 15:19.

b 2 Ne 26:11;
Morm 5:16.

c Eter 9:20.
16a 1 Ne 17:50–51.
17a Eter 6:7.
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19 Og se, o Herre, i dem findes
der intet lys; hvor skal vi styre
hen? Og vi omkommer også, for
i dem kan vi ikke ånde anden
luft end den, som findes i dem;
derfor vil vi omkomme.

20 Og Herren sagde til Jereds
bror: Se, du skal lave et hul i
dækket og ligeså i bunden, og
når du trænger til luft, skal du
åbne for hullet og få luft. Og om
så sker, at der kommer vand
ind til dig, se, da skal du lukke
for hullet, så I ikke omkommer
i det indstrømmende vand.

21 Og det skete, at Jereds bror
gjorde, sådan som Herren havde
befalet.

22 Og han anråbte igen Herren
og sagde: O Herre, se, jeg har
gjort, sådan som du har befalet
mig, og jeg har bygget fartøjerne
til mit folk, men se, der findes
intet lys i dem. Se, o Herre, vil
du tillade, at vi skal krydse dette
store vand i mørke?

23 Og Herren sagde til Jereds
bror: Hvad vil I, at jeg skal gøre,
for at I kan have lys i jeres
fartøjer? For se, I kan ikke have
ruder, for de vil blive slået i
stykker; ej heller skal I tage ild
med jer, for I skal ikke drage af
sted ved lyset af ild.

24 For se, I skal være som en
hval midt i havet, for bølger så
høje som bjerge skal slå imod
jer. Alligevel vil jeg bringe jer op
igen af havets dyb, for avindene
er udgået af min mund, og også
bregnen og oversvømmelserne
har jeg sendt ud.
25 Og se, jeg bereder jer på

dette, for I kan ikke krydse dette
store dyb, medmindre jeg bere-
der jer mod havets bølger og
de vinde, som er udgået, og
de oversvømmelser, som skal
komme. Derfor, hvad vil I have,
at jeg skal berede for jer, så
I kan have lys, når I er opslugt
i havets dyb?

KAPITEL 3

Jereds bror ser Herrens finger, da
han rører seksten sten – Kristus
viser sit åndelige legeme for Jereds
bror – De, der har en fuldkommen
kundskab, kan ikke holdes uden for
sløret – Der sørges for oversættere,
så den jereditiske optegnelse kan
komme frem i lyset.

Og det skete, at Jereds bror (se,
antallet af fartøjer, der var blevet
bygget, var otte), gik op på det
bjerg, som de kaldte Shelem på
grund af dets overordentlige
store højde, og smeltede seksten
små sten ud af en klippe; og
de var hvide og klare ligesom
gennemsigtigt glas; og han bar
dem i sine hænder op til toppen
af bjerget og anråbte igen
Herren og sagde:

2 O Herre, du har sagt, at vi vil
blive omgivet af vandet. Se nu,
o Herre, og bliv ikke vred på
din tjener på grund af hans
svaghed over for dig, for vi
ved, at du er hellig og bor i
himlene, og at vi er uværdige
for dig; som følge af afaldet er
vor bnatur blevet bestandig ond;
alligevel har du, o Herre, givet

24a Eter 6:5.
b Sl 148:8.

3 2a gs Fald, Adams
og Evas.

b Mosi 3:19.
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os den befaling, at vi skal
påkalde dig, så vi fra dig kan
få efter vore ønsker.
3 Se, o Herre, du har slået os

på grund af vor ugudelighed
og har drevet os ud, og i disse
mange år har vi været i ørkenen;
alligevel har du været abarm-
hjertig mod os. O Herre, se på
mig med medlidenhed, og
bortvend din vrede fra dette dit
folk, og tillad ikke, at de skal
drage over dette oprørte dyb i
mørke, men se disse ting, som
jeg har smeltet ud af klippen.

4 Og jeg ved, o Herre, at du
har al amagt og kan gøre, hvad
end du vil til menneskets gavn;
rør derfor ved disse sten, o
Herre, med din finger, og bered
dem, så de kan lyse i mørket;
og de skal lyse for os i de fartø-
jer, som vi har bygget, så vi kan
have lys, mens vi krydser havet.
5 Se, o Herre, du kan gøre

dette. Vi ved, at du er i stand til
at vise stor magt, som asynes
lille for menneskers forstand.

6 Og det skete, at da Jereds
bror havde sagt disse ord, se, da
astrakte Herren sin hånd ud og
rørte ved stenene en efter en
med sin finger. Og bsløret blev
taget bort fra Jereds brors øjne,
og han så Herrens finger; og
den var som fingeren på et men-
neske, som af kød og blod; og
Jereds bror faldt ned for Herren,
for han var overvældet af frygt.
7 Og Herren så, at Jereds bror

var faldet til jorden, og Herren
sagde til ham: Rejs dig, hvorfor
er du faldet om?

8 Og han siger til Herren:
Jeg så Herrens finger, og jeg
frygtede, at han ville slå mig,
for jeg vidste ikke, at Herren
havde kød og blod.

9 Og Herren sagde til ham: På
grund af din tro har du set, at jeg
skal påtage mig akød og blod;
og aldrig er nogen kommet til
mig med så overordentlig stor
tro, som du har; for var det ikke
sådan, kunne du ikke have set
min finger. Så du mere end det?

10 Og han svarede: Nej, Herre,
vis dig for mig.

11 Og Herren sagde til ham:
Tror du de ord, som jeg vil tale?

12 Og han svarede: Ja, Herre,
jeg ved, at du taler sandhed, for
du er en sanddru Gud og kan
aikke lyve.
13 Og da han havde sagt disse

ord, se, da aviste Herren sig for
ham og sagde: bFordi du ved
dette, er du forløst fra faldet;
derfor er du blevet ført tilbage
til min nærhed; derfor cviser
jeg mig for dig.

14 Se, jeg er ham, som fra ver-
dens grundlæggelse var beredt
til at aforløse mit folk. Se, jeg er
Jesus Kristus. Jeg er bFaderen og
Sønnen. I mig skal hele menne-
skeslægten have cliv, og det for
evigt, ja, de som vil tro på mit
navn; og de skal blive mine
dsønner og mine døtre.

3a Eter 1:34–43.
4a gs Magt.
5a Es 55:8–9;

1 Ne 16:29.
6a gs Jesus Kristus.

b Eter 12:19, 21.

9a gs Kød; Jesus
Kristus; Dødelighed.

12a Hebr 6:18.
13a L&P 67:10–11.

b En 1:6–8.
c gs Jesus Kristus –

Kristi forudtilværelse.
14a gs Forløse; Forløser.

b Mosi 15:1–4.
c Mosi 16:9.
d gs Guds sønner

og døtre.
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15 Og aldrig har jeg vist mig
for mennesket, som jeg har
skabt, for aldrig har mennesket
atroet på mig, som du har. Ser
du, at du er skabt efter mit eget
bbillede? Ja, alle mennesker blev
skabt i begyndelsen efter mit
eget billede.
16 Se, dette legeme, som du

nu ser, er min aånds legeme; og
mennesket har jeg skabt efter
min ånds legeme; og ligesom
jeg viser mig for dig i ånden,
således vil jeg vise mig for mit
folk i kødet.
17 Og se, som jeg, Moroni,

sagde, kan jeg ikke give en fuld-
stændig beretning om dette,
som er skrevet, derfor er det mig
nok at sige, at Jesus viste sig for
denne mand i ånden på samme
måde og med samme udseende
som det legeme, hvormed han
aviste sig for nefitterne.
18 Og han betjente ham, lige-

som han betjente nefitterne;
og alt dette for at denne mand
skulle vide, at han var Gud, på
grund af de mange store gernin-
ger, som Herren havde vist ham.

19 Og på grund af denne
mands kundskab kunne han
ikke afholdes fra at se ind bag
asløret; og han så Jesu finger,
som, da han så den, fik ham til
at falde om af frygt, for han
vidste, at det var Herrens finger;
og han havde ikke længere tro,
for han vidste uden at tvivle.
20 Da han derfor havde denne

fuldkomne kundskab om Gud,
kunne han aikke holdes uden
for sløret; derfor så han Jesus;
og han betjente ham.

21 Og det skete, at Herren
sagde til Jereds bror: Se, du
skal ikke lade det, som du har
set og hørt, komme ud i verden,
førend den atid kommer, da jeg
skal forherlige mit navn i kødet;
derfor skal du bevare det, som
du har set og hørt og ikke vise
det til nogen.

22 Og se, når du kommer til
mig, skal du skrive det og for-
segle det, så ingen kan oversæt-
te det; for du skal skrive det på
et sprog, så det ikke kan læses.

23 Og se, disse ato sten vil jeg
give til dig, og også dem skal du
forsegle sammen med det, som
du skal skrive.

24 For se, det sprog, som du
skal skrive, har jeg forvirret;
derfor vil jeg, når jeg anser tiden
for at være inde, foranledige, at
disse sten skal gøre det, som du
skal skrive, tydeligt for menne-
skenes øjne.

25 Og da Herren havde sagt
disse ord, viste han Jereds bror
aalle jordens indbyggere, som
havde været til, og også alle
dem, som ville blive til; og han
holdt dem ikke tilbage for hans
blik, ja, lige til jordens ender.

26 For han havde tidligere
sagt til ham, at ahvis han ville
btro på ham og på, at han kunne
vise ham calt – da ville det blive

15a gs Tro.
b 1 Mos 1:26–27;

Mosi 7:27;
L&P 20:17–18.

16a gs Ånd.

17a 3 Ne 11:8–10.
19a gs Slør.
20a Eter 12:19–21.
21a Eter 4:1.
23a gs Urim og Tummim.

25a Moses 1:8.
26a Eter 3:11–13.

b gs Tro.
c Eter 4:4.
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vist ham; derfor kunne Herren
ikke holde noget tilbage for
ham, for han vidste, at Herren
kunne vise ham alt.
27 Og Herren sagde til ham:

Skriv dette, og aforsegl det, så
vil jeg vise det til menneskenes
børn, når jeg anser tiden for at
være inde.

28 Og det skete, at Herren
befalede ham, at han skulle
forsegle de to asten, som han
havde modtaget, og ikke vise
dem, førend Herren ville vise
dem til menneskenes børn.

KAPITEL 4

Moroni får befaling om at forsegle
Jereds brors skrivelser – De vil ikke
blive åbenbaret, før menneskene har
tro som Jereds bror – Kristus befa-
ler mennesker at tro på hans og
hans disciples ord – Menneskene
får befaling om at omvende sig, tro
på evangeliet og blive frelst.

Og Herren befalede Jereds bror
at gå ned fra bjerget fra Herrens
nærhed og askrive det, som han
havde set; og det måtte ikke
komme ud til menneskenes
børn, bførend efter at han var
blevet løftet op på korset; og
af denne grund opbevarede
kong Mosija dem, for at de ikke
skulle komme ud til verden,
førend Kristus havde vist sig
for sit folk.

2 Og efter at Kristus i sandhed

havde vist sig for sit folk, befale-
de han, at de skulle gøres kendt.

3 Og se, siden da er de alle
sunket ned i vantro, og der er
ingen tilbage undtagen lamanit-
terne, og de har forkastet Kristi
evangelium; derfor er det blevet
mig befalet, at jeg igen skal
askjule dem i jorden.
4 Se, jeg har på disse plader

skrevet netop det, som Jereds
bror så; og der er aldrig blevet
tilkendegivet noget større end
det, som blev tilkendegivet for
Jereds bror.

5 Derfor har Herren befalet
mig at skrive det, og jeg har
skrevet det. Og han befalede
mig, at jeg skulle aforsegle det,
og han har også befalet mig, at
jeg skulle forsegle oversættelsen
deraf; derfor har jeg forseglet
boversætterne i overensstem-
melse med Herrens befaling.

6 For Herren sagde til mig: Det
skal ikke udgå til ikke-jøderne,
førend den dag, da de omven-
der sig fra deres ugudelighed
og bliver rene for Herren.

7 Og på den dag, da de vil
udøve tro på mig, siger Herren,
sådan som Jereds bror gjorde,
så de kan blive ahelliggjorte i
mig, da vil jeg gøre det, som
Jereds bror så, kendt for dem,
sådan at jeg endog vil udfolde
alle mine åbenbaringer for dem,
siger Jesus Kristus, Guds Søn,
bFader til himlene og til jorden
og alt, der er i dem.

27a 2 Ne 27:6–8.
28a L&P 17:1.
4 1a Eter 12:24.

gs Skrifter.

b Eter 3:21.
3a Morm 8:14.
5a Eter 5:1.

b L&P 17:1;

JS–H 1:52.
gs Urim og Tummim.

7a gs Helliggørelse.
b Mosi 3:8.
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8 Og den, der vil astride mod
Herrens ord, lad ham være for-
bandet; og den, der vil bforkaste
dette, lad ham være forbandet;
for til dem vil jeg cintet større
vise, siger Jesus Kristus; for jeg
er ham, som taler.
9 Og på min befaling åbnes og

alukkes himlene; og på mit ord
skal bjorden ryste; og på min
befaling skal dens indbyggere
forgå, ja, som ved ild.
10 Og den, som ikke tror mine

ord, tror ikke mine disciple;
og afgør selv, om det ikke er
mig, der taler; for I skal vide på
den ayderste dag, at det er mig,
der taler.

11 Men den, som atror det,
som jeg har talt, ham vil jeg
besøge med min Ånds tilken-
degivelser, og han skal vide og
aflægge vidnesbyrd. For på
grund af min Ånd skal han
bvide, at dette er csandt; for
det formår menneskene til at
gøre godt.

12 Og hvad end der formår
menneskene til at gøre godt, er
af mig, for det agode kommer
ikke fra nogen anden end fra
mig. Jeg er han, som leder men-
neskene til alt godt; den, der
bikke vil tro mine ord, vil ikke
tro på mig – at jeg er; og den,
der ikke vil tro på mig, vil ikke
tro på Faderen, som sendte mig.

For se, jeg er Faderen, jeg er
verdens clys og dliv og sandhed.
13 aKom til mig, o I ikke-jøder,

og jeg vil vise jer det, der er
større, den kundskab, der er
skjult på grund af vantro.

14 Kom til mig, o I Israels hus,
og det skal blive atilkendegivet
for jer, hvor store ting Faderen
har beredt for jer fra verdens
grundlæggelse; og det er ikke
kommet til jer på grund af
vantro.

15 Se, når I sønderriver det slør
af vantro, der får jer til at forbli-
ve i jeres forfærdelige tilstand af
ugudelighed og hårdhjertethed
og sindsblindhed, da skal de
store og forunderlige ting, som
har været askjult for jer fra ver-
dens grundlæggelse – ja, når
I påkalder Faderen i mit navn
med et sønderknust hjerte og
en angerfuld ånd, da skal I vide,
at Faderen har husket den pagt,
som han sluttede med jeres
fædre, o, Israels hus.

16 Og da skal mine aåbenba-
ringer, som jeg har ladet skrive
ved min tjener Johannes, blive
foldet ud for øjnene af hele
folket. Husk, når I ser dette,
da skal I vide, at tiden er for
hånden, da det skal blive tilken-
degivet, ja, i handling.

17 Derfor, anår I modtager
denne optegnelse, da kan I vide,

8a 3 Ne 29:5–6;
Morm 8:17.

b 2 Ne 27:14; 28:29–30.
c Alma 12:10–11;

3 Ne 26:9–10.
9a 1 Kong 8:35;

L&P 77:8.
b Hel 12:8–18;

Morm 5:23.

10a 2 Ne 33:10–15.
11a L&P 5:16.

b gs Vidnesbyrd.
c Eter 5:3–4;

Moro 10:4–5.
12a Alma 5:40;

Moro 7:16–17.
b 3 Ne 28:34.
c gs Lys, Kristi lys.

d Joh 8:12;
Alma 38:9.

13a 3 Ne 12:2–3.
14a L&P 121:26–29.
15a 2 Ne 27:10.
16a Åb 1:1;

1 Ne 14:18–27.
17a 3 Ne 21:1–9, 28.
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at Faderens værk er begyndt på
hele landets overflade.
18 Derfor, aomvend jer, alle I

jordens ender, og kom til mig,
og tro på mit evangelium, og
bliv bdøbt i mit navn; for den,
der tror og bliver døbt, skal
blive frelst; men den, der ikke
tror, skal blive fordømt; og ctegn
skal følge dem, der tror på mit
navn.

19 Og velsignet er den, der
på den yderste dag viser sig at
være atrofast mod mit navn, for
han skal blive løftet op for at
bo i det rige, som er beredt for
ham bfra verdens grundlæggel-
se. Og se, det er mig, der har
talt det. Amen.

KAPITEL 5

Tre vidner og værket selv skal stå
som et vidnesbyrd om Mormons
Bogs sandhed.

Og se, jeg, Moroni, har efter min
hukommelse skrevet de ord,
som blev mig befalet; og jeg har
fortalt dig om det, som jeg har
aforseglet; rør det derfor ikke i
den hensigt, at du vil oversætte
det, for det er dig forbudt,
medmindre Gud siden hen
anser det for víst.
2 Og se, du kan blive begun-

stiget, så du kan få lov til at vise

pladerne til adem, som skal
hjælpe med til at bringe dette
værk frem;

3 og ved Guds kraft skal de
blive vist til atre; og derfor skal
de med vished bvide, at dette er
csandt.
4 Og ved tre avidners mund

skal dette blive stadfæstet; og de
tre vidners vidnesbyrd og dette
værk, hvori Guds kraft skal
vises, og også hans ord, hvorom
Faderen og Sønnen og Hellig-
ånden aflægger vidnesbyrd –
og alt dette skal stå som et
vidnesbyrd mod verden på den
yderste dag.

5 Og dersom de omvender sig
og akommer til Faderen i Jesu
navn, skal de blive modtaget i
Guds rige.

6 Og se, afgør selv, om jeg har
nogen myndighed til dette, for
I skal vide, at jeg har myndig-
hed, når I ser mig, og vi skal stå
foran Gud på den yderste dag.
Amen.

KAPITEL 6

Jereditternes fartøjer bliver af vin-
den drevet til det forjættede land –
Folket priser Herren for hans
godhed – Oriha bliver udpeget til
konge over dem – Jered og hans
bror dør.

18a 3 Ne 27:20;
Moro 7:34.

b Joh 3:3–5.
gs Døbe, dåb –
En nødvendighed.

c gs Åndens gaver.
19a Mosi 2:41;

L&P 6:13.
gs Jesus Kristus –

At påtage sig Jesu
Kristi navn.

b 2 Ne 9:18.
5 1a 2 Ne 27:7–8, 21;

Eter 4:4–7.
2a 2 Ne 27:12–14;

L&P 5:9–15.
3a 2 Ne 11:3; 27:12.

b L&P 5:25.

c Eter 4:11.
4a Se indledningen til

L&P 17 og versene
1–3; se også »De tre
vidners vidnesbyrd«
foran i Mormons Bog.

5a Morm 9:27;
Moro 10:30–32.
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Og nu går jeg, Moroni, videre
med at skrive optegnelsen om
Jered og hans bror.
2 For det skete, efter at Herren

havde beredt de asten, som
Jereds bror havde båret op på
bjerget, at Jereds bror kom ned
fra bjerget, og han anbragte
stenene i de fartøjer, der var
blevet bygget, én i hver ende; og
se, de gav fartøjerne lys.

3 Og således lod Herren stene-
ne lyse i mørket for at give lys
til mænd, kvinder og børn, så
de ikke skulle krydse de store
vande i mørke.

4 Og det skete, at da de havde
beredt al slags mad, så de kunne
leve deraf på vandet og ligele-
des foder til deres flokke og
hjorde og alle de store dyr eller
små dyr eller fugle, som de
skulle bringe med sig – og det
skete, at da de havde gjort alt
dette, gik de ombord i deres
skibe eller fartøjer og stod til søs,
idet de betroede sig til Herren
deres Gud.

5 Og det skete, at Gud Herren
foranledigede, at en arasende
vind skulle blæse hen over
vandenes overflade mod det
forjættede land; og således blev
de kastet om på havets bølger
for vinden.
6 Og det skete, at de mange

gange blev begravet i havets
dyb på grund af bølgerne, der
var så høje som bjerge, og som
brød ind over dem, og også
på grund af de store og skræk-

kelige uvejr, som blev forårsaget
af vindens heftighed.

7 Og det skete, at når de blev
begravet i dybet, var der ikke
noget vand, der kunne forvolde
dem skade, idet skibene var
atætte som et fad, og de var også
tætte som Noas bark; når de
derfor var omgivet af de mange
vande, anråbte de Herren, og
han bragte dem atter op til
overfladen af vandene.

8 Og det skete, at vinden aldrig
hørte op med at blæse mod det
forjættede land, mens de var på
vandene; og således blev de
drevet frem for vinden.

9 Og de asang lovsange til
Herren; ja, Jereds bror sang
lovsange til Herren, og han
btakkede og priste Herren hele
dagen lang; og når natten kom,
holdt de ikke op med at prise
Herren.

10 Og således blev de drevet
frem; og ingen af havets uhyrer
kunne knuse dem, ej heller kun-
ne nogen hval gøre dem skade;
og de havde lys til stadighed,
hvad enten de var oven over
vandet eller under vandet.

11 Og således blev de drevet
frem på vandet i tre hundrede
og fireogfyrre dage.

12 Og de gik i land på kysten
af det forjættede land. Og da de
havde sat fod på kysten af det
forjættede land, bøjede de sig
ned på landets overflade og
ydmygede sig for Herren og
udgød glædestårer for Herren

6 2a Eter 3:3–6.
5a Eter 2:24–25.
7a Eter 2:17.

b 1 Mos 6:14;
Moses 7:43.

9a gs Synge.

b 1 Krøn 16:7–9;
Alma 37:37;
L&P 46:32.
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på grund af hans store, milde
barmhjertighed imod dem.
13 Og det skete, at de drog

frem på landets overflade og
begyndte at dyrke jorden.

14 Og Jered havde fire sønner,
og de hed Jakom og Gilga og
Maha og Oriha.

15 Og Jereds bror fik også
sønner og døtre.

16 Og Jereds og hans brors
avenner var i antal omkring
toogtyve sjæle; og de fik også
sønner og døtre, før de kom til
det forjættede land, og derfor
begyndte de at blive mange.

17 Og de blev undervist om
at avandre ydmygt for Herren,
og de blev også bundervist fra
det høje.
18 Og det skete, at de begyndte

at sprede sig ud over landets
overflade og at mangfoldiggøre
sig og at dyrke jorden; og de
voksede sig stærke i landet.

19 Og Jereds bror begyndte at
blive gammel, og han så, at han
snart måtte gå ned i graven,
derfor sagde han til Jered: Lad
os samle vort folk sammen, så vi
kan tælle dem, og så vi kan få at
vide af dem, hvad de ønsker af
os, førend vi går ned i vor grav.

20 Og i overensstemmelse
hermed blev folket samlet sam-
men. Se, antallet af Jereds brors
sønner og døtre var toogtyve
sjæle; og antallet af Jereds søn-
ner og døtre var tolv, hvoraf
fire var sønner.

21 Og det skete, at de talte de-
res folk; og efter at de havde talt

dem, ønskede de at få at vide af
dem, hvad de ville, at de skulle
gøre, før de gik ned i deres grav.

22 Og det skete, at folket
ønskede af dem, at de skulle
asalve en af deres sønner til at
være konge over sig.

23 Og se nu, dette foruroligede
dem. Og Jereds bror sagde til
dem: Dette afører visselig til
fangenskab.

24 Men Jered sagde til sin bror:
Tillad dem, at de må få en kon-
ge. Og derfor sagde han til dem:
Udvælg jer en konge blandt
vore sønner, hvem I selv vil.

25 Og det skete, at de valgte
Jereds brors førstefødte, og hans
navn var Pagag. Og det skete,
at han afslog og ikke ville være
deres konge. Og folket ville, at
hans far skulle tvinge ham,
men hans far ville ikke; og han
befalede dem, at de ikke skulle
tvinge nogen til at være deres
konge.

26 Og det skete, at de valgte
alle Pagags brødre, og de ville
ikke.

27 Og det skete, at heller ingen
af Jereds sønner ville, ingen med
undtagelse af én, og Oriha blev
salvet til at være konge over
folket.

28 Og han begyndte at regere,
og folket begyndte at have frem-
gang, og de blev overordentlig
rige.

29 Og det skete, at Jered døde
og ligeledes hans bror.

30 Og det skete, at Oriha
vandrede ydmygt for Herren

16a Eter 1:41.
17a gs Vandre, vandre

med Gud.

b gs Åbenbaring.
22a gs Salve.
23a 1 Sam 8:10–18;

Mosi 29:16–23.
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og huskede, hvilke store ting
Herren havde gjort for hans far,
og han lærte også sit folk, hvilke
store ting Herren havde gjort
for deres fædre.

KAPITEL 7

Oriha regerer i retfærdighed –
Under tilranelse af magt og strid
dannes Shules og Cohors rivalise-
rende riger – Profeterne fordømmer
folkets ugudelighed og afgudsdyr-
kelse, hvorefter de omvender sig.

Og det skete, at Oriha fældede
dom i landet i retfærdighed alle
sine dage, og hans dage var
overordentlig mange.

2 Og han fik sønner og døtre,
ja, han fik enogtredive, hvori-
blandt var treogtyve sønner.

3 Og det skete, at han også
fik Kib i sin alderdom. Og det
skete, at Kib regerede i hans
sted; og Kib fik Corihor.

4 Og da Corihor var toogtredi-
ve år gammel, satte han sig op
mod sin far og drog over og
bosatte sig i Nehors land;
og han fik sønner og døtre, og
de blev overordentlig skønne,
hvorfor Corihor drog mange
folk med sig.

5 Og da han havde samlet
en hær sammen, kom han op
til Morons land, hvor kongen
boede, og tog ham til fange,
hvilket opfyldte Jereds brors
aord om, at de ville blive ført i
fangenskab.
6 Se, Morons land lå, hvor

kongen boede, i nærheden af det

land, som af nefitterne bliver
kaldt Ødelæggelse.

7 Og det skete, at Kib levede
i fangenskab med sit folk un-
der sin søn Corihor, indtil han
blev overordentlig gammel;
alligevel fik Kib Shule i sin
alderdom, mens han endnu var
i fangenskab.

8 Og det skete, at Shule var
vred på sin bror; og Shule vok-
sede sig stærk og blev mægtig,
hvad angår menneskelig styrke,
og han var også mægtig med
hensyn til dømmekraft.

9 Derfor kom han til højen
Efraim og smeltede malm ud af
højen og lavede sværd af stål til
dem, som han havde draget
med sig; og efter at han havde
bevæbnet dem med sværd,
vendte han tilbage til byen
Nehor og udkæmpede et slag
mod sin bror Corihor, hvorved
han vandt riget og gav det
tilbage til sin far Kib.

10 Og se, på grund af det, som
Shule havde gjort, overdrog
hans far ham riget, og derfor
begyndte han at regere i sin
fars sted.

11 Og det skete, at han fældede
dom i retfærdighed, og han
udbredte sit rige på hele landets
overflade, for folket var blevet
overordentlig talrigt.

12 Og det skete, at Shule også
fik mange sønner og døtre.

13 Og Corihor omvendte sig
fra de mange onder, han havde
gjort, derfor gav Shule ham
magt i sit rige.

14 Og det skete, at Corihor

7 5a Eter 6:23.
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havde mange sønner og døtre.
Og blandt Corihors sønner var
der en, hvis navn var Noa.
1 5 O g d e t s k e t e , a t N o a

satte sig op mod Shule, kongen,
og også mod sin far Corihor,
og drog Cohor, sin bror, med
sig og også alle sine brødre og
mange af folket.

16 Og han udkæmpede et slag
mod Shule, kongen, hvorved
han vandt deres første arveland,
og han blev konge over den
del af landet.

17 Og det skete, at han ud-
kæmpede endnu et slag mod
Shule, kongen, og han tog Shule,
kongen, og førte ham som fange
til Moron.

18 Og det skete, at da han
skulle til at sende ham i døden,
krøb Shules sønner ind i Noas
hus om natten og slog ham ihjel
og brød døren ind til fængslet
ned og hentede deres far ud og
satte ham på hans trone i hans
eget rige.

19 Derfor opbyggede Noas
søn sin fars rige i hans sted;
alligevel fik de ikke mere magt
over Shule, kongen, og det folk,
der var under Shules, kongens,
regering, havde overordentlig
stor fremgang og voksede sig
stort.

20 Og landet blev delt; og
der var to riger, Shules rige og
Cohors, Noas søns rige.

21 Og Cohor, Noas søn, for-
anledigede, at hans folk ud-
kæmpede et slag mod Shule, i
hvilket Shule slog dem og slog
Cohor ihjel.

22 Og se, Cohor havde en søn,
som hed Nimrod, og Nimrod
overdrog Cohors rige til Shule,
og han vandt yndest i Shules
øjne; derfor viste Shule ham
store begunstigelser, og han
gjorde efter sine ønsker i Shules
rige.

23 Og i Shules regeringstid
kom der også profeter, som var
sendt af Herren, blandt folket,
og de profeterede, at folkets
ugudelighed og aafgudsdyr-
kelse var ved at bringe en for-
bandelse over landet, og at de
ville blive udryddet, hvis de
ikke omvendte sig.

24 Og det skete, at folket
hånede profeterne og spottede
dem. Og det skete, at kong Shu-
le fældede dom over alle dem,
der hånede profeterne.

25 Og han udstedte en lov for
hele landet, som gav profeterne
magt, så de kunne drage, hvor-
hen de ville; og på grund af
det blev folket bragt til omven-
delse.

26 Og fordi folket omvendte
sig fra deres syndighed og af-
gudsdyrkelse, skånede Herren
dem, og de begyndte igen at
have fremgang i landet. Og det
skete, at Shule fik sønner og
døtre i sin alderdom.

27 Og der var ikke flere krige i
Shules dage, og han erindrede
de store ting, Herren havde
gjort for hans fædre ved at føre
dem aover det store dyb til det
forjættede land, derfor fældede
han dom i retfærdighed alle
sine dage.

23a gs Afgudsdyrkelse. 27a Eter 6:4, 12.
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KAPITEL 8

Der er strid og kamp om riget –
Akish danner en edsbunden hem-
melig sammensværgelse for at slå
kongen ihjel – Hemmelige sam-
mensværgelser er af Djævelen og
forårsager folkeslags fald – Vore
dages ikke-jøder advares mod de
hemmelige sammensværgelser, der
vil stræbe efter at omstyrte alle
landes, folkeslags og rigers frihed.

Og det skete, at han fik Omer,
og Omer regerede i hans sted.
Og Omer fik Jered, og Jered fik
sønner og døtre.

2 Og Jered satte sig op imod
sin far og kom og boede i Hets
land. Og det skete, at han smig-
rede mange folk med sine
snedige ord, indtil han havde
vundet det halve rige for sig.

3 Og da han havde vundet det
halve rige, udkæmpede han et
slag mod sin far, og han førte
sin far bort i fangenskab og lod
ham tjene i fangenskab.

4 Og se, i sine regeringsdage
var Omer i fangenskab halv-
delen af sine dage. Og det
skete, at han fik sønner og døt-
re, hvoriblandt var Esrom og
Coriantumr;

5 og de var overordentlig vre-
de på grund af Jereds, deres
brors, gerninger, i en sådan
grad at de mønstrede en hær og
udkæmpede et slag mod Jered.
Og det skete, at de udkæmpede
et slag mod ham om natten.

6 Og det skete, at da de havde
slået Jereds hær, stod de i begreb

med også at dræbe ham; men
han bønfaldt dem om, at de ikke
ville slå ham ihjel, og så ville
han overdrage riget til sin far.
Og det skete, at de skænkede
ham livet.

7 Og se, Jered blev overor-
dentlig sorgfuld på grund af
tabet af riget, for han havde
ladet sit hjerte blive optaget af
riget og af verdens herlighed.

8 Se, Jereds datter var over-
ordentlig beregnende, og da
hun så sin fars sorg, satte hun
sig for at udtænke en plan, hvor-
ved hun kunne genvinde riget
til sin far.

9 Se, Jereds datter var overor-
dentlig skøn. Og det skete, at
hun talte med sin far og sagde
til ham: Hvorfor har min far
så megen sorg? Har han ikke
læst den optegnelse, som vore
fædre bragte med sig over det
store dyb? Se, findes der ikke en
beretning om dem fordum, at
de ved deres ahemmelige planer
vandt riger og stor herlighed?

10 Og se, lad derfor min far
sende bud efter Akish, Kimnors
søn; og se, jeg er skøn, og jeg
vil adanse for ham, og jeg vil
behage ham, så han vil ønske
mig til hustru; og hvis han der-
for ønsker af dig, at du skal
give ham mig til hustru, da skal
du sige: Jeg vil give dig hende,
hvis du vil bringe mig min fars,
kongens hoved.

11 Og se, Omer var en ven af
Akish, så da Jered havde sendt
bud efter Akish, dansede Jereds
datter for ham, så hun behagede

8 9a 3 Ne 6:28;
Hel 6:26–30;

Moses 5:51–52.
10a Mark 6:22–28.
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ham i en sådan grad, at han
ønskede hende til hustru. Og
det skete, at han sagde til Jered:
Giv mig hende til hustru.
12 Og Jered sagde til ham: Jeg

vil give dig hende, hvis du vil
bringe mig min fars, kongens,
hoved.

13 Og det skete, at Akish sam-
lede alle sine slægtninge i Jereds
hus og sagde til dem: Vil I svær-
ge over for mig, at I vil være
trofaste mod mig med hensyn
til det, som jeg vil ønske af jer?

14 Og det skete, at de alle asvor
over for ham ved himlens Gud
og også ved himlene og også
ved jorden og ved deres hoved,
at den, der afslog at yde den
hjælp, som Akish ønskede, skul-
le miste hovedet; og den, som
røbede noget som helst af det,
Akish gjorde dem bekendt
med, han skulle miste sit liv.

15 Og det skete, at de således
kom overens med Akish. Og
Akish forrettede for dem de
aeder, som var blevet givet af
dem fordum, der også stræbte
efter magt, og som var blevet
overleveret helt fra bKain, der
var morder fra begyndelsen.
16 Og de var blevet bevaret

ved Djævelens magt, for at de
kunne blive forrettet for folket
for at holde dem i mørke og for
at hjælpe sådanne, som stræbte
efter magt, til at vinde magt,
til at myrde og til at plyndre
og til at lyve og til at begå al
slags ugudelighed og alle slags
utugtigheder.

17 Og det var Jereds datter,
som indgav ham det i hans
hjerte at finde disse fordums
ting frem; og Jered indgav Akish
det i hjertet, hvorfor Akish for-
rettede dem for sine slægtnin-
ge og venner, idet han forledte
dem med gyldne løfter til at
gøre, hvad end han ønskede.

18 Og det skete, at de dannede
en hemmelig asammensværgel-
se, ligesom dem fordum, hvil-
ken sammensværgelse i Guds
øjne er yderst vederstyggelig og
ugudelig, mere end alt andet;

19 for Herren virker ikke
ved hemmelige sammensvær-
gelser, ej heller vil han, at men-
nesket skal udgyde blod, men
har fra menneskets begyndelse
forbudt dette under alle om-
stændigheder.

20 Og se, jeg, Moroni, skriver
ikke noget om beskaffenheden
af deres eder og sammensvær-
gelser, for det er blevet mig
kundgjort, at de findes blandt
alle folk, og de findes blandt
lamanitterne.

21 Og de har forårsaget aud-
ryddelsen af dette folk, om
hvem jeg nu taler, og også
udryddelsen af Nefis folk.

22 Og ethvert folkeslag, der
støtter sådanne hemmelige sam-
mensværgelser for at få magt
og vinding, indtil de har bredt
sig ud blandt hele folkeslaget,
se, de skal blive udryddet, for
Herren vil ikke tillade, at hans
helliges ablod, som bliver ud-
gydt af dem, stedse skal råbe til

14a gs Bespottelse.
15a gs Ed.

b 1 Mos 4:7–8;

Moses 5:28–30.
18a gs Hemmelige

sammensværgelser.

21a Hel 6:28.
22a Morm 8:27, 40–41.
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ham fra jorden om bhævn over
dem, uden at han hævner dem.

23 Derfor, o I ikke-jøder, anser
Gud det for víst, at dette skal
vises jer, så I derved kan omven-
de jer fra jeres synder og ikke
tillade, at disse morderiske sam-
mensværgelser, som er oprettet
for at få amagt og vinding, får
overhånd over jer – og at dette
værk, ja, dette, ødelæggelsens,
værk kommer over jer, ja ,
den evige Guds retfærdigheds
sværd skal falde på jer til jeres
omstyrtelse og tilintetgørelse,
hvis I tillader dette at findes.

24 Derfor befaler Herren jer,
at I, når I ser dette komme
blandt jer, skal vågne op til en
erkendelse af jeres forfærdelige
stilling på grund af denne hem-
melige sammensværgelse, som
vil findes blandt jer; og ve over
den på grund af blodet fra dem,
som er blevet slået ihjel, for de
råber fra støvet om hævn over
den og ligeledes over dem, som
byggede den op.

25 For det skal ske, at den,
som bygger den op, forsøger
at omstyrte alle landes, folke-
slags og rigers afrihed; og den
forårsager tilintetgørelsen af alle
mennesker, for den er opbyg-
get af Djævelen, som er fader til
alle løgne, ja, den selv samme
løgner, som bforledte vore første
forældre, ja, den selv samme
løgner, som har fået mennesket
til at begå mord fra begyn-
delsen, og som har forhærdet

menneskers hjerte, så de har
myrdet profeterne og stenet
dem og stødt dem ud fra
begyndelsen.

26 Derfor er jeg, Moroni, blevet
befalet at skrive dette, for at det
onde kan blive afskaffet, og for
at den tid må komme, da Satan
aingen magt skal have over
menneskenes børns hjerte, men
at de må blive bformået til
bestandigt at gøre godt, så de
må komme til al retfærdigheds
kilde og blive frelst.

KAPITEL 9

Riget går fra den ene til den anden
ved arv, intriger og mord – Emer
så Retfærdighedens Søn – Mange
profeter råber omvendelse – En
hungersnød og giftige slanger pla-
ger folket.

Og nu går jeg, Moroni, videre
med min optegnelse. Derfor, se,
det skete, at på grund af Akishs
og hans venners ahemmelige
sammensværgelser, se, da om-
styrtede de Omers rige.

2 Alligevel var Herren barm-
hjertig mod Omer og også mod
hans sønner og mod hans døtre,
som ikke stræbte efter hans død.

3 Og i en drøm formanede
Herren Omer til, at han skulle
drage ud af landet; derfor drog
Omer ud af landet med sin
familie og rejste i mange dage
og kom over til og rejste forbi
aShims høj og kom over til

22b gs Hævn.
23a 1 Ne 22:22–23;

Moses 6:15.
25a gs Frihed.

b 1 Mos 3:1–13;
2 Ne 9:9; Mosi 16:3;
Moses 4:5–19.

26a 1 Ne 22:26.

b 2 Ne 33:4;
Moro 7:12–17.

9 1a Eter 8:13–17.
3a Morm 1:3; 4:23.
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det sted, bhvor nefitterne blev
udryddet, og derfra mod øst og
kom til et sted ved kysten, som
blev kaldt Ablom, og der slog
han sit telt op og ligeså gjorde
hans sønner og døtre og hele
hans husstand undtagen Jered
og hans familie.

4 Og det skete, at Jered blev
salvet til konge over folket ved
ugudelighedens hånd; og han
gav Akish sin datter til hustru.

5 Og det skete, at Akish stræbte
sin svigerfar efter livet; og han
bad om hjælp fra dem, som han
havde fået til at sværge ved
de gamles ed, og de huggede
hovedet af hans svigerfar, mens
denne sad på sin trone og gav
audiens for sit folk.

6 For så stor var udbredelsen
af denne ugudelige og hemmeli-
ge forening blevet, at den havde
fordærvet hele folkets hjerte;
derfor blev Jered myrdet på
sin trone, og Akish regerede i
hans sted.

7 Og det skete, at Akish be-
gyndte at blive misundelig på
sin søn, derfor spærrede han
ham inde i et fængsel og gav
ham kun lidt eller ingen mad,
indtil han havde lidt døden.

8 Og se, broderen til ham, der
havde lidt døden (og hans navn
var Nimra), blev vred på sin far
på grund af det, som hans far
havde gjort mod hans bror.

9 Og det skete, at Nimra samle-
de et lille antal mænd sammen
og flygtede ud af landet og kom
over og bosatte sig hos Omer.

10 Og det skete, at Akish

fik andre sønner, og de vandt
folkets hjerte, til trods for at de
havde svoret over for ham at
ville gøre al slags ugudelighed
i overensstemmelse med det,
som han ønskede.

11 Se, Akishs folk havde ønske
om vinding, ligesom Akish
havde ønske om magt; derfor
tilbød Akishs sønner dem pen-
ge, hvorved de drog størstede-
len af folket med sig.

12 Og der opstod en krig mel-
lem Akishs sønner og Akish, en
krig som varede i et tidsrum
af mange år, ja, som førte til, at
næsten alle mennesker i riget
blev udryddet, ja, alle bortset
fra tredive sjæle og dem, som
var flygtet med Omers hus.

13 Derfor blev Omer igen
indsat i sit arveland.

14 Og det skete, at Omer be-
gyndte at blive gammel; allige-
vel fik han Emer i sin alderdom;
og han salvede Emer til at være
konge og til at regere i sit sted.

15 Og efter at han havde salvet
Emer til at være konge, så han
fred i landet i et tidsrum af to år,
og han døde, efter at have set
overordentlig mange dage, der
var fulde af sorg. Og det skete,
at Emer regerede i hans sted og
udfyldte sin fars fodspor.

16 Og Herren begyndte igen at
tage forbandelsen bort fra lan-
det, og Emers hus havde overor-
dentlig stor fremgang i Emers
regeringstid, og i løbet af et tids-
rum af toogtres år var de blevet
overordentlig stærke, således
at de blev overordentlig rige –

3b Morm 6:1–15.
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17 idet de havde alle slags
frugt og korn og silke og fint
linned og guld og sølv og kost-
barheder

18 og også alle slags kvæg,
okser og køer og får og svin og
geder og også mange andre
former for dyr, som var nyttige
som føde for mennesket.

19 Og de havde også aheste og
æsler, og der fandtes elefanter
og curelommer og cumommer,
som alle var nyttige for menne-
sket, og især elefanterne, cure-
lommerne og cumommerne.
20 Og således udøste Herren

sine velsignelser over dette
land, som var mere audsøgt end
alle andre lande; og han befale-
de, at de, som skulle besidde
landet, skulle besidde det for
Herren, ellers ville de blive
budryddet, når de var blevet
modne i ugudelighed, for over
sådanne, siger Herren, vil jeg
udøse min vredes fylde.

21 Emer fældede dom i ret-
færdighed alle sine dage, og
han fik mange sønner og døtre,
og han fik Coriantum, og han
salvede Coriantum til at regere
i sit sted.
22 Og efter at han havde salvet

Coriantum til at regere i sit sted,
levede han i fire år, og han så
fred i landet; ja, og han så endog
aRetfærdighedens Søn og fry-
dede og glædede sig ved hans
dag; og han døde i fred.
23 Og det skete, Coriantum

vandrede i sin fars fodspor og
byggede mange mægtige byer,
og gav sit folk det, der var godt,

i alle sine dage. Og det skete, at
han ikke fik nogen børn, førend
han blev overordentlig gammel.

24 Og det skete, at hans hustru
døde, da hun var et hundrede
og to år gammel. Og det skete, at
Coriantum i sin alderdom tog
en ung pige til hustru og fik
sønner og døtre; således levede
han, indtil han var et hundrede
og toogfyrre år gammel.

25 Og det skete, at han fik
Com, og Com regerede i hans
sted; og han regerede i niogfyrre
år, og han fik Het; og han fik
også andre sønner og døtre.

26 Og folket havde igen spredt
sig ud over hele landets over-
flade, og der begyndte igen
blive en overordentlig stor
ugudelighed på landets over-
flade, og Het begyndte igen at
antage de fordums hemmelige
planer for at slå sin far ihjel.

27 Og det skete, at han styrtede
sin far fra tronen, for han slog
ham ihjel med hans eget sværd,
og han regerede i hans sted.

28 Og der kom igen profeter i
landet, som råbte omvendelse
til dem – at de skulle berede
Herrens vej, ellers ville der kom-
me en forbandelse over landets
overflade, ja, der ville komme
en stor hungersnød, under hvil-
ken de ville blive udryddet,
hvis ikke de omvendte sig.

29 Men folket troede ikke
profeternes ord, men de stødte
dem ud, og nogle af dem kaste-
de de i grave og efterlod dem
til at omkomme. Og det skete,
at de gjorde alt dette i overens-

19a 1 Ne 18:25.
20a Eter 2:15.

b Eter 2:8–11.
22a 3 Ne 25:2.
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stemmelse med kongens, Hets,
befaling.
30 Og det skete, at der opstod

en stor knaphed i landet, og
befolkningen begyndte at blive
udryddet overordentlig hurtigt
som følge af knapheden, for
der faldt ingen regn på jordens
overflade.

31 Og der kom også giftige
slanger frem på landets over-
flade og forgiftede mange folk.
Og det skete, at deres flokke
begyndte at flygte for de giftige
slanger mod landet mod syd,
som af nefitterne blev kaldt
aZarahemla.
32 Og det skete, at der var

mange af dem, som omkom un-
dervejs; alligevel var der nogle,
der flygtede ind i landet mod
syd.

33 Og det skete, at Herren
foranledigede aslangerne til ikke
mere at forfølge dem, men at
de skulle spærre vejen, så folket
ikke kunne komme forbi, så de,
som ville forsøge at komme
forbi, ville blive dræbt af de
giftige slanger.
34 Og det skete, at folket fulgte

dyrenes vej og fortærede ådsler-
ne af dem, som faldt undervejs,
indtil de havde fortæret dem
alle. Se, da folket så, at de måtte
omkomme, begyndte de at aom-
vende sig fra deres syndighed
og at anråbe Herren.

35 Og det skete, at da de havde
aydmyget sig tilstrækkeligt over
for Herren, sendte han regn
på jordens overflade; og folket
begyndte at live op igen, og der

begyndte at komme frugt i de
nordlige lande og i alle landene
rundt omkring. Og Herren viste
dem sin magt ved at redde dem
fra hungersnød.

KAPITEL 10

Den ene konge efterfølger den
anden – Nogle af kongerne er ret-
færdige, andre er ugudelige – Når
retfærdigheden hersker, velsigner
Herren folket og giver dem frem-
gang.

Og det skete, at Shez, som var
efterkommer af Het – for Het
var omkommet under hungers-
nøden og hele hans husstand
bortset fra Shez – derfor be-
gyndte Shez at genopbygge et
nedbrudt folk.

2 Og det skete, at Shez erin-
drede sine fædres undergang,
og han opbyggede et retfærdigt
rige, for han erindrede, hvad
Herren havde gjort ved at føre
Jered og hans bror aover dybet;
og han vandrede på Herrens
veje; og han fik sønner og døtre.

3 Og hans ældste søn, hvis
navn var Shez, satte sig op imod
ham; alligevel blev Shez på
grund af sine overordentlig
store rigdomme slået ihjel ved
en røvers hånd, hvilket bragte
hans far fred igen.

4 Og det skete, at hans far
opbyggede mange byer på
landets overflade, og folket be-
gyndte atter at sprede sig ud
over hele landets overflade. Og
Shez levede, indtil han nåede

31a Omni 1:13.
33a 4 Mos 21:6–9.

34a Alma 34:34;
L&P 101:8.

35a L&P 5:24.
10 2a Eter 6:1–12.
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en overordentlig høj alder;
og han fik Riplakish. Og han
døde. Og Riplakish regerede i
hans sted.
5 Og det skete, at Riplakish

ikke gjorde det, der var ret i
Herrens øjne, for han havde
mange hustruer og amedhustru-
er og lagde det, som var tungt
at bære, på menneskers skuldre;
ja, han beskattede dem med tun-
ge skatter, og med disse skatter
byggede han mange rummelige
bygninger.

6 Og han opførte sig en over-
ordentlig smuk trone, og han
byggede mange fængsler, og
den, der ikke ville lade sig
beskatte, kastede han i fængsel,
og den, som ikke var i stand til
at betale skatterne, kastede han
i fængsel; og han foranledigede,
at de skulle arbejde bestandigt
for deres underhold, og den,
som nægtede at arbejde, lod han
sende i døden.

7 Således fik han alt sit fine
arbejde gjort, ja, endog sit fine
guld lod han lutre i fængslet,
og al slags kunstarbejde lod
han udføre i fængslet. Og det
skete, at han besværede folket
med sine utugtigheder og ve-
derstyggeligheder.

8 Og da han havde regeret i et
tidsrum af toogfyrre år, rejste
folket sig i oprør imod ham, og
der opstod igen krig i landet,
således at Riplakish blev dræbt,
og hans efterkommere blev
drevet ud af landet.

9 Og det skete efter et tidsrum
af mange år, at Morianton (som

var efterkommer af Riplakish),
samlede en hær sammen af for-
drevne og drog ud og udkæm-
pede et slag mod folket; og han
fik magt over mange byer; og
krigen blev overordentlig vold-
som og varede i et tidsrum af
mange år; og han fik magt over
hele landet og indsatte sig selv
som konge over hele landet.

10 Og efter at han havde indsat
sig selv som konge, lettede
han folkets byrde, hvorved han
vandt yndest i folkets øjne,
og de salvede ham til at være
deres konge.

11 Og han handlede retfærdigt
mod folket, men ikke mod sig
selv på grund af sine mange
utugtigheder, derfor blev han
forstødt fra Herrens nærhed.

12 Og det skete, at Morianton
byggede mange byer, og folket
blev overordentlig rigt i hans
regeringstid, både på bygninger
og på guld og sølv og ved at
dyrke korn og på flokke og
hjorde og sådanne ting, som
var blevet givet dem tilbage.

13 Og Morianton levede, indtil
han nåede en overordentlig høj
alder, og så fik han Kim; og
Kim regerede i sin fars sted; og
han regerede i otte år, og hans
far døde. Og det skete, at Kim
ikke regerede i retfærdighed,
derfor blev han ikke begunstiget
af Herren.

14 Og hans bror rejste sig i
oprør imod ham, hvorved han
førte ham i fangenskab; og han
forblev i fangenskab alle sine
dage; og han fik sønner og døtre

5a Jakob 3:5; Mosi 11:2.



579 Eters Bog 10:15–30

i fangenskab, og i sin alderdom
fik han Levi; og han døde.
15 Og det skete, at Levi efter

sin fars død tjente i fangenskab
i et tidsrum af toogfyrre år.
Og han førte krig mod landets
konge, hvorved han vandt riget
for sig selv.

16 Og efter at han havde vun-
det sig riget, gjorde han det,
der var ret i Herrens øjne, og
folket havde fremgang i landet;
og han levede, indtil han nåede
en ganske høj alder, og fik
sønner og døtre; og han fik også
Corom, som han salvede til
konge i sit sted.

17 Og det skete, at Corom gjor-
de det, der var godt i Herrens
øjne, i alle sine dage; og han fik
mange sønner og døtre; og efter
at han havde set mange dage,
gik han bort, ligesom alt andet
på jorden; og Kish regerede i
hans sted.

18 Og det skete, at Kish også
gik bort, og Lib regerede i hans
sted.

19 Og det skete, at Lib også
gjorde det , der var godt i
Herrens øjne. Og i Libs dage
blev de agiftige slanger udryd-
det. Derfor drog de ind i landet
mod syd for at jage efter føde
til folket i landet, for landet var
fyldt med skovens dyr. Og Lib
blev også selv en stor jæger.
20 Og de byggede en stor by

ved den smalle landtange på det
sted, hvor havet deler landet.

21 Og de bevarede landet
mod syd som en ødemark, hvor
de kunne jage vildt. Og hele

overfladen af landet mod nord
var dækket af indbyggere.

22 Og de var overordentlig
arbejdsomme, og de købte og
solgte og handlede, den ene
med den anden, så de kunne
skaffe sig vinding.

23 Og de arbejdede med alle
slags malm, og de lavede guld
og sølv og ajern og bronze og
alle slags metaller; og de grave-
de det ud af jorden, derfor
opkastede de mægtige dynger
af jord for at få guld- og sølv- og
jern- og kobbermalm. Og de
udførte al slags fint arbejde.

24 Og de havde silke og fint-
vævet linned; og de tilvirkede
al slags klæde, så de kunne
klæde deres nøgenhed.

25 Og de lavede alle slags
redskaber til at dyrke jorden
med, både til at pløje og til at
så, til at høste og til at hyppe og
også til at tærske med.

26 Og de lavede alle slags
redskaber, som de lod deres dyr
arbejde med.

27 Og de lavede alle slags
krigsvåben. Og de udførte al
slags arbejde med overordentlig
kunstfærdig forarbejdning.

28 Og aldrig kunne et folk blive
mere velsignet, end de var, og
mere begunstiget af Herrens
hånd. Og de var i et land, som
var mere udsøgt end alle lande,
for Herren havde talt det.

29 Og det skete, at Lib levede
mange år og fik sønner og døtre;
og han fik også Heartom.

30 Og det skete, at Heartom
regerede i sin fars sted. Og da

19a Eter 9:31. 23a 2 Ne 5:15.
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Heartom havde regeret i fireog-
tyve år, se, da blev riget taget
fra ham. Og han tjente mange
år i fangenskab, ja, alle resten
af sine dage.
31 Og han fik Het, og Het leve-

de i fangenskab alle sine dage.
Og Het fik Aron, og Aron levede
i fangenskab alle sine dage; og
han fik Amnigadda, og Amni-
gadda levede også i fangenskab
alle sine dage; og han fik Co-
riantum, og Coriantum levede
i fangenskab alle sine dage; og
han fik Com.

32 Og det skete, at Com drog
halvdelen af riget med sig. Og
han regerede over halvdelen af
riget i toogfyrre år; og han drog
ud for at kæmpe mod kongen,
Amgid, og de kæmpede i et
tidsrum af mange år, i løbet af
hvilken tid Com vandt magt
over Amgid og fik magt over
resten af riget.

33 Og i Coms dage begyndte
der at komme røvere i landet;
og de antog de gamle planer og
forrettede aeder på de gamles
måde og forsøgte igen at tilin-
tetgøre riget.

34 Se, Com kæmpede meget
mod dem; alligevel kunne han
ikke få overhånd over dem.

KAPITEL 11

Krige, kiv og ugudelighed domine-
rer jereditternes liv – Profeterne
forudsiger, at jereditterne bliver
fuldstændig udryddet, hvis de ikke

omvender sig – Folket forkaster
profeternes ord.

Og i Coms dage kom der også
mange profeter og profeterede
om, at dette store folk ville
blive udryddet, medmindre de
ville omvende sig og vende sig
til Herren og forsage deres
mord og ugudelighed.

2 Og det skete, at profeterne
blev forkastet af folket, og de
flygtede til Com for at få beskyt-
telse, for folket forsøgte at slå
dem ihjel.

3 Og de profeterede meget for
Com, og han blev velsignet i
alle resten af sine dage.

4 Og han opnåede en ganske
høj alder og fik Shiblom, og
Shiblom regerede i hans sted. Og
Shibloms bror satte sig op imod
ham, og der opstod en overor-
dentlig stor krig i hele landet.

5 Og det skete, at Shibloms
bror foranledigede, at alle de
profeter, som profeterede om
folkets undergang, skulle sen-
des i døden;

6 og der skete store katastrofer
i hele landet, for de havde vid-
net om, at der skulle komme en
stor forbandelse over landet og
også over folket, og at der skulle
finde en stor ødelæggelse sted
blandt dem, en sådan som
aldrig før havde fundet sted på
jordens overflade, og deres
knogler skulle blive som adyn-
ger af jord på landets overflade,
medmindre de omvendte sig
fra deres ugudelighed.

33a gs Ed; Hemmelige
sammensværgelser.

11 6a Omni 1:22;
Eter 14:21.
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7 Og de lyttede ikke til Herrens
røst på grund af deres ugudeli-
ge sammensværgelser, derfor
opstod der krige og stridig-
heder i hele landet og også
mange tilfælde af hungersnød
og pest, således at der fandt
en stor ødelæggelse sted, en
sådan som man aldrig før hav-
de kendt på jordens overflade;
og alt dette skete i Shibloms
dage.

8 Og folket begyndte at omven-
de sig fra deres ugudelighed; og
for så vidt som de gjorde dette,
havde Herren abarmhjertighed
med dem.

9 Og det skete, at Shiblom blev
slået ihjel, og Set blev ført i
fangenskab og boede i fangen-
skab alle sine dage.

10 Og det skete, at Aha, hans
søn, fik riget, og han regerede
over folket alle sine dage. Og
han begik al slags ugudelighed
i sine dage, hvorved han forår-
sagede udgydelsen af meget
blod; og få var hans dage.

11 Og Etem, der var efterkom-
mer af Aha, fik riget; og også
han gjorde det, der var ugude-
ligt, i sine dage.

12 Og det skete, at der i Etems
dage igen kom mange profeter
og profeterede for folket; ja,
de profeterede, at Herren ville
udrydde dem fuldstændig fra
jordens overflade, medmindre
de omvendte sig fra deres
syndighed.

13 Og det skete, at folket for-
hærdede hjertet og ikke ville
alytte til deres ord; og profeterne

sørgede og trak sig tilbage fra
folket.

14 Og det skete, at Etem fælde-
de dom i ugudelighed alle sine
dage; og han fik Moron. Og det
skete, at Moron regerede i hans
sted; og Moron gjorde det, der
var ugudeligt for Herren.

15 Og det skete, at der rejste sig
et aoprør blandt folket på grund
af den hemmelige sammensvær-
gelse, som var blevet dannet
for at få magt og vinding; og
der fremstod en mægtig mand
blandt dem, fuld af ugudelig-
hed, og han udkæmpede et slag
mod Moron, i hvilket han
omstyrtede halvdelen af riget;
og han holdt halvdelen af riget
i mange år.

16 Og det skete, at Moron styr-
tede ham og vandt riget igen.

17 Og det skete, at der opstod
en anden mægtig mand, og han
var efterkommer af Jereds bror.

18 Og det skete, at han styrtede
Moron og vandt riget, derfor
levede Moron i fangenskab alle
resten af sine dage; og han fik
Coriantor.

19 Og det skete, at Coriantor
levede i fangenskab alle sine
dage.

20 Og i Coriantors dage kom
der også mange profeter og pro-
feterede om store og forunder-
lige ting og råbte omvendelse
til folket, og at Gud Herren,
medmindre de omvendte sig,
ville fælde adom over dem til
deres fuldstændige udryddelse;

21 og at Gud Herren ved sin
magt ville sende eller føre et

8a gs Barmhjertighed.
13a Mosi 16:2.

15a gs Oprør.
20a gs Dømme.
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aandet folk dertil for at tage
landet i besiddelse på samme
måde, som han førte deres
fædre dertil.

22 Og de forkastede alle pro-
feternes ord på grund af deres
hemmelige forening og ugude-
lige vederstyggeligheder.

23 Og det skete, at Coriantor
fik aEter, og han døde efter at
have levet i fangenskab alle
sine dage.

KAPITEL 12

Profeten Eter formaner folket til at
tro på Gud – Moroni opregner de
undere og underværker, der udføres
ved tro – Tro satte Jereds bror i
stand til at se Kristus – Herren
giver menneskene svagheder, for
at de kan være ydmyge – Jereds
bror flyttede bjerget Zerin ved tro
– Tro, håb og næstekærlighed er
afgørende for frelse – Moroni så
Jesus ansigt til ansigt.

Og det skete, at Eters dage var i
Coriantumrs dage; og aCorian-
tumr var konge over hele landet.
2 Og aEter var Herrens profet;

derfor trådte Eter frem i Corian-
tumrs dage og begyndte at
profetere for folket, for han
kunne ikke bholdes tilbage på
grund af Herrens Ånd, som
var i ham.

3 For han aråbte fra om morge-
nen, lige indtil solen gik ned,
mens han formanede folket til

at tro på Gud til omvendelse,
for at de ikke skulle blive
budryddet, og sagde til dem, at
ved ctro bliver alt opfyldt.

4 Derfor kan den, der tror på
Gud, med vished ahåbe på en
bedre verden, ja, en plads ved
Guds højre hånd, hvilket håb
kommer af tro og udgør et
banker for menneskenes sjæl,
som vil gøre dem sikre og stand-
haftige, altid rige på cgode
gerninger, og lede dem til at
dherliggøre Gud.
5 Og det skete, at Eter profete-

rede store og forunderlige ting
for folket, som de ikke troede,
fordi de ikke så dem.

6 Og nu vil jeg, Moroni, sige
noget angående dette; jeg vil
vise verden, at atro er det, som
man bhåber på og cikke ser;
bestrid det derfor ikke, fordi
I ikke ser det, for I modtager
intet vidnesbyrd, førend jeres
tro er blevet dprøvet.

7 For det var ved tro, at Kristus
viste sig for vore fædre, efter
at han var opstået fra de døde;
og han viste sig ikke for dem,
førend de havde tro på ham;
derfor må det nødvendigvis
være sådan, at nogen havde tro
på ham, for han viste sig ikke
for verden.

8 Men på grund af menneske-
nes tro har han vist sig for
verden og herliggjort Faderens
navn og beredt en vej, så andre
derved kan blive delagtige i den

21a Eter 13:20–21.
23a Eter 1:6; 15:33–34.
12 1a Eter 13:13–31.

2a gs Eter.
b En 1:26;

Alma 43:1.

3a L&P 112:5.
b Eter 11:12, 20–22.
c gs Tro.

4a gs Håb.
b Hebr 6:19.
c 1 Kor 15:58.

d 3 Ne 12:16.
6a Hebr 11:1.

b Rom 8:24–25.
c Alma 32:21.
d 3 Ne 26:11;

L&P 105:19; 121:7–8.
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himmelske gave, så de kan have
håb om det, som de ikke har set.
9 Derfor kan også I have håb

og blive delagtige i gaven, hvis
I blot vil have tro.

10 Se, det var ved tro, at de
gamle blev akaldet efter Guds
hellige orden.

11 Derfor, ved tro blev Moselo-
ven givet. Men ved sin gave, sin
Søn, har Gud beredt en amere
fortrinlig vej, og det er ved tro,
at den er blevet opfyldt.
12 For hvis der ikke er nogen

atro blandt menneskenes børn,
kan Gud ikke udføre noget bmi-
rakel blandt dem; derfor viste
han sig ikke, førend de troede.

13 Se, det var Almas og Amu-
leks tro, som fik afængslet til at
styrte til jorden.

14 Se, det var Nefis og Lehis tro,
der udvirkede aforandringen af
lamanitterne, så de blev døbt
med ild og med bHelligånden.
15 Se, det var aAmmons og

hans brødres tro, der budvirkede
så stort et mirakel blandt lama-
nitterne.

16 Ja, og alle de, der udvirkede
amirakler, udvirkede dem ved
btro, både de, der levede før
Kristus, og også de, der levede
efter.

17 Og det var ved tro, at de tre
disciple fik et løfte om, at de

aikke skulle smage døden; og de
fik ikke løftet, førend de troede.

18 Og der er heller ikke nogen,
der på noget tidspunkt har
udvirket mirakler, førend de
troede; derfor troede de først på
Guds Søn.

19 Og der var mange, hvis tro
var så overordentlig stærk, selv
afør Kristus kom, at de ikke
kunne holdes uden for bsløret,
men som i sandhed med øjnene
så det, som de havde set med
troens øje, og de var glade.

20 Og se, vi har set i denne
optegnelse, at en af disse var
Jereds bror, for så stor var hans
tro på Gud, at da Gud rakte
afingeren frem, kunne han ikke
skjule den for Jereds brors øjne
på grund af sit ord, som han
havde talt til ham, hvilket ord
han havde fået ved tro.

21 Og efter at Jereds bror havde
set Herrens finger, kunne Her-
ren på grund af det aløfte, som
Jereds bror havde fået ved tro,
ikke skjule noget for hans øjne;
derfor viste han ham alt, for
han kunne ikke længere holdes
uden for bsløret.
22 Og det er ved tro, at mine

fædre har fået det aløfte, at dette
skal komme til deres brødre ved
ikke-jøderne; derfor har Herren,
ja, Jesus Kristus selv, befalet mig.

10a Alma 13:3–4.
gs Kalde, kaldet
af Gud.

11a 1 Kor 12:31.
12a 2 Ne 27:23;

Mosi 8:18;
Moro 7:37;
L&P 35:8–11.

b Matt 13:58;
Morm 9:20.

13a Alma 14:26–29.
14a Hel 5:50–52.

b Hel 5:45; 3 Ne 9:20.
15a Alma 17:29–39.

b dvs som beskrevet i
Alma 17–26.

16a gs Mirakel.
b Hebr 11:7–40.

17a 3 Ne 28:7;
Morm 8:10–12.

19a 2 Ne 11:1–4;
Jakob 4:4–5; Jar 1:11;
Alma 25:15–16.

b Eter 3:6.
gs Slør.

20a Eter 3:4.
21a Eter 3:25–26.

b Eter 3:20;
L&P 67:10–13.

22a En 1:13.
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23 Og jeg sagde til ham: Herre,
ikke-jøderne vil gøre nar af det-
te på grund af vor asvaghed med
hensyn til at skrive, for Herre,
du har gjort os mægtige med
hensyn til ord ved tro, men du
har ikke gjort os bmægtige med
hensyn til at skrive, for du har
gjort det således, at hele dette
folk kan tale meget på grund
af Helligånden, som du har
givet dem;

24 og du har gjort det således,
at vi kun kan skrive lidt på
grund af vore hænders kejtet-
hed. Se, du har ikke gjort os
mægtige med hensyn til at
askrive, ligesom Jereds bror,
for du gjorde ham i stand til, at
det, som han skrev, blev mæg-
tigt ligesom du, til med kraft at
få mennesker til at læse det.

25 Du har også gjort vore ord
kraftige og mægtige, så vi ikke
engang kan skrive dem, når
vi derfor skriver, ser vi vor
svaghed og snubler på grund af
sammensætningen af vore ord,
og jeg frygter, at ikke-jøderne
vil agøre nar af vore ord.

26 Og da jeg havde sagt dette,
talte Herren til mig og sagde:
Tåber agør nar, men de skal sør-
ge; og min nåde er tilstrækkelig
for de sagtmodige, så de ikke vil
drage fordel af jeres svaghed;
27 og hvis menneskene kom-

mer til mig, vil jeg vise dem

deres asvaghed. Jeg bgiver men-
neskene svaghed, så de kan
være ydmyge; og min cnåde er
tilstrækkelig for alle mennesker,
som dydmyger sig for mig; for
hvis de ydmyger sig for mig og
har tro på mig, så vil jeg gøre
det esvage stærkt for dem.
28 Se, jeg vil vise ikke-jøderne

deres svaghed, og jeg vil vise
dem, at atro, håb og næstekær-
lighed fører til mig – kilden til
al retfærdighed.

29 Og da jeg, Moroni, havde
hørt disse ord, var jeg trøstet og
sagde: O Herre, din retfærdige
vilje ske, for jeg ved, at du virker
for menneskenes børn i forhold
til deres tro.

30 For Jereds bror sagde til
bjerget Zerin: aFlyt dig! og det
blev flyttet. Og hvis han ikke
havde haft tro, ville det ikke
have flyttet sig, altså virker du,
efter at mennesker har fået tro.

31 For således gav du dig til
kende for dine disciple, for efter
at de havde fået atro og talte i
dit navn, viste du dig for dem i
stor kraft.

32 Og jeg husker også, at du
har sagt, at du har beredt et hus
for mennesket, ja, blandt din
Faders aboliger, hvorfor men-
nesket kan få et mere fortrinligt
bhåb; derfor må mennesket håbe,
ellers kan det ikke få en arv i det
sted, som du har beredt.

23a Morm 8:17; 9:33.
b 2 Ne 33:1.

24a gs Sprog.
25a 1 Kor 2:14.
26a Gal 6:7.
27a Jakob 4:7.

b 2 Mos 4:11;
1 Kor 1:27.

c gs Nåde.
d Luk 18:10–14;

L&P 1:28.
gs Ydmyg.

e Luk 9:46–48;
2 Kor 12:9.

28a 1 Kor 13:1–13;
Moro 7:39–47.

30a Matt 17:20;
Jakob 4:6;
Hel 10:6, 9.
gs Magt.

31a gs Tro.
32a Joh 14:2; En 1:27;

L&P 72:4; 98:18.
b gs Håb.
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33 Og videre husker jeg, at du
har sagt, at du har aelsket ver-
den så meget, at du har nedlagt
dit liv for verden, for at du kun-
ne tage det op igen for at berede
et sted for menneskenes børn.

34 Og se, jeg ved, at denne
akærlighed, som du har næret
til menneskenes børn, er næste-
kærlighed; derfor, medmindre
menneskene nærer næstekær-
lighed kan de ikke arve det sted,
som du har beredt i din Faders
boliger.
35 Derfor ved jeg ud fra det,

som du har sagt, at hvis ikke-
jøderne ikke nærer næstekærlig-
hed på grund af vor svaghed,
at du da vil prøve dem og tage
deres atalent fra dem, ja, det,
som de har modtaget, og give
det til dem, som skal have
mere rigeligt.

36 Og det skete, at jeg bad til
Herren om, at han ville skænke
ikke-jøderne anåde, så de kunne
nære næstekærlighed.

37 Og det skete, at Herren
sagde til mig: Om de ikke nærer
næstekærlighed, så betyder det
ikke noget for dig, for du har
været trofast; derfor skal dine
klæder blive gjort arene. Og
fordi du har set din bsvaghed,
skal du blive gjort stærk, ja, så
du kan sætte dig på den plads,
som jeg har beredt i min Faders
boliger.
38 Og nu byder jeg, Moroni,

farvel til ikke-jøderne, ja, og
også til mine brødre, som jeg
elsker, indtil vi skal mødes for
Kristi adommersæde, hvor alle
mennesker skal vide, at mine
bklæder ikke er plettet af jeres
blod.

39 Og da skal I vide, at jeg har
aset Jesus, og at han har talt
med mig bansigt til ansigt, og
at han fortalte om dette med
tydelig ydmyghed, ligesom et
menneske taler med et andet,
på mit eget sprog;

40 og kun lidt af det har jeg
skrevet på grund af min svage
evne til at skrive.

41 Og se, jeg vil anbefale jer
at asøge denne Jesus, om hvem
profeterne og apostlene har
skrevet, så den nåde, der er i
Gud Faderen og også i Herren
Jesus Kristus og i Helligånden,
som aflægger bvidnesbyrd om
dem, må være og forblive i jer
for evigt. Amen.

KAPITEL 13

Eter taler om et nyt Jerusalem, der
skal bygges i Amerika af Josefs
efterkommere – Han profeterer,
b l iver stødt ud, skr iver den
jereditiske historie og forudsiger
jereditternes udryddelse – Krig
raser over hele landet.

Og nu skrider jeg, Moroni, til at
afslutte min optegnelse angå-

33a Joh 3:16–17.
34a Moro 7:47.

gs Næstekærlighed;
Kærlighed.

35a Matt 25:14–30.
gs Gave; Talent.

36a gs Nåde.

37a L&P 38:42; 88:74–75;
135:4–5.

b Eter 12:27.
38a gs Jesus Kristus –

Dommer.
b Jakob 1:19.

39a gs Jesus Kristus –

Kristus viser sig
efter sin død.

b 1 Mos 32:30;
2 Mos 33:11.

41a L&P 88:63; 101:38.
b 3 Ne 11:32.
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ende udryddelsen af det folk,
om hvem jeg har skrevet.
2 For se, de forkastede alle

Eters ord, for han fortalte dem i
sandhed om alt fra menneskets
begyndelse, og at dette land,
efter at vandene havde atruk-
ket sig tilbage fra dets overfla-
de, blev et udsøgt land, mere
end alle andre lande, et land,
udvalgt af Herren; derfor vil
Herren have, at alle menne-
sker, som bor på overfladen
deraf, skal btjene ham;
3 og at det var stedet for det

any Jerusalem, som skal bkom-
me ned fra himlen, og for Her-
rens helligdom.

4 Se, Eter så Kristi dage, og
han talte om et anyt Jerusalem i
dette land.

5 Og han talte også om Israels
hus og om det aJerusalem,
hvorfra bLehi skulle komme –
at det, efter at være blevet øde-
lagt, skulle blive bygget op
igen, en chellig by for Herren;
derfor kunne det ikke blive et
nyt Jerusalem, for det havde
været til i fordums tid; men det
skulle blive bygget op igen og
blive en hellig by for Herren;
og det skulle blive bygget til
Israels hus –

6 og at et anyt Jerusalem skulle
blive bygget i dette land til re-
sten af bJosefs efterkommere,

for hvilket der har været et
csindbillede.
7 For ligesom Josef førte sin

far ned til aEgyptens land, så
døde han dér; derfor førte Her-
ren en rest af Josefs efterkom-
mere ud af Jerusalems land, for
at han kunne være barmhjertig
mod Josefs efterkommere, så
de bikke skulle omkomme, lige-
som han var barmhjertig mod
Josefs far, så han ikke skulle
omkomme.

8 Derfor skal resten af Josefs
hus blive bygget i dette aland,
og det skal være et arveland
for dem; og de skal bygge en
hellig by for Herren, ligesom
det fordums Jerusalem; og de
skal bikke mere blive blandet
med andre, før enden kommer,
da jorden skal forgå.

9 Og der skal være en any him-
mel og en ny jord; og de skal
være ligesom de gamle bortset
fra, at de gamle er forgået, og
alt er blevet nyt.

10 Og så kommer det ny Jeru-
salem; og velsignede er de, som
bor deri, for det er dem, hvis
klæder er ahvide ved Lammets
blod; og det er dem, som bliver
regnet blandt resten af Josefs
efterkommere, som var af Isra-
els hus.

11 Og så kommer også det
gamle Jerusalem; og indbyg-

13 2a 1 Mos 7:11–24; 8:3.
b Eter 2:8.

3a 3 Ne 20:22; 21:23–24.
gs Ny Jerusalem.

b Åb 3:12; 21:2.
4a gs Zion.
5a gs Jerusalem.

b 1 Ne 1:18–20.
c Åb 21:10;

3 Ne 20:29–36.
6a L&P 42:9; 45:66–67;

84:2–5;
TA 1:10.

b gs Josef, Jakobs søn.
c Alma 46:24.

gs Symbolik.
7a 1 Mos 46:2–7; 47:6.

b 2 Ne 3:5.

8a gs Forjættet land.
b Moro 10:31.

9a 2 Pet 3:10–13;
Åb 21:1;
3 Ne 26:3;
L&P 101:23–25.

10a Åb 7:14;
1 Ne 12:10–11;
Alma 5:27.
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gerne deri, velsignede er de,
for de er blevet vasket i Lam-
mets blod; og det er dem, som
blev spredt og aindsamlet fra
jordens fire hjørner og fra bnor-
denlandene og er delagtige i
opfyldelsen af den pagt, som
Gud sluttede med deres fader
cAbraham.
12 Og når dette sker, opfyldes

det skriftsted, som siger, at der
er dem, der var aførst, som skal
blive sidst; og der er dem, der
var sidst, som skal blive først.

13 Jeg skulle til at skrive mere,
men det bliver mig forbudt;
men store og forunderlige var
Eters profetier; men de regne-
de ham for intet og stødte ham
ud; og han skjulte sig i en klip-
pehule om dagen, og om natten
gik han ud og iagttog det, der
skulle komme over folket.

14 Og mens han boede i klip-
pehulen, udfærdigede han re-
sten af denne optegnelse, idet
han om natten iagttog de øde-
læggelser, der kom over folket.

15 Og det skete i det selv sam-
me år, som han var blevet stødt
ud af folket, at der opstod en
stor krig blandt dem, for der
var mange, som var mægtige
mænd, der rejste sig og forsøg-
te at slå Coriantumr ihjel ved
deres hemmelige planer om
ugudelighed, om hvilke der er
blevet talt.

16 Og se, Coriantumr, der selv
havde studeret alle krigskun-
ster og al verdens snedighed,

udkæmpede et slag mod dem,
som forsøgte at slå ham ihjel.

17 Men han omvendte sig
ikke, ej heller hans skønne søn-
ner eller døtre, ej heller Cohors
skønne sønner og døtre, ej hel-
ler Corihors skønne sønner og
døtre; og kort sagt var der in-
gen af de skønne sønner og
døtre på hele landets overfla-
de, der omvendte sig fra deres
synder.

18 Derfor skete det, at der i det
første år, hvor Eter boede i
klippehulen, var mange folk,
der blev dræbt ved sværdet af
disse ahemmelige sammen-
sværgelser, der kæmpede mod
Coriantumr, for at de kunne
vinde riget.

19 Og det skete, at Corian-
tumrs sønner kæmpede meget
og blødte meget.

20 Og i det andet år kom Her-
rens ord til Eter, at han skulle
drage hen og profetere for
aCoriantumr, at hvis han ville
omvende sig og hele hans
husstand, så ville Herren give
ham hans rige og skåne folket –

21 ellers ville de blive slået
ihjel, og hele hans husstand,
bortset fra ham selv. Og han
ville kun leve for at se opfyldel-
sen af de profetier, som var ble-
vet talt angående et aandet folk,
som skulle få landet som deres
arvelod; og Coriantumr ville
blive begravet af dem; og hver
sjæl ville blive slået ihjel, med
undtagelse af bCoriantumr.

11a gs Israel – Israels
indsamling.

b L&P 133:26–35.
c gs Abrahamske pagt.

12a Mark 10:31;
1 Ne 13:42;
Jakob 5:63; L&P 90:9.

18a Eter 8:9–26.

20a Eter 12:1–2.
21a Omni 1:19–21;

Eter 11:21.
b Eter 15:29–32.
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22 Men det skete, at Corian-
tumr ikke omvendte sig, ej
heller hans husstand, ej heller
folket, og krigene hørte ikke
op; og de forsøgte at dræbe
Eter, men han flygtede for dem
og skjulte sig igen i klippehulen.

23 Og det skete, at Shared
rejste sig, og han udkæmpede
også et slag mod Coriantumr;
og han slog ham, således at
han i det tredje år førte ham i
fangenskab.

24 Og i det fjerde år slog
Coriantumrs sønner Shared og
genvandt riget for deres far.

25 Se, der opstod en krig på
hele landets overflade; hver
mand kæmpede med sin bande
for det, som han ønskede.

26 Og der fandtes røvere og
kort sagt al slags ugudelighed
på landets overflade.

27 Og det skete, at Corian-
tumr var overordentlig vred på
Shared, og han drog mod ham
med sine hære for at kæmpe;
og de mødtes i stor vrede, og
de mødtes i Gilgals dal, og
slaget blev overordentlig hårdt.

28 Og det skete, at Shared
kæmpede imod ham i et tids-
rum af tre dage. Og det skete,
at Coriantumr slog ham og for-
fulgte ham, indtil han kom til
Heshlons sletter.

29 Og det skete, at Shared igen
udkæmpede et slag mod ham
på sletterne; og se, han slog
Coriantumr og drev ham tilbage
til Gilgals dal igen.

30 Og Coriantumr udkæmpede
igen et slag mod Shared i

Gilgals dal, hvori han slog
Shared og slog ham ihjel.

31 Og Shared sårede Corian-
tumr i låret, så han ikke drog ud
for at kæmpe igen i et tidsrum af
to år, i hvilken tid hele folket på
landets overflade udgød blod,
og der var ingen til at holde
dem tilbage.

KAPITEL 14

Folkets ugudelighed bringer en
forbandelse over landet – Corian-
tumr fører krig imod Gilead,
siden Lib og dernæst Shiz – Der er
blod og nedslagtninger overalt i
landet.

Og se, der begyndte at komme
en stor aforbandelse over hele
landet på grund af folkets ugu-
delighed, hvilket gjorde, at
hvis en mand lagde sit værktøj
eller sit sværd på sin hylde el-
ler på det sted, hvor han ville
opbevare det, se, så kunne han
ikke finde det den næste dag,
så stor var forbandelsen over
landet.

2 Derfor klamrede hver mand
sig til det, der var hans eget,
med sine egne hænder og ville
ikke låne, ej heller låne ud; og
hver mand holdt fæstet af sit
sværd i sin højre hånd til forsvar
for sin ejendom og sit eget liv
og sine hustruers og børns.

3 Og se, efter tidsrummet på
to år og efter Shareds død, se,
da rejste Shareds bror sig, og
han udkæmpede et slag mod
Coriantumr, i hvilket Corian-

14 1a Hel 12:18; 13:17–23; Morm 1:17–18; 2:10–14.
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tumr slog ham og forfulgte
ham til Akishs ødemark.
4 Og det skete, at Shareds bror

udkæmpede et slag mod ham i
Akishs ødemark; og slaget blev
overordentlig hårdt, og mange
tusinde faldt for sværdet.

5 Og det skete, at Coriantumr
belejrede ørkenen; og Shareds
bror marcherede ud af ørkenen
om natten og slog en del af Co-
riantumrs hær ihjel, mens de
var berusede.

6 Og han kom til Morons land
og satte sig på Coriantumrs
trone.

7 Og det skete, at Coriantumr
opholdt sig med sin hær i ørke-
nen i et tidsrum af to år, hvori
han modtog stor styrke til sin
hær.

8 Se, Shareds bror, hvis navn
var Gilead, modtog også stor
styrke til sin hær takket være
hemmelige sammensværgelser.

9 Og det skete, at hans høj-
præst myrdede ham, mens han
sad på sin trone.

10 Og det skete, at en fra de
hemmelige sammensværgelser
myrdede ham i en hemmelig
passage og vandt riget til sig
selv; og hans navn var Lib; og
Lib var en mand af stor vækst,
større end nogen anden mand i
hele folket.

11 Og det skete i Libs første år,
at Coriantumr kom op til Mo-
rons land og udkæmpede et
slag mod Lib.

12 Og det skete, at han kæm-
pede mod Lib, og under kampen
ramte Lib ham i armen, så
han blev såret; alligevel trængte

Coriantumrs hær sig frem mod
Lib, så han flygtede ud til græn-
seegnene ved kysten.

13 Og det skete, at Coriantumr
forfulgte ham; og Lib udkæm-
pede et slag mod ham på kysten.

14 Og det skete, at Lib slog
Coriantumrs hær, så de igen
flygtede til Akishs ødemark.

15 Og det skete, at Lib forfulg-
te ham, indtil han kom til
Agoshs sletter. Og Coriantumr
havde taget hele folket med
sig, da han flygtede for Lib til
den del af landet, hvortil han
flygtede.

16 Og da han var kommet til
Agoshs sletter, udkæmpede
han et slag mod Lib, og han slog
løs på ham, indtil han døde;
alligevel faldt Libs bror over
Coriantumr i stedet for, og sla-
get blev overordentlig hårdt,
hvorfor Coriantumr igen flyg-
tede for Libs brors hær.

17 Se, navnet på Libs bror blev
kaldt for Shiz. Og det skete, at
Shiz forfulgte Coriantumr, og
han erobrede mange byer, og
han slog både kvinder og børn
ihjel, og han brændte byerne
ned.

18 Og der gik en frygt for Shiz
gennem hele landet, ja, et råb
lød gennem landet: Hvem kan
stå sig imod Shiz’ hær? Se, han
fejer jorden foran sig!

19 Og det skete, at folket be-
gyndte at flokkes i hære over
hele landets overflade.

20 Og de blev delt; en del af
dem flygtede til Shiz’ hær, og
en del af dem flygtede til Cori-
antumrs hær.
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21 Og så omfattende og lang-
varig havde krigen været, og
så længe havde synet af blods-
udgydelse og nedslagtning
stået på, at hele landets over-
flade var dækket med aligene
af de døde.
22 Og så hurtigt og hastigt

foregik krigen, at der ikke var
nogen tilbage til at begrave de
døde, men de marcherede fra
udgydelse af blod til udgydel-
se af blod og lod ligene af både
mænd, kvinder og børn ligge
spredt på landets overflade til
at blive bytte for kødædende
amaddiker.
23 Og stanken fra dem bredte

sig over landets overflade, ja,
over hele landets overflade;
derfor blev folket besværet om
dagen og om natten på grund
af stanken fra dem.

24 Alligevel holdt Shiz ikke
op med at forfølge Coriantumr,
for han havde svoret at ville
hævne sig på Coriantumr over
blodet af sin bror, der var
blevet slået ihjel, og på Herrens
ord, der kom til Eter om, at
Coriantumr ikke skulle falde
for sværdet.

25 Og således ser vi, at Herren
hjemsøgte dem i sin vredes
fylde, og at deres ugudelighed
og vederstyggeligheder havde
beredt en vej til deres evigtva-
rende udryddelse.

26 Og det skete, at Shiz for-
fulgte Coriantumr mod øst, helt
til grænseegnene ved kysten, og
dér udkæmpede han et slag mod
Shiz i et tidsrum af tre dage.

27 Og så skrække l ig var

ødelæggelsen blandt Shiz’ hæ-
re, at folket begyndte at blive
bange og begyndte at flygte
for Coriantumrs hære; og de
flygtede til Corihors land og
fejede indbyggerne bort foran
sig, alle dem, som ikke ville
slutte sig til dem.

28 Og de slog deres telte op i
Corihors dal, og Coriantumr
slog sine telte op i Shurrs dal.
Se, Shurrs dal lå i nærheden af
højen Comnor, derfor samlede
Coriantumr sine hære på højen
Comnor og lod en basun lyde
for Shiz’ hære for at udfordre
dem til kamp.

29 Og det skete, at de kom
frem, men blev drevet tilbage
igen; og de kom for anden gang
og blev drevet tilbage igen
for anden gang. Og det skete,
at de kom igen for tredje gang,
og slaget blev overordentlig
hårdt.

30 Og det skete, at Shiz ramte
Coriantumr, så han gav ham
mange dybe sår; og Corian-
tumr, der havde mistet sit blod,
besvimede og blev båret bort,
som om han var død.

31 Se, tabet af mænd, kvinder
og børn var på begge sider så
stort, at Shiz befalede sine folk,
at de ikke skulle forfølge Cori-
antumrs hære, derfor vendte
de tilbage til deres lejr.

KAPITEL 15

Millioner af jereditter bliver slået
ihjel i kamp – Shiz og Coriantumr
samler hele folket til kamp til døden

21a Eter 11:6. 22a Es 14:9–11.
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– Herrens Ånd hører op med at
kæmpe med dem – Det jereditiske
folkeslag bliver fuldstændig tilintet-
gjort – Kun Coriantumr er tilbage.

Og det skete, at da Coriantumr
var kommet sig efter sine sår,
begyndte han at huske de aord,
som Eter havde talt til ham.

2 Han så, at der allerede var
blevet slået næsten to millioner
af hans folk ihjel ved sværdet,
og han begyndte at sørge i hjer-
tet; ja, to millioner mægtige
mænd var blevet slået ihjel, og
ligeså deres hustruer og deres
børn.

3 Han begyndte at omvende
sig fra det onde, som han hav-
de gjort; han begyndte at huske
de ord, der var blevet talt ved
alle profeternes mund; og han
så dem, at de indtil da var ble-
vet opfyldt, hvert et ord; og
hans sjæl sørgede og nægtede
at lade sig trøste.

4 Og det skete, at han skrev et
brev til Shiz, hvori han ønske-
de af ham, at han ville skåne
folket, og skrev, at han da ville
opgive riget for folkets livs
skyld.

5 Og det skete, at da Shiz hav-
de modtaget hans brev, skrev
han i et brev til Coriantumr, at
hvis han ville overgive sig, så
han kunne dræbe ham med
hans eget sværd, ville han skå-
ne folkets liv.

6 Og det skete, at folket ikke
omvendte sig fra deres ugude-
lighed; og Coriantumrs folk
blev ophidset til vrede mod

Shiz’ folk, og Shiz’ folk blev op-
hidset til vrede mod Corian-
tumrs folk; derfor udkæmpede
Shiz’ folk et slag mod Corian-
tumrs folk.

7 Og da Coriantumr så, at han
var ved at falde, flygtede han
atter for Shiz’ folk.

8 Og det skete, at han kom til
Ripliankums vande, der, når
det oversættes, betyder store
eller som overgår alle; derfor,
da de kom til disse vande, slog
de deres telte op; og Shiz slog
også sine telte op i nærheden af
dem; og derfor kom de den næ-
ste dag frem for at kæmpe.

9 Og det skete, at de udkæm-
pede et overordentlig hårdt
slag, hvori Coriantumr igen
blev såret, og han besvimede
som følge af blodtabet.

10 Og det skete, at Corian-
tumrs hære trængte Shiz’ hære,
så de slog dem, så de fik dem til
at flygte for sig; og de flygte-
de mod syd og slog deres telte
op på et sted, som blev kaldt
Ogat.

11 Og det skete, at Corian-
tumrs hær slog deres telte op
ved højen Rama; og det var den
selv samme høj, hvori min far,
Mormon, askjulte de optegnel-
ser, som var hellige, til Herren.

12 Og det skete, at de samlede
alle de mennesker sammen fra
hele landets overflade, som ikke
var blevet slået ihjel, med und-
tagelse af Eter.

13 Og det skete, at Eter så alle
folkets gerninger; og han så, at
de folk, der var for Coriantumr,

15 1a Eter 13:20–21. 11a Morm 6:6.
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blev samlet i Coriantumrs hær;
og de folk, der var for Shiz,
blev samlet i Shiz’ hær.
14 Derfor samlede de folket

over et tidsrum af fire år, så de
kunne få fat på alle, som var på
landets overflade, og så de
kunne få al den styrke, som det
var muligt, at de kunne få.

15 Og det skete, at da de alle
var samlet, enhver til den hær,
som han ønskede, med deres
hustruer og deres børn – både
mænd, kvinder og børn var be-
væbnet med krigsvåben og
havde skjolde og abrynjer og
hjelme og var klædt på til krig
– marcherede de frem, den ene
mod den anden, for at kæmpe;
og de kæmpede hele den dag
og sejrede ikke.

16 Og det skete, at da det blev
nat, var de trætte og trak sig
tilbage til deres lejre; og efter at
de havde trukket sig tilbage til
deres lejre, begyndte de at hyle
og at klage over tabet af de
slagne af deres folk; og så høje
var deres skrig, deres hylen og
klageråb, at de fuldstændig
sønderrev luften.

17 Og det skete, at de den næ-
ste dag igen drog ud for at
kæmpe, og stor og skrækkelig
var den dag; alligevel sejrede
de ikke, og da natten igen kom,
sønderrev de luften med deres
skrig, deres hylen og deres
sørgeudbrud over tabet af de
slagne af deres folk.

18 Og det skete, at Coriantumr
igen skrev et brev til Shiz, hvori
han ønskede af ham, at han ikke

igen ville komme for at kæmpe,
men at han ville tage riget og
skåne folkets liv.

19 Men se, Herrens Ånd var
hørt op med at kæmpe med
dem, og aSatan havde fuld
magt over folkets hjerte, for de
havde overgivet sig til deres
hjertes hårdhed og deres sinds
blindhed, så de måtte blive
tilintetgjort; derfor drog de
igen ud for at kæmpe.

20 Og det skete, at de kæmpe-
de hele den dag, og da natten
kom, sov de på deres sværd.

21 Og den næste dag kæmpe-
de de, indtil natten kom.

22 Og da natten kom, var de
aberusede af vrede, ligesom et
menneske, der er beruset af vin,
og de sov igen på deres sværd.

23 Og den næste dag kæmpe-
de de igen; og da natten kom,
var de alle faldet for sværdet
med undtagelse af tooghalv-
treds af Coriantumrs folk og
niogtres af Shiz’ folk.

24 Og det skete, at de sov på
deres sværd den nat, og den
næste dag kæmpede de igen,
og de stred af al magt med de-
res sværd og med deres skjolde
hele den dag.

25 Og da natten kom, var der
toogtredive af Shiz’ folk og
syvogtyve af Coriantumrs folk.

26 Og det skete, at de spiste og
sov og beredte sig på at dø den
næste dag. Og de var store og
mægtige mænd hvad angår
menneskers styrke.

27 Og det skete, at de kæmpe-
de i et tidsrum af tre timer, og

15a Mosi 8:7–10. 19a gs Djævelen. 22a Moro 9:23.
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de besvimede som følge af
blodtabet.
28 Og det skete, at da Corian-

tumrs mænd havde fået til-
strækkelig styrke, så de kunne
gå, skulle de til at flygte for de-
res liv; men se, Shiz rejste sig,
og ligeså hans mænd, og han
svor i sin vrede, at han ville slå
Coriantumr ihjel eller selv om-
komme for sværdet.

29 Derfor forfulgte han dem,
og den næste dag indhentede
han dem; og de kæmpede igen
med sværdet. Og det skete, at
da de aalle var faldet for svær-
det med undtagelse af Cori-
antumr og Shiz, se, da var
Shiz besvimet som følge af
blodtabet.

30 Og det skete, at efter at Co-
riantumr havde støttet sig til sit
sværd for at hvile sig lidt, hug-
gede han hovedet af Shiz.

31 Og det skete, at efter at han
havde hugget hovedet af Shiz,
rejste Shiz sig op på hænderne
og faldt; og efter at han havde
kæmpet for at få luft, døde han.

32 Og det skete, at aCorian-
tumr faldt til jorden og blev,
som om han var livløs.

33 Og Herren talte til Eter og
sagde til ham: Gå ud. Og han
gik ud og så, at Herrens ord
alle var blevet opfyldt; og han
afsluttede sin aoptegnelse (og
jeg har ikke skrevet en hundre-
dedel), og han skjulte dem på
en måde, så Limhis folk fandt
dem.

34 Se, de sidste ord, som blev
skrevet af aEter, er disse: Hvad
enten Herren vil, at jeg skal for-
vandles, eller at jeg skal lide
Herrens vilje i kødet, så bety-
der det intet, dersom jeg bliver
frelst i Guds rige. Amen.

Moronis Bog

KAPITEL 1

Moroni skriver til gavn for lama-
nitterne – De nefitter, som ikke
vil fornægte Kristus, bliver slået
ihjel. Omkring 401–421 e.Kr.

SE, efter at jeg, aMoroni, var
blevet færdig med at forkorte

beretningen om Jereds folk,
troede jeg ikke, at jeg skulle

skrive mere, men jeg er endnu
ikke omkommet; og jeg giver
mig ikke til kende for lamanit-
terne, for at de ikke skal slå mig
ihjel.

2 For se, deres indbyrdes akri-
ge er overordentlig heftige; og
på grund af deres had bsender
de enhver nefit, som ikke vil
fornægte Kristus, i døden.

3 Og jeg, Moroni, vil ikke afor-

29a Eter 13:20–21.
32a Omni 1:20–22.
33a Mosi 8:9;

Alma 37:21–31;
Eter 1:1–5.

34a Eter 12:2.

[Moronis Bog]
1 1a gs Moroni,

Mormons søn.

2a 1 Ne 12:20–23.
b Alma 45:14.

3a Matt 10:32–33;
3 Ne 29:5.
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nægte Kristus; derfor vandrer
jeg, hvorhen jeg kan, for mit
eget livs sikkerheds skyld.
4 Derfor skriver jeg, i modsæt-

ning til hvad jeg havde troet,
yderligere nogle få ord, for jeg
havde troet, at jeg ikke skulle
skrive mere, men jeg skriver
yderligere nogle få ord, for at
de måske kan blive af værdi for
mine brødre, lamanitterne, en
dag i fremtiden efter Herrens
vilje.

KAPITEL 2

Jesus gav de tolv nefitiske disciple
magt til at overdrage Helligånds-
gaven. Omkring 401–421 e.Kr.

Kristi ord, som han talte til si-
ne adisciple, de tolv, som han
havde udvalgt, da han lagde
hænderne på dem:
2 Og han kaldte dem ved navn

og sagde: I skal påkalde Fade-
ren i mit navn i indtrængende
bøn; og efter at I har gjort dette,
skal I få amagt, så I til den, på
hvem I lægger bhænderne, skal
cgive Helligånden; og i mit
navn skal I give den, for såle-
des gør mine apostle.

3 Se, Kristus talte disse ord til
dem på det tidspunkt, da han
viste sig for første gang; og
mængden hørte det ikke, men
disciplene hørte det; og på så
mange, som de alagde deres
hænder, faldt Helligånden.

KAPITEL 3

Ældster ordinerer præster og læ-
rere ved håndspålæggelse. Om-
kring 401–421 e.Kr.

Den måde, hvorpå de disciple,
som blev kaldt kirkens aæld-
ster, bordinerede præster og
lærere:

2 Efter at de havde bedt til Fa-
deren i Kristi navn, lagde de
hænderne på dem og sagde:

3 I Jesu Kristi navn ordinerer
jeg dig til at være præst (eller
hvis han skulle være lærer: or-
dinerer jeg dig til at være læ-
rer), til at prædike omvendelse
og syndernes aforladelse ved
Jesus Kristus ved udholdenhed
i troen på hans navn til enden.
Amen.

4 Og på denne måde aordine-
rede de præster og lærere i
overensstemmelse med Guds
bgaver og kald til menneskene;
og de ordinerede dem ved Hel-
ligåndens ckraft, som var i
dem.

KAPITEL 4

Det forklares, hvordan ældster og
præster velsigner nadverbrødet.
Omkring 401–421 e.Kr.

Den amåde, hvorpå deres bæld-
ster og præster velsignede Kri-
sti kød og blod til kirken, og de
cvelsignede det i overensstem-

2 1a 3 Ne 13:25.
2a gs Magt.

b gs Håndspålæggelse.
c 3 Ne 18:37.

3a ApG 19:6.

3 1a Alma 6:1.
gs Ældste.

b gs Ordinere.
3a gs Syndsforladelse.
4a L&P 18:32; 20:60.

b gs Gave.
c 1 Ne 13:37; Moro 6:9.

4 1a 3 Ne 18:1–7.
b gs Ældste.
c L&P 20:76–77.
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melse med Kristi befalinger,
derfor ved vi, at måden er rig-
tig, og ældsten eller præsten
velsignede det.
2 Og de knælede ned sammen

med kirken og bad til Faderen i
Kristi navn og sagde:

3 O Gud, du evige Fader, vi
beder dig i din Søns, Jesu Kri-
sti, navn velsigne og hellige
dette abrød for alle de sjæle,
som nyder deraf, så de må spi-
se til berindring om din Søns
legeme og vidne for dig, o Gud,
du evige Fader, at de er villige
til at påtage sig din Søns cnavn
og altid erindre ham og holde
hans befalinger, som han har
givet dem, så de altid må have
hans dÅnd hos sig. Amen.

KAPITEL 5

Den måde, hvorpå nadvervinen
bliver velsignet, fremlægges. Om-
kring 401–421 e.Kr.

Den amåde, hvorpå vinen blev
velsignet. Se, de tog bægeret og
sagde:

2 O Gud, du evige Fader, vi
beder dig i din Søns, Jesu Kri-
sti, navn velsigne og hellige
denne avin for alle de sjæle,
som drikker deraf, så de må gø-
re det til berindring om din
Søns blod, der blev udgydt for
dem, så de må vidne for dig, o

Gud, du evige Fader, at de altid
erindrer ham, så de må have
hans Ånd hos sig. Amen.

KAPITEL 6

De, der omvender sig, bliver døbt
og ført ind i fællesskabet – De af
kirkens medlemmer, som omven-
der sig, bliver tilgivet – Møderne
bliver ledt ved Helligåndens kraft.
Omkring 401–421 e.Kr.

Og nu taler jeg om adåb. Se,
ældster, præster og lærere blev
døbt; og de blev ikke døbt,
medmindre de frembragte
frugt, som viste, at de var bvær-
dige dertil.

2 Ej heller modtog de nogen til
dåb, medmindre de trådte frem
med et asønderknust hjerte og
en angerfuld ånd og vidnede
for kirken, at de oprigtigt om-
vendte sig fra alle deres syn-
der.

3 Og ingen blev modtaget til
dåb, medmindre de apåtog sig
Kristi navn og havde en fast be-
slutning om at ville tjene ham
til enden.

4 Og efter at de var blevet
modtaget til dåb og var blevet
påvirket og arenset ved Hellig-
åndens kraft, blev de regnet
blandt Kristi kirkes folk; og de-
res bnavne blev nedskrevet, så
de kunne blive husket og få

3a gs Nadver.
b Luk 22:19;

1 Kor 11:23–24;
3 Ne 18:7.

c gs Jesus Kristus –
At påtage sig Jesu
Kristi navn.

d gs Helligånden.

5 1a 3 Ne 18:8–11;
L&P 20:78–79.

2a L&P 27:2–4.
gs Nadver.

b Luk 22:19–20;
1 Kor 11:25.

6 1a gs Døbe, dåb.
b gs Værdig.

2a gs Sønderknust
hjerte.

3a gs Jesus Kristus –
At påtage sig Jesu
Kristi navn.

4a gs Ren og uren.
b L&P 20:82.
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næring ved Guds gode ord for
at holde dem på den rette vej
og sørge for, at de bestandig
var copmærksomme på bøn,
idet de alene dstolede på Kristi
fortjenester, han som var deres
tros eophavsmand og fulden-
der.
5 Og akirken mødtes bofte for

at cfaste og for at bede og for at
tale, den ene med den anden,
om deres sjæls velfærd.

6 Og de mødtes ofte for at ny-
de brød og vin til erindring om
Herren Jesus.

7 Og de var omhyggelige med
at sikre, at der aikke var nogen
ugudelighed blandt dem; og
de, som man fandt begik mis-
gerninger, og som btre vidner
fra kirken dømte skyldige over
for cældsterne, deres navne
blev dslettet, hvis de ikke om-
vendte sig og eikke bekendte,
og de blev ikke regnet blandt
Kristi folk.
8 Men aså ofte som de med op-

rigtig hensigt omvendte sig og
stræbte efter tilgivelse, blev de
btilgivet.

9 Og deres møder blev aledt af
kirken efter Åndens tilskyndel-
ser og ved bHelligåndens kraft;
for som Helligåndens kraft led-
te dem, hvad enten det var til at
prædike eller til at formane el-
ler til at bede eller til at anråbe

eller til at synge, således blev
det gjort.

KAPITEL 7

Der gives en opfordring til at gå
ind til Herrens hvile – Bed med
oprigtig hensigt – Kristi Ånd sæt-
ter mennesker i stand til at kende
godt fra ondt – Satan overtaler
mennesker til at fornægte Kristus
og gøre ondt – Profeterne fastslår
Kristi komme – Ved tro udføres
der mirakler og engle betjener –
Menneskene bør håbe på evigt liv
og holde fast ved næstekærlighe-
den. Omkring 401–421 e.Kr.

Og nu skriver jeg, Moroni, nog-
le få af min fars, Mormons, ord,
som han talte angående atro,
håb og næstekærlighed; for så-
ledes talte han til folket, mens
han underviste dem i den syna-
goge, som de havde bygget
som et sted til at tilbede i.

2 Og nu taler jeg, Mormon, til
jer, mine elskede brødre; og det
er ved Gud Faderens og vor
Herre Jesu Kristi nåde og ved
hans hellige vilje takket være
den gave, som hans akald til
mig er, at det er mig tilladt at
tale til jer på dette tidspunkt.

3 Derfor vil jeg tale til jer, som
tilhører kirken, og som er Kristi
fredsommelige tilhængere, og

4c Alma 34:39;
3 Ne 18:15–18.

d 2 Ne 31:19;
L&P 3:20.

e Hebr 12:2.
5a gs Jesu Kristi Kirke.

b 3 Ne 18:22; 4 Ne 1:12;
L&P 88:76.

c gs Faste.

7a L&P 20:54.
b L&P 42:80–81.

gs Vidne (navneord).
c Alma 6:1.

gs Ældste.
d 2 Mos 32:33;

L&P 20:83.
gs Udelukkelse.

e gs Bekendelse.

8a Mosi 26:30–31.
b gs Tilgive.

9a L&P 20:45; 46:2.
b gs Helligånden.

7 1a 1 Kor 13:1–13;
Eter 12:3–22, 27–37;
Moro 8:14; 10:20–23.

2a gs Kalde, kaldet
af Gud.
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som har fået et tilstrækkeligt
håb, ved hvilket I kan gå ind til
Herrens ahvile fra denne tid af,
og indtil I skal hvile hos ham i
himlen.

4 Og se, mine brødre, jeg be-
dømmer jer således på grund
af jeres fredsommelige aom-
gang med menneskenes børn.

5 For jeg husker Guds ord,
som lyder: På deres gerninger
skal I akende dem, for hvis de-
res gerninger er gode, så er de
også gode.
6 For se, Gud har sagt, at et

menneske, der er aondt, ikke
kan gøre det, som er godt; for
hvis han bringer en gave eller
bbeder til Gud, så gavner det
ham intet, medmindre han gør
det med oprigtig hensigt.
7 For se, det bliver ikke regnet

ham til retfærdighed.
8 For se, hvis et menneske, der

er aondt, giver en gave, gør han
det bvrangvilligt, derfor bliver
det tilregnet ham på samme
måde, som hvis han havde be-
holdt gaven; derfor regnes han
for ond for Gud.

9 Og på samme måde bliver
det også regnet et menneske til
ondt, hvis han beder uden aop-
rigtig hensigt i hjertet; ja, og
det gavner ham intet, for Gud
modtager ingen sådan.

10 Derfor kan et menneske,
der er ondt, ikke gøre det, som

er godt; ej heller vil han give en
god gave.

11 For se, en bitter akilde kan
ikke give godt vand, ej heller
kan en god kilde give bittert
vand; derfor kan et menneske,
som er Djævelens tjener, ikke
følge Kristus, og hvis han bføl-
ger Kristus, kan han ikke være
Djævelens tjener.

12 Derfor kommer alt det, som
er agodt, fra Gud; og det, som
er bondt, kommer fra Djævelen;
for Djævelen er fjende af Gud
og kæmper bestandigt mod
ham og opfordrer og tilskyn-
der til csynd og til bestandigt at
gøre det, som er ondt.

13 Men se, det, som er af Gud,
opfordrer og tilskynder til be-
standig at gøre godt; derfor er
alt det, som opfordrer og atil-
skynder til at gøre godt og til at
elske Gud og til at tjene ham,
binspireret af Gud.

14 Pas derfor på, mine elskede
brødre, at I ikke dømmer det,
som er aondt, til at være af Gud,
eller det, som er godt og af
Gud, til at være af Djævelen.

15 For se, mine brødre, det er
givet jer at kunne adømme, så I
kan kende godt fra ondt; og
måden at dømme på er så tyde-
lig, at I kan kende den med en
fuldkommen kundskab, lige-
som dagens lys er forskellig fra
nattens mørke.

3a gs Hvile.
4a 1 Joh 2:6; L&P 19:23.
5a 3 Ne 14:15–20.
6a Matt 7:15–18.

b Alma 34:28.
gs Bøn.

8a Ordsp 15:8.
b L&P 64:34.

9a Jak 1:6–7; 5:16;
Moro 10:4.

11a Jak 3:11–12.
b Matt 6:24;

2 Ne 31:10–13;
L&P 56:2.

12a Jak 1:17; 1 Joh 4:1–2;
Eter 4:12.

b Alma 5:39–42.
c Hel 6:30.

gs Synd.
13a 2 Ne 33:4; Eter 8:26.

b gs Inspiration.
14a Es 5:20; 2 Ne 15:20.
15a gs Bedømme,

gaven at.
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16 For se , a Kris t i ånd er
givet til enhver, så han kan
bkende godt fra ondt; derfor
viser jeg jer, hvordan man
skal dømme; for alt, hvad der
tilskynder til at gøre godt og
formår til at tro på Kristus,
udgår ved Kr is t i gave og
kraft; derfor kan I med fuld-
kommen kundskab vide, at det
er af Gud.
17 Men hvad som helst, der

formår menneskene til at gøre
aondt og ikke tro på Kristus
og fornægte ham og ikke tjene
Gud, det kan I med fuldkom-
men kundskab vide er af Djæ-
velen; for på denne måde virker
Djævelen, for han formår ingen
til at gøre godt, nej, ikke én,
ej heller gør hans engle, ej hel-
ler gør de, som underkaster
sig ham.

18 Og se, mine brødre, efter-
som I kender det lys, ved hvilket
I kan dømme, hvilket lys er
aKristi lys, se da til, at I ikke
dømmer urigtigt; for med den
selv samme bdom, som I døm-
mer, skal I også blive dømt.

19 Derfor bønfalder jeg jer,
brødre, om, at I skal granske
flittigt i aKristi lys, så I kan
kende godt fra ondt; og hvis I
vil gribe fat i alt godt og ikke
fordømme det, skal I med sik-
kerhed blive Kristi bbørn.

20 Og se, mine brødre, hvorle-

des er det muligt, at I kan gribe
fat i alt godt?

21 Og nu kommer jeg til den
tro, om hvilken jeg sagde, jeg
ville tale; og jeg vil fortælle jer,
på hvilken måde I kan gribe fat
i alt godt.

22 For se, Gud, som aved alt,
og som er til fra evighed til
evighed, se, han sendte bengle
ud for at betjene menneskenes
børn for at tilkendegive det,
der angik Kristi komme; og ved
Kristus skulle alt godt komme.

23 Og Gud forkyndte også for
profeterne ved sin egen mund,
at Kristus skulle komme.

24 Og se, der var forskellige
måder, hvorpå han tilkende-
gav for menneskenes børn det,
som var godt; og alt det, som er
godt, kommer fra Kristus; el-
lers var menneskene afaldne,
og intet godt kunne blive dem
til del.

25 Derfor begyndte menne-
skene ved aengles betjening og
ved hvert ord, som udgik af
Guds mund, at udøve tro på
Kristus; og ved tro greb de så-
ledes fat i alt godt; og således
var det indtil Kristi komme.

26 Og efter at han var kom-
met, blev mennesker også
frelst ved tro på hans navn; og
ved tro blev de Guds sønner.
Og så sandt som Kristus lever,
talte han disse ord til vore fæd-

16a gs Samvittighed;
Lys, Kristi lys.

b 1 Mos 3:5; 2 Ne 2:5,
18, 26; Mosi 16:3;
Alma 29:5; Hel 14:31.

17a gs Synd.
18a Mosi 16:9;

L&P 50:24; 88:7–13.
gs Lys, Kristi lys.

b jso, Matt 7:1–2;
Luk 6:37; Joh 7:24.

19a L&P 84:45–46.
b Mosi 15:10–12; 27:25.

gs Guds sønner

og døtre.
22a gs Gud,

Guddommen.
b Moses 5:58.

gs Engle.
24a 2 Ne 2:5.
25a Alma 12:28–30.
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re og sagde: aHvad end I beder
Faderen om i mit navn, og som
er godt, i tro, overbeviste om at
I skal få det, se, det skal blive
gjort for jer.

27 Derfor, mine elskede brød-
re, er amirakler hørt op, fordi
Kristus er steget op til himlen
og har sat sig ved Guds højre
hånd for af Faderen at gøre
bkrav på den ret, som han har
til at vise barmhjertighed, hvad
angår menneskenes børn?
28 For han har opfyldt lovens

krav, og han gør krav på alle
dem, der har tro på ham; og de,
der har tro på ham, aholder fast
ved alt godt; derfor btaler han
menneskenes børns sag; og han
bor for evigt i himlene.
29 Og fordi han har gjort det,

mine elskede brødre, er mirak-
ler da hørt op? Se, jeg siger jer:
Nej, ej heller er englene hørt op
med at betjene menneskenes
børn.

30 For se, de er underkastet
ham for at tjene på hans befa-
lings ord og for at vise sig for
dem, som har en stærk tro og
et fast sind i enhver form for
gudsfrygt.

31 Og opgaven i deres tjeneste-
gerning er at kalde mennesker
til omvendelse og at fuldende
og at udføre det arbejde, der
vedrører Faderens pagter, som
han har sluttet med menne-
skenes børn, at berede vejen
blandt menneskenes børn ved

at kundgøre Kristi ord for
Herrens udvalgte redskaber, så
de kan aflægge vidnesbyrd om
ham.

32 Og ved at gøre således
bereder Gud Herren vejen, så
resten af menneskene kan få
atro på Kristus, så Helligånden
kan få plads i deres hjerte i over-
ensstemmelse med hans kraft;
og på denne vis tilvejebringer
Faderen de pagter, som han har
sluttet med menneskenes børn.

33 Og Kristus har sagt: aHvis I
har tro på mig, skal I have magt
til at gøre hvad som helst, jeg
anser for btjenligt.
34 Og han har sagt: aOmvend

jer, alle I jordens ender, og kom
til mig, og bliv døbt i mit navn,
og hav tro på mig, så I kan blive
frelst.

35 Og se, mine elskede brødre,
hvis det er tilfældet, at det, som
jeg har talt til jer, er sandt, og
Gud vil vise jer med amagt og
stor herlighed på den yderste
bdag, at det er sandt, og hvis
det er sandt, er miraklernes da-
ge da hørt op?

36 Eller er englene hørt op
med at vise sig for menneske-
nes børn? Eller har han aholdt
Helligåndens kraft tilbage fra
dem? Eller vil han det, så længe
tiden varer, eller jorden står,
eller der på dens overflade fin-
des et eneste menneske, der
kan frelses?

37 Se, jeg siger jer: Nej, for det

26a 3 Ne 18:20.
gs Bøn.

27a gs Mirakel.
b Es 53:12; Mosi 14:12.

28a Rom 12:9; L&P 98:11.

b 1 Joh 2:1; 2 Ne 2:9.
gs Talsmand.

32a gs Tro.
33a Matt 17:20.

b L&P 88:64–65.

34a 3 Ne 27:20;
Eter 4:18.

35a 2 Ne 33:11.
b L&P 35:8.

36a Moro 10:4–5, 7, 19.
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er ved tro, at amirakler udvirkes;
og det er ved tro, at engle viser
sig og betjener menneskene;
ve derfor menneskenes børn,
hvis dette er hørt op, for det er
på grund af bvantro, og alt er
forgæves.
38 For ifølge Kristi ord kan

ingen blive frelst, medmindre
de har tro på hans navn; hvis
dette derfor er hørt op, så er
troen også hørt op; og forfærde-
lig er da menneskets tilstand,
for de er, som om der ingen for-
løsning var tilvejebragt.

39 Men se, mine elskede brød-
re, jeg tror bedre om jer, for
jeg tror, at I på grund af jeres
s a g t m o d i g h e d h a r t r o p å
Kristus; for hvis I ikke har tro
har på ham, så er I ikke askikket
til at blive regnet blandt hans
kirkes folk.
40 Og videre, mine elskede

brødre, vil jeg tale til jer angå-
ende ahåb. Hvorledes kan I opnå
tro, medmindre I har håb?

41 Og hvad er det, I skal ahåbe
på? Se, jeg siger jer, at I skal
have bhåb om ved Kristi forso-
ning og hans opstandelses kraft
at blive oprejst til cevigt liv, og
dette på grund af jeres tro på
ham i overensstemmelse med
løftet.
42 Hvis et menneske derfor

har atro, bmå han nødvendigvis

have håb, for uden tro kan der
ikke være noget håb.

43 Og videre, se, jeg siger jer,
at han ikke kan have tro og håb,
medmindre han er asagtmodig
og ydmyg af hjertet.

44 Hvis ikke, er hans atro og
håb forgæves; for ingen bortset
fra den sagtmodige og ydmyge
af hjertet er antagelig for Gud;
og hvis et menneske er sagtmo-
digt og ydmygt af hjertet og ved
Helligåndens kraft bbekender,
at Jesus er Kristus, må han
nødvendigvis nære næstekær-
lighed; for hvis han ikke nærer
næstekærlighed, er han intet;
derfor må han nødvendigvis
nære næstekærlighed.

45 Og anæstekærligheden er
langmodig og er venlig og
bmisunder ikke og er ikke op-
blæst, søger ikke sit eget, bliver
ikke let ophidset, tænker ikke
ondt og fryder sig ikke ved
ugudelighed, men fryder sig
ved sandheden, tåler alt, tror
alt, håber alt og udholder alt.

46 Derfor, mine elskede brød-
re, hvis I ikke nærer næste-
kærlighed, er I intet; for næ-
stekærligheden hører aldrig op.
Hold derfor fast ved næstekær-
ligheden, som er det største af
alt, for alt skal høre op –

47 men anæstekærligheden er
Kristi rene bkærlighed, og den

37a Matt 13:58;
Morm 9:20;
Eter 12:12–18.

b Moro 10:19–24.
39a gs Værdig.
40a Eter 12:4.

gs Håb.
41a L&P 138:14.

b Tit 1:2;

Jakob 4:4;
Alma 25:16;
Moro 9:25.

c gs Evigt liv.
42a gs Tro.

b Moro 10:20.
43a gs Sagtmodig.
44a Alma 7:24;

Eter 12:28–34.

b Luk 12:8–9.
gs Bekendelse;
Vidnesbyrd.

45a 1 Kor 13:1–13.
b gs Misundelse.

47a 2 Ne 26:30.
gs Næstekærlighed.

b Jos 22:5.
gs Kærlighed.
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varer ved for evigt; og den,
som på den yderste dag findes i
besiddelse af den, med ham
skal det være vel.
48 Derfor, mine elskede brød-

re, abed til Faderen med hjertets
hele styrke om, at I må blive
fyldt af denne kærlighed, som
han har skænket alle, som er
hans Søns, Jesu Kristi, sande
btilhængere, så I kan blive Guds
sønner, så vi, når han viser sig,
vil cvære som han, for vi skal se
ham, som han er, så vi må have
dette håb, så vi må blive drenset,
ja, ligesom han er ren. Amen.

KAPITEL 8

Dåb af små børn er en ond veder-
styggelighed – Små børn er levende
i Kristus som følge af forsoningen
– At have tro, at omvende sig, at
være sagtmodig og ydmyg i hjer-
tet, at modtage Helligånden og at
holde ud til enden fører til frelse.
Omkring 401–421 e.Kr.

Et brev fra min afar, Mormon,
skrevet til mig, Moroni; og det
blev skrevet til mig kort efter
min kaldelse til tjenestegernin-
gen. Og således skrev han til
mig, nemlig:
2 Min elskede søn, Moroni,

jeg fryder mig overordentlig
ved, at din Herre Jesus Kristus
har været opmærksom på
dig og har kaldet dig til sin

tjenestegerning og til sit hellige
værk.

3 Jeg er altid opmærksom på
dig i mine bønner og beder be-
standig til Gud Faderen i Jesu,
hans hellige barns, navn om, at
han i sin uendelige agodhed og
bnåde vil bevare dig ved udhol-
denhed i tro på hans navn til
enden.

4 Og nu, min søn, taler jeg til
dig om det, som bedrøver mig
overordentlig meget; for det
bedrøver mig, at der skulle op-
stå amundhuggerier blandt jer.
5 For hvis jeg har hørt sandhe-

den, så har der været mund-
huggerier blandt jer angående
dåb af jeres små børn.

6 Og se, min søn, jeg ønsker
af jer, at I skal arbejde flittigt,
så denne grove vildfarelse må
blive fjernet fra jer, for i den
hensigt har jeg skrevet dette
brev.

7 For straks efter at jeg havde
hørt dette fra dig, adspurgte
jeg Herren angående denne sag.
Og Herrens aord kom til mig
ved Helligåndens kraft, således:

8 Lyt til Kristi, din forløsers,
din Herres og din Guds ord. Se,
jeg kom til verden, ikke for at
kalde de retfærdige, men syn-
dere til omvendelse; de araske
har ikke brug for læge, men de
som er syge; se, små bbørn er
craske, for de er ikke i stand til
at begå dsynd; derfor er eAdams

48a gs Bøn.
b gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi eksempel;
Lydighed.

c 1 Joh 3:1–3;
3 Ne 27:27.

d 3 Ne 19:28–29.

gs Ren og uren.
8 1a MormO 1:1.
3a Mosi 4:11.

b gs Nåde.
4a 3 Ne 11:22, 28; 18:34.
7a gs Guds ord.
8a Mark 2:17.

b Mark 10:13–16.
c Mosi 3:16;

L&P 74:7.
d gs Synd.
e 2 Ne 2:25–27.

gs Fald, Adams
og Evas.
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forbandelse taget fra dem ved
mig, så den ikke har nogen magt
over dem; og loven om fom-
skærelse er afskaffet ved mig.

9 Og på denne måde tilkende-
gav Helligånden Guds ord for
mig, derfor ved jeg, min elskede
søn, at det er højtidelig bespot-
telse over for Gud, hvis I døber
små børn.

10 Se, jeg siger dig, at dette
skal I undervise i: Omvendelse
og dåb for dem, som kan astilles
til regnskab og er i stand til at
begå synd; ja, lær forældrene,
at de skal omvende sig og blive
døbt og ydmyge sig som deres
små bbørn, så skal de alle blive
frelst sammen med deres små
børn.

11 Og deres små abørn har intet
behov for omvendelse, ej heller
dåb. Se, dåben er til omvendelse
for at opfylde befalingerne og
få bsyndsforladelse.

12 Men små abørn er levende i
Kristus, lige fra verdens grund-
læggelse; om det ikke var såle-
des, ville Gud være en partisk
Gud og også en foranderlig
Gud og én, der bgør forskel på
folk, for hvor mange små børn
er ikke døde uden dåb!

13 Derfor, hvis små børn ikke
kunne blive frelst uden dåb,
måtte de være gået til et uende-
ligt helvede.

14 Se, jeg siger dig, at den,
der tror, at små børn har behov
for dåb, er i bitterheds galde
og i syndens bånd, for han har
hverken atro, håb eller næste-
kærlighed; hvis han derfor
skulle blive slået ihjel, mens han
havde denne tanke, måtte han
fare ned til helvede.

15 For forfærdelig er den ugu-
delighed at tro, at Gud frelser
det ene barn på grund af dåb,
og at det andet skal fortabes,
fordi det ikke har nogen dåb.

16 Ve over dem, der fordrejer
Herrens veje på denne måde,
for de skal fortabes, medmindre
de omvender sig. Se, jeg taler
med frimodighed, da jeg har
amyndighed fra Gud; og jeg
frygter ikke for, hvad menne-
sket kan gøre, for fuldkommen
bkærlighed cdriver al frygt ud.

17 Og jeg er fyldt af anæste-
kærlighed, som er evigtvarende
kærlighed, derfor er alle børn
lige for mig, derfor elsker jeg
små bbørn med en fuldkommen
kærlighed, og de er alle lige og
delagtige i frelsen.

18 For jeg ved, at Gud ikke er
en partisk Gud, ej heller et for-
anderligt væsen, men han er
auforanderlig fra bal evighed til
al evighed.

19 Små abørn kan ikke omven-
de sig, derfor er det forfærdelig

8 f 1 Mos 17:10–11.
gs Omskærelse.

10a gs Ansvarlighed.
b gs Barn, børn;

Ydmyg.
11a gs Døbe, dåb –

Dåbskrav; Barn, børn.
b gs Syndsforladelse.

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;
Eter 12:6;
Moro 7:25–28;
10:20–23.

16a gs Myndighed.
b gs Kærlighed.

c 1 Joh 4:18.
17a gs Næstekærlighed.

b Mosi 3:16–19.
18a Alma 7:20;

Morm 9:9.
gs Gud,
Guddommen.

b Moro 7:22.
19a Luk 18:15–17.
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ugudelighed at fornægte Guds
rene barmhjertighed over for
dem, for de er alle levende ved
ham på grund af hans bbarm-
hjertighed.

20 Og den, der siger, at små
børn har behov for dåb, for-
nægter Kristi barmhjertighed
og regner hans aforsoning og
hans forløsnings kraft for intet.
21 Ve sådanne, for de er i fare

for død, ahelvede og buendelig
pine. Jeg siger det frimodigt,
Gud har befalet mig det. Lyt til
dem, og giv agt, ellers skal de
stå imod dig ved Kristi cdom-
mersæde.

22 For se, alle små børn er ale-
vende i Kristus, og ligeså alle
dem, der ikke har bloven. For
cforløsningens kraft kommer
alle dem til gode, som ikke har
nogen lov; derfor kan den, som
ikke er dømt skyldig, eller den,
som ikke er under nogen for-
dømmelse, ikke omvende sig;
og for sådanne er dåben uden
nytte –
23 men det er bespottelse over

for Gud, og det fornægter Kri-
sti barmhjertighed og hans hel-
lige Ånds kraft og er at sætte
lid til adøde gerninger.

24 Se, min søn, dette burde

ikke finde sted, for aomvendelse
er for dem, som er under for-
dømmelse og under forbandelse
af en brudt lov.

25 Og de første frugter af
aomvendelse er bdåb; og dåb
kommer af tro for at opfylde
befalingerne; og opfyldelsen
af befalingerne bringer csynds-
forladelse.

26 Og syndsforladelse bringer
asagtmodighed og ydmyghed
af hjertet; og som følge af sagt-
modighed og ydmyghed af
hjertet kommer bHelligåndens
besøg, hvilken ctalsmand fyl-
der dem med dhåb og fuldkom-
m e n e k æ r l i g h e d , h v i l k e n
kærlighed holder ud ved fflid i
gbønnen, indtil enden kommer,
da alle de hhellige skal bo hos
Gud.

27 Se, min søn, jeg skriver til
dig igen, hvis jeg ikke snart
drager ud mod lamanitterne.
Se, dette folkeslags, eller det
nefitiske folks, astolthed bliver
deres undergang, medmindre
de omvender sig.

28 Bed for dem, min søn,
om at omvendelse må blive dem
til del. Men se, jeg frygter, at
Ånden er hørt op med at akæm-
pe med dem; og i denne del af

19b gs Barmhjertighed.
20a gs Forsoning;

Forløsningsplanen.
21a gs Helvede.

b Jakob 6:10;
Mosi 28:3;
L&P 19:10–12.

c gs Jesus Kristus –
Dommer.

22a gs Frelse – Børns
frelse.

b ApG 17:30;

L&P 76:71–72.
c gs Forløse.

23a L&P 22:2.
24a gs Omvendelse.
25a gs Døbe, dåb –

Dåbskrav.
b Moses 6:58–60.
c L&P 76:52.

gs Syndsforladelse.
26a gs Sagtmodig.

b gs Helligånden.
c gs Talsmand.

d gs Håb.
e 1 Pet 1:22;

1 Ne 11:22–25.
f gs Flid.
g gs Bøn.
h gs Hellig

(navneord).
27a L&P 38:39.

gs Stolthed.
28a Morm 5:16.
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landet forsøger de også at be-
kæmpe al magt og myndighed,
som kommer fra Gud; og de
bfornægter Helligånden.

29 Og efter at have afvist så
stor kundskab, min søn, må de
snart omkomme som en opfyl-
delse af de profetier, som blev
talt af profeterne såvel som ved
vor frelsers egne ord.

30 Farvel, min søn, indtil jeg
skriver til dig eller ser dig igen.
Amen.

Mormons andet brev til sin søn
Moroni.

Omfatter kapitel 9.

KAPITEL 9

Både nefitterne og lamanitterne er
fordærvede og degenererede – De
torturerer og myrder hinanden –
Mormon beder til, at nåde og god-
hed må hvile over Moroni for
evigt. Omkring 401–421 e.Kr.

Min elskede søn, jeg skriver til
dig igen, for at du kan vide, at
jeg endnu lever; men jeg skri-
ver noget om det, der er foruro-
ligende.

2 For se, jeg har haft et hårdt
slag med lamanitterne, i hvil-
ket vi ikke sejrede; og Arkean-
tus er faldet for sværdet og
ligeledes Luram og Emrom; ja,
og vi har mistet et stort antal af
vore udsøgte mænd.

3 Og se nu, min søn, jeg fryg-

ter, at lamanitterne vil udryd-
de dette folk; for de omvender
sig ikke, og Satan ophidser
dem bestandig til vrede, den
ene mod den anden.

4 Se, jeg arbejder med dem be-
standigt; og når jeg taler Guds
ord med skarphed, skælver de
og bliver vrede på mig; og når
jeg ikke bruger askarphed, for-
hærder de hjertet imod det;
derfor frygter jeg, at Herrens
Ånd er hørt op med at bkæmpe
med dem.

5 For så overordentlig vrede
bliver de, at det synes mig, som
om de ikke har nogen frygt for
døden; og de har mistet deres
kærlighed, den ene til den an-
den; og de atørster bestandig
efter blod og hævn.

6 Og se, min elskede søn, lad
os på trods af deres hårdhed
arbejde aflittigt; for hvis vi hør-
te op med at barbejde, blev vi
bragt under fordømmelse; for
vi har et arbejde at udføre,
mens vi er i denne bolig af ler,
så vi kan besejre fjenden af al
retfærdighed og hvile vor sjæl i
Guds rige.

7 Og nu skriver jeg noget om
dette folks lidelser. For ifølge
den efterretning, jeg har fået
fra Ammoron, se, så har lama-
nitterne mange fanger, som de
tog ved Sherrizas tårn; og der
var mænd, kvinder og børn.

8 Og mændene og fædrene til
disse kvinder og børn har de
dræbt; og de giver kvinderne
kødet af deres mænd og børne-

28b Alma 39:6.
gs Utilgivelige synd.

9 4a 2 Ne 1:26–27;

L&P 121:41–43.
b L&P 1:33.

5a Morm 4:11–12.

6a gs Flid.
b Jakob 1:19; En 1:20.

gs Pligt.
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ne kødet af deres fædre at spi-
se; og intet vand, bortset fra en
lille smule, giver de dem.
9 Og til trods for denne store

vederstyggelighed fra lamanit-
ternes side, så overgår den ikke
vort folks vederstyggelighed i
Moriantum. For se, mange af
lamanitternes døtre har de ta-
get til fange; og efter at have
berøvet dem det, der var yderst
kært og dyrebart, mere end alt
andet, nemlig akyskhed og
bdyd –

10 og efter at de havde gjort
dette, myrdede de dem på den
mest grufulde måde, idet de
torturerede deres legeme, til de
døde; og efter at de havde gjort
dette, fortærer de deres kød
som vilde rovdyr på grund af
hjertets hårdhed; og de gør det
som tegn på tapperhed.

11 O, min elskede søn, hvorle-
des kan et folk som dette, uden
civilisation –

12 (og blot nogle få år er gået,
siden de var et civiliseret og til-
talende folk),

13 men, o min søn, hvorledes
kan et folk som dette, der fry-
der sig ved så megen veder-
styggelighed –

14 hvorledes kan vi forvente,
at Gud vil aholde sin hånd til-
bage med hensyn til at fælde
dom over os?

15 Se, mit hjerte råber: Ve det-
te folk. Kom frem og fæld dom,
o Gud, og skjul deres synder og
ugudelighed og vederstygge-
ligheder for dit ansigt!

16 Og videre, min søn, der er

mange aenker og deres døtre,
som er tilbage i Sherriza, og
den del af forrådet, som lama-
nitterne ikke tog, se, det har
Zenefis hær taget og har efter-
ladt dem til at vandre hvorhen
de kan efter føde; og mange
gamle kvinder falder om un-
dervejs og dør.

17 Og den hær, som er hos
mig, er svag; og lamanitternes
hære står mellem Sherriza og
mig; og så mange, som er flyg-
tet til aArons hær, er blevet ofre
for deres forfærdelige råhed.

18 O, mit folks fordærvelse!
De er uden orden og uden
barmhjertighed. Se, jeg er kun
et menneske, og jeg har kun et
menneskes styrke, og jeg kan
ikke længere gennemtvinge
mine befalinger.

19 De er blevet forhærdede i
deres fordærvelse; og de er alle
lige rå, og de skåner ingen,
hverken gammel eller ung; og
de fryder sig ved alt undtagen
det, der er godt; og vore kvin-
ders og børns lidelser på hele
dette lands overflade overgår
alt; ja, tungen kan ikke sige det,
ej heller kan det skrives.

20 Og se, min søn, dvæler jeg
ikke længere ved dette ræd-
selsvækkende syn. Se, du ken-
der dette folks ugudelighed,
du ved, at de er uden princip-
per og ikke længere har evnen
til at føle; og deres ugudelig-
hed aovergår lamanitternes.

21 Se, min søn, jeg kan ikke
anbefale dem over for Gud af
frygt for, at han vil slå mig.

9a gs Kyskhed.
b gs Dyd.

14a Alma 10:23.
16a gs Enke.

17a Morm 2:9.
20a Hel 6:34–35.
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22 Men se, min søn, jeg anbe-
faler dig over for Gud, og jeg
sætter min lid til Kristus, at du
vil blive frelst, og jeg beder til
Gud om, at han vil askåne dit
liv, så du kan være vidne til hans
folks tilbagevenden til ham eller
deres fuldstændige undergang;
for jeg ved, at de må omkomme,
medmindre de bangrer og ven-
der tilbage til ham.
23 Og hvis de omkommer,

er det ligesom med jereditterne
på grund af deres hjertes egen-
rådighed, idet de astræber efter
blod og bhævn.

24 Og dersom de omkommer,
så ved vi, at mange af vore
brødre er arømmet til lamanit-
terne, og at mange flere også
vil rømme til dem; skriv derfor
noget mere, hvis dit liv bliver
skånet, og jeg omkommer og
ikke ser dig, men jeg sætter min
lid til, at jeg snart skal se dig, for
jeg har hellige optegnelser, som
jeg gerne vil boverdrage dig.
25 Min søn, vær trofast i

Kristus; og måtte ikke det, som
jeg har skrevet, bedrøve dig, så
det tynger dig til døde, men
måtte Kristus løfte dig op, og
måtte hans alidelser og død
og det, at han viste sit legeme
for vore fædre, og hans barm-
hjertighed og langmodighed
og håbet om hans herlighed og
om det bevige liv bo i dit csind
for evigt.

26 Og måtte nåden fra Gud
Faderen, hvis trone er høj i
himlene, og fra vor Herre Jesus
Kristus, som sidder ved hans
magts ahøjre hånd, indtil alting
skal blive ham underkastet,
være og forblive hos dig for
evigt. Amen.

KAPITEL 10

Et vidnesbyrd om Mormons Bog
fås ved Helligåndens kraft – Ån-
dens gaver gives de trofaste – Ån-
delige gaver følger altid tro –
Moronis ord taler fra støvet – Kom
til Kristus, bliv fuldkommengjort
i ham, og helliggør jeres sjæl.
Omkring 421 e.Kr.

Se, jeg, Moroni, skriver noget
af det, der synes mig godt; og
jeg skriver til mine brødre ala-
manitterne; og jeg vil, at de
skal vide, at der er gået mere
end fire hundrede og tyve år,
siden tegnet på Kristi komme
blev givet.

2 Og jeg a forsegler disse
optegnelser, efter at jeg har
talt nogle få formaningsord
til jer.

3 Se, jeg vil formane jer til, at
I, når I læser dette, hvis Gud
anser det for víst, at I læser
det, at I husker på, hvor barm-
hjertig Herren har været mod
menneskenes børn fra Adams
skabelse helt op til den tid, da

22a Morm 8:3.
b Mal 3:7; Hel 13:11;

3 Ne 10:6; 24:7.
23a Morm 4:11–12.

b Eter 15:15–31.
24a Alma 45:14.

b Morm 6:6.
25a gs Forsoning.

b gs Evigt liv.
c gs Sind.

26a Luk 22:69;
ApG 7:55–56;

Mosi 5:9; Alma 28:12.
10 1a L&P 10:48.

2a Morm 8:4, 13–14.
gs Skrifter – Profetier
om skrifter som skal
komme frem.
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I modtager dette, og agrunder
over det i bhjertet.
4 Og når I modtager dette, vil

jeg formane jer til, at I aspørger
Gud, den evige Fader, i Kristi
navn, om bikke dette er sandt;
og hvis I spørger af et coprigtigt
hjerte, med doprigtig hensigt,
idet I har etro på Kristus, så vil
han ftilkendegive gsandheden
af det for jer ved Helligåndens
kraft.

5 Og ved Helligåndens kraft
kan I akende bsandheden af alt.
6 Og hvad som helst, der er

godt, er retfærdigt og sandt;
derfor forkaster intet, der er
godt, Kristus, men erkender, at
han er til.

7 Og ved Helligåndens kraft
kan I erfare, at han er til; derfor
vil jeg formane jer til, at I ikke
forkaster Guds kraft, for han
virker ved kraft ai forhold til
menneskenes børns tro på sam-
me måde i dag og i morgen og
for evigt.

8 Og videre, mine brødre, for-
maner jeg jer til, at I ikke forka-
ster Guds agaver, for de er
mange, og de kommer fra den
samme Gud. Og der er bforskel-
lige måder, hvorpå disse gaver
bliver givet, men det er den
samme Gud, som virker i alt og
alle; og de bliver givet ved

Guds Ånds tilkendegivelser til
menneskene for at gavne dem.

9 For se, atil én er det givet ved
Guds Ånd, at han kan bunder-
vise i visdomsord;

10 og til en anden, at han kan
undervise i kundskabsord ved
samme Ånd;

11 og til en anden overordent-
lig stor atro; og til en anden
bhelbredelsens gaver ved sam-
me Ånd;

12 og videre, til en anden, at
han kan udvirke mægtige ami-
rakler;

13 og videre, til en anden, at
han kan profetere om alt;

14 og videre, til en anden at se
engle og betjenende ånder;

15 og videre, til en anden alle
slags tungemål;

16 og videre, til en anden
oversættelse af sprog og af for-
skellige slags atungemål.
17 Og alle disse gaver gives

ved Kristi Ånd; og de bliver
hvert enkelt menneske til del
efter hans ønske.

18 Og jeg vil formane jer til,
mine elskede brødre, at I hu-
sker, at aenhver god gave kom-
mer fra Kristus.

19 Og jeg vil formane jer til,
mine elskede brødre, at I hu-
sker, at han er den asamme i
går, i dag og for evigt, og at alle

3a 5 Mos 11:18–19.
gs Grunde.

b 5 Mos 6:6–7.
4a gs Bøn.

b 1 Ne 13:39; 14:30;
Mosi 1:6;
Eter 4:10–11; 5:3.

c gs Ærlig.
d Jak 1:5–7;

Moro 7:9.

e gs Tro.
f gs Åbenbaring.
g gs Sandhed.

5a L&P 35:19.
gs Bedømme, gaven
at; Vidnesbyrd.

b Joh 8:32.
7a 1 Ne 10:17–19.
8a gs Åndens gaver.

b L&P 46:15.

9a 1 Kor 12:8–11;
L&P 46:8–29.

b L&P 88:77–79, 118.
11a gs Tro.

b gs Helbrede.
12a gs Mirakel.
16a gs Tungemålsgaven.
18a Jak 1:17.
19a Hebr 13:8.



Moronis Bog 10:20–31 608

disse gaver, hvorom jeg har talt,
og som er åndelige, aldrig, så
længe verden står, bliver taget
bort, kun som følge af menne-
skenes børns bvantro.

20 Derfor må der være atro; og
hvis der må være tro, må der
også være håb; og hvis der må
være håb, må der også være
næstekærlighed.
21 Og medmindre I nærer

anæstekærlighed, kan I på ingen
måde blive frelst i Guds rige; ej
heller kan I blive frelst i Guds
rige, hvis I ikke har tro; ej heller
kan I, hvis I intet håb har.
22 Og hvis I intet håb har, må I

nødvendigvis være fortvivlede;
og fortvivlelse skyldes ugude-
lighed.

23 Og Kristus sagde i sandhed
til vore fædre: aHvis I har tro,
kan I gøre alt, der er tjenligt
for mig.
24 Og se, jeg taler til alle

jordens ender: At hvis den dag
kommer, da Guds kraft og gaver
bliver taget bort fra jer, da sker
det apå grund af bvantro.
25 Og ve menneskenes børn,

hvis det er tilfældet, for så er
der aingen blandt jer, som gør
godt, nej, ikke én. For hvis der
er én blandt jer, som gør godt,
gør han det ved Guds kraft
og gaver.

26 Og ve dem, som gør, at dette
bliver taget bort, og dør, for de
adør i deres bsynder, og de kan
ikke blive frelst i Guds rige; og
jeg siger det i overensstemmelse
med Kristi ord; og jeg lyver ikke.

27 Og jeg formaner jer til at
erindre dette; for tiden kommer
snart, da I skal vide, at jeg ikke
lyver, for I skal se mig ved Guds
domstol; og Gud Herren skal
sige til jer: Kundgjorde jeg ikke
for jer mine aord, som blev
skrevet af denne mand, ligesom
en, der bråber fra de døde, ja,
som en, der taler fra cstøvet?
28 Jeg kundgør dette, for at

profetierne kan blive opfyldt.
Og se, de skal udgå af den evige
Guds mund; og hans ord skal
ahvisle frem fra slægtled til
slægtled.

29 Og Gud skal vise jer, at det,
som jeg har skrevet, er sandt.

30 Og atter vil jeg formane
jer til, at I akommer til Kristus
og griber fat i enhver god gave,
og bikke rører den onde gave, ej
heller det urene.

31 Og avågn op, og rejs dig
af støvet, o Jerusalem; ja, og
ifør dig dine smukke klæder, o
bZions datter; og cforstærk dine
dstave, og udvid dine grænser
for evigt, så du eikke mere skal
blive blandet med andre, så

19b Moro 7:37.
20a Eter 12:3–37.
21a 1 Kor 13:1–13;

Moro 7:1, 42–48.
gs Næstekærlighed.

23a Moro 7:33.
24a Moro 7:37.

b gs Vantro.
25a jso, Sl 14:1–7;

Rom 3:10–12.

26a Ez 18:26–27;
1 Ne 15:32–33;
Mosi 15:26.

b Joh 8:21.
27a 2 Ne 33:10–11.

b 2 Ne 3:19–20; 27:13;
33:13;
Morm 9:30.

c Es 29:4.
28a 2 Ne 29:2.

30a 1 Ne 6:4;
Morm 9:27;
Eter 5:5.

b Alma 5:57.
31a Es 52:1–2.

b gs Zion.
c Es 54:2.
d gs Stav.
e Eter 13:8.
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den evige Faders pagter, som
han har sluttet med dig, o Isra-
els hus, må blive opfyldt.
32 Ja, akom til Kristus, og bliv

bfuldkommengjort i ham, og
fornægt jer selv al gudløshed;
og hvis I fornægter jer selv al
gudløshed og celsker Gud af al
jeres kraft, sind og styrke, da er
hans nåde tilstrækkelig for jer,
så I ved hans nåde kan blive
fuldkomne i Kristus; og hvis I
ved Guds dnåde er fuldkomne i
Kristus, kan I ingenlunde for-
nægte Guds kraft.

33 Og videre, hvis I ved Guds
nåde er fuldkomne i Kristus og

ikke fornægter hans kraft, da er
I ahelliggjort i Kristus ved
Guds nåde gennem udgydel-
sen af Kristi bblod, hvilket er i
Faderens pagt til jeres synders
cforladelse, så I bliver dhellige,
uden plet.

34 Og nu byder jeg alle farvel.
Jeg går snart bort for at ahvile i
Guds bparadis, indtil min cånd
og mit legeme igen dforener sig,
og jeg bliver ført sejrrig gen-
nem eluften for at møde jer for
den mægtige fJahves gbehageli-
ge domstol , for den Evige
hDommer over både levende
og døde. Amen.

32a Matt 11:28;
2 Ne 26:33; Jakob 1:7;
Omni 1:26.

b Matt 5:48;
3 Ne 12:48.
gs Fuldkommen.

c L&P 4:2; 59:5–6.

d 2 Ne 25:23.
33a gs Helliggørelse.

b gs Forsoning.
c gs Syndsforladelse.
d gs Hellighed.

34a gs Hvile.
b gs Paradis.

c gs Ånd.
d gs Opstandelse.
e 1 Thess 4:17.
f gs Jahve.
g Jakob 6:13.
h gs Jesus Kristus –

Dommer.
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