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IEVADS

Mācība un Derības ir dievišķu atklāsmju un iedvesmotu dek-
larāciju krājums, kuras dotas Dieva valstības nodibināšanai 

un regulēšanai uz zemes pēdējās dienās  Kaut arī vairākums no 
nodaļām ir adresētas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 
locekļiem, vēstījumi, brīdinājumi un mudinājumi ir visas cilvēces 
labā un ietver aicinājumu visiem ļaudīm visur uzklausīt Tā Kunga 
Jēzus Kristus balsi, kas runā uz tiem viņu laicīgajai labklājībai un 
viņu mūžīgajai glābšanai 

Vairākums no atklāsmēm šinī krājumā tika saņemtas caur Džo-
zefu Smitu, jaunāko, pirmo Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas pravieti un prezidentu  Citas nāca klajā caur dažiem viņa 
pēctečiem prezidijā (skat  M&D 135 , 136  un 138  nodaļas ievadu 
un 1  un 2  oficiālo deklarāciju) 

Grāmata Mācība un Derības ir viens no Baznīcas pamatdarbiem 
kopā ar Svēto Bībeli, Mormona Grāmatu un Dārgo Pērli  Tomēr 
Mācība un Derības ir unikāla, tāpēc ka tā nav sena dokumenta 
tulkojums, bet ir mūsdienu izcelsmes un tika dota no Dieva caur 
Viņa izraudzītajiem praviešiem Viņa svētā darba atjaunošanai un 
Dieva valstības nodibināšanai uz Zemes šinīs dienās  Šajās atklās-
mēs ir dzirdama maiga, bet noteikta Tā Kunga Jēzus Kristus balss, 
kas atkal runā šinī laiku pilnības ērā; un tas darbs, kas tajā tiek 
uzsākts, ir sagatavošanās Viņa Otrajai Atnākšanai, izpildot visu 
svēto praviešu vārdus kopš pasaules sākuma un saskaņā ar tiem 

Džozefs Smits, jaunākais, piedzima 1805  gada 23  decembrī Še-
ronā, Vindzoras apgabalā, Vērmontas štatā  Savas dzīves sākum-
posmā viņš ar ģimeni pārcēlās uz mūsdienu Mančestru Ņujorkas 
štata rietumos  Tur dzīvojot, 1820  gada pavasarī, kad viņam bija 
četrpadsmit gadu, viņš pieredzēja savu pirmo vīziju, kurā viņu 
personiski apmeklēja Dievs, Mūžīgais Tēvs, un Viņa Dēls Jēzus 
Kristus  Šajā vīzijā viņam tika pateikts, ka patiesā Jēzus Kristus 
Baznīca, kas tika nodibināta Jaunās Derības laikos un kas sniedza 
evaņģēlija pilnību, uz zemes vairs nepastāvēja  Sekoja citi dievišķi 
vēstījumi, kuros viņu mācīja daudzi eņģeļi; viņam tika parādīts, 
ka Dievam ir īpašs darbs viņam, darāms uz Zemes, un ka caur 
viņu Jēzus Kristus Baznīca tiks atjaunota uz Zemes 

Laika gaitā Džozefs Smits ar dievišķu palīdzību spēja pārtulkot 
un izdot Mormona Grāmatu  Pa to laiku viņš un Olivers Kaude-
rijs tika ordinēti Ārona priesterībā no Jāņa Kristītāja 1829   gada 
maijā (skat  M&D 13), un drīz vien viņi tika ordinēti arī Melhise-
deka priesterībā no senajiem apustuļiem Pētera, Jēkaba un Jāņa 
(skat  M&D 27:12)  Sekoja citas ordinācijas, kurās Mozus, Elija, 
Ēlija un daudzi senie pravieši piešķīra priesterības atslēgas (skat  



M&D 110; 128:18, 21)  Šīs ordinācijas patiesībā bija dievišķo pilnva-
ru atjaunošana cilvēkam uz Zemes  1830  gada 6  aprīlī, debesu va-
dībā, pravietis Džozefs Smits izveidoja Baznīcu, un tā patiesā Jēzus 
Kristus Baznīca reiz atkal darbojas kā institūcija starp cilvēkiem, 
ar pilnvarām mācīt evaņģēliju un izpildīt glābšanas priekšrakstus  
(Skat  M&D 20 un Dārgā Pērle, Džozefs Smits—Vēsture 1 )

Šīs svētās atklāsmes tika saņemtas kā atbilde uz lūgšanu vaja-
dzību brīžos un radās no reālām dzīves situācijām ar iesaistītiem 
reāliem cilvēkiem  Pravietis un viņa sabiedrotie meklēja dievišķu 
vadību, un šīs atklāsmes apliecina, ka viņi to saņēma  Atklāsmēs 
ir redzama Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana un atklāšana, un 
ieviešana laiku pilnības ērā  Baznīcas pārcelšanās uz rietumiem 
no Ņujorkas un Pensilvānijas štata uz Ohaio štatu, uz Misūri šta-
tu, uz Ilinoisas štatu un, visbeidzot, uz Lielo Baseinu Amerikas 
rietumos un svēto varenā cīņa, cenšoties mūsdienās uzcelt Ciānu 
uz Zemes, arī ir parādīta šajās atklāsmēs 

Dažas no agrīnajām nodaļām ietver jautājumus, kas attiecas uz 
Mormona Grāmatas tulkošanu un izdošanu (skat  3 , 5 , 10 , 17  un 
19  nodaļu)  Dažas vēlākās nodaļas atspoguļo pravieša Džozefa 
Smita darbu, veicot iedvesmotu Bībeles tulkošanu, kuras laikā 
tika saņemtas daudzas no svarīgajām doktrinārajām nodaļām 
(skat , piemēram, 37 , 45 , 73 , 76 , 77 , 86 , 91  un 132  nodaļu, no 
kurām katrai ir kāda tieša saistība ar Bībeles tulkošanu) 

Atklāsmēs evaņģēlija mācības ir izklāstītas ar paskaidrojumiem 
par tādām būtiskām lietām kā Dievības daba, cilvēka izcelsme, 
Sātana realitāte, mirstīgās dzīves mērķis, paklausības nepiecie-
šamība, vajadzība pēc grēku nožēlošanas, Svētā Gara iedarbība, 
priekšraksti un ceremonijas, kas attiecas uz glābšanu, zemes likte-
nis, cilvēka apstākļi nākamībā pēc Augšāmcelšanās un tiesas, lau-
lības attiecību mūžība un ģimenes mūžīgā daba  Līdzīgi Baznīcas 
pārvaldes struktūras pakāpeniska atklāšana tiek parādīta bīska-
pu, Augstākā prezidija, Divpadsmito padomes un Septiņdesmito 
aicināšanā un citu prezidējošo amatu un kvorumu dibināšanā  
Beidzot liecība, kas tiek dota par Jēzu Kristu—Viņa dievišķīgumu, 
Viņa varenību, Viņa pilnību, Viņa mīlestību un Viņa pestīšanas 
spēku—padara šo grāmatu ļoti vērtīgu cilvēces ģimenei, un „Baz-
nīcai [tā ir] visu zemes bagātību [vērta]” (skat  M&D 70  nodaļas 
ievadu) 

Sākotnēji atklāsmes pierakstīja Džozefa Smita rakstveži, un 
Baznīcas locekļi dedzīgi dalījās cits ar citu ar roku rakstītos ek-
semplāros  Lai izveidotu pastāvīgāku pierakstu, rakstveži drīz 
vien pārrakstīja šīs atklāsmes manuskriptu grāmatās, ko Baznīcas 
vadītāji izmantoja, lai šīs atklāsmes sagatavotu iespiešanai  Džo-
zefs un agrīnie svētie uzlūkoja šīs atklāsmes tāpat, kā viņi uzlū-
koja Baznīcu: kā dzīvu un dinamisku organizāciju, kas pakļauta 
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pilnveidei caur papildus atklāsmēm  Viņi arī apzinājās, ka, pār-
rakstot atklāsmes un sagatavojot tās izdošanai, visdrīzāk bija ie-
viesušās netīšas kļūdas  Tādēļ 1831  gadā Baznīcas konferencē tika 
nolemts lūgt Džozefam Smitam „izlabot tās kļūdas, kuras viņš 
varētu atrast ar Svētā Gara spēku” 

Pēc tam, kad atklāsmes tika pārskatītas un izlabotas, Baznīcas 
locekļi Misūri štatā sāka iespiest grāmatu ar nosaukumu A Book 
of Commandments for the Government of the Church of Christ (Pavē-
ļu grāmata Kristus Baznīcas pārvaldīšanai), kurā bija ietvertas 
daudzas no pravieša agrīnajām atklāsmēm  Tomēr šis pirmais 
mēģinājums izdot atklāsmes beidzās, kad 1833   gada 20   jūlijā 
saniknots pūlis sagrāva svētajiem piederošo spiestuvi Džeksonas 
apgabalā 

Saņēmuši ziņas par spiestuves iznīcināšanu Misūri štatā, Džo-
zefs Smits un citi Baznīcas vadītāji uzsāka sagatavošanas darbus 
šo atklāsmju izdošanai Kērtlandē, Ohaio štatā  Lai no jauna izla-
botu kļūdas, precizētu izteiksmes veidu un atspoguļotu izmaiņas 
Baznīcas doktrīnā un organizācijā, Džozefs Smits pārraudzīja 
dažu atklāsmju teksta rediģēšanu, lai tās sagatavotu izdošanai 
1835   gadā kā Doctrine and Covenants of the Church of the Latter 
Day Saints (Pēdējo dienu svēto Baznīcas mācība un derības)  Džo-
zefs Smits apstiprināja vēl vienu Mācības un Derību izdevumu, 
kas tika izdots tikai dažus mēnešus pēc pravieša mocekļa nāves 
1844  gadā 

Agrīnie pēdējo dienu svētie augstu vērtēja atklāsmes un uz-
lūkoja tās kā vēstījumus no Dieva  1831   gada nogalē vairāki 
Baznīcas elderi svinīgi liecināja, ka Tas Kungs bija liecinājis viņu 
dvēselēm par šo atklāsmju patiesumu  Šī liecība tika izdota Mā-
cības un Derību 1835   gada izdevumā kā Divpadsmit apustuļu 
rakstiska liecība:

DIVPADSMIT  
APUSTUĻU LIECĪBA PAR  

MĀCĪBAS UN DERĪBU GRĀMATAS PATIESUMU
Liecinieku liecība pie Tā Kunga Pavēļu Grāmatas, šīs pavēles 

Viņš deva Savai Baznīcai caur Džozefu Smitu, jaunāko, 
kurš šim nolūkam tika nozīmēts ar Baznīcas balsi:

Mēs tāpēc gribam dot liecību visai cilvēku pasaulei, katrai 
radībai uz zemes virsas, ka Tas Kungs ir sniedzis liecību 
mūsu dvēselēm, caur Svēto Garu, izlietu pār mums, ka šīs 
pavēles tika dotas ar iedvesmu no Dieva un ir noderīgas 
visiem cilvēkiem, un tiešām ir patiesas 

Mēs dodam šo liecību pasaulei, Tas Kungs ir mūsu palīgs; 
un tas ir caur Dieva Tēva un Viņa Dēla Jēzus Kristus žēlastību, 
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ka mums ir ļauta šī privilēģija dot liecību pasaulei, kurā mēs 
priecājamies ārkārtīgi, vienmēr lūdzot To Kungu, lai cilvēku 
bērni varētu gūt labumu no tā 
Divpadsmito vārdi bija:
Tomass B  Māršs
Deivids V  Patens
Brigams Jangs
Hibers Č  Kimbals

Orsons Haids
Viljams E  Maklelins
Pārlijs P  Prets
Lūka S  Džonsons

Viljams Smits
Orsons Prets
Džons F  Bointons
Laimens E  Džonsons

Nākamajos Mācības un Derību izdevumos tika pievienotas 
papildus atklāsmes un cita svarīga pierakstāma informācija, kas 
bija saņemta un atzīta pilntiesīgā Baznīcas sapulcē vai konferencē  
1876  gada izdevumā, ko Brigama Janga vadībā sagatavoja elders 
Orsons Prets, atklāsmes tika sakārtotas hronoloģiski, un tām tika 
uzrakstīti jauni ievadi ar vēsturisku informāciju 

Sākot ar 1835  gada izdevumu tika ietverta arī septiņu teoloģis-
ku lekciju sērija; tās tika nosauktas par Lectures on Faith (Ticības 
lekcijas)  Tās bija sagatavotas, lai izmantotu Praviešu skolā Kērt-
landē, Ohaio štatā, no 1834  līdz 1835  gadam  Kaut arī noderīgas 
mācībai un izglītošanai, šīs lekcijas, sākot ar 1921  gada izdevumu, 
tika izņemtas no Mācības un Derībām, tāpēc ka tās nebija dotas 
vai stādītas priekšā kā atklāsmes visai Baznīcai 

Mācības un Derību 1981   gada izdevumā angļu valodā pirmo 
reizi tika iekļauti trīs jauni dokumenti  Tie ir 137  un 138  nodaļa, 
kas izklāsta mirušo glābšanas pamatprincipus, kā arī 2  oficiālā 
deklarācija, kurā paziņots, ka visi cienīgie vīriešu kārtas Baznīcas 
locekļi neatkarīgi no rases vai ādas krāsas var tikt ordinēti pries-
terībā 

Katrā jaunā Mācības un Derību izdevumā ir labotas iepriekšē-
jās kļūdas un pievienota jauna informācija, it īpaši nodaļu ievadu 
vēsturiskajā informācijā  Arī šajā izdevumā ir precizēti datumi un 
vietu nosaukumi un veikti citi labojumi  Šīs izmaiņas ir veiktas, 
lai šo materiālu saskaņotu ar visprecīzāko vēsturisko informāci-
ju  Šajā pēdējā izdevumā ir arī tādi uzlabojumi kā pārstrādātas 
kartes ar svarīgākajām ģeogrāfiskajām vietām, kur tika saņemtas 
atklāsmes, kā arī uzlabotas Baznīcas vēsturisko vietu fotogrāfijas, 
norādes, nodaļu ievadi un tematiskie kopsavilkumi, kas visi ir 
izstrādāti tā, lai palīdzētu lasītājiem saprast Tā Kunga vēstījumu, 
kas dots Mācībā un Derībās, un priecāties par to  Nodaļu ievados 
dotā informācija ir ņemta no Baznīcas vēstures manuskriptiem 
un izdotās History of the Church (Baznīcas vēstures) (nodaļu virs-
rakstos kopā atsaucoties uz tiem kā uz Džozefa Smita vēsturi), un 
Joseph Smith Papers (Džozefa Smita dokumentiem) 
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SATURA HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

Datums Vieta Nodaļas
1823  gada 

septembris Mančestra, Ņujorkas štats 2
1828  gada jūlijs Harmonija, Pensilvānijas štats 3
1829  gada februāris Harmonija, Pensilvānijas štats 4

marts Harmonija, Pensilvānijas štats 5
aprīlis Harmonija, Pensilvānijas štats 6, 7, 8, 9, 10
maijs Harmonija, Pensilvānijas štats 11, 12, 13*
jūnijs Feijeta, Ņujorkas štats 14, 15, 16, 17, 18
vasara Mančestra, Ņujorkas štats 19

1830  Veinas apgabals, Ņujorkas štats 74
aprīlis Feijeta, Ņujorkas štats 20*, 21
aprīlis Mančestra, Ņujorkas štats 22, 23
gada jūlijs Harmonija, Pensilvānijas štats 24, 25, 26
augusts Harmonija, Pensilvānijas štats 27
gada 

septembris Feijeta, Ņujorkas štats 28, 29, 30, 31
oktobris Mančestra, Ņujorkas štats 32
oktobris Feijeta, Ņujorkas štats 33
novembris Feijeta, Ņujorkas štats 34
decembris Feijeta, Ņujorkas štats 35*, 36*, 37*

1831  janvāris Feijeta, Ņujorkas štats 38, 39, 40
februāris Kērtlande, Ohaio štats 41, 42, 43, 44
marts Kērtlande, Ohaio štats 45, 46, 47, 48
maijs Kērtlande, Ohaio štats 49, 50
maijs Tompsona, Ohaio štats 51
jūnijs Kērtlande, Ohaio štats 52, 53, 54, 55, 56
gada jūlijs Ciāna, Džeksonas apgabals, 

Misūri štats 57
augusts Ciāna, Džeksonas apgabals, 

Misūri štats 58, 59
augusts Independence, Misūri štats 60
augusts Misūri upe, Misūri štats 61
augusts Čeritona, Misūri štats 62
augusts Kērtlande, Ohaio štats 63
gada 

septembris Kērtlande, Ohaio štats 64
oktobris Hairema, Ohaio štats 65, 66
novembris Hairema, Ohaio štats 1, 67, 68, 69, 70, 133
decembris Hairema, Ohaio štats 71
decembris Kērtlande, Ohaio štats 72

* Norādītajā vietā vai netālu no tās

 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                
                                
                            
                                      
                                      
                                  
                                    
                                
                                      
 
                              
                                      
                                      
                                      
                                
                                
                              
                              
                                    
                                      
                            
 
                                      
 
                                    
                                      
                                      
                                      
                                      
 
                                      
                                    
                          
                                      
                                      



Datums Vieta Nodaļas
1832  janvāris Hairema, Ohaio štats 73

janvāris Amhersta, Ohaio štats 75
februāris Hairema, Ohaio štats 76
marts Hairema, Ohaio štats 77, 79, 80, 81
marts Kērtlande, Ohaio štats 78
aprīlis Independence, Misūri štats 82, 83
augusts Hairema, Ohaio štats 99
gada 

septembris Kērtlande, Ohaio štats 84
novembris Kērtlande, Ohaio štats 85
decembris Kērtlande, Ohaio štats 86, 87*, 88

1833  februāris Kērtlande, Ohaio štats 89
marts Kērtlande, Ohaio štats 90, 91, 92
maijs Kērtlande, Ohaio štats 93
jūnijs Kērtlande, Ohaio štats 95, 96
augusts Kērtlande, Ohaio štats 94, 97, 98
oktobris Perisburga, Ņujorkas štats 100
decembris Kērtlande, Ohaio štats 101

1834  februāris Kērtlande, Ohaio štats 102, 103
aprīlis Kērtlande, Ohaio štats 104*
jūnijs Fišingas upe, Misūri štats 105
novembris Kērtlande, Ohaio štats 106

1835  aprīlis Kērtlande, Ohaio štats 107
augusts Kērtlande, Ohaio štats 134
decembris Kērtlande, Ohaio štats 108

1836  janvāris Kērtlande, Ohaio štats 137
marts Kērtlande, Ohaio štats 109
aprīlis Kērtlande, Ohaio štats 110
augusts Salema, Masačūsetsas štats 111

1837  gada jūlijs Kērtlande, Ohaio štats 112
1838  marts Fārvesta, Misūri štats 113*

aprīlis Fārvesta, Misūri štats 114, 115
maijs Springhila, Deivīsas apgabals, 

Misūri štats 116
gada jūlijs Fārvesta, Misūri štats 117, 118, 119, 120

1839  marts Libertī cietums, Kleijas apgabals, 
Misūri štats 121, 122, 123

1841  janvāris Navū, Ilinoisas štats 124
marts Navū, Ilinoisas štats 125
gada jūlijs Navū, Ilinoisas štats 126

1842  gada 
septembris Navū, Ilinoisas štats 127, 128

* Norādītajā vietā vai netālu no tās

                                      
                                      
                                      
                               
                                      
                                    
                                      
 
                                      
                                      
                                
                                      
                                  
                                      
                                    
                                  
                                      
                                      
                                  
                                    
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                    
                                  
 
                                  
                             
 
                               
                                      
                                      
                                      
 
                                  



Datums Vieta Nodaļas
1843  februāris Navū, Ilinoisas štats 129

aprīlis Rāmusa, Ilinoisas štats 130
maijs Rāmusa, Ilinoisas štats 131
gada jūlijs Navū, Ilinoisas štats 132

1844  jūnijs Navū, Ilinoisas štats 135
1847  janvāris Ziemas mītne (tagad Nebraskas 

štats) 136
1890  oktobris Soltleiksitija, Jūtas štats 1  oficiālā deklarācija
1918  oktobris Soltleiksitija, Jūtas štats 138
1978  jūnijs Soltleiksitija, Jūtas štats 2  oficiālā deklarācija

                                      
                                      
                                      
                                       
                                      
 
                                      
                         
                                      
                         



1 1 a 3. Nef. 27:3;  
M&D 20:1.  
src Jēzus Kristus 
Baznīca.

  b M&D 38:7–8.  
src Dievs, Dievība.

  c 5. Moz. 32:1.
 2 a M&D 133:16.
  b Fil. 2:9–11.

  c src Sirds.
 3 a src Sacelšanās.
  b Lūk. 8:17; 12:3;  

2. Nef. 27:11;  
Morm. 5:8.

 4 a Ec. 3:17–21;  
M&D 63:37.  
src Brīdināt, 
Brīdinājums;  

Misionāru darbs.
  b src Pēdējās dienas.
 6 a src Jēzus Kristus—

Pilnvaras.
  b M&D 72:21.
 7 a 5. Moz. 5:29;  

Sal. Māc. 12:13.
  b M&D 1:38.

   

MĀCĪBA UN DERĪBAS

1. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu 1831.  gada 1.  no
vembrī, īpašas Baznīcas elderu konferences laikā, kas tika noturēta 
Hairemā, Ohaio štatā. Daudzas atklāsmes bija tikušas saņemtas no 
Tā Kunga pirms šīs reizes, un to sakopošana publicēšanai grāmatas 
formā bija viens no galvenajiem jautājumiem, kas tika apstiprināts 
konferencē. Šī nodaļa ir Tā Kunga priekšvārds mācībām, derībām 
un pavēlēm, dotām šajā atklāšanā.

1–7, Brīdinājuma balss skan uz 
visiem ļaudīm; 8–16, Atkrišana un 
ļaundarība ievadīs Otro Atnākša
nu; 17–23, Džozefs Smits ir aici
nāts atjaunot uz zemes Tā Kunga 
patiesības un pilnvaras; 24–33, 
Mormona Grāmata ir dota un pa
tiesā Baznīca ir nodibināta; 34–36, 
Miers tiks paņemts prom no zemes; 
37–39, Pētiet šīs pavēles.

UZKLAUSIET, ak jūs, Manas 
a baznīcas ļaudis, saka Viņa 

balss, kurš dzīvo augstumos un 
kura b acis ir pār visiem cilvē
kiem; jā, patiesi Es saku: c Uz
klausiet jūs, tautas no tālienes, 
un jūs, kas esat uz jūras salām, 
uzklausiet kopā.

2 Jo patiesi Tā Kunga a balss 
skan uz visiem cilvēkiem, un 
nav b neviena, kas izvairīsies; un 
nav nevienas acs, kas neredzēs, 

nedz auss, kas nedzirdēs, nedz 
c sirds, kas netiks aizskarta.

3 Un a dumpīgie tiks caurdurti 
ar lielām bēdām; jo par viņu ne
krietnībām tiks b runāts no māju 
jumtiem un viņu slepenie darbi 
tiks atklāti.

4 Un brīdinājuma a balss skanēs 
uz visiem ļaudīm, ar Manu mā
cekļu mutēm, kurus Es esmu iz
raudzījies šinīs b pēdējās dienās.

5 Un viņi dosies un neviens 
tos neapturēs, jo Es, Tas Kungs, 
esmu viņiem pavēlējis.

6 Lūk, tā ir Mana a vara un Manu 
kalpu vara, un Mans priekšvārds 
Manu pavēļu grāmatai, kuras Es 
esmu devis tiem, lai b darītu zinā
mu jums, ak zemes iedzīvotāji.

7 Tādēļ a bīstieties un trīciet, ak 
jūs, ļaudis, jo ko Es, Tas Kungs, 
esmu tajās noteicis, tiks b piepildīts.

8 Un patiesi Es saku jums, ka 



 8 a src Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  b src Sacelšanās.
 9 a Jāņa atkl. 19:15–16;  

1. Nef. 22:16–17.
  b Mos. 16:2;  

DžS—M 1:31, 55.
 10 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
  b Ec. 7:4; M&D 56:19.  

src Jēzus Kristus— 
Soģis.

  c Sal. Pam. 24:12;  
Al. 9:28; 41:2–5;  
M&D 6:33.

  d Mat. 7:2.

 13 a M&D 63:6.
  b Ec. 21:8;  

M&D 35:14.
 14 a Jes. 53:1.
  b 2. Nef. 9:31;  

Mos. 26:28.
  c M&D 11:2.
  d Ap. d. 3:23; Al. 50:20;  

M&D 50:8; 56:3.
 15 a Joz. 23:16;  

Jes. 24:5.
  b src Priekšraksti.
  c src Atkrišana.
  d src Jaunā un 

mūžīgā derība.
 16 a Mat. 6:33.
  b Jes. 53:6.

  c M&D 82:6.
  d 2. Moz. 20:4;  

3. Nef. 21:17.  
src Elku pielūgšana.

  e Jes. 50:9.
  f M&D 64:24; 133:14.  

src Bābele;  
Pasaulīgums.

 17 a Jes. 24:1–6.
 19 a Ap. d. 4:13;  

1. kor. 1:27;  
M&D 35:13; 133:58–59.  
src Lēnprātīgs, 
Lēnprātība.

  b 2. Nef. 28:31.  
src Uzticība.

 20 a src Liecināt.

viņiem, kas dosies, nesdami šīs 
vēstis zemes iedzīvotājiem, vi
ņiem ir dota vara a saistīt gan uz 
zemes, gan debesīs, neticīgos un 
b dumpīgos;

9 jā, patiesi, saistīt tos tai dienai, 
kad Dieva a niknums tiks izliets 
bez mēra pār b ļaunajiem—

10 tai a dienai, kad Tas Kungs 
nāks b atmaksāt katram cilvēkam 
pēc viņa c darbiem un d atmērot 
katram cilvēkam pēc tā mēra, ar 
kādu tas ir mērojis saviem līdz
cilvēkiem.

11 Tādēļ Tā Kunga balss skan 
uz zemes galiem, lai visi, kas 
grib dzirdēt, varētu dzirdēt:

12 Sagatavojieties jūs, sagata
vojieties jūs tam, kas nāks, jo Tas 
Kungs ir tuvu;

13 un Tā Kunga a dusmas ir 
iedegušās, un Viņa b zobens ir 
mazgāts debesīs, un tas kritīs 
pār zemes iedzīvotājiem.

14 Un Tā Kunga a elkonis tiks 
atsegts; un tā diena nāk, kad tie, 
kas b neuzklausa Tā Kunga bal
si, nedz Viņa kalpu balsi, nedz 
c klausa praviešu un apustuļu 
vārdiem, tiks d izdeldēti no tau
tas vidus;

15 jo viņi a nomaldījušies no 
Maniem b priekšrakstiem un ir 
c lauzuši Manu d mūžīgo derību;

16 viņi a nemeklē To Kungu, lai 
nodibinātu Viņa taisnību, bet 
katrs cilvēks staigā pats b savu 
c ceļu, un pēc sava paša dieva 
d tēla, kura tēls ir pēc pasaules 
līdzības, un kura būtība ir no 
elka, kurš kļūst e vecs un ies bojā 
f Bābelē, patiesi lielajā Bābelē, 
kas kritīs.

17 Tādēļ Es, Tas Kungs, zinā
dams to postu, kas nāks pār 
zemes a iedzīvotājiem, aicināju 
Savu kalpu Džozefu Smitu, jau
nāko, un runāju uz viņu no de
besīm, un devu viņam pavēles;

18 un arī devu pavēles priekš 
citiem, ka viņiem ir jāsludina šīs 
lietas pasaulei, un visu to darīju, 
lai tiktu piepildīts tas, kas bija 
praviešu rakstīts—

19 pasaules a vājie nāks un 
nogāzīs varenos un stipros, lai 
cilvēks nedotu padomu savam 
līdzcilvēkam, nedz b paļautos uz 
miesas atbalstu,—

20 bet lai katrs cilvēks varētu 
a runāt Dieva, Tā Kunga, tieši 
pasaules Glābēja, Vārdā;
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 22 a M&D 39:11.  
src Derība;  
Jaunā un mūžīgā 
derība.

 23 a src Evaņģēlijs.
  b src Misionāru darbs.
  c 1. kor. 1:26–29.
 24 a 2. Nef. 33:10–11;  

Mor. 10:27–28.
  b 2. Nef. 31:3;  

Et. 12:39.
  c M&D 50:12.  

src Saprašana.
 26 a Jēk. v. 1:5;  

M&D 42:68.  
src Gudrība.

 27 a src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

  b src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

 28 a src Pazemīgs, 
Pazemība.

  b src Zināšanas.
 29 a src Mormona 

Grāmata.
 30 a M&D 1:4–5, 17–18.
  b src Evaņģēlija 

atjaunošana;  
Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīca.

  c src Tumsība, garīgā.
  d Ef. 4:5, 11–14.  

src Patiesās 
Baznīcas pazīmes.

  e M&D 38:10.
 31 a Al. 45:16; M&D 24:2.  

src Grēks.
 32 a M&D 58:42–43.  

src Piedot.
 33 a Mos. 26:32.
  b Al. 24:30;  

M&D 60:2–3.
  c src Svētais Gars.
  d 1. Moz. 6:3;  

2. Nef. 26:11;  
Morm. 5:16; Et. 2:15;  
Mor. 9:4.

 34 a Mat. 28:19;  
M&D 1:2; 42:58.

 35 a 5. Moz. 10:17;  
Ap. d. 10:34;  
Mor. 8:12;  
M&D 38:16.

  b src Pēdējās dienas.

21 lai arī ticība varētu pieaugt 
uz zemes;

22 lai Mana mūžīgā a derība 
tiktu nodibināta;

23 lai Mana a evaņģēlija pilnība 
tiktu b pasludināta no c vājajiem 
un vienkāršajiem uz pasaules 
galiem un ķēniņu un valdnieku 
priekšā.

24 Lūk, Es esmu Dievs un 
esmu runājis to; šīs a pavēles ir 
no Manis, un tika dotas Maniem 
kalpiem viņu vājumā, pēc viņu 
b valodas, lai viņi varētu nākt pie 
c saprašanas.

25 Un tā, kā viņi kļūdīsies, tas 
taptu darīts zināms;

26 un tā, kā viņi meklē a gudrī
bu, viņi tiktu apmācīti;

27 un tā, kā viņi grēko, viņi tik
tu a pārmācīti, lai viņi b nožēlotu 
grēkus;

28 un cik viņi būtu a pazemīgi, 
tik viņi tiktu darīti stipri un svē
tīti no augstumiem, un saņemtu 
b zināšanas laiku pa laikam.

29 Un, saņēmis nefijiešu pie
rakstu, jā, tieši Mans kalps 
Džozefs Smits, jaunākais, spētu 
pārtulkot caur Dieva žēlsirdību 

ar Dieva spēku a Mormona Grā
matu.

30 Un arī tiem, kam šīs pavē
les tika dotas, būtu a spēks ielikt 
šīs b baznīcas pamatu un izvest 
to laukā no krēslas un c tumsas, 
vienīgo patieso un dzīvo d baz
nīcu uz visas zemes virsmas, ar 
kuru Es, Tas Kungs, esmu ļoti 
e apmierināts, runājot uz baznīcu 
kopumā un nevis atsevišķi,—

31 jo Es, Tas Kungs, nevaru 
raudzīties uz a grēku pat ar vis
mazāko atlaidi;

32 tomēr, tam, kas nožēlo grē
kus un pilda Tā Kunga baušļus, 
tiks a piedots;

33 un tam, kas a nenožēlo grē
kus, tam tiks b atņemta pat tā 
gaisma, ko viņš ir saņēmis; jo 
Mans c Gars ne vienmēr d pū
lēsies ar cilvēku, saka Pulku 
Kungs.

34 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ak zemes iedzīvotāji: Es, 
Tas Kungs, gribu darīt šīs lietas 
zināmas a visai radībai;

35 jo Es a nešķiroju cilvēkus un 
gribu, lai visi cilvēki zinātu, tā 
b diena nāk ātri; tā stunda vēl nav, 
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1, Elijam būs jāatklāj priesterība; 
2–3, Solījumiem, kas doti tēviem, 
ir jātop iedēstītiem bērnu sirdīs.

Lūk, Es atklāšu jums priesterību, 
ar pravieša a Elijas roku, pirms 
Tā Kunga b lielās un šausmu pil
nās dienas atnākšanas.

2 Un a viņš iedēstīs bērnu sirdīs 
b solījumus, kas doti tēviem, un 
bērnu sirdis pievērsīsies saviem 
tēviem.

3 Ja tas tā nebūtu, visai zemei 
vajadzētu tikt pilnīgi iznīcinātai 
Viņa atnākšanā.

2. NODAĻA
Izvilkums no Džozefa Smita vēstures, kurā atstāstīti eņģeļa Moro
nija vārdi pravietim Džozefam Smitam Pravieša tēva mājās Man
čestrā, Ņujorkas štatā, 1823. gada 21. septembra vakarā. Moronijs 
bija pēdējais garajā vēsturnieku rindā, kuri veidoja pierakstu, kas 
tagad pasaules priekšā ir pazīstams kā Mormona Grāmata. (Salīdzi
niet ar Maleahija 3:23–24; tāpat arī ar rakstvietām 27:9; 110:13–16 
un 128:18.)

bet ir tuvu, kad c miers tiks pa
ņemts prom no zemes un d velnam 
būs vara pār viņa paša valdījumu.

36 Un arī Tam Kungam būs 
vara pār Viņa a svētajiem un Tas 
b valdīs viņu c vidū un nāks lejā 
d tiesai pār e Edomu jeb pasauli.

37 Pētiet šīs a pavēles, jo tās ir 
patiesas un uzticamas, un pra
vietojumi un b solījumi, kas ir 
tanīs, tiks visi piepildīti.

38 Ko Es, Tas Kungs, esmu 

runājis, Es esmu runājis, un Es 
neattaisnojos, un kaut arī debe
sis un zeme zudīs, Mani a vārdi 
nezudīs, bet tiks visi b piepildīti 
vai ar Manu paša c balsi, vai ar 
Manu d kalpu balsi, tas ir viens 
un e tas pats.

39 Jo skaties un raugi, Tas 
Kungs ir Dievs, un a Gars dod 
liecību un tās pieraksts ir pa
tiess, un b patiesība pastāv mūžī
gi mūžos. Āmen.

 35 c M&D 87:1–2.  
src Laiku zīmes;  
Miers.

  d src Velns.
 36 a src Svētais.
  b src Jēzus Kristus—

Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē.

  c Cak. 2:14–15;  
M&D 29:11; 
84:118–119.

  d src Tiesāt, Tiesa.
  e src Pasaule.
 37 a src Svētie Raksti.
  b M&D 58:31; 

62:6; 82:10.
 38 a 2. Ķēn. 10:10;  

Mat. 5:18; 24:35;  
2. Nef. 9:16;  
DžS—M 1:35.

  b M&D 101:64.
  c 5. Moz. 18:18;  

M&D 18:33–38; 21:5.  
src Atklāsme;  
Balss.

  d src Pravietis.
  e src Baznīcas vadītāju 

atbalstīšana;  
Pilnvaras.

 39 a 1. Jāņa 5:6;  

M&D 20:27; 42:17.
  b src Patiesība.
2 1 a Mal. 3:23–24;  

3. Nef. 25:5–6;  
M&D 110:13–15; 128:17;  
DžS—V 1:38–39.  
src Elija;  
Priesterības atslēgas.

  b M&D 34:6–9; 43:17–26.
 2 a M&D 27:9; 98:16–17.
  b src Glābšana 

mirušajiem;  
Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).
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3 1 a Psm. 8:4–10;  
M&D 10:43.

 2 a Al. 7:20.  
src Dievs, Dievība.

  b 1. Nef. 10:18–19;  
M&D 35:1.

 3 a Ap. d. 5:38–39;  
Morm. 8:22;  
M&D 10:43.

 4 a M&D 84:73.  
src Lepnība.

  b Jēk. 4:10; Al. 37:37.  
src Dieva pavēles, 
baušļi;  
Padoms.

  c src Miesīgs.
  d src Atriebība.
 6 a M&D 5:21;  

DžS—V 1:28–29.
  b M&D 45:29; 46:7.
 7 a Psm. 27:1;  

Lūk. 9:26;  

M&D 122:9.  
src Bailes;  
Drosme, Drosmīgs.

  b 3. Moz. 26:42–43;  
1. Nef. 19:7;  
Jēk. 4:8–10.

 8 a src Velns.
  b Ef. 6:16;  

1. Nef. 15:24;  
M&D 27:17.

  c Al. 38:5.

1–4, Tā Kunga ceļš ir viens mū
žīgs aplis; 5–15, Džozefam Smi
tam ir jānožēlo grēki vai viņš 
zaudēs spēju tulkot; 16–20, Mor
mona Grāmata iznāk, lai glābtu 
Lehija pēcnācējus.

Dieva a darbi un nodomi, un 
plāni nevar tikt izjaukti, nedz 
tie var iznīkt.

2 Jo a Dievs nestaigā pa līku
motām takām, nedz arī Viņš 
nogriežas pa labo roku, nedz pa 
kreiso, nedz arī Viņš atkāpjas 
no tā, ko Viņš ir sacījis, tādējā
di Viņa takas ir taisnas un Viņa 
b ceļš ir viens mūžīgs aplis.

3 Atceries, atceries, ka tas nav 
Dieva a darbs, kas tiek izjaukts, 
bet cilvēku darbs.

4 Jo, lai gan cilvēkam var būt 
daudzas atklāsmes un spēks da
rīt daudzus varenus darbus, ja 
viņš a lielās ar savu paša spēku 
un nonievā Dieva b padomus, un 

seko savas paša gribas un c mie
sīgo vēlmju pavēlēm, viņam jā
krīt un viņš izsauc taisnā Dieva 
d atriebību pār sevi.

5 Lūk, tev tika uzticētas šīs lie
tas, bet cik stingras bija pavēles 
tev; un atceries arī solījumus, 
kas tev tika doti, ja tu tās nepār
kāpsi.

6 Un lūk, cik bieži tu esi a pār
kāpis Dieva pavēles un likumus 
un ļāvies cilvēku b pierunāšanai.

7 Jo lūk, tev nav a jābīstas cil
vēka vairāk kā Dieva. Lai arī 
cilvēki nonievā Dieva padomus 
un b nicina Viņa vārdus,—

8 tomēr tev bija jābūt uzticī
gam; un Viņš būtu izstiepis 
Savu roku un aizsargājis tevi 
pret visām a pretinieka ugunī
gajām b bultām, un Viņš būtu 
bijis kopā ar tevi katrā c grūtību 
reizē.

9 Lūk, tu esi Džozefs un tu tiki 
izvēlēts darīt Tā Kunga darbu, 

3. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvā
nijas štatā, 1828. gada jūlijā, attiecībā uz 116 lappušu manuskripta 
pazaudēšanu, kas tika pārtulkots no Mormona Grāmatas pirmās 
daļas, kura tika saukta par Lehija grāmatu. Pravietis negribīgi bija 
atļāvis, lai šīs lappuses no viņa uzraudzības pārietu Martinam 
Herisam, kurš īsu laiku bija kalpojis kā pierakstītājs Mormona 
Grāmatas tulkošanā. Atklāsme tika dota caur Urīmu un Tumīmu. 
(Skat. 10. nodaļu.)
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4. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa tēvam, Džozefam 
Smitam, vecākajam, Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829.  gada 
februārī.
 12 a M&D 1:29; 5:4.
  b M&D 10:6–8.
 13 a src Lepnība.
 15 a tas ir Tas Kungs.
 16 a src Glābējs.
  b 1. Nef. 13:23–25;  

2. Nef. 29:4–6.
  c Mos. 3:20.
 17 a 2. Nef. 5:8–9.

 18 a src Mormona 
Grāmata.

  b 2. Nef. 5:14;  
Ēn. 1:13–18.

  c 2. Nef. 26:15–16.
  d Morm. 8:2–3.
 19 a 1. Nef. 9:3, 5.
  b src Zelta plāksnes.
  c 3. Nef. 5:14–15;  

M&D 10:46–50.
 20 a 2. Nef. 30:3–6;  

M&D 28:8; 49:24.
  b Morm. 3:19–21.
  c 2. Nef. 31:19;  

Mor. 6:4.
  d Mor. 7:26, 38.

bet pārkāpuma dēļ, ja tu neuz
manīsies, tu kritīsi.

10 Bet atceries, Dievs ir žēlsir
dīgs; tādēļ nožēlo to, ko tu esi 
darījis, kas ir pretrunā ar to pa
vēli, ko Es tev devu, un tu jopro
jām esi izraudzīts un atkal tiec 
aicināts pie darba;

11 ja tu to nedarīsi, tu tiksi at
stāts un kļūsi kā pārējie cilvēki 
un tev vairs nebūs dāvanas.

12 Un kad tu nodod to, ko 
Dievs tev bija devis redzēt, un 
spēku a tulkot, tu nodod to, kas 
bija svēts, ļauna b cilvēka rokās,

13 kurš nonievājis Dieva pa
domus un lauzis svētākos so
lījumus, kas tika doti Dieva 
priekšā, un paļāvies uz savu 
paša spriedumu un a lielījies ar 
savu paša gudrību.

14 Un šis ir iemesls tam, ka tu 
uz laiku esi zaudējis savas pri
vilēģijas,—

15 jo tu esi ļāvis, ka tava a va
dītāja padoms tiek samīdīts jau 
sākumā.

16 Tomēr Mans darbs turpinā
sies, jo tā kā zināšanas par a Glā
bēju nonāca pasaulē caur jūdu 

b liecību, patiesi tā c zināšanas 
par Glābēju nāks pie Maniem 
ļaudīm—

17 un pie a nefijiešiem, un jē
kabiešiem, un jāzepiešiem, un 
zoramiešiem, caur viņu tēvu 
liecību—

18 un šī a liecība nāks zināma 
b lamaniešiem un lemuēliešiem, 
un ismaēliešiem, kas c krita neti
cībā dēļ savu tēvu nekrietnības, 
kuriem Tas Kungs bija ļāvis d iz
nīcināt to brāļus nefijiešus dēļ 
viņu nekrietnībām un viņu ne
gantībām.

19 Un tieši šim a nolūkam ir sa
glabātas šīs b plāksnes, kas satur 
šos pierakstus—lai Tā Kunga 
c solījumi taptu piepildīti, kurus 
Viņš ir devis Saviem ļaudīm;

20 un lai a lamanieši uzzinātu 
par saviem tēviem, un lai viņi 
zinātu Tā Kunga solījumus, un 
lai viņi b ticētu evaņģēlijam un 
c paļautos uz Jēzus Kristus no
pelniem, un tiktu d slavināti caur 
ticību Viņa Vārdam, un lai caur 
savu grēku nožēlošanu viņi tik
tu izglābti. Āmen.
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1–4, Drosmīga kalpošana glābj Tā 
Kunga kalpotājus; 5–6, Dievišķī
gas īpašības dara tos atbilstošus 
kalpošanai; 7, Ir jātiecas pēc  Dieva  
lietām.

Tagad lūk, a brīnumains darbs 
drīz sāksies starp cilvēku bēr
niem.

2 Tāpēc, ak jūs, kas stājaties 
a kalpībā Dievam, skatieties, lai 
jūs b kalpotu Viņam ar visu c sir
di, spēku, prātu un izturību, lai 
jūs varētu stāvēt d nevainīgi Die
va priekšā pēdējā dienā.

3 Tāpēc, ja jums ir vēlēšanās 
kalpot Dievam, jūs esat a aicināti 
šim darbam;

4 jo lūk, a druvas jau ir baltas 
b pļaujai; un rau, tas, kas laiž dar
bā savu sirpi ar visu savu spēku, 
tas liek c krātuvē to, ka viņš ne
iet bojā, bet nes glābšanu savai  
dvēselei;

5 un a ticība, b cerība, c žēlsirdī
ba un d mīlestība, ar e aci, vērstu 
tikai uz Dieva f godību, padara 
viņus atbilstošus šim darbam.

6 Atcerieties: ticība, a tikumība, 
atziņa, atturība, b pacietība, brā
līga laipnība, dievbijība, žēlsir
dība, c pazemība, d uzcītība.

7 a Lūdziet, un jūs saņemsit; 
klauvējiet, un jums taps atvērts. 
Āmen.

4 1 a Jes. 29:14;  
1. Nef. 14:7; 22:8;  
M&D 6:1; 18:44.  
src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 2 a src Kalpot, 
Kalpošana.

  b Joz. 22:5;  
1. Sam. 7:3;  
M&D 20:19; 76:5.

  c src Prāts;  
Sirds.

  d 1. kor. 1:8;  
Jēk. 1:19;  
3. Nef. 27:20.

 3 a M&D 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums.

 4 a Jāņa 4:35;  
Al. 26:3–5;  
M&D 11:3; 33:3, 7.

  b src Pļauja.
  c 1. Tim. 6:19.
 5 a src Ticība, Ticēt.
  b src Cerība.
  c src Žēlsirdība.
  d src Mīlestība.
  e Psm. 141:8;  

Mat. 6:22;  

Morm. 8:15.
  f src Godība.
 6 a src Tikumība.
  b src Pacietība.
  c src Pazemīgs, 

Pazemība.
  d src Uzcītība.
 7 a Mat. 7:7–8;  

2. Nef. 32:4.  
src Lūgšana.

5 1 a M&D 5:23–24;  
DžS—V 1:61.

  b src Zelta plāksnes.

5. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Harmonijā, Pensilvā
nijas štatā, 1829. gada martā, pēc Martina Herisa lūguma.

1–10, Šī paaudze saņems Tā Kun
ga vārdu caur Džozefu Smitu; 
11–18, Trīs liecinieki liecinās par 
Mormona Grāmatu; 19–20, Tā 
Kunga vārds tiks apstiprināts 
tāpat kā agrākajos laikos; 21–35, 
Martins Heriss var nožēlot grēkus 
un būt viens no lieciniekiem.

Lūk, Es saku tev, ka tā kā Mans 
kalps a Martins Heriss vēlējās 
liecību no Manas rokas, ka tu, 
Mans kalps Džozefs Smits, jau
nākais, esi dabūjis tās b plāksnes, 
par kurām tu esi liecinājis un 
sniedzis liecību, ka tu tās esi sa
ņēmis no Manis;
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 2 a src Liecinieks.
 3 a 2. Nef. 27:13. Skat. 

arī „Trīs liecinieku 
liecība” un „Astoņu 
liecinieku liecība” 
Mormona Grāmatas 
ievadlappusēs.

  b 2. Nef. 3:11.
 5 a Jer. 26:4–5;  

Al. 5:37–38;  
M&D 1:14.

 6 a M&D 20:2–3.  

src Ordinēt, 
Ordinācija.

  b 2. Nef. 29:7.
 7 a Lūk. 16:27–31;  

M&D 63:7–12.
 8 a src Neticība.
  b Morm. 8:33.  

src Lepnība.
 9 a Al. 37:18.
 11 a 2. Nef. 27:12;  

Et. 5:3–4;  
M&D 17:1–5.

 14 a 2. Nef. 27:13.
  b src Evaņģēlija 

atjaunošana;  
Jēzus Kristus Baznīca.

  c M&D 105:31; 109:73.
 15 a M&D 17.  

src Mormona 
Grāmatas liecinieki.

 16 a Et. 4:11.
  b 1. Nef. 2:16.
  c src Svētais Gars.
  d M&D 8:1–3.

2 un tagad lūk, to tu pateiksi 
viņam—Tas, kurš runāja uz tevi, 
sacīja tev: Es, Tas Kungs, esmu 
Dievs, un esmu devis šīs lietas 
tev, Sa vam kalpam Džozefam 
Smitam, jaunākajam, un esmu 
pavēlējis tev, lai tu stāvētu kā 
a liecinieks par šīm lietām;

3 un Es esmu licis tev, lai tu 
stātos derībā ar Mani, ka tu ne
rādīsi tās, izņemot tikai tiem a cil
vēkiem, kuriem Es tev pavēlēšu; 
un tev nav b varas pār tām, ja vien 
Es tev to nedodu.

4 Un tev ir dota dāvana tulkot 
plāksnes; un šī ir pirmā dāvana, 
ko Es tev esmu devis; un Es esmu 
pavēlējis, lai tu nepretendētu ne 
uz vienu citu dāvanu, līdz Mans 
nodoms ir piepildīts šajā; jo Es 
nedāvāšu tev nevienu citu dā
vanu, līdz tas nebūs pabeigts.

5 Patiesi Es saku tev, ka ak vai 
nāks pār zemes iedzīvotājiem, ja 
viņi a neuzklausīs Manus vārdus;

6 jo nākotnē tu tiksi a ordinēts 
un dosies, un nodosi Manus 
b vārdus cilvēku bērniem.

7 Lūk, ja viņi a neticēs Maniem 
vārdiem, viņi neticēs tev, Ma
nam kalpam Džozefam Smitam, 
pat ja būtu iespējams, ka tu pa
rādītu viņiem visas šīs lietas, ko 
Es tev esmu nodevis.

8 Ak, šī a neticīgā un b stūrgalvī

gā paaudze—Manas dusmas ir 
iedegušās pret tiem.

9 Lūk, patiesi Es saku tev, Es 
esmu a pataupījis šīs lietas, ko Es 
esmu uzticējis tev, Sa vam kal
pam Džozefam, Manam gud
ram nolūkam, un tas tiks darīts 
zināms nākamajām paaudzēm;

10 bet šī paaudze saņems 
Manu vārdu caur tevi;

11 un papildus tavai liecībai, 
a liecība no trim Maniem kal
piem, kurus Es aicināšu un or
dinēšu, kuriem Es parādīšu šīs 
lietas, un viņi ies ar Maniem 
vārdiem, kas ir doti caur tevi.

12 Jā, viņi droši zinās, ka šīs 
lietas ir patiesas, jo no debesīm 
Es to paziņošu viņiem.

13 Es došu viņiem spēku, lai 
viņi varētu ieraudzīt un apskatīt 
šīs lietas, kā tās ir;

14 un a nevienam citam Es ne
dāvāšu šo spēku saņemt šo pašu 
liecību šinī paaudzē, šinī pašā 
sākumā, kad Mana b baznīca ce
ļas un iznāk no mežonīga ap
vidus—skaidra kā c mēness un 
gaiša kā saule, un briesmīga kā 
armija ar karogiem.

15 Un trīs a liecinieku liecību Es 
sūtīšu par Manu vārdu.

16 Un lūk, itin visus, kas a tic 
Maniem vārdiem, tos b piemeklē
šu Es ar Sava c Gara d izpausmēm; 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 5:2–16 8



 16 e src Kristīšana, Kristīt;  
Piedzimis no jauna, 
Piedzimis no Dieva;  
Svētā Gara dāvana.

 17 a src Ordinēt, 
Ordinācija;  
Pilnvaras.

 18 a 1. Nef. 14:7;  
M&D 20:13–15.

 19 a M&D 29:8; 35:11; 
43:17–27.  

src Laiku zīmes;  
Pēdējās dienas.

  b src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  c Jes. 24:1, 5–6.
  d Jes. 66:15–16;  

M&D 133:41.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 20 a 1. Nef. 1:18;  
2. Nef. 25:9.

  b M&D 1:38.
 22 a src Paklausība, 

Paklausīgs, Paklausīt.
  b Al. 60:13;  

M&D 6:30; 135.
 23 a M&D 5:1.
 24 a Skat. „Trīs 

liecinieku liecība” 
Mormona Grāmatas 
ievadlappusēs.

 25 a Et. 5:3.

un tie e piedzims no Manis, patie
si no ūdens un no Gara—

17 un jums ir vēl jāpagaida 
mazliet, jo jūs vēl neesat a ordi
nēti—

18 un viņu liecība arī tiks sūtī
ta šīs paaudzes a nosodīšanai, ja 
viņi nocietinās savas sirdis pret 
tiem;

19 jo iznīcinošs a posts tiks sū
tīts starp zemes iedzīvotājiem, 
un tiks turpmāk izliets laiku pa 
laikam, ja viņi b nenožēlos grē
kus, līdz zeme būs c tukša un tās 
iedzīvotāji izdeldēti un pilnīgi 
iznīcināti ar Manas d atnākšanas 
spožumu.

20 Lūk, Es stāstu tev šīs lietas, 
tāpat kā Es a stāstīju ļaudīm par 
Jeruzālemes izpostīšanu; un 
Mans b vārds tiks apstiprināts 
šinī laikā, kā tas līdz šim ir ticis 
apstiprināts.

21 Un tagad, Mans kalp Džo
zef, Es pavēlu tev nožēlot grē
kus un staigāt taisnīgāk Manā 
priekšā, un nepiekāpties vairs 
cilvēku pierunāšanām;

22 un lai tu būtu stingrs to 
pavēļu a turēšanā, kuras Es tev 
došu; un ja tu to darīsi, lūk, Es 
dāvāšu tev mūžīgo dzīvi, pat ja 
tu tiksi b nogalināts.

23 Un tagad, Mans kalp Džo
zef, Es runāju uz tevi vēlreiz par 
to a vīrieti, kas gribēja liecību—

24 lūk, Es saku viņam, viņš pa
augstina pats sevi un pietieka
mi nepazemojas Manā priekšā; 
bet ja viņš metīsies ceļos Manā 
priekšā un pazemosies varenā 
lūgšanā un ticībā, ar patiesu sir
di, tad Es ļaušu viņam a skatīt tās 
lietas, ko viņš grib redzēt.

25 Un tad viņš sacīs šīs paau
dzes ļaudīm: Lūk, es esmu re
dzējis tās lietas, ko Tas Kungs 
ir rādījis Džozefam Smitam, 
jaunākajam, un es tiešām a zinu, 
ka tās ir patiesas, jo es tās esmu 
redzējis, jo tās ir tikušas parā
dītas man ar Dieva un nevis ar 
cilvēka spēku.

26 Un Es, Tas Kungs, pavēlu 
viņam, Sa vam kalpam Mar
tinam Herisam, lai viņš tiem 
neteiktu neko vairāk par šīm 
lietām, izņemot to, ka viņš pa
teiks: Es esmu redzējis tās, un 
tās ir tikušas parādītas man ar 
Dieva spēku; un šie ir tie vārdi, 
ko viņš sacīs.

27 Bet, ja viņš to noliegs, viņš 
lauzīs derību, ko viņš pirms tam 
ir derējis ar Mani, un lūk, viņš ir 
nosodīts.

28 Un tagad, ja vien viņš ne
pazemosies un neatzīsies Man 
par to, ko viņš ir darījis, kas ir 
bijis nepareizi, un nenoslēgs de
rību ar Mani, ka viņš turēs Ma
nas pavēles, un neīstenos ticību 
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 33 a M&D 10:6;  
38:13, 28.

 34 a 1. Nef. 3:7.
 35 a 2. Moz. 15:26;  

M&D 11:20.
  b Jāņa 6:39–40;  

1. tes. 4:17;  
3. Nef. 15:1;  
M&D 9:14; 17:8; 
75:16, 22.

6 1 a Jes. 29:14;  
M&D 4; 18:44.

 2 a Ebr. 4:12;  
Jāņa atkl. 1:16;  
M&D 27:1.

  b Hel. 3:29;  
M&D 33:1.

1–6, Strādnieki Tā Kunga druvā 
iegūst glābšanu; 7–13, Nav lielā
kas dāvanas kā glābšanas dāvana; 
14–27, Liecība par patiesību nāk 
ar Gara spēku; 28–37, Griezieties 
pie Kristus un dariet labu nepār
traukti.

Liels un a brīnumains darbs drīz 
sāksies pie cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievēr
siet vērību Manam a vārdam, kas 
ir dzīvs un spēcīgs, b asāks par 
abās pusēs griezīgu zobenu, kas 
pāršķeļ gabalos gan locītavas, 

6. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kaude
rijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829.  gada aprīlī. Olivers 
Kauderijs sāka savu darbu kā pierakstītājs Mormona Grāmatas tul
košanā 1829. gada 7. aprīlī. Viņš jau bija saņēmis dievišķu izpausmi 
par Pravieša liecības patiesumu attiecībā uz plāksnēm, uz kurām 
bija iegravēts Mormona Grāmatas pieraksts. Pravietis jautāja Tam 
Kungam caur Urīmu un Tumīmu, un saņēma šo atbildi.

Manī, lūk, Es saku viņam, viņš 
to neredzēs, jo Es neļaušu vi
ņam skatīt tās lietas, par kurām 
Es esmu runājis.

29 Un ja tas ir tā, Es pavēlu tev, 
Mans kalp Džozef, lai tu teiktu 
viņam, lai viņš vairs tā nedarītu, 
nedz arī traucētu Mani vēl par 
šo lietu.

30 Un, ja tas ir tā, lūk, Es saku 
tev, Džozef, kad tu būsi pārtul
kojis nedaudz vairāk lappušu, 
tu pārtrauksi uz kādu brīdi, līdz 
kamēr Es tev atkal nepavēlēšu; 
tad tu atkal varēsi tulkot.

31 Un, ja tu tā nedarīsi, lūk, tev 
vairs nebūs dāvanas, un Es pa
ņemšu prom no tevis tās lietas, 
kuras Es tev esmu uzticējis.

32 Un tagad, lūk, tāpēc, ka Es 

paredzu slēpņus, kas būs, lai 
iznīcinātu tevi, jā, Es paredzu, 
ka, ja Mans kalps Martins He
riss nepazemosies un nesaņems 
liecību no Manas rokas, tad viņš 
kritīs grēkā;

33 un ir daudzi, kas ir slēpnī, 
lai a iznīcinātu tevi no zemes vir
sas; un dēļ tā, lai tavas dienas 
tiktu paildzinātas, Es dodu tev 
šīs pavēles.

34 Jā, dēļ tā Es esmu teicis: Ap
stājies un stāvi klusu, līdz Es tev 
nepavēlēšu, un Es a nodrošināšu 
līdzekļus, ar kuriem tu varēsi 
paveikt to, ko Es tev esmu pa
vēlējis.

35 Un, ja tu būsi a uzticīgs, tu
rot Manas pavēles, tu tiksi b pa
augstināts pēdējā dienā. Āmen.
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 3 a Jāņa 4:35;  
M&D 31:4; 
33:3; 101:64.

 4 a Jāņa atkl. 14:15–19;  
Al. 26:5;  
M&D 11:3–4, 27.

 5 a Mat. 7:7–8.
 6 a 1. Nef. 13:37.
  b src Ciāna.
 7 a Al. 39:14;  

M&D 68:31.
  b 1. Ķēn. 3:10–13;  

Mat. 19:23;  
Jēk. 2:18–19.  
src Bagātības;  

Pasaulīgums.
  c src Gudrība.
  d M&D 42:61, 65.  

src Dieva noslēpumi.
  e M&D 14:7.
 9 a Al. 29:9;  

M&D 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
src Misionāru darbs;  
Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

 10 a M&D 63:64.
 11 a M&D 102:23;  

DžS—V 1:18, 26.
  b Mat. 11:25; 13:10–11;  

Al. 12:9.
  c src Dāvana;  

Gara dāvanas.
  d Jēk. v. 5:20;  

Al. 62:45;  
M&D 18:44.

 12 a Mat. 7:6.
 13 a 1. Nef. 15:24.
  b Mos. 2:41;  

Et. 4:19;  
M&D 51:19; 63:47.

  c src Izturēt.
  d src Glābšana.
 14 a src Lūgšana.

gan kaulu smadzenes; tāpēc pie
vērsiet vērību Maniem vārdiem.

3 Lūk, a druva jau ir balta pļau
jai; tādēļ, kurš vēlas pļaut, lai 
tas laiž darbā savu sirpi ar visu 
savu spēku un pļauj, līdz diena 
beidzas, lai viņš varētu sakrāt 
savai dvēselei mūžīgo glābšanu 
Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas a laidīs darbā 
savu sirpi un pļaus, ir Dieva ai
cināts.

5 Tāpēc, ja jūs a lūgsit no Ma
nis, jūs saņemsit; ja jūs klauvē
sit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, 
lūk, Es saku jums, turiet Manas 
pavēles un a centieties radīt un 
nostiprināt b Ciānas lietu;

7 a nemeklējiet b bagātību, bet 
c gudrību, un lūk, Dieva d noslē
pumi tiks atklāti jums, un tad 
jūs būsit padarīti bagāti. Lūk, 
tas, kuram ir e mūžīgā dzīve, ir 
bagāts.

8 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
tā kā tu vēlies no Manis, tā tev 
tas būs; un ja tu vēlies, tu būsi 
līdzeklis, lai darītu daudz laba 
šai paaudzē.

9 Neteic neko kā vien a grēku 
nožēlošanu šai paaudzei; turi 
Manas pavēles un palīdzi izplatīt 

Manu darbu, saskaņā ar Manām 
pavēlēm, un tu tiksi svētīts.

10 Lūk, tev ir dāvana un svē
tīts tu esi dēļ savas dāvanas. 
Atceries, ka tā ir a svēta un nāk 
no augšienes—

11 un ja tu a vaicāsi, tu uzzināsi 
b noslēpumus, kas ir lieli un brī
numaini; tādēļ tu pielietosi savu 
c dāvanu, lai tu varētu uzzināt 
noslēpumus, lai tu varētu vest 
daudzus pie patiesības atziņas, 
jā, d pārliecināt viņus par viņu 
maldīgajiem ceļiem.

12 Nedari savu dāvanu zinā
mu nevienam, izņemot tikai 
tiem, kas ir no tavas ticības. Ne
niekojies ar a svētām lietām.

13 Ja tu darīsi labu, jā, un a no
turēsies b uzticīgs līdz c galam, tu 
tiksi izglābts Dieva valstībā, kas 
ir lielākā no visām Dieva dāva
nām; jo nav lielākas dāvanas kā 
d glābšanas dāvana.

14 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
svētīts tu esi par to, ko tu esi da
rījis; jo tu esi Man a jautājis, un 
lūk, cik bieži vien tu esi jautājis, 
tu esi saņēmis norādījumus no 
Mana Gara. Ja tas tā nebūtu, tu 
nebūtu varējis nonākt tur, kur tu 
esi tagad.

15 Lūk, tu zini, ka tu jautāji Man 
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 15 a src Prāts.
 16 a 1. Laiku 28:9;  

Mat. 12:25;  
Ebr. 4:12;  
Mos. 24:12;  
3. Nef. 28:6.  
src Viszinošs.

  b 1. Ķēn. 8:39.
 17 a M&D 18:2.
 18 a src Uzcītība.
  b M&D 124:95–96.
 20 a Et. 3:21;  

M&D 84:85.
 21 a src Jēzus Kristus.

  b Jāņa 1:10–12;  
Ap. d. 3:13–17;  
3. Nef. 9:16;  
M&D 45:8.

  c Jāņa 1:5;  
M&D 10:58.  
src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  d src Tumsība, garīgā.
 22 a src Saprašanas 

dāvana.
 23 a src Miers.
  b 1. Jāņa 5:9;  

M&D 18:2.

 25 a Mos. 8:13;  
M&D 5:4; 9:1–5, 10.

 26 a M&D 8:1; 9:2.  
src Svētie Raksti—
Svētie Raksti, par 
kuru parādīšanos 
ir pravietots.

  b src Ļauns, 
Ļaundarība.

 27 a M&D 35:20.
 28 a 5. Moz. 19:15;  

2. kor. 13:1;  
2. Nef. 27:12–14;  
M&D 128:3.

un Es apgaismoju tavu a prātu; 
un tagad Es stāstu tev šīs lietas, 
lai tu varētu zināt, ka tu esi ticis 
apgaismots no patiesības Gara;

16 jā, es stāstu tev, lai tu varētu 
zināt, ka nav neviena cita, iz
ņemot Dievu, kas a zinātu tavas 
domas un tavas b sirds vēlmes.

17 Es stāstu tev šīs lietas kā lie
cību tev—ka tie vārdi jeb darbs, 
ko tu esi rakstījis, ir a patiess.

18 Tādēļ esi a uzcītīgs; uzticīgi 
b atbalsti Manu kalpu Džozefu, 
lai arī kādos sarežģītos apstāk
ļos viņš būtu vārda dēļ.

19 Brīdini to par viņa kļūdām 
un arī pieņem brīdinājumus no 
viņa. Esi pacietīgs, esi prātīgs, 
esi atturīgs, lai tev ir pacietība, 
ticība, cerība un žēlsirdība.

20 Lūk, tu esi Olivers, un Es 
esmu runājis uz tevi dēļ tavām 
vēlmēm; tādēļ a paglabā šos vār
dus savā sirdī. Esi uzticīgs un 
uzcītīgs, turot Dieva pavēles, un 
Es tevi ieskaušu Savas mīlestī
bas rokās.

21 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, 
a Dieva Dēls. Es esmu Tas, kurš 
nāca pie b savējiem, un savējie 
Mani neuzņēma. Es esmu c gais
ma, kas spīd d tumsībā, un tum
sība to nesaprot.

22 Patiesi, patiesi Es saku tev, 

ja tu vēlies tālāku liecību, at
griezies savā prātā pie tās nakts, 
kad tu sauci Mani savā sirdī, lai 
tu varētu a zināt to, kas attiecas 
uz patiesību par šīm lietām.

23 Vai Es neiedvesu a mieru 
tavā prātā attiecībā uz šo lietu? 
Kāda tev var būt lielāka b liecība 
kā no Dieva?

24 Un tagad, lūk, tu esi saņēmis 
liecību; jo, ja Es tev esmu pateicis 
to, ko neviens cilvēks nezina, vai 
tu neesi saņēmis liecību?

25 Un lūk, ja tu to vēlies no 
Manis, Es dāvāju tev dāvanu 
a tulkot tāpat kā Sa vam kalpam 
Džozefam.

26 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
ka ir a pieraksti, kuri satur daudz 
no Mana evaņģēlija, kuri ir no
glabāti dēļ ļaužu b ļaundarības;

27 un tagad Es tev pavēlu, ka 
tad, ja tev ir labas vēlmes—vēlme 
sakrāt sev mantas debesīs—tad 
ar savu dāvanu tu palīdzēsi nest 
gaismā tās Manu a Svēto Rakstu 
daļas, kuras ir tikušas noslēptas 
nekrietnības dēļ.

28 Un tagad, lūk, Es dodu tev 
un arī Sa vam kalpam Džozefam 
šīs dāvanas atslēgas, kas nesīs 
gaismā šo kalpošanu, un no 
divu vai trīs a liecinieku mutes 
katrs vārds tiks apstiprināts.
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 30 a M&D 5:22; 135.  
src Moceklis, 
Mocības.

  b Jāņa atkl. 3:21.
  c src Godība.
 31 a 3. Nef. 16:10–14;  

M&D 20:8–15.
  b src Liecība.
 32 a Mat. 18:19–20.  

src Vienotība.
  b M&D 29:5; 38:7.
 33 a src Drosme, Drosmīgs.

  b Gal. 6:7–8;  
Mos. 7:30–31;  
Al. 9:28; M&D 1:10.

 34 a Psm. 71:3;  
Mat. 7:24–25;  
1. kor. 10:1–4;  
Hel. 5:12;  
M&D 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Moz. 7:53.  
src Klints.

 35 a Jāņa 8:3–11.

 36 a Jes. 45:22; M&D 43:34.
 37 a src Jēzus Kristus—

Kristus pēcnāves 
parādīšanās.

  b src Krustā sišana.
  c Mat. 5:3, 10;  

3. Nef. 12:3, 10.
  d src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
7 1 a src Jānis, 

Cebedeja dēls.
  b 3. Nef. 28:1–10.

29 Patiesi, patiesi Es saku jums, 
ja viņi noliegs Manus vārdus un 
šo Mana evaņģēlija un kalpošanas 
daļu, svētīgi jūs esat, jo viņi nevar 
nodarīt jums neko vairāk kā Man.

30 Un, pat ja tie a nodarīs jums 
tāpat, kā tie nodarīja Man, svē
tīgi jūs esat, jo jūs b dzīvosit ar 
Mani c godībā.

31 Bet, ja viņi a nenoraidīs Ma
nus vārdus, kas tiks apstiprināti 
ar b liecību, kura tiks dota, svētī
ti tie ir un tad jums būs prieks 
jūsu darba augļos.

32 Patiesi, patiesi Es saku jums, 
kā Es teicu Saviem mācekļiem, 
kur divi vai trīs ir a sapulcējušies 
Manā Vārdā par kādu lietu, lūk, 
tur Es būšu viņu b vidū—patiesi 
tā Es esmu jūsu vidū.

33 a Nebaidieties darīt labu, 

Mani dēli, jo, ko jūs b sēsit, to 
jūs arī pļausit; tādēļ, ja jūs sēsit 
labu, jūs arī pļausit labu sev par 
atalgojumu.

34 Tādēļ nebīsties, mazais ga
nāmpulciņ, dari labu; lai zeme 
un elle apvienojas pret jums, jo, 
ja jūs esat celti uz Manas a klints, 
tie nevar uzvarēt.

35 Lūk, Es jūs nenosodu; ejiet 
savus ceļus un a negrēkojiet 
vairs; izpildiet prātīgi to darbu, 
ko Es esmu pavēlējis jums.

36 a Griezieties pie Manis katrā 
domā, nešaubieties, nebaidieties.

37 a Lūk, brūces, kas caurdur
tas Manos sānos, un arī b naglu 
rētas Manās rokās un kājās; esiet 
uzticīgi, turiet Manas pavēles, 
un jūs c iemantosit Debesu d val
stību. Āmen.

7. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kaude
rijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829.  gada aprīlī, kad viņi 
jautāja caur Urīmu un Tumīmu, vai Jānis, mīļotais māceklis, palika 
miesā, vai viņš nomira. Atklāsme ir tulkotā versija no pieraksta, ko 
Jānis bija taisījis uz pergamenta un pats noslēpis.

1–3, Mīļotais Jānis dzīvos, līdz 
Tas Kungs nāks; 4–8, Pēterim, 
Jēkabam un Jānim ir evaņģēlija 
atslēgas.

Un Tas Kungs sacīja man: a Jāni, 
Mans mīļotais, ko tu b vēlies? Jo, 
ja tu lūgsi, ko tu gribi, tas tiks 
tev dāvāts.
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 2 a Lūk. 9:27.  
src Nāve, fiziskā.

 3 a Jāņa 21:20–23.  
src Pārveidotas 
būtnes.

  b src Godība;  
Jēzus Kristus Otrā 
Atnākšana.

  c Jāņa atkl. 10:11.

 4 a src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

 6 a M&D 130:5.
  b M&D 76:86–88.
  c Jāņa 10:8–11;  

M&D 77:14.
 7 a Mat. 16:19;  

Ap. d. 15:7;  
DžS—V 1:72.  

src Priesterības 
atslēgas.

 8 a src Prieks.
8 1 a DžS—V 1:66.  

src Kauderijs  
Olivers.

  b src Zināšanas.
  c src Lūgšana.
  d M&D 6:26–27; 9:2.

1–5, Atklāsmes nāk ar Svētā Gara 
spēku; 6–12, Zināšanas par Dieva 
noslēpumiem un spēks tulkot se
nos pierakstus nāk ar ticību.

a Oliver Kauderij, patiesi, patie
si Es saku tev, ka tikpat droši, 

kā Tas Kungs, kurš ir tavs Dievs 
un tavs Pestītājs, dzīvo, tā tikpat 
droši tu saņemsi b zināšanas par 
visu, ko vien tu c prasīsi ticībā, ar 
godīgu sirdi, ticot, ka tu saņem
si zināšanas par gravējumiem 
vecajos d pierakstos, kas ir seni, 

8. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam 
Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī. Mormona Grā
matas tulkošanas gaitā Olivers, kurš turpināja kalpot kā pierak
stītājs, pierakstot to, ko Pravietis diktēja, vēlējās tikt apveltīts ar 
tulkošanas dāvanu. Tas Kungs atbildēja uz viņa lūgumu, dāvājot 
šo atklāsmi.

2 Un es sacīju viņam: Kungs, dod 
man varu pār a nāvi, lai es varu 
dzīvot un vest dvēseles pie Tevis.

3 Un Tas Kungs sacīja man: Pa
tiesi, patiesi Es saku tev, tāpēc 
ka tu to vēlējies, tu a paliksi, līdz 
Es nākšu Savā b godībā, un c pra
vietosi tautu, cilšu, valodu un 
tautību priekšā.

4 Un šī iemesla dēļ Tas Kungs 
sacīja Pēterim: Ja Es gribu, lai 
viņš paliek, tiekāms Es nāku, 
kāda tev daļa? Jo viņš vēlējās 
no Manis, lai viņš varētu vest 
dvēseles pie Manis, bet tu vēlē
jies, lai tu varētu ātrāk nākt pie 
Manis Manā a valstībā.

5 Es saku tev, Pēter, tā bija laba 
vēlēšanās, bet Mans mīļotais ir 

vēlējies, lai viņš varētu darīt vai
rāk jeb vēl lielāku darbu starp 
cilvēkiem, nekā viņš iepriekš 
bija darījis.

6 Jā viņš ir uzņēmies lielāku 
darbu; tādēļ Es darīšu viņu kā 
liesmojošu uguni un par a kal
pojošu eņģeli; viņš kalpos tiem, 
kas būs glābšanas b mantinieki 
un kas dzīvo uz c zemes.

7 Un Es darīšu tevi par kalpo
tāju viņam un tavam brālim Jē
kabam; un jums trijiem Es došu 
šo varu un šīs kalpošanas a atslē
gas, līdz Es nākšu.

8 Patiesi Es saku jums, jums 
abiem ir ticis atbilstoši jūsu 
vēlmēm, jo jūs abi a priecājaties 
tanī, ko jūs esat vēlējušies.
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 1 e M&D 5:16.
 2 a M&D 9:7–9.  

src Atklāsme.
  b src Sirds.
  c src Svētais Gars.
 3 a 2. Moz. 14:13–22;  

5. Moz. 11:4;  
1. Nef. 4:2;  
Mos. 7:19.  
src Sarkanā jūra, 
Niedru jūra.

 5 a 5. Moz. 11:18–19.

 10 a src Ticība, Ticēt.
  b M&D 88:63–65.
 11 a M&D 9:1, 10.
9 1 a M&D 8:1, 11.
  b DžS—V 1:67.

kas satur tās Manu Svēto Rakstu 
daļas, par kurām ir ticis runāts 
ar Mana Gara e izpausmi.

2 Jā, lūk, Es a pateikšu tev tavā 
prātā un tavā b sirdī ar c Svēto 
Garu, kurš nāks pār tevi un kurš 
mitīs tavā sirdī.

3 Tagad, lūk, šis ir atklāsmes 
gars; lūk, šis ir tas gars, ar kuru 
Mozus izveda Israēla bērnus caur 
a Sarkano jūru pa sausu zemi.

4 Tādēļ šī ir tava dāvana, pie
lieto to, un svētīts esi tu, jo tā 
atbrīvos tevi no tavu ienaidnie
ku rokām, turpretim, ja tas tā 
nebūtu, viņi tevi nogalinātu un 
novestu tavu dvēseli iznīcībā.

5 Ak, atceries šos a vārdus un 
turi Manas pavēles. Atceries, šī 
ir tava dāvana.

6 Tad nu šī nav tava vienīgā 
dāvana, jo tev vēl ir cita dāvana, 
kas ir Ārona dāvana; lūk, tā tev 
ir daudz ko pastāstījusi;

7 lūk, nav cita spēka, kā vien 
Dieva spēks, kas var likt, lai šī 
Ārona dāvana būtu ar tevi.

8 Tādēļ nešaubies, jo tā ir dā
vana no Dieva; un tu turēsi to 
savās rokās un darīsi brīnumai
nus darbus; un nekāda vara ne
varēs izraut to no tavām rokām, 
jo tas ir Dieva darbs.

9 Un tādēļ visu, ko vien tu pra
sīsi Man tev pateikt ar šo līdzek
li, to Es tev dāvāšu, un tev būs 
zināšanas par to.

10 Atceries, ka bez a ticības tu 
nevari darīt neko; tādēļ prasi ti
cībā. Neniekojies ar šīm lietām; 
b neprasi to, ko tev nevajag.

11 Prasi, lai tu varētu zināt Die
va noslēpumus un lai tu varētu 
a tulkot un saņemt zināšanas no 
visiem šiem senajiem pierak
stiem, kas ir tikuši noslēpti, kas 
ir svēti; un tas tiks darīts tev pēc 
tavas ticības.

12 Lūk, tas esmu Es, kas to ir 
runājis; un Es esmu tas pats, 
kurš runāja uz jums no sākuma. 
Āmen.

9. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam 
Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī. Olivers tiek pa
mācīts būt pacietīgs un tiek mudināts pagaidām drīzāk būt apmieri
nātam ar tā, ko diktē tulkotājs, pierakstīšanu, nekā mēģināt tulkot.

1–6, Citiem senajiem pierakstiem 
vēl vajadzēs tikt tulkotiem; 7–14, 
Mormona Grāmata jātulko ar mā
cīšanos un garīgu apstiprinājumu.

Lūk, Es saku tev, Mans dēls, ka, 
tāpēc ka tu a netulkoji atbilstoši 
tam, ko tu biji vēlējies no Manis, 
un iesāki atkal b rakstīt Manam 
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kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam, tādēļ Es gribu, lai tu 
turpinātu, līdz tu būsi pabeidzis 
šo pierakstu, ko Es esmu uzticē
jis viņam.

2 Un tad, lūk, Man ir a citi b pie
raksti, kurus Es došu tavā varā, 
lai tu varētu palīdzēt pārtulkot.

3 Esi pacietīgs, mans dēls, jo tā 
ir gudrība Manī, un nav nepie
ciešams, lai tu pašreizējā brīdī 
tulkotu.

4 Lūk, darbs, ko tu esi aicināts 
darīt, ir rakstīt Manam kalpam 
Džozefam.

5 Un lūk, tas ir tāpēc, ka tu ne
turpināji, kā tu biji iesācis, kad 
tu sāki tulkot, ka Es esmu paņē
mis šo privilēģiju prom no tevis.

6 a Nekurni, mans dēls, jo tā ir 
gudrība Manī, ka Es esmu rīko
jies ar tevi šādā veidā.

7 Lūk, tu neesi sapratis, tu do
māji, ka Es tev to došu, kad tu 
pats nepūlēsies, izņemot tikai, 
kā palūgt Man.

8 Bet, lūk, Es saku tev, ka tev 
ir a jānoskaidro tas savā prātā; 
tad tev ir b jāprasa Man, vai tas 
ir pareizi, un, ja tas ir pareizi, Es 
likšu, lai tava c sirds tevī d degtu; 

tādējādi tu e jutīsi, ka tas ir pa
reizi.

9 Bet, ja tas nav pareizi, tev 
nebūs tādu sajūtu, bet tev būs 
a prāta apstulbums, kas tev liks 
aizmirst to, kas ir bijis nepareizi, 
tādējādi tu nevarēsi rakstīt to, 
kas ir svēts, izņemot tikai, ja tas 
tev būs dots no Manis.

10 Tagad, ja tu būtu to zinājis, 
tu būtu varējis a tulkot; tomēr 
nav nepieciešams, lai tu tagad 
tulkotu.

11 Lūk, tas bija nepieciešams, 
kad tu iesāki; bet tu a nobijies, un 
laiks ir pagājis, un tagad tas nav 
nepieciešams.

12 Jo, vai tu neredzi, ka Es esmu 
devis Sa vam kalpam a Džozefam 
pietiekami spēka, ar ko tas tiek 
kompensēts? Un nevienu no 
jums Es neesmu nosodījis.

13 Dari to, ko Es esmu pavēlē
jis tev, un tev veiksies. Esi uzti
cīgs un nepadodies nevienam 
a kārdinājumam.

14 Stāvi stingri tanī a darbā, 
kuram Es esmu b aicinājis tevi, 
un neviens mats no tavas galvas 
nezudīs, un tu tiksi c paaugsti
nāts pēdējā dienā. Āmen.

  2 a Norādījums uz 
citiem tulkošanai 
paredzētiem darbiem, 
ieskaitot Džozefa 
Smita veikto Bībeles 
un Ābrahama grāma
tas tulkojumu, kuru 
palīdzēja pierakstīt 
Olivers Kauderijs. 
src Džozefa Smita 

Tulkojums (DžST).
  b M&D 6:26; 8:1.
 6 a src Kurnēšana.
 8 a src Pārdomāt.
  b src Lūgšana.
  c Lūk. 24:32.
  d src Iedvesma, 

Iedvesmot;  
Liecība.

  e M&D 8:2–3.

 9 a M&D 10:2.
 10 a M&D 8:11.
 11 a src Bailes.
 12 a M&D 18:8.
 13 a src Kārdināt, 

Kārdinājums.
 14 a 1. kor. 16:13.
  b src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums.
  c Al. 13:29; M&D 17:8.

10. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensil
vānijas štatā, visticamāk ap 1829. gada aprīli, lai gan daļa no tās 
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10 1 a src Urīms un 
Tumīms.

  b M&D 3:1–15.
 2 a src Prāts.
 3 a M&D 3:10.

 4 a Mos. 4:27.
  b 2. Moz. 18:13–26.
  c Mat. 10:22.  

src Uzcītība.
 5 a 3. Nef. 18:15–21.  

src Lūgšana.
 6 a M&D 5:32–33; 38:13.
  b M&D 5:1–2.
 10 a src Velns.

1–26, Sātans uzkūda ļaunos cil
vēkus pretoties Tā Kunga darbam; 
27–33, Viņš meklē iznīcināt cilvē
ku dvēseles; 34–52, Evaņģēlijs ies 
pie lamaniešiem un visām tautām 
caur Mormona Grāmatu; 53–63, 
Tas Kungs nodibinās Savu Baz
nīcu un Savu evaņģēliju starp 
cilvēkiem; 64–70, Viņš sapulcinās 
grēkus nožēlojušos Savā Baznīcā 
un izglābs paklausīgos.

Tagad, lūk, Es saku tev, ka tā
pēc, ka tu nodevi rakstus, kurus 
tev bija dota vara pārtulkot ar 
a Urīma un Tumīma palīdzību, 
b ļauna vīra rokās, tu esi tos pa
zaudējis.

2 Un tu arī zaudēji savu dā
vanu tajā pašā brīdī, un tavs 
a prāts kļuva aptumšots.

3 Tomēr tagad tā tev atkal ir 
a atjaunota; tādēļ skaties, lai tu 
būtu uzticīgs un turpinātu pa
beigt atlikušo tulkošanas darbu, 
kā tu biji iesācis.

4 Neskrien a ātrāk vai nestrādā 

vairāk, nekā tev ir b spēka un lī
dzekļu, kas doti, lai tu varētu tul
kot, bet esi c uzcītīgs līdz galam.

5 a Lūdz vienmēr, lai tu varētu 
iznākt kā uzvarētājs; jā, lai tu 
varētu uzvarēt Sātanu un lai tu 
varētu izbēgt no Sātana kalpu 
rokām, kuri atbalsta viņa darbu.

6 Lūk, viņi centās a iznīcināt 
tevi; jā, pat b vīrs, kam tu uzticē
jies, centās iznīcināt tevi.

7 Un šī iemesla dēļ Es teicu, ka 
viņš ir ļauns vīrs, jo viņš cen
tās atņemt tev tās lietas, kas tev 
ir tikušas uzticētas; un viņš arī 
centās iznīcināt tavu dāvanu.

8 Un tāpēc, ka tu nodevi šos 
rakstus viņa rokās, lūk, ļaunie 
cilvēki ir atņēmuši tos tev.

9 Tādējādi tu esi nodevis tos, 
jā, tos, kas bija svēti, ļaundarībai.

10 Un lūk, a Sātans ielika viņu 
sirdīs izmainīt vārdus, ko tu esi 
licis rakstīt jeb ko tu esi pārtul
kojis, kas ir nākuši no tavām 
rokām.

11 Un lūk, Es saku tev, ka tādēļ, 

varēja tikt saņemta jau 1828.  gada vasarā. Te Tas Kungs paziņo 
Džozefam par izmaiņām, kuras veikuši ļauni cilvēki 116 manus
kripta lappusēs no Lehija grāmatas tulkojuma Mormona Grāmatā. 
Šīs manuskripta lappuses no tulkojuma tika pazaudētas, kad tās bija 
Martina Herisa pārziņā, kuram lapas bija īslaicīgi uzticētas. (Skat. 
3. nodaļas ievadu.) Ļaunais nodoms bija sagaidīt gaidāmo atkārtoto 
pārtulkošanu tam, ko ietvēra nozagtās lappuses, un tad diskreditēt 
tulkotāju, parādot neatbilstības, kuras būs radītas ar izmaiņām. 
Mormona Grāmatā ir parādīts, ka šis negodīgais nodoms bija ļaunā 
iecerēts un bija zināms Tam Kungam pat tad, kad Mormons, senais 
nefijiešu vēsturnieks, veica saīsinājumu no uzkrātajām plāksnēm 
(skat. Mormona vārdi 1:3–7).
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ka viņi ir izmainījuši vārdus, tie 
lasāmi pretēji tam, ko tu esi tul
kojis un licis pierakstīt;

12 un šādā veidā velns centās 
īstenot viltīgu ieceri, lai viņš va
rētu iznīcināt šo darbu;

13 jo tas ir ielicis viņu sirdīs to 
darīt, lai ar meliem viņi varētu 
teikt, ka viņi ir a pieķēruši tevi 
tajos vārdos, kurus tu teicies 
tulkojis.

14 Patiesi Es saku tev, ka Es 
neļaušu, lai Sātans pabeigtu šo 
ļauno nodomu šai lietā.

15 Jo lūk, tas ir ielicis viņu sir
dīs likt tev kārdināt To Kungu, 
savu Dievu, prasot to vēlreiz 
pārtulkot.

16 Un tad, lūk, viņi saka un 
domā savās sirdīs: Mēs redzē
sim, vai Dievs ir devis viņam 
varu tulkot; ja tā, tad Viņš dos 
tam vēlreiz varu;

17 un, ja Dievs dod viņam vēl
reiz varu jeb viņš vēlreiz pārtul
kos, jeb, citiem vārdiem, ja viņš 
rakstīs tos pašus vārdus, lūk, 
pie mums ir tie paši, un mēs tos 
esam izmainījuši;

18 tādējādi tie nesakritīs, un 
mēs pateiksim, ka viņš ir me
lojis savos vārdos un ka viņam 
nav nekādas dāvanas, un ka vi
ņam nav nekāda spēka;

19 tādējādi mēs iznīcināsim 
viņu un arī to darbu; un mēs to 
izdarīsim, lai mēs beigās netiktu 

apkaunoti un lai mēs varētu ie
gūt pasaules godību.

20 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
ka Sātanam ir liela vara pār 
viņu sirdīm; viņš a uzkūda tos 
b nekrietnībā pret to, kas ir labs;

21 un viņu sirdis ir a samaitā
tas un pilnas b ļaundarības, un 
negantības; un viņi c mīl drīzāk 
d tumsību nekā gaismu, tāpēc 
viņu e darbi ir ļauni; tādēļ viņi 
nelūgs no Manis.

22 a Sātans viņus uzkūda, lai 
viņš varētu b vest viņu dvēseles 
uz iznīcību.

23 Un tā viņš ir īstenojis viltīgu 
ieceri, domādams iznīcināt Die
va darbu; bet Es prasīšu to no 
viņu rokām un tas pārvērtīsies 
viņiem par kaunu un nosodīju
mu a tiesas dienā.

24 Jā, viņš uzkūda viņu sirdis 
dusmās pret šo darbu.

25 Jā, viņš saka tiem: Krāpiet 
un uzglūniet no slēptuves, lai 
jūs varētu iznīcināt; lūk, tur 
nav nekā slikta. Un tā viņš tiem 
glaimo un saka tiem, ka tas nav 
grēks—a melot, lai viņi varētu 
pieķert cilvēku melos, lai viņi 
varētu to iznīcināt.

26 Un tā viņš glaimo tiem un 
a vada tos uz priekšu, līdz viņš 
aizvelk viņu dvēseles lejā b ellē; 
un tā viņš liek tiem iekrist pa
šiem savās c lamatās.

27 Un tā viņš iet augšā un lejā, 
 13 a Jer. 5:26.
 20 a 2. Nef. 28:20–22.
  b src Grēks.
 21 a M&D 112:23–24.
  b src Ļauns, 

Ļaundarība.
  c Moz. 5:13–18.
  d Mos. 15:26.  

src Tumsība, garīgā.

  e Jāņa 3:18–21;  
M&D 29:45.

 22 a 2. Nef. 2:17–18.
  b src Kārdināt, 

Kārdinājums.
 23 a Hel. 8:25;  

M&D 121:23–25.
 25 a 2. Nef. 2:18;  

28:8–9;  

Al. 10:17;  
Moz. 4:4.  
src Meli.

 26 a src Atkrišana.
  b src Elle.
  c Sal. Pam. 29:5–6;  

1. Nef. 14:3.
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a turp un šurp pa zemi, meklē
dams b iznīcināt cilvēku dvēseles.

28 Patiesi, patiesi Es saku tev, ak 
vai tam, kas melo, lai a piekrāptu, 
tāpēc ka viņš domā, ka otrs melo, 
lai piekrāptu, jo tāds netiek atbrī
vots no Dieva b taisnības.

29 Tad lūk, viņi ir izmainījuši 
šos vārdus, tāpēc Sātans saka 
tiem: Viņš jūs ir piekrāpis—un 
tā viņš aizvilina tos darīt ne
krietnību, likt tev a kārdināt To 
Kungu, savu Dievu.

30 Lūk, Es saku tev, ka tu ne
tulkosi vēlreiz tos vārdus, kas 
izgājuši no tavām rokām;

31 jo lūk, viņi nepiepildīs savus 
ļaunos nodomus, melojot pret 
šiem vārdiem. Jo lūk, ja tu rak
stīsi tos pašus vārdus, viņi teiks, 
ka tu esi melojis un ka tu teicies 
tulkojis, bet ka tu esi pretrunā 
pats ar sevi.

32 Un lūk, viņi to pasludinās un 
Sātans nocietinās ļaužu sirdis, lai 
uzkūdītu tos dusmām pret tevi, 
lai viņi neticētu Maniem vārdiem.

33 Tā a Sātans domā pieveikt 
tavu liecību šinī paaudzē, lai 
darbs nevarētu risināties šinī 
paaudzē.

34 Bet lūk, šeit ir gudrība, un 
tāpēc Es rādu tev a gudrību un 
dodu tev pavēles attiecībā uz 
šīm lietām, kas tev ir jādara, ne
rādi to pasaulei, līdz tu nebūsi 
pabeidzis tulkošanas darbu.

35 Nebrīnies, ka Es teicu tev: 

Šeit ir gudrība, nerādi to pasau
lei, jo Es teicu—nerādi to pa
saulei—, lai tu tiktu pasargāts.

36 Lūk, es nesaku tev, lai tu ne
rādītu to taisnīgajiem;

37 bet, tā kā tu vienmēr neva
ri vērtēt a taisnīgos jeb tā kā tu 
nevari vienmēr atšķirt ļauno no 
taisnīgā, tādēļ Es saku tev, b ciet 
klusu, līdz Es uzskatīšu par va
jadzīgu darīt visu zināmu pa
saulei par šo lietu.

38 Un tagad patiesi Es saku 
tev, ka atskaite par šīm a lietām, 
kuras tu esi rakstījis, kuras ir 
izgājušas no tavām rokām, ir 
iegravēta uz b Nefija plāksnēm;

39 jā, un tu atceries, ka tajos 
rakstos bija teikts, ka sīkāka at
skaite par šīm lietām tika dota 
uz Nefija plāksnēm;

40 un tagad, tāpēc ka atskai
te, kas ir iegravēta uz Nefija 
plāksnēm, ir sīkāka attiecībā uz 
lietām, kuras Savā gudrībā Es 
vēlos darīt zināmas ļaudīm šajā 
atskaitē—

41 tādēļ tu pārtulkosi gravēju
mus, kuri ir uz a Nefija plāksnēm, 
tālāk, līdz tu nonāksi līdz ķēniņa 
Benjamīna valdīšanai jeb līdz tu 
nonāksi līdz tam, ko tu esi pār
tulkojis, ko tu esi saglabājis;

42 un lūk, tu izdosi to kā Nefija 
pierakstu, un tā Es apklusināšu 
tos, kuri ir izmainījuši Manus 
vārdus.

43 Es nepieļaušu, lai viņi 
 27 a Īj. 1:7.
  b 2. Nef. 28:19–23;  

M&D 76:28–29.
 28 a src Pievilt, 

Pievilšana, Viltus.
  b Rom. 2:3.  

src Taisnība.
 29 a Mat. 4:7.

 33 a src Velns.
 34 a src Gudrība.
 37 a Mat. 23:28.
  b 2. Moz. 14:14.
 38 a Priekšvārdā 

 Mormona Grāmatas 
pirmajam izdevumam 
Pravietis paskaidroja, 

ka materiāls pazaudē
tajās 116 lappusēs bija 
pārtulkots no plākšņu 
daļas, kas tika saukta 
„Lehija grāmata”.

  b src Plāksnes.
 41 a M. v. 1:3–7.
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iznīcinātu Manu darbu; jā, Es 
parādīšu tiem, ka Mana gudrība 
ir pārāka par velna viltību.

44 Lūk, viņi ir dabūjuši tikai 
daļu jeb saīsinājumu no Nefija 
pieraksta.

45 Lūk, ir daudzas lietas, ie
gravētas uz Nefija plāksnēm, 
kas dod plašāku skatījumu 
uz Manu evaņģēliju; tādēļ tā 
ir gudrība Manī, ka tu pārtul
kosi šo pirmo daļu no Nefija 
gravējumiem un izdosi to šinī  
darbā.

46 Un lūk, viss pārējais šinī 
a darbā satur visas tās Mana 
b evaņģēlija daļas, kuras Mani 
svētie pravieši, jā, un arī Mani 
mācekļi, c vēlējās savās lūgšanās, 
lai tās nāk tu pie šīs tautas.

47 Un Es sacīju tiem, ka tas tiks 
a dāvāts tiem, atbilstoši viņu b ti
cībai viņu lūgšanās;

48 jā, un tā bija viņu ticība—ka 
Mans evaņģēlijs, kuru Es devu 
tiem, lai viņi varētu sludināt 
savās dienās, varētu nākt pie 
viņu brāļiem a lamaniešiem un 
arī visiem tiem, kas bija kļuvu
ši par lamaniešiem dēļ saviem 
strīdiem.

49 Tagad, tas nav viss—viņu 
ticība viņu lūgšanās bija, lai šis 
evaņģēlijs tiktu darīts zināms 
arī šīs zemes iedzīvotājiem, ja, 
iespējams, šī zeme piederētu ci
tām tautām;

50 un tā viņi atstāja svētību 
pār šo zemi savās lūgšanās, lai 

katrs, kas ticēs evaņģēlijam šinī 
zemē, iegūtu mūžīgo dzīvi;

51 jā, lai tā būtu brīva visiem, 
lai arī no kuras tautas, cilts, va
lodas jeb tautības tie būtu.

52 Un tagad, lūk, saskaņā ar 
viņu ticību viņu lūgšanās, Es 
darīšu šo Mana evaņģēlija daļu 
zināmu Saviem ļaudīm. Lūk, Es 
to nenesu, lai iznīcinātu to, ko 
viņi ir saņēmuši, bet lai nostip
rinātu to.

53 Un šī iemesla dēļ Es esmu 
teicis: Ja šī paaudze nenocieti
nās savas sirdis, Es nodibināšu 
Savu baznīcu starp tiem.

54 Tad Es nesaku to, lai iznīci
nātu Savu baznīcu, bet Es saku, 
lai uzceltu Savu baznīcu;

55 tāpēc, katram, kurš pieder 
pie Manas baznīcas, nevajag 
a bīties, jo tādi b iemantos debesu 
c valstību.

56 Bet tie, kas nedz a bīstas Ma
nis, nedz tur Manas pavēles, 
bet veido b baznīcas sev, lai gūtu 
c peļņu, jā, un visi tie, kas dara 
ļaunu un ceļ velna valstību,—jā, 
patiesi, patiesi Es saku jums, ka 
viņi ir tie, kurus Es izjaukšu un 
likšu trīcēt, un drebēt līdz pat 
sirds dziļumiem.

57 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, 
a Dieva Dēls. Es nācu pie savē
jiem, un savējie Mani neuzņēma.

58 Es esmu a gaisma, kas spīd 
tumsībā, un tumsība to nesa
prot.

59 Es esmu Tas, kurš teica 

 46 a src Mormona 
Grāmata.

  b src Evaņģēlijs.
  c Ēn. 1:12–18;  

Morm. 8:24–26; 
9:34–37.

 47 a 3. Nef. 5:13–15;  

M&D 3:19–20.
  b src Ticība, Ticēt.
 48 a Mor. 10:1–5;  

M&D 109:65–66.
 55 a src Bailes.
  b Mat. 5:10.
  c src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
 56 a Sal. Māc. 12:13–14.
  b src Velns—Velna 

baznīca.
  c 4. Nef. 1:26.
 57 a Rom. 1:4.
 58 a M&D 6:21.
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Saviem mācekļiem: a Citas b avis 
Man vēl ir, kas nav no šī ganām
pulka,—un daudzi tur bija, kas 
Mani c nesaprata.

60 Un es parādīšu šai tautai, ka 
Man bija citas avis un ka tās bija 
zars no a Jēkaba nama.

61 Un Es nesīšu gaismā viņu 
brīnumainos darbus, ko tie da
rīja Manā Vārdā;

62 jā, un Es nesīšu gaismā arī 
Manu evaņģēliju, kas tika mācīts 
tiem, un lūk, šī tauta nenoliegs 
to, ko tu esi saņēmis, bet viņi to 
uzcels un nesīs gaismā Manas 
a mācības patiesos punktus, jā, 
un vienīgo mācību, kas ir Manī.

63 Un to Es daru, lai es varētu 
apstiprināt Manu evaņģēliju, 
lai nebūtu tik daudz strīdu; jā, 
a Sātans uzkūda cilvēku sirdis 
b strīdiem par Manas mācības 
punktiem; un tajos viņi maldās, 
jo viņi c sagroza Svētos Rakstus 
un nesaprot tos.

64 Tāpēc Es atklāšu viņiem šo 
lielo noslēpumu;

65 jo, lūk, es a sapulcināšu viņus 
kopā, kā vista sapulcina savus 
cālīšus apakš saviem spārniem, 
ja viņi nenocietinās savas sirdis;

66 jā, ja viņi grib nākt, viņi var, 
un brīvi dzert no a dzīvības ūde
ņiem.

67 Lūk, šī ir Mana mācība—
katrs, kas nožēlo grēkus un a nāk 
pie Manis, tas ir Mana b baznīca.

68 Katrs, kas a sludina vairāk 
vai mazāk par šo, tas nav no 
Manis, bet ir b pret Mani; tāpēc 
tas nav no Manas baznīcas.

69 Un tagad, lūk, katrs, kas ir 
no Manas baznīcas un pastāv 
Manā baznīcā līdz galam, to Es 
celšu uz Manas a klints, un elles 
b vārtiem tos nebūs uzvarēt.

70 Un tagad, atcerieties Tā 
vārdus, kurš ir pasaules dzīvība 
un a gaisma, jūsu Pestītājs, jūsu 
b Kungs un jūsu Dievs. Āmen.

 59 a Jāņa 10:16.
  b src Labais Gans.
  c 3. Nef. 15:16–18.
 60 a src Tā Kunga 

vīnadārzs.
 62 a 3. Nef. 11:31–40.
 63 a src Velns.
  b src Strīdēšanās.
  c 2. Pēt. v. 3:16.

 65 a Lūk. 13:34;  
3. Nef. 10:4–6;  
M&D 43:24.

 66 a src Dzīvais ūdens.
 67 a Mat. 11:28–30.
  b src Jēzus Kristus 

Baznīca.
 68 a 3. Nef. 11:40.
  b Lūk. 11:23.

 69 a src Klints.
  b Mat. 16:18;  

2. Nef. 4:31–32;  
M&D 17:8; 128:10.

 70 a src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  b src Jēzus Kristus.

11. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa brālim Hairamam 
Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829.  gada maijā. Šī at
klāsme tika saņemta caur Urīmu un Tumīmu, atbildot uz Džozefa 
lūgumu un jautājumu. Džozefa Smita vēsturē ir izteikta doma, ka 
tā tika saņemta pēc Ārona priesterības atjaunošanas.

1–6, Strādnieki vīna dārzā iegūs 
glābšanu; 7–14, Meklē gudrību, 

piesauc grēku nožēlošanu, paļau
jies uz Garu; 15–22, Turi pavēles 
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11 1 a Jes. 29:14;  
M&D 4.  
src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 2 a 1. Nef. 15:23–25;  
M&D 1:14;  
84:43–45.

  b Ebr. 4:12.
  c Al. 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30;  

M&D 6:2.
 3 a M&D 12:3.
  b Lūk. 18:22;  

Hel. 5:8.
  c 1. Tim. 6:19.
 4 a Jāņa atkl. 14:15; 

   M&D 14:3–4.
 5 a src Lūgšana.
 6 a Jes. 52:7–8;  

M&D 66:11.  
src Ciāna.

 7 a 1. Ķēn. 3:11–13;  
2. Nef. 26:31;  
Jēk. 2:17–19;  
M&D 38:39.

  b src Gudrība.
 9 a M&D 19:21–22.
  b src Nožēlot  

grēkus, Grēku 
nožēlošana.

  c M&D 105:5.
 10 a M&D 46:8–12.

  b Lūk. 8:15.
 11 a src Gaisma, 

Kristus gaisma.
  b src Spēks, vara.
 12 a M&D 84:116.  

src Uzticība.
  b Rom. 8:1–9;  

1. Jāņa 4:1–6.
  c src Staigāt ar  

Dievu.
  d src Pazemīgs, 

Pazemība.
  e Mat. 7:1–5;  

Al. 41:14–15.

un mācies Tā Kunga darbu; 23–27, 
Nenoliedz atklāsmes un pravieto
juma garu; 28–30, Tie, kas pieņem 
Kristu, kļūst par Dieva dēliem.

a Liels un brīnumains darbs drīz 
sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; a pievēr
siet vērību Manam b vārdam, kas 
ir dzīvs un c spēcīgs, d asāks par 
abpusgriezīgu zobenu, pāršķe
ļot gabalos gan locītavas, gan 
kaulu smadzenes; tāpēc pievēr
siet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir a balta pļau
jai; tāpēc, kurš vēlas pļaut, tas 
lai laiž darbā savu sirpi ar visu 
savu spēku un pļauj, līdz diena 
beidzas, lai viņš varētu b sakrāt 
savai dvēselei c mūžīgo glābša
nu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā 
savu a sirpi un pļaus, tas ir Dieva 
aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs a lūgsit no Ma
nis, jūs saņemsit; ja jūs klauvē
sit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, 
lūk, Es saku jums, turiet Manas 
pavēles, un centieties radīt un 
nodibināt a Ciānas lietu.

7 Nemeklējiet a bagātību, bet 

b gudrību; un, lūk, Dieva noslē
pumi tiks atklāti jums, un tad 
jūs būsit padarīti bagāti. Lūk, 
tas, kuram ir mūžīgā dzīve, ir 
bagāts.

8 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
tā kā tu vēlies no Manis, tā tev 
tas tiks darīts; un, ja tu vēlies, tu 
būsi līdzeklis, lai darītu daudz 
laba šajā paaudzē.

9 a Neteic neko, kā vien b grē
ku nožēlošanu šai paaudzei. 
Turi Manas pavēles un palīdzi 
izplatīt Manu darbu, c saskaņā 
ar Manām pavēlēm, un tu tiksi 
svētīts.

10 Lūk, tev ir a dāvana, jeb tev 
būs dāvana, ja tu vēlēsies no 
Manis ticībā, ar b godīgu sirdi, 
ticot Jēzus Kristus spēkam jeb 
Manam, kurš runāju uz tevi, 
spēkam;

11 jo lūk, Tas esmu Es, kas 
runā; lūk, Es esmu a gaisma, kas 
spīd tumsībā, un ar Savu b spēku 
Es dodu šos vārdus tev.

12 Un tagad, patiesi, patiesi Es 
saku tev, a uzticies tam b Garam, 
kas vada darīt labu—jā, rīkoties 
taisnīgi, c staigāt d pazemīgi, e tie
sāt taisnīgi; un tas ir Mans Gars.

13 Patiesi, patiesi Es saku tev, 
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Es došu tev no Sava Gara, kas 
a apgaismos tavu b prātu, kas 
piepildīs tavu dvēseli ar c prie
ku;

14 un tad tu zināsi, jeb ar to 
tu zināsi visas lietas, kuras tu 
vēlēsies no Manis, kuras piede
ras a taisnības lietām, ticībā ticot 
Man, ka tu saņemsi.

15 Lūk, Es pavēlu, ka tev ne
vajag domāt, ka tu esi aicināts 
sludināt, līdz tu tiksi a aicināts.

16 Pagaidi mazliet ilgāk, līdz 
tev būs Mans vārds, Mana 
a klints, Mana baznīca un Mans 
evaņģēlijs, lai tu droši varētu zi
nāt Manu mācību.

17 Un tad, lūk, pēc tavām vēl
mēm, jā, patiesi pēc tavas ticības 
tas tiks darīts tev.

18 Turi Manas pavēles; ciet 
klusu, piesauc Manu Garu;

19 jā, a paliec Man uzticīgs ar 
visu savu sirdi, lai tu varētu pa
līdzēt, nesot gaismā tās lietas, 
par kurām ir ticis runāts—jā, 
Mana darba tulkojumu; esi pa
cietīgs, līdz tu paveiksi to.

20 Lūk, šis ir tavs darbs—a tu
rēt Manas pavēles, jā, ar visu 
savu spēku, prātu un izturību.

21 Nemeklē paziņot Manu 
vārdu, bet vispirms meklē a ie
gūt Manu vārdu, un tad tava 

mēle tiks atraisīta; un tad, ja tu 
vēlēsies, tev būs Mans Gars un 
Mans vārds, jā, Dieva spēks cil
vēku pārliecināšanai.

22 Bet tagad ciet klusu; mā
cies a Manu vārdu, kas ir nonā
cis starp cilvēku bērniem, un 
arī b mācies c Manu vārdu, kas 
nonāks starp cilvēku bērniem, 
jeb to, kas tagad tiek tulkots, jā, 
līdz tu būsi ieguvis visu, ko Es 
d dāvāšu cilvēku bērniem šai pa
audzē, un tad taps visas lietas 
piemestas pie tā.

23 Lūk, tu esi a Hairams, Mans 
dēls; b dzenies pēc Dieva valstī
bas, un visas lietas taps piemes
tas saskaņā ar to, kas ir taisnīgi.

24 a Cel uz Manas klints, kas ir 
Mans b evaņģēlijs;

25 nenoliedz a atklāsmes garu, 
nedz b pravietojuma garu, jo ak 
vai tam, kas noliedz šīs lietas;

26 tāpēc a krāj savā sirdī, līdz 
laikam, kad pēc Manas gudrī
bas tu iziesi.

27 Lūk, Es runāju uz visiem, 
kam ir labas vēlmes un kas 
a laiduši darbā savus sirpjus, lai 
pļautu.

28 Lūk, Es esmu a Jēzus  Kristus, 
Dieva Dēls. Es esmu pasaules 
dzīvība un b gaisma.

29 Es esmu Tas, kurš nāca pie 

 13 a M&D 76:12.
  b src Prāts.
  c src Prieks.
 14 a src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
 15 a TA 1:5.  

src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums;  
Pilnvaras.

 16 a M&D 6:34.  
src Klints.

 19 a Jēk. 6:5;  
M&D 98:11.

 20 a src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

 21 a Al. 17:2–3;  
M&D 84:85.

 22 a tas ir Bībele.
  b src Svētie Raksti—

Svēto Rakstu 
nozīmība.

  c tas ir Mormona 
Grāmata.

  d Al. 29:8.
 23 a DžS—V 1:4.
  b Mat. 6:33.

 24 a Mat. 7:24–27.
  b src Evaņģēlijs.
 25 a src Atklāsme.
  b Jāņa atkl. 19:10.  

src Pravietojums, 
Pravietot.

 26 a 5. Moz. 11:18;  
M&D 6:20; 43:34;  
DžS—M 1:37.

 27 a src Misionāru darbs.
 28 a src Jēzus Kristus.
  b src Gaisma, 

Kristus gaisma.
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savējiem, un savējie Mani ne
uzņēma;

30 bet patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka visiem, kas Mani uz

ņem, tiem Es dodu a varu kļūt 
par Dieva b dēliem, tieši tiem, 
kas tic Manam Vārdam. Āmen.

 30 a Jāņa 1:12.
  b src Dieva dēli 

un meitas.
12 1 a Skat. M&D 11:1–6 

   līdzīgai norādei.
 8 a src Pazemīgs, 

Pazemība.
  b src Mīlestība.

  c src Ticība, Ticēt.
  d src Cerība.
  e src Žēlsirdība.

12. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džozefam Naitam ve
cākajam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada maijā. Džozefs 
Naits noticēja Džozefa Smita paziņojumiem par to, ka viņa valdīju
mā ir Mormona Grāmatas plāksnes, un tulkošanas darbam, kas tiek 
veikts, un vairākas reizes sniedza materiālu palīdzību Džozefam 
Smitam un viņa pierakstītājam, kas ļāva tiem turpināt tulkošanu. 
Pēc Džozefa Naita lūguma Pravietis vaicāja Tam Kungam un saņē
ma atklāsmi.

1–6, Strādnieki vīna dārzā iegūs 
glābšanu; 7–9, Visi, kas vēlas un 
ir apmācīti, var palīdzēt Tā Kun
ga darbā.

a Liels un brīnumains darbs drīz 
sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievēr
siet vērību Manam vārdam, kas 
ir dzīvs un spēcīgs, asāks par 
abpusgriezīgu zobenu, pāršķe
ļot gabalos gan locītavas, gan 
kaulu smadzenes; tāpēc pievēr
siet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir balta pļau
jai; tāpēc, kurš vēlas pļaut, tas 
lai laiž darbā savu sirpi ar visu 
savu spēku un pļauj, līdz diena 
beidzas, lai viņš varētu sakrāt 
savai dvēselei mūžīgo glābšanu 
Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā 
savu sirpi un pļaus, ir Dieva 
 aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs lūgsit no Manis, 
jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, 
jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, 
lūk, Es saku jums, turiet Manas 
pavēles un centieties radīt un 
nodibināt Ciānas lietu.

7 Lūk, Es runāju uz tevi un 
arī uz visiem tiem, kam ir vē
lēšanās iesākt un nostiprināt šo 
darbu.

8 Un neviens nevar palīdzēt 
šinī darbā, izņemot, ja viņš būs 
a pazemīgs un pilns b mīlestības, 
būdams ar c ticību, d cerību un 
e žēlsirdību, būdams atturīgs 
visās lietās, lai arī kas tiktu uz
ticēts viņa gādībai.

9 Lūk, Es esmu pasaules gais
ma un dzīvība, kas runāju šos 
vārdus, tādēļ pievērs vērību ar 
visu savu spēku, un tad tu esi 
aicināts. Āmen.
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13. NODAĻA
Izvilkums no Džozefa Smita vēstures, kurā ir stāstīts par Pravieša 
un Olivera Kauderija ordinēšanu Ārona priesterībā netālu no Har
monijas Pensilvānijas štatā 1829. gada 15. maijā. Ordinēšana tika 
veikta ar kāda eņģeļa rokām, kurš nosauca sevi par Jāni, to pašu, kas 
tiek saukts par Jāni Kristītāju Jaunajā Derībā. Eņģelis paskaidroja, 
ka viņš darbojās Pētera, Jēkaba un Jāņa—seno apustuļu—vadībā, 
kuriem bija augstākās priesterības, kas tiek saukta par Melhisedeka 
priesterību, atslēgas. Džozefam un Oliveram tika dots solījums, 
ka noteiktā laikā tiem tiks piešķirta šī augstākā priesterība. (Skat. 
27:7–8, 12.)

Tiek piešķirtas Ārona priesterības 
atslēgas un pilnvaras.

Jums, mani kalpošanas biedri, 
Mesijas Vārdā es a piešķiru b Āro
na priesterību, kas tur c eņģeļu 
kalpošanas un d grēku nožēloša

nas evaņģēlija, un e kristīšanas 
ar iegremdēšanu grēku piedoša
nai atslēgas, un tā nekad netiks 
vairs paņemta prom no zemes, 
līdz f Levija dēli atkal upurēs 
upuri Tam Kungam g taisnīgumā.

13 1 a DžS—V 1:68–75.  
src Ordinēt, 
Ordinācija.

  b M&D 27:8; 84:18–34.  
src Ārona priesterība.

  c src Eņģeļi.
  d src Nožēlot grēkus, 

   Grēku nožēlošana.
  e src Kristīšana, Kristīt.
  f Skat. Džozefs Smits—

Vēsture beigās Olivera 
Kauderija atskaiti par 
Ārona priesterības 
atjaunošanu. 

   5. Moz. 10:8;  
1. Laiku 6:33;  
M&D 128:24.

  g src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

14 1 a Skat. M&D 11:1–6 
līdzīgai norādei.

14. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Deividam Vitmeram 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā. Vitmeru ģimene bija kļu
vusi dziļi ieinteresēta Mormona Grāmatas tulkošanā. Pravietis bija 
apmeties Pītera Vitmera, vecākā, mājā, kur viņš dzīvoja, līdz tulko
šanas darbs tika novests līdz galam un autortiesības uz iznākošo grā
matu bija nostiprinātas. Trīs no Vitmera dēliem, katrs saņēmis liecību 
par darba patiesumu, sāka dziļi interesēties par saviem personīgajiem 
pienākumiem. Šī atklāsme un divas nākamās (15. un 16. nodaļa) tika 
dotas, atbildot caur Urīmu un Tumīmu uz vaicāto. Deivids Vitmers 
vēlāk kļuva par vienu no Mormona Grāmatas Trim lieciniekiem.

1–6, Vīna dārza strādnieki iegūs 
glābšanu; 7–8, Mūžīgā dzīve ir 
lielākā no Dieva dāvanām; 9–11, 
Kristus radīja debesis un zemi.

a Liels un brīnumains darbs drīz 
sāksies pie cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievēr
siet vērību Manam vārdam, kas 
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ir dzīvs un spēcīgs, asāks par 
abpusgriezīgu zobenu, pāršķe
ļot gabalos gan locītavas, gan 
kaulu smadzenes; tāpēc pievēr
siet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir balta pļau
jai; tāpēc tas, kurš vēlas pļaut, 
tas lai laiž darbā savu sirpi ar 
visu savu spēku un pļauj, līdz 
diena beidzas, lai viņš varētu 
sakrāt savai dvēselei mūžīgo 
glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā 
savu sirpi un pļaus, ir Dieva ai
cināts.

5 Tāpēc, ja tu lūgsi no Manis, 
tu saņemsi; ja tu klauvēsi, tev 
taps atvērts.

6 Centies radīt un nostiprināt 
Manu Ciānu. Turi Manas pavē
les visās lietās.

7 Un, ja tu a turēsi Manas pavē
les un b pastāvēsi līdz galam, tev 

būs c mūžīgā dzīve, šī dāvana ir 
lielākā no visām Dieva dāva
nām.

8 Un notiks, ka, ja tu lūgsi Tē
vam Manā Vārdā, ticībā ticot, tu 
saņemsi a Svēto Garu, kas dod 
atziņu, lai tu varētu stāvēt kā 
b liecinieks par tām lietām, ko tu 
būsi gan c dzirdējis, gan redzējis, 
un arī lai tu varētu sludināt grē
ku nožēlošanu šai paaudzei.

9 Lūk, Es esmu a Jēzus Kristus, 
b dzīvā Dieva c Dēls, kas d radījis 
debesis un e zemi, f gaisma, kura 
nevar tikt noslēpta g tumsībā;

10 tādēļ Man jānes Mana evaņ
ģēlija a pilnība no b citticībnie
kiem līdz Israēla namam.

11 Un lūk, tu esi Deivids, un tu 
esi aicināts palīdzēt, par ko, ja tu 
to darīsi un būsi uzticīgs, tu tiksi 
svētīts gan garīgi, gan laicīgi, un 
liels būs tavs atalgojums. Āmen.

 7 a 3. Moz. 26:3–12;  
Jāņa 15:10;  
Mos. 2:22, 41;  
M&D 58:2.

  b src Izturēt.
  c 2. Nef. 31:20;  

M&D 6:13.  
src Mūžīgā dzīve.

 8 a src Svētais Gars.
  b Mos. 18:8–10. 

src Liecinieks.

  c Skat. „Trīs 
liecinieku liecība” 
Mormona Grāmatas 
ievadlappusēs.

 9 a Mos. 4:2;  
M&D 76:20–24.

  b Dan. 6:26;  
Al. 7:6;  
M&D 20:19.

  c Rom. 1:4.
  d Jāņa 1:1–3, 14;  

3. Nef. 9:15;  
M&D 45:1.  
src Radīt, Radīšana.

  e Ābr. 4:12, 24–25.
  f 2. Sam. 22:29.  

src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  g src Tumsība, garīgā.
 10 a M&D 20:8–9;  

DžS—V 1:34.
  b src Citticībnieki.

15. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džonam Vitmeram 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā (skat. 14. nodaļas ieva
du). Vēstījums ir ļoti un iespaidīgi personisks tajā apstāklī, ka Tas 
Kungs pasaka par to, kas bija zināms tikai Džonam Vitmeram un 
Viņam pašam. Džons Vitmers vēlāk kļuva par vienu no Mormona 
Grāmatas Astoņiem lieciniekiem.

1–2, Tā Kunga roka ir pār visu 
zemi; 3–6, Sludināt evaņģēliju 

un glābt dvēseles ir pati vērtīgākā 
lieta.
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15 2 a Hel. 3:29–30.  
src Spēks, vara.

 6 a M&D 18:15–16.  
src Misionāru darbs.

  b src Atpūta.
  c src Tēvs Debesīs.
  d src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.

16 1 a Līdzīgas norādes 
skat. M&D 15.

16. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Pīteram Vitmeram, 
jaunākajam, Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā (skat. 14. no
daļas ievadu). Pīters Vitmers, jaunākais, vēlāk kļuva par vienu no 
Mormona Grāmatas Astoņiem lieciniekiem.

1–2, Tā Kunga roka ir pār visu 
zemi; 3–6, Sludināt evaņģēliju 
un glābt dvēseles ir pati vērtīgākā 
lieta.

a Klausies, manu kalp Pīter, un 
ieklausies Jēzus Kristus, Tava 
Kunga un Tava Pestītāja,  vārdos.

2 Jo lūk, Es runāju uz tevi bargi 
un ar spēku, jo Mana roka ir pār 
visu zemi.

3 Un Es pateikšu tev to, ko ne
zina neviens cilvēks, izņemot 
tikai Mani un tevi—

4 jo daudzas reizes tu esi vē
lējies uzzināt no Manis to, kas 
būtu visvērtīgākais tev.

5 Lūk, svētīts tu esi par to un 
par to, ka runāji Manus vārdus, 
kurus Es devu tev saskaņā ar 
Savām pavēlēm.

6 Un tagad, lūk, Es saku tev, 
ka tas, kas būs visvērtīgākais 
priekš tevis, būs sludināt grēku 
nožēlošanu šai tautai, lai tu va
rētu vest dvēseles pie Manis, lai 
tu varētu atpūsties ar tām Mana 
Tēva valstībā. Āmen.

Klausies, manu kalp Džon, un 
ieklausies Jēzus Kristus, Tava 
Kunga un Tava Pestītāja, vārdos.

2 Jo lūk, Es runāju uz tevi bargi 
un ar a spēku, jo Mana roka ir 
pār visu zemi.

3 Un Es pateikšu tev to, ko ne
zina neviens cilvēks, izņemot 
tikai Mani un tevi—

4 jo daudzas reizes tu esi vē
lējies uzzināt no Manis to, kas 
būtu visvērtīgākais tev.

5 Lūk, svētīts tu esi par to un 
par to, ka runāji Manus vārdus, 
kurus Es devu tev saskaņā ar 
Savām pavēlēm.

6 Un tagad, lūk, Es saku tev, 
ka tas, kas būs visvērtīgākais 
priekš tevis, būs a sludināt grē
ku nožēlošanu šai tautai, lai tu 
varētu vest dvēseles pie Manis, 
lai tu varētu b atpūsties ar tām 
Mana c Tēva d valstībā. Āmen.

17. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderi
jam, Deividam Vitmeram un Martinam Herisam Feijetā, Ņujorkas 
štatā, 1829.  gada jūnijā, pirms viņi skatīja iegravētās plāksnes, 
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17 1 a 2. Nef. 27:12;  
Et. 5:2–4; M&D 5:15.  
Skat. arī „Trīs 
liecinieku liecība” 
Mormona Grāmatas 
ievadlappusēs.

  b Morm. 6:6;  
DžS—V 1:52.  
src Plāksnes.

  c 1. Nef. 4:8–9;  
2. Nef. 5:14; 

   Jēk. 1:10; Mos. 1:16.

  d src Urīms un 
Tumīms.

  e Et. 3.
  f 1. Moz. 32:31;  

2. Moz. 33:11;  
Moz. 1:2.

  g 1. Nef. 16:10, 16, 
26–29;  
Al. 37:38–47.

  h 1. Nef. 2:5.
 3 a src Liecināt;  

Liecinieks.

 6 a src Mormona 
Grāmata.

  b 2. Nef. 27:22;  
3. Nef. 26:7–10.

 8 a Mat. 16:18;  
3. Nef. 11:39;  
M&D 10:69.

  b src Labvēlība.
  c 1. Nef. 13:37;  

3. Nef. 27:14–15, 22;  
M&D 9:14.

 9 a src Tas Kungs.

1–4, Ar ticību Trīs liecinieki redzēs 
plāksnes un citus svētos priekšme
tus; 5–9, Kristus sniedz liecību par 
Mormona Grāmatas dievišķīgumu.

Lūk, Es saku jums, ka jums jāpa
ļaujas uz Manu vārdu, ja jūs to 
darīsit ar visu sirdi, jūs a skatīsit 
b plāksnes un arī krūšu bruņas, 
Lābana c zobenu, d Urīmu un Tu
mīmu, kas tika doti e Jareda brā
lim kalnā, kad viņš runāja ar To 
Kungu f vaigu vaigā, un g brīnu
mainos rādītājus, kas tika doti 
Lehijam, kad viņš bija tuksnesī 
pie h Sarkanās jūras krastiem.

2 Un tas ir ar jūsu ticību, ka jūs 
tos skatīsit, tieši ar to ticību, kas 
bija seno laiku praviešiem.

3 Un pēc tam, kad jūs būsit 
ieguvuši ticību un būsit tos re
dzējuši ar savām acīm, jūs a lie
cināsit par tiem ar Dieva spēku;

4 un to jūs darīsit, lai Mans 
kalps Džozefs Smits, jaunā
kais, netiktu iznīcināts, lai Es 
varētu īstenot Savus taisnīgos 

nodomus cilvēku bērniem šai 
darbā.

5 Un jūs liecināsit, ka jūs tos 
esat redzējuši, tāpat kā Mans 
kalps Džozefs Smits, jaunākais, 
ir tos redzējis; jo tas ir ar Manu 
spēku, ka viņš tos ir redzējis, 
un tas ir tāpēc, ka viņam bija 
ticība.

6 Un viņš ir pārtulkojis a grā
matu, tieši to b daļu, ko Es viņam 
pavēlēju, un, kā jūsu Kungs un 
jūsu Dievs dzīvo, tā ir patiesa.

7 Tādēļ jūs esat saņēmuši to 
pašu spēku un to pašu ticību, un 
to pašu dāvanu, līdzīgi viņam;

8 un, ja jūs pildīsit šīs Manas 
pēdējās pavēles, ko Es jums 
esmu devis, a elles vārtiem nebūs 
jūs uzvarēt, jo Mana b labvēlība 
ir pietiekama jums, un jūs tiksit 
c paaugstināti pēdējā dienā.

9 Un Es, Jēzus Kristus, jūsu 
a Kungs un jūsu Dievs, esmu to 
runājis uz jums, lai Es varētu īs
tenot Savus taisnīgos nodomus 
cilvēku bērniem. Āmen.

kas saturēja Mormona Grāmatas pierakstu. Džozefs un viņa pie
rakstītājs Olivers Kauderijs bija uzzinājuši no Mormona Grāmatas 
plākšņu tulkošanas, ka tiks nozīmēti trīs īpaši liecinieki (skat. Etera 
5:2–4; 2. Nefija 11:3; 27:12). Olivers Kauderijs, Deivids Vitmers un 
Martins Heriss bija aizkustināti ar iedvesmotu vēlmi būt par šiem 
trīs īpašajiem lieciniekiem. Pravietis prasīja Tam Kungam, un šī 
atklāsme tika dota kā atbilde, caur Urīmu un Tumīmu.
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18. NODAĻA
Atklāsme pravietim Džozefam Smitam, Oliveram Kauderijam un 
Deividam Vitmeram, dota Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829.  gada jū
nijā. Saskaņā ar Pravieša teikto, šī atklāsme darīja zināmu „div
padsmit apustuļu aicināšanu šajās pēdējās dienās, un arī deva 
norādījumus Baznīcas izveidošanai”.

1–5, Raksti rāda, kā veidot Baznī
cu; 6–8, Pasaule nobriest nekriet
nībā; 9–16, Dvēseļu vērtība ir 
liela; 17–25, Lai iegūtu glābšanu, 
cilvēkiem ir jāuzņemas Kristus 
Vārds; 26–36, Tiek atklāts Div
padsmito aicinājums un misija; 
37–39, Oliveram Kauderijam un 
Deividam Vitmeram ir jāatrod 
Divpadsmitie; 40–47, Lai iegūtu 
glābšanu, cilvēkiem ir jānožēlo 
grēki, jātop kristītiem un jātur 
baušļi.

Tagad, lūk, dēļ tās lietas, ko tu, 
Mans kalp Oliver Kauderij, vē
lējies uzzināt no Manis, Es dodu 
tev šos vārdus;

2 lūk, Es esmu pasludinājis tev 
ar Savu Garu daudzos gadīju
mos, ka tās lietas, ko tu esi rak
stījis, ir a patiesas; tādēļ tu zini, 
ka tās ir patiesas.

3 Un ja tu zini, ka tās ir patie
sas, lūk, Es dodu tev šo pavēli, 
lai tu paļautos uz tām lietām, 
kas ir a rakstītas;

4 jo tajās ir rakstīts viss par 
Manas baznīcas, Mana a evaņ
ģēlija un Manas b klints pamatu.

5 Tādēļ, ja tu celsi uz Manas 

baznīcas, uz Mana evaņģēlija 
pamata un uz Manas klints, el
les vārtiem nebūs tevi uzvarēt.

6 Lūk, a pasaule nobriest ne
krietnībā; un ir vajadzīgs, lai 
cilvēku bērni tiktu pamudināti 
nožēlot grēkus, gan b citticībnie
ki, gan arī Israēla nams.

7 Tādēļ, tā kā tu esi tapis 
a kristīts ar Mana kalpa Džozefa 
Smita, jaunākā, rokām, saskaņā 
ar to, ko Es biju viņam pavē
lējis, viņš ir izpildījis to, ko Es 
pavēlēju viņam.

8 Un tagad, nebrīnies, ka 
Es esmu aicinājis viņu Sa vam 
paša nodomam, šis nodoms ir 
zināms Manī, tālab, ja viņš būs 
a uzcītīgs Manu pavēļu b turēša
nā, viņš tiks c svētīts mūžīgajai 
dzīvei, un viņa vārds ir d Džo
zefs.

9 Un tagad, Oliver Kauderij, 
Es runāju uz tevi, un arī uz Dei
vidu Vitmeru, pavēles veidā; 
lūk, Es pavēlu visiem cilvēkiem 
visur nožēlot grēkus, un Es ru
nāju uz jums tāpat kā uz Pāvi
lu, Manu a apustuli, jo jūs esat 
aicināti ar to pašu aicinājumu, 
ar kuru viņš tika aicināts.

18 2 a M&D 6:15–17.
 3 a M&D 98:11.  

src Svētie 
Raksti—Svēto 
Rakstu nozīmība.

 4 a src Evaņģēlijs.
  b src Klints.

 6 a src Pasaule.
  b src Citticībnieki.
 7 a DžS—V 1:70–71.
 8 a src Uzcītība.
  b src Paklausība, 

Paklausīgs, Paklausīt.
  c src Svētīt, Svētīts, 

Svētība.
  d 2. Nef. 3:14–15.  

src Smits Džozefs, 
jaunākais.

 9 a Rom. 1:1.
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 10 a src Dvēsele.
  b src Dvēsele—

Dvēseļu vērtība.
 11 a src Pestītājs.
  b src Krustā sišana.
  c src Pestīt, Pestīts, 

Pestīšana.
  d Jes. 53:4–5.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

 12 a src Augšāmcelšanās.
  b M&D 19:4–18.  

src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

 13 a Lūk. 15:7.
 14 a Al. 29:1–2;  

M&D 34:5–6; 63:57.

 15 a src Dvēsele—
Dvēseļu vērtība.

 16 a src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

  b Al. 26:11.  
src Prieks.

  c src Misionāru darbs.
 17 a src Glābšana.
 18 a src Lūgšana.
  b Jāņa 15:16.
  c M&D 88:63–65.
 19 a src Ticība, Ticēt.
  b src Cerība.
  c src Žēlsirdība.
 20 a 2. Tim. 2:23–24;  

3. Nef. 11:29–30.
  b src Velns—Velna 

baznīca.
 21 a 2. Nef. 31:13;  

Mos. 5:8;  
3. Nef. 27:5;  
M&D 20:37.

  b M&D 100:5–8.
  c Rom. 12:3.
 22 a src Kristīšana,  

Kristīt.
  b src Izturēt.
 23 a Mal. 1:11;  

Ap. d. 4:12;  
Mos. 3:17;  
Hel. 3:28–29.

 25 a Mos. 5:9–14.
  b src Celestiālā godība.

10 Atcerieties—a dvēseļu b vēr
tība ir liela Dieva acīs;

11 jo lūk, Tas Kungs jūsu a Pes
tītājs izcieta b nāvi miesā; tādēļ 
Viņš c izcieta visu cilvēku d sāpes, 
lai visi cilvēki varētu nožēlot 
grēkus un nākt pie Viņa.

12 Un Viņš atkal a uzcēlās no 
mirušajiem, lai Viņš varētu vest 
visus cilvēkus pie sevis uz b grē
ku nožēlošanas noteikumiem.

13 Un cik liels ir Viņa a prieks 
par dvēseli, kas nožēlo grēkus!

14 Tādēļ jūs esat aicināti a pie
saukt grēku nožēlošanai šos 
ļaudis.

15 Un ja būs tā, ka jūs strādā
sit visas savas dienas, piesaucot 
grēku nožēlošanai šos ļaudis, 
un atvedīsit kaut vienu a dvēse
li pie Manis, cik liels būs jūsu 
prieks ar to Mana Tēva valstībā!

16 Un tagad, ja jūsu prieks 
būs liels ar vienu dvēseli, ko jūs 
būsit atveduši pie Manis Mana 
Tēva a valstībā, cik liels būs jūsu 
b prieks, ja jūs c atvedīsit daudzas 
dvēseles pie Manis!

17 Lūk, jūsu priekšā ir Mans 
evaņģēlijs un Mana klints, un 
Mana a glābšana.

18 a Lūdziet Tēvu Manā b Vārdā 
ticībā, ticot, ka jūs saņemsit, un 
jums būs Svētais Gars, kas pa
vēsta visu, kas ir c nepieciešams, 
cilvēku bērniem.

19 Un, ja jums nav a ticības, b ce
rības un c žēlsirdības, jūs nevarat 
darīt neko.

20 a Necīnieties ne pret vienu 
baznīcu, izņemot tikai, ja tā ir 
b velna baznīca.

21 Uzņemieties Kristus a Vārdu 
un b runājiet patiesību c nopiet
nībā.

22 Un cik daudzi nožēlo grē
kus un top a kristīti Manā Vārdā, 
kas ir Jēzus Kristus, un b pastāv 
līdz galam, tie taps izglābti.

23 Lūk, Jēzus Kristus ir a Vārds, 
kas dots no Tēva, un nav neviens 
cits vārds dots, ar ko cilvēks var 
tikt izglābts;

24 tādēļ visiem cilvēkiem ir 
jāuzņemas Vārds, kas ir dots 
no Tēva, jo tanī Vārdā viņi tiks 
saukti pēdējā dienā.

25 Tādēļ, ja viņi nezina a Vār
du, ar kuru tie tiek saukti, vi
ņiem nevar būt vietas Mana 
Tēva b valstībā.

26 Un tagad, lūk, šeit ir citi, 
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 26 a M&D 90:8–9; 112:4.
 27 a src Apustulis.
  b M&D 27:12.
 28 a Marka 16:15–16.
  b src Evaņģēlijs.
  c M&D 1:2; 42:58.
 29 a 3. Nef. 11:21–28;  

M&D 20:72–74.
 31 a M&D 107:23–35.
 32 a Mor. 3;  

M&D 20:60;  
107:58.  
src Ordinēt, 
Ordinācija.

  b 2. Pēt. v. 1:21;  
M&D 68:3–4.

  c M&D 20:27.
 34 a src Svētie Raksti.
 35 a M&D 1:38.  

src Balss.

 36 a src Liecināt.
 38 a src Darbi.
 40 a src Pielūgšana.
 42 a M&D 20:71; 29:47; 

68:27.  
src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība.

 43 a src Dieva pavēles,  
baušļi.

kas tiek aicināti, lai darītu zinā
mu Manu evaņģēliju gan a citti
cībniekiem, gan jūdiem;

27 jā, tieši divpadsmit; un 
a Divpadsmit būs Mani mācekļi, 
un viņi uzņemsies Manu Vārdu; 
un Divpadsmitie ir tie, kas vēlas 
uzņemties Manu b Vārdu ar visu 
sirdi.

28 Un, ja viņi vēlas uzņemties 
Manu Vārdu ar visu sirdi, viņi ir 
aicināti iet pa visu a pasauli slu
dināt Manu b evaņģēliju c katrai 
radībai.

29 Un viņi ir tie, kas ir Manis 
ordinēti, lai a kristītu Manā Vār
dā, atbilstoši tam, kas ir rakstīts;

30 un jums ir tas, kas rakstīts, 
jūsu priekšā; tādēļ jums tas ir jā
izpilda atbilstoši tiem vārdiem, 
kas ir rakstīti.

31 Un tagad Es runāju uz jums, 
a Divpadsmitie—Lūk, Mana lab
vēlība ir pietiekama jums; jums 
ir jāstaigā taisnīgi Manā priekšā 
un nav jāgrēko.

32 Un, lūk, jūs esat tie, kas ir 
Manis ordinēti, lai a ordinētu 
priesterus un skolotājus; lai darītu 
zināmu Manu evaņģēliju, b atbil
stoši Svētā Gara spēkam, kas ir 
jūsos, un atbilstoši Dieva c aicinā
jumiem un dāvanām cilvēkiem;

33 un Es, Jēzus Kristus, jūsu 
Kungs un jūsu Dievs, esmu ru
nājis to.

34 Šie a vārdi nav no cilvēkiem, 

nedz no cilvēka, bet no Manis; 
tādēļ jūs liecināsit, ka tie ir no 
Manis un ne no cilvēka;

35 jo tā ir Mana a balss, kas saka 
tos jums; jo tie jums ir doti ar 
Manu Garu, un ar Manu spēku 
jūs varat lasīt tos cits citam, un, 
ja vien tas nebūtu ar Manu spē
ku, jums tie nevarētu būt;

36 tādēļ jūs varat a liecināt, ka 
jūs esat dzirdējuši Manu balsi 
un zināt Manus vārdus.

37 Un tagad, lūk, Es uzdodu 
tev, Oliver Kauderij, un arī Dei
vid Vitmer, lai jūs sameklētu tos 
Divpadsmit, kuriem būs tā vēlē
šanās, par ko Es runāju;

38 un pēc viņu vēlmēm un 
viņu a darbiem jūs tos pazīsit.

39 Un kad jūs būsit viņus at
raduši, jūs parādīsit šīs lietas 
viņiem.

40 Un jūs zemosities un a pie
lūgsit Tēvu Manā Vārdā.

41 Un jums ir jāsludina pasau
lei, sakot: Jums ir jānožēlo grēki 
un jātop kristītiem Jēzus Kristus 
Vārdā;

42 jo visiem cilvēkiem ir jāno
žēlo grēki un jātop kristītiem, 
un ne vien vīriešiem, bet arī 
sievietēm un bērniem, kas ir sa
snieguši a atbildības vecumu.

43 Un tagad, pēc tam, kad jūs 
esat šo saņēmuši, jums ir jātur 
Manas a pavēles visās lietās;

44 un ar jūsu rokām Es darīšu 
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a brīnumainu darbu starp cilvēku 
bērniem, lai b pārliecinātu dau
dzus par viņu grēkiem, lai viņi 
varētu nākt pie grēku nožēloša
nas un lai viņi varētu nākt Mana 
Tēva valstībā.

45 Tādēļ svētības, ko Es dodu 
jums, ir a pāri pār visām citām 
lietām.

46 Un pēc tam, kad jūs esat sa
ņēmuši šo, ja jūs a neturat Manas 
pavēles, jūs nevarat tapt izglābti 
Mana Tēva valstībā.

47 Lūk, Es, Jēzus Kristus, jūsu 
Kungs un jūsu Dievs, un jūsu 
Pestītājs, ar Sava Gara spēku 
esmu runājis to. Āmen.

 44 a Jes. 29:14;  
M&D 4:1.

  b Al. 36:12–19; 62:45.
 45 a M&D 84:35–38.
 46 a M&D 82:3.
19 1 a Jāņa atkl. 1:8, 11;  

3. Nef. 9:18;  
M&D 35:1; 61:1.  
src Alfa un Omega.

  b src Jēzus Kristus.
 2 a Jāņa 17:4; 

   3. Nef. 11:11.
  b Fil. 3:21.
 3 a src Spēks, vara.
  b Jes. 14:12–17;  

1. Jāņa 3:8;  
1. Nef. 22:26;  
M&D 88:111–115.

  c src Pasaule—
Pasaules gals.

  d src Tiesa, Pēdējā.
  e src Darbi.

 4 a src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  b Lūk. 13:3;  
Hel. 14:19.

  c Moz. 1:3.
 5 a M&D 56:4; 58:32.
  b Mat. 13:42.
  c Mat. 25:41–43.
 6 a M&D 76:105–106; 

138:59.

1–3, Kristum ir visa vara; 4–5, 
Visiem cilvēkiem ir jānožēlo grēki 
vai jācieš; 6–12, Mūžīgs sods ir 
Dieva sods; 13–20, Kristus cieta par 
visiem, lai tie varētu neciest, ja viņi 
nožēlotu grēkus; 21–28, Sludini grē
ku nožēlošanas evaņģēliju; 29–41, 
Dari zināmas priecīgas vēstis.

Es esmu a Alfa un Omega, Tas 
Kungs b Kristus; jā, patiesi Es 
esmu Viņš, Sākums un Gals, pa
saules Pestītājs.

2 Es, būdams izpildījis un 
a pabeidzis Tā gribu, kuram Es 
piederu, tieši Tēva, attiecībā uz 
Mani—būdams izdarījis to, lai Es 
varētu b pakļaut Sev visas lietas—

3 saglabājis visu a varu, pat 
Sātana un viņa darbu b iznīcinā
šanai pasaules c galā un pēdējā 
lielajā tiesas dienā, ko Es sūtīšu 
pār tās iedzīvotājiem, d tiesā
dams ikvienu cilvēku pēc viņa 
rīcības un pēc e darbiem, ko viņš 
ir darījis.

4 Un noteikti katram cilvēkam 
ir a jānožēlo grēki vai b jācieš, jo 
Es, Dievs, esmu c bezgalīgs.

5 Tādēļ Es a neatceļu spriedu
mus, ko Es izdošu, bet bēdas 
izplatīsies, raudāšana, b gaudo
šana un zobu griešana, jā, uz 
tiem, kas tiks atrasti pie Manas 
c kreisās rokas.

6 Tomēr, a nav rakstīts, ka 

19. NODAĻA
Atklāsme, dota caur Džozefu Smitu Mančestrā, Ņujorkas štatā, 
visticamāk 1829. gada vasarā. Savā vēsturē Pravietis to piesaka kā 
„pavēli Martinam Herisam no Dieva, un nevis no cilvēka, dotu no 
Tā, Kurš ir Mūžīgs”.
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 6 b M&D 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

M&D 29:44.
 9 a src Atpūta.
 10 a Jēk. 4:8;  

M&D 76:114–116.
  b Moz. 1:3; 7:35.  

src Bezgalīgs.
 11 a Mat. 25:46.

 13 a M&D 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Al. 36:11–19.
 16 a Al. 11:40–41.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

  b src Žēlīgs, Žēlastība.
  c src Grēku piedošana.
 17 a M&D 29:17.
 18 a Lūk. 22:42–44.

 19 a Jāņa 17:4; 19:30.
 20 a 4. Moz. 5:6–7;  

Mos. 26:29;  
M&D 58:43; 64:7.  
src Atzīt, Atzīšanās.

 21 a M&D 11:9.
  b DžS—V 1:42.
 22 a M&D 78:17–18.

nebūs gala šīm mokām, bet ir 
rakstīts—b bezgalīgās mokas.

7 Turklāt ir rakstīts—a mūžīgā 
sodība; tādēļ tas vairāk izsaka 
nekā citi Svētie Raksti, lai tas 
varētu iedarboties uz cilvēku 
bērnu sirdīm, pilnīgi Mana Vār
da godībai.

8 Tādēļ Es izskaidrošu jums šo 
noslēpumu, jo jums to ir derīgi 
zināt tāpat kā Maniem apustu
ļiem.

9 Es runāju uz jums, kas esat 
izraudzīti šai lietā, pat kā viens, 
lai jūs varētu ieiet Manā a atdu
sā.

10 Jo lūk, dievišķības a noslē
pums, cik liels tas ir! Jo lūk, Es 
esmu bezgalīgs, un sods, kas 
tiek uzlikts no Manas rokas, ir 
bezgalīgs sods, jo b Bezgalīgais ir 
Mans Vārds. Tādēļ—

11 a mūžīgs sods ir Dieva sods.
12 Bezgalīgs sods ir Dieva 

sods.
13 Tādēļ Es pavēlu tev nožēlot 

grēkus un turēt tās a pavēles, ko 
tu esi saņēmis no Mana kalpa 
Džozefa Smita, jaunākā, rokas, 
Manā Vārdā;

14 un tas ir ar Manu visvareno 
spēku, ka tu esi tās saņēmis;

15 tādēļ Es pavēlu tev nožēlot 
grēkus—nožēlo, lai Es nesistu 
tevi ar Savas mutes rīksti un 
ar Savām dusmām, un ar Savu 
niknumu, un tavas a ciešanas 

nebūtu smagas—cik smagas, tu 
nezini, cik skaudras, tu nezini, 
jā, cik grūti būs paciest, tu ne
zini.

16 Jo lūk, Es, Dievs, esmu a iz
cietis tās par visiem, lai viņi 
b varētu neciest, ja tie c nožēlos 
grēkus;

17 bet, ja viņi nenožēlos grē
kus, viņiem nāksies a ciest tāpat 
kā Man;

18 šīs ciešanas lika Man, tieši 
Dievam, lielākajam no visiem, 
trīcēt aiz sāpēm un asiņot kat
rā porā, un ciest gan miesā, gan 
garā—un gribēju, lai Es varē
tu a nedzert to rūgto biķeri un 
 izvairīties—

19 tomēr, gods lai ir Tēvam, 
un Es baudīju to un a pabeidzu 
Savus sagatavošanas darbus cil
vēku bērniem.

20 Tādēļ Es vēlreiz pavēlu Tev 
nožēlot grēkus, lai Es nepaze
motu tevi ar Savu visvareno 
spēku; un lai tu a atzītu savus 
grēkus, lai tu neciestu šos so
dus, par kuriem Es runāju, no 
kuriem nelielā, jā, patiesi mazā
kajā mērā tu nobaudīji tai laikā, 
kad Es atņēmu Savu Garu.

21 Un Es pavēlu tev, lai tu 
a nesludinātu neko citu, kā vien 
grēku nožēlošanu, un b nerādītu 
šīs lietas pasaulei, kamēr tā ir 
gudrība Manī.

22 Jo viņi nevar tagad a panest 
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gaļu, bet b piens tiem ir jāsaņem; 
tādēļ viņiem nevajag zināt šīs 
lietas, lai viņi neietu bojā.

23 Mācies no Manis un klau
sies Manos vārdos; a staigā 
Mana Gara b lēnprātībā, un tev 
būs c miers Manī.

24 Es esmu a Jēzus Kristus; Es 
nācu pēc Tēva gribas, un Es 
daru Viņa gribu.

25 Un vēl, Es pavēlu tev, ka 
tev nebūs a iekārot sava tuvākā 
b sievu; nedz meklēt pēc sava tu
vākā dzīvības.

26 Un vēl, Es pavēlu tev, ka tev 
nebūs iekārot savu paša man
tu, bet dot to brīvi Mormona 
Grāmatas drukāšanai, kas satur 
a patiesību un Dieva vārdu—

27 kas ir Mans vārds a citticīb
niekiem, lai drīz tā varētu iet pie 
b jūdiem, no kuriem lamanieši ir 
c atlikums, lai viņi varētu ticēt 
evaņģēlijam un neraudzīties 
pēc d Mesijas, kam jānāk, kas jau 
ir atnācis.

28 Un vēl, Es pavēlu tev, lai 
tu a lūgtu b balsī tāpat kā savā 
sirdī; jā, pasaules priekšā tāpat 
kā slepenībā, publiski tāpat kā 
personiski.

29 Un tu a darīsi zināmas prie
cīgas vēstis, jā, sludināsi tās 

kalnos un katrā augstā vietā, un 
starp visiem ļaudīm, ko tev būs 
ļauts redzēt.

30 Un tu darīsi to ar visu pa
zemību, a uzticēdamies Manī, 
nezaimodams pret zaimotājiem.

31 Un par a doktrīnām tu neru
nāsi, bet tu darīsi zināmu grēku 
nožēlošanu un b ticību Glābējam, 
un grēku c piedošanu ar d kristī
šanu un ar e uguni, jā, tieši ar 
f Svēto Garu.

32 Lūk, šī ir liela un pēdējā 
a pavēle, ko Es došu tev attiecībā 
uz šo lietu; jo ar to pietiks tavām 
ikdienas gaitām, pat līdz tavas 
dzīves galam.

33 Un bēdas tu saņemsi, ja tu 
nevērīgi izturēsies pret šiem 
a padomiem, jā, tieši tevis un 
īpašuma iznīcināšanu.

34 a Dod daļu no sava īpašuma, 
jā, pat daļu no savām zemēm 
un visu, izņemot savas ģimenes 
uzturēšanai.

35 Samaksā a parādu, ko tu b uz
ņēmies ar iespiedēju. Atbrīvo 
sevi no c jūga.

36 a Atstāj savu namu un māju, 
izņemot tikai, kad tu vēlēsies re
dzēt savu ģimeni.

37 a Runā atklāti ar visiem, jā, 
sludini, skubini, dari zināmu 

 22 b Ebr. 5:11–14;  
M&D 50:40.

 23 a Mor. 7:3–4.
  b src Lēnprātīgs, 

Lēnprātība.
  c src Miers.
 24 a src Jēzus Kristus.
 25 a src Iekārot.
  b 2. Moz. 20:17;  

1. kor. 7:2–4.  
src Laulības 
pārkāpšana.

 26 a src Patiesība.
 27 a src Citticībnieki.
  b src Jūdi.

  c Omn. 1:14–19;  
Mos. 25:2–4;  
Hel. 8:21;  
3. Nef. 2:12–16.

  d src Mesija.
 28 a 1. Tim. 2:8.  

src Lūgšana.
  b M&D 20:47, 51; 23:6.
 29 a src Misionāru darbs.
 30 a src Uzticība.
 31 a 2. Tim. 2:23–24.
  b src Ticība, Ticēt.
  c src Grēku piedošana.
  d src Kristīšana,  

Kristīt.

  e Mat. 3:11.
  f src Svētā Gara 

dāvana.
 32 a M&D 58:26–29.
 33 a src Dieva 

pavēles, baušļi.
 34 a Ap. d. 4:34–35.
 35 a src Parāds.
  b tas ir samaksāt par 

Mormona Grāmatas 
pirmā izdevuma 
publicēšanu.

  c Sal. Pam. 22:7.
 36 a Mat. 19:29.
 37 a M&D 58:47; 68:8; 71:7.
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b patiesību, tieši skaļā balsī, ar 
prieka skaņu, saucot—Ozianna! 
Ozianna! Svētīts lai ir Dieva Tā 
Kunga Vārds!

38 a Lūdz vienmēr, un Es b izlie
šu Savu Garu pār tevi, un liela 
būs tava svētība—jā, pat vairāk, 
nekā, ja tu iegūtu zemes dārgu
mus un to samaitātību.

39 Lūk, vai tu vari lasīt šo bez 
priecāšanās un līksmošanās 
savā sirdī?

40 Jeb vai tu vari turpināt skrai
dīt apkārt kā akls pavadonis?

41 Jeb vai tu vari būt a paze
mīgs un lēnprātīgs, un izturēties 
gudri Manā priekšā? Jā, b nāc pie 
Manis, tava Glābēja. Āmen.

 37 b M&D 75:4.
 38 a Lūk. 18:1;  

2. Nef. 32:9;  
M&D 10:5.

  b Sal. Pam. 1:23;  
Ap. d. 2:17.

 41 a src Pazemīgs, 

   Pazemība.
  b Mat. 11:28–30.
20 1 a 3. Nef. 27:1–8.  

src Baznīcas 
nosaukums;  
Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus 

   Baznīca.
  b DžS—V 1:2.
  c M&D 21:3.
 2 a src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums;  
Pilnvaras.

  b src Apustulis.

20. NODAĻA
Atklāsme par Baznīcas organizāciju un pārvaldi, dota caur pravieti 
Džozefu Smitu Feijetā, Ņujorkas štatā, vai netālu no tās. Daļa no 
šīs atklāsmes varēja tikt dota jau 1829. gada vasarā. Visa atklāsme, 
kas tolaik bija pazīstama ar nosaukumu „Direktīvas un Derības”, 
visticamāk tika pierakstīta drīz pēc 1830. gada 6. aprīļa (Baznīcas 
organizēšanas dienas). Pravietis rakstīja: „Mēs ieguvām no Viņa 
[Jēzus Kristus] sekojošo, ar pravietojuma un atklāsmes garu; kurš 
ne vien deva mums daudz informācijas, bet arī norādīja mums pre
cīzu dienu, kurā, saskaņā ar Viņa gribu un pavēli, mums vajadzēja 
noorganizēt Viņa Baznīcu vēl vienu reizi šeit, uz Zemes.”

1–16, Mormona Grāmata pierāda 
pēdējo dienu darba dievišķīgumu; 
17–28, Tiek apstiprinātas radī
šanas, krišanas, izpirkšanas un 
kristīšanas mācības; 29–37, Tiek iz
klāstīti likumi, kas nosaka grēku no
žēlošanu, attaisnošanu, iesvētīšanu 
un kristīšanu; 38–67, Tiek apkopoti 
elderu, priesteru, skolotāju un dia
konu pienākumi; 68–74, Tiek atklāti 
Baznīcas locekļu pienākumi, bērnu 
svētīšana un kristīšanas veids; 75–
84, Tiek dotas Svētā Vakarēdiena 
lūgšanas un noteikumi, kas nosaka 
Baznīcas locekļu piederību.

Kristus a baznīcas b rašanās šinīs 
pēdējās dienās, kas ir vienu tūk
stoti astoņus simtus un trīsdes
mit gadus pēc mūsu Kunga un 
Glābēja Jēzus Kristus atnākšanas 
miesā, tā, būdama pareizi c orga
nizēta un izveidota, saskaņā ar 
mūsu valsts likumiem, pēc Die
va gribas un pavēlēm, ceturtajā 
mēnesī, un tā mēneša, kurš tiek 
saukts par aprīli, sestajā dienā—

2 šīs pavēles tika dotas Džoze
fam Smitam, jaunākajam, kurš 
tika Dieva a aicināts un ordinēts 
par Jēzus Kristus b apustuli, lai 
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būtu par pirmo šīs baznīcas 
c  elderi;

3 un Oliveram Kauderijam, 
kurš arī tika Dieva aicināts par 
Jēzus Kristus apustuli, lai būtu 
par šīs baznīcas otro elderi, un 
ordinēts zem viņa rokas;

4 un tas saskaņā ar mūsu Kun
ga un Glābēja Jēzus Kristus lab
vēlību, kuram lai ir viss gods, 
tagad un mūžīgi. Āmen.

5 Pēc tam, kad tika patiesi pa
vēstīts šim pirmajam elderim, 
ka viņš ir saņēmis savu grēku 
piedošanu, viņš atkal tika a ie
pīts pasaules niecībās;

6 bet pēc grēku nožēlošanas 
un sirsnīgas pazemošanās, caur 
ticību, Dievs kalpoja viņam ar 
svētu a eņģeli, kura b vaigs bija kā 
zibens un kura drānas bija tīras 
un baltas, baltākas par jebkuru 
baltumu;

7 un deva viņam pavēles, ku
ras iedvesmoja to;

8 un deva viņam spēku no 
augšienes, ar a līdzekļiem, kas 
bija iepriekš sagatavoti, pārtul
kot Mormona Grāmatu;

9 kas satur pierakstu par kri
tušu tautu, un Jēzus Kristus 
a evaņģēlija b pilnību citticībnie
kiem un arī jūdiem;

10 kas tika dota ar iedvesmu, 
un ir apstiprināta a citiem ar 

eņģeļu kalpošanu, un ir b darīta 
zināma pasaulei caur tiem—

11 pierādot pasaulei, ka Svē
tie Raksti ir a patiesi un ka Dievs 
b iedvesmo cilvēkus un aicina tos 
Savā c svētajā darbā šajā laikme
tā un paaudzē tāpat kā senajās 
paaudzēs;

12 tādējādi parādīdams, ka 
Viņš ir a tāds pats Dievs vakar, 
šodien un mūžīgi. Āmen.

13 Tāpēc, būdama ar tik lielām 
liecībām, ar tām tiks pasaule tie
sāta, tāpat kā visi tie, kas vēlāk 
nāks pie zināšanām par šo darbu.

14 Un tie, kas pieņems to ticī
bā un darīs a taisnības darbus, 
saņems mūžīgās dzīves b kroni;

15 bet tiem, kas nocietinās sa
vas sirdis a neticībā un noliegs 
to, tas pārvērtīsies viņiem par 
nosodījumu—

16 jo Dievs Tas Kungs ir sacī
jis to; un mēs, baznīcas elderi, 
esam dzirdējuši un liecinām par 
vārdiem, ko sacījis brīnišķīgais 
Majestāte augstībā, kuram gods 
lai ir mūžīgi mūžos. Āmen.

17 Ar šīm lietām mēs a zinām, 
ka ir b Dievs debesīs, Kurš ir bez
galīgs un mūžīgs, no mūžības 
uz mūžību tas pats nemainīgais 
Dievs, debess un zemes, un visu 
lietu, kas ir tajās, izveidotājs;

18 un ka Viņš a radīja cilvēku, 
 2 c src Elders (vecajs, 

vecajais, vecākais).
 5 a DžS—V 1:28–29.
 6 a DžS—V 1:30–35.  

src Eņģeļi.
  b Mat. 28:2–3.
 8 a src Urīms un 

Tumīms.
 9 a src Evaņģēlijs.
  b DžS—V 1:34.
 10 a Mor. 7:29–32; 

M&D 5:11.

  b Skat. „Trīs liecinieku 
liecību” un „Astoņu 
liecinieku liecību” 
Mormona Grāmatas 
ievadlappusēs.

 11 a src Svētie Raksti—
Svēto Rakstu 
nozīmība.

  b src Iedvesma, 
Iedvesmot.

  c src Svēts.
 12 a Ebr. 13:8;  

1. Nef. 10:18–19;  
Morm. 9:9–10;  
M&D 35:1; 38:1–4.

 14 a src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

  b src Mūžīgā dzīve;  
Paaugstināšana.

 15 a src Neticība.
 17 a M&D 76:22–23.
  b Joz. 2:11.  

src Dievs, Dievība.
 18 a src Radīt, Radīšana.
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vīrieti un sievieti, pēc Sava b tēla 
un Savas līdzības radīja Viņš tos;

19 un deva tiem baušļus, lai 
tie a mīlētu un b kalpotu Viņam, 
vienīgajam dzīvajam un patie
sajam Dievam, un lai Viņš būtu 
vienīgā Būtne, ko tie c pielūgtu.

20 Bet ar šo svēto likumu pār
kāpšanu cilvēks kļuva a jutek
lisks un b velnišķīgs, un kļuva 
par c kritušu cilvēku.

21 Tādēļ Visuvarenais Dievs 
deva Savu a Vienpiedzimušo 
Dēlu, kā tas ir rakstīts šajos 
Svētajos Rakstos, kas ir doti par 
Viņu.

22 Viņš izcieta a kārdinājumus, 
bet nepaļāvās tiem.

23 Viņš tika a sists krustā, no
mira un atkal b augšāmcēlās tre
šajā dienā;

24 un a uzkāpa debesīs sēsties 
pie b Tēva labās rokas, valdīt 
ar visvarenu spēku saskaņā ar 
Tēva gribu;

25 un cik daudzi a ticēs un taps 
kristīti Viņa Svētajā Vārdā, un 
b pastāvēs ticībā līdz galam, tiks 
izglābti—

26 ne tikai tiem, kas ticēja pēc 
tam, kad Viņš nāca a laika zenītā 

miesā, bet visiem tiem no sā
kuma, tieši tik daudziem, kas 
bija, pirms Viņš nāca, kas ticēja 
b svēto praviešu vārdiem, kuri 
runāja, kā tie tika iedvesmoti ar 
Svētā Gara c dāvanu, kuri patiesi 
d liecināja par Viņu visās lietās, 
būs mūžīgā dzīve,

27 tāpat kā tiem, kas nāks 
vēlāk, kas ticēs Dieva aicināju
miem un a dāvanām caur Svēto 
Garu, kurš b liecina par Tēvu un 
par Dēlu;

28 kuri Tēvs, Dēls un Svētais 
Gars ir a viens Dievs, bezgalīgs 
un mūžīgs, nebeidzams. Āmen.

29 Un mēs zinām, ka visiem 
cilvēkiem ir a jānožēlo grēki un 
jātic Jēzus Kristus Vārdam, un 
jāpielūdz Tēvu Viņa Vārdā, un 
jāpastāv b ticībā Viņa Vārdam 
līdz galam, vai arī viņi nevar 
tikt c izglābti Dieva valstībā.

30 Un mēs zinām, ka a attaisno
šana caur mūsu Kunga un Glā
bēja Jēzus Kristus b labvēlību ir 
taisnīga un patiesa;

31 un mēs arī zinām, ka a iesvē
tīšana caur mūsu Kunga un Glā
bēja Jēzus Kristus labvēlību ir 
taisnīga un patiesa visiem tiem, 

 18 b 1. Moz. 1:26–27;  
Mos. 7:27;  
Et. 3:14–17.

 19 a 5. Moz. 11:1;  
Mat. 22:37;  
Mor. 10:32;  
M&D 59:5–6.

  b 5. Moz. 6:13–15.  
src Kalpot, 
Kalpošana.

  c src Pielūgšana.
 20 a src Juteklisks, 

Juteklība.
  b src Velns.
  c src Miesīgais cilvēks.
 21 a src Vienpiedzimušais.
 22 a Mat. 4:1–11; 27:40.

 23 a src Krustā sišana.
  b src Augšāmcelšanās.
 24 a src Debesbraukšana.
  b src Dievs, Dievība—

Dievs Tēvs;  
Tēvs Debesīs.

 25 a M&D 35:2; 38:4;  
45:5, 8; 68:9; 76:51–53.

  b src Izturēt.
 26 a M&D 39:1–3.
  b Jēk. 4:4; 7:11;  

Mos. 13:33.
  c Moz. 5:58.  

src Svētais Gars.
  d src Jēzus Kristus—

Pravietojumi par 
Jēzus Kristus 

dzimšanu un nāvi.
 27 a M&D 18:32.
  b M&D 42:17.
 28 a Jāņa 17:20–22;  

3. Nef. 11:27, 36.  
src Dievs, Dievība.

 29 a src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  b src Ticība, Ticēt.
  c src Glābšana;  

Pestīšanas iecere.
 30 a src Attaisnošana, 

Attaisnot.
  b src Labvēlība.
 31 a src Iesvētīšana.
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kas mīl Dievu un kalpo Viņam 
ar visu savu b spēku, prātu un 
izturību.

32 Bet ir iespēja, ka cilvēks var 
a atkrist no labvēlības un atkāp
ties no Dzīvā Dieva;

33 tāpēc, lai baznīca rūpējas un 
lūdz vienmēr Dievu, lai viņi ne
kristu a kārdinājumā;

34 jā, un pat tiem, kas ir iesvē
tīti, arī ir jārūpējas.

35 Un mēs zinām, ka šīs lietas 
ir patiesas un saskaņā ar Jāņa 
atklāsmēm, nedz ko a pieliekot, 
nedz atņemot no viņa grāma
tas pravietojuma, b Svētajiem 
Rakstiem vai Dieva atklāsmēm, 
kas nāks vēlāk ar Svētā Gara dā
vanu un spēku, Dieva c balsi vai 
eņģeļu kalpošanu.

36 Un Dievs Tas Kungs ir to 
sacījis; un gods, vara un slava 
lai ir Viņa Svētajam Vārdam gan 
tagad, gan mūžīgi. Āmen.

37 Un vēl, pavēles veidā baznī
cai par kristīšanās veidu: Visi tie, 
kas pazemojas Dieva priekšā 
un vēlas tapt a kristīti, un nāk 
ar b salauztām sirdīm un nožē
las pilniem gariem, un liecina 
baznīcai, ka tie patiesi ir nožēlo
juši visus savus grēkus un grib 
uzņemties Jēzus Kristus c Vārdu, 
būdami ar d apņēmību kalpot Vi
ņam līdz galam, un patiesi vēsta 

ar saviem e darbiem, ka viņi ir 
saņēmuši no Kristus Gara savu 
grēku f piedošanu, tiks pieņemti 
ar kristīšanu Viņa baznīcā.

38 Elderu, priesteru, skolotāju, 
diakonu un Kristus baznīcas lo
cekļu pienākumi: a Apustulis ir 
elderis, un viņa aicinājums ir 
b kristīt;

39 un a ordinēt citus elderus, 
priesterus, skolotājus un diako
nus;

40 un a sniegt maizi un 
vīnu—Kristus miesas un asins 
simbolus—

41 un a konfirmēt tos, kas tiek 
kristīti baznīcā, ar b roku uzlik
šanu kristīšanai ar uguni un 
c Svēto Garu, saskaņā ar Svēta
jiem Rakstiem;

42 un mācīt, izskaidrot, skubi
nāt, kristīt un uzraudzīt baznī
cas locekļus;

43 un konfirmēt baznīcas lo
cekļus ar roku uzlikšanu un 
Svētā Gara došanu;

44 un vadīt visas sanāksmes.
45 Elderiem ir a jāvada sanāk

smes, kā tos vada Svētais Gars, 
saskaņā ar Dieva pavēlēm un 
atklāsmēm.

46 a Priesteru pienākumi ir slu
dināt, b mācīt, izskaidrot, skubi
nāt un kristīt, un sniegt Svēto 
Vakarēdienu,

 31 b 5. Moz. 6:5;  
Mor. 10:32.

 32 a src Atkrišana;  
Sacelšanās.

 33 a src Kārdināt, 
Kārdinājums.

 35 a Jāņa atkl. 22:18–19.
  b src Svētie Raksti.
  c M&D 18:33–36.
 37 a src Kristīšana, Kristīt.
  b src Salauzta sirds.
  c Mos. 5:7–9; 18:8–10.  

src Jēzus Kristus—
Uzņemties Jēzus 
Kristus Vārdu.

  d src Izturēt.
  e Jēk. v. 2:18.  

src Darbi.
  f src Grēku piedošana.
 38 a src Apustulis.
  b 3. Nef. 11:21–22.
 39 a Mor. 3;  

M&D 107:58.
 40 a src Svētais 

Vakarēdiens.
 41 a M&D 33:11, 

14–15; 55:3.
  b src Roku uzlikšana.
  c src Svētā Gara 

dāvana.
 45 a Mor. 6:9;  

M&D 46:2.
 46 a M&D 84:111; 107:61.  

src Priesteris, 
Ārona priesterība.

  b src Mācīt, Skolotājs.
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47 un apmeklēt mājās katru 
baznīcas locekli, un skubināt 
tos a lūgt Dievu b balsī un slepe
nībā, un izpildīt visus c ģimenes 
 pienākumus.

48 Un viņš var arī a ordinēt 
citus priesterus, skolotājus un 
diakonus.

49 Un viņam ir jāvada sanāk
smes, ja nav klāt neviena  eldera;

50 bet, kad ir kāds elderis klāt, 
viņam vienīgi ir jāsludina, jā
māca, jāizskaidro, jāskubina un 
jākrista,

51 un jāapmeklē mājās katrs 
baznīcas loceklis, skubinot tos 
lūgt Dievu balsī un slepenībā, 
un izpildīt visus ģimenes pienā
kumus.

52 Visos šajos pienākumos 
priesterim ir a jāpalīdz elderim, 
ja apstākļi to prasa.

53 a Skolotāja pienākumi ir 
vienmēr b uzraudzīt baznīcas 
locekļus, un būt ar tiem un stip
rināt tos;

54 un skatīties, lai baznīcā ne
būtu nekrietnības, nedz a cietsir
dības savā starpā, nedz melu, 
aprunāšanas, nedz b ļauna runā
šanas;

55 un skatīties, lai baznīcas lo
cekļi bieži sanāktu kopā, un arī 
skatīties, lai visi baznīcas locekļi 
pildītu savus pienākumus.

56 Un viņam ir jāvada sa
nāksmes, ja nav ne eldera, ne 
priestera—

57 un a diakoniem vienmēr 

viņam ir jāpalīdz, visos viņa 
pienākumos baznīcā, ja apstākļi 
to prasa.

58 Bet nedz skolotājiem, nedz 
diakoniem nav pilnvaru kristīt, 
svētīt Svēto Vakarēdienu vai uz
likt rokas;

59 tomēr viņiem ir jābrīdina, 
jāizskaidro, jāskubina un jā
māca, un jāaicina visi nākt pie 
Kristus.

60 Katram a elderim, prieste
rim, skolotājam vai diakonam ir 
jātiek ordinētam, atbilstoši Die
va dāvanām un b aicinājumiem 
katram; un viņam ir jātiek ordi
nētam ar Svētā Gara spēku, kas 
ir tajā, kurš viņu ordinē.

61 Dažādiem elderiem, kas 
veido šo Kristus baznīcu, ir jā
satiekas konferencēs reizi trijos 
mēnešos, jeb laiku pa laikam, kā 
minētās konferences norādīs vai 
noteiks;

62 un minētajām konferencēm 
ir jānokārto visas baznīcas darī
šanas, ko nepieciešams nokārtot 
tanī laikā.

63 Elderiem ir jāsaņem savas 
atļaujas no citiem elderiem ar 
tās draudzes a balsi, kurai tie 
pieder, jeb no konferences.

64 Katrs priesteris, skolotājs 
vai diakons, kas ir priestera 
ordinēts, var saņemt apliecību 
no viņa tanī laikā, šī a apliecība, 
kad tiek uzrādīta elderim, dos 
tiesības tam uz atļauju, kas piln
varos to izpildīt viņa aicinājuma 

 47 a 1. Tim. 2:8.
  b M&D 19:28.
  c src Ģimene.
 48 a src Ordinēt, 

Ordinācija.
 52 a M&D 107:14.
 53 a src Skolotājs, 

Ārona priesterība.
  b src Sargāt, Sargs.
 54 a 1. tes. 5:11–13.
  b src Ļauna runāšana.
 57 a src Diakons.
 60 a src Elders (vecajs, 

vecajais, vecākais).

  b src Aicināt,  
Dieva aicināts,  
Aicinājums.

 63 a src Vienprātība.
 64 a M&D 20:84; 52:41.
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pienākumus, vai arī viņš var sa
ņemt to no konferences.

65 Neviens cilvēks nedrīkst 
tikt a ordinēts nevienā amatā 
šinī baznīcā, tur, kur ir atbilstoši 
organizēta tās draudze, bez šīs 
draudzes b balss.

66 Bet prezidējošajiem elde
riem, ceļojošajiem bīskapiem, 
augstajiem padomniekiem, aug
stajiem priesteriem un elderiem 
var būt priekšrocība ordinēt, 
kur nav baznīcas draudzes, kurā 
balsošana varētu tikt pieprasīta.

67 Katram augstās priesterī
bas prezidentam (jeb prezidē
jošajam elderam), a bīskapam, 
augstajam padomniekam un 
b augstajam priesterim ir jātiek 
ordinētam pēc c augstās pado
mes vai vispārējās konferences 
norādījuma.

68 Baznīcas locekļu a pienākumi 
pēc tam, kad tie ir pieņemti ar kristī
šanu—Elderiem vai priesteriem 
ir jābūt pietiekami laika, lai iz
skaidrotu visas lietas par Kristus 
baznīcu viņu b saprašanai, pirms 
viņi pieņem c Svēto Vakarēdienu 
un tiek konfirmēti no elderiem 
ar d roku uzlikšanu, tā lai visas 
lietas tiktu darītas kārtībā.

69 Un baznīcas locekļiem 
baznīcas priekšā un arī elderu 
priekšā ar dievbijīgu dzīvošanu 

un runāšanu ir jāvēsta, ka viņi 
ir tā cienīgi, lai būtu a darbi un 
ticība, atbilstoši Svētajiem Rak
stiem—staigājot b svētumā Tā 
Kunga priekšā.

70 Katram Kristus baznīcas 
loceklim, kam ir bērni, tie ir jā
atved baznīcas priekšā pie el
deriem, kuriem ir jāuzliek savas 
rokas uz tiem Jēzus Kristus Vār
dā, un a jāsvēta tie Viņa Vārdā.

71 Neviens nevar tikt pieņemts 
Kristus baznīcā, kā vien, ja viņš 
ir sasniedzis a atbildības vecumu 
Dieva priekšā un ir spējīgs b no
žēlot grēkus.

72 a Kristīšana ir jāveic seko
jošā veidā visiem tiem, kuri ir 
nožēlojuši grēkus—

73 Cilvēkam, kurš ir Dieva ai
cināts un kuram no Jēzus Kris
tus ir pilnvaras kristīt, jāieiet 
ūdenī ar cilvēku, kurš pārstāv 
sevi pašu kristīšanai, un jāsaka, 
nosaucot viņu vārdā: Būdams 
pilnvarots no Jēzus Kristus, es 
kristīju tevi Tēva un Dēla, un 
Svētā Gara vārdā. Āmen.

74 Tad viņam ir a jāiegremdē to 
ūdenī un jānāk atkal laukā no 
ūdens.

75 Ir nepieciešams, lai baznī
cas locekļi sanāktu kopā bieži, 
lai a dalītos ar maizi un vīnu, 
b pieminot To Kungu Jēzu;

 65 a src Ordinēt, 
Ordinācija.

  b M&D 26:2.  
src Vienprātība.

 67 a src Bīskaps.
  b src Augstais 

priesteris.
  c src Augstā padome.
 68 a src Pienākums.
  b src Saprašana.
  c src Svētais 

Vakarēdiens.

  d src Roku uzlikšana.
 69 a Jēk. v. 2:14–17.
  b src Svētums.
 70 a src Svētīt, Svētīts, 

Svētība—Bērnu 
svētīšana.

 71 a M&D 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība;  
Kristīšana, Kristīt—
Sagatavošanās 

kristīšanai.
  b src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.
 72 a 3. Nef. 11:22–28.
 74 a src Kristīšana, 

Kristīt—Kristīšana 
ar iegremdēšanu.

 75 a Ap. d. 20:7.
  b src Svētais 

Vakarēdiens.
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76 un elderim vai priesterim ir 
tas jāsniedz; un tas viņam ir jā-
sniedz šādā a veidā: viņam jāno-
metas ceļos kopā ar draudzi un 
jāpiesauc Tēvs svinīgā lūgšanā, 
sakot:

77 Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, 
mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla Jēzus 
Kristus Vārdā, svētīt un svētu 
padarīt šo a maizi visu to dvē-
selēm, kuri no tās ņem, lai viņi 
ēstu, atceroties Tava Dēla miesu, 
un b liecinātu Tev, ak Dievs, Mū-
žīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru 
c uzņemties Tava Dēla Vārdu un 
vienmēr atcerēties Viņu, un d pil-
dīt Viņa baušļus, kurus Viņš tiem 
ir devis, lai Viņa e Gars vienmēr 
būtu ar viņiem. Āmen.

78 Vīna sniegšanas a veids: vi-
ņam ir jāpaņem arī b kauss, un 
jāsaka:

79 Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, 
mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla 
Jēzus Kristus Vārdā, svētīt un 
svētu padarīt šo a vīnu visu to 
dvēselēm, kuri no tā dzer, lai 
viņi to darītu, atceroties Tava 
Dēla asinis, kas tika izlietas par 
viņiem, lai viņi Tev liecinātu, 
ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka tie 
vienmēr Viņu atcerēsies, lai Viņa 
Gars būtu ar viņiem. Āmen.

80 Ar katru Kristus baznīcas 

locekli, kurš grēko vai tiek pie-
ķerts pārkāpumā, ir jārīkojas, kā 
Svētie Raksti norāda.

81 Tas būs atšķirīgu draudžu, 
kuras veido Kristus baznīcu, 
pienākums sūtīt vienu vai vai-
rākus no saviem skolotājiem 
apmeklēt dažādas konferences, 
kuras rīko baznīcas elderi,

82 ar atsevišķu baznīcas locek-
ļu a vārdu sarakstu, kuri pievie-
nojušies draudzei kopš pēdējās 
konferences; vai jāsūta ar kāda 
priestera roku; tā lai pilnīgs vi-
sas baznīcas visu vārdu saraksts 
tiktu vests grāmatā no kāda el-
dera, kuru laiku pa laikam norī-
kos citi elderi;

83 un arī, ja kāds ir ticis a iz-
slēgts no draudzes, tā lai viņu 
vārdi tiktu izdzēsti no vispārējā 
baznīcas vārdu pieraksta.

84 Visi baznīcas locekļi, kas 
pārbrauc no draudzes, kur tie 
dzīvo, ja tie iet uz draudzi, kur 
tos nepazīst, var paņemt vēstuli, 
kas apliecina, ka viņi ir pastāvī-
gi un cienīgi baznīcas locekļi, šo 
apliecību var parakstīt jebkurš 
elderis vai priesteris, ja baznīcas 
loceklis, kas saņem šo vēstuli, ir 
personiski pazīstams ar šo elderi 
vai priesteri, vai arī var parakstīt 
skolotāji vai diakoni draudzē.

 76 a Mor. 4.
 77 a Lūk. 22:19.
  b Mos. 18:8–10;  

M&D 20:37.
  c Mos. 5:8–12.

  d src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

  e Jāņa 14:16.
 78 a Mor. 5.
  b Lūk. 22:20.

 79 a M&D 27:2–4.
 82 a Mor. 6:4.
 83 a 2. Moz. 32:33;  

Al. 5:57; Mor. 6:7.  
src Izslēgšana.

21. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Feijetā, Ņujorkas štatā, 
1830. gada 6. aprīlī. Šī atklāsme tika dota, dibinot Baznīcu, minētajā 
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21 1 a M&D 47:1; 69:3–8;  
85:1.

  b src Gaišreģis, 
redzētājs.

  c src Apustulis.
 2 a src Iedvesma, 

Iedvesmot.
 3 a src Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus 

   Baznīca.
  b M&D 20:1.
 4 a src Svētie Raksti.
  b src Svētums.
 5 a M&D 1:38.  

src Baznīcas vadītāju 
atbalstīšana;  
Pravietis.

 6 a Mat. 16:18; M&D 10:69.

  b Kol. 1:12–13.
  c M&D 35:24.
  d src Godība.
 7 a src Ciāna.
 8 a M&D 20:5–6.
 9 a 1. Nef. 13:37;  

Jēk. 5:70–76.
  b src Tā Kunga 

vīnadārzs.

1–3, Džozefs Smits ir aicināts par 
gaišreģi, tulku, pravieti, apustuli 
un elderu; 4–8, Viņa vārds vadīs 
Ciānas lietu; 9–12, Svētie ticēs 
viņa vārdiem, kad viņš runās caur 
Mierinātāju.

Lūk, a pieraksts tiks vests starp 
jums, un tanī tu tiksi saukts 
par b gaišreģi, tulkotāju, pra
vieti, Jēzus Kristus c apustuli 
un baznīcas elderu caur Dieva 
Tēva gribu un jūsu Kunga Jēzus 
 Kristus labvēlību,

2 būdams a iedvesmots no 
Svētā Gara likt tās pamatu un 
uzcelt to visusvētākajai ticībai.

3 Šī a baznīca tika b izveidota un 
nodibināta jūsu Kunga tūkstoš 
astoņi simti un trīsdesmitajā 
gadā, ceturtajā mēnesī, un tā 
mēneša, kas tiek saukts par ap
rīli, sestajā dienā.

4 Tādēļ, domājot baznīcu, tu 
pievērsīsi vērību visiem viņa 
a vārdiem un pavēlēm, ko viņš 
dos jums, kā viņš tos saņem, 

staigādams visā b svētumā Manā 
priekšā;

5 jo viņa a vārdu jūs pieņemsit 
kā no Manas paša mutes, visā 
pacietībā un ticībā.

6 Jo jums tā darot, elles a vār
tiem nebūs jūs uzvarēt; jā, un 
Dievs Tas Kungs izklīdinās 
b tumsības spēkus jūsu priekšā 
un c satricinās debesis jūsu labu
mam un Sava Vārda d godībai.

7 Jo tā saka Dievs Tas Kungs: 
Viņu Es esmu iedvesmojis virzīt 
a Ciānas lietu varenā spēkā laba
jam, un viņa uzcītību Es zinu, un 
viņa lūgšanas Es esmu  klausījies.

8 Jā, viņa raudāšanu Ciānas 
dēļ Es esmu redzējis, un Es da
rīšu, ka viņš vairs ilgāk nesēros 
tās dēļ; jo viņa prieka dienas ir 
atnākušas no viņa grēku a piedo
šanas un Manu svētību izpauša
nas pār viņa darbiem.

9 Jo lūk, Es a svētīšu visus tos, 
kas strādā Manā b vīna dārzā, ar 
varenu svētību, un tie ticēs viņa 
vārdiem, kas tiek doti viņam 

datumā Pītera Vitmera, vecākā, mājā. Piedalījās seši vīri, kuri ie
priekš bija tikuši kristīti. Šie cilvēki vienbalsīgi izteica savu vēlmi 
un apņemšanos izveidot Baznīcu, saskaņā ar Dieva pavēli (skat. 
20. nodaļu). Viņi arī balsoja, lai atzītu un atbalstītu Džozefu Smitu, 
jaunāko, un Oliveru Kauderiju kā Baznīcas vadošās amatpersonas. 
Tad Džozefs ar roku uzlikšanu iecēla Oliveru par Baznīcas elderu, 
un Olivers tāpat iecēla Džozefu. Pēc Svētā Vakarēdiena pasniegša
nas Džozefs un Olivers uzlika katram dalībniekam individuāli rokas 
Svētā Gara došanai un katra konfirmēšanai par Baznīcas locekli.
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caur Mani ar c Mierinātāju, kurš 
d pavēsta, ka e grēcīgi cilvēki f sita 
krustā Jēzu par g pasaules grē
kiem, jā, grēku piedošanai h no
žēlas pilnai sirdij.

10 Tādēļ Man pienākas, Manu 
apustuli Oliver Kauderij, lai 
viņš tiktu tevis a ordinēts;

11 tas, būdams priekšraksts tev, 

lai tu būtu elders zem viņa rokas, 
viņš būdams tev a pirmais, lai tu 
būtu elders šinī Kristus baznīcā, 
kura nes Manu Vārdu—

12 un pirmais šīs baznīcas slu
dinātājs šai baznīcai un pasaules 
priekšā, jā, citticībnieku priekšā; 
jā, un tā saka Dievs Tas Kungs: 
Rau, rau!,—arī a jūdiem. Āmen.

 9 c src Mierinātājs.
  d src Liecināt.
  e src Grēks.
  f src Krustā sišana.
  g 1. Jāņa 2:2.  

src Pasaule—Ļaudis, 
kas neklausa pavēlēm.

  h src Salauzta sirds.
 10 a src Ordinēt, 

Ordinācija.

 11 a M&D 20:2.
 12 a 1. Nef. 13:42;  

M&D 19:27; 90:8–9.
22 1 a Ebr. 8:13;  

3. Nef. 12:46–47.
  b M&D 66:2.  

src Derība;  
Jaunā un mūžīgā 
derība.

 2 a Gal. 2:16. 

   src Mozus likums,  
Mozus bauslība.

  b Mor. 8:23–26.
 4 a Mat. 7:13–14;  

Lūk. 13:24;  
2. Nef. 9:41; 31:9, 
17–18;  
3. Nef. 14:13–14.  
src Kristīšana, Kristīt.

  b Jēk. 4:10.

22. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Mančestrā, Ņujorkas 
štatā, 1830. gada 16. aprīlī. Šī atklāsme tika dota Baznīcai kā sekas 
tam, ka daži, kuri iepriekš bija tikuši kristīti, vēlējās pievienoties 
Baznīcai bez atkārtotas kristīšanas.

1, Kristīšana ir jauna un mūžīga 
derība; 2–4, Ir vajadzīga atbilstoši 
pilnvarota kristīšana.

Lūk, Es saku jums, ka visas a ve
cās derības Es esmu licis atmest 
ar šo lietu; un šī ir b jauna un mū
žīga derība, patiesi tā, kas bija 
kopš sākuma.

2 Tādēļ, kaut arī cilvēks būtu 
kristīts simtiem reižu, tas viņam 

neko nedod, jo jūs nevarat ieiet 
pa šaurajiem vārtiem ar Mozus 
a likumu, nedz ar saviem b nedzī
vajiem darbiem.

3 Jo tas ir jūsu nedzīvo darbu 
dēļ, ka Es esmu licis uzcelt Man 
šo pēdējo derību un šo baznīcu, 
tāpat kā senās dienās.

4 Tādēļ ieejiet pa a vārtiem, kā Es 
esmu pavēlējis, un b necentieties 
dot padomu jūsu Dievam. Āmen.

23. NODAĻA
Piecu atklāsmju virkne, dota caur pravieti Džozefu Smitu Man
čestrā, Ņujorkas štatā, 1830.  gada aprīlī, Oliveram Kauderijam, 
Hairamam Smitam, Samuēlam H.  Smitam, Džozefam Smitam, 
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1–7, Šie agrīnie mācekļi ir aicinā
ti sludināt, skubināt un stiprināt 
Baznīcu.

Lūk, Es runāju uz tevi, Oliver, 
dažus vārdus. Lūk, tu esi svētīts 
un neesi zem nosodījuma. Bet 
bīsties a lepnības, lai tu nekristu 
b kārdinājumā.

2 Dari zināmu savu aicinā
jumu baznīcai un arī pasaules 
priekšā, un tava sirds tiks atvēr
ta, lai sludinātu patiesību no šī 
brīža un mūžīgi. Āmen.

3 Lūk, Es runāju uz tevi, Hai
ram, dažus vārdus; jo tu arī neesi 
zem nosodījuma, un tava sirds ir 
atvērta un tava mēle atraisīta; un 
tavs aicinājums ir skubināšana 
un nepārtraukta baznīcas a stip
rināšana. Tādēļ tas ir pienākums 
pret baznīcu uz mūžiem, un tas 
ir dēļ tavas ģimenes. Āmen.

4 Lūk, Es runāju dažus vār
dus uz tevi, a Samuēl; jo tu arī 

neesi zem nosodījuma, un tavs 
aicinājums ir skubināšana un 
baznīcas stiprināšana, un tu vēl 
neesi aicināts sludināt pasaules 
priekšā. Āmen.

5 Lūk, Es runāju dažus vārdus 
uz tevi, Džozef; jo tu arī neesi 
zem nosodījuma un tavs aici
nājums arī ir skubināšana un 
baznīcas stiprināšana; un tas ir 
tavs pienākums no šī brīža un 
mūžīgi. Āmen.

6 Lūk, Es pavēstu tev, Džozef 
Nait, ar šiem vārdiem, ka tev ir 
jāuzņemas savs a krusts, tas ir,—
ka tev ir b jālūdz Dievu c balsī pa
saules priekšā tāpat kā slepenībā, 
un tavā ģimenē, un starp taviem 
draugiem, un visās vietās.

7 Un lūk, tas ir tavs pienā
kums—a pievienoties patiesajai 
baznīcai un nepārtraukti izman
tot savu valodu skubināšanai, 
lai tu varētu saņemt strādnieka 
algu. Āmen.

23 1 a src Lepnība.
  b src Kārdināt, 

Kārdinājums.
 3 a M&D 81:4–5; 108:7.

 4 a DžS—V 1:4.
 6 a Mat. 10:38;  

3. Nef. 12:30.
  b src Lūgšana.

  c M&D 20:47, 51.
 7 a src Kristīšana, 

Kristīt—Būtiska.

24. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kaude
rijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830.  gada jūlijā. Kaut arī 
mazāk nekā četri mēneši bija aizritējuši, kopš Baznīca bija tikusi 
izveidota, vajāšana bija kļuvusi spēcīga, un vadītājiem bija nācies 
meklēt drošību daļējā noslēgtībā. Sekojošās trīs atklāsmes tika dotas 
šajā laikā, lai stiprinātu, iedrošinātu un mācītu viņus.

1–9, Džozefs Smits ir aicināts tul
kot, sludināt un izskaidrot Svētos 

Rakstus; 10–12, Olivers Kauderijs 
ir aicināts sludināt evaņģēliju; 

vecākajam, un Džozefam Naitam, vecākajam. Tā kā pieci nosauktie 
cilvēki dedzīgi vēlējās uzzināt savus pienākumus, Pravietis vaicāja 
Tam Kungam un saņēma atklāsmi par katru no viņiem.
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24 2 a M&D 1:31–32.
 3 a Jēk. 1:19; 2:2.
  b M&D 26:1; 37:2.
  c M&D 70:12.
 5 a src Mierinātājs.
 6 a 2. Moz. 4:12;  

Mat. 10:19–20;  
Lūk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  
M&D 84:85; 100:5–8;  
Moz. 6:32.

 7 a src Kalpot, 
Kalpošana.

 8 a src Pacietība.
  b src Likstas.
  c src Izturēt.
  d Mat. 28:20.
 9 a src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
 12 a src Sludināt.
  b M&D 34:6.
 13 a src Brīnums;  

Zīme.
  b 1. Nef. 17:50.
  c src Gars—

Ļaunie gari.
  d Marka 16:17.
  e src Dziedināt, 

Dziedināšana.
  f Ap. d. 28:3–9;  

M&D 84:71–72; 
124:98–99.

13–19, Ir atklāts likums attiecībā 
uz brīnumiem, lāstiem, pīšļu no
kratīšanu no kājām un iešanu bez 
naudas maka un ceļasomas.

Lūk, tu tiki aicināts un izvēlēts 
rakstīt Mormona Grāmatu un 
Manai kalpošanai; un Es esmu 
izglābis tevi no tavām ciešanām 
un devis tev padomu, ka tu tiki 
atbrīvots no visiem saviem ie
naidniekiem un tu tiki atbrīvots 
no Sātana varas un no tumsības!

2 Tomēr tu neesi attaisnots sa
vos a pārkāpumos; tomēr ej savu 
ceļu un negrēko vairs.

3 a Turi godā savu amatu; un 
pēc tam, kad tu esi apsējis savus 
laukus un nodrošinājis tos, do
dies ātri uz baznīcu, kas ir b Ko
lesvilā, Feijetā un Mančestrā, un 
viņi c atbalstīs tevi; un Es svētīšu 
tos gan garīgi, gan laicīgi;

4 bet, ja viņi tevi nepieņems, 
Es sūtīšu uz tiem lāstu svētības 
vietā.

5 Un tu turpināsi piesaukt Die
vu Manā Vārdā un rakstīt tās 
lietas, ko tev dos a Mierinātājs, 
un izskaidrot visus Svētos Rak
stus baznīcai.

6 Un tas tev tiks dots tajā pašā 
mirklī, kad tev būs a jārunā un 
jāraksta, un viņiem to būs jā
klausās, vai arī Es sūtīšu uz tiem 
lāstu svētības vietā.

7 Jo tu veltīsi visu savu a kal
pošanu Ciānai; un tajā tev būs 
spēks.

8 Esi a pacietīgs b ciešanās, jo to 
būs daudz; bet c paciet tās, jo, 
raugi, Es esmu ar tevi, līdz pat 
tavu dienu d galam.

9 Un laicīgos darbos tev nebūs 
spēka, jo tas nav tavs aicinā
jums. Nododies savam a aicinā
jumam, un tev būs, ar ko turēt 
godā savu amatu un izskaidrot 
visus Svētos Rakstus, un turpini 
roku uzlikšanu un baznīcas lo
cekļu konfirmēšanu.

10 Un tavs brālis Olivers turpi
nās nest Manu Vārdu pasaules un 
arī baznīcas priekšā. Un viņam 
nav jādomā, ka viņš var pateikt 
pietiekami Manā lietā; un raugi, 
Es esmu ar viņu līdz galam.

11 Manī viņam būs godība, un 
ne no sevis paša, vai vājībā vai 
spēkā, vai važās vai brīvībā;

12 un visos laikos un visās vietās 
viņš vērs savu muti un a sludinās 
Manu evaņģēliju kā ar b bazūnes 
balsi, gan dienu, gan nakti. Un 
Es došu viņam tādu spēku, kāds 
nav zināms starp cilvēkiem.

13 Neprasiet a brīnumus, izņe
mot, ja Es jums b pavēlēšu, iz
ņemot c ļaunu garu d izdzīšanu, 
slimo e izdziedināšanu, un pret 
f indīgām čūskām, un pret nāvē
jošām indēm;
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 14 a src Slimo 
dziedināšana.

 15 a Mat. 10:11–15.
  b Marka 6:11;  

Lūk. 10:11;  
M&D 60:15; 
75:19–22; 99:4–5.

 18 a Mat. 10:9–10;  
Lūk. 10:4; 

   M&D 84:78–79.
 19 a Jēk. 5:61–74;  

M&D 39:17; 71:4.
  b src Ordinēt, 

Ordinācija.
25 1 a Jāņa 1:12.  

src Dieva dēli 
un meitas.

  b src Dieva valstība 

   jeb Debesu valstība.
 2 a src Staigāt ar Dievu.
  b src Tikumība.
  c M&D 52:42; 64:30; 

101:18.  
src Ciāna.

 3 a Mat. 9:2.
  b src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums.

14 un a šīs lietas jūs nedarīsit, 
izņemot, ja to prasīs no jums tie, 
kas to vēlas, lai Svētie Raksti tik
tu piepildīti; jo jūs darīsit saska
ņā ar to, kas ir rakstīts.

15 Un katrā vietā, kur jūs a ieie
sit, un viņi nepieņems jūs Manā 
Vārdā, jūs atstāsit lāstu svētības 
vietā, nokratot b pīšļus no savām 
kājām pret tiem kā liecību un 
noslaukot savas kājas ceļmalā.

16 Un notiks, ka katru, kas 
varmācīgi uzliks jums savas ro
kas, jūs pavēlēsit satriekt Manā 
Vārdā; un lūk, Es satriekšu tos 
saskaņā ar jūsu vārdiem, Manis 
noliktajā laikā.

17 Un katrs, kas ies ar likumu 
pret tevi, tiks sodīts ar likumu.

18 Un tu neņemsi nedz a nau
das maku, nedz ceļasomu, nedz 
nūjas, nedz divus svārkus, jo 
baznīca tev dos tanī pašā stun
dā, ko tev vajadzēs ēdienam un 
apģērbam, un apaviem, un nau
dai, un ceļasomai.

19 Jo tu esi aicināts a apgriezt 
Manu vīna dārzu ar kvēlu ap
griešanu, jā, patiesi pēdējo reizi; 
jā, un arī visi tie, kurus tu esi 
b ordinējis, un viņi to darīs patie
si pēc šī parauga. Āmen.

25. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Harmonijā, Pensilvā
nijas štatā, 1830. gada jūlijā (skat. 24. nodaļas ievadu). Šī atklāsme 
pavēsta Tā Kunga gribu Emmai Smitai, Pravieša sievai.

1–6, Emma Smita, izredzēta kun
dze, ir aicināta palīdzēt un mierināt 
savu vīru; 7–11, Viņa arī ir aicināta 
rakstīt, izskaidrot Svētos Rakstus 
un atlasīt garīgās dziesmas; 12–14, 
Taisnīgo dziesmas ir lūgšana Tam 
Kungam; 15–16, Paklausības prin
cipi šajā atklāsmē attiecas uz visiem.

Uzklausi Tā Kunga, tava Die
va, balsi, kamēr Es runāju uz 
tevi, Emma Smita, Mana meita; 

jo patiesi Es saku tev, visi, kas 
a pieņem Manu evaņģēliju, ir 
dēli un meitas Manā b valstībā.

2 Atklāsmi Es dodu tev attie
cībā uz Manu gribu, un, ja tu 
esi uzticīga un a staigā b šķīstības 
takas Manā priekšā, Es saglabā
šu tavu dzīvību, un tu saņemsi 
c mantojumu Ciānā.

3 Lūk, tavi a grēki ir tev piedoti, 
un tu esi izredzēta kundze, kuru 
Es esmu b aicinājis.
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 5 a src Līdzjūtība.
 7 a vai iecelta.  

src Iecelšana.
 8 a src Roku uzlikšana.
 9 a src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums;  
Pravietis.

  b src Atklāsme;  
Pravietojums, 

Pravietot.
 10 a src Pasaulīgums.
  b src Bagātības;  

Iekārot.
  c Et. 12:4.
 11 a src Garīgā dziesma.
 12 a src Sirds.
  b 1. Laiku 16:9.  

src Dziedāt.

 14 a src Lēnprātīgs, 
Lēnprātība.

  b src Lepnība.
 15 a src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  b src Kronis;  

Paaugstināšana.
  c Jāņa 7:34.
 16 a M&D 1:38.

4 Nekurni par tām lietām, ku
ras tu neesi redzējusi, jo tās ir 
noslēptas no tevis un no pasau
les, kas ir gudrība Manī nāka
majam laikam.

5 Un tava aicinājuma pienā
kums būs būt par a mierinājumu 
Manam kalpam Džozefam Smi
tam, jaunākajam, tavam vīram, 
viņa ciešanās, ar mierinošiem 
vārdiem, lēnprātīgā garā.

6 Un tu iesi ar viņu tad, kad 
viņam būs jāiet, un būsi viņam 
par pierakstītāju, kad viņam 
nebūs neviena cita pierakstītāja, 
lai Es varētu sūtīt Savu kalpu 
Oliveru Kauderiju, kurp vien Es 
gribēšu.

7 Un tu tiksi a ordinēta zem 
viņa rokas izskaidrot Svētos 
Rakstus, un skubināt baznīcu, 
atbilstoši tam, kā tas tiks tev 
dots ar Manu Garu.

8 Jo viņš uzliks tev savas a ro
kas, un tu saņemsi Svēto Garu, 
un tavs laiks daudz tiks veltīts 
rakstīšanai un mācīšanai.

9 Un tev nevajag baidīties, 
jo tavs vīrs atbalstīs tevi baz
nīcā; jo priekš viņiem ir viņa 

a aicinājums, lai visas lietas tiktu 
b atklātas tiem, ko vien Es gribē
šu, saskaņā ar viņu ticību.

10 Un patiesi Es saku tev, ka tu 
noliksi šīs a pasaules b lietas un 
c meklēsi pēc labākām lietām.

11 Un tev tiks dots arī izveidot 
svēto a garīgo dziesmu izlasi, kā 
tas tiks tev dots, kas Man ir pa
tīkami, lai būtu Manā baznīcā.

12 Jo Mana dvēsele priecājas 
a sirds b dziesmā; jā, taisnīgo 
dziesma ir lūgšana Man, un tā 
tiks atbildēta ar svētību uz viņu 
galvām.

13 Tādēļ priecājies savā sirdī 
un līksmojies, un paliec pie de
rībām, kuras tu esi noslēgusi.

14 Turpini a lēnprātīgā garā un 
bīsties b lepnības. Lai tava dvē
sele priecājas par tavu vīru un 
godību, kas nāks uz viņu.

15 Turi Manas pavēles nepār
traukti, un a taisnības b kroni tu 
saņemsi. Un ja tu to nedarīsi, 
tad kur Es esmu, tu c nevari nākt.

16 Un patiesi, patiesi Es saku 
tev, ka šī ir Mana a balss visiem. 
Āmen.

26. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam, Oliveram Kauderijam 
un Džonam Vitmeram Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830. gada 
jūlijā (skat. 24. nodaļas ievadu).
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26 1 a src Svētie 
Raksti—Svēto 
Rakstu nozīmība.

  b M&D 24:3; 37:2.
 2 a 1. Sam. 8:7;  

Mos. 29:26.  

src Vienprātība.
27 1 a Hel. 3:29;  

M&D 6:2.
 2 a src Svētais 

Vakarēdiens.
  b src Godība.

  c src Asinis.
  d src Grēku piedošana.
 5 a Mat. 26:29;  

Marka 14:25;  
Lūk. 22:18.

  b DžS—V 1:30–34.

1, Viņiem tiek dots norādījums stu
dēt Svētos Rakstus un sludināt; 2, 
Tiek apstiprināts vispārējās vien
prātības likums.

Lūk, Es saku jums, ka jūs vel
tīsit savu laiku Svēto Rakstu 
a studēšanai un sludināšanai, un 
baznīcas locekļu apstiprināša
nai b Kolesvilā, un savu zemes 

darbu veikšanai, kas ir nepie
ciešami, līdz tam, kad vēlāk jūs 
iesit uz rietumiem noturēt nāko
šo konferenci; un tad tiks darīts 
zināms, kas jums ir jādara.

2 Un viss tiks darīts ar a vis
pārēju vienprātību baznīcā, ar 
daudzām lūgšanām un ticību, 
jo visu jūs saņemsit ar ticību. 
Āmen.

27. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas 
štatā, 1830. gada augustā. Gatavojot dievkalpojumu, kurā bija jāsniedz 
Svētais Vakarēdiens no maizes un vīna, Džozefs devās sagādāt vīnu. 
Viņš sastapa debesu vēstnesi un saņēma šo atklāsmi, daļa no kuras tika 
pierakstīta tajā brīdī un atlikusī daļa pēc tam septembrī. Tagad Baznī
cas Svētā Vakarēdiena dievkalpojumos vīna vietā tiek izmantots ūdens.

1–4, Tiek izskaidroti simboli, kas 
jāizmanto Svētā Vakarēdiena izda
līšanā; 5–14, Kristus un Viņa kalpi 
no visiem laikiem pieņems Svēto 
Vakarēdienu; 15–18, Apvelciet vi
sas Dieva bruņas.

Uzklausiet Jēzus Kristus, jūsu 
Kunga, jūsu Dieva un jūsu Pes
tītāja, balsi, kura vārds ir a dzīvs 
un spēcīgs.

2 Jo lūk, Es saku jums, ka nav 
svarīgi, ko jūs ēdīsit vai ko jūs 
dzersit, kad jūs pieņemat a Svēto 
Vakarēdienu, ja būs tā, ka jūs to 
darāt ar aci, vērstu tikai uz Manu 
b godību—atceroties Tēva priekšā 
Manu miesu, kas tika nolikta par 

jums, un Manas c asinis, kas tika 
izlietas jūsu grēku d piedošanai.

3 Tādēļ pavēli Es dodu jums, 
lai jūs nepirktu nedz vīnu, nedz 
stipru dzērienu no jūsu ienaid
niekiem;

4 tādēļ jūs nebaudīsiet neko 
tādu, izņemot tikai, ja tas ir jauns 
vīns, pagatavots starp jums; jā, 
šajā Mana Tēva valstībā, kura 
tiks uzcelta uz zemes.

5 Lūk, šī ir gudrība Manī; tādēļ 
nebrīnieties, jo nāk stunda, kad 
es a dzeršu no vīna koka augļiem 
kopā ar jums uz zemes, un ar 
b Moroniju, kuru Es esmu sūtījis 
pie jums atklāt Mormona Grā
matu, kas satur Mana mūžīgā 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 26:1–27:5 48



 5 c Ec. 37:16.  
src Efraims—Efraima 
jeb Jāzepa vēzda.

 6 a src Ēlija.
 7 a Lūk. 1:17–19.
  b Lūk. 1:13;  

M&D 84:27–28.
 8 a M&D 13.  

src Ārona priesterība.
  b src Ordinēt, 

Ordinācija.
  c 2. Moz. 28:1–3, 41;  

M&D 107:13.
 9 a 1. Ķēn. 17:1–22;  

2. Ķēn. 1–2;  
M&D 2; 110:13–16;  
DžS—V 1:38–39.  

src Elija.
  b src Ģenealoģija, 

ciltsraksti.
 10 a src Ābrahāma  

derība.
 11 a src Ādams.
 12 a DžS—V 1:72.  

src Melhisedeka 
priesterība.

  b src Apustulis.
  c Ap. d. 1:8.
 13 a Mat. 16:19.
  b src Priesterības 

atslēgas.
  c src Evaņģēlijs.
  d src Atklāšana.
  e Jēk. 5:71;  

M&D 43:28–30.
  f Ef. 1:9–10;  

M&D 112:30; 124:41.
  g M&D 84:100.
 14 a Jāņa 6:37; 17:9, 11;  

3. Nef. 15:24;  
M&D 50:41–42; 84:63.

 15 a Rom. 13:12;  
Ef. 6:11–18.

  b Mal. 3:2;  
M&D 87:8.

 16 a Jes. 11:5.
  b src Patiesība.
  c src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  d Jes. 59:17.
  e 2. Nef. 19:6.

evaņģēlija pilnību, kuram Es 
esmu uzticējis Efraima c vēzdas 
pieraksta atslēgas;

6 un arī ar a Ēliju, kuram Es 
esmu uzticējis atslēgas visu lie
tu īstenošanai, kas ir runātas ar 
visu svēto praviešu muti kopš 
pasaules sākuma, attiecībā uz 
pēdējām dienām;

7 un arī Jāni, Caharijas dēlu, 
tā Caharijas, kuru viņš a (Ēlija) 
apmeklēja un deva solījumu, ka 
viņam būs dēls, un viņa vārds 
būs b Jānis, un viņš tiks piepil
dīts ar Ēlijas garu;

8 to Jāni Es sūtīju pie jums, Sa
viem kalpiem, Džozefa Smita, 
jaunākā, un Olivera Kauderija, 
lai ordinētu jūs pirmajā a prieste
rībā, ko jūs esat saņēmuši, lai jūs 
tiktu aicināti un b ordinēti tāpat 
kā c Ārons;

9 un arī a Eliju, kuram Es esmu 
uzticējis atslēgas spēkam b pie
vērst tēvu sirdis bērniem un 
bērnu sirdis tēviem, lai visa 
zeme netiktu sista ar lāstu;

10 un arī ar Jāzepu un Jēkabu, 
un Īzāku, un Ābrahāmu, jūsu tē
viem, pie kuriem a solījumi paliek;

11 un arī ar Mihaēlu jeb 

a Ādamu, visu tēvu, visu vadoni, 
senāko pēc dienām;

12 un arī ar Pēteri un Jēkabu, 
un Jāni, kurus Es sūtīju pie jums, 
ar kuriem Es esmu a ordinējis jūs 
un apstiprinājis jūs par b apus
tuļiem un Mana Vārda īpašiem 
c lieciniekiem, un nest jūsu kal
pošanas un to pašu lietu atslē
gas, ko Es esmu atklājis viņiem;

13 jums, kam Es esmu a uzticē
jis Manas valstības b atslēgas un 
c evaņģēlija d atklāšanu e pēdējos 
laikos; un laiku f pilnībā, kurā Es 
sapulcināšu kopā g vienā visu, 
gan kas ir debesīs, gan kas ir uz 
zemes;

14 un arī visiem tiem, kurus 
Mans Tēvs ir a devis Man no pa
saules.

15 Tādēļ priecājieties savās sir
dīs un līksmojieties, un apjoziet 
savus gurnus, un uzvelciet visas 
Manas a bruņas, lai jūs varētu no
stāvēt tajā ļaunajā dienā, izdarī
juši visu, lai jūs varētu b pastāvēt.

16 Tāpēc stāviet, a apjozuši sa
vus gurnus ar b patiesību, uzvil
kuši c taisnības d krūšu bruņas un 
savas kājas apāvuši ar gatavību 
e miera evaņģēlijam, ko Es esmu 
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sūtījis Savus f eņģeļus jums no
dot;

17 satvēruši ticības vairogu, ar 
ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā 
a ugunīgās bultas;

18 un ņemiet glābšanas bruņu 
cepuri, un Mana Gara, kuru Es iz

liešu pār jums, zobenu, un Manu 
vārdu, ko Es atklāšu jums, un 
esiet vienoti attiecībā par visām 
lietām, ko jūs prasāt no Manis, un 
esiet uzticīgi, līdz Es nākšu, un 
jūs tiksit a aizrauti, lai tur, kur Es 
esmu, būtu b arī jūs. Āmen.

 16 f M&D 128:19–21.
 17 a 1. Nef. 15:24;  

M&D 3:8.
 18 a 1. Nef. 13:37;  

M&D 17:8.
  b Jāņa 14:3.
28 1 a M&D 20:3.

  b src Mācīt, Skolotājs— 
Mācīšana ar Garu.

  c src Mierinātājs.
 2 a M&D 35:17–18; 43:4.
  b 2. Nef. 3:14–20.  

src Smits Džozefs, 
jaunākais.

 3 a src Ārons, 
Mozus brālis.

  b src Pilnvaras.
 4 a 2. Moz. 4:12–16;  

M&D 24:5–6.
 7 a M&D 64:5; 84:19.
  b src Dieva noslēpumi.

28. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada septembrī. Hairemam Peidžam, 
Baznīcas loceklim, bija kāds akmens, un viņš bija uzdevis, ka sa
ņēmis atklāsmes ar tā palīdzību attiecībā uz Ciānas uzcelšanu un 
Baznīcas kārtību. Vairāki locekļi bija pievilti ar šiem nepatiesajiem 
apgalvojumiem, un pat Olivers Kauderijs bija aplami ietekmēts no 
tiem. Īsi pirms nozīmētās konferences Pravietis nopietni vaicāja To 
Kungu attiecībā par šo lietu, un sekoja šī atklāsme.

1–7, Džozefam Smitam ir noslē
pumu atslēgas, un tikai viņš sa
ņem atklāsmes Baznīcai; 8–10, 
Oliveram Kauderijam ir jāsludina 
lamaniešiem; 11–16, Sātans pievīla 
Hairemu Peidžu un deva tam vil
tus atklāsmes.

Lūk, Es saku tev, a Oliver, ka tev 
tiks dots tas, ka tu tiksi baznī
cas uzklausīts visās lietās, ko 
tu tiem b mācīsi ar c Mierinātāju, 
attiecībā uz atklāsmēm un pavē
lēm, kuras Es esmu devis.

2 Bet, lūk, patiesi, patiesi Es 
saku tev, a neviens netiks nozī
mēts saņemt pavēles un atklās
mes šajā baznīcā, izņemot Manu 
kalpu b Džozefu Smitu, jaunāko, 

jo viņš tās saņem tāpat kā Mo
zus.

3 Un tu būsi, tāpat kā a Ārons, 
paklausīgs tam, ko Es došu vi
ņam, lai uzticīgi, ar spēku un 
b varu, paziņotu pavēles un at
klāsmes baznīcai.

4 Un ja tu kādā brīdī tiec Mie
rinātāja vadīts a runāt vai mācīt, 
vai katrreiz, kad ir pavēle baznī
cai, tu vari to darīt.

5 Bet tu nerakstīsi pavēles vei
dā, bet kā gudrību;

6 un tev nebūs pavēlēt viņam, 
kurš ir tev priekšgalā un visas 
baznīcas priekšgalā;

7 jo Es esmu devis viņam a at
slēgas no b noslēpumiem un 
atklāsmēm, kuras ir aizzīmogo
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tas, līdz es nozīmēšu tiem citu 
viņa vietā.

8 Un tagad, lūk, Es saku tev, ka 
tev ir jāiet pie a lamaniešiem un 
jāsludina tiem Mans b evaņģēlijs; 
un kā viņi pieņems tavas mācī
bas, tā tu veidosi Manu baznīcu 
viņu vidū; un tev būs atklāsmes, 
bet neraksti tās pavēles veidā.

9 Un tagad, lūk, Es saku tev, 
ka tas nav atklāts un neviens 
cilvēks nezina, kur a Ciānas b pil
sēta tiks uzcelta, bet tas tiks dots 
vēlāk. Lūk, Es saku tev, ka tas 
būs pie robežas ar lamaniešiem.

10 Tu nepametīsi šo vietu, 
pirms beigsies konference; un 
Mans kalps Džozefs tiks nozī
mēts būt par priekšsēdētāju 
konferencē ar tās balsi, un ko 
viņš sacīs tev, tu runāsi.

11 Un vēl, tu ņem savu brāli 
Hairemu Peidžu, a viens pret 

vienu, un saki viņam, ka tas, ko 
viņš ir rakstījis no tā akmens, 
nav no Manis, un ka b Sātans 
viņu ir c pievīlis;

12 jo lūk, šīs lietas viņam nav 
tikušas nozīmētas, nedz arī tiks 
nozīmētas kādam no šīs baznī
cas pretēji baznīcas derībām.

13 Jo visam ir jātiek darītam 
kārtībā un ar a vispārēju vienprā
tību baznīcā, ar ticības lūgšanu.

14 Un tu palīdzēsi atrisināt 
visas šīs lietas, saskaņā ar baz
nīcas derībām, pirms tu dosies 
savā ceļojumā starp lamanie
šiem.

15 Un no tā brīža, kad tu do
sies, līdz tam laikam, kad tu at
griezīsies, tev tiks a dots, kas tev 
ir jādara.

16 Un tev ir jāver sava mute 
visu laiku, sludinot Manu evaņ
ģēliju ar prieka skaņu. Āmen.

 8 a 2. Nef. 3:18–22;  
M&D 30:5–6; 32:1–3.

  b M&D 3:19–20.
 9 a M&D 52:42–43.  

src Ciāna.

  b M&D 57:1–3.
 11 a Mat. 18:15.
  b Jāņa atkl. 20:10.
  c M&D 43:5–7.
 13 a src Vienprātība.

 15 a 2. Nef. 32:3, 5.
29 1 a src ES ESMU.
  b src Žēlīgs, Žēlastība.
  c src Izpirkt, Grēku 

Izpirkšana.

29. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu sešu elderu klātbūtnē 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada septembrī. Šī atklāsme tika dota 
dažas dienas pirms konferences, kas sākās 1830. gada 26. septembrī.

1–8, Kristus sapulcina Savus 
izraudzītos; 9–11, Viņa atnāk
šana ieies Tūkstošgadē; 12–13, 
Divpadsmit tiesās visu Israēlu; 
14–21, Zīmes, sērgas un posts 
ievadīs Otro Atnākšanu; 22–28, 
Pēdējā augšāmcelšanās un galīgā 
tiesa būs pēc Tūkstošgades; 29–
35, Visas lietas ir garīgas Tam 
Kungam; 36–39, Velns un viņa 

pulki tika padzīti no debesīm kār
dināt cilvēku; 40–45, Krišana un 
Izpirkšana atnes glābšanu; 46–
50, Mazi bērni ir atpestīti caur  
Izpirkšanu.

Klausieties Jēzus Kristus, jūsu 
Pestītāja, Diženā a Es Esmu, bal
si, kura b žēlastības roka ir c izpir
kusi jūsu grēkus;
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2 kurš a sapulcinās Savus ļau
dis tāpat kā vista sapulcina 
kopā savus cālīšus apakš saviem 
spārniem, patiesi tik daudzus, 
cik uzklausīs Manu balsi un 
b pazemosies Manā priekšā, un 
piesauks Mani varenā lūgšanā.

3 Lūk, patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka tagad jūsu grēki ir jums 
a piedoti, tādēļ jūs saņemat šīs lie
tas, bet atcerieties vairs negrēkot, 
lai briesmas nenāktu pār jums.

4 Patiesi Es saku jums, ka jūs 
esat izraudzīti no pasaules slu
dināt Manu evaņģēliju ar prieka 
skaņu, kā ar bazūnes a balsi.

5 Priecājieties savā sirdī un 
līksmojieties, jo Es esmu jūsu 
a vidū un esmu jūsu b aizstāvis 
Tēva priekšā; un tā ir Viņa labā 
griba dot jums c valstību.

6 Un, kā ir rakstīts: Visu, ko jūs 
a ticībā b lūgsit, būdami c vienoti 
lūgšanā, saskaņā ar Manu pavē
li, jūs saņemsit.

7 Un jūs esat aicināti īstenot 
Manu a izredzēto b sapulcināša
nu; jo Mani izredzētie c klausās 
Manu balsi un nenocietina sa
vas d sirdis;

8 tādēļ no Tēva ir nācis lēmums, 

ka viņiem ir jātiek a sapulcinā
tiem vienā vietā uz šīs zemes vir
sas, lai b sagatavotu viņu sirdis 
un būtu sagatavoti visās lietās 
uz to dienu, kad c bēdas un posts 
tiks sūtīts ļaunajiem.

9 Jo tā stunda ir tuvu un tā die
na drīz būs klāt, kad zeme būs 
nobriedusi; un visi a lepnie un 
tie, kas dara ļaundarības, būs kā 
b rugāji; un Es tos c sadedzināšu, 
saka Pulku Kungs, tā ka ļaunda
rības vairs nebūs uz zemes;

10 jo tā stunda ir tuvu, un tam, 
kas tika Manu apustuļu a runāts, 
ir jātiek piepildītam; jo kā viņi 
teica, tā tam ir jānotiek;

11 jo Es atklāšu Sevi no debe
sīm ar spēku un lielu godību, ar 
visiem debesu a pulkiem, un dzī
vošu b taisnībā ar cilvēkiem uz 
zemes c tūkstoš gadus, un ļaunie 
nepastāvēs.

12 Un vēl, patiesi, patiesi Es 
saku jums, un tas iznācis kā stin
grs lēmums pēc Tēva gribas, ka 
Mani a apustuļi, tie Divpadsmit, 
kas bija ar Mani Manā kalpoša
nā Jeruzālemē, stāvēs pie Manas 
labās rokas Manas atnākšanas 
dienā b uguns stabā, būdami 

 2 a Mat. 23:37;  
3. Nef. 10:4–6.

  b src Pazemīgs, 
Pazemība.

 3 a src Piedot.
 4 a Al. 29:1–2;  

M&D 19:37; 30:9.
 5 a Mat. 18:20;  

M&D 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b src Aizstāvis.
  c src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
 6 a Marka 11:24.
  b Mat. 21:22; Jāņa 14:13.
  c 3. Nef. 27:1–2;  

M&D 84:1.

 7 a Marka 13:20;  
M&D 84:34.  
src Izredzētie.

  b src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  c Al. 5:37–41.
  d src Sirds.
 8 a M&D 45:64–66; 57:1.
  b M&D 58:6–9; 78:7.
  c M&D 5:19; 43:17–27.
 9 a 2. Nef. 20:33;  

3. Nef. 25:1.  
src Lepnība.

  b Nah. 1:10;  
Mal. 3:19;  
1. Nef. 22:15, 23;  
DžS—V 1:37.

  c M&D 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94;  
101:23–25; 133:64.  
src Zeme—Zemes 
attīrīšana.

 10 a src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 11 a DžS—M 1:37.
  b src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  c src Jēzus Kristus—

Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē;  
Tūkstošgade.

 12 a src Apustulis.
  b Jes. 66:15–16;  

M&D 130:7; 133:41.
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ietērpti taisnības apmetņos, ar 
kroņiem uz savām galvām, c go
dībā, tāpat kā Es esmu, lai d tie
sātu visu Israēla namu, patiesi 
tos, kas Mani ir mīlējuši un turē
juši Manas pavēles, un nevienu  
citu.

13 Jo a bazūne skanēs gan ilgi, 
gan skaļi, tāpat kā Sinaja kalnā, 
un visa zeme trīcēs, un viņi b iz
nāks—jā, patiesi—c mirušie, kas 
nomira Manī, lai saņemtu tais
nības d kroni un tiktu ietērpti, 
e tāpat kā Es esmu, lai būtu ar 
Mani, lai mēs būtu vienoti.

14 Bet, lūk, Es saku jums, ka 
pirms šī lielā a diena nāks, b saule 
aptumšosies un mēness pārvēr
tīsies asinīs, un zvaigznes kritīs 
no debesīm, un būs lielākas c zī
mes debesīs augšā un uz zemes 
apakšā;

15 un būs raudāšana un a gau
došana starp cilvēku pūļiem;

16 un tiks stipra a krusa sūtīta, 
lai iznīcinātu labību uz zemes.

17 Un notiks, dēļ pasaules 
ļaundarības, ka Es a atriebšos 
b bezdievīgajiem, jo tie nenožē
los grēkus; jo Mana sašutuma 
kauss ir pilns; jo lūk, Manas 

c asinis tos neattīrīs, ja viņi Manī 
neklausīsies.

18 Tādēļ Es, Dievs Tas Kungs, 
sūtīšu kukaiņus uz zemes vir
sas, kas sagrābs tās iedzīvotājus 
un ēdīs viņu miesu, un liks kā
puriem rasties viņos;

19 un viņu mēles tiks apturē
tas, lai viņi a nerunātu pret Mani; 
un viņu miesa atkritīs no viņu 
kauliem, un viņu acis no viņu 
dobumiem;

20 un notiks, ka meža a zvēri 
un putni gaisā tos aprīs.

21 Un lielā un a nešķīstā baznī
ca, kas ir visas zemes b netikle, 
tiks nogāzta ar c iznīcinošu ugu
ni, atbilstoši tam, kā tas tika ru
nāts ar pravieša Ecēhiēla muti, 
kurš runāja par šīm lietām, kas 
vēl nav notikušas, bet noteikti 
d notiks, kā Es dzīvoju, jo negan
tībai nebūs valdīt.

22 Un vēl, patiesi, patiesi Es 
saku jums, ka tad, kad a tūkstoš 
gadi būs beigušies un cilvēki at
kal sāks noliegt savu Dievu, Es 
saudzēšu zemi, bet tikai b neilgu 
laiku;

23 un nāks a gals, un debesis un 
zeme tiks aprītas un b pazudīs, 

 12 c src Godība;  
Jēzus Kristus— 
Jēzus Kristus godība.

  d Mat. 19:28;  
Lūk. 22:30;  
1. Nef. 12:9;  
Morm. 3:18–19.

 13 a M&D 43:18; 45:45.
  b M&D 76:50.
  c M&D 88:97; 133:56.
  d src Kronis;  

Paaugstināšana.
  e M&D 76:94–95; 

84:35–39.
 14 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
  b Joēla 2:10;  

DžS—M 1:33.
  c src Laiku zīmes.
 15 a Mat. 13:42.
 16 a Ec. 38:22;  

Jāņa atkl. 11:19; 16:21.
 17 a Jāņa atkl. 16:7–11;  

2. Nef. 30:10;  
DžS—M 1:53–55.  
src Atriebība.

  b src Ļauns, 
Ļaundarība.

  c 1. Jāņa 1:7;  
Al. 11:40–41;  
M&D 19:16–18.

 19 a Cak. 14:12.
 20 a Jes. 18:6; Ec. 39:17;  

Jāņa atkl. 19:17–18.

 21 a src Velns—Velna 
baznīca.

  b Jāņa atkl. 19:2.
  c Joēla 1:19–20; 2:3;  

M&D 97:25–26.  
src Zeme—Zemes 
attīrīšana.

  d M&D 1:38.
 22 a src Tūkstošgade.
  b Jāņa atkl. 20:3;  

M&D 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mat. 24:14.  
src Pasaule—
Pasaules gals.

  b Mat. 24:35;  
DžS—M 1:35.
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un būs jaunas debesis un c jauna 
zeme.

24 Jo visam vecajam ir a jāpa
iet, un visam jākļūst jaunam, 
pat debesīm un zemei, un vi
sam, kas ir uz tām—cilvēkiem 
un zvēriem, putniem gaisā un 
zivīm jūrā;

25 un neviens a mats, neviens 
puteklītis nezudīs, jo tas ir 
Manu roku darbs.

26 Bet, lūk, patiesi Es saku 
jums, pirms zeme zudīs, a Miha
ēls, Mans b erceņģelis, pūtīs savu 
c bazūni, un tad visi mirušie d pa
modīsies, jo viņu kapi tiks at
vērti, un viņi e iznāks laukā—jā, 
patiesi visi.

27 Un visi a taisnīgie tiks sapul
cināti pie Manas b labās rokas 
mūžīgajai dzīvei; un bezdie
vīgos pie Manas kreisās rokas 
Es kaunēšos atzīt par savējiem 
Tēva priekšā;

28 tādēļ Es teikšu tiem: a Eita 
nost no manis, jūs nolādētie, 
mūžīgajā b ugunī, kas sataisīta 
c velnam un viņa eņģeļiem.

29 Un tagad, lūk, Es saku jums, 
nekad nevienu reizi Es neesmu 
darījis zināmu ar Savu paša 
muti, ka viņi atgriezīsies, jo, 
a kur Es esmu, viņi nevar nākt, jo 
viņiem nav spēka.

30 Bet atcerieties, ka visi Mani 
sodi nav doti cilvēkiem; un kā 

vārdi ir nākuši no Manas mutes, 
patiesi tā tie tiks piepildīti, ka 
a pirmie būs pēdējie un pēdējie 
būs pirmie visās lietās, ko Es 
esmu radījis ar Mana spēka vār
du, kas ir Mana Gara spēks.

31 Jo ar Sava Gara spēku Es 
tās a radīju; jā, visas lietas, gan 
b garīgi, gan laicīgi—

32 vispirms a garīgi, pēc tam 
laicīgi, kas ir Mana darba sā
kums; un tad, vispirms laicīgi, 
un pēc tam garīgi, kas ir Mana 
darba beigas—

33 sacīdams jums, lai jūs varē
tu dabiski saprast; bet Man pa
šam Maniem darbiem nav nedz 
a gala, nedz sākuma; bet tas ir 
dots jums, lai jūs varētu saprast, 
tāpēc, ka jūs to jautājāt Man un 
esat saskaņā.

34 Tādēļ patiesi Es saku jums, 
ka visas lietas Man ir garīgas, 
un nekad Es neesmu devis jums 
likumu, kurš būtu bijis laicīgs—
nedz kādam cilvēkam, nedz cil
vēku bērniem, nedz Ādamam, 
jūsu tēvam, kuru Es radīju.

35 Lūk, Es devu viņam, lai viņš 
a rīkotos pats, un Es devu viņam 
pavēles, bet nevienu laicīgu pa
vēli Es viņam nedevu, jo Manas 
b pavēles ir garīgas; tās nav nedz 
dabiskas, nedz laicīgas, nedz 
miesiskas, nedz jutekliskas.

36 Un notika, ka Ādams, 

 23 c src Zeme—Zemes 
galīgais stāvoklis.

 24 a Jāņa atkl. 21:1–4.
 25 a Al. 40:23.
 26 a src Ādams;  

Mihaēls, Miķelis.
  b src Erceņģelis.
  c 1. kor. 15:52–55.
  d src Augšāmcelšanās;  

Nemirstīgs, 
Nemirstība.

  e Jāņa 5:28–29.
 27 a src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  b Mat. 25:33.  

src Tiesa, Pēdējā.
 28 a Mat. 25:41;  

M&D 29:41.
  b M&D 43:33.
  c src Velns.
 29 a Jāņa 7:34;  

M&D 76:112.

 30 a Mat. 19:30;  
1. Nef. 13:42.

 31 a src Radīt, Radīšana.
  b Moz. 3:4–5.
 32 a src Garīgā radīšana.
 33 a Psm. 111:7–8;  

Moz. 1:4.
 35 a src Rīcības brīvība.
  b src Dieva pavēles,  

baušļi.
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būdams velna kārdināts,—jo 
lūk, a velns bija pirms Ādama, 
jo viņš b sacēlās pret Mani, sacī
dams: Dod man Savu c godu,—
kas ir Mans d spēks; un arī e trešo 
daļu no debesu f pulkiem novēr
sa viņš no Manis dēļ viņu g rīcī
bas brīvības;

37 un viņi tika nogāzti lejā, un 
tā radās a velns un viņa b eņģeļi;

38 un lūk, vieta ir sagatavota 
tiem no sākuma, šī vieta ir a elle.

39 Un ir nepieciešams, lai velns 
varētu a kārdināt cilvēku bērnus, 
vai arī viņi nevarēs rīkoties paši; 
jo, ja viņiem nekad nebūs bijis 
b rūgtuma, viņi nevarēs zināt, 
kas ir salds,—

40 tādēļ notika, ka velns kār
dināja Ādamu, un viņš baudīja 
aizliegto a augli un pārkāpa pa
vēli, ar ko viņš tika b pakļauts 
velna gribai, tāpēc ka viņš ļāvās 
kārdinājumam.

41 Tādēļ Es, Dievs Tas Kungs, 
liku, lai viņš tiktu a izdzīts no 
b Ēdenes dārza, no Manas klāt
būtnes, dēļ viņa pārkāpuma, 
ar ko viņš kļuva c garīgi miris, 
kas ir pirmā nāve, tieši tā pati 

nāve, kas ir pēdējā d nāve, kas 
ir garīga, kas tiks pasludināta 
bezdievīgajiem, kad Es teikšu: 
Eita prom, jūs e nolādētie.

42 Bet, lūk, Es saku jums, ka 
Es, Dievs Tas Kungs, devu Āda
mam un viņa pēcnācējiem, ka 
viņi a nemirs laicīgajā nāvē, ka
mēr Es, Dievs Tas Kungs, nebū
šu sūtījis b eņģeļus sludināt tiem 
c grēku nožēlošanu un d pestīša
nu caur ticību Mana e Vienpie
dzimušā Dēla Vārdam.

43 Un tā Es, Dievs Tas Kungs, 
nozīmēju cilvēkam viņa a pār
baudes dienas, lai ar savu da
bisko nāvi viņš tiktu b uzcelts 
c nemirstībā d mūžīgajai dzīvei, 
tieši tik daudzi, cik ticēs;

44 un tie, kas neticēs—mūžī
gajai a sodībai; jo viņi nevar tikt 
atpestīti no viņu garīgās kri
šanas, tāpēc ka viņi nenožēlo 
grēkus;

45 jo viņi drīzāk mīl tumsību 
nekā gaismu, un viņu a darbi 
ir ļauni, un viņi saņems savas 
b algas no tā, kuru izvēlējušies 
paklausīt.

46 Bet lūk, Es saku jums, ka 

 36 a M&D 76:25–26;  
Moz. 4:1–4.

  b src Padome debesīs.
  c src Gods.
  d Jes. 14:12–14;  

M&D 76:28–29.
  e Jāņa atkl. 12:3–4.
  f M&D 38:1; 45:1.  

src Pirmsmirstīgā 
dzīve.

  g src Rīcības brīvība.
 37 a src Velns.
  b 2. Pēt. v. 2:4;  

Jūd. v. 1:6;  
Moz. 7:26.  
src Eņģeļi.

 38 a src Elle.
 39 a Moz. 4:3–4.  

src Kārdināt, 
Kārdinājums.

  b Moz. 6:55.
 40 a 1. Moz. 3:6;  

Moz. 4:7–13.
  b 2. Nef. 10:24;  

Mos. 16:3–5;  
Al. 5:41–42.

 41 a src Ādama un 
Ievas Krišana.

  b src Ēdene.
  c src Nāve, garīgā.
  d Al. 40:26.
  e M&D 29:27–28; 

76:31–39.
 42 a 2. Nef. 2:21.  

src Nāve, fiziskā.
  b Al. 12:28–30.

  c src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  d src Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana.

  e Moz. 5:6–8.
 43 a Al. 12:24; 42:10.
  b src Augšāmcelšanās.
  c Moz. 1:39.  

src Nemirstīgs, 
Nemirstība.

  d src Mūžīgā dzīve.
 44 a M&D 19:7–12.  

src Sodība.
 45 a Jāņa 3:18–20;  

M&D 93:31–32.
  b Mos. 2:32–33;  

Al. 3:26–27; 
5:41–42; 30:60.
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mazi a bērni ir b atpestīti kopš 
pasaules radīšanas caur Manu 
Vienpiedzimušo;

47 tādēļ viņi nevar grēkot, jo 
Sātanam nav dota vara a kārdi
nāt mazus bērnus, līdz tie kļūst 
b atbildīgi Manā priekšā;

48 jo tiem tiek dots patiesi tā, 
kā Es gribu, saskaņā ar Mana 
paša labpatiku, lai lielas lietas 

tiktu pieprasītas no viņu a tēvu 
rokas.

49 Un vēl, Es saku jums, ku
ram, kam ir zināšanas, Es nees
mu pavēlējis nožēlot grēkus?

50 Un tas, kam nav a sapraša
nas, tas paliek Manī, rīkoties 
atbilstoši tam, kas ir rakstīts. Un 
tagad Es nesludinu jums vairāk 
šajā reizē. Āmen.

30. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Deividam Vitmeram, 
Pīteram Vitmeram, jaunākajam, un Džonam Vitmeram Feijetā, 
Ņujorkas štatā, 1830.  gada septembrī, pēc trīs dienu konferences 
Feijetā, bet pirms Baznīcas elderi šķīrās. Sākotnēji šis materiāls 
tika publicēts kā trīs atklāsmes; to vienā nodaļā apvienoja Pravietis 
grāmatas „Mācība un Derības” 1835. gada izdevumā.

1–4, Deivids Vitmers ir sodīts par 
nespēju kalpot uzcītīgi; 5–8, Pīte
ram Vitmeram, jaunākajam, ir jā
pavada Olivers Kauderijs misijā pie 
lamaniešiem; 9–11, Džons Vitmers 
tiek aicināts sludināt evaņģēliju.

Lūk, Es saku tev, a Deivid, ka tu 
esi b nobijies cilvēku un neesi 
c paļāvies uz Mani pēc spēka, kā 
tev vajadzēja.

2 Bet tavs prāts bija uz a zemes 
lietām vairāk nekā uz Manām, 
tava Radītāja, un tās kalpošanas 
lietām, kurai tu tiki aicināts; un 
tu neesi uzklausījis Manu Garu 
un tos, kas bija nolikti pār tevi, 

bet tiki pārliecināts no tiem, ku
riem Es nebiju pavēlējis.

3 Tādēļ tu esi atstāts, lai prasī
tu pats no Manas rokas un a pār
domātu par tām lietām, ko tu esi 
saņēmis.

4 Un tavas mājas būs tava tēva 
namā, līdz Es došu tev tālākās 
pavēles. Un tev a jākalpo baznīcā 
un pasaules priekšā, un apgaba
los visapkārt. Āmen.

5 Lūk, Es saku tev, a Pīter, ka tu 
dosies b ceļojumā ar savu brāli 
Oliveru, jo pienācis ir c laiks, kad 
ir noderīgi Manī, lai tu vērtu 
savu muti, lai sludinātu Manu 
evaņģēliju; tādēļ nebaidies, bet 

 46 a Mor. 8:8, 12;  
M&D 93:38.  
src Bērns, Bērni.

  b M&D 74:7.  
src Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana.

 47 a src Kārdināt, 
Kārdinājums.

  b src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība.

 48 a M&D 68:25.
 50 a M&D 137:7–10.  

src Saprašana.
30 1 a src Vitmers Deivids.
  b Ap. d. 5:29.
  c 2. Laiku 16:7–9.

 2 a M&D 25:10.
 3 a src Pārdomāt.
 4 a src Kalpot, 

Kalpošana.
 5 a src Vitmers Pīters, 

jaunākais.
  b M&D 32:1–3.
  c M&D 11:15.
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d paklausi sava brāļa vārdiem un 
padomam, ko viņš tev dos.

6 Un tev būs ciest visās viņa 
ciešanās, vienmēr paceldams 
savu sirdi uz Mani lūgšanā un 
ticībā par viņa un tavu izglābša
nu; jo Es esmu devis viņam varu 
uzcelt Manu a baznīcu starp b la
maniešiem;

7 un nevienu Es neesmu nozī
mējis būt par viņa padomdevē
ju a virs viņa baznīcā, attiecībā 
uz baznīcas lietām, izņemot 
viņa brāli Džozefu Smitu, jau
nāko.

8 Tādēļ paklausi šīm lietām 
un esi uzcītīgs, turot Manas 

pavēles, un tu tiksi svētīts mū
žīgajai dzīvei. Āmen.

9 Lūk, Es saku tev, Mans kalp 
Džon, ka tu sāksi no šī brīža un 
turpmāk a sludināt Manu evaņ
ģēliju kā ar bazūnes b balsi.

10 Un tavs darbs būs būt pie 
tava brāļa Filipa Barrafa un tajā 
apgabalā visapkārt, jā, kur vien 
tu vari tikt uzklausīts, līdz Es 
pavēlēšu tev aiziet no turienes.

11 Un viss tavs darbs būs Ci
ānā, ar visu tavu dvēseli, no šī 
brīža; jā, tu allaž vērsi savu muti 
Manā lietā, a nebaidoties no tā, 
ko b cilvēks var darīt, jo Es esmu 
c ar tevi. Āmen.

31. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tomasam B. Māršam 
1830. gada septembrī. Šis notikums sekoja tūlīt pēc Baznīcas konfe
rences (skat. 30. nodaļas ievadu). Tomass B. Māršs bija ticis kristīts 
agrāk tajā mēnesī un bija ticis iesvētīts par Baznīcas elderu, pirms 
šī atklāsme tika dota.

1–6, Tomass B. Māršs tiek aicināts 
sludināt evaņģēliju un saņem ap
stiprinājumu, ka viņa ģimenei 
klājas labi; 7–13, Viņam tiek dots 
padoms būt pacietīgam, vienmēr 
lūgt un sekot Mierinātājam.

a Tomas, Mans dēls, svētīts tu 
esi dēļ savas ticības Manam 
darbam.

2 Lūk, tev ir bijis daudz cieša
nu dēļ savas ģimenes; tomēr Es 

svētīšu tevi un tavu ģimeni, jā, 
tavus mazos; un nāk diena, kad 
viņi ticēs un zinās patiesību, un 
būs vienoti ar tevi Manā baz
nīcā.

3 Priecājies savā sirdī un līk
smojies, jo tavas misijas stunda 
ir pienākusi; un tava mēle tiks 
atraisīta, un tu sludināsi a liela 
prieka vēstis šai paaudzei.

4 Tu a pasludināsi tās lietas, 
kas ir tikušas atklātas Manam 

 5 d src Baznīcas vadītāju 
atbalstīšana;  
Padoms.

 6 a src Pēdējo Dienu 
Svēto Jēzus Kristus  
Baznīca.

  b M&D 3:20; 49:24.  

src Lamanieši.
 7 a M&D 20:2–3.
 9 a M&D 15:6.
  b M&D 33:2.
 11 a src Bailes;  

Drosme, Drosmīgs.
  b Jes. 51:7.

  c Mat. 28:19–20.
31 1 a src Māršs Tomass B.
 3 a Jes. 52:7;  

Lūk. 2:10–11;  
Mos. 3:3–5.

 4 a Mos. 18:19;  
M&D 42:12; 52:36.
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kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam. Tu sāksi sludināt no 
šī brīža, jā, lai pļautu tai druvā, 
kas ir jau b balta sadedzināšanai.

5 Tāpēc a laid darbā savu sir
pi ar visu savu dvēseli, un tavi 
grēki ir tev b piedoti, un tev uz 
muguras tiks sakrauti c kūlīši, 
jo d strādnieks ir savas algas cie
nīgs. Tādēļ tava ģimene dzīvos.

6 Lūk, patiesi Es saku tev, aizej 
no viņiem tikai uz neilgu laiku 
un sludini Manu vārdu, un Es 
sagatavošu viņiem vietu.

7 Jā, Es a atvēršu ļaužu sirdis 
un tie tevi pieņems. Un Es no
dibināšu draudzi ar tavu roku;

8 un tu viņus a stiprināsi un sa
gatavosi viņus tam laikam, kad 
tie tiks sapulcināti.

9 Esi a pacietīgs b ciešanās, ne
zaimo pret tiem, kas zaimo. Pār
valdi savu c māju lēnprātībā un 
esi nelokāms.

10 Lūk, Es saku tev, ka tu būsi 
ārsts baznīcai, bet ne pasaulei, 
jo viņi tevi nepieņems.

11 Ej savu ceļu kurp vien Es 
gribēšu, un tev tiks dots ar a Mie
rinātāju, kas tev būs jādara un 
kurp tev būs jāiet.

12 a Lūdz vienmēr, lai tu ne
kristu b kārdinājumā un nepa
zaudētu savu algu.

13 Esi a uzticīgs līdz galam, 
un raugi, Es esmu b ar tevi. Šie 
vārdi nav no cilvēka, nedz no 
cilvēkiem, bet no Manis, patiesi 
Jēzus Kristus, tava Pestītāja, pēc 
Tēva c gribas. Āmen.

 4 b M&D 4:4–6.
 5 a Jāņa atkl. 14:15.
  b src Piedot.
  c M&D 79:3.
  d Lūk. 10:3–11;  

M&D 75:24.
 7 a src Pievēršana, 

Pievērst.
 8 a M&D 81:5; 108:7.

 9 a src Pacietība.
  b src Likstas.
  c src Ģimene—

Vecāku atbildība.
 11 a src Mierinātājs;  

Svētais Gars.
 12 a 3. Nef. 18:17–21.  

src Lūgšana.
  b src Kārdināt, 

   Kārdinājums.
 13 a src Izturēt.
  b Mat. 28:20.
  c src Jēzus Kristus—

Pilnvaras.
32 1 a src Prets Pārlijs 

Pārkers.
  b Mat. 11:28–30.

32. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Pārlijam P. Pretam un 
Zibam Pītersonam Mančestrā, Ņujorkas štatā, 1830. gada oktobra 
sākumā. Elderi juta lielu interesi un vēlēšanos attiecībā uz lama
niešiem, par kuru pareģotajām svētībām Baznīca bija uzzinājusi 
no Mormona Grāmatas. Tāpēc tika pielūgts Tas Kungs, lai Viņš 
norādītu Savu gribu attiecībā uz to, vai elderiem bija jātiek sūtītiem 
tajā laikā pie indiāņu ciltīm Rietumos. Sekoja atklāsme.

1–3, Pārlijs P. Prets un Ziba Pītersons 
tiek aicināti sludināt lamaniešiem un 
pavadīt Oliveru Kauderiju un Pīte
ru Vitmeru, jaunāko; 4–5, Viņiem ir 
jālūdz, lai saprastu Svētos Rakstus.

Un tagad, attiecībā uz Manu 
kalpu a Pārliju P.  Pretu, lūk, Es 
saku viņam, ka tā, kā Es dzīvo
ju, Es gribu, lai viņš sludinātu 
Manu evaņģēliju un b mācītos no 
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 2 a M&D 28:8; 30:5.
  b M&D 3:18–20.
 3 a M&D 58:60.
  b Mat. 18:20;  

M&D 6:32; 38:7.
  c src Aizstāvis.
 4 a 1. Nef. 15:25;  

M&D 84:43–44.

  b M&D 28:2.
  c DžS—V 1:74.
  d src Saprašana.
33 1 a Ebr. 4:12;  

Hel. 3:29–30.
  b Al. 18:32; M&D 6:16.
 2 a Jes. 58:1.
 3 a Jāņa 4:35; 

   M&D 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mat. 20:1–16.
  c Jēk. 5:71;  

M&D 43:28.
 4 a src Tā Kunga 

vīnadārzs.
  b 2. Nef. 28:2–14;  

Morm. 8:28–41.

Manis, un būtu lēnprātīgs un no 
sirds pazemīgs.

2 Un tas, ko Es esmu nozīmējis 
viņam, ir—lai viņš a ietu ar Ma
niem kalpiem Oliveru Kauderi
ju un Pīteru Vitmeru, jaunāko, 
mežonīgā apvidū starp b lama
niešiem.

3 Un a Ziba Pītersons arī ies ar 
viņiem, un Es pats iešu ar vi
ņiem un būšu viņu b vidū; un Es 

esmu viņu c aizstāvis Tēva priek
šā, un nevienam nebūs viņus 
uzvarēt.

4 Un viņi a uzklausīs to, kas ir 
rakstīts un nepretendēs ne uz 
vienu citu b atklāsmi; un viņiem 
vienmēr ir jālūdz, lai Es varētu 
c atklāt to pašu viņu d saprašanai.

5 Un viņi uzklausīs šos vārdus 
un neniekosies, un Es svētīšu 
viņus. Āmen.

33. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ezram Teiram un 
Norsropam Svītam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830.  gada oktobrī. 
Iepazīstinot ar šo atklāsmi, Džozefa Smita vēsturē tiek apliecināts, 
ka „Tas Kungs .  .  . vienmēr ir gatavs apmācīt tādus, kas uzcītīgi 
meklē ticībā”.

1–4, Strādnieki tiek aicināti slu
dināt evaņģēliju vienpadsmitajā 
stundā; 5–6, Baznīca ir nodibināta, 
un izredzētajiem ir jātop sapulci
nātiem; 7–10, Nožēlojiet grēkus, 
jo debesu valstība ir tuvu; 11–15, 
Baznīca ir celta uz evaņģēlija 
klints; 16–18, Sagatavojieties līga
vaiņa atnākšanai.

Lūk, Es saku jums, Mani kalpi 
Ezra un Norsrop, atveriet savas 
ausis un uzklausiet Tā Kunga, 
jūsu Dieva, balsi, kura a vārds 
ir dzīvs un spēcīgs, asāks par 
abpusgriezīgu zobenu, pāršķe
ļot gabalos gan locītavas, gan 

kaulu smadzenes, dvēseli un 
garu, un zina sirds domas un 
b vēlmes.

2 Jo patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka jūs tiekat aicināti pa
celt savas balsis kā ar a bazūnes 
skaņu, lai sludinātu Manu evaņ
ģēliju sabojātai un samaitātai 
paaudzei.

3 Jo lūk, a druva jau ir balta 
pļaujai; un ir b vienpadsmitā 
stunda, un c pēdējo reizi Es ai
cināšu strādniekus Savā vīna 
dārzā.

4 Un Mans a vīna dārzs ir kļu
vis b samaitāts līdz katram sī
kumam; un nav neviena, kas 
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 4 c Rom. 3:12;  
M&D 35:12.

  d 2. Nef. 28:14.
  e src Viltus priesterība.
 5 a src Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus  
Baznīca.

  b src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 6 a src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  b 1. Nef. 19:15–17.
 8 a M&D 88:81.

  b 2. Nef. 1:26–28.
 9 a Psm. 126:6;  

Al. 26:3–5;  
M&D 75:5.

 10 a Mat. 3:1–3.
 11 a src Kristīšana,  

Kristīt.
 12 a 3. Nef. 27:13–22.
 13 a src Klints.
  b Mat. 16:16–19;  

M&D 10:69–70.
 14 a tas ir M&D 20 (skat. 

20. nodaļas ievadu).  

M&D 42:13.
 15 a M&D 20:41.
  b src Roku uzlikšana.
  c src Svētā Gara 

dāvana.
 16 a src Svētie Raksti.
  b 2. Tim. 3:16.
  c Jāņa 6:63.
 17 a Mat. 25:1–13.  

src Līgavainis.
 18 a Jāņa atkl. 22:20.  

src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

darītu c labu, izņemot tikai da
žus; un daudzos gadījumos viņi 
d kļūdās dēļ e viltus priesterībām, 
būdami visi ar samaitātiem prā
tiem.

5 Un patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka šo a baznīcu Es esmu 
b nodibinājis un aicinājis no me
žonīgā apvidus.

6 Un patiesi tā Es a sapulcinā
šu Savus izredzētos no b četrām 
zemes pusēm, patiesi tik dau
dzus, kas ticēs Man un uzklau
sīs Manu balsi.

7 Jā, patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka druva ir jau balta pļau
jai; tādēļ laidiet darbā savus 
sirpjus un pļaujiet ar visu savu 
spēku, prātu un izturību.

8 a Atveriet savas mutes, un tās 
tiks piepildītas, un jūs tapsit tā
pat kā b Nefijs senatnē, kurš ceļo
ja no Jeruzālemes tuksnesī.

9 Jā, atveriet savas mutes un 
nesaudzējiet, un a kūlīši tiks sa
krauti jums uz muguras, jo rau
gi, Es esmu ar jums.

10 Jā, atveriet savas mutes, un 
tās tiks piepildītas, sakot: a No
žēlojiet, nožēlojiet grēkus, un 
sagatavojiet Tam Kungam ceļu, 
un taisiet taisnas Viņa takas, jo 
debesu valstība ir tuvu.

11 Jā, nožēlojiet grēkus un 

topiet a kristīti, ikviens no jums 
savu grēku piedošanai; jā, to
piet kristīti tieši ar ūdeni, un tad 
nāks kristīšana ar uguni un ar 
Svēto Garu.

12 Lūk, patiesi, patiesi Es saku 
jums, šis ir Mans a evaņģēlijs, un 
atcerieties, ka viņiem jābūt ti
cībai Manī, vai arī viņi nekādi 
nevar tapt izglābti;

13 un uz šīs a klints Es celšu 
Savu baznīcu; jā, uz šīs klints 
jūs esat celti, un, ja jūs turpi
nāsit, elles b vārtiem nebūs jūs 
uzvarēt.

14 Un jums būs atcerēties baz
nīcas a norādījumus un derības, 
lai turētu tās.

15 Un tos, kam ir ticība, jūs 
a konfirmēsiet Manā baznīcā ar 
b roku uzlikšanu, un Es dāvāšu 
tiem Svētā Gara c dāvanu.

16 Un Mormona Grāmata un 
Svētie a Raksti ir Manis doti jums 
jūsu b apmācībai, un Mana Gara 
spēks c atdzīvina visas lietas.

17 Tādēļ esiet uzticīgi, vienmēr 
lūdzot Dievu, lai jūsu lukturi 
būtu kārtībā un degtu, un jums 
būtu eļļa, lai jūs būtu gatavi a lī
gavaiņa atnākšanai—

18 jo lūk, patiesi, patiesi Es 
saku jums, ka Es a nākšu ātri. Pa
tiesi tā. Āmen.
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34 1 a src Prets Orsons.
 2 a Jāņa 1:1–5.  

src Gaisma, 
Kristus gaisma.

 3 a Jāņa 3:16; 15:13.  
src Mīlestība.

  b src Pestītājs.
  c src Izpirkt, Grēku 

Izpirkšana;  
Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana.

  d Jāņa 1:9–12;  
Rom. 8:14, 16–17;  
Moz. 6:64–68.  
src Dieva dēli 
un meitas.

 4 a Jāņa 20:29.
 5 a src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums.
 6 a M&D 6:9.
  b src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.

 7 a Jāņa atkl. 1:3.
  b Lūk. 21:27.
 8 a Joēla 2:11;  

Mal. 3:23;  
M&D 43:17–26.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b Jes. 64:2.
 10 a Jes. 58:1.
  b 2. Pēt. v. 1:21.

34. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Orsonam Pretam Fei
jetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada 4. novembrī. Brālis Prets tajā laikā 
bija deviņpadsmit gadus vecs. Viņš bija ticis pievērsts un kristīts, 
kad viņš pirmo reizi izdzirdēja atjaunotā evaņģēlija sludināšanu no 
sava vecākā brāļa Pārlija P. Preta sešas nedēļas iepriekš. Šī atklāsme 
tika saņemta Pītera Vitmera, vecākā, mājā.

1–4, Uzticīgie kļūst par Die
va dēliem caur Izpirkšanu; 5–9, 
Evaņģēlija sludināšana sagatavo 
ceļu Otrajai Atnākšanai; 10–12, 
Pravietošana nāk ar Svētā Gara 
spēku.

Mans dēls a Orson, klausies un 
dzirdi, un raugi, ko tev teikšu 
Es, Dievs Tas Kungs, patiesi 
Jēzus Kristus, tavs Pestītājs;

2 pasaules a gaisma un dzīvība, 
gaisma, kas spīd tumsībā, un 
tumsība to nesaprot;

3 kurš tā a mīlēja pasauli, ka 
b Viņš c atdeva Savu dzīvību, lai 
visi, kas tic, varētu kļūt par Die
va d dēliem. Tāpēc tu esi Mans 
dēls;

4 un a svētīts tu esi tāpēc, ka tu 
ticēji;

5 un vēl vairāk svētīts tu esi 
tāpēc, ka tu esi Manis a aicināts 
sludināt Manu evaņģēliju—

6 pacelt savu balsi kā ar bazū
nes skaņu, kas skan skaļi un ilgi, 
un a piesaukt grēku nožēlošanu 

sabojātai un samaitātai paau
dzei, sataisot Tam Kungam ceļu 
Viņa b Otrajai Atnākšanai.

7 Jo lūk, patiesi, patiesi Es saku 
tev, a laiks drīz būs klāt, kad Es 
nākšu b mākonī ar spēku un lielu 
godību.

8 Un tā būs a liela diena Manas 
atnākšanas laikā, jo visas tautas 
b drebēs.

9 Bet pirms šī lielā diena nāks, 
saule aptumšosies un mēness 
pārvērtīsies asinīs; un zvaigznes 
nedos savu gaismu, un dažas 
kritīs, un lielas iznīcības gaida 
bezdievīgos.

10 Tādēļ pacel savu balsi un 
a nesaudzē, jo Dievs Tas Kungs 
ir runājis; tādēļ pravieto, un tas 
tiks dots ar Svētā Gara b spēku.

11 Un ja tu būsi uzticīgs, lūk, 
Es būšu ar tevi, līdz Es nākšu—

12 un patiesi, patiesi Es saku 
tev, Es nākšu ātri. Es esmu tavs 
Kungs un tavs Pestītājs. Patiesi 
tā. Āmen.
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35 1 a src Tas Kungs.
  b Jāņa atkl. 1:8.  

src Alfa un Omega.
  c 1. Nef. 10:19;  

M&D 3:2.
  d Ebr. 13:8;  

M&D 38:1–4; 39:1–3.
 2 a src Krustā sišana.

  b M&D 20:25; 45:5, 8.
  c src Dieva dēli 

un meitas.
  d Jāņa 17:20–23.  

src Vienotība.
  e src Dievs, Dievība.
 4 a Mal. 3:1; Mat. 11:10;  

1. Nef. 11:27;  

M&D 84:27–28.
  b 3. Nef. 25:5–6;  

M&D 2:1; 110:13–15.
 5 a Ap. d. 19:1–6.
 6 a src Kristīšana, Kristīt.
  b src Svētā Gara 

dāvana.
  c src Roku uzlikšana.

35. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdo
nam Feijetā vai netālu no tās, Ņujorkas štatā, 1830. gada 7. decem
brī. Šajā laikā Pravietis gandrīz katru dienu bija aizņemts, veicot 
Bībeles tulkošanu. Tulkošana sākās agrākais 1830. gada jūnijā, un 
gan Olivers Kauderijs, gan Džons Vitmers bija kalpojuši kā pierak
stītāji. Tā kā viņi tagad bija aicināti citiem pienākumiem, Sidnijs 
Rigdons tika dievišķi aicināts un iecelts, lai kalpotu par Pravieša 
pierakstītāju šajā darbā (skat. 20.  pantu). Džozefa Smita vēsturē, 
šīs atklāsmes pieraksta ievadā, ir teikts: „Decembrī Sidnijs Rigdons 
ieradās [no Ohaio], lai izjautātu To Kungu, un ar viņu ieradās 
Edvards Pārtridžs. . . . Neilgi pēc šo divu brāļu ierašanās, tā teica 
Tas Kungs.”

1–2, Kā cilvēki var kļūt par Dieva 
dēliem; 3–7, Sidnijs Rigdons tiek 
aicināts kristīt un piešķirt Svēto 
Garu; 8–12, Zīmes un brīnumi tiek 
veikti ar ticību; 13–16, Tā Kun
ga kalpi kuls visas tautas ar Gara 
spēku; 17–19, Džozefs Smits tur 
noslēpumu atslēgas; 20–21, Izre
dzētie izturēs Tā Kunga atnākšanas 
dienu; 22–27, Israēls tiks izglābts.

Klausieties a Tā Kunga, jūsu 
Dieva, balsi, kurš ir tieši b Alfa 
un Omega, sākums un gals, 
kura c ceļš ir viens mūžīgs ap
lis, d tāds pats vakar, šodien un 
mūžīgi.

2 Es esmu Jēzus Kristus, Die
va Dēls, kurš tika a sists krustā 
par pasaules grēkiem, tieši par 
visiem, kas b ticēs Manam Vār
dam, lai viņi kļūtu par Dieva 
c dēliem, patiesi d vienoti Manī, 

kā Es esmu e vienots Tēvā, kā 
Tēvs ir vienots Manī, lai mēs 
būtu vienoti.

3 Lūk, patiesi, patiesi Es saku 
Sa vam kalpam Sidnijam, Es 
esmu raudzījies uz tevi un ta
viem darbiem. Es esmu dzirdē
jis tavas lūgšanas un sagatavojis 
tevi lielākam darbam.

4 Tu esi svētīts, jo tu darīsi 
lielas lietas. Lūk, tu tiki sūtīts, 
tāpat kā a Jānis, sagatavot ceļu 
Manā un b Elijas priekšā, kam jā
nāk, un tu to nezināji.

5 Tu kristīji ar ūdeni grēku no
žēlošanai, bet viņi a nesaņēma 
Svēto Garu;

6 bet tagad Es dodu tev pavēli, 
lai tu a kristītu ar ūdeni, un viņi 
saņems b Svēto Garu ar c roku uz
likšanu, tāpat kā apustuļi senat
nē to deva.

7 Un notiks, ka būs liels darbs 
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tajā zemē, tieši starp a citticībnie
kiem, jo viņu neprāts un viņu 
negantības būs darītas zināmas 
visu laužu acīs.

8 Jo Es esmu Dievs, un Mana 
roka nav a kļuvusi īsāka, un Es 
rādīšu b brīnumus, c zīmes un 
brīnumdarbus visiem tiem, kas 
d ticēs Manam Vārdam.

9 Un kas vien to lūgs Manā 
Vārdā a ticībā, tie b izdzīs c velnus; 
tie d dziedinās slimos, tie darīs, 
ka aklie atgūs savu acu gaismu 
un kurlie dzirdēs, un mēmie ru
nās, un klibie staigās.

10 Un drīzi nāks laiks, kad 
lielas lietas tiks rādītas cilvēku 
bērniem;

11 bet a bez ticības nekas netiks 
rādīts, izņemot b Bābeles c izpos
tīšanu, tās pašas, kas lika visām 
tautām dzert no viņas d netiklī
bas dusmu vīna.

12 Un nav a neviena, kas darītu 
labu, izņemot tos, kas ir gatavi 
pieņemt Mana evaņģēlija pilnī
bu, ko Es esmu sūtījis šai paau
dzei.

13 Tādēļ Es aicinu pasaules 
a vājos, tos, kas ir b nemācīti un 
nicināti, lai kultu tautas ar Mana 
Gara spēku;

14 un viņu roka būs Mana 
roka, un Es būšu viņu a vairogs 
un viņu aizsargs; un Es apjozīšu 
viņu gurnus, un viņi vīrišķīgi 
cīnīsies par Mani; un viņu b ie
naidnieki būs zem viņu kājām; 
un Es likšu zobenam c krist viņu 
labad, un ar Sava sašutuma 
d uguni Es pasargāšu tos.

15 Un a nabadzīgajiem un b lēn
prātīgajiem tiks sludināts evaņ
ģēlijs, un viņi c raudzīsies pēc 
Manas atnākšanas laika, jo tas 
ir d tuvu—

16 un viņi mācīsies līdzību par 
a vīģes koku, jo patiesi tagad va
sara ir tuvu.

17 Un Es esmu sūtījis Mana 
evaņģēlija a pilnību ar Mana kal
pa b Džozefa roku, un viņa vājī
bā Es esmu to svētījis;

18 un Es esmu devis viņam to 
lietu, kuras bija a aizzīmogotas, 
noslēpumu b atslēgas, tieši to 
lietu, kas bija no pasaules c ra
dīšanas, un to lietu, kas nāks 
no šī brīža līdz Manas atnāk
šanas laikam, ja viņš būs Manī, 
un ja nē, citu Es iestādīšu viņa 
vietā.

19 Tādēļ uzraugi viņu, lai viņa 
ticība nemitētos, un tas tiks dots 

 7 a src Citticībnieki.
 8 a Jes. 50:2; 59:1.
  b src Brīnums.
  c src Zīme.
  d src Ticība,  

Ticēt.
 9 a src Ticība,  

Ticēt.
  b Marka 16:17.
  c Marka 1:21–45.
  d src Dziedināt, 

Dziedināšana.
 11 a M&D 63:11–12.
  b src Bābele.
  c M&D 5:19–20.
  d Jāņa atkl. 18:2–4.

 12 a Rom. 3:10–12;  
M&D 33:4; 
38:10–11; 84:49.

 13 a 1. kor. 1:27;  
M&D 1:19–23;  
124:1.

  b Ap. d. 4:13.
 14 a 2. Sam. 22:2–3.
  b M&D 98:34–38.
  c M&D 1:13–14.
  d M&D 128:24.
 15 a Mat. 11:5.
  b src Lēnprātīgs, 

Lēnprātība.
  c 2. Pēt. v. 3:10–13;  

M&D 39:23; 45:39;  

Moz. 7:62.
  d M&D 63:53.
 16 a Mat. 24:32;  

M&D 45:36–38;  
DžS—M 1:38.  
src Laiku zīmes.

 17 a M&D 42:12.
  b M&D 135:3.
 18 a Dan. 12:9;  

Mat. 13:35;  
2. Nef. 27:10–11;  
Et. 4:4–7;  
DžS—V 1:65.

  b M&D 84:19.
  c M&D 128:18.
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ar a Mierinātāju, b Svēto Garu, 
kas zina visas lietas.

20 Un pavēli Es dodu tev—lai 
tu a rakstītu priekš viņa; un Svē
tie Raksti tiks doti tieši tā, kā tie 
ir Manā paša sirdī, Manis b izre
dzēto glābšanai;

21 jo viņi uzklausīs Manu 
a balsi un redzēs Mani, un ne
būs miegā, un b izturēs Manas 
c atnākšanas dienu, jo viņi būs 
šķīstīti, tāpat kā Es esmu d šķīsts.

22 Un tagad Es saku a tev, pa
liec ar viņu, un viņš ceļos ar 
tevi, neatstāj viņu, un noteikti 
šīs lietas tiks piepildītas.

23 Un a kad jūs nerakstīsit, lūk, 
viņam tiks dots pravietot; un tu 
sludināsi Manu evaņģēliju un 
piesauksi b svētos praviešus, lai 

pierādītu viņa vārdus, kā tie 
tiks doti viņam.

24 a Turiet visas pavēles un de
rības, ar kurām jūs esat saistīti; 
un Es b satricināšu debesis jūsu 
labumam, un c Sātans drebēs, un 
Ciāna d līksmos uz kalniem un 
plauks;

25 un a Israēls tiks b izglābts 
Manis noliktajā laikā; un ar c at
slēgām, kuras Es došu, viņi tiks 
vadīti, un vairs vispār netiks sa
mulsināti.

26 Priecājieties savās sirdīs un 
esiet laimīgi, jūsu a pestīšana tu
vojas.

27 Nebīsties, tu mazais ganā
mais pulciņ, a valstība ir tava, 
līdz Es nākšu. Lūk, Es b nākšu 
ātri. Patiesi tā. Āmen.

 19 a Jāņa 14:16, 26; 15:26.  
src Mierinātājs.

  b src Svētais Gars.
 20 a Pravietis šajā laikā 

uzsācis iedvesmoto 
Bībeles tulkošanu, 
kurā Sidnijs Rigdons 
tika aicināts kalpot 
kā rakstītājs.

  b src Izredzētie.
 21 a Joēla 2:11;  

M&D 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b Mal. 3:2–3.
  c src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
  d src Šķīsts, Šķīstība.
 22 a M&D 100:9–11.
 23 a tas ir kad vien 

Sidnijs Rigdons 
nebija nodarbināts 
pie rakstīšanas.

  b tas ir Svētie Raksti.
 24 a M&D 103:7.
  b M&D 21:6.
  c 1. Nef. 22:26.

  d src Prieks.
 25 a src Israēls.
  b Jes. 45:17;  

1. Nef. 19:15–16;  
22:12.

  c src Priesterības 
atslēgas.

 26 a Lūk. 21:28.
 27 a src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
  b Jāņa atkl. 22:20.
36 1 a src Jehova;  

Jēzus Kristus.

36. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Edvardam Pārtridžam, 
netālu no Feijetas Ņujorkas štatā 1830.  gada 9. decembrī (skat. 
35.  nodaļas ievadu). Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka Edvards 
Pārtridžs „bija godbijības paraugs un viens no Tā Kunga dižajiem 
vīriem”.

1–3, Tas Kungs uzliek Savu roku 
uz Edvardu Pārtridžu ar Sidnija 
Rigdona roku; 4–8, Katram vī
rietim, kas pieņem evaņģēliju un 

priesterību, ir jātiek aicinātam iet 
un sludināt.

Tā saka Dievs Tas Kungs, a Israēla 
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 1 b M&D 41:9–11.
 2 a src Roku uzlikšana.
  b src Mierinātājs;  

Svētais Gars.
  c M&D 42:61.
 5 a M&D 63:57.  

src Ordinēt, 

   Ordinācija.
  b src Sludināt.
 6 a Ap. d. 2:40.
  b Jūd. v. 1:23.
 8 a Mal. 3:1.
37 1 a tas ir Bībeles 

tulkošana jau 

   bija iesākta.
 2 a M&D 24:3; 26:1.
 3 a tas ir Ohaio štats.  

M&D 38:31–32.
 4 a src Rīcības brīvība.

varenais: Lūk, Es saku tev, mans 
kalp b Edvard, ka tu esi svētīts, 
un tavi grēki ir tev piedoti, un tu 
esi aicināts sludināt Manu evaņ
ģēliju kā ar bazūnes balsi;

2 un Es uzlikšu Savu a roku tev 
ar Mana kalpa Sidnija Rigdo
na roku, un tu saņemsi Manu 
Garu, Svēto Garu, patiesi b Mie
rinātāju, kurš tev mācīs valstī
bas c miermīlīgās lietas;

3 un tu vēstīsi tās skaļā balsī, 
sacīdams: Ozianna, svētīts lai ir 
Visuaugstā Dieva Vārds.

4 Un tagad šo aicinājumu un 
pavēli dodu Es tev attiecībā uz 
visiem cilvēkiem—

5 ka visiem, kas nāks Manu 
kalpu Sidnija Rigdona un 

Džozefa Smita, jaunākā, priek
šā, pieņemot šo aicinājumu un 
pavēli, jātop a ordinētiem un 
sūtītiem b sludināt mūžīgo evaņ
ģēliju starp visām tautām,—

6 piesaucot grēku nožēlošanu, 
sakot: a Glābieties no šīs samai
tātās paaudzes un izraujieties 
no uguns, ienīzdami pat miesas 
apgānītās b drēbes.

7 Un šī pavēle tiks dota Manas 
baznīcas elderiem, lai katrs cil
vēks, kurš pieņems to ar atklātu 
sirdi, var tikt ordinēts un sūtīts, 
patiesi kā Es esmu runājis.

8 Es esmu Jēzus Kristus, Dieva 
Dēls; tādēļ apjoziet savus gur
nus un Es pēkšņi nākšu Savā 
a templī. Patiesi tā. Āmen.

37. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdo
nam netālu no Feijetas Ņujorkas štatā 1830.  gada decembrī. Tajā 
tiek dota pirmā pavēle attiecībā uz sapulcināšanu šajā laiku pilnībā.

1–4, Svētie tiek aicināti sapulcē
ties Ohaio štatā.

Lūk, Es saku jums, ka nav ne
pieciešams Manī, lai jūs a tulko
tu vairāk, līdz jūs iesit uz Ohaio 
štatu, un tas—ienaidnieka dēļ 
un jūsu pašu labā.

2 Un vēl, Es saku jums, ka jūs 
neiesiet, līdz jūs nebūsiet slu
dinājuši Manu evaņģēliju šajās 
vietās un nebūsiet stiprinājuši 

baznīcu, kur vien tā ir nodibinā
ta, un jo īpaši a Kolesvilā; jo lūk, 
viņi lūdz Mani ar lielu ticību.

3 Un vēl, pavēli Es dodu baz
nīcai, ka ir nepieciešams Manī, 
lai viņi sapulcētos kopā a Ohaio, 
uz to laiku, kad Mans kalps Oli
vers Kauderijs atgriezīsies pie 
tiem.

4 Lūk, šeit ir gudrība, un lai 
katrs cilvēks a izvēlas pats, līdz 
Es nākšu. Patiesi tā. Āmen.
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38. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Feijetā, Ņujorkas štatā, 
1831. gada 2. janvārī. Tajā laikā notika Baznīcas konference.

1–6, Kristus ir radījis visas lietas; 
7–8, Viņš ir Savu svēto vidū, kuri 
drīz vien redzēs Viņu; 9–12, Visa 
miesa ir samaitāta Viņa priekšā; 
13–22, Viņš ir pataupījis apsolīto 
zemi Saviem svētajiem laikā un 
mūžībā; 23–27, Svētiem tiek pavē
lēts būt vienotiem un cienīt citam 
citu kā savus brāļus; 28–29, Tiek 
pareģoti kari; 30–33, Svētie tiks 
apveltīti ar spēku no augšienes 
un viņiem būs jāiet starp visām 
tautām; 34–42, Baznīcai tiek pa
vēlēts rūpēties par nabagiem un 
trūkumcietējiem un meklēt pēc 
mūžības bagātībām.

Tā saka Tas Kungs, jūsu Dievs, 
patiesi Jēzus Kristus, Diženais a Es 
Esmu, Alfa un Omega, b sākums 
un gals, tas pats, kurš raudzījās 
uz plašo mūžības izplatījumu un 
serafu debesu c pulkiem, d pirms 
pasaule tika e izveidota;

2 tas pats, kurš a zina visas lie
tas, jo b visas lietas ir Manu acu 
priekšā;

3 Es esmu tas pats, kurš runā
ja, un pasaule tika a izveidota, 
un visas lietas nāca no Manis.

4 Es esmu tas pats, kurš paņē
ma Ēnoha a Ciānu Savā klēpī; un 
patiesi Es saku, tāpat kā visus, 
kas b ticējuši Manā Vārdā, jo Es 
esmu Kristus, un Savā paša Vār
dā, ar c asiņu, ko Es esmu izlējis, 
ietekmi, Es esmu aizstāvējis tos 
Tēva priekšā.

5 Bet lūk, atlikušos a bezdievī
gos Es esmu ieslēdzis tumsības 
b važās līdz lielās dienas c tiesai, 
kas nāks zemes galā;

6 un patiesi tā Es likšu, lai bez
dievīgie tiktu turēti, kas neklau
sīsies Manā balsī, bet nocietinās 
savas sirdis, un ak vai, vai, vai ir 
viņu liktenis.

7 Bet lūk, patiesi, patiesi Es 
saku jums, ka Manas a acis ir pār 
jums. Es esmu jūsu b vidū, un jūs 
nevarat Mani redzēt;

8 bet drīz pienāks tā diena, kad 
jūs Mani a redzēsit un zināsit, ka 
Es esmu; jo tumsības priekškars 
drīz tiks norauts; un tas, kas nav 
b šķīstīts, c neizturēs to dienu.

9 Tādēļ apjoziet savus gurnus 
un esiet gatavi. Lūk, a valstība 
ir jūsu, un ienaidniekiem nebūs 
uzvarēt.

38 1 a src ES ESMU.
  b Jāņa atkl. 1:8.
  c M&D 45:1.
  d src Pirmsmirstīgā 

dzīve.
  e Psm. 90:2.
 2 a M&D 88:41;  

Moz. 1:35.  
src Viszinošs.

  b Sal. Pam. 5:21;  
2. Nef. 9:20.

 3 a Psm. 33:6–9.  
src Radīt, Radīšana.

 4 a DžST 1. Moz. 14:25–40 
(Pielikums);  
M&D 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Moz. 7:18–21.  
src Ciāna.

  b M&D 20:25; 
35:2; 45:3–5.

  c src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

 5 a src Netaisnīgs, 
Netaisnība.

  b 2. Pēt. v. 2:4;  

Jūd. v. 1:6.  
src Elle.

  c src Tiesa, Pēdējā.
 7 a M&D 1:1.
  b M&D 6:32; 29:5.
 8 a Jāņa atkl. 22:4–5.  

src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b src Šķīsts, Šķīstība.
  c Mal. 3:2.
 9 a Lūk. 6:20.  

src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.
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10 Patiesi Es saku jums, jūs 
esat a tīri, bet ne visi; un nav ne
viena cita, ar kuriem Es būtu ļoti 
b apmierināts;

11 jo visa a miesa Manā priekšā 
ir samaitāta; un b tumsības spē
ki ņem virsroku uz zemes starp 
cilvēku bērniem, visu debesu 
pulku klātbūtnē,—

12 kas liek klusumam valdīt, 
un visa mūžība ir a sāpināta, un 
b eņģeļi gaida to svarīgo pavēli 
c nopļaut zemi, salasīt d nezāles, 
lai tās tiktu e sadedzinātas; un 
lūk, ienaidnieki ir apvienoju
šies.

13 Un tagad Es jums rādu 
noslēpumu, to, kas ir slepenos 
kambaros, lai īstenotu patiesi 
jūsu a iznīcināšanu laika gaitā, 
un jūs to nezinājāt;

14 bet tagad Es jums to patei
cu, un jūs esat svētīti, nevis dēļ 
jūsu nekrietnības, nedz jūsu ne
ticīgajām sirdīm; jo patiesi daži 
no jums ir vainīgi Manā priekšā, 
bet Es būšu žēlīgs dēļ jūsu vājī
bām.

15 Tādēļ no šī brīža esiet a stip
ri; b nebaidieties, jo valstība ir 
jūsu.

16 Un jūsu glābšanai dodu Es 
jums pavēli, jo Es esmu dzir
dējis jūsu lūgšanas, un a nabagi 
ir žēlojušies Manā priekšā, un 

b bagātos Es esmu radījis, un visa 
miesa ir Mana, un Es c nešķiroju 
cilvēkus.

17 Un Es esmu radījis zemi ba
gātu, un lūk, tā ir Manu a kāju 
pamesls, tādēļ Es atkal uz tās 
stāvēšu.

18 Un Es turu un Man labpa
tīk dot jums lielākas bagātības, 
patiesi apsolīto zemi—zemi, 
kur piens un medus tek, uz ku
ras nebūs lāsta, kad nāks Tas 
Kungs;

19 un Es došu to jums par jūsu 
mantojuma zemi, ja jūs tieksi
ties pēc tās ar visu savu sirdi.

20 Un šī būs Mana derība ar 
jums, jums tā būs par jūsu man
tojuma zemi un par jūsu bērnu 
a mantojumu mūžīgi, kamēr 
vien zeme pastāvēs, un jums tā 
būs atkal mūžībā, lai vairs ne
kad nezustu.

21 Bet patiesi Es saku jums, ka 
ar laiku jums nebūs nedz ķēni
ņa, nedz valdnieka, jo Es būšu 
jūsu a ķēniņš un gādāšu par 
jums.

22 Tādēļ klausieties Manu bal
si un a sekojiet Man, un jūs būsit 
b brīvi ļaudis, un jums nebūs citu 
likumu, kā vien Mani likumi, 
kad Es nākšu, jo Es esmu jūsu 
c likumu devējs, un kas var aptu
rēt Manu roku?

 10 a src Tīrs un netīrs.
  b M&D 1:30.
 11 a Jes. 1:3–4;  

M&D 33:4.
  b Mih. 3:6;  

M&D 112:23;  
Moz. 7:61–62.

 12 a Moz. 7:41.
  b M&D 86:3–7.
  c src Pļauja.
  d M&D 88:94; 

101:65–66.

  e Mat. 13:30.
 13 a M&D 5:32–33.
 15 a src Drosme, 

Drosmīgs.
  b src Bailes—Bīties 

cilvēka.
 16 a Mos. 4:16–18.
  b 1. Sam. 2:7.
  c Ap. d. 10:34;  

Mor. 8:11–12;  
M&D 1:34–35.

 17 a 1. Nef. 17:39;  

Ābr. 2:7.
 20 a M&D 45:58.
 21 a Cak. 14:9;  

2. Nef. 10:14;  
Al. 5:50.

 22 a Jāņa 10:27.
  b src Jēzus Kristus—

Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē.

  c Jes. 33:22;  
Mih. 4:2;  
M&D 45:59.
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23 Bet patiesi Es saku jums, 
a māciet cits citu atbilstoši tam 
amatam, kurā Es esmu jūs ie
cēlis;

24 un lai katrs cilvēks a ciena 
savu brāli kā sevi pašu un īste
no b šķīstību un c svētumu Manā 
priekšā.

25 Un vēl Es saku jums, lai 
katrs cilvēks ciena savu brāli kā 
sevi pašu.

26 Jo kurš gan no jums, ja vi
ņam ir divpadsmit dēli un viņš 
tos nešķiro, un tie kalpo viņam 
paklausīgi, un viņš saka vie
nam: Tērpies krāšņās drānās un 
apsēdies šeit; un citam: Tērpies 
skrandās un nosēdies tur—un, 
raugoties uz saviem dēliem, 
saka: Es esmu taisnīgs?

27 Lūk, to Es devu jums kā 
līdzību, un tā patiesi ir, kā Es 
esmu. Es saku jums: esiet a vie
noti, un, ja jūs neesat vienoti, jūs 
neesat Mani.

28 Un vēl Es saku jums, ka 
ienaidnieki slepenos kambaros 
meklē pēc jūsu a dzīvībām.

29 Jūs dzirdat par a kariem tā
lās valstīs, un jūs sakāt, ka drīz 
būs lieli kari tālās valstīs, bet jūs 
nezināt cilvēku sirdis jūsu pašu 
zemē.

30 Es stāstu jums to dēļ jūsu 
lūgšanām; tādēļ a paglabā
jiet b gudrību savās sirdīs, lai 

cilvēku ļaundarība neatklātu šīs 
lietas jums ar viņu ļaundarību 
tādā veidā, kas runās jūsu au
sīs ar skaļāku balsi nekā tā, kas 
satricinās zemi; bet, ja jūs esat 
sagatavojušies, jūs nebaidīsities.

31 Un lai jūs varētu izbēgt no 
ienaidnieka varas un tiktu sa
pulcināti pie Manis kā taisnīgi 
ļaudis, a neaptraipīti un nevai
nojami,—

32 tādēļ šī iemesla dēļ Es devu 
jums pavēli, lai jūs dotos uz 
a Ohaio; un tur Es došu jums 
Savu b likumu; un tur jūs tiksit 
c apdāvināti ar spēku no augšie
nes;

33 un no turienes, kurp vien 
Es gribēšu, a ies starp visām tau
tām, un tiem tiks pateikts, kas 
viņiem jādara; jo Man ir liels 
darbs nolikts krātuvē, jo Israēls 
tiks b izglābts, un Es vadīšu tos, 
kurp vien Es gribēšu, un nekāds 
spēks c neapturēs Manu roku.

34 Un tagad Es dodu baznīcai 
šajos apgabalos pavēli, lai kādi 
vīri starp tiem tiktu nozīmēti un 
viņi tiktu nozīmēti ar baznīcas 
a balsi;

35 un viņi rūpēsies par na
bagiem un trūkumcietējiem, 
un sniegs tiem a palīdzību, lai 
tie neciestu; un sūtīs tos uz to 
vietu, kur Es viņiem būšu pa
vēlējis;

 23 a M&D 88:77–79, 118, 
122.  
src Mācīt, Skolotājs.

 24 a 5. Moz. 17:20;  
1. kor. 4:6.

  b M&D 46:33.  
src Tikumība.

  c src Svētums.
 27 a Jāņa 17:21–23;  

1. kor. 1:10;  
Ef. 4:11–14;  

3. Nef. 11:28–30;  
Moz. 7:18.  
src Vienotība.

 28 a M&D 5:33; 38:13.
 29 a M&D 45:26, 63; 

87:1–5; 130:12.
 30 a DžS—M 1:37.
  b src Gudrība.
 31 a 2. Pēt. v. 3:14.
 32 a M&D 37:3.
  b M&D 42.

  c Lūk. 24:49;  
M&D 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a src Misionāru darbs.
  b Jes. 45:17;  

Jer. 30:10;  
M&D 136:22.

  c Dan. 4:32.
 34 a src Vienprātība.
 35 a src Labklājība.
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36 un šis būs viņu darbs—pār
valdīt šīs baznīcas īpašuma lie
tas.

37 Un tie, kam ir saimniecības, 
ko nevar pārdot, lai tās tiek pa
mestas vai iznomātas, kā viņiem 
šķiet labāk.

38 Skatieties, lai visas lietas 
tiktu saglabātas; un kad cilvē
ki tiek a apdāvināti ar spēku no 
augšienes un sūtīti uz priekšu, 
visas šīs lietas tiks savāktas 
kopā baznīcas klēpī.

39 Un, ja jūs meklējat a bagā
tības, ko Tēvs grib dot jums, 
jūs būsit bagātākie no visiem 
ļaudīm, jo jums būs mūžības 
bagātības; un ir tā, ka zemes 

b bagātības ir Manas, lai dotu; 
bet bīstieties c lepnības, lai jūs 
nekļūtu kā seno laiku d nefijieši.

40 Un vēl, Es saku jums, Es 
dodu jums pavēli, lai katrs vīrie
tis, gan elderis, priesteris, skolo
tājs un arī baznīcas loceklis, ietu 
ar visu savu spēku, strādājot ar 
savām a rokām, lai sagatavotu un 
izpildītu to, ko Es esmu pavēlējis.

41 Un lai jūsu a sludināšana 
būtu kā b brīdinājuma balss, 
katrs cilvēks savam tuvākajam, 
maigumā un lēnprātībā.

42 Un ejiet a prom no bezdievī
gajiem. Izglābieties. Esiet šķīsti 
jūs, kas nesat Tā Kunga traukus. 
Patiesi tā. Āmen.

 38 a src Endauments.
 39 a Jēk. 2:17–19;  

M&D 11:7.
  b Hag. 2:8.
  c src Lepnība.
  d Mor. 8:27.
 40 a 1. kor. 4:12.

 41 a src Sludināt.
  b src Brīdināt, 

 Brīdinājums.
 42 a Jes. 52:11.
39 1 a Ebr. 13:8;  

M&D 20:12; 35:1; 
38:1–4.

  b 2. Moz. 3:14.  
src Jehova.

 2 a src Gaisma, 
Kristus gaisma.

 3 a M&D 20:26;  
Moz. 6:57, 62.

1–4, Svētajiem ir spēks kļūt par 
Dieva dēliem; 5–6, Pieņemt evaņ
ģēliju nozīmē pieņemt Kristu; 
7–14, Džeimsam Kovelam tiek 
pavēlēts kristīties un strādāt Tā 
Kunga vīna dārzā; 15–21, Tā 
Kunga kalpiem ir jāsludina evaņ
ģēlijs pirms Otrās Atnākšanas; 
22–24, Tie, kas pieņem evaņģēliju, 
tiks sapulcināti laikā un mūžībā.

Klausieties un uzklausiet Tā 
balsi, kurš ir no visas a mūžības 
uz visu mūžību, Diženais b Es 
Esmu, patiesi Jēzus Kristus—

2 pasaules a gaisma un dzīvība; 
gaisma, kas spīd tumsībā, un 
tumsība to nesaprot;

3 tas pats, kurš nāca a laika 
zenītā pie savējiem, un savējie 
Mani neuzņēma;

39. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džeimsam Kovelam 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1831. gada 5. janvārī. Džeimss Kovels, kurš 
bija bijis metodistu kalpotājs apmēram četrdesmit gadus, noslēdza 
derību ar To Kungu, ka viņš paklausīs jebkurai pavēlei, ko Tas 
Kungs dos viņam caur Pravieti Džozefu.
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4 bet visiem, kas Mani uzņē
ma, Es devu spēku kļūt par Ma
niem a dēliem; un tāpat Es došu 
visiem, kas pieņems Mani, spē
ku kļūt par Maniem dēliem.

5 Un patiesi, patiesi Es saku 
tev, tas, kurš a pieņem Manu 
evaņģēliju, pieņem Mani, un 
tas, kurš nepieņem Manu evaņ
ģēliju, nepieņem Mani.

6 Un šis ir Mans a evaņģēlijs—
grēku nožēlošana un kristīšana 
ar ūdeni, un tad nāk b kristīšana 
ar uguni un Svēto Garu, tieši 
Mierinātāju, kas parāda visu 
un c māca valstības miermīlīgās 
lietas.

7 Un tagad, lūk, Es saku tev, 
mans kalp a Džeims, Es esmu 
raudzījies uz taviem darbiem 
un Es tevi pazīstu.

8 Un patiesi Es saku tev, tava 
sirds tagad ir taisna Manā priek
šā šajā brīdī; un lūk, Es esmu 
dāvājis lielas svētības pār tavu 
galvu;

9 tomēr tu esi redzējis lielas 
bēdas, jo tu esi noliedzis Mani 
daudzas reizes dēļ lepnības un 
a pasaulīgajām rūpēm.

10 Bet, lūk, tavas izglābšanas 
dienas ir pienākušas, ja tu pa
klausīsi Manai balsij, kas saka 
tev: Celies augšā, liecies a kristī
ties un nomazgā savus grēkus, 
piesaukdams Manu Vārdu, un 

tu saņemsi Manu Garu, un tik 
lielu svētību, kādu tu nekad ne
esi redzējis.

11 Un ja tu to darīsi, Es esmu 
sagatavojis tevi lielākam dar
bam. Tu sludināsi Mana evaņ
ģēlija pilnību, ko Es esmu 
sūtījis pēdējās dienās, derību, 
ko Es esmu sūtījis, lai a atgūtu 
Manus ļaudis, kas ir no Israēla 
nama.

12 Un notiks, ka spēks a nāks 
pār tevi; tev būs liela ticība, un 
Es būšu ar tevi un iešu tavā 
priekšā.

13 Tu tiec aicināts a strādāt 
Manā vīna dārzā un uzcelt 
Manu baznīcu, un b nostiprināt 
Ciānu, lai tā līksmotu uz kal
niem un c plauktu.

14 Lūk, patiesi, patiesi Es saku 
tev, tu netiec aicināts iet uz aus
trumu zemēm, bet tu tiec aici
nāts iet uz Ohaio.

15 Un tā, kā Mani ļaudis sa
pulcēsies Ohaio, Es esmu pa
glabājis tādu a svētību, kāda 
nekad nav redzēta starp cil
vēku bērniem, un tā tiks iz
lieta pār viņu galvām. Un no 
turienes vīri dosies starp b vi
sām c tautām.

16 Lūk, patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka ļaudis Ohaio piesauc 
Mani lielā ticībā, domādami, 
ka Es apturēšu Savu roku, lai 

 4 a Jāņa 1:12.  
src Dieva dēli 
un meitas.

 5 a Jāņa 13:20.
 6 a src Evaņģēlijs;  

Kristīšana, Kristīt;  
Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  b src Piedzimis no 
jauna, Piedzimis  

no Dieva;  
Svētais Gars.

  c M&D 42:61.
 7 a M&D 40:1.
 9 a Mat. 13:22.
 10 a M&D 40.  

src Kristīšana,  
Kristīt.

 11 a src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

 12 a 2. kor. 12:9.
 13 a Mat. 20:1–16.
  b Jes. 52:8.
  c M&D 117:7.
 15 a M&D 38:32;  

95:8; 110:8–10.
  b M&D 1:2.
  c src Misionāru darbs.
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 17 a Jēk. 5:61–75;  
M&D 24:19.

 18 a src Jēzus Kristus— 
Soģis.

 20 a src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 21 a Mat. 24:36.

  b DžS—M 1:40.
 23 a src Roku uzlikšana.
  b src Svētā Gara 

dāvana.
  c Jāņa atkl. 3:3;  

M&D 35:15;  
45:39–44.

  d 2. Pēt. v. 3:10–14.
40 1 a M&D 39:7–11.
 2 a Marka 4:16–19.
  b Mat. 13:20–22.  

src Vajāt, Vajāšanas.
  c src Atkrišana.

netiesātu tautas, bet Es nevaru 
noliegt Savu vārdu.

17 Tādēļ sāciet ar visu savu 
spēku un aiciniet uzticamus 
strādniekus Manā vīna dārzā, 
lai tas tiktu a apgriezts pēdējo 
reizi.

18 Un cik daudz viņi nožēlos 
grēkus un pieņems Mana evaņ
ģēlija pilnību, un taps iesvētīti, 
Es apturēšu Savu roku a tiesā.

19 Tādēļ ejiet, saukdami ska
ļā balsī, sakot: Debesu valstība 
ir tuvu; saukdami: Ozianna! 
Svētīts lai ir Visuaugstā Dieva 
Vārds!

20 Ejiet, kristīdami ar ūdeni, 

sagatavodami ceļu Manā priek
šā Manas a atnākšanas laikam;

21 jo laiks ir tuvu; a dienu vai 
stundu b nezina neviens cilvēks, 
bet tā noteikti nāks.

22 Un tas, kas pieņem šīs lie
tas, pieņem Mani; un tie tiks 
sapulcināti Man laikā un mū
žībā.

23 Un vēl, notiks, ka uz visiem, 
ko jūs kristīsit ar ūdeni, jūs uz
liksit savas a rokas, un viņi sa
ņems Svētā Gara b dāvanu un 
c raudzīsies pēc Manas d atnākša
nas zīmēm, un pazīs Mani.

24 Lūk, Es nākšu ātri. Patiesi 
tā. Āmen.

40. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam 
Feijetā, Ņujorkas štatā, 1831. gada 6. janvārī. Ievadot šīs atklāsmes 
pierakstu, Pravieša vēsturē ir teikts: „Kad Džeimss [Kovels] norai
dīja Tā Kunga vārdu un atgriezās pie saviem iepriekšējiem princi
piem un cilvēkiem, Tas Kungs deva man un Sidnijam Rigdonam 
sekojošo atklāsmi” (skat. 39. nodaļu).

1–3, Bailes no vajāšanas un pa
saulīgās rūpes izraisa evaņģēlija 
atraidīšanu.

Lūk, patiesi Es saku jums, ka 
Mana kalpa a Džeimsa Kovela 
sirds bija taisna Manā priekšā, 
jo viņš noslēdza derību ar Mani, 
ka viņš paklausīs Manam vār
dam.

2 Un viņš a uzņēma vārdu ar 
prieku, bet tūliņ Sātans kārdinā
ja viņu; un bailes no b vajāšanas 
un pasaulīgās rūpes lika viņam 
c noraidīt vārdu.

3 Tādēļ viņš lauza Manu de
rību, un tas paliek Manā ziņā 
rīkoties ar viņu, kā Man šķiet 
labi. Āmen.
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41 1 a src Svētīt, Svētīts, 
Svētība.

  b 5. Moz. 11:26–28;  
1. Nef. 2:23.

  c M&D 56:1–4; 
112:24–26.

 2 a src Vienotība.
 3 a M&D 42.
 4 a Cak. 14:9; 

   M&D 45:59.  
src Jēzus Kristus—
Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē.

  b src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 5 a Mat. 7:24.
  b Jēk. v. 1:22–25;  

M&D 42:60.

  c M&D 50:8–9.  
src Izslēgšana.

 6 a Mat. 15:26.
  b Mat. 7:6.
 7 a M&D 42:71.
  b tas ir tulkot Bībeli.  

M&D 45:60–61.
 9 a M&D 36:1.

41. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio 
štatā, 1831.  gada 4.  februārī. Šajā atklāsmē Pravietim un Baznīcas 
elderiem ir norādīts lūgt Dievu, lai saņemtu Dieva „likumu” (skat. 
42. nodaļu). Džozefs Smits bija tikko ieradies Kērtlandē no Ņujorkas 
štata, un Lemans Kaplijs, Baznīcas loceklis no tuvējās Tompsonas, 
Ohaio štata, „lūdza, lai brālis Džozefs un Sidnijs [Rigdons] . . . dzīvotu 
ar viņu, un viņš nodrošinātu viņiem mājas un pārtiku”. Tālāk dotajā 
atklāsmē ir paskaidrots, kur Džozefam un Sidnijam būtu jādzīvo, kā 
arī Edvards Pārtridžs tiek aicināts būt par Baznīcas pirmo bīskapu.

1–3, Elderi pārvaldīs Baznīcu ar 
atklāsmes garu; 4–6, Patiesi mā
cekļi pieņems un turēs Tā Kunga 
likumu; 7–12, Edvards Pārtridžs 
tiek nosaukts par Baznīcas bīskapu.

Klausieties un dzirdiet, ak jūs, 
Mani ļaudis, saka Tas Kungs un 
jūsu Dievs, jūs, ko Man ir prieks 
a svētīt ar vislielākajām no visām 
svētībām, jūs, kas dzirdat Mani; 
un jūs, kas Mani nedzirdat, Es 
b nolādēšu, jūs, kas esat c teiku
šies pazīstam Manu Vārdu, ar 
vissmagāko no visiem lāstiem.

2 Klausieties, ak jūs, Manas 
baznīcas elderi, kurus Es esmu 
aicinājis, lūk, Es dodu jums pa
vēli, lai jūs sapulcētos kopā, lai 
a vienotos par Manu vārdu;

3 un ar jūsu ticības lūgšanu jūs 
saņemsit Manu a likumu, lai jūs 
varētu zināt, kā pārvaldīt Manu 
baznīcu, un lai viss būtu pareizi 
Manā priekšā.

4 Un Es būšu jūsu a valdnieks, 

kad Es b nākšu; un lūk, Es nākšu 
ātri, un jūs skatīsities, lai Mans 
likums tiktu turēts.

5 Tas, kas a pieņem Manu liku
mu un b pilda to, tas ir Mans mā
ceklis; un tas, kas saka, ka viņš 
pieņem to un to nepilda, tas nav 
Mans māceklis un tiks c padzīts 
no jūsu vidus;

6 jo nav pareizi, ka tas, kas pie
deras valstības bērniem, tiktu 
dots tiem, kas nav cienīgi, jeb 
a suņiem, vai ka b pērles tiktu 
mestas cūkām priekšā.

7 Un vēl, ir pareizi, lai Manam 
kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam, tiktu uzcelta a māja, 
kurā dzīvot un b tulkot.

8 Un vēl, ir pareizi, ka Mans 
kalps Sidnijs Rigdons dzīvo, kā 
viņam šķiet labi, ja vien viņš tur 
Manas pavēles.

9 Un vēl, Es esmu aicinājis 
Manu kalpu a Edvardu Pārtridžu; 
un Es dodu pavēli, ka viņam ir 
jātiek nozīmētam ar baznīcas 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 41:1–9 72



balsi un ordinētam par baznīcas 
b bīskapu, pamest savu tirdznie
cību un c pavadīt visu savu laiku 
baznīcas darbā;

10 lai pārraudzītu visu, kā tas 
tiks viņam nozīmēts Manos liku
mos tanī dienā, kad Es tos došu.

11 Un tas tādēļ, ka viņa sirds 

ir šķīsta Manā priekšā, jo viņš ir 
līdzīgs seno laiku a Nātānaēlam, 
kurā nav b viltības.

12 Šie vārdi tiek doti jums, un tie 
ir tīri Manā priekšā; tādēļ sargie
ties, kā jūs tos turat, jo par tiem tiks 
prasīta atbildība no jūsu dvēselēm 
tiesas dienā. Patiesi tā. Āmen.

 9 b M&D 72:9–12;  
107:68–75.  
src Bīskaps.

  c M&D 51.

 11 a Jāņa 1:47.
  b src Viltus.
42 2 a M&D 58:23.  

src Likums.

 3 a M&D 38:32.
  b Mat. 18:19.

42. NODAĻA
Atklāsme, dota divās daļās caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, 
Ohaio štatā, 1831.  gada 9. un 23.  februārī. Pirmā daļa, kas ietver 
1.  līdz 72. pantu, tika saņemta divpadsmit elderu klātbūtnē un iz
pildot Tā Kunga iepriekš dotu solījumu, ka „likums” tiks dots Ohaio 
(skat. 38:32). Otrā daļa ietver 73. līdz 93. pantu. Pravietis apzīmē šo 
atklāsmi kā „Baznīcas likumu ietverošu”.

1–10, Elderi ir aicināti sludināt 
evaņģēliju, kristīt jaunpievērstos 
un celt baznīcu; 11–12, Viņiem ir 
jātiek aicinātiem un ieceltiem, un 
ir jāmāca Svētajos Rakstos atro
damie evaņģēlija principi; 13–17, 
Viņiem ir jāmāca un jāpravieto 
ar Gara spēku; 18–29, Svētajiem 
tiek pavēlēts nenogalināt, nezagt, 
nemelot, neiekārot, nepārkāpt lau
lību un nerunāt ļaunu par citiem; 
30–39, Tiek noteikti likumi, kas 
regulē īpašumu ziedošanu; 40–
42, Tiek nosodīta lepnība un dīk
dienība; 43–52, Slimajiem jātiek 
izdziedinātiem caur rituālu izpil
dīšanu un ar ticību; 53–60, Svētie 
Raksti nosaka kārtību Baznīcā un 
tiem jātiek sludinātiem pasaulei; 
61–69, Jaunās Jeruzālemes vieta 
un valstības noslēpumi tiks at
klāti; 70–73, Ziedotie īpašumi ir 

jāizmanto, lai atbalstītu Baznīcas 
amatpersonas; 74–93, Tiek noteik
ti likumi, kas nosaka netiklību, 
laulības pārkāpšanu, nogalināša
nu, zagšanu un grēku atzīšanu.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas elderi, kas esat sapulcē
jušies kopā Manā, patiesi Jēzus 
Kristus, dzīvā Dieva Dēla, pa
saules Glābēja Vārdā, tā kā jūs 
ticat Manam Vārdam un turat 
Manas pavēles.

2 Atkal Es saku jums, klausie
ties un dzirdiet, un paklausiet 
a likumam, ko Es došu jums.

3 Jo patiesi Es saku, kā jūs esat 
sapulcējušies kopā saskaņā ar 
a pavēli, ko Es jums devu, un esat 
vienoti b attiecībā uz šo vienu 
lietu, un esat lūguši Tēvu Manā 
Vārdā, patiesi tā jūs saņemsit.
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 5 a src Svētais Gars.
 6 a Marka 6:7.  

src Misionāru darbs.
 9 a Et. 13:2–11;  

M&D 45:66–71; 
57:1–2; 84:2–5;  
Moz. 7:62; TA 1:10.  
src Jaunā Jeruzāleme.

  b src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  c Cak. 8:8.
 10 a M&D 41:9–11; 124:19.
  b M&D 64:40.
 11 a src Sludināt.

  b src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums;  
Ordinēt, Ordinācija.

  c src Pilnvaras;  
Priesterība.

 12 a src Elders (vecajs, 
vecajais, vecākais).

  b Mos. 18:19–20;  
M&D 52:9, 36.  
src Mācīt, Skolotājs.

  c src Bībele.
  d src Mormona 

Grāmata;  
Svētie Raksti—Svēto 

Rakstu nozīmība.
  e src Evaņģēlijs.
 13 a tas ir M&D 20 (skat. 

20. nodaļas ievadu).
 14 a M&D 63:64.  

src Lūgšana.
  b src Mācīt, Skolotājs—

Mācīšana ar Garu;  
Svētais Gars.

 15 a M&D 42:56–58.
 16 a 1. kor. 2:10–14;  

M&D 68:2–4.  
src Mierinātājs.

4 Lūk, patiesi Es saku jums, 
Es dodu jums šo pirmo pavēli, 
lai jūs dotos Manā Vārdā, katrs 
no jums, izņemot Manus kalpus 
Džozefu Smitu, jaunāko, un Sid
niju Rigdonu.

5 Un Es dodu viņiem pavēli, 
lai viņi ietu uz neilgu laiku un 
ar a Gara spēku tiks dots, kad vi
ņiem būs jāatgriežas.

6 Un jūs dosities uz priekšu 
Mana Gara spēkā, sludinot Manu 
evaņģēliju, a ik pa divi, Manā 
Vārdā, paceļot savas balsis kā ar 
bazūnes skaņu, pavēstot Manu 
vārdu līdzīgi Dieva eņģeļiem.

7 Un jūs dosities uz priekšu, 
kristot ar ūdeni, sakot: Nožē
lojiet, nožēlojiet jūs grēkus, jo 
Debesu valstība ir tuvu.

8 Un no šīs vietas jūs dosities 
uz apgabaliem rietumos; un 
kā jūs atradīsit tos, kas jūs pie
ņems, jūs celsit Manu baznīcu 
katrā apgabalā—

9 līdz pienāks laiks, kad jums 
tiks atklāts no augšienes, kad 
a Jaunā Jeruzāleme tiks sagata
vota, lai jūs tiktu b sapulcināti 
kopā, lai jūs būtu Mana c tauta, 
un Es būšu jūsu Dievs.

10 Un vēl, Es saku jums, ka 
Mans kalps a Edvards Pārtridžs 
paliks tai amatā, kurā Es viņu 

esmu nozīmējis. Un notiks, ka, 
ja viņš noziegsies, b cits tiks nozī
mēts viņa vietā. Patiesi tā. Āmen.

11 Vēl Es saku jums, ka nevie
nam netiks dots iet uz priekšu 
a sludināt Manu evaņģēliju vai 
celt Manu baznīcu, ja vien viņš 
nebūs b ordinēts no kāda, kuram 
ir c pilnvaras, un baznīcai ir zi
nāms, ka viņam ir pilnvaras, un 
kas ir atbilstoši ordinēts no baz
nīcas vadītājiem.

12 Un vēl, šīs baznīcas a elde
riem, priesteriem un skolotā
jiem ir b jāmāca Mana evaņģēlija 
principi, kas ir c Bībelē un d Mor
mona Grāmatā, kurā ir e evaņģē
lija pilnība.

13 Un viņi ievēros a derības un 
baznīcas direktīvas, lai tās pildī
tu, un tās būs viņu mācības, kā 
viņi tiks Gara vadīti.

14 Un Gars tiks dots jums ar 
ticības a lūgšanu; un, ja jūs nesa
ņemsit b Garu, jūs nemācīsit.

15 Un visu šo jūs ievērosit, lai 
pildītu, kā Es esmu pavēlējis at
tiecībā uz jūsu mācīšanu, līdz 
Manu a Svēto Rakstu pilnība ir 
dota.

16 Un kā jūs pacelsit savas bal
sis ar a Mierinātāju, jūs runāsit un 
pravietosit, kā Man šķitīs labi;

17 jo lūk, Mierinātājs zina 
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 18 a 2. Moz. 20:13–17;  
Mat. 5:21–37;  
2. Nef. 9:35;  
Mos. 13:21–24;  
3. Nef. 12:21–37.

  b src Slepkavība.
 19 a src Nāvessods.
 20 a src Zagt, Zagšana.
 21 a src Godīgs, 

Godīgums;  
Meli.

 22 a src Laulība, Precēt;  
Mīlestība.

  b 1. Moz. 2:23–24;  
Ef. 5:25, 28–33.

 23 a Mat. 5:28;  

3. Nef. 12:28;  
M&D 63:16.  
src Iekāre.

 24 a src Laulības 
pārkāpšana.

 25 a src Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  b Jāņa 8:3–11.  
src Piedot.

 26 a 2. Pēt. v. 2:20–22;  
M&D 82:7.

 27 a src Tenkas.
 28 a src Izslēgšana.
 29 a Jāņa 14:15, 21.
  b src Kalpot, 

Kalpošana.

  c src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

 30 a Mos. 4:16–26;  
Al. 1:27.  
src Nabags.

  b src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

  c src Labklājība.
 31 a Mos. 2:17.  

src Mīlestības 
dāvanas, Mīlestības 
dāvanu došana.

  b src Nabags.
  c src Bīskaps.
  d src Iecelšana.
 32 a M&D 51:4.

visas lietas un liecina par Tēvu 
un par Dēlu.

18 Un tagad lūk, Es runāju uz 
baznīcu. Tev nebūs a nogalināt; 
un tam, kas b nogalina, nebūs 
piedošanas nedz šinī pasaulē, 
nedz nākamajā pasaulē.

19 Un vēl Es saku, tev nebūs 
nogalināt; bet tas, kas nogalina, 
a mirs.

20 Tev nebūs a zagt; un tas, kas 
zog un nenožēlo grēkus, tiks pa
dzīts.

21 Tev nebūs a melot; tas, kas 
melo un nenožēlo grēkus, tiks 
padzīts.

22 Tev būs a mīlēt savu sievu 
no visas savas sirds, un b pie
ķerties viņai un nevienam ci
tam.

23 Un tas, kas uzlūko sievie
ti ar a iekāri, aizliegs ticību; un 
tam nebūs Gara; un, ja viņš 
nenožēlos grēkus, viņš tiks pa
dzīts.

24 Tev nebūs a laulību pārkāpt, 
un tas, kas pārkāpj laulību un 
nenožēlo grēkus, tiks padzīts.

25 Bet tam, kas pārkāpj laulību 
un a nožēlo grēkus ar visu savu 
sirdi, un atmet to, un vairāk ne
dara, tev būs b piedot;

26 bet ja viņš a atkal to dara, vi
ņam netiks piedots, bet viņš tiks 
padzīts.

27 Tev nebūs a ļaunu runāt par 
savu tuvāko, nedz kaitēt viņam.

28 Tu zini, Mani likumi par 
šīm lietām ir doti Manos Svē
tajos Rakstos; tas, kas grēko un 
nenožēlo grēkus, tiks a padzīts.

29 Ja tu Mani a mīli, tev būs 
b kalpot Man un c turēt visas Ma
nas pavēles.

30 Un lūk, tev būs atcerēties 
a nabagus un b ziedot no sava 
īpašuma viņu c atbalstam to, ko 
tev būs dot viņiem ar derību un 
līgumu, kas nevar tikt lauzti.

31 Un ko jūs a dosit no savas 
mantas b nabagiem, jūs to darī
sit Man; un tam jātiek noliktam 
priekšā Manas baznīcas c bīska
pam un viņa padomniekiem, 
diviem no elderiem vai aug
stajiem priesteriem, tādiem, ko 
viņš iecels vai būs nozīmējis un 
d iecēlis šim nolūkam.

32 Un notiks, ka pēc tam, kad 
tas ir nolikts Manas baznīcas 
bīskapa priekšā, un pēc tam, 
kad viņš ir saņēmis šīs liecības 
par īpašuma a ziedošanu Ma
nai baznīcai, lai tas nevarētu 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 42:18–3275



 32 b M&D 72:3–11.  
src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība.

  c src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

  d M&D 51:3.
 33 a M&D 42:55; 

51:13; 119:1–3.
 35 a src Ciāna;  

Jaunā Jeruzāleme.
 36 a M&D 36:8.
  b Mal. 3:1.
 37 a M&D 41:5; 50:8–9.  

src Izslēgšana.
  b src Veltīt (ziedot), 

Ziedošanās likums.
 38 a Mat. 25:34–40.  

src Labklājība;  

Žēlsirdība.
 40 a Sal. Pam. 16:5.  

src Lepnība.
  b src Atturība.
 42 a M&D 68:30–32.  

src Slinks,  
Slinkums.

 43 a src Slims, Slimība.

tikt atņemts baznīcai, saskaņā 
ar Manām pavēlēm, katrs cil
vēks tiks darīts Man b atbildīgs, 
c pārvaldnieks pār savu paša 
īpašumu, jeb pār to, ko viņš 
būs saņēmis ar ziedošanu, tik 
daudz, cik ir pietiekami viņam 
pašam un d ģimenei.

33 Un vēl, ja būs īpašumi baz
nīcas rokās vai kādu tās locekļu 
rokās vairāk nekā nepieciešams 
viņu uzturam pēc šīs pirmās 
ziedošanas, kas ir a atlikums, 
kam jātiek ziedotam bīskapam, 
tam jātiek paturētam, lai laiku 
pa laikam sniegtu tiem, kam 
nav, lai katrs cilvēks, kuram ir 
vajadzība, tiktu pietiekami ap
gādāts un saņemtu atbilstoši 
savām vēlmēm.

34 Tādēļ atlikumam jātiek 
uzglabātam Manā krātuvē, lai 
sniegtu nabagiem un trūkum
cietējiem, kā noteiks baznīcas 
Augstā padome un bīskaps, un 
viņa padome;

35 un ar nolūku iegādāties 
zemes baznīcas kopējam labu
mam un uzcelt lūgšanu namus, 
un uzcelt a Jauno Jeruzālemi, par 
kuru vēlāk tiks atklāts—

36 lai Mani derības ļaudis tik
tu sapulcināti kopā tajā dienā, 
kad Es a nākšu Savā b templī. Un 
to Es daru Savu ļaužu glābša
nai.

37 Un notiks, ka tam, kas 

grēko un nenožēlo grēkus, būs 
jātiek a padzītam no baznīcas, 
un viņš nesaņems atpakaļ to, 
ko viņš būs b ziedojis Manas 
baznīcas nabagiem un trūkum
cietējiem, jeb, citiem vārdiem, 
Man—

38 jo ko jūs esat a darījuši vie
nam no šiem vismazākajiem, jūs 
esat darījuši Man.

39 Jo notiks, ka tas, ko Es ru
nāju ar Savu praviešu muti, tiks 
piepildīts; jo Es ziedošu no to 
bagātībām, kas pieņem Manu 
evaņģēliju starp citticībniekiem, 
Savas tautas nabagiem, kas ir no 
Israēla nama.

40 Un vēl, tev nebūs būt a lep
nam savā sirdī; lai visas tavas 
b drānas ir vienkāršas un viņu 
skaistums ir tavu paša roku dar
ba skaistums;

41 un lai visas lietas tiek darī
tas tīrībā Manā priekšā.

42 Tev nebūs būt a slinkam; jo 
tam, kas ir slinks, nebūs nedz 
ēst maizi, nedz valkāt strādnie
ka drānas.

43 Un kas starp jums ir a slimi, 
un kam nav ticības tikt dziedi
nātiem, bet tic, jātiek barotiem 
pilnīgā labsirdībā ar augiem un 
vieglu ēdienu, un ne jau ar ie
naidnieka roku.

44 Un baznīcas elderi, divi vai 
vairāk, lai tiek ataicināti un lūdz 
Dievu, un uzliek tiem savas 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 42:33–44 76



 44 a src Roku uzlikšana;  
Slimo dziedināšana.

  b Rom. 14:8;  
Jāņa atkl. 14:13;  
M&D 63:49.

 45 a 1. Jāņa 4:16, 20–21.
  b src Mīlestība.
  c Al. 28:11–12.
  d 1. kor. 15:19–22.  

src Cerība.
 46 a src Nāve, fiziskā.
  b Jāņa atkl. 14:13.
 48 a M&D 46:19.  

src Ticība, Ticēt.
  b src Dziedināt, 

Dziedināšana.

  c Sal. Māc. 3:1–2;  
Ap. d. 17:26;  
Ebr. 9:27;  
M&D 122:9.

 52 a src Dieva dēli 
un meitas.

  b Rom. 15:1.  
src Sadraudzība.

 53 a src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

 55 a M&D 82:17–19; 
119:1–3.

  b M&D 42:34; 51:13.
 56 a M&D 45:60–61.
  b src Svētie Raksti—

Svēto Rakstu 

nozīmība.
 58 a M&D 1:2.
 60 a M&D 41:5.  

src Paklausība, 
Paklausīgs,  
Paklausīt.

  b Moz. 5:15.  
src Sodība.

 61 a src Atklāsme.
  b Ābr. 1:2.  

src Liecība;  
Zināšanas.

  c M&D 63:23.  
src Dieva noslēpumi.

  d M&D 39:6.

a rokas Manā Vārdā; un, ja tie 
mirs, tie b mirs Man, un ja viņi 
dzīvos, viņi dzīvos Man.

45 Tev būs a dzīvot kopā b mī
lestībā, tā ka tu c raudāsi par to, 
kas mirs, zaudēšanu, un jo īpaši 
par tiem, kam nav d cerību uz 
brīnišķīgu augšāmcelšanos.

46 Un notiks, ka tie, kas mirst 
Manī, nebaudīs a nāvi, jo tā tiem 
būs b salda;

47 un tie, kas nemirst Manī, ak 
vai tiem, jo viņu nāve ir rūgta.

48 Un vēl, notiks, ka tas, kam 
ir a ticība Manī tikt b dziedinātam 
un nav c nolemts nāvei, tiks dzie
dināts.

49 Tas, kuram ir ticība redzēt, 
redzēs.

50 Tas, kuram ir ticība dzirdēt, 
dzirdēs.

51 Klibais, kuram ir ticība lē
kāt, lēkās.

52 Un tiem, kam nav ticības 
darīt šīs lietas, bet kas tic Man, 
būs spēks kļūt par Maniem a dē
liem; un kā viņi nepārkāpj Ma
nus likumus, tev būs b nest viņu 
vājības.

53 Tev būs palikt pie sava a pār
valdījuma.

54 Tev nebūs ņemt sava brāļa 

drānas, tev būs maksāt par to, 
ko tu saņemsi no sava brāļa.

55 Un ja tu a dabūsi vairāk par 
to, kas vajadzīgs tavam uzturam, 
tu dosi to Manā b krātuvē, lai viss 
tiktu darīts atbilstoši tam, ko Es 
esmu sacījis.

56 Tev būs lūgt, un Mani a Svētie 
Raksti tiks doti, kā Es esmu notei
cis, un tie tiks b saglabāti drošībā;

57 un ir nepieciešams, lai tu 
ciestu klusu par tiem un nemā
cītu tos, līdz jūs nebūsit saņē
muši tos pilnībā.

58 Un Es dodu jums pavēli, ka 
tad jums būs tos mācīt visiem 
cilvēkiem; jo tiem jātiek mācī
tiem a visām tautām, ciltīm, va
lodām un tautībām.

59 Tev būs ņemt tās lietas, ko 
tu esi saņēmis, kas ir dotas tev 
Manos Svētajos Rakstos kā li
kums, kā Mans likums Manas 
baznīcas pārvaldīšanai;

60 un tas, kas a rīkojas atbilstoši 
šīm lietām, tiks izglābts, un tas, 
kas tās nepilda, tiks b nosodīts, ja 
viņš tā turpinās.

61 Ja tu lūgsi, tu saņemsi a at
klāsmi pēc atklāsmes, b zināšanas 
pēc zināšanām, lai tu varētu zināt 
c noslēpumus un d miermīlīgās 
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 61 e src Prieks.
 62 a M&D 57:1–5.
 64 a M&D 45:64.
  b src Slepenās 

savienības.
 67 a M&D 82:11–15.
 68 a Jēk. v. 1:5.  

src Gudrība.
 69 a src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.

  b Mat. 16:19;  
M&D 65:2.  
src Priesterības 
atslēgas.

 70 a src Priesteris, 
Ārona priesterība.

  b src Skolotājs, 
Ārona priesterība.

  c src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

 71 a src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 74 a src Ārlaulības sakari;  
Seksuālā netikumība.

 75 a src Laulības 
pārkāpšana.

  b src Izslēgšana.
 76 a src Sargāt, Sargs.

lietas—to, kas nes e prieku, to, 
kas nes dzīvi mūžīgo.

62 Tev būs lūgt, un tev tiks at
klāts Manis noliktajā laikā, kur 
a Jaunajai Jeruzālemei ir jātiek 
uzceltai.

63 Un lūk, notiks, ka Mani 
kalpi tiks sūtīti uz priekšu uz 
austrumiem un uz rietumiem, 
uz ziemeļiem un uz dienvidiem.

64 Un pat tagad, lai tas, kas iet 
uz austrumiem, māca tos, kas 
tiks pievērsti, bēgt uz a rietu
miem, un tas ir kā sekas tam, 
kas notiks uz zemes, un b slepe
no savienību dēļ.

65 Lūk, tev būs ievērot visas 
šīs lietas, un liels būs tavs at
algojums; jo jums ir dots zināt 
valstības noslēpumus, bet pa
saulei nav dots zināt tos.

66 Jums būs ievērot likumus, 
ko jūs esat saņēmuši, un būt uz
ticīgiem.

67 Un jūs vēlāk saņemsit baz
nīcas a derības, tādas, kas būs 
pietiekamas, lai nostiprinātu jūs 
gan šeit, gan Jaunajā Jeruzālemē.

68 Tādēļ tas, kam trūkst a gud
rības, tas lai to lūdz no Manis, 
un Es došu viņam devīgi un ne
pārmezdams.

69 Priecājieties savās sirdīs un 
līksmojieties, jo jums a valstība 
jeb, citiem vārdiem, baznīcas 
b atslēgas ir tikušas dotas. Patiesi 
tā. Āmen.

70 a Priesteriem un b skolotā
jiem būs savs c pārvaldījums tā
pat kā baznīcas locekļiem.

71 Un elderiem vai augstajiem 
priesteriem, kas ir nozīmēti 
bīskapam kā padomnieki visās 
lietās, ir jāuztur savas ģimenes 
no tā īpašuma, kas tiek a ziedots 
bīskapam nabagu labā un citiem 
nolūkiem, kā iepriekš minēts;

72 vai viņiem ir jāsaņem tais
nīga atlīdzība par visu viņu kal
pošanu, vai nu pārvaldījums, 
vai arī kā savādāk, kā bīskaps 
un padomnieki uzskatīs par la
bāku vai kā viņi nolems.

73 Un bīskapam arī ir jāsaņem 
uzturs jeb taisnīga atlīdzība par 
visu viņa kalpošanu baznīcā.

74 Lūk, patiesi Es saku jums, 
visi cilvēki starp jums, kas ir pa
metuši savus dzīvesbiedrus a ne
tiklības gadījuma dēļ, jeb, citiem 
vārdiem, ja viņi liecinās jūsu 
priekšā visā sirds pazemībā, ka 
šis ir tas iemesls, jūs nepadzīsit 
viņus no sava vidus;

75 bet, ja jūs atklāsit, ka kādi 
cilvēki ir pametuši savus dzī
vesbiedrus a laulības pārkāpuma 
dēļ, un viņi paši ir tie pārkāpēji, 
un viņu laulātie draugi ir dzīvi, 
tādiem ir jātiek b padzītiem no 
jūsu vidus.

76 Un vēl, Es saku jums, ka 
jums jābūt a uzmanīgiem un 
piesardzīgiem iztaujājot, lai jūs 
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 79 a src Slepkavība.
 85 a src Zagt, Zagšana.
 86 a src Godīgs, 

Godīgums;  

Meli.
 88 a src Brāļi, Brālis;  

Māsa.
  b Mat. 18:15–17.

  c src Atzīt, Atzīšanās.
 90 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.

nepieņemtu nevienu tādu savā 
vidū, ja tie ir precēti;

77 un ja viņi nav precēti, vi
ņiem ir jānožēlo visi savi grēki, 
vai arī jūs viņus nepieņemsit.

78 Un vēl, katram cilvēkam, 
kas pieder šai Kristus baznīcai, 
ir jācenšas turēt visas baznīcas 
pavēles un derības.

79 Un notiks, ka, ja kāds cil
vēks starp jums a nogalinās, 
tādam ir jātiek nodotam un tie
sātam saskaņā ar zemes liku
miem; jo atcerieties, ka tādam 
nav piedošanas; un tam ir jātiek 
pierādītam saskaņā ar zemes 
likumiem.

80 Un ja kāds vīrietis vai sie
viete pārkāps laulību, viņam vai 
viņai ir jātiek tiesātai divu vai 
vairāku baznīcas elderu priek
šā, un katrs vārds pret katru 
no viņiem tiks apstiprināts no 
diviem baznīcas lieciniekiem, 
un nevis no ienaidniekiem, bet, 
ja ir vairāk nekā divi liecinieki, 
tad tas ir labāk.

81 Bet viņam vai viņai ir jātiek 
nosodītiem no divu liecinieku 
mutes, un elderi izklāstīs šo 
lietu baznīcas priekšā, un baz
nīcas locekļi cels savas rokas 
pret katru no viņiem, lai viņi 
tiktu tiesāti saskaņā ar Dieva 
likumu.

82 Un, ja tas ir iespējams, ir ne
pieciešams, lai arī bīskaps būtu 
klāt.

83 Un tā jūs rīkosities visās lie
tās, kas nonāks jūsu priekšā.

84 Un, ja vīrietis vai sieviete 

laupīs, viņam vai viņai ir jātiek 
nodotiem zemes likumam.

85 Un, ja viņš vai viņa a zags, 
viņam vai viņai ir jātiek nodo
tiem zemes likumam.

86 Un, ja viņš vai viņa a melos, 
viņam vai viņai ir jātiek nodo
tiem zemes likumam.

87 Un, ja viņš vai viņa darīs 
jebkādu nekrietnību, viņam vai 
viņai ir jātiek nodotiem liku
mam, tieši tam, kas no Dieva.

88 Un, ja tavs a brālis vai māsa 
b aizvaino tevi, tu ņemsi katru no 
viņiem viens pret vienu; un, ja 
viņš vai viņa c atzīstas, tu izlīgsi.

89 Un, ja viņš vai viņa neatzīs
tas, tu nodosi katru no viņiem 
baznīcai, nevis tās locekļiem, bet 
elderiem. Un tam jānotiek sa
pulcē un nevis pasaules priekšā.

90 Un, ja tavs brālis vai māsa 
aizvaino daudzus, viņam vai vi
ņai ir jātiek a pārmācītiem dau
dzu priekšā.

91 Un, ja kāds pārkāpj atklāti, 
viņam vai viņai ir jāpārmet at
klāti, lai viņš vai viņa tiktu no
kaunināti. Un, ja viņš vai viņa 
neatzīstas, viņam vai viņai ir 
jātiek nodotiem Dieva likumam.

92 Ja kāds pārkāps slepenī
bā, viņam vai viņai ir jāpārmet 
slepenībā, lai viņam vai viņai 
būtu iespēja atzīties slepenībā 
tam vai tai, kurus viņš vai viņa 
aizvainojuši, un Dievam, lai 
baznīca nerunātu pārmetoši par 
pārkāpēju.

93 Un tā jums būs uzvesties 
visās lietās.
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43. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada februārī. Šajā laikā dažus Baznīcas locekļus bija uztrau
kuši ļaudis, kas nepatiesi uzdevās kā atklājēji. Pravietis jautāja Tam 
Kungam un saņēma šo paziņojumu, vērstu pie Baznīcas elderiem. 
Pirmā daļa runā par Baznīcas iekārtas lietām; beidzamā daļa satur 
brīdinājumu, kas elderiem ir jānodod zemes tautām.

1–7, Atklāsmes un pavēles nāk 
tikai caur vienu iecelto; 8–14, 
Svētie ir svētīti, rīkojoties pilnī
gā svētumā Tā Kunga priekšā; 
15–22, Elderiem ir jātiek sūtītiem 
sludināt grēku nožēlošanu un sa
gatavot cilvēkus Tā Kunga lielajai 
dienai; 23–28, Tas Kungs griežas 
pie cilvēkiem ar Savu paša balsi 
un caur dabas spēkiem; 29–35, 
Nāks Tūkstošgade un Sātana sa
saistīšana.

Ak, klausieties, jūs Manas baz
nīcas elderi, un pievērsiet ausi 
vārdiem, kurus Es runāšu uz 
jums.

2 Jo lūk, patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka jūs esat saņēmuši pavē
li par a likumu Manai baznīcai, 
caur to, kuru Es esmu iecēlis 
jums saņemt b pavēles un atklās
mes no Manas rokas.

3 Un to jūs zināsit droši, ka nav 
neviena cita iecelta jums saņemt 
pavēles un atklāsmes, līdz viņš 
tiks paņemts, ja viņš a būs Manī.

4 Bet patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka a neviens cits netiks 
iecelts šai dāvanai, izņemot kā 
caur viņu; jo, ja tas tiks atņemts 

viņam, viņam nebūs spēka, iz
ņemot kā iecelt citu savā vietā.

5 Un tas būs likums jums, ka 
jūs nepieņemsiet mācības ne no 
viena, kas nāks jūsu priekšā kā 
atklāsmes vai pavēles;

6 un to Es dodu jums, lai jūs 
netiktu a pievilti, lai jūs varētu 
zināt, ka tās nav no Manis.

7 Jo patiesi Es saku jums, ka tas, 
kas ir Manis a ordinēts, ienāks 
pa b vārtiem un tiks ordinēts, kā 
Es jums pastāstīju iepriekš, lai 
mācītu tās atklāsmes, ko jūs esat 
saņēmuši un saņemsit caur to, 
kuru Es esmu iecēlis.

8 Un tagad, lūk, Es dodu jums 
pavēli, lai, kad jūs esat sapul
cējušies kopā, jūs a pamācītu un 
iedvesmotu cits citu, lai jūs zi
nātu, kā rīkoties un vadīt Manu 
baznīcu, kā rīkoties atbilstoši 
Mana likuma punktiem un pa
vēlēm, ko Es esmu devis.

9 Un tā jūs kļūsit apmācīti Ma
nas baznīcas likumam un tiksit 
a iesvētīti ar to, ko jūs esat saņē
muši, un jums būs jāapņemas 
rīkoties pilnīgā svētumā Manā 
priekšā,—

10 ka, cik daudz jūs to darīsit, 

43 2 a M&D 42.
  b src Atklāsme;  

Dieva pavēles, 
baušļi.

 3 a Jāņa 15:4.
 4 a M&D 28:2–3.

 6 a M&D 46:7.  
src Pievilt, 
Pievilšana, Viltus.

 7 a src Ordinēt, 
Ordinācija.

  b Mat. 7:13–14;  

2. Nef. 9:41; 31:9, 
17–18;  
3. Nef. 14:13–14;  
M&D 22.

 8 a M&D 88:77.
 9 a src Iesvētīšana.
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 10 a Al. 12:10.
  b Marka 4:25.
 11 a src Grēks.
 12 a src Baznīcas vadītāju 

atbalstīšana.
 13 a src Dieva noslēpumi.
 14 a src Šķīsts, Šķīstība.
 15 a src Misionāru darbs.
  b src Mācīt, Skolotājs—

Mācīšana ar Garu.
 16 a src Iedvesma, 

Iedvesmot.
  b src Iesvētīšana.
  c Lūk. 24:49;  

M&D 38:32; 
95:8–9; 110:8–10.

 17 a Mal. 3:23;  
M&D 2:1; 34:6–9.

  b M&D 29:8.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 18 a Joēla 2:11;  

M&D 133:50.
  b Joēla 2:10; 3:16;  

M&D 45:48.
  c M&D 88:87.
  d M&D 29:13; 45:45.
  e src Augšāmcelšanās.
  f M&D 76:85; 

88:100–101.
  g Morm. 9:13–14.
 21 a 2. Nef. 27:2;  

M&D 88:90.

godība tiks a pievienota tai valstī
bai, ko jūs esat saņēmuši. Ciktāl 
jūs to nedarīsit, tas tiks b paņemts, 
patiesi tas, ko jūs esat saņēmuši.

11 Iztīriet to a nekrietnību, kas 
ir jūsu vidū, iesvētiet sevi Manā 
priekšā;

12 un, ja jūs vēlaties valstības 
godību, ieceliet Manu kalpu 
Džozefu Smitu, jaunāko, un 
a atbalstiet viņu Manā priekšā ar 
ticības lūgšanu.

13 Un vēl, Es saku jums, ka, ja 
jūs vēlaties valstības a noslēpu
mus, nodrošiniet viņu ar pār
tiku un apģērbu, un visu, kas 
viņam nepieciešams, lai paveik
tu to darbu, ko Es viņam esmu 
pavēlējis;

14 un, ja jūs to nedarīsit, viņš 
paliks pie tiem, kas viņu ir pie
ņēmuši, lai Es varētu pataupīt 
Man pašam a šķīstus ļaudis 
Manā priekšā.

15 Vēl Es saku, klausieties jūs, 
Manas baznīcas elderi, kurus Es 
esmu iecēlis: Jūs neesat sūtīti, lai 
tiktu a mācīti, bet gan lai mācītu 
cilvēku bērniem tās lietas, ko 
Es esmu licis jūsu rokās ar Sava 
b Gara spēku;

16 un jums ir jātiek a mācītiem 
no augšienes. b Iesvētiet sevi, un 
jūs tiksit c apdāvināti ar spēku, 
lai jūs varētu dot tieši tā, kā Es 
esmu runājis.

17 Klausieties jūs, jo, lūk, Tā 
Kunga a lielā b diena ir tuvu.

18 Jo tā diena nāk, kad Tas 
Kungs runās ar Savu a balsi 
no debesīm; debesis b trīcēs un 
zeme c drebēs, un Dieva d bazū
ne skanēs skaļi un ilgi, un sacīs 
guļošajām tautām: Jūs, svētie, 
e celieties un dzīvojiet; jūs, grē
cinieki, f palieciet un g guliet, līdz 
Es atkal saukšu.

19 Tādēļ apjoziet savus gur
nus, lai jūs netiktu atrasti starp 
bezdievīgajiem.

20 Paceliet savas balsis un ne
saudzējiet. Aiciniet tautas no
žēlot grēkus, kā vecu, tā jaunu, 
kā nebrīvu, tā brīvu, sakot: Sa
gatavojieties Tā Kunga lielajai 
dienai;

21 jo, ja Es, kas esmu Cilvēks, 
paceļu Savu balsi un aicinu jūs 
nožēlot grēkus, un jūs ienīstat 
Mani, ko gan jūs sacīsit, kad 
tā diena pienāks, kad a pērkoni 
runās savas balsis no zemes ga
liem, runājot visu to, kas dzīvo, 
ausīm, sakot: Nožēlojiet grēkus, 
un sagatavojieties Tā Kunga lie
lajai dienai?

22 Jā, un vēl, kad zibeņi iz
šausies no austrumiem līdz 
rietumiem, un runās savas bal
sis uz visiem tiem, kas dzīvo, 
un liks džinkstēt visu ausīm, 
kas dzirdēs, sakot šos vārdus: 
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 24 a Mat. 23:37;  
3. Nef. 10:4–6.

  b src Sacelšanās.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b Mat. 23:34.  

src Pravietis.
  c M&D 7:6; 130:4–5.
  d Jer. 24:10;  

Am. 4:6;  
M&D 87:6;  
DžS—M 1:29.

  e src Žēlīgs, Žēlastība.
  f src Glābšana;  

Mūžīgā dzīve;  
Nemirstīgs, 
Nemirstība.

 28 a Jēk. 5:71;  
M&D 33:3.  
src Tā Kunga 
vīnadārzs.

 29 a src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 30 a src Tūkstošgade.
 31 a 1. Nef. 22:26.  

src Velns.
  b M&D 45:55; 

84:100; 88:110.
  c Jāņa atkl. 20:3;  

Jēk. 5:77;  
M&D 29:22.

  d src Pasaule—
Pasaules gals.

 32 a src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

  b 1. kor. 15:51–52;  
M&D 63:51; 101:31.  
src Augšāmcelšanās.

 33 a Mat. 3:12.
  b src Jēzus Kristus— 

Soģis.
 34 a src Glābējs.
  b DžS—M 1:37.
  c M&D 84:61; 100:7–8.
  d src Pārdomāt.
  e src Prāts.
 35 a Rom. 12:3;  

M&D 18:21.

Nožēlojiet grēkus, jo Tā Kunga 
lielā diena nāk?

23 Jā, un vēl, Tas Kungs runās 
ar Savu balsi no debesīm, sacī
dams: Klausieties, ak jūs, zemes 
tautas, un dzirdiet Tā Dieva vār
dus, kurš jūs radījis.

24 Ak, jūs, zemes tautas, cik 
reižu Es gribēju jūs sapulcināt 
kopā, kā a vista sapulcina savus 
cālīšus apakš saviem spārniem, 
bet jūs b negribējāt!

25 Cik reižu Es esmu a aicinājis 
jūs ar Savu b kalpu muti un ar eņ
ģeļu c kalpošanu, un ar Savu paša 
balsi, un ar pērkonu balsi, un ar 
zibeņu balsi, un ar vētru balsi, 
un ar zemestrīču un stipru krusu 
balsi, un ar d bada un visāda vei
da sērgu balsi, un ar stipru bazū
nes skaņu, un ar tiesas balsi, un 
ar e žēlastības balsi visas dienas 
garumā, un ar godības un cieņas, 
un mūžīgās dzīves bagātību bal
si, un būtu izglābis jūs ar f bezga
līgo glābšanu, bet jūs negribējāt!

26 Lūk, tā diena ir pienākusi, 
kad Mana sašutuma kauss ir 
pilns.

27 Lūk, patiesi Es saku jums, 
ka šie ir Tā Kunga, jūsu Dieva, 
vārdi.

28 Tādēļ strādājiet jūs, a strādā
jiet jūs Manā vīnadārzā pēdējo 
reizi—pēdējo reizi aiciniet ze
mes iedzīvotājus.

29 Jo Manis noliktajā laikā 
Es a nākšu uz zemi ar tiesu, un 
Mani ļaudis tiks atpestīti un val
dīs ar Mani uz zemes.

30 Jo dižā a Tūkstošgade, par 
kuru Es esmu runājis ar Savu 
kalpu muti, nāks.

31 Jo a Sātans tiks b sasiets, un 
kad viņš atkal tiks atsvabināts, 
viņš valdīs tikai uz c neilgu lai
ku, un tad nāks zemes d gals.

32 Un tas, kas dzīvo a taisnībā, 
tiks b izmainīts acumirklī, un 
zeme zudīs kā ugunī.

33 Un ļaunie aizies nedzēša
mā a ugunī, un viņu galu nezin 
neviens cilvēks uz zemes, nedz 
kādreiz zinās, līdz tie nāks 
Manā priekšā b tiesā.

34 Uzklausiet jūs šos vārdus. 
Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, 
pasaules a Glābējs. b Paglabājiet 
šīs lietas savās sirdīs, un lai mū
žības c nopietnība d paliek jūsu 
e prātos.

35 Esiet a prātīgi. Turiet vi
sas Manas pavēles. Patiesi tā. 
Āmen.
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44. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam 
Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831.  gada februāra beigās. Pakļaujoties 
prasībai, kas tajā tika izteikta, Baznīca noteica, ka jūnija sākumā 
tiks noturēta konference.

1–3, Elderiem ir jāsapulcējas uz 
konferenci; 4–6, Viņiem ir jāorga
nizējas saskaņā ar zemes likumiem 
un lai rūpētos par nabagiem.

Lūk, tā saka Tas Kungs Saviem 
kalpiem—ir noderīgi Manī, lai 
Manas baznīcas elderi tiktu sa
saukti kopā no austrumiem un 
no rietumiem, un no ziemeļiem 
un no dienvidiem ar vēstuli vai 
kādā citā veidā.

2 Un notiks, ka cik daudz viņi 
būs uzticīgi un īstenos ticību 
Manī, Es izliešu Savu a Garu pār 
tiem tanī dienā, kad viņi sapul
cēsies kopā.

3 Un notiks, ka viņi dosies ap
gabalos visapkārt un a sludinās 
grēku nožēlošanu ļaudīm.

4 Un daudzi tiks a pievērsti, tik 
daudzi, ka jūs iegūsit spēju or
ganizēties b saskaņā ar cilvēku 
likumiem;

5 lai jūsu a ienaidniekiem nebū
tu varas pār jums, lai jūs tiktu 
pasargāti visās lietās; lai jums 
būtu iespēja turēt Manus liku
mus; lai katra saite tiktu sarau
ta, ar ko ienaidnieks mēģina 
Manus ļaudis iznīcināt.

6 Lūk, Es saku jums, ka jums ir 
a jāapmeklē nabagi un trūkum
cietēji, un jāsniedz tiem palīdzī
ba, lai viņi tiktu uzturēti, līdz 
visas lietas tiks paveiktas saska
ņā ar Manu likumu, ko jūs esat 
saņēmuši. Āmen.

44 2 a Ap. d. 2:17.
 3 a src Sludināt.
 4 a src Pievēršana, 

   Pievērst.
  b M&D 98:5–7.
 5 a 2. Nef. 4:33.

 6 a Jēk. v. 1:27.  
src Labklājība;  
Līdzjūtība.

45. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, 
Ohaio štatā, 1831. gada 7. martā. Ievadot šīs atklāsmes pierakstu, 
Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka „šajā Baznīcas laikā . . . daudzi 
viltus ziņojumi . . . un muļķīgi izdomājumi tika izdoti . . . un klīda, 
.  .  . lai atturētu ļaudis no darba pētīšanas jeb ticības pieņemšanas 
. . . Bet svētajiem par prieku, . . . es saņēmu sekojošo”.

1–5, Kristus ir mūsu aizstāvis 
Tēva priekšā; 6–10, Evaņģēlijs ir 
vēstnesis, kas sagatavo ceļu Tā 
Kunga priekšā; 11–15, Ēnohu un 

viņa brāļus Tas Kungs paņēma 
pie Sevis; 16–23, Kristus atklā
ja zīmes par Savu atnākšanu, kā 
tās tika dotas Eļļas kalnā; 24–38, 
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45 1 a src Jēzus Kristus 
Baznīca.

  b M&D 50:35.
  c Jer. 14:22;  

3. Nef. 9:15;  
M&D 14:9.  
src Radīt, Radīšana.

 2 a Al. 34:33–35.
  b Mat. 24:44.
  c Jer. 8:20; M&D 56:16.  

src Pļauja.
 3 a M&D 62:1. 
   src Aizstāvis.

 4 a Ebr. 4:15.
  b M&D 19:18–19.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

  c Jāņa 12:28.
 5 a M&D 20:25; 35:2; 38:4.
  b Jāņa 3:16.
 6 a Ebr. 3:13;  

M&D 64:23–25.
 7 a Jāņa atkl. 1:8; 21:6;  

M&D 19:1.
  b Jāņa 1:5.
 8 a Mat. 10:1.  

src Spēks, vara.
  b src Brīnums.
  c src Dieva dēli 

un meitas.
  d src Ticība, Ticēt.
  e M&D 14:7.
 9 a src Jaunā un 

mūžīgā derība.
  b Jer. 31:31–34;  

Morm. 5:20.
  c 2. Nef. 29:2.
  d Jes. 42:6;  

2. Nef. 10:9–18.

Evaņģēlijs tiks atjaunots, citti
cībnieku laiki būs piepildīti un 
iznīcinoša slimība pārklās zemi; 
39–47, Zīmes, brīnumi un aug
šāmcelšanās pavadīs Otro Atnāk
šanu; 48–53, Kristus stāvēs Eļļas 
kalnā un jūdi redzēs brūces Viņa 
rokās un kājās; 54–59, Tas Kungs 
valdīs Tūkstošgades laikā; 60–62, 
Pravietim tiek norādīts sākt Jau
nās Derības tulkošanu, caur ko 
tiks darīta zināma svarīga infor
mācija; 63–75, Svētiem tiek pa
vēlēts sapulcēties un uzcelt Jauno 
Jeruzālemi, uz kuru nāks ļaudis 
no visām tautām.

Klausieties, ak jūs, Manas 
a baznīcas ļaudis, kuriem b valstī
ba ir tikusi dota; klausieties jūs 
un pievērsiet ausi Viņam, kurš 
ielika zemes pamatus, kurš c iz
veidoja debesis un visus tās pul
kus, un ar kuru viss, kas dzīvo, 
kustas un eksistē, tika radīts.

2 Un vēl Es saku, klausieties 
Manu balsi, lai a nāve jūs nepār
steigtu; tanī b stundā, ko jūs ne
domājat, vasara būs pagājusi un 
c pļaujamais laiks beidzies, un 
jūsu dvēseles nebūs izglābtas.

3 Uzklausiet To, kas ir a aiz
stāvis Tēva priekšā, kas aizstāv 
jūsu lietu Viņa priekšā—

4 sacīdams: Tēvs, redzi Tā, kurš 
nav darījis a grēku, pie kura Tev 
labs prāts, b ciešanas un nāvi; re
dzi Tava Dēla asinis, kas tika iz
lietas, Tā asinis, kuru Tu atdevi, 
lai Tu tiktu c pagodināts;

5 tādēļ, Tēvs, saudzē šos Manus 
brāļus, kas a tic Manam Vārdam, 
lai viņi varētu nākt pie Manis un 
tiem būtu b mūžīgā dzīve.

6 Klausieties, ak jūs, Manas 
baznīcas ļaudis, un jūs, elderi, 
klausieties kopā, un dzirdiet 
Manu balsi, kamēr tā sauc a šo
dien, un nenocietiniet savas sir
dis;

7 jo patiesi Es saku jums, ka Es 
esmu a Alfa un Omega, sākums 
un gals, pasaules gaisma un dzī
vība—b gaisma, kas spīd tumsī
bā un tumsība to nesaprot.

8 Es nācu pie savējiem, un 
savējie Mani neuzņēma; bet 
visiem, kas Mani uzņēma, Es 
devu a spēku darīt daudzus b brī
numus un kļūt par Dieva c dē
liem; un patiesi tiem, kas d ticēja 
Manam Vārdam, Es devu spēju 
iegūt e mūžīgo dzīvi.

9 Un tāpat Es sūtīju Savu a mū
žīgo b derību pasaulē būt par 
gaismu pasaulei un būt par c ka
rogu Maniem ļaudīm un d citti
cībniekiem, lai to meklētu, un 
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 9 e Mal. 3:1.
 10 a Jes. 41:21;  

M&D 50:10–12.
 11 a Moz. 7:69.
 12 a DžST 1. Moz. 14:30–34 

(Pielikums);  
M&D 38:4;  
Moz. 7:21.

  b Moz. 7:62–64.  
src Ciāna.

 13 a Ebr. 11:13;  
1. Pēt. v. 2:11.

 14 a Ebr. 11:8–13;  
Moz. 7:63.

 16 a Mat. 24;  
Lūk. 21:7–36;  
DžS—M 1.

  b src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 17 a src Gars.

  b M&D 138:50.
  c 1. Nef. 10:12–14.  

src Israēls—Israēla 
izkaisīšana.

  d src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

 22 a src Pasaule—
Pasaules gals.

 24 a 2. Nef. 25:15.

būt par e vēstnesi Manā priek
šā, lai sagatavotu ceļu Manā 
priekšā.

10 Tādēļ nāciet jūs pie tās, un 
ar to, kas nāk, Es pārspriedīšu 
kā ar cilvēkiem senās dienās, un 
Es rādīšu jums Savu a spēcīgo 
spriešanu.

11 Tādēļ klausieties jūs kopā 
un ļaujiet Man rādīt jums patie
si Manu gudrību—Tā gudrību, 
kurš, jūs sakāt, ir Dievs a Ēno
ham un viņa brāļiem,

12 kas tika a atšķirti no zemes 
un tika pieņemti pie Manis—
b pilsētā, kas pataupīta, līdz tais
nības diena nāks—diena, kuru 
gaidīja visi svētie vīri, un viņi to 
neatrada ļaundarības un negan
tību dēļ;

13 un atzinuši, ka viņi bija a sve
šinieki un svētceļnieki uz zemes;

14 bet ieguvuši a solījumu, ka 
viņi to atradīs un redzēs savā 
miesā.

15 Tādēļ klausieties un Es pār
spriedīšu ar jums, un Es runāšu 
uz jums un pravietošu kā uz 
seno dienu cilvēkiem.

16 Un Es rādīšu to skaidri, kā 
Es a rādīju to Saviem mācekļiem, 
kad Es stāvēju viņu priekšā 
miesā un runāju uz tiem, sacī
dams: Tā kā jūs prasījāt Man 
par Manas atnākšanas b zīmēm, 
tanī dienā, kad Es nākšu Savā 
godībā debesu mākoņos, lai 

izpildītu solījumus, ko es devu 
jūsu tēviem,

17 jo kā jūs raudzījāties uz 
savu a garu ilgo b prombūtni no 
jūsu ķermeņiem kā uz jūgu, Es 
rādīšu jums, kā nāks pestīšanas 
un arī c izkaisītā Israēla d atjauno
šanas diena.

18 Un tagad jūs redzat šo tem
pli, kas ir Jeruzālemē, kuru jūs 
saucat par Dieva namu, un jūsu 
ienaidnieki saka, ka šis nams 
nekad nekritīs.

19 Bet patiesi Es saku jums, ka 
iznīcība nāks pār šo paaudzi kā 
zaglis naktī, un šī tauta tiks iz
nīcināta un izkaisīta starp visām 
tautām.

20 Un šis templis, kuru jūs 
tagad redzat, tiks nopostīts, ka 
akmens uz akmens nepaliks.

21 Un notiks, ka šī jūdu paau
dze nepaies, līdz katra iznīcība, 
par ko Es jums teicu attiecībā uz 
tiem, nebūs īstenojusies.

22 Jūs sakāt, ka jūs zināt, ka 
pasaules a gals nāk; jūs sakāt arī, 
ka jūs zināt, ka debesis un zeme 
zudīs;

23 un šajā ziņā jūs runājat pa
tiesi, jo tā tas ir; bet šīs lietas, ko 
Es jums pateicu, nezudīs, līdz 
viss tiks piepildīts.

24 Un šo Es teicu jums attie
cībā par Jeruzālemi, un kad tā 
diena nāks, atlikums tiks a izkai
sīts starp visām tautām;
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 25 a Neh. 1:9;  
Jes. 11:12–14;  
1. Nef. 22:10–12;  
2. Nef. 21:12–14.

  b Lūk. 21:24.
 26 a src Pēdējās dienas.
  b M&D 87;  

DžS—M 1:23.
  c Lūk. 21:26.
  d 2. Pēt. v. 3:3–10.
 28 a 1. Nef. 15:13.
  b src Evaņģēlija 

atjaunošana;  
Gaisma,  

Kristus gaisma.
 29 a Jāņa 1:5.
  b Mat. 15:8–9.
  c M&D 3:6–8; 46:7;  

DžS—V 1:19.
 31 a M&D 5:19–20; 

97:22–25.
 32 a M&D 101:21–22, 64.
  b Jāņa atkl. 16:11, 21.
 33 a M&D 43:18;  

88:87–90.
  b M&D 63:33.
 35 a Mat. 24:6.
 37 a Marka 13:28;  

Lūk. 21:29–31.
 39 a M&D 10:55–56.  

src Bailes— 
Bīties Dievu;  
Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

  b 2. Pēt. v. 3:10–13;  
M&D 35:15–16;  
Moz. 7:62.

  c src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  d src Cilvēka Dēls.
  e src Laiku zīmes.

25 bet viņi tiks a sapulcināti at
kal; bet viņi paliks, līdz b citticīb
nieku laiki būs piepildīti.

26 Un a tanī dienā būs dzir
dams par b kariem un karu dau
dzināšanu, un visa zeme būs 
satraukta un cilvēku sirdis c pa
mirs izbailēs, un viņi sacīs, ka 
Kristus d kavē Savu atnākšanu 
līdz zemes galam.

27 Un cilvēku mīlestība kļūs 
vēsa, un nekrietnība ies vairumā.

28 Un kad a citticībnieku laiki 
būs pienākuši, b gaisma izplūdīs 
pie tiem, kas sēd tumsā, un tā 
būs Mana evaņģēlija pilnība;

29 bet viņi to a nepieņems; jo 
viņi nesaprot gaismu, un viņi 
novērsīs savas b sirdis no Manis 
dēļ cilvēku c priekšrakstiem.

30 Un tajā paaudzē citticībnie
ku laiki būs piepildīti.

31 Un būs cilvēki, kas paliks 
tajā paaudzē, kas nenomirs, līdz 
viņi neredzēs a postu pārpilnī
bā; jo iznīcinoša slimība pārklās 
zemi.

32 Bet Mani mācekļi a stāvēs 
svētajās vietās un netiks izkus
tināti; bet starp bezdievīgajiem 
cilvēki pacels savas balsis un 
b nolādēs Dievu, un mirs.

33 Un būs arī a zemestrīces 

dažādās vietās un liels posts; 
tomēr cilvēki nocietinās savas 
sirdis pret Mani, un viņi pacels 
b zobenu cits pret citu, un viņi 
nogalinās cits citu.

34 Un tad, kad Es, Tas Kungs, 
biju runājis šos vārdus uz Sa
viem mācekļiem, viņi bija sa
traukti.

35 Un Es sacīju uz tiem: a Ne
uztraucieties, jo, kad visas šīs 
lietas notiks, jūs varēsit zināt, 
ka solījumi, kas ir doti jums, tiks 
izpildīti.

36 Un kad gaisma sāks izlauz
ties, tā būs ar tiem kā līdzība, ko 
Es jums parādīšu—

37 jūs raugāties un redzat 
a vīģes kokus, un skatāt tos ar 
savām acīm, un jūs sakāt, kad 
pumpuri sāk raisīties, un viņu 
lapas vēl nav nobriedušas, ka 
vasara jau ir tuvu;

38 patiesi tā tas būs tanī dienā, 
kad viņi redzēs visas šīs lietas, 
tad viņi zinās, ka tā stunda ir 
tuvu.

39 Un notiks, ka tas, kas Mani 
a bīstas, b raudzīsies pēc Tā Kun
ga lielās c dienas atnākšanas, 
patiesi pēc d Cilvēka Dēla atnāk
šanas e zīmēm.

40 Un viņi redzēs zīmes un 
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 41 a M&D 29:21; 97:25–26.
 42 a Joēla 2:10;  

Jāņa atkl. 6:12;  
M&D 88:87; 133:49.

 44 a src Jēzus Kristus—
Jēzus Kristus godība.

  b Mat. 24:43–51;  
Marka 13:32–37.

 45 a M&D 29:13; 43:18.
  b M&D 88:96–97.  

src Augšāmcelšanās.
  c 1. tes. 4:16–17.

 46 a Al. 40:12.
  b Jes. 55:3.
  c src Mūžīgā dzīve.
 47 a M&D 1:12–16.
 48 a Cak. 14:4.
  b M&D 43:18; 88:87.
  c Joēla 4:16;  

M&D 49:23.
 49 a M&D 87:6.
 51 a src Jūdi.
  b Cak. 12:10.
 52 a Cak. 13:6.

  b src Krustā sišana.
 53 a Jāņa atkl. 1:7.
  b Lūk. 23:38;  

Jāņa 19:3, 14–15.
 54 a Ec. 36:23; 39:21.
  b src Augšāmcelšanās.
  c M&D 75:22.
 55 a src Velns.
  b Jāņa atkl. 20:2;  

1. Nef. 22:26;  
M&D 43:31; 88:110.

brīnumus, jo tie tiks rādīti augšā 
debesīs un apakšā virs zemes.

41 Un viņi redzēs asinis un 
a uguni, un dūmu miglu.

42 Un pirms Tā Kunga diena 
nāks, a saule aptumšosies un 
mēness pārvērtīsies asinīs, un 
zvaigznes kritīs no debesīm.

43 Un atlikums tiks sapulci
nāts šajā vietā;

44 un tad viņi raudzīsies pēc 
Manis, un lūk, Es nākšu; un viņi 
redzēs Mani debesu mākoņos, 
tērptu spēkā un lielā a godībā; ar 
visiem svētajiem eņģeļiem, un 
tas, kas b nevēro pēc Manis, tiks 
izdeldēts.

45 Bet pirms Tā Kunga roka 
kritīs, eņģelis pūtīs savu a bazū
ni, un svētie, kas būs dusējuši, 
b celsies, lai satiktu Mani c māko
nī.

46 Tādēļ, ja jūs būsit dusējuši 
a mierā, svētīti jūs būsit; jo, kā 
jūs tagad skatāt Mani un zināt, 
ka Es esmu, patiesi tā jūs b nāk
sit pie Manis un jūsu dvēseles 
c dzīvos, un jūsu pestīšana tiks 
pilnveidota; un svētie iznāks no 
četriem zemes galiem.

47 Tad Tā Kunga a roka kritīs 
pār tautām.

48 Un tad Tas Kungs nostāsies 
ar Savām kājām uz šī a kalna, un 
tas pāršķelsies divās daļās, un 

zeme b drebēs un zvalstīsies šurp 
un turp, un arī debesis c trīcēs.

49 Un Tas Kungs runās ar Savu 
balsi, un visi zemes gali dzirdēs 
to; un zemes tautas a sēros, un 
tie, kas būs smējušies, redzēs 
savu muļķību.

50 Un posts pārņems to, kas 
ņirgājās, un paļātāja vairs nebūs; 
un visi, kas tiecas uz nekrietnību, 
tiks nocirsti un iemesti ugunī.

51 Un tad a jūdi b raudzīsies uz 
Mani un sacīs: Kas tās ir par 
brūcēm tavās rokās un tavās 
pēdās?

52 Tad viņi zinās, ka Es esmu 
Tas Kungs; jo es sacīšu uz tiem: 
Šīs brūces ir tās brūces, ar ko 
es tiku a ievainots manu draugu 
namā. Es esmu tas, kurš tika pa
augstināts. Es esmu Jēzus, kas 
tika b sists krustā. Es esmu Dieva 
Dēls.

53 Un tad viņi a raudās dēļ sa
vām nekrietnībām; tad viņi vai
manās dēļ tā, ka viņi vajāja savu 
b ķēniņu.

54 Un tad a pagānu tautas tiks 
pestītas, un tiem, kas nezināja 
likumu, būs daļa pie pirmās 
b augšāmcelšanās; un tas viņiem 
būs c paciešams.

55 Un a Sātans tiks b sasiets, ka 
viņam nebūs vietas cilvēku bēr
nu sirdīs.
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 56 a src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b Mat. 25:1–13;  
M&D 63:54.

 57 a src Patiesība.
  b src Svētais Gars.
  c DžS—M 1:37.
  d M&D 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
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  b Mat. 5:5.
  c M&D 63:51; 

101:29–31.
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 59 a M&D 29:11; 104:59.
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M&D 38:21–22.
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87:1–5; 130:12.
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src Ciāna;  
Jaunā Jeruzāleme.

  b src Miers.
  c M&D 57:1–3.
  d Jes. 4:6;  

M&D 115:6.
 67 a M&D 64:41–43; 

97:15–18.  
src Jēzus Kristus—
Jēzus Kristus godība.

 69 a 5. Moz. 30:3;  
Jer. 32:37–39;  
M&D 33:6.

56 Un tanī a dienā, kad Es nāk
šu Savā godībā, tiks piepildīta 
līdzība, ko Es stāstīju par desmit 
b jaunavām.

57 Jo tie, kas ir gudri un ir pie
ņēmuši a patiesību, un ņēmuši 
Svēto Garu par savu b ceļvedi, 
un nav tikuši c pievilti—patiesi 
Es saku jums, tie netiks nocirsti 
un iemesti d ugunī, bet izturēs to 
dienu.

58 Un a zeme tiem tiks dota 
b mantojumā; un viņi vairosies 
un kļūs stipri, un viņu bērni 
c augs bez grēka uz d glābšanu.

59 Jo Tas Kungs būs viņu 
a vidū, un Viņa godība būs pār 
tiem, un Viņš būs viņu ķēniņš 
un viņu b likumu devējs.

60 Un tagad, lūk, Es saku tev: 
Tev netiks dots zināt jebko vairāk 
par šo nodaļu, līdz a Jaunā Derība 
nebūs iztulkota, un tanī visas šīs 
lietas tiks darītas zināmas;

61 tādēļ Es dodu tev, lai tu ta
gad varētu to tulkot, lai jūs va
rētu sagatavoties tam, kas nāks.

62 Jo patiesi Es saku jums, ka 
lielas lietas jūs sagaida;

63 jūs dzirdat par a kariem 
svešās valstīs; bet, lūk, Es saku 
jums, tie ir tuvu, patiesi pie jūsu 
durvīm, un tikai pēc dažiem 

gadiem jūs dzirdēsit par kariem 
jūsu pašu zemēs.

64 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu 
teicis: Sapulcējieties jūs no a aus
trumu zemēm, sapulcējieties 
kopā jūs, Manas baznīcas elderi, 
ejiet jūs uz rietumu zemēm, ai
ciniet iedzīvotājus nožēlot grē
kus, un kā viņi nožēlos, celiet 
baznīcas Man.

65 Un ar vienu sirdi un vienu 
prātu, savāciet savas bagātības, 
lai jūs varētu a nopirkt manto
jumu, kas nākotnē ir nozīmēts 
jums.

66 Un tas tiks saukts par a Jau
no Jeruzālemi, b miera c zemi, 
d patvēruma pilsētu, drošu vietu 
Visuaugstā Dieva svētajiem.

67 Un Tā Kunga a godība būs 
tur, un Tā Kunga šausmas arī būs 
tur, tā ka bezdievīgie tur nenāks, 
un tas tiks saukts par Ciānu.

68 Un notiks starp bezdievīga
jiem, ka katram cilvēkam, kas 
necels zobenu pret savu tuvāko, 
vajadzēs bēgt uz Ciānu pēc dro
šības.

69 Un tanī tiks a sapulcināti no 
visām zemes tautām zem de
bess; un tie būs vienīgie ļaudis, 
kas nekaros cits ar citu.

70 Un tiks sacīts starp bezdie

MĀCĪBA UN DERĪBAS 45:56–70 88



vīgajiem: Neiesim cīnīties pret 
Ciānu, jo Ciānas iedzīvotāji ir 
briesmīgi; tādēļ mēs nevaram 
stāvēt pretī.

71 Un notiks, ka taisnīgie tiks 
sapulcināti no visām tautām un 
nāks uz Ciānu, dziedādami mū
žīgā prieka dziesmas.

72 Un tagad Es saku jums, tu
riet šīs lietas, lai tās neizplatītos 
pasaulē, līdz tas būs noderīgi 
Manī, lai jūs varētu izpildīt šo 
darbu ļaužu acu priekšā un jūsu 

ienaidnieku acu priekšā, lai viņi 
nezinātu jūsu darbus, līdz jūs 
būsit izpildījuši to, ko Es jums 
esmu pavēlējis;

73 lai tad, kad viņi to uzzinās, 
lai viņi varētu pārdomāt šīs lietas.

74 Jo kad Tas Kungs parādī
sies, Viņš tiem būs a briesmīgs, 
lai bailes tos varētu sagrābt, un 
viņi stāvēs tālu nost un drebēs.

75 Un visas tautas bīsies dēļ Tā 
Kunga šausmām un Viņa vare
nības spēka. Patiesi tā. Āmen.

46. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, 
Ohaio štatā, 1831. gada 8. martā. Šajā Baznīcas pirmsākuma laikā 
vēl nebija izstrādāti vienoti paraugi Baznīcas sanāksmju vadīša
nai. Tomēr paraža pielaist tikai Baznīcas locekļus un nopietnus 
interesentus Vakarēdiena sapulcēs un citās Baznīcas sanāksmēs bija 
kļuvusi savā ziņā vispārēja. Šī atklāsme izsaka Tā Kunga gribu at
tiecībā uz sapulču pārvaldīšanu un vadīšanu un Viņa norādījumus 
par Gara dāvanu meklēšanu un atpazīšanu.

1–2, Elderiem ir jāvada sapulces, 
kā vada Svētais Gars; 3–6, Patiesi 
meklētāji nav jāizslēdz no Vakarē
diena rituāla; 7–12, Lūdziet Dievu 
un meklējiet Gara dāvanas; 13–26, 
Tiek dots dažu šo dāvanu uzskaitī
jums; 27–33, Baznīcas vadītājiem 
tiek dota spēja atšķirt Gara dāvanas.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas ļaudis; jo patiesi Es saku 
jums, ka šīs lietas tika runātas uz 
jums jūsu a labumam un mācībai.

2 Bet neskatoties uz to, kas ir 
rakstīts, tas vienmēr ir ticis dots 

Manas baznīcas a elderiem no 
paša iesākuma, un vienmēr tiks 
dots b vadīt visas sanāksmes, kā 
vada un norāda Svētais Gars.

3 Tomēr jums tiek pavēlēts ne
kad nevienu a neizdzīt no jūsu 
publiskajām sanāksmēm, kas 
tiek noturētas pasaules priekšā.

4 Jums arī tiek pavēlēts ne
izdzīt nevienu, kas pieder pie 
a Baznīcas, no jūsu Vakarēdiena 
sanāksmēm, tomēr, ja kāds ir 
izdarījis pārkāpumu, lai viņš 
b nebauda, līdz viņš nav izlīdzis.

5 Un vēl Es saku jums, jums 

 74 a Cef. 2:11.
46 1 a 2. Tim. 3:16–17.
 2 a Al. 6:1.
  b Mor. 6:9; 

   M&D 20:45.
 3 a 3. Nef. 18:22–25.  

src Sadraudzība.
 4 a src Jēzus Kristus 

Baznīca.
  b 3. Nef. 18:26–32.  

src Svētais 
Vakarēdiens.

MĀCĪBA UN DERĪBAS 45:71–46:589



nebūs izdzīt nevienu no jūsu 
Vakarēdiena sanāksmēm, kurš 
nopietni meklē valstību—Es ru
nāju to attiecībā par tiem, kas 
nav no Baznīcas.

6 Un vēl Es saku jums attiecībā 
par jūsu a konfirmācijas sanāk
smēm, ja būs kāds, kas nav no 
Baznīcas, kurš nopietni meklē 
pēc valstības, jums nebūs viņu 
izdzīt.

7 Bet jums tiek pavēlēts visās 
lietās a lūgt Dievu, kurš dod de
vīgi; un tas, ko Gars liecina jums, 
tieši tā Es gribu, lai jūs darītu 
visā sirds b svētumā, staigādami 
taisnīgi Manā priekšā, c pārdo
mādami jūsu glābšanas nobei
gumu, darīdami visas lietas ar 
lūgšanu un d pateicību, lai jūs 
netiktu e aizvilināti no ļauniem 
gariem, f velnu mācībām vai cil
vēku g pavēlēm; jo dažas ir no 
cilvēkiem, un citas no velniem.

8 Tādēļ sargieties, lai jūs ne
tiktu pievilti; un lai jūs netiktu 
pievilti, a tiecieties nopietni pēc 
labākajām dāvanām, vienmēr at
cerēdamies, kādēļ tās tiek dotas;

9 jo patiesi Es saku jums, tās 
tiek dotas to labumam, kas mīl 
Mani un tur Manas pavēles, un 
to, kas tiecas to darīt; lai viss 
būtu par labumu tam, kas meklē 
vai kas lūdz no Manis, kas lūdz, 
un ne jau a zīmi, lai b šķiestu to 
savās kārībās.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
Es gribu, lai jūs vienmēr atcerē
tos, un vienmēr paturētu savos 
a prātos, kas ir tās b dāvanas, kas 
tiek dotas baznīcai.

11 Jo visiem nav katra dāvana 
dota, jo ir daudz dāvanu, un 
a katram cilvēkam tiek dota dā
vana ar Dieva Garu.

12 Dažiem tiek dota viena, un 
citiem tiek dota cita, lai visi tā
dējādi gūtu labumu.

13 Dažiem tiek dots ar Svēto 
Garu a zināt, ka Jēzus Kristus ir 
Dieva Dēls un ka Viņš tika sists 
krustā par pasaules grēkiem.

14 Citiem tiek dots a ticēt viņu 
vārdiem, lai tiem arī būtu mū
žīgā dzīve, ja viņi paliek uzti
cīgi.

15 Un vēl, dažiem tiek dots ar 
Svēto Garu zināt a dažādas kal
pošanas, kā tās būs tīkamas Tam 
pašam Kungam, atbilstoši tam, 
kā Tas Kungs grib, kas piemēro 
Savu žēlastību atbilstoši cilvēku 
bērnu apstākļiem.

16 Un vēl, ar Svēto Garu tiek 
dots dažiem zināt dažādas iz
pausmes, vai tās ir no Dieva, lai 
Gara izpausmes tiktu dotas ik
vienam cilvēkam, lai ar to dotu 
labumu.

17 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, dažiem ir dots ar Dieva 
Garu a gudrības vārds.

18 Citiem tiek dots a atziņas 
 6 a tas ir lai konfirmētu 

tos, kas nesen kristīti.
 7 a Jēk. v. 1:5–6;  

M&D 88:63.
  b src Svētums.
  c src Pārdomāt.
  d Psm. 100; Al. 34:38.  

src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

  e 1. Tim. 4:1–4;  
M&D 43:5–7.

  f src Velns.
  g M&D 3:6–7; 45:29.
 8 a 1. kor. 12:31.
 9 a src Zīme.
  b Jēk. v. 4:3.
 10 a src Prāts.
  b 1. kor. 14:12.  

src Gara dāvanas.

 11 a 1. kor. 12:4–11.
 13 a src Liecība.
 14 a 3. Nef. 12:2.  

src Ticība, Ticēt.
 15 a Mor. 10:8.
 17 a Mor. 10:9.  

src Gudrība.
 18 a src Zināšanas.
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vārds, lai visi tiktu mācīti būt 
gudri un būt ar zināšanām.

19 Un vēl, dažiem tiek dota a ti
cība tikt dziedinātiem;

20 un citiem tiek dota ticība, 
lai a dziedinātu.

21 Un vēl, citiem tiek dots da
rīt a brīnumus;

22 un citiem tiek dots a pravie
tot;

23 un citiem a pazīt garus.
24 Un vēl, dažiem tiek dots ru

nāt a mēlēs;
25 un citiem ir dota mēļu tul

košana.
26 Un visas šīs a dāvanas nāk no 

Dieva, Dieva b bērnu labumam.
27 Un baznīcas a bīskapam un 

tiem, ko Dievs nozīmēs un ordi
nēs uzraudzīt baznīcas locekļus 
un būt par elderiem baznīcai, 

tiem tiks dots b pazīt visas šīs dā
vanas, lai nebūtu neviena, kas 
uzdodas un tomēr nav no Dieva.

28 Un notiks, ka tas, kas lūdz 
a Garā, saņems Garā;

29 lai dažiem tiktu dotas visas 
šīs dāvanas, lai būtu vadītājs, 
tādā veidā, lai katrs loceklis 
gūtu ar to labumu.

30 Tas, kas a lūdz b Garā, lūdz 
atbilstoši Dieva c gribai; tādējādi 
tas tiek darīts tieši tā, kā viņš 
lūdz.

31 Un vēl, Es saku jums, visam 
ir jātiek darītam Kristus Vārdā, 
lai arī ko jūs darāt Garā;

32 Un jums ir a jāpateicas Dieva 
Garā par katru svētību, ar ko jūs 
tiekat svētīti.

33 Un jums ir jāīsteno a šķīstība 
un b svētums Manā priekšā.

 19 a M&D 42:48–52.  
src Ticība, Ticēt.

 20 a src Dziedināt, 
Dziedināšana.

 21 a src Brīnums.
 22 a src Pravietojums, 

Pravietot.
 23 a Moz. 1:13–15.
 24 a src Valodu dāvana.

 26 a Mor. 10:8–19.
  b src Dieva dēli 

un meitas.
 27 a src Bīskaps.
  b src Saprašanas 

dāvana.
 28 a M&D 88:64–65.
 30 a M&D 50:29.
  b src Svētais Gars.

  c 2. Nef. 4:35.
 32 a 1. Laiku 16:8–15;  

1. tes. 1:2; Al. 37:37;  
M&D 59:7, 21.  
src Pateicīgs, 
Pateicība, Pateikšanās.

 33 a src Tikumība.
  b src Svētums.
47 1 a M&D 69:2–8; 85:1–2.

47. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1831. gada 8. martā. Džons Vitmers, kurš jau bija kalpojis par 
Pravieša lietvedi, sākotnēji vilcinājās, kad viņam lūdza kalpot par 
Baznīcas vēsturnieku un pierakstītāju Olivera Kauderija vietā. Viņš 
rakstīja: „Labāk es to nedarītu, taču sapratu, ka ir jānotiek Tā Kunga 
gribai, un, ja Viņš to vēlas, es vēlos, lai Viņš to darītu zināmu caur 
Gaišreģi Džozefu.” Kad Džozefs Smits bija saņēmis šo atklāsmi, 
Džons Vitmers pieņēma viņam uzticēto amatu un kalpoja tajā.

1–4, Džons Vitmers tiek nozīmēts 
vest Baznīcas vēsturi un rakstīt 
Pravietim.

Lūk, ir noderīgi Manī, lai Mans 
kalps Džons rakstītu un vestu 
pastāvīgu a vēsturi, un palīdzētu 
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 4 a src Mierinātājs;  
Svētais Gars.

48 2 a src Labklājība.
 4 a M&D 57:4–5.

  b M&D 42:35–36; 
45:65–67.

 5 a M&D 57:6–8.
  b M&D 57:1–3.

 6 a src Jaunā Jeruzāleme.
  b M&D 51:3.

48. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada 10. martā. Pravietis bija vaicājis Tam Kungam par pro
cedūras veidu zemes iegūšanai svēto nomitināšanai. Tas bija svarīgs 
jautājums dēļ Baznīcas locekļu pārcelšanās no Savienoto Valstu 
austrumiem, paklausot Tā Kunga pavēlei, ka viņiem ir jāsapulcējas 
Ohaio (skat. 37:1–3; 45:64).

1–3, Svētajiem Ohaio ir jādalās ar 
savām zemēm ar saviem brāļiem; 
4–6, Svētajiem ir jānopērk zemes, 
jāuzceļ pilsēta un jāseko savu va
došo amatpersonu padomiem.

Ir nepieciešams, lai jūs šobrīd 
paliktu savās uzturēšanās vie
tās, cik tas būs piemērots jūsu 
apstākļiem.

2 Un tik, cik jums ir zemes, 
jums ir a jādod austrumu brā
ļiem;

3 un tik, cik jums nav zemes, 
lai viņi šobrīd pērk šajos apga
balos visapkārt, kā tiem šķiet 
labi, jo ir vajadzīgs, lai viņiem 
būtu vieta, kur tagad dzīvot.

4 Ir vajadzīgs, lai jūs sakrātu 
visu naudu, ko jūs varat, un 
lai jūs iegūtu visu, ko jūs varat 

taisnībā, lai ar laiku jūs varētu 
a nopirkt zemi mantojumam, 
b tieši pilsētai.

5 Tā vieta vēl netiks atklāta; 
bet, kad jūsu brāļi būs atnākuši 
no austrumiem, ir jātiek iecel
tiem a dažiem vīriem, un viņiem 
tiks dots b zināt to vietu, jeb vi
ņiem tā tiks atklāta.

6 Un viņi tiks iecelti nopirkt 
tās zemes un iesākt likt pama
tus a pilsētai, un tad jūs sāksit 
sapulcēties ar savām ģimenēm, 
katrs cilvēks ar savu b ģimeni, 
atbilstoši saviem apstākļiem, 
un kā viņam būs noteikuši pre
zidijs un baznīcas bīskaps, sa
skaņā ar likumiem un pavēlēm, 
ko jūs esat saņēmuši, un ko jūs 
saņemsit turpmāk. Patiesi tā. 
Āmen.

tev, Mans kalp Džozef, pārrak
stot visu, kas tev tiks dots, līdz 
viņš tiks aicināts tālākiem pie
nākumiem.

2 Vēl patiesi Es saku tev, ka 
viņam būs arī pacelt savu bal
si sanāksmēs, kad vien tas būs 
noderīgi.

3 Un vēl, Es saku tev, ka viņš 

tiks nozīmēts pastāvīgi vest 
baznīcas pierakstus un vēsturi, 
jo Oliveru Kauderiju Es esmu 
iecēlis citā amatā.

4 Tādēļ tas tiks dots viņam ar 
a Mierinātāju, tik daudz, cik viņš 
ir uzticīgs, rakstīt šīs lietas. Patie
si tā. Āmen.
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49. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Sidnijam Rigdonam, 
Pārlijam P. Pretam un Lemanam Kaplijam Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada 7. maijā. Lemans Kaplijs bija pieņēmis evaņģēliju, bet 
vēl joprojām pieturējās pie dažām mācībām, kurām ticēja šeikeri 
(kratītāji) (United Society of Believers in Christ’s Second Appea
ring [Kristus Otrās Atnākšanas Ticīgo Apvienotās Sabiedrības]), 
pie kuriem viņš agrāk bija piederējis. Daži no šeikeru ticējumiem 
bija, ka Kristus Otrā Atnākšana jau ir notikusi un ka Viņš ir pa
rādījies sievietes Annas Lī izskatā. Viņi uzskatīja, ka kristīšana ar 
ūdeni nav nepieciešama. Viņi noraidīja laulību un ticēja stingram 
celibātam mūža garumā. Daži šeikeri arī aizliedza ēst gaļu. Ievadot 
šo atklāsmi, Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Lai iegūtu pilnīgāku 
sapratni par šo tematu, es vaicāju Tam Kungam un saņēmu sekojo
šo.” Atklāsme atspēko dažus no šeikeru grupas pamatpriekšstatiem. 
Iepriekšminētie brāļi paņēma šīs atklāsmes kopiju uz šeikeru kopie
nu (netālu no Klīvlendas Ohaio štatā), un nolasīja to tiem pilnībā, 
bet tā tika noraidīta.

1–7, Kristus atnākšanas diena 
un stunda paliks nezināma, līdz 
Viņš nāks; 8–14, Cilvēkiem ir jā
nožēlo grēki, jātic evaņģēlijam un 
jāievēro priekšraksti, lai iegūtu 
glābšanu; 15–16, Laulība ir Dieva 
nolikta; 17–21, Gaļas ēšana tiek 
atzīta; 22–28, Ciāna plauks un 
lamanieši ziedēs kā roze pirms Ot
rās Atnākšanas.

Klausieties Manu vārdu, 
mani kalpi Sidnij un Pārlij, un 
Leman; jo lūk, patiesi Es saku 
jums, ka Es dodu jums pavēli, 
lai jūs ietu un a sludinātu šeike
riem Manu evaņģēliju, ko jūs 
esat saņēmuši, tāpat kā jūs to 
esat saņēmuši.

2 Lūk, Es saku jums, ka viņi 
vēlas zināt daļu patiesības, bet 

ne visu, jo viņi nav a taisni Manā 
priekšā un viņiem ir jānožēlo 
grēki.

3 Tādēļ Es sūtu jūs, Mani kalpi 
Sidnij un Pārlij, sludināt tiem 
evaņģēliju.

4 Un Manam kalpam Lema
nam ir jātiek ordinētam šim dar
bam, lai viņš varētu pārspriest 
ar tiem, nevis atbilstoši tam, ko 
viņš ir saņēmis no tiem, bet at
bilstoši tam, ko viņam a mācīsit 
jūs, Mani kalpi; un tā darot, Es 
svētīšu viņu, savādāk viņam ne
veiksies.

5 Tā saka Tas Kungs: Jo Es 
esmu Dievs, un esmu a sūtījis 
Savu Vienpiedzimušo Dēlu pa
saulē pasaules b pestīšanai, un 
esmu izdevis rīkojumu, ka tas, 
kas pieņem Viņu, tiks izglābts, 

49 1 a src Sludināt.
 2 a Ap. d. 8:21.
 4 a src Evaņģēlijs;  

Patiesība.

 5 a Jāņa 3:16–17;  
M&D 132:24.  
src Jēzus Kristus—
Pilnvaras.

  b src Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana;  
Pestītājs.
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un tas, kas nepieņem Viņu, tiks 
c nosodīts—

6 un tie ar a Cilvēka Dēlu darī
ja, ko gribēja; un Viņš ir ņēmis 
Savu spēku pie Viņa b godības 
c labās rokas, un tagad valda de
besīs, un valdīs, līdz Viņš no
laidīsies uz zemes, lai noliktu 
visus ienaidniekus d zem Savām 
kājām, šis laiks ir tuvu—

7 Es, Dievs Tas Kungs, esmu 
runājis to; bet to stundu un a die
nu neviens cilvēks nezina, nedz 
eņģeļi debesīs, nedz arī tie uzzi
nās, līdz Viņš nāks.

8 Tādēļ Es gribu, lai visi cilvēki 
nožēlotu grēkus, jo visi ir zem 
a grēka, izņemot tos, kurus Es 
esmu Sev atlicinājis, b svēti vīri, 
par kuriem jūs nezināt.

9 Tādēļ Es saku jums, ka Es 
esmu sūtījis jums Savu mūžīgo 
a derību, tieši to, kas bija kopš 
sākuma.

10 Un ka to, ko Es biju solījis, 
to Es esmu tā izpildījis, un ze
mes a tautas b lieksies tā priekšā; 
un, ja ne paši, viņi tiks nospiesti 
zemē, jo tas, kas tagad ir paaug
stinājis sevi, tiks notriekts c zemē 
ar spēku.

11 Tādēļ Es dodu jums pavēli, 

lai jūs a ietu starp šiem ļaudīm, 
un sacītu tiem, tāpat kā Mans 
apustulis senatnē, kura vārds 
bija Pēteris:

12 Ticiet Tā Kunga Jēzus Vār
dam, kurš bija uz zemes un 
nāks, sākums un gals;

13 a nožēlojiet grēkus un topiet 
kristīti Jēzus Kristus Vārdā, 
saskaņā ar svēto pavēli, grēku 
piedošanai;

14 un kas to dara, saņems Svē
tā Gara a dāvanu, ar baznīcas el
deru b roku uzlikšanu.

15 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ka tas, kurš a aizliedz stā
ties laulībā, nav Dieva ordinēts, 
jo b laulība cilvēkam ir noteikta 
no Dieva.

16 Tādēļ ir likumīgi, lai viņam 
būtu viena a sieva, un tie divi 
kļūs par b vienu miesu, un tas 
viss, lai c zeme varētu atbilst tās 
radīšanas mērķim;

17 un lai tā tiktu piepildīta ar 
cilvēku mēru, atbilstoši Viņa 
a radīšanai, b pirms pasaule tika 
radīta.

18 Un kas pavēl atturēties no 
a gaļas, lai cilvēks neēstu to, nav 
Dieva ordinēts;

19 jo lūk, lauka a zvēri un debe

 5 c src Sodība.
 6 a src Cilvēka Dēls.
  b src Jēzus Kristus—

Jēzus Kristus godība.
  c Ap. d. 7:55–56;  

M&D 76:20–23.
  d 1. kor. 15:25;  

M&D 76:61.
 7 a Mat. 24:36;  

Marka 13:32–37;  
Jāņa atkl. 16:15;  
M&D 133:11.

 8 a Gal. 3:22;  
Mos. 16:3–5.

  b Ebr. 13:2;  
3. Nef. 28:25–29.

 9 a 1. Moz. 17:7;  
M&D 66:2.  
src Jaunā un 
mūžīgā derība.

 10 a Cak. 2:15;  
M&D 45:66–69; 
97:18–21.

  b Jes. 60:14.
  c Mat. 23:12.
 11 a src Misionāru darbs.
 13 a 3. Nef. 27:19–20.
 14 a src Svētā Gara 

dāvana.
  b src Roku uzlikšana.
 15 a 1. Tim. 4:1–3.
  b 1. Moz. 2:18, 24;  

1. kor. 11:11.  
src Laulība, Precēt.

 16 a Jēk. 2:27–30.
  b 1. Moz. 2:24;  

Mat. 19:5–6.
  c src Zeme—Radīta 

cilvēkam.
 17 a Moz. 3:4–5.  

src Radīt, Radīšana.
  b src Pirmsmirstīgā 

dzīve.
 18 a 1. Moz. 9:3;  

1. Tim. 4:1–3.
 19 a M&D 89:10–13.
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su putni, un tas, kas ir uz zemes, 
ir noteikts lietošanai cilvēkam 
barībai un tērpam, un lai tam 
būtu pārpilnībā.

20 Bet nav dots, lai vienam cil
vēkam a piederētu vairāk nekā 
otram, tādēļ b pasaule guļ grēkā.

21 Un, ak vai būs cilvēkam, 
kas a izlej asinis jeb kas izposta 
miesu bez vajadzības.

22 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
ka Cilvēka Dēls a nenāk sievie
tes, nedz arī vīra, kas staigā pa 
zemi, izskatā.

23 Tādēļ a nepievilieties, bet 
turpiniet nelokāmībā, b raudzī
damies pēc tā, kad debesis trīcēs 
un zeme drebēs un zvalstīsies 
šurp un turp kā piedzērusies, un 
pēc tā, kad c ielejas tiks paceltas 
un pēc tā, kad d kalni tiks nolīdzi
nāti, un pēc tā, kad nelīdzenas 
vietas tiks nogludinātas—un 

viss tas, kad eņģelis pūtīs savu 
e bazūni.

24 Bet iekams nāks Tā Kunga 
lielā diena, a Jēkabs plauks tuk
snesī, un lamanieši b ziedēs kā 
roze.

25 Ciāna a plauks uz b pakal
niem un līksmos uz kalniem, un 
tiks sapulcināta kopā tai vietā, 
ko Es esmu nolicis.

26 Lūk, Es saku jums, do
dieties, kā Es jums pavēlēju; 
nožēlojiet visus savus grēkus; 
a lūdziet, un jūs saņemsit, klau
vējiet, un jums taps atvērts.

27 Lūk, Es iešu jums pa priek
šu un kā sargs būšu jums a aiz
mugurē; un Es būšu jūsu b vidū, 
un jūs netiksit c satriekti.

28 Lūk, Es esmu Jēzus Kris
tus, un Es nākšu a ātri. Patiesi tā. 
Āmen.

 20 a Ap. d. 4:32;  
M&D 51:3; 70:14; 78:6.

  b src Pasaulīgums.
 21 a DžST 1. Moz. 9:10–15 

(Pielikums).
 22 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
 23 a Mat. 24:4–5.
  b 2. Pēt. v. 3:12;  

M&D 45:39.
  c Jes. 40:4; M&D 109:74.
  d Mih. 1:3–4.
  e Mat. 24:29–31.
 24 a 3. Nef. 5:21–26.
  b Jes. 35:1;  

2. Nef. 30:5–6;  
3. Nef. 21:22–25;  
M&D 3:20; 109:65.

 25 a M&D 35:24.
  b 1. Moz. 49:26;  

2. Nef. 12:2–3.
 26 a M&D 88:63.
 27 a Jes. 52:12.
  b 3. Nef. 20:22.
  c 1. Pēt. v. 2:6;  

M&D 84:116.
 28 a M&D 1:12.

50. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada 9. maijā. Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka daži no elde
riem nav sapratuši dažādu garu, kas bija uz zemes, vēstījumus un ka 
šī atklāsme tika dota, atbildot uz viņa īpašo jautājumu par šo lietu. 
Tā saucamie garīgie fenomeni nebija neparasta lieta starp Baznīcas 
locekļiem, daži no tiem paziņoja, ka saņem vīzijas un atklāsmes.

1–5, Daudz viltus garu ir visapkārt 
uz zemes; 6–9, Ak vai liekuļiem un 
tiem, kas tiek padzīti no Baznī

cas; 10–14, Elderiem ir jāsludina 
evaņģēlijs ar Garu; 15–22, Gan 
sludinātājiem, gan klausītājiem 
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jātiek Gara apgaismotiem; 23–25, 
Tas, kas neizglīto, nav no Dieva; 
26–28, Uzticīgie ir visu lietu īpaš
nie ki; 29–36, Šķīstīto lūgšanas 
tiek atbildētas; 37–46, Kristus ir 
Labais Gans un Israēla klints.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas elderi, un pievērsiet ausi 
dzīvā Dieva balsij; un pievērsiet 
uzmanību gudrības vārdiem, 
kas jums tiks doti atbilstoši tam, 
kā jūs esat jautājuši un esat sa
skaņā, kas attiecas uz baznīcu 
un gariem, kas izplatījušies vis
apkārt uz zemes.

2 Lūk, patiesi Es saku jums, ka 
ir daudz garu, kas ir a viltus gari, 
kas ir izplatījušies pa zemi, pie
viļot pasauli.

3 Un arī a Sātans ir centies jūs 
pievilt, lai viņš varētu jūs no
gāzt.

4 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu 
raudzījies uz jums un esmu re
dzējis negantības baznīcā, kas 
a uzņēmusies Manu Vārdu.

5 Bet svētīti ir tie, kas ir uzticī
gi un a iztur vai dzīvē, vai nāvē, 
jo viņi iemantos mūžīgo dzīvi.

6 Bet ak vai tiem, kas ir a krāp
nieki un liekuļi, jo, tā saka Tas 
Kungs, Es vedīšu tos uz tiesu.

7 Lūk, patiesi Es saku jums, 
ka starp jums ir a liekuļi, kas ir 
apkrāpuši dažus, kas ir devuši 

b ienaidniekam c spēku; bet lūk, 
d tādi tiks atprasīti.

8 Bet liekuļi tiks pieķerti un tiks 
a padzīti vai nu dzīvē, vai nāvē, 
patiesi kā Es gribēšu; un ak vai 
tiem, kas tiek padzīti no Manas 
baznīcas, jo tie ir pasaules uz
veikti.

9 Tādēļ lai katrs cilvēks sargājas, 
lai viņš nedarītu to, kas nav patie
sībā un taisnībā Manā priekšā.

10 Un tagad nāciet, saka Tas 
Kungs caur Garu Savas baznī
cas elderiem, un a pārspriedīsim 
kopīgi, lai jūs varētu saprast;

11 pārspriedīsim, tāpat kā cil
vēks pārspriež viens ar otru, 
seju pret seju.

12 Tad, kad cilvēks pārspriež, 
viņš tiek cilvēka saprasts, tāpēc 
ka viņš spriež kā cilvēks; patiesi 
tā darīšu Es, Tas Kungs, pār
spriežot ar jums, lai jūs varētu 
a saprast.

13 Tādēļ Es, Tas Kungs, uzdo
du jums šo jautājumu—kam jūs 
tikāt a ordinēti?

14 Sludināt Manu evaņģēliju 
ar a Garu, tieši ar b Mierinātāju, 
kas tika sūtīts mācīt patiesību.

15 Un tad pieņēmāt a garus, 
kurus jūs nevarējāt saprast, un 
pieņēmāt tos kā no Dieva, un 
vai šajā jūs esat attaisnoti?

16 Lūk, jūs atbildēsit uz šo 
jautājumu paši; tomēr Es būšu 

50 2 a M&D 129.  
src Gars—
Ļaunie gari.

 3 a Lūk. 22:31;  
3. Nef. 18:18.

 4 a src Jēzus Kristus—
Uzņemties Jēzus 
Kristus Vārdu.

 5 a src Izturēt.
 6 a src Pievilt, 

Pievilšana, Viltus.

 7 a Mat. 23:13–15;  
Al. 34:28.

  b src Velns.
  c Mos. 27:8–9.
  d tas ir tie, kas ir 

tikuši pievilti.
 8 a M&D 1:14; 56:3;  

64:35.  
src Izslēgšana.

 10 a Jes. 1:18;  
M&D 45:10.

 12 a M&D 1:24.
 13 a src Ordinēt, 

Ordinācija.
 14 a M&D 43:15.  

src Mācīt,  
Skolotājs— 
Mācīšana ar Garu.

  b src Mierinātājs.
 15 a src Saprašanas 

dāvana.
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 16 a Et. 12:23–27.
 17 a src Misionāru darbs;  

Sludināt.
  b M&D 6:15.  

src Patiesība;  
Svētais Gars.

 22 a 1. kor. 14:26.
  b Jāņa 4:36.
 23 a src Tumsība, garīgā.
 24 a 1. Jāņa 2:8–11;  

Mor. 7:14–19;  
M&D 84:45–47;  
88:49.  

src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  b Jāņa 15:4–5, 10.
  c 2. Nef. 28:30.
 25 a Jāņa 8:32.
 26 a Mat. 23:11.
  b Marka 10:42–45.  

src Kalpot, 
Kalpošana.

 27 a M&D 76:5–10, 
53–60; 84:34–41.

  b src Spēks, vara.
 28 a 3. Nef. 19:28–29;  

M&D 88:74–75.  
src Iesvētīšana;  
Šķīsts, Šķīstība.

  b 1. Jāņa 1:7–9.
 29 a Hel. 10:5;  

M&D 46:30.  
src Lūgšana.

 30 a src Pilnvaras.
 31 a 1. Jāņa 4:1.  

src Gars—
Ļaunie gari.

 32 a Mat. 10:1.

žēlīgs pret jums; tas, kas ir vājš 
jūsu vidū, turpmāk tiks darīts 
a stiprs.

17 Patiesi Es saku jums, tas, 
kas ir Manis ordinēts un sūtīts 
a sludināt patiesības vārdu ar 
Mierinātāju, patiesības Garā, 
vai viņš sludina to ar b patiesības 
Garu vai kādā citādā veidā?

18 Un ja tas ir kādā citādā vei
dā, tas nav no Dieva.

19 Un vēl, tas, kas saņem pa
tiesības vārdu, vai viņš saņem 
to ar patiesības Garu vai kādā 
citādā veidā?

20 Ja tas ir kādā citādā veidā, 
tas nav no Dieva.

21 Tādēļ kāpēc ir tā, ka jūs ne
varat saprast un zināt, ka tas, 
kas saņem vārdu ar patiesības 
Garu, saņem to tā, kā tas tiek 
sludināts ar patiesības Garu?

22 Tādēļ tas, kas sludina, un 
tas, kas saņem, saprot viens 
otru, un abi a iedvesmojas un 
b priecājas kopā.

23 Un tas, kas neiedvesmo, 
nav no Dieva, un ir a tumsa.

24 Tas, kas ir no Dieva, ir a gais
ma; un tas, kas saņem gaismu 
un b turpina Dievā, saņem c vai
rāk gaismas; un šī gaisma kļūs 
spožāka un spožāka, līdz iestā
jas pilnīga diena.

25 Un vēl patiesi Es saku jums, 
un Es saku to, lai jūs varētu zi
nāt a patiesību, lai jūs varētu pa
dzīt tumsu no sava vidus;

26 tas, kas ir Dieva ordinēts un 
sūtīts, tas ir nozīmēts būt a lielā
kais, neskatoties, ka viņš ir vis
mazākais un b kalps visiem.

27 Tādēļ viņš ir visu lietu a īpaš
nieks; jo visas lietas ir pakļautas 
viņam, gan debesīs, gan uz ze
mes, dzīvība un gaisma, Gars 
un b spēks, sūtīti pēc Tēva gribas 
caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu.

28 Bet neviens cilvēks nav visu 
lietu īpašnieks, ja vien viņš nav 
a šķīstīts un b attīrīts no visiem 
grēkiem.

29 Un ja jūs esat šķīstīti un 
attīrīti no visiem grēkiem, jūs 
a lūgsit, ko vien jūs gribēsit Jēzus 
Vārdā, un tas tiks darīts.

30 Bet ziniet šo, tas tiks jums 
dots, kas jums ir jālūdz, un tā
dēļ, ka jūs esat nozīmēti a vadī
bā, gari tiks pakļauti jums.

31 Tādēļ notiks, ka, ja jūs re
dzat a garu vēstām, ko jūs neva
rat saprast, un jūs nesaņemat 
to garu, jūs lūgsit Tēvam Jēzus 
Vārdā, un, ja Viņš nedod jums 
to garu, tad jūs varat zināt, ka 
tas nav no Dieva.

32 Un tas tiks dots jums, a spēks 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 50:17–3297



 33 a Jūd. v. 1:9.
  b M&D 84:67, 73.
 35 a src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
  b 1. Jāņa 4:4;  

M&D 63:20, 47.
 36 a M&D 58:42–43.  

src Piedot.
 37 a src Prets Pārlijs 

Pārkers.
  b M&D 97:3–5.
 38 a src Tā Kunga 

vīnadārzs.
 39 a src Pārtridžs 

Edvards.
 40 a 3. Nef. 17:2–3;  

M&D 78:17–18.
  b 1. kor. 3:2–3;  

M&D 19:22–23.
  c src Labvēlība.
  d src Patiesība.
 41 a 1. Jāņa 4:18.
  b src Dieva dēli 

un meitas.
  c Jāņa 16:33.
  d Jāņa 10:27–29;  

17:2;  
3. Nef. 15:24;  
M&D 27:14;  
84:63.

 42 a Jāņa 17:12;  
3. Nef. 27:30–31.

 43 a Jāņa 17:20–23;  
3. Nef. 11:35–36.  
src Dievs, Dievība.

 44 a Jāņa 10:14–15.  
src Labais Gans.

  b 1. Moz. 49:24;  
1. Pēt. v. 2:4–8.  
src Stūra akmens.

  c 1. kor. 10:1–4.  
src Jēzus Kristus;  
Klints.

  d Hel. 5:12.
 45 a M&D 67:10–13.
 46 a src Sargāt, Sargs.
  b Al. 34:32–33.

pār tādu garu; un jums būs lie
cināt pret tādu garu skaļā balsī, 
ka tas nav no Dieva—

33 ne ar a zaimu spriedumu, 
lai jūs netiktu uzveikti, nedz ar 
b lielīšanos, nedz prieku, lai jūs 
netiktu tā sagrābti.

34 Tas, kas saņem no Dieva, lai 
tas uzskata to no Dieva; un lai 
viņš priecājas, ka Dievs viņu uz
skata par cienīgu saņemt.

35 Un pievēršot uzmanību un 
darot šīs lietas, ko jūs esat sa
ņēmuši, un ko jūs saņemsit vē
lāk—un a valstība ir dota jums 
no Tēva, un b spēks uzvarēt visas 
lietas, kas nav Viņa noteiktas—

36 un lūk, patiesi Es saku 
jums, svētīti esat jūs, kas tagad 
klausāties šos Manus vārdus no 
Mana kalpa mutes, jo jūsu grēki 
ir jums a piedoti.

37 Lai Mans kalps Džozefs 
Veikfīlds, pie kura Man labs 
prāts, un Mans kalps a Pārlijs 
P.  Prets dodas starp draudzēm 
un stiprina tās ar b pamācības 
vārdu;

38 un arī Mans kalps Džons 
Korills, vai arī visi Mani kalpi, 
kas ir ordinēti šai amatā, un lai 
viņi strādā a vīna dārzā, un lai 

neviens cilvēks netraucē viņiem 
darīt to, ko Es tiem esmu noli
cis,—

39 tādēļ šai lietā Mans kalps 
a Edvards Pārtridžs nav attais
nots; tomēr lai viņš nožēlo grē
kus, un viņam tiks piedots.

40 Lūk, jūs esat mazi bērni, un 
jūs nespējat tagad visu a panest; 
jums ir b jāaug c labvēlībā un d pa
tiesības atziņā.

41 a Nebīstieties, b bērniņi, jo jūs 
esat Mani, un Es esmu c uzvarē
jis pasauli, un jūs esat no tiem, 
ko Mans Tēvs Man ir d devis;

42 un neviens no tiem, ko 
Mans Tēvs Man ir devis, netiks 
a pazaudēts.

43 Un Tēvs un Es esam a viens. 
Es esmu Tēvā, un Tēvs ir Manī; 
un cik daudz jūs Mani esat pie
ņēmuši, jūs esat Manī, un Es 
esmu jūsos.

44 Tādēļ Es esmu jūsu vidū, un 
Es esmu a Labais Gans un Isra
ēla b klints. Tas, kas ir cēlis uz šīs 
c klints, d nekad nekritīs.

45 Un diena nāk, kad jūs dzir
dēsit Manu balsi un a redzēsit 
Mani, un zināsit, ka Es esmu.

46 a Sargieties tādēļ, lai jūs būtu 
b gatavi. Patiesi tā. Āmen.
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51. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tompsonā, Ohaio šta
tā, 1831. gada 20. maijā. Šajā laikā svētie, pārceļoties no austrumu 
štatiem, sāka ierasties Ohaio, un kļuva nepieciešams veikt noteiktus 
sagatavošanas darbus viņu izvietošanai. Tā kā šis pasākums attie
cās tieši uz bīskapa amatu, bīskaps Edvards Pārtridžs meklēja no
rādījumus attiecībā uz šo lietu, un Pravietis jautāja Tam Kungam.

1–8, Edvards Pārtridžs tiek nozī
mēts vadīt namturību un īpašu
mus; 9–12, Svētajiem ir jārīkojas 
godīgi un jāsaņem vienādi; 13–15, 
Viņiem ir jābūt bīskapa krātuvei 
un jāpārvalda īpašumi atbilstoši 
Tā Kunga likumam; 16–20, Ohaio 
ir pagaidu sapulcēšanās vieta.

Klausieties Mani, saka Tas 
Kungs jūsu Dievs, un Es runāšu 
uz Savu kalpu a Edvardu Pār
tridžu un došu viņam norādī
jumus; jo ir vajadzīgs, lai viņš 
saņemtu norādījumus, kā orga
nizēt šos ļaudis.

2 Jo ir vajadzīgs, lai viņi tik
tu organizēti atbilstoši Maniem 
a likumiem; ja savādāk, viņi tiks 
padzīti.

3 Tādēļ lai mans kalps Edvards 
Pārtridžs un tie, kurus viņš ir 
izraudzījis, pie kuriem Man labs 
prāts, izdala šiem ļaudīm viņu 
daļu, katram cilvēkam a vienādi, 
atbilstoši viņa ģimenei, atbilsto
ši viņa apstākļiem un viņa vēl
mēm, un b vajadzībām.

4 Un lai Mans kalps Edvards 
Pārtridžs, kad viņš izdalīs cil

vēkam viņa daļu, dod viņam 
rakstu, kas nodrošinās viņam 
tā daļu, ka viņš to turēs, tieši 
šīs tiesības un šo mantojumu 
baznīcā, līdz viņš izdarīs pār
kāpumu un ar baznīcas balsi, 
saskaņā ar baznīcas likumiem 
un a derībām, tiks uzskatīts par 
necienīgu piederēt pie baznīcas.

5 Un ja viņš izdarīs pārkāpu
mu un tiks uzskatīts par ne
cienīgu piederēt pie baznīcas, 
viņam nebūs tiesību pretendēt 
uz to daļu, ko viņš ir veltījis bīs
kapam priekš Manas baznīcas 
nabagiem un trūkumcietējiem, 
tādēļ viņš nepaturēs dāvanu, 
bet viņam būs tiesības tikai uz 
to daļu, kas ir nodota viņam.

6 Un tā visam ir jātiek nodro
šinātam a saskaņā ar zemes b li
kumiem.

7 Un lai tas, kas pieder šiem ļau
dīm, tiek izdalīts šiem ļaudīm.

8 Un a nauda, kas paliek šiem 
ļaudīm—lai šiem ļaudīm tiek 
norīkots pārstāvis paņemt b nau
du un nodrošināt uzturu un 
apģērbu, atbilstoši šo cilvēku 
vajadzībām.

51 1 a src Pārtridžs 
Edvards.

 2 a M&D 42:30–39;  
105:5.  
src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 3 a M&D 49:20.

  b Ap. d. 2:44–45;  
4. Nef. 1:2–3.

 4 a tas ir 20. nodaļa tiek 
saukta par Kristus 
Baznīcas direktīvām 
un derībām.  
M&D 33:14; 42:13.  

src Derība.
 6 a 1. Pēt. v. 2:13;  

M&D 98:5–7.
  b M&D 58:21–22.
 8 a M&D 84:104.
  b M&D 104:15–18.
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9 Un lai katrs cilvēks rīkojas 
a godīgi un ir līdzīgs starp šiem 
ļaudīm, un saņem vienādi, lai 
jūs būtu b vienoti, patiesi kā Es 
esmu jums pavēlējis.

10 Un lai tas, kas pieder šiem 
ļaudīm, netiek paņemts un at
dots tiem no a citas draudzes.

11 Tādēļ, ja cita draudze vēlas 
saņemt naudu no šīs draudzes, 
lai viņi atmaksā šai draudzei 
atpakaļ, atbilstoši tam, kā viņi 
vienosies;

12 un tas tiks darīts caur bīs
kapu vai pārstāvi, kas tiks nozī
mēts ar baznīcas a balsi.

13 Un vēl, lai bīskaps izvei
do a krātuvi šai draudzei, un 
lai visas lietas, gan nauda, gan 
pārtika, kas ir vairāk, nekā 
b nepieciešams šo ļaužu vaja
dzībām, tiktu glabātas bīskapa 
rokās.

14 Un lai viņš arī pataupa sev 
savām paša vajadzībām un sa
vas ģimenes vajadzībām, tā kā 

viņš būs nodarbināts, veicot šo 
darbu.

15 Un tā Es dāvāju šiem ļau
dīm privilēģiju organizēties at
bilstoši Maniem a likumiem.

16 Un Es iesvētu viņiem a šo 
zemi uz neilgu laiku, līdz Es, 
Tas Kungs, nodrošināšu viņus 
savādākā veidā un pavēlēšu vi
ņiem aiziet no šejienes;

17 un tā stunda un tā diena nav 
tiem dota, tādēļ lai viņi rīkojas 
šajā zemē kā uz gadiem, un tas 
izrādīsies viņiem par labumu.

18 Lūk, tas būs par a piemēru 
Manam kalpam Edvardam Pār
tridžam citās vietās, visās drau
dzēs.

19 Un kas tiek atrasts uzticīgs, 
taisns un gudrs a pārvaldnieks, 
tas ieies sava Kunga b priekā un 
tas iemantos mūžīgo dzīvi.

20 Patiesi Es saku jums, Es 
esmu Jēzus Kristus, kas a nāk 
ātri, tanī b stundā, ko jūs nedo
mājat. Patiesi tā. Āmen.

 9 a src Godīgs, 
Godīgums.

  b M&D 38:27.  
src Vienotība.

 10 a tas ir citai Baznīcas 
draudzei, nevis 
citai konfesijai.

 12 a src Vienprātība.

 13 a M&D 42:55.  
src Krātuve.

  b M&D 42:33–34, 55;  
82:17–19.

 15 a M&D 51:2.
 16 a tas ir Kērtlande, 

Ohaio apgabals.
 18 a tas ir paraugs.

 19 a Mat. 24:45–47.  
src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

  b src Prieks.
 20 a Jāņa atkl. 22:6–16.
  b Mat. 24:44.

52. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcas elderiem 
Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 6.  jūnijā. Kērtlandē bija tikusi 
noturēta konference, kas sākās 3. un noslēdzās 6. jūnijā. Šajā konfe
rencē tika veiktas pirmās īpašās iesvētīšanas augstā priestera amatā, 
un daži viltus un maldu garu vēstījumi tika atpazīti un norāti.

1–2, Tiek norādīts nākamo konfe
renci noturēt Misūri štatā; 3–8, 

Tiek doti rīkojumi dažiem elde
riem ceļot kopā; 9–11, Elderiem ir 
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52 1 a src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums.

 2 a M&D 57:1–3.
  b M&D 58:57; 84:3–4.
  c Psm. 135:4;  

3. Nef. 5:21–26.
  d Ābr. 2:6–11.  

src Ābrahāma 
derība.

 5 a M&D 57:1–3.

 9 a Mos. 18:19–20.
  b M&D 42:12; 52:36.  

src Svētie Raksti.
  c src Mācīt, Skolotājs—

Mācīšana ar Garu;  
Mierinātājs;  
Svētais Gars.

 10 a Marka 6:7;  
M&D 61:35.

  b Jāņa 1:26.

  c Ap. d. 8:14–17.
 11 a Rom. 9:28.
 12 a Lūk. 22:31;  

3. Nef. 18:17–18.
 13 a Mat. 25:23;  

M&D 132:53.
 15 a src Salauzta sirds.
  b M&D 97:8.
  c src Priekšraksti.

jāmāca to, ko apustuļi un pravieši 
rakstījuši; 12–21, Tie, kas ir Gara 
apgaismoti, nes uzslavas un gud
rības augļus; 22–44, Dažādi el
deri tiek nozīmēti doties sludināt 
evaņģēliju, dodoties uz konferenci 
Misūri.

Lūk, tā saka Tas Kungs elde
riem, kurus Viņš ir a aicinājis un 
izraudzījis šajās pēdējās dienās, 
ar Sava Gara balsi—

2 sakot: Es, Tas Kungs, darīšu 
zināmu jums, ko Es gribu, lai 
jūs darītu no šī brīža līdz nāka
majai konferencei, kas tiks no
turēta Misūri, uz a zemes, ko Es 
b iesvētīšu Saviem ļaudīm, kas ir 
Jēkaba c atlikums, un tiem, kas ir 
mantinieki saskaņā ar d derību.

3 Tādēļ patiesi Es saku jums, 
lai Mans kalps Džozefs Smits, 
jaunākais, un Sidnijs Rigdons 
dodas ceļā uzreiz, kolīdz sa
gatavošanās var tikt veikta, lai 
pamestu savas mājas, un ceļo uz 
Misūri zemi.

4 Un kā viņi būs uzticīgi Man, 
tā viņiem tiks darīts zināms, kas 
viņiem būs jādara;

5 un arī, kā viņi būs uzticīgi, 
viņiem tiks darīta zināma jūsu 
mantojuma a zeme.

6 Un kā viņi nebūs uzticīgi, 
viņi tiks padzīti, patiesi kā Es 
gribēšu, kā Man šķitīs labi.

7 Un vēl, patiesi Es saku jums, 

lai Mans kalps Laimens Vaits un 
Mans kalps Džons Korills dodas 
ceļā steidzīgi;

8 un arī Mans kalps Džons 
Mērdoks, un Mans kalps Hai
rams Smits dodas ceļā uz to 
pašu vietu pa Detroitas ceļu.

9 Un lai viņi dodas no šejienes, 
sludinādami vārdu pa ceļam, 
nesakot a neko citu kā vien to, ko 
b pravieši un apustuļi rakstījuši, 
un to, kas tiem ir mācīts no c Mie
rinātāja caur ticības lūgšanu.

10 Lai viņi iet a pa divi, un lai 
viņi sludina pa ceļam katrā sa
nāksmē, kristīdami ar b ūdeni 
un uzlikdami tiem c rokas ūdens 
malā.

11 Jo tā saka Tas Kungs, Es ātri 
pabeigšu Savu darbu a taisnībā, 
jo nāk dienas, kad Es sūtīšu 
savu tiesu uzvarai.

12 Un lai Mans kalps Laimens 
Vaits sargās, jo Sātans viņu grib 
a sijāt kā pelavas.

13 Un lūk, tas, kas ir a uzticīgs, 
tiks iecelts par valdnieku pār 
daudzām lietām.

14 Un vēl, Es došu jums pa
raugu visās lietās, lai jūs netiktu 
pievilti, jo Sātans ir visapkārt 
zemē, un viņš iet, pievildams 
tautas—

15 tādēļ to, kas lūdz, kura gars 
ir a nožēlas pilns, to Es b pieņe
mu, ja viņš paklausa Maniem 
c priekšrakstiem.
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 17 a M&D 66:8; 133:58.
  b src Gudrība.
 18 a Mat. 3:10.
 19 a src Saprašanas 

dāvana.
 20 a Mat. 8:5–13.

 22 a M&D 56:5.  
src Māršs Tomass B.

 24 a src Pārtridžs Edvards.
 26 a src Prets Pārlijs 

Pārkers.
  b src Prets Orsons.

 32 a M&D 56:6–7.
 33 a Rom. 15:20.
 34 a Jāņa 15:16;  

M&D 18:15–16.
 36 a Mos. 18:19–20;  

M&D 52:9.

16 Tas, kurš runā, kura gars 
ir nožēlas pilns, kura valoda 
ir lēnprātīga un iedvesmojoša, 
tas ir no Dieva, ja viņš paklausa 
Maniem priekšrakstiem.

17 Un vēl, tas, kas trīc zem 
Mana spēka, tiks darīts a stiprs 
un nesīs uzslavas un b gudrības 
augļus, saskaņā ar atklāsmēm 
un patiesībām, ko Es esmu de
vis jums.

18 Un vēl, tas, kas tiek uzva
rēts un a nenes augļus, patiesi 
atbilstoši šim paraugam, tas nav 
no Manis.

19 Tādēļ pēc šī parauga jūs 
a pazīsit garus visos gadījumos 
zem visas debess.

20 Un tās dienas ir pienākušas; 
pēc cilvēku ticības tiem tiks a da
rīts.

21 Lūk, šī pavēle tiek dota 
visiem elderiem, kurus Es esmu 
izraudzījis.

22 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
lai Mans kalps a Tomass B. Māršs 
un Mans kalps Ezra Teirs arī do
das ceļā, sludinādami vārdu pa 
ceļam, uz to pašu zemi.

23 Un vēl, lai Mans kalps Īzāks 
Morlijs un Mans kalps Ezra Būts 
dodas ceļā, arī sludinādami vār
du pa ceļam, uz to pašu zemi.

24 Un vēl, lai Mans kalps 
a Edvards Pārtridžs un Martins 
Heriss dodas ceļā ar Maniem 
kalpiem Sidniju Rigdonu un 
Džozefu Smitu, jaunāko.

25 Lai Mani kalpi Deivids 
Vitmers un Hervijs Vaitloks arī 

dodas ceļā, un sludina pa ceļam, 
uz to pašu zemi.

26 Un lai Mani kalpi a Pārlijs 
P. Prets un b Orsons Prets dodas 
ceļā un sludina pa ceļam, līdz 
pat tai pašai zemei.

27 Un lai Mani kalpi Salamans 
Henkoks un Simeons Kārters arī 
dodas ceļā uz to pašu zemi un 
sludina pa ceļam.

28 Lai Mani kalpi Edsons Fu
lers un Džeikobs Skots arī do
das ceļā.

29 Lai Mani kalpi Lēvijs 
V.  Henkoks un Cebedijs Kol
trins arī dodas ceļā.

30 Lai Mani kalpi Reinolds Ke
hūns un Samuēls H.  Smits arī 
dodas ceļā.

31 Lai Mani kalpi Vīlers Bol
dvins un Viljams Kārters arī do
das ceļā.

32 Un lai Mani kalpi a Ņūels 
Naits un Sela  Dž. Grifins abi 
tiek ordinēti un arī dodas ceļā.

33 Jā, patiesi Es saku, lai viņi 
visi dodas uz vienu vietu pa 
dažādiem ceļiem, un nevienam 
cilvēkam nebūs celt uz cita a pa
mata nedz ceļot pa cita pēdām.

34 Tas, kas ir uzticīgs, tas tiks 
pasargāts un svētīts ar daudz 
a augļiem.

35 Un vēl, Es saku jums, lai 
Mani kalpi Džozefs Veikfīlds un 
Salamans Hamfrijs dodas ceļā 
uz austrumu zemēm;

36 lai viņi strādā ar savām ģi
menēm, a nesludinot neko citu kā 
vien praviešus un apustuļus, to, 
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 36 b Jāņa 3:11.
  c src Ticība, Ticēt.
 37 a Mat. 25:25–30.
 38 a M&D 79:1.
  b src Priesteris, 

Ārona priesterība.
 39 a Al. 6:1.

  b src Elku pielūgšana.
 40 a M&D 104:15–18.  

src Nabags.
  b src Labklājība.
 41 a M&D 20:64.
 42 a src Ciāna.
  b M&D 25:2; 57:1–3.

 43 a src Prieks.
 44 a M&D 88:96–98.
53 1 a src Aicināšana un 

izredzēšana;  
Izredzēšana;  
Izredzētie.

ko viņi ir b redzējuši un dzirdēju
ši un kam nešaubīdamies c tic, lai 
pravietojumi tiktu piepildīti.

37 Kā pārkāpuma sekas, lai 
tas, kas tika dāvāts Hemanam 
Basetam, tiek viņam a noņemts 
un uzlikts uz Saimondsa Raide
ra galvas.

38 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai Džareds Kārters tiek 
a ordinēts par priesteri, un arī 
Džordžs Džeimss tiek ordinēts 
par b priesteri.

39 Lai atlikušie elderi a uzrau
ga draudzes un sludina vārdu 
apgabalos visapkārt tiem; un lai 
viņi strādā ar savām pašu ro
kām, lai netiktu piekopta nedz 
b elku pielūgšana, nedz ļaunprā
tība.

40 Un atcerieties visās lietās 
a nabagos un b trūkumcietējus, 
slimos un nomocītos, jo tas, kas 

tā nedara, tas nav Mans mācek
lis.

41 Un vēl, lai Mani kalpi Džo
zefs Smits, jaunākais, un Sidnijs 
Rigdons, un Edvards Pārtridžs 
paņem sev līdzi a ieteikumu no 
baznīcas. Un lai viens tiek pa
ņemts arī Manam kalpam Oli
veram Kauderijam.

42 Un tā, patiesi kā Es teicu, ja 
jūs esat uzticīgi, jūs sapulcēsi
ties kopā, lai līksmotu a Misūri 
zemē, kas ir jūsu b mantojuma 
zeme, kas tagad ir jūsu ienaid
nieku zeme.

43 Bet, lūk, Es, Tas Kungs, pa
steidzināšu pilsētu tās laikā un 
kronēšu uzticīgos ar a prieku un 
ar līksmi.

44 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, 
Dieva Dēls, un Es viņus a paaug
stināšu pēdējā dienā. Patiesi tā. 
Āmen.

53. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Algernonam Sidnijam 
Gilbertam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 8. jūnijā. Pēc Sidnija 
Gilberta lūguma Pravietis jautāja Tam Kungam par brāļa Gilberta 
darbu un nozīmēšanu Baznīcā.

1–3, Sidnija Gilberta aicinājums 
un izredzēšana Baznīcā ir tikt ie
celtam par elderu; 4–7, Viņam arī 
ir jākalpo kā bīskapa pārstāvim.

Lūk, Es saku tev, Mans kalp Sid
nij Gilbert, ka Es esmu dzirdējis 

tavas lūgšanas; un tu esi piesau
cis Mani, lai tev tiktu darīts zi
nāms no Tā Kunga, tava Dieva, 
attiecībā par tavu aicinājumu un 
a izredzēšanu baznīcā, kuru Es, 
Tas Kungs, esmu uzcēlis šajās 
pēdējās dienās.
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2 Lūk, Es, Tas Kungs, kas tiku 
a sists krustā par pasaules grē
kiem, dodu tev pavēli, lai tu b at
mestu pasauli.

3 Uzņemies Manu ordināci
ju—tieši to par elderu, sludināt 
ticību, grēku nožēlošanu un 
grēku a piedošanu, saskaņā ar 
Manu vārdu, un Svētā Gara sa
ņemšanu caur b roku uzlikšanu;

4 un arī būt par šīs baznīcas 
a pārstāvi tai vietā, ko norādīs 
bīskaps, saskaņā ar pavēlēm, 
kuras tiks dotas vēlāk.

5 Un vēl, patiesi Es saku tev, 
tev jādodas ceļā ar Maniem kal
piem Džozefu Smitu, jaunāko, 
un Sidniju Rigdonu.

6 Lūk, šie ir pirmie priekšrak
sti, kurus tu saņemsi; un pārējie 
tiks darīti zināmi, kad pienāks 
laiks, atbilstoši tavam darbam 
Manā vīna dārzā.

7 Un vēl, Es gribu, lai tu mācī
tos to, ka tikai tas, kas a pastāv 
līdz galam, tiek izglābts. Patiesi 
tā. Āmen.

54. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ņūelam Naitam Kērt
landē, Ohaio štatā, 1831. gada 10.  jūnijā. Tompsonā, Ohaio štatā, 
dzīvojošiem Baznīcas locekļiem bija atšķirīgi viedokļi par jautā
jumiem, kas attiecās uz īpašumu ziedošanu. Tika izrādīta savtība 
un mantkārība. Pēc savas misijas pie šeikeriem (skat. 49.  nodaļas 
ievadu) Lemans Kaplijs bija lauzis savu derību ziedot savu lielo 
saimniecību kā mantojuma vietu svētajiem, kas ieradās no Kolesvi
las Ņujorkas štatā. Kā sekas tam, Ņūels Naits (Tompsonā dzīvojošo 
Baznīcas locekļu vadītājs) un citi elderi bija atnākuši pie Pravieša, 
vaicādami kā rīkoties. Pravietis jautāja Tam Kungam un saņēma 
šo atklāsmi, kurā ir pavēlēts Baznīcas locekļiem Tompsonā pamest 
Lemana Kaplija saimniecību un doties uz Misūri.

 2 a src Krustā sišana.
  b src Pasaule;  

Pasaulīgums.
 3 a src Grēku piedošana.
  b src Roku uzlikšana.
 4 a M&D 57:6, 8–10, 

   14–15; 84:113.
 7 a src Izturēt.
54 1 a Jāņa atkl. 1:8;  

M&D 19:1.  
src Alfa un Omega.

  b src Krustā sišana.

 3 a src Pazemīgs, 
Pazemība.

 4 a M&D 42:30–39.  
src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

1–6, Svētajiem ir jātur evaņģēlija 
derības, lai iegūtu žēlastību; 7–10, 
Viņiem ir jābūt pacietīgiem ciešanās.

Lūk, tā saka Tas Kungs, patie
si a Alfa un Omega, sākums un 
gals, patiesi Tas, kurš tika b sists 
krustā par pasaules grēkiem—

2 lūk, patiesi, patiesi Es saku 

tev, Mans kalp Ņūel Nait, tev ir 
jāstāv stingri tajā amatā, kurā Es 
esmu Tevi iecēlis.

3 Un ja tavi brāļi vēlas izbēgt 
no saviem ienaidniekiem, lai 
viņi nožēlo visus savus grēkus 
un top patiesi a pazemīgi Manā 
priekšā un nožēlas pilni.

4 Un tā kā a derība, ko viņi bija 
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 4 b M&D 58:32–33.
 5 a Mat. 18:6–7.
 6 a src Žēlīgs, Žēlastība.
 8 a M&D 52:42.
 9 a 1. tes. 4:11.
 10 a src Pacietība.
  b Jāņa atkl. 22:12. 

   src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  c Sal. Pam. 8:17.  
src Lūgšana.

  d Mat. 11:28–30.  
src Atpūta.

55 1 a 5. Moz. 10:14; 

   1. Nef. 11:6;  
2. Nef. 29:7.

  b src Kristīšana,  
Kristīt.

  c src Roku uzlikšana.
 2 a src Grēku piedošana.

noslēguši ar Mani, ir lauzta, pa
tiesi tā ir b tukša un nederīga.

5 Un ak vai tam, caur kuru nāk 
šī a apgrēcība, jo viņam būtu bijis 
labāk, ja viņš būtu noslīcināts 
jūras dziļumā.

6 Bet svētīti ir tie, kas ir turēju
ši derību un ievērojuši pavēles, 
jo viņi iegūs a žēlastību.

7 Tādēļ tagad ejiet un bēdziet 
no tās zemes, lai jūsu ienaid
nieki nenāktu pret jums; un do
dieties ceļā, un ieceliet kuru jūs 
gribat, lai būtu par jūsu vadītāju 
un maksātu naudu par jums.

8 Un tā jums ir jādodas ceļā uz 
apgabaliem rietumos, uz a Mi
sūri zemi, pie robežām ar lama
niešiem.

9 Un pēc tam, kad jūs būsit 
aizceļojuši, lūk, Es saku jums, 
meklējiet sev a iztiku kā cilvēki 
to dara, līdz Es sagatavošu jums 
vietu.

10 Un vēl, esiet a pacietīgi cie
šanās, līdz Es b nākšu; un lūk, Es 
nākšu ātri, un Mana alga būs Man 
līdzi, un tie, kas būs laikus Mani 
c meklējuši, atradīs d mieru savām 
dvēselēm. Patiesi tā. Āmen.

55. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Viljamam V. Felpsam 
Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831.  gada 14.  jūnijā. Viljams V.  Felpss, 
iespiedējs, un viņa ģimene bija tikko ieradušies Kērtlandē, Ohaio 
štatā, un Pravietis meklēja pie Tā Kunga ziņas attiecībā uz viņu.

1–3, Viljams V. Felpss tiek aicināts 
un izraudzīts, lai taptu kristīts, 
ordinēts par elderu un sludinātu 
evaņģēliju; 4, Viņam arī ir jārak
sta grāmatas bērniem Baznīcas 
skolās; 5–6, Viņam ir jādodas uz 
Misūri, kas būs viņa darba vieta.

Lūk, tā saka Tas Kungs tev, 
Mans kalp Viljam, jā, patiesi 
visas a zemes Kungs, tu tiec aici
nāts un izraudzīts; un pēc tam, 
kad tu būsi b kristīts ar ūdeni, ja 
tu to darīsi ar aci, vērstu tikai uz 
Manu godību, tev tiks piedoti 

tavi grēki, un tu saņemsi Svēto 
Garu caur c roku uzlikšanu;

2 un tad tu tiksi ordinēts ar 
Mana kalpa Džozefa Smita, jau
nākā, roku būt par elderu šai 
baznīcā, lai sludinātu grēku no
žēlošanu un grēku a piedošanu 
caur kristīšanos Jēzus Kristus, 
dzīvā Dieva Dēla, Vārdā.

3 Un tiem, kam tu uzliksi Savas 
rokas, ja viņi būs nožēlas pilni 
Manā priekšā, tev būs spēks dot 
Svēto Garu.

4 Un vēl, tu tiksi ordinēts, 
lai palīdzētu Manam kalpam 
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 4 a M&D 88:118;  
109:7, 14.

 5 a Am. 9:15.
56 1 a M&D 41:1.
  b Jes. 10:3–4; Morm. 9:2;  

M&D 1:13–14; 124:10.

 2 a Lūk. 14:27.
  b 1. Pēt. v. 2:21;  

2. Nef. 31:10–13;  
Mor. 7:11.  
src Jēzus Kristus—
Jēzus Kristus piemērs.

 3 a src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

  b M&D 1:14–16; 50:8.
 4 a M&D 58:31–33.
  b src Sacelšanās.
 5 a src Māršs Tomass B.

56. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada 15. jūnijā. Šajā atklāsmē Ezra Teirs tiek norāts par ne
paklausību iepriekšējai atklāsmei („pavēlei”, kas minēta 8. pantā), 
ko Džozefs Smits bija viņam saņēmis un kurā Teiram bija doti 
norādījumi par viņa pienākumiem Frederika G. Viljamsa saimnie
cībā, kur viņš dzīvoja. Tālāk dotajā atklāsmē arī ir atsaukts Teira 
aicinājums—doties uz Misūri ar Tomasu B. Māršu (skat. 52:22).

1–2, Svētajiem ir jāuzņemas savs 
krusts un jāseko Tam Kungam, lai 
iegūtu glābšanu; 3–13, Tas Kungs 
pavēl un atsauc, un nepaklausīgie 
tiek padzīti; 14–17, Ak vai bagā
tajiem, kas nepalīdzēs nabagiem, 
un ak vai nabagiem, kuru sirdis 
nav salauztas; 18–20, Svētīti ir 
nabagie, kas ir šķīsti sirdī, jo viņi 
iemantos zemi.

Klausieties, ak jūs, ļaudis, kas 
a uzņēmušies Manu Vārdu, saka 
Tas Kungs, jūsu Dievs; jo lūk, 
Manas dusmas ir iedegušās pret 
dumpīgajiem, un viņi iepazīs 
Manu roku un Manu sašutumu 
b piemeklēšanas un niknuma 
dienā pār tautām.

2 Un tas, kas neuzņemsies 
savu a krustu un b nesekos Man, 
un neturēs Manus baušļus, tas 
netiks izglābts.

3 Lūk, Es, Tas Kungs, pavēlu, 
un tas, kas a nepaklausīs, tiks 
b padzīts Manis noliktajā laikā, 
pēc tam kad Es esmu pavēlējis, 
un pavēle tiek pārkāpta.

4 Tādēļ Es, Tas Kungs, pavēlu 
un a atsaucu, kā Man šķiet labi; 
un par visu to atbildēs b dumpī
go galvas, saka Tas Kungs.

5 Tādēļ Es atsaucu pavēli, kas 
tika dota Maniem kalpiem a To
masam B.  Māršam un Ezram 
Teiram, un dodu jaunu pavēli Sa
vam kalpam Tomasam, lai viņš 
steidzīgi dotos ceļā uz Misūri 

Oliveram Kauderijam veikt ie
spiešanas darbu un atlasīt, un 
rakstīt a grāmatas skolām šajā 
baznīcā, lai mazie bērni arī va
rētu saņemt norādījumus Manā 
priekšā, kā Man labpatīk.

5 Un vēl, patiesi Es saku tev, 
šī iemesla dēļ tu dosies ceļā ar 

Maniem kalpiem Džozefu Smi
tu, jaunāko, un Sidniju Rigdo
nu, lai jūs tiktu a iedēstīti jūsu 
mantojuma zemē darīt šo darbu.

6 Un vēl, lai Mans kalps Džo
zefs Koe arī dodas ceļā ar vi
ņiem. Pārējais tiks darīts zināms 
vēlāk, tā kā Es gribēšu. Āmen.
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zemi un Mans kalps Sela Dž. Gri
fins arī ietu tam līdzi.

6 Jo lūk, Es atsaucu pavēli, 
kas tika dota Maniem kalpiem 
Sīlam J.  Grifinam un Ņūelam 
Naitam, kā sekas Manu ļaužu, 
kuri ir Tompsonā, stūrgalvībai 
un tam, ka viņi sacēlās.

7 Tādēļ lai Mans kalps Ņūels 
Naits paliek ar viņiem, un cik 
daudzi gribēs iet, lai iet, kas ir 
nožēlas pilni Manā priekšā, un 
tiek viņa aizvesti uz to zemi, ko 
Es esmu noteicis.

8 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
ka Manam kalpam Ezram Tei
ram ir jānožēlo savs a lepnums 
un sava savtība un jāpaklausa 
tām iepriekšējām pavēlēm, ku
ras Es esmu devis attiecībā uz to 
vietu, kur viņš dzīvo.

9 Un ja viņš to darīs, tā ka ne
tiks veikta zemes dalīšana, viņš 
vēl joprojām būs nozīmēts do
ties uz Misūri zemi;

10 savādāk viņš saņems to 
naudu, ko viņš ir samaksājis, un 
viņam būs jāpamet šī vieta, un 
viņš tiks a padzīts no Manas baz
nīcas, saka Dievs, Pulku Kungs;

11 un kaut arī debesis un zeme 
zudīs, šie vārdi a nezudīs, bet 
tiks piepildīti.

12 Un ja Manam kalpam Džo
zefam Smitam, jaunākajam, va
jadzēs maksāt naudu, lūk, Es, 
Tas Kungs, samaksāšu to viņam 
atkal Misūri zemē, lai tie, no 

kuriem viņš saņems, varētu at
kal tikt atalgoti atbilstoši tam, 
ko viņi darīs;

13 jo atbilstoši tam, ko viņi 
dara, viņi saņems, patiesi, ze
mēs sev mantojumā.

14 Lūk, tā saka Tas Kungs sa
viem ļaudīm—jums daudz kas 
ir jādara un jānožēlo, jo lūk, 
jūsu grēki ir nonākuši līdz Ma
nīm un nav piedoti, tāpēc ka jūs 
meklējat a padomu paši saviem 
spēkiem.

15 Un jūsu sirdis nav ap
mierinātas. Un jūs neklausāt 
patiesībai, bet jums a labpatīk 
netaisnība.

16 Ak vai jums, a bagātie, kas 
b nedos savu mantu c nabagiem, 
jo jūsu d bagātībās sarūsēs jūsu 
dvēseles; un tādas būs jūsu rau
das piemeklēšanas un tiesas, 
un sašutuma dienā: e pļaujamais 
laiks ir pagājis, vasara ir beigu
sies, un Mana dvēsele nav iz
glābta!

17 Ak vai jums, a nabagie, kuru 
sirdis nav salauztas, kuru gari 
nav nožēlas pilni un kuru vē
deri nekad nav apmierināti, un 
kuru rokas netiek apturētas, 
lai netiktu uzliktas citu cilvēku 
mantai, kuru acis ir pilnas b al
katības, un kuri negribat strādāt 
paši ar savām rokām!

18 Bet svētīti ir a nabagie, kas 
ir šķīsti sirdī, kuru sirdis ir b sa
lauztas un kuru gari ir nožēlas 

 8 a src Lepnība.
 10 a src Izslēgšana.
 11 a 2. Nef. 9:16.
 14 a Jēk. 4:10.
 15 a Al. 41:10;  

3. Nef. 27:11.
 16 a Jer. 17:11; 2. Nef. 9:30.
  b src Mīlestības 

dāvanas, Mīlestības 
dāvanu došana.

  c Sal. Pam. 14:31;  
Al. 5:55–56.  
src Nabags.

  d Jēk. v. 5:3.
  e Jer. 8:20; Al. 34:33–35;  

M&D 45:2.

 17 a Mos. 4:24–27;  
M&D 42:42; 68:30–32.

  b src Iekārot.
 18 a Mat. 5:3, 8;  

Lūk. 6:20;  
3. Nef. 12:3.  
src Nabags.

  b src Salauzta sirds.
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pilni, jo viņi redzēs Dieva c val
stību nākam spēkā un lielā go
dībā viņu izglābšanai, jo d zemes 
treknums būs viņu.

19 Jo lūk, Tas Kungs nāks, un 
Viņa a alga būs viņam līdz, un 

viņš atmaksās ikvienam cilvē
kam, un nabagie priecāsies;

20 un viņu pēcnācēji a iemantos 
zemi no paaudzes paaudzē, mū
žīgi mūžos. Un tagad Es beidzu 
runāt uz jums. Patiesi tā. Āmen.

57. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ciānā, Džeksonas ap
gabalā, Misūri štatā, 1831. gada 20. jūlijā. Pakļaujoties Tā Kunga 
pavēlei—doties uz Misūri, kur Viņš atklās tiem viņu „mantojuma 
zem[i]” (52. nodaļa), elderi bija devušies no Ohaio štata līdz Misūri 
štata rietumu robežai. Džozefs Smits apcerēja lamaniešu stāvokli 
un izbrīnā sev vaicāja: „Kad tuksnesis uzplauks kā roze? Kad Ciāna 
tiks uzcelta savā godībā, un kur Tavs templis stāvēs, pie kura visas 
tautas nāks pēdējās dienās?” Pēc tam viņš saņēma šo atklāsmi.

1–3, Independence Misūri štatā ir 
vieta Ciānas pilsētai un templim; 
4–7, Svētajiem ir jāpērk zemes 
un jāsaņem mantojums šajā ap
gabalā; 8–16, Sidnijam Gilbertam 
ir jānodibina veikals, Viljamam 
V.  Felpsam ir jābūt iespiedējam, 
un Oliveram Kauderijam ir jāre
diģē materiāls publicēšanai.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas elderi, saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs, kas ir sapulcinājis 
jūs kopā, saskaņā ar Manām pa
vēlēm, šajā zemē, kas ir a Misūri 
zeme, kas ir b zeme, ko Es esmu 
noteicis un c iesvētījis svēto d sa
pulcināšanai.

2 Tādēļ šī ir apsolītā zeme un 
a vieta b Ciānas pilsētai.

3 Un tā saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs, ja jūs gribat saņemt 
gudrību, šeit ir gudrība. Lūk, 
šī vieta, kas tagad tiek saukta 
Independence, ir centrālā vieta; 
un vieta a templim atrodas uz 
rietumiem, uz zemesgabala, kas 
nav tālu no tiesas nama.

4 Tādēļ tā ir gudrība, ka šo zemi 
ir a jānopērk svētajiem un arī kat
ru gabalu, kas atrodas uz rietu
miem, līdz pat līnijai, kas iet tieši 
starp b jūdiem un citticībniekiem;

5 un arī katru gabalu, kas robe
žojas ar prērijām, cik daudz Mani 
mācekļi var a nopirkt zemes. Lūk, 

 18 c src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

  d src Zeme.
 19 a Jāņa atkl. 22:12;  

M&D 1:10.
 20 a Mat. 5:5;  

M&D 45:56–58.
57 1 a M&D 52:42.
  b M&D 29:7–8; 

   45:64–66.
  c M&D 61:17.
  d src Israēls—Israēla 

sapulcināšana.
 2 a M&D 28:9; 42:9, 62.
  b src Ciāna.
 3 a M&D 58:57;  

97:15–17.
 4 a M&D 48:4.

  b tas ir jūdi šeit 
attiecas uz 
lamaniešiem un 
citticībnieki—
uz baltajiem 
kolonistiem.

 5 a M&D 58:49, 51; 
101:68–74.
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tā ir gudrība, lai viņi varētu b ie
gūt to mūžīgā mantojumā.

6 Un lai Mans kalps Sidnijs Gil
berts paliek tajā amatā, kurā Es 
esmu viņu nozīmējis—saņemt 
naudu, būt par baznīcas a pārstā
vi, pirkt zemes visos apgabalos 
visapkārt tik, cik vien var izdarīt 
taisnībā un kā gudrība norādīs.

7 Un lai Mans kalps a Edvards 
Pārtridžs paliek tajā amatā, 
kurā Es esmu viņu nozīmējis, 
un b izdala svētajiem viņu man
tojumu, tā kā Es esmu pavēlējis; 
un arī tie, kurus viņš ir nozīmē
jis palīdzēt viņam.

8 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
lai Mans kalps Sidnijs Gilberts 
apmetas šajā vietā un nodibina 
veikalu, lai viņš varētu pārdot 
preces bez apmāna, lai viņš va
rētu iegūt naudu, ar ko pirkt ze
mes svēto labumam, un lai viņš 
varētu iegūt visu, kas mācek
ļiem var būt nepieciešams, lai 
izvietotu tos viņu mantojumā.

9 Un arī lai Mans kalps Sid
nijs Gilberts dabū atļauju—lūk, 
šeit ir gudrība, un, kas lasa, tas 
lai saprot—lai viņš varētu sūtīt 
preces arī ļaudīm, tieši ar tiem, 
kurus viņš kā lietvežus nodarbi
nās savā darbā;

10 un tā apgādāt Manus svē
tos, lai Mans evaņģēlijs tiktu 

sludināts tiem, kas sēd a tumsībā 
un b nāves zonā un ēnā.

11 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai Mans kalps a Viljams 
V. Felpss tiek izvietots šajā vie
tā un nozīmēts par b iespiedēju 
baznīcai.

12 Un raugiet, ja pasaule pie
ņems viņa rakstus—lūk, šeit ir 
gudrība,—lai viņš iegūst visu, 
ko viņš var iegūt taisnībā svēto 
labumam.

13 Un lai Mans kalps a Olivers 
Kauderijs palīdz viņam, tā kā Es 
esmu pavēlējis, katrā vietā, ko 
Es viņam noteikšu, kopēt, labot 
un atlasīt, lai viss būtu pareizi 
Manā priekšā, kā to pierādīs 
Gars caur viņu.

14 Un tā lai tie, par kuriem 
Es runāju, tiek izvietoti Ciānas 
zemē tik ātri, cik vien var, ar 
savām ģimenēm, lai darītu tās 
lietas, par kurām Es runāju.

15 Un tagad attiecībā uz sa
pulcināšanu,—lai bīskaps un 
pārstāvis veic sagatavošanas 
darbus priekš tām ģimenēm, 
kam ir pavēlēts nākt uz šo zemi, 
cik ātri vien iespējams, un izvie
to tos viņu mantojumā.

16 Un atlikušajiem, gan elde
riem, gan baznīcas locekļiem, 
tālākie norādījumi tiks doti vē
lāk. Patiesi tā. Āmen.

 5 b M&D 56:20.
 6 a M&D 53.
 7 a M&D 58:24.  

src Pārtridžs Edvards.

  b M&D 41:9–11; 
58:14–18.

 10 a Jes. 9:1; Mat. 4:16.  
src Tumsība, garīgā.

  b Psm. 23:4.
 11 a src Felpss Viljams V.
  b M&D 58:37, 40–41.
 13 a src Kauderijs Olivers.

58. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ciānā, Džeksonas 
apgabalā, Misūri štatā, 1831.  gada 1.  augustā. Iepriekš, pirmajā 
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1–5, Tie, kas izturēs bēdas, tiks 
kronēti ar godību; 6–12, Svētajiem 
ir jāsagatavojas Jēra kāzām un Tā 
Kunga mielastam; 13–18, Bīskapi 
ir soģi Israēlā; 19–23, Svētajiem 
ir jāklausa zemes likumiem; 24–
29, Cilvēkiem ir jāizmanto sava 
rīcības brīvība, lai darītu labu; 
30–33, Tas Kungs pavēl un at
sauc; 34–43, Lai nožēlotu grēkus, 
cilvēkiem ir jāatzīst un jāatmet 
savi grēki; 44–58, Svētajiem ir 
jānopērk savs mantojums un jā
sapulcējas Misūri; 59–65, Evaņ
ģēlijam ir jātiek pasludinātam 
ikvienai radībai.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas elderi, un pievērsiet ausi 
Manam vārdam, un mācieties no 
Manis, ko Es gribu attiecībā uz 
jums un arī attiecībā uz a šo zemi, 
uz kuru Es esmu jūs sūtījis.

2 Jo patiesi Es saku jums, svē
tīts ir tas, kurš a tur Manas pavē
les, vai dzīvē, vai b nāvē, un tā, 
kas ir c uzticīgs d bēdās, tā alga 
būs lielāka debesu valstībā.

3 Jūs nevarat ieraudzīt ar sa
vām miesīgajām acīm šinī laikā 
jūsu a Dieva nodomu attiecībā 

uz tām lietām, kas nāks vēlāk, 
un b godību, kas sekos pēc dau
dzām bēdām.

4 Jo pēc daudzām a bēdām nāk 
b svētības. Tādēļ tā diena nāk, kad 
jūs tiksit c kronēti ar lielu d godību; 
tā stunda vēl nav, bet ir tuvu.

5 Atcerieties to, ko Es jums teicu 
iepriekš, lai jūs varētu to a nolikt 
sirdī un pieņemt to, kas sekos.

6 Lūk, patiesi Es saku jums, 
šī iemesla dēļ Es esmu jūs sū
tījis—lai jūs būtu paklausīgi un 
lai jūsu sirdis tiktu a sagatavotas 
sniegt b liecību par tām lietām, 
kas nāks;

7 un arī lai jūs tiktu pagodinā
ti, ieliekot pamatu un liecinot 
par zemi, uz kuras stāvēs Tā 
Kunga a Ciāna;

8 un arī lai trekns mielasts tik
tu sagatavots a nabagajiem; jā, 
mielasts ar trekniem ēdieniem, 
ar labi b nogulējušos vīnu, lai 
zeme zinātu, ka praviešu mutes 
nepievils;

9 jā, Tā Kunga nama mielasts, 
labi sagatavots, uz kuru visas 
tautas būs ielūgtas.

10 Vispirms bagātie un mācī
tie, gudrie un dižciltīgie;

58 1 a M&D 57:1–8.
 2 a Mos. 2:22.
  b 1. Pēt. v. 4:6.
  c 2. tes. 1:4.
  d src Likstas.
 3 a src Dievs, Dievība.
  b src Godība.
 4 a Psm. 30:6; 

   M&D 101:2–7; 
103:11–14; 109:76.

  b src Svētīt, Svētīts, 
Svētība.

  c src Kronis;  
Paaugstināšana.

  d Rom. 8:17–18;  
M&D 136:31.

 5 a 5. Moz. 11:18–19.
 6 a M&D 29:8.
  b src Liecība.
 7 a src Ciāna.
 8 a src Nabags.
  b Jes. 25:6.

sabata dienā pēc Pravieša un to, kas bija ar viņu, ierašanās Džekso
nas apgabalā, Misūri štatā, tika noturēts dievkalpojums, kurā divi 
cilvēki caur kristīšanos tika pieņemti par Baznīcas locekļiem. Tās 
nedēļas laikā ieradās daži no Kolesvilas svētajiem no Tompsonas 
draudzes un citi (skat. 54. nodaļu). Daudzi dedzīgi vēlējās uzzināt 
Tā Kunga gribu attiecībā uz viņiem jaunajā sapulcēšanās vietā.
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 11 a Mat. 22:1–14;  
Jāņa atkl. 19:9;  
M&D 65:3.

  b Lūk. 14:16–24.
 13 a Mih. 4:2.
 14 a src Pārtridžs 

Edvards.
 15 a 1. kor. 10:12.
 17 a M&D 107:72–74.  

src Bīskaps.
  b src Dieva dēli 

un meitas.
 18 a src Pravietis.
 21 a Lūk. 20:22–26;  

M&D 98:4–10;  
TA 1:12.  
src Valdība.

 22 a src Jēzus Kristus;  

Mesija;  
Tūkstošgade.

 23 a src Likums.
 24 a M&D 51:13; 70:7–11.
 26 a Mat. 24:45–51;  

M&D 107:99–100.
 27 a src Darbi;  

Uzcītība.

11 un pēc tam nāks Manas va
ras diena; tad nabagie, klibie un 
aklie, un kurlie nāks uz Jēra a kā
zām un baudīs Tā Kunga b mie
lastu, kas sagatavots tai lielajai 
dienai, kas nāks.

12 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu 
runājis to.

13 Un lai a liecība varētu iziet 
no Ciānas, jā, no Dieva manto
juma pilsētas mutes—

14 jā, šī iemesla dēļ Es esmu 
sūtījis jūs šurp, un esmu izvē
lējies Savu kalpu a Edvardu Pār
tridžu, un esmu noteicis viņam 
viņa norīkojumu šajā zemē.

15 Bet, ja viņš nenožēlo savus 
grēkus, kas ir neticība un sirds 
aklums, tad lai viņš piesargās, 
ka a nekrīt.

16 Lūk, viņa norīkojums ir 
dots viņam, un tas netiks dots 
vēlreiz.

17 Un kam ir šis norīkojums, 
tas ir nolikts būt par a soģi Isra
ēlā, līdzīgi kā tas bija senās die
nās, sadalīt Dieva mantojuma 
zemes Viņa b bērniem;

18 un tiesāt Viņa ļaudis ar tais
no liecību un ar savu padom
nieku palīdzību, saskaņā ar 
valstības likumiem, kurus dod 
Dieva a pravieši.

19 Jo patiesi Es saku jums, Ma
nam likumam ir jātiek turētam 
šajā zemē.

20 Lai neviens cilvēks nedomā, 

ka viņš ir valdnieks, bet lai 
Dievs valda to, kas tiesā, atbil
stoši Savas gribas nodomam, 
jeb, citiem vārdiem, to, kas dod 
padomu vai sēž soģa krēslā.

21 Lai neviens cilvēks nepār
kāpj zemes a likumus, jo tam, kas 
tur Dieva likumus, nav vajadzī
bas pārkāpt zemes likumus.

22 Tādēļ esiet paklausīgi va
rām, kas valda, tiekams valda 
a Tas, kuram ir tiesības valdīt, un 
noliek visus ienaidniekus Sev 
zem kājām.

23 Lūk, a likumi, ko jūs esat 
saņēmuši no Manas rokas, ir 
baznīcas likumi, un tādā gaismā 
jums tos būs turēt. Lūk, šeit ir 
gudrība.

24 Un tagad, kā Es teicu at
tiecībā uz Savu kalpu Edvardu 
Pārtridžu, šī zeme ir viņa un to 
dzīvesvieta, kurus viņš ir nozī
mējis sev par padomniekiem, 
un arī tā dzīvesvieta, kuram 
Es esmu nozīmējis turēt Manu 
a krātuvi;

25 tādēļ lai viņi atved savas 
ģimenes uz šo zemi, kā viņi pār
spriedīs savā starpā un ar Mani.

26 Jo lūk, tas nav pareizi, ka 
Man ir jāpavēl visās lietās, jo tas, 
kas visās lietās tiek piespiests, ir 
a kūtrs un nav gudrs kalps, tādēļ 
viņš nesaņem algu.

27 Patiesi Es saku, cilvēkiem ir 
a dedzīgi jānododas labai lietai 
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 28 a src Rīcības brīvība.
 29 a src Sodība.
 30 a Jes. 45:9–10;  

Hel. 12:6.
 31 a M&D 1:37–38; 82:10.
 32 a M&D 56:3–4.
 33 a M&D 29:45.

 35 a M&D 42:30–32.
 37 a M&D 57:11–12.
 39 a 2. Nef. 26:29;  

M&D 121:34–37.
 40 a src Felpss Viljams V.
 42 a src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.

  b Jes. 1:18.  
src Piedot.

  c Jes. 43:25.
 43 a M&D 19:20; 64:7.  

src Atzīt, Atzīšanās.
  b M&D 82:7.

un daudz kas jādara pašiem pēc 
savas brīvas gribas, un jāīsteno 
daudz taisnīguma;

28 jo viņos ir spēks, ar ko viņi 
a rīkojas paši. Un ciktāl cilvēki 
dara labu, viņi savu algu nezau
dēs nekādā ziņā.

29 Bet tas, kas nedara neko, 
līdz viņam tiek pavēlēts, un pie
ņem pavēli ar šaubu pilnu sirdi, 
un tur to ar kūtrumu, tas tiek 
a nosodīts.

30 Kas esmu Es, kas a radīju 
cilvēku, saka Tas Kungs, kas tu
rēšu nevainīgu to, kas neklausa 
Manām pavēlēm?

31 Kas esmu Es, saka Tas 
Kungs, kas esmu a solījis un ne
esmu izpildījis?

32 Es pavēlu, un cilvēki ne
paklausa; Es a atsaucu, un viņi 
nesaņem svētību.

33 Tad viņi saka savās sirdīs: 
Šis nav Tā Kunga darbs, jo Viņa 
solījumi nav izpildīti. Bet ak vai 
tādiem, jo viņu alga glūn no 
a apakšas un nevis no augšas.

34 Un tagad Es dodu jums tā
lākos norādījumus attiecībā uz 
šo zemi.

35 Tā ir gudrība Manī, lai Mans 
kalps Martins Heriss būtu par 
paraugu baznīcai, a noliekot savu 
naudu baznīcas bīskapa priekšā.

36 Un arī, tas ir likums katram 
cilvēkam, kas nāks šajā zemē, lai 
saņemtu mantojumu; un viņam 
būs rīkoties ar savu naudu atbil
stoši tam, kā norāda likums.

37 Un arī tā ir gudrība, lai tik
tu pirktas zemes Independencē 
krātuves vietai un arī a spiestu
vei.

38 Un citi norādījumi attiecībā 
uz Manu kalpu Martinu Herisu 
tiks doti viņam caur Garu, lai 
viņš varētu saņemt savu manto
jumu, kā viņam šķiet labi;

39 un lai viņš nožēlo savus 
grēkus, jo viņš tiecas pēc a pa
saules slavas.

40 Un arī lai Mans kalps a Vil
jams V. Felpss paliek tajā amatā, 
kurā Es esmu viņu nozīmējis, 
un saņem savu mantojumu šajā 
zemē;

41 un arī viņam vajag nožēlot 
grēkus, jo Es, Tas Kungs, neesmu 
apmierināts ar viņu, jo viņš tie
cas izcelties, un viņš nav pietie
kami lēnprātīgs Manā priekšā.

42 Lūk, tam, kurš a nožēlojis 
savus grēkus, tam tiek b piedots, 
un Es, Tas Kungs, tos vairs c ne
pieminu.

43 Bet to jūs varat zināt—ja cil
vēks nožēlo savus grēkus—lūk, 
viņš a atzīsies tajos un b atmetīs 
tos.

44 Un tagad, patiesi, Es saku 
attiecībā uz atlikušajiem Manas 
baznīcas elderiem, laiks vēl nav 
pienācis un nepienāks daudzus 
gadus viņiem saņemt savu 
mantojumu šajā zemē, ja vien 
viņi nevēlēsies to caur ticības 
lūgšanu, tikai kā tas tiks nolikts 
viņiem no Tā Kunga.
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 45 a 5. Moz. 33:17.  
src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

 47 a M&D 68:8.
 48 a tas ir Baznīcas 

draudzes.
 49 a src Ciāna.
 50 a M&D 63:55–56.
 53 a M&D 63:27–31.
 57 a M&D 57:3; 84:3–5, 31;  

97:10–17.
 58 a src Vienprātība.
 59 a src Liecība.

45 Jo lūk, viņi a skubinās cilvē
kus nākt kopā no zemes galiem.

46 Tādēļ sapulcējieties kopā; 
un tie, kas nav nozīmēti palikt 
šai zemē, lai viņi sludina evaņ
ģēliju apgabalos visapkārt; un 
pēc tam lai viņi atgriežas savās 
mājās.

47 Lai viņi sludina pa ceļam 
un a sniedz liecību par patiesību 
visās vietās, un aicina bagātos, 
augstos un zemos, un nabagos 
nožēlot grēkus.

48 Un lai viņi ceļ a baznīcas tik 
daudz, cik zemes iedzīvotāji no
žēlos grēkus.

49 Un lai ar baznīcas balsi tiek 
nozīmēts pārstāvis baznīcai 
Ohaio saņemt naudu, lai pirktu 
zemes a Ciānā.

50 Un Es dodu Sa vam kalpam 
Sidnijam Rigdonam pavēli, lai 
viņš a rakstītu Ciānas zemes 
aprakstu un paziņojumu par 
Dieva gribu, kā tas tiks darīts 
viņam zināms ar Garu;

51 un vēstuli un parakstīšanos, 
lai tiktu stādīta priekšā visām 
draudzēm, lai iegūtu naudu, 
kas tiks likta bīskapa rokās, viņa 
paša vai pārstāvja, kā viņam 
šķitīs labi, vai kā viņš norādīs, 
lai pirktu zemes mantojumam 
Dieva bērniem.

52 Jo lūk, patiesi Es saku jums, 
Tas Kungs grib, lai mācekļi un 
cilvēku bērni atvērtu savas sir
dis, lai nopirktu šo visu zemes 
apgabalu, tiklīdz laiks atļaus.

53 Lūk, šeit ir gudrība. Lai viņi 

dara to, savādāk viņi nesaņems 
nekādu a mantojumu, izņemot 
tikai, ja tas būs ar asins izliešanu.

54 Un vēl, cik daudz šeit tiek 
iegūta zeme, lai visāda veida 
amata vīri tiek sūtīti uz šo zemi, 
lai strādātu Dieva svētajiem.

55 Lai visas lietas tiek darītas 
kārtībā, un lai zemju priekšro
cības tiek darītas zināmas laiku 
pa laikam no bīskapa vai baznī
cas pārstāvja.

56 Un lai sapulcēšanās darbs 
netiek veikts nedz steigā, nedz 
bēgot, bet lai tas tiek darīts, kā 
ieteiks baznīcas elderi konferen
cēs, atbilstoši tām zināšanām, 
ko viņi saņem laiku pa laikam.

57 Un lai Mans kalps Sidnijs 
Rigdons iesvēta un novēl šo zemi 
un vietu a templim Tam Kungam.

58 Un lai tiek sasaukta konfe
rences sanāksme; un pēc tam 
lai Mani kalpi Sidnijs Rigdons 
un Džozefs Smits, jaunākais, 
atgriežas, un arī Olivers Kaude
rijs ar tiem, lai pabeigtu atlikušo 
darbu, ko Es esmu nolicis tiem 
viņu pašu zemē, un atlikušais—
kā tiks a noteikts konferencēs.

59 Un lai neviens cilvēks ne
atgriežas no šīs zemes savādāk, 
kā vien a sniedzot liecību pa ce
ļam par to, ko viņš zina un kam 
nešaubīdamies tic.

60 Lai tas, kas tika dāvāts Zi
bam Pītersonam, tiek viņam 
atņemts; un lai viņš paliek kā 
baznīcas loceklis un strādā ar 
savām paša rokām ar brāļiem, 
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 60 a src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

 64 a src Sludināt.
  b src Zīme.
 65 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
59 1 a Mat. 6:22–24; 

   M&D 88:67.
 2 a Mat. 5:5;  

M&D 63:20, 48–49.
  b Jāņa atkl. 14:13.  

src Nāve, fiziskā;  
Paradīze.

  c src Kronis;  

Paaugstināšana.
  d Jāņa 14:2;  

M&D 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a 1. Moz. 4:12;  
Moz. 5:37.

līdz viņš būs pietiekami a pār
mācīts par visiem saviem grē
kiem; jo viņš tajos neatzīstas, un 
viņš domā tos noslēpt.

61 Lai šīs baznīcas atlikušie el
deri, kuri nāk šajā zemē, daži no 
kuriem ir ārkārtīgi svētīti, pat 
pārmēru, arī notur konferenci 
šajā zemē.

62 Un lai Mans kalps Edvards 
Pārtridžs vada konferenci, kuru 
viņš noturēs ar tiem.

63 Un lai viņi arī atgriežas, slu
dinādami evaņģēliju pa ceļam, 
sniedzot liecību par tām lietām, 
kas tiem ir atklātas.

64 Jo, patiesi, skaņai ir jāiziet 
no šīs vietas visā pasaulē un līdz 
vistālākajām zemes daļām—
evaņģēlijam ir jātiek a pasludi
nātam katrai radībai, ar b zīmēm, 
kas sekos tiem, kas tic.

65 Un lūk, Cilvēka Dēls a nāk. 
Āmen.

59. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ciānā, Džeksonas ap
gabalā, Misūri štatā, 1831. gada 7. augustā. Pirms šīs atklāsmes šī 
zeme tika iesvētīta svētiem mērķiem, kā Tas Kungs bija norādījis, un 
arī vieta nākamajam templim tika iesvētīta. Dienā, kad tika saņemta 
šī atklāsme, nomira Palija Naita, kura bija sieva Džozefam Naitam, 
vecākajam, un kura bija pirmā Baznīcas locekle, kas nomira Ciānā. 
Agrīnie Baznīcas locekļi raksturoja šo atklāsmi kā tādu, kas „pamā
cīja svētos, kā ievērot sabata dienu un kā gavēt un lūgt”.

1–4, Uzticīgie svētie Ciānā tiks 
svētīti; 5–8, Viņiem ir jāmīl Tas 
Kungs un jākalpo Viņam, un jā
tur Viņa pavēles; 9–19, Turot Tā 
Kunga dienu svētu, svētie tiek 
svētīti laicīgi un garīgi; 20–24, 
Taisnīgajiem tiek apsolīts miers 
šinī pasaulē un mūžīgā dzīve nā
kamajā pasaulē.

Lūk, svētīti, saka Tas Kungs, ir 
tie, kas ir atnākuši šajā zemē, ar 
a aci vērstu tikai uz Manu godī
bu, saskaņā ar Manām pavēlēm.

2 Jo tie, kas dzīvo, a iemantos 
zemi, un tie, kas b mirst, atpūtī
sies no visiem saviem darbiem, 
un viņu darbi tiem sekos, un 
viņi saņems c kroni Mana Tēva 
d mājokļos, kurus Es esmu tiem 
sagatavojis.

3 Jā, svētīti ir tie, kuru kājas 
stāv uz Ciānas zemes, kuri ir 
paklausījuši Manam evaņģēli
jam, jo viņi tiks atalgoti ar ze
mes labajām lietām, un tā nesīs 
pārpilnībā savā a spēkā.

4 Un viņi arī tiks kronēti ar 
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svētībām no augšas, jā, un ne 
jau tikai ar dažām pavēlēm un 
ar a atklāsmēm savā laikā—viņi, 
kas ir b uzticīgi un c uzcītīgi Manā 
priekšā.

5 Tādēļ Es dodu tiem pavēli, 
sakot tā: Un tev būs To Kungu, 
savu Dievu, a mīlēt no visas sa
vas b sirds un ar visu savu spē
ku, prātu un izturību; un Jēzus 
Kristus Vārdā tev būs Viņam 
c kalpot.

6 Tev būs mīlēt savu a tuvāko 
kā sevi pašu. Tev nebūs b zagt; 
nedz c pārkāpt laulību, nedz d no
galināt, nedz darīt ko līdzīgu 
tam.

7 Tev būs a pateikties Tam Kun
gam, tavam Dievam, visās lietās.

8 Tev būs a upurēt Tam Kun
gam, tavam Dievam, b taisnīgu
mā, patiesi, salauztu sirdi un 
c nožēlas pilnu garu.

9 Un lai tu varētu pilnīgāk tu
rēt sevi pasaules a neaptraipītu, 
tev ir jāiet lūgšanas namā un 
jāpienes savi Svētie Vakarēdieni 
Manā b svētajā dienā;

10 jo patiesi, šī ir diena, kas tev 
nolikta, lai tu atpūstos no sa
viem darbiem un lai a veltītu sa
vas lūgšanas Visuaugstākajam;

11 tomēr savus solījumus tev 
būs upurēt taisnībā visās dienās 
un visos laikos;

12 bet atceries, ka šinī, Tā Kun
ga dienā, tev būs pienest savus 
a ziedojumus un savus Svētos 
Vakarēdienus Visuaugstākajam, 
b atzīstoties savos grēkos savu 
brāļu un Tā Kunga priekšā.

13 Un šajā dienā tev nebūs da
rīt nevienu citu darbu, tikai lai 
tavs ēdiens tiek sagatavots ar 
atklātu sirdi, lai tavs a gavēnis 
būtu pilnīgs jeb, citiem vārdiem, 
lai tavs b prieks būtu pilns.

14 Patiesi, tas ir gavēnis un 
lūgšana jeb, citiem vārdiem, 
priecāšanās un lūgšana.

15 Un ciktāl jūs darīsit šīs lie
tas ar a pateicību, ar b līksmām 
c sirdīm un priecīgu vaigu, nevis 
ar skaļiem d smiekliem, jo tas ir 
grēks, bet ar laimīgu sirdi un 
priecīgu vaigu—

16 patiesi Es saku, ka ciktāl jūs 
to darīsit, zemes pilnība ir jūsu, 
lauku zvēri un debesu putni, un 
tie, kas rāpjas kokos un staigā 
pa zemi;

17 jā, un augi, un viss labais, 
kas nāk no zemes, vai nu uztu
ram vai apģērbam, vai mājām, 

 4 a M&D 42:61; 76:7; 
98:12; 121:26–29.  
src Atklāsme.

  b src Cienīgs, 
Cienīgums.

  c src Uzcītība.
 5 a 5. Moz. 11:1;  

Mat. 22:37;  
Mor. 10:32;  
M&D 20:19.  
src Mīlestība.

  b src Sirds.
  c src Kalpot, 

Kalpošana.
 6 a src Sadraudzība.
  b src Zagt, Zagšana.

  c src Laulības 
pārkāpšana.

  d src Slepkavība.
 7 a Psm. 92:2;  

Al. 37:37;  
M&D 46:32.  
src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

 8 a src Upuris.
  b src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  c src Salauzta sirds.
 9 a Jēk. v. 1:27.
  b src Sabata diena.
 10 a src Pielūgšana.

 12 a tas ir vai nu laika, 
talantu vai līdzekļu 
ziedojumus Dievam 
un apkārtējiem.  
src Upuris.

  b src Atzīt, Atzīšanās.
 13 a src Gavēt, Gavēšana.
  b src Prieks.
 15 a src Pateicīgs, 

Pateicība,  
Pateikšanās.

  b 2. Moz. 25:2;  
M&D 64:34.

  c Sal. Pam. 17:22.
  d M&D 88:69.
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vai šķūņiem, vai augļu dārziem, 
vai dārziem, vai vīna dārziem;

18 jā, viss, kas nāk no a zemes 
savā laikā, ir radīts cilvēka labu
mam un izmantošanai, gan lai 
labpatiktu acij, gan iepriecinātu 
sirdi;

19 jā, gan uzturam, gan apģēr
bam, gan garšai, gan smaržai, 
lai stiprinātu miesu un uzmun
drinātu dvēseli.

20 Un Dievam labpatīk, ka 
Viņš ir devis visas šīs lietas cil
vēkam; jo šādam nolūkam tās 
tika radītas, lai tiktu izmantotas 
saprātīgi, bez pārmērībām, bez 
spiešanas.

21 Un nekā cilvēks a neaizvai
no Dievu jeb ne pret vienu Viņa 
dusmas nav iedegušās, kā vien 
pret tiem, kas b neatzīst Viņa 
roku visās lietās un neklausa 
Viņa pavēlēm.

22 Lūk, tas ir saskaņā ar likumu 
un ar praviešiem, tādēļ netrau
cējiet Mani vairs par šo lietu.

23 Bet mācieties, ka tas, kas 
dara a taisnības darbus, saņems 
savu b algu, patiesi c mieru šajā 
pasaulē un d mūžīgo dzīvi nāka
majā pasaulē.

24 Es, Tas Kungs, esmu to ru
nājis, un Gars sniedz liecību. 
Āmen.

60. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Independencē, Džek
sonas apgabalā, Misūri štatā, 1831. gada 8. augustā. Šajā gadījumā 
elderi, kuri bija ieradušies Džeksonas apgabalā un piedalījušies zemes 
un tempļa vietas iesvētīšanā, vēlējās zināt, kas viņiem jādara.

 18 a src Zeme.
 21 a src Pārkāpt.
  b Īj. 1:21.
 23 a src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  b src Svētīt, Svētīts, 

   Svētība.
  c Mat. 11:28–30.  

src Miers.
  d M&D 14:7.
60 2 a Ef. 6:19–20.
  b Mat. 25:14–30. 

   src Bailes—Bīties 
cilvēka.

  c Lūk. 8:16, 18.
 3 a Marka 4:25;  

M&D 1:33.
 4 a Al. 43:50.

1–9, Elderiem ir jāsludina evaņ
ģēlijs ļauno sanāksmēs; 10–14, 
Viņi nedrīkst veltīgi izšķiest savu 
laiku nedz aprakt savus talantus; 
15–17, Viņi var mazgāt savas kā
jas kā liecību pret tiem, kas atrai
dīs evaņģēliju.

Lūk, tā saka Tas Kungs Savas 
baznīcas elderiem, kuriem ir 
steidzīgi jāatgriežas tajā zemē, 
no kurienes tie nākuši: Lūk, Man 
labpatīk, ka jūs esat nākuši šurp;

2 bet ar dažiem Es neesmu ap
mierināts, jo viņi negrib atvērt 
savas a mutes, bet viņi, b bīstoties 
cilvēka, c slēpj talantu, kuru Es 
tiem esmu devis. Ak vai tādiem, 
jo Manas dusmas ir iedegušās 
pret viņiem.

3 Un notiks, ja viņi vairs nebūs 
Man uzticīgi, tas viņiem tiks a at
ņemts, patiesi tas, kas viņiem ir.

4 Jo Es, Tas Kungs, valdu aug
šā debesīs un pār a karapulkiem 
uz zemes; un tanī dienā, kad Es 
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savākšu Savus b dārgakmeņus, 
visi cilvēki zinās, kas tas ir, kas 
vēsta par Dieva spēku.

5 Bet, patiesi, Es runāšu uz 
jums par jūsu ceļojumu uz zemi, 
no kurienes jūs atnācāt. Lai tiek 
pagatavots kuģis vai nopirkts, 
kā jums šķitīs labāk, tas Man nav 
svarīgi, un dodieties steidzīgi uz 
vietu, kas tiek saukta Sentluisa.

6 Un no turienes lai Mani kalpi 
Sidnijs Rigdons, Džozefs Smits, 
jaunākais, un Olivers Kauderijs 
dodas ceļā uz Cincinati.

7 Un tur lai viņi paceļ savu balsi 
un pasludina Manu vārdu skaļās 
balsīs, bez dusmām vai šaubām 
paceldami svētās rokas pār tiem. 
Jo Es varu padarīt jūs a svētus, un 
jūsu grēki ir jums b piedoti.

8 Un lai atlikušie dodas ceļā 
no Sentluisas pa divi un sludi
na vārdu, bet ne steigā, ļauno 
sanāksmēs, līdz viņi atgriezīsies 
draudzēs, no kurienes tie atnāca.

9 Un viss tas draudžu labu
mam; šim nolūkam Es viņus 
esmu sūtījis.

10 Un lai Mans kalps a Edvards 
Pārtridžs dod no naudas, kuru 
Es viņam esmu devis, daļu Ma
niem elderiem, kuriem ir pavē
lēts atgriezties;

11 un lai tas, kas ir spējīgs, lai 
tas atdod to pārstāvim, un tas, 
kas nav, no viņa tā netiek prasīta.

12 Un tagad Es runāju uz atli
kušajiem, kuriem ir jānāk uz šo 
zemi.

13 Lūk, viņi tika sūtīti sludi
nāt Manu evaņģēliju ļauno sa
nāksmēs; tādēļ Es dodu tiem 
šādu pavēli: Tev nebūs veltīgi 
a izšķiest savu laiku, nedz arī ap
rakt savu b talantu, ka tas netop 
zināms.

14 Un pēc tam, kad tu būsi no
nācis līdz Ciānas zemei, un pa
sludinājis Manu vārdu, tev būs 
steidzīgi atgriezties, pasludinot 
Manu vārdu ļauno sanāksmēs, 
bet ne steigā, nedz ar a dusmām, 
nedz ķildām.

15 Un nokrati a pīšļus no sa
vām kājām pret tiem, kas tevi 
nepieņem, taču ne viņu klāt
būtnē, lai tu tos nekaitinātu, bet 
slepenībā, un mazgā savas kājas 
kā liecību pret tiem tiesas dienā.

16 Lūk, šis jums ir pietiekami 
un Viņa, kurš jūs ir sūtījis, griba.

17 Un ar Viņa kalpa Džozefa 
Smita, jaunākā, muti tiks da
rīts zināms attiecībā uz Sidniju 
Rigdonu un Oliveru Kauderiju. 
Pārējais vēlāk. Patiesi tā. Āmen.

61. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Misūri upes krastā, 
Makilveinbendā, 1831. gada 12. augustā. Atpakaļceļā uz Kērtlandi 
Pravietis un desmit elderi ceļoja lejup pa Misūri upi kanoe laivās. 
 4 b Jes. 62:3; Cak. 9:16;  

Mal. 3:17;  
M&D 101:3.

 7 a src Svētums.
  b src Piedot.

 10 a src Pārtridžs Edvards.
 13 a M&D 42:42.  

src Slinks, Slinkums.
  b Mat. 25:24–30;  

M&D 82:18.

 14 a Sal. Pam. 14:29.
 15 a Mat. 10:14; Lūk. 9:5;  

Ap. d. 13:51;  
M&D 24:15; 
75:20; 84:92.
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1–12, Tas Kungs ir noteicis dau
dzas iznīcības uz ūdeņiem; 13–22, 
Ūdeņi tika Jāņa nolādēti, un pos
tītājs brāžas pār to virsu; 23–29, 
Dažiem ir vara pavēlēt ūdeņiem; 
30–35, Elderiem ir jāceļo pa divi 
un jāsludina evaņģēlijs; 36–39, 
Viņiem ir jāsagatavojas Cilvēka 
Dēla atnākšanai.

Skatieties un klausieties Viņa 
balsi, kuram ir visa a vara, kurš 
ir no mūžības uz mūžību, pa
tiesi b Alfa un Omega, sākums 
un gals.

2 Lūk, patiesi tā saka Tas Kungs 
uz jums: Ak jūs, Manas baznīcas 
elderi, kas esat sapulcējušies šajā 
vietā, jūsu grēki tagad jums ir 
piedoti, jo Es, Tas Kungs, a piedo
du grēkus un esmu b žēlīgs pret 
tiem, kas c atzīst savus grēkus ar 
pazemīgām sirdīm;

3 bet patiesi Es saku jums, ka 
nav vajadzīgs visai šai Manu 
elderu grupai ātri pārvietoties 
pa ūdeņiem, kamēr iedzīvotāji 
abos krastos iet bojā neticībā.

4 Tomēr Es to pieļāvu, lai jūs 
varētu liecināt; lūk, ir daudz 
briesmu uz ūdeņiem un it īpaši 
turpmāk;

5 jo Es, Tas Kungs, esmu notei
cis Savās dusmās daudzas iznī
cības uz ūdeņiem, jā, un īpaši uz 
šiem ūdeņiem.

6 Tomēr visa miesa ir Manā 
rokā un tas, kas ir uzticīgs starp 
jums, neies bojā no ūdeņiem.

7 Tādēļ ir nepieciešams, lai 
Mans kalps Sidnijs Gilberts un 
Mans kalps a Viljams V.  Felpss 
steigtos uz savu uzdevumu un 
norīkojumu.

8 Tomēr Es negribēju pieļaut, 
lai jūs sadalītos, kamēr jūs nebi
jāt a pārmācīti par visiem saviem 
grēkiem, lai jūs būtu vienoti, lai 
jūs neietu bojā b ļaundarībā;

9 bet tagad, patiesi Es saku, 
Man vajadzīgs, lai jūs sadalītos. 
Tādēļ lai Mani kalpi Sidnijs Gil
berts un Viljams V.  Felpss ņem 
savu iepriekšējo grupu, un lai 
viņi steidzīgi dodas ceļā, lai viņi 
varētu izpildīt savu norīkoju
mu, un caur ticību viņi uzvarēs.

10 Un cik daudz viņi būs uz
ticīgi, tik viņi tiks pasargāti, un 
Es, Tas Kungs, būšu ar viņiem.

11 Un lai pārējie paņem to, kas 
ir nepieciešams apģērbam.

12 Lai Mans kalps Sidnijs Gil
berts paņem līdzi sev to, kas ne
būs vajadzīgs, kā jūs vienosities.

13 Un tagad, lūk, jūsu a labu
mam Es devu jums b pavēli at
tiecībā uz šīm lietām, un Es, Tas 
Kungs, pārspriedīšu ar jums kā 
ar cilvēkiem senās dienās.

14 Lūk, Es, Tas Kungs, sāku
mā svētīju a ūdeņus; bet pēdējās 

61 1 a src Spēks, vara.
  b src Alfa un Omega.
 2 a Mos. 4:10–11.  

src Piedot.
  b src Žēlīgs,  

Žēlastība.

  c src Atzīt, Atzīšanās.
 7 a src Felpss Viljams V.
 8 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  b src Ļauns, 

Ļaundarība.

 13 a M&D 21:6.
  b src Dieva 

pavēles, baušļi.
 14 a 1. Moz. 1:20.

Ceļojuma trešajā dienā bija piedzīvotas daudzas bīstamas situācijas. 
Elders Viljams V.  Felpss vīzijā dienas gaismā redzēja postītāju, 
brāžoties spēkā pār ūdens virsu.
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dienās ar Sava kalpa Jāņa muti 
Es b nolādēju ūdeņus.

15 Tādēļ pienāks diena, kad 
neviena miesa nebūs droša uz 
ūdeņiem.

16 Un nākamajās dienās tiks 
teikts, ka neviens nespēj nokļūt 
Ciānas zemē pa ūdeņiem, kā 
vien tikai tas, kas ir taisns sirdī.

17 Un kā Es, Tas Kungs, sāku
mā a nolādēju zemi, patiesi tā 
pēdējās dienās Es esmu to svē
tījis tās laikā Saviem svētajiem 
izmantošanai, lai viņi varētu 
baudīt tās treknumu.

18 Un tagad Es dodu jums pa
vēli, ka tas, ko Es saku vienam, 
Es saku visiem, lai jūs brīdinātu 
savus brāļus attiecībā uz šiem 
ūdeņiem, lai viņi nenāktu, ceļojot 
pa tiem, lai viņu ticība nemitētos 
un viņi netiktu notverti lamatās;

19 Es, Tas Kungs, esmu notei
cis, un postītājs brāžas pār to 
virsu, un Es neatsaucu lēmumu.

20 Es, Tas Kungs, biju dusmīgs 
uz jums vakar, bet šodien Ma
nas dusmas ir rimušās.

21 Tādēļ lai tie, par kuriem 
Es runāju, lai steidzīgi dodas 
ceļā—vēlreiz Es saku jums, lai 
viņi steidzīgi dodas ceļā.

22 Un Man nebūs svarīgi, pēc 
kāda laiciņa, ja būs tā, ka viņi 
izpilda savu misiju, vai viņi do
das pa ūdeni vai pa zemi; lai tas 
ir tā, kā tas tiks darīts vēlāk tiem 
zināms pēc viņu pašu spriedu
miem.

23 Un tagad, attiecībā uz Ma
niem kalpiem Sidniju Rigdonu, 
Džozefu Smitu, jaunāko, un 

Oliveru Kauderiju, lai viņi vairs 
nenāk uz ūdeņiem, izņemot ja 
tas būs kanāls, dodoties uz sa
vām mājām; jeb, citiem vārdiem, 
viņiem nebūs nākt uz ūdeņiem, 
lai ceļotu, izņemot tikai kanālu.

24 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu 
nolicis ceļu Savu svēto ceļoju
miem; un lūk, šis ir tas ceļš—ka 
pēc tam, kad viņi pamet kanā
lu, viņiem jāceļo pa zemi, cik 
daudz viņiem tiks pavēlēts ceļot 
un doties uz Ciānas zemi;

25 un viņi to darīs līdzīgi Is
raēla bērniem, a uzslejot savas 
teltis pa ceļam.

26 Un lūk, šo pavēli jūs dosit 
visiem saviem brāļiem.

27 Tomēr tam, kam ir dota a vara 
pavēlēt ūdeņiem, tam ir dots ar 
Garu zināt visus Viņa ceļus;

28 tādēļ lai tas dara, kā dzīvā 
Dieva Gars viņam pavēl, vai uz 
zemes, vai ūdeņiem, Man paliek 
tas, kā rīkoties tālāk.

29 un jums tiek dots virziens 
svētajiem jeb ceļš Tā Kunga no
metnes svētajiem, pa kuru doties.

30 Un vēl, patiesi Es saku 
jums: Maniem kalpiem Sidni
jam Rigdonam, Džozefam Smi
tam, jaunākajam, un Oliveram 
Kauderijam nebūs atvērt savas 
mutes ļauno sanāksmēs, līdz 
viņi sasniegs Cincinati;

31 un tajā vietā viņi pacels sa
vas balsis uz Dievu pret tiem 
ļaudīm, jā, uz Viņu, kura dus
mas ir iedegušās pret viņu ļaun
darību, ļaudīm, kas ir gandrīz 
a nobrieduši iznīcībai.

32 Un no turienes lai viņi 

 14 b Jāņa atkl. 8:8–11.
 17 a Moz. 4:23.
 25 a 4. Moz. 9:18.

 27 a src Priesterība;  
Spēks, vara.

 31 a Al. 37:31;  

Hel. 13:14;  
M&D 101:11.
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dodas uz savu brāļu draudzēm, 
jo viņu darbi vairāk tiek gaidīti 
starp tiem nekā ļauno draudzēs.

33 Un tagad attiecībā uz pārē
jiem, lai viņi dodas ceļā un a slu
dina vārdu ļauno sanāksmēs tik 
daudz, kā tas tiek dots;

34 un cik daudz viņi to darīs, 
viņi a attīrīs savas drānas un viņi 
būs neaptraipīti Manā priekšā.

35 Un lai viņi ceļo kopā jeb 
a pa divi, kā viņiem šķiet labi, 
tikai lai Mans kalps Reinolds 
Kahūns un Mans kalps Samu
ēls H. Smits, ar ko Es esmu ļoti 
apmierināts, nešķiras, pirms tie 
atgriezīsies savās mājās, un tas 
ir gudram nolūkam Manī.

36 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, un, ko Es saku vienam, Es 
saku visiem, turiet drošu prātu, 
a bērniņi, jo Es esmu jūsu b vidū 
un Es jūs neesmu c pametis;

37 un cik daudz jūs pazemosi
ties Manā priekšā, tik a valstības 
svētības ir jūsu.

38 Apjoziet savus gurnus un 
esiet a modri un prātīgi, raudzī
damies pēc Cilvēka Dēla atnāk
šanas, jo Viņš nāks tanī stundā, 
ko jūs nedomājat.

39 a Lūdziet vienmēr, lai jūs 
nekristu b kārdinājumā, lai jūs 
varētu izturēt Viņa atnākšanas 
dienu, vai dzīvē vai nāvē. Patie
si tā. Āmen.

 33 a src Liecināt;  
Sludināt.

 34 a 2. Nef. 9:44;  
Jēk. 2:2;  
Mos. 2:28.

 35 a src Misionāru darbs.
 36 a Jāņa 13:33.
  b Mat. 18:20.

  c Jes. 41:15–17;  
1. Nef. 21:14–15.

 37 a M&D 50:35.
 38 a src Sargāt, Sargs.
 39 a src Lūgšana.
  b src Kārdināt, 

Kārdinājums.
62 1 a M&D 45:3–4. 

   src Aizstāvis.
  b Ebr. 2:18;  

Al. 7:12.
  c src Kārdināt, 

Kārdinājums.
 3 a Lūk. 12:8–9.  

src Liecība.
  b src Dzīvības grāmata.

62. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Misūri upes krastā Ča
ritonā, Misūri štatā, 1831. gada 13. augustā. Tajā dienā Pravietis 
un viņa grupa, kas bija ceļā no Independences uz Kērtlandi, satika 
dažus elderus, kas bija ceļā uz Ciānas zemi, un, pēc prieka pilniem 
sveicieniem, saņēma šo atklāsmi.

1–3, Liecības tiek ierakstītas de
besīs; 4–9, Elderiem ir jāceļo un 
jāsludina atbilstoši saprātam un 
kā norāda Gars.

Skatieties un klausieties, ak 
jūs, Manas baznīcas elderi, saka 
Tas Kungs, jūsu Dievs, patiesi 
Jēzus Kristus, jūsu a aizstāvis, 
kurš zina cilvēku vājības un kā 

b palīdzēt tiem, kas tiek c kārdi
nāti.

2 Un patiesi Manas acis ir pār 
tiem, kuri nav vēl devušies uz 
Ciānas zemi; tādēļ jūsu misija 
vēl nav izpildīta.

3 Tomēr jūs esat svētīti, jo a lie
cība, ko jūs esat snieguši, ir b ie
rakstīta debesīs, uz ko eņģeļiem 
raudzīties, un tie priecājas par 
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jums, un jūsu c grēki ir jums pie
doti.

4 Un tagad turpiniet savu ceļu. 
Sapulcējieties kopā a Ciānas 
zemē un noturiet sanāksmi, un 
priecājieties kopā, un pienesiet 
Svēto Vakarēdienu Visuaugstā
kajam.

5 Un tad jūs varat atgriezties, 
lai sniegtu liecību, jā, tieši kopā 
vai pa divi, kā jums šķiet labi, 
tas Man nav svarīgi; tikai esiet 
uzticīgi un a sludiniet prieka 
vēstis zemes iedzīvotājiem jeb 
ļauno sanāksmēs.

6 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu sa
vedis jūs kopā, lai solījums tiktu 

izpildīts, ka uzticīgie starp jums 
tiks pasargāti un priecāsies kopā 
Misūri zemē. Es, Tas Kungs, solu 
uzticīgajiem un nevaru a melot.

7 Es, Tas Kungs, esmu gatavs, ja 
kāds no jums vēlas jāt ar zirgiem 
vai mūļiem, vai braukt ratos, 
viņš saņems šo svētību, ja viņš 
saņems to no Tā Kunga rokas ar 
a pateicīgu sirdi visās lietās.

8 Tas paliek jūsu ziņā, rīkoties 
atbilstoši saprātam un Gara no
rādījumiem.

9 Lūk, a valstība ir jūsu. Un ska
tieties un raugiet, Es vienmēr 
esmu b ar uzticīgajiem. Patiesi tā. 
Āmen.

63. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1831. gada 30. augustā. Pravietis, Sidnijs Rigdons un Olivers 
Kauderijs bija ieradušies Kērtlandē 27.  augustā no sava Misūri 
apmeklējuma. Džozefa Smita vēsturē šī atklāsme ir raksturota šādi: 
„Šajās Baznīcas bērnu dienās bija dedzīga vēlēšanās saņemt Tā 
Kunga vārdu par katru jautājumu, kas jebkādā veidā attiecās uz 
mūsu glābšanu; un tā kā Ciānas zeme tagad bija vissvarīgākais 
laicīgais objekts acu priekšā, es jautāju Tam Kungam pēc tālākās 
informācijas par svēto sapulcināšanu un šīs zemes pirkšanu, un 
citiem jautājumiem.”

1–6, Dusmu diena nāks pār ļau
najiem; 7–12, Zīmes nāk ar ticību; 
13–19, Laulības pārkāpējs sir
dī noliegs ticību un tiks iemests 
uguns jūrā; 20, Uzticīgie saņems 
mantojumu uz apskaidrotās ze
mes; 21, Pilna atskaite par noti
kumiem Apskaidrošanas kalnā vēl 
nav tikusi atklāta; 22–23, Paklau
sīgie saņem valstības noslēpumus; 

24–31, Zeme mantojumiem Ciānā 
ir jānopērk; 32–35, Tas Kungs 
nosaka karus, un ļaunie nogalina 
ļaunos; 36–48, Svētajiem ir jā
sapulcējas Ciānā un jānodrošina 
nauda, lai to uzceltu; 49–54, Uz
ticīgajiem ir nodrošinātas svētības 
Otrajā Atnākšanā, augšāmcelša
nās reizē un Tūkstošgades laikā; 
55–58, Šī ir brīdināšanas diena; 

 3 c M&D 84:61.
 4 a M&D 57:1–2.
 5 a src Misionāru darbs.

 6 a Et. 3:12.
 7 a src Pateicīgs, 

Pateicība,  

Pateikšanās.
 9 a M&D 61:37.
  b Mat. 28:20.
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63 2 a src Sacelšanās.
 3 a src Nāve, fiziskā.
 6 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana;  
Taisnība.

  b Jer. 30:23.
  c Jes. 49:26.

 7 a M&D 46:9.  
src Zīme.

 10 a Mor. 7:37.  
src Ticība, Ticēt.

 11 a Ebr. 11:6.
  b M&D 35:11.
  c M&D 88:65.

 14 a M&D 42:24–25.
 16 a Mat. 5:27–28;  

M&D 42:23–26.
  b src Iekāre.
  c src Laulības 

pārkāpšana.
 17 a Jāņa atkl. 21:8.

59–66, Tā Kunga Vārdu nelietīgi 
valkā tie, kas to izmanto bez piln
varām.

Klausieties, ak jūs, ļaudis, un 
atveriet savas sirdis, un pievēr
siet ausi no tālienes, un ieklau
sieties jūs, kas sevi saucat par Tā 
Kunga ļaudīm, un klausieties 
Tā Kunga vārdu un Viņa gribu 
attiecībā uz jums.

2 Jā, patiesi Es saku, dzirdiet 
Viņa vārdu, kura dusmas ir 
iedegušās pret ļaunajiem un 
a dumpīgajiem;

3 kurš grib ņemt tos, kurus 
Viņš grib a ņemt, un pasargā dzī
vē tos, kurus Viņš grib pasargāt;

4 kurš ceļ pēc Savas gribas un 
patikas; un noposta, kad Viņam 
labpatīk, un var iemest dvēseli 
ellē.

5 Lūk, Es, Tas Kungs, runāju 
ar Savu balsi, un ļaudīm būs tai 
klausīt.

6 Tādēļ patiesi Es saku, lai ļau
nie piesargās un lai dumpīgie 
bīstas un trīc; un lai neticīgie pie
tur savas lūpas, jo dusmu a diena 
nāks pār tiem kā b viesulis, un visa 
miesa c zinās, ka Es esmu Dievs.

7 Un tas, kas meklē a zīmes, re
dzēs zīmes, bet ne uz glābšanu.

8 Patiesi Es saku jums, starp 
jums ir tie, kas meklē zīmes, un 
tādi ir bijuši no paša sākuma;

9 bet, lūk, ticība nenāk ar zī
mēm, bet zīmes seko tiem, kas tic.

10 Jā, zīmes nāk ar a ticību, 

nevis pēc cilvēku gribas, nevis 
kā tiem labpatiktu, bet pēc Die
va gribas.

11 Jā, zīmes nāk ar ticību, līdz 
pat vareniem darbiem, jo bez 
a ticības neviens cilvēks nepatīk 
Dievam; un ar to, uz ko Dievs 
ir nikns, Viņš nav apmierināts; 
tādēļ tādiem Viņš nerāda zīmes, 
tikai b dusmās viņu c nosodīša
nai.

12 Tādēļ Es, Tas Kungs, nees
mu apmierināts ar tiem starp 
jums, kas meklē zīmes un brī
numus ticībai un nevis cilvēku 
labumam Manai godībai.

13 Tomēr Es dodu pavēles, bet 
daudzi ir novērsušies no Ma
nām pavēlēm un nav tās turē
juši.

14 Starp jums bija a laulības 
pārkāpēji un laulības pārkāpē
jas; daži no tiem ir novērsušies 
no jums, un citi paliek ar jums, 
kas vēlāk tiks atklāti.

15 Lai tādi sargās un steidzīgi 
nožēlo grēkus, lai tiesa nenāktu 
pār tiem kā valgs, un viņu ne
prātība netiktu pasludināta, un 
viņu darbi cilvēku acīs nesekotu 
tiem.

16 Un patiesi Es saku jums, 
kā Es jau teicu iepriekš, tas, kas 
a uzlūko sievieti, to b iekārodams, 
jeb, ja kādi c pārkāpj laulību sa
vās sirdīs, viņiem nebūs Gara, 
bet viņi noliegs ticību un bīsies.

17 Tādēļ Es, Tas Kungs, 
esmu teicis, ka a baiļpilnais un 
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 17 b src Meli.
  c Jāņa atkl. 22:15;  

M&D 76:103.
  d Jāņa atkl. 19:20;  

2. Nef. 9:8–19, 26; 
28:23;  
Jēk. 6:10;  
Al. 12:16–18;  
M&D 76:36.  
src Elle.

  e src Nāve, garīgā.

 18 a Jāņa atkl. 20:6.
 19 a src Attaisnošana, 

Attaisnot.
 20 a M&D 101:35.
  b Mat. 5:5;  

M&D 59:2; 88:25–26.
 21 a src Zeme—Zemes 

galīgais stāvoklis.
  b src Pasaule—

Pasaules gals.
  c Mat. 17:1–3.

 23 a Al. 12:9–11;  
M&D 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b src Dzīvais ūdens.
  c Jāņa 4:14.
 25 a src Ciāna.
 26 a Lūk. 20:25;  

M&D 58:21–23.  
src Valdība.

 28 a src Velns.

neticīgais, un visi b meļi, un ik
viens, kas mīl un c runā melus, 
un netikļi, un burvji—tiem būs 
vieta tai degošajā uguns un sēra 
d jūrā, kas ir e otrā nāve.

18 Patiesi Es saku, ka viņiem 
nebūs daļas pie a pirmās aug
šāmcelšanās.

19 Un tagad lūk, Es, Tas Kungs, 
saku jums, ka jūs netiekat a attais
noti tāpēc, ka šīs lietas ir starp 
jums.

20 Tomēr tas, kas a pastāv ticībā 
un pilda Manu gribu, tas pārva
rēs un saņems b mantojumu uz 
zemes, kad pienāks apskaidro
šanas diena;

21 Kad a zeme tiks b apskaidro
ta, patiesi pēc tā parauga, kas 
Maniem apustuļiem c kalnā tika 
parādīts; par ko pilnu atskaiti 
jūs vēl neesat saņēmuši.

22 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, ka tā, kā Es teicu, ka Es 
darīšu jums zināmu Savu gribu, 
lūk, Es darīšu to zināmu jums, 
bet ne pavēles veidā, jo ir dau
dzi, kas necenšas turēt Manas 
pavēles.

23 Bet tam, kas tur Manas pa
vēles, Es došu Savas valstības 
a noslēpumus, un tie kļūs viņā 
par b dzīvā ūdens avotu, kas 
c verd mūžīgai dzīvībai.

24 Un tagad, lūk, šī ir Tā Kun
ga, jūsu Dieva, griba attiecībā 

uz Viņa svētajiem, lai viņi sa
pulcētos kopā Ciānas zemē, bet 
ne steigā, lai nebūtu apjukuma, 
kas nes sērgu.

25 Lūk, a Ciānas zeme—Es, Tas 
Kungs, turu to Savās paša rokās;

26 tomēr Es, Tas Kungs, dodu 
a ķeizaram to, kas pieder ķeiza
ram.

27 Tādēļ Es, Tas Kungs, gribu, 
lai jūs nopirktu šīs zemes, lai 
jums būtu pasaules priekšrocī
bas, lai jums būtu tiesības pret 
pasauli, lai viņi netiktu uzkūdīti 
dusmās.

28 Jo a Sātans ieliek to viņu 
sirdīs—dusmoties uz jums un 
izliet asinis.

29 Tādēļ Ciānas zeme netiks 
iegūta savādāk, kā tikai caur 
pirkšanu vai asinīm, savādāk 
jums nebūs mantojuma.

30 Un, ja caur pirkšanu, lūk, 
svētīti jūs esat;

31 un, ja caur asinīm, tā kā 
jums ir aizliegts izliet asinis, 
raug, jūsu ienaidnieki ir pār 
jums, un jūs tiksit šaustīti no pil
sētas pilsētā, no sinagogas sina
gogā, un tikai nedaudzi izturēs, 
lai saņemtu mantojumu.

32 Es, Tas Kungs, esmu dus
mīgs uz ļaunajiem; Es atturu 
Savu Garu no zemes iedzīvotā
jiem.

33 Es esmu zvērējis Savās 
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 33 a src Karš.
 34 a src Svētais.
  b src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
  c Mat. 3:12;  

2. Nef. 26:6;  
M&D 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  

src Ļauns, 
Ļaundarība.

  d src Uguns.
 37 a src Taisnīgs, Taisns, 

Taisnīgums.
  b M&D 1:4.
  c Jes. 47:11.
 41 a src Saprašanas 

dāvana.
 47 a Mos. 2:41;  

M&D 6:13.
 48 a M&D 101:18.
 49 a Jāņa atkl. 14:13;  

M&D 42:44–47.
  b 2. kor. 5:17.
  c src Augšāmcelšanās.

dusmās un noteicis a karus uz 
zemes virsas, un ļaunie nokaus 
ļaunos, un bailes nāks pār katru 
cilvēku;

34 un a svētie tik tikko izbēgs; 
tomēr Es, Tas Kungs, esmu ar 
tiem un b nākšu lejā debesīs no 
Sava Tēva vaiga, un aprīšu c ļau
nos ar nedzēšamu d uguni.

35 Un lūk, tas vēl nav tagad, 
bet ar laiku.

36 Tādēļ redzot, ka Es, Tas 
Kungs, esmu noteicis visas šīs 
lietas uz zemes virsas, Es gri
bu, lai Mani svētie sapulcētos 
Ciānas zemē;

37 un lai katrs cilvēks paņem
tu a taisnīgumu savās rokās un 
uzticību ap saviem gurniem un 
paceltu brīdinājuma b balsi uz 
zemes iedzīvotājiem; un paziņo
tu gan ar vārdu, gan ar bēgšanu, 
ka c iznīcība nāks pār ļaunajiem.

38 Tādēļ lai Mani mācekļi 
Kērtlandē saved kārtībā savas 
pasaulīgās lietas, kuri dzīvo šai 
fermā.

39 Lai Mans kalps Tituss Bi
lingss, kurš rūpējas par to, at
brīvojas no zemes, lai viņš būtu 
gatavs nākamajā pavasarī doties 
ceļā uz Ciānas zemi ar tiem, kas 
dzīvo uz tās, izņemot tos, kurus 
Es pataupīšu Sev, kas neies, līdz 
Es tiem pavēlēšu.

40 Un lai visa nauda, kas var 
tikt atlicināta—Man nav svarīgi, 
vai tas būs maz vai daudz—tiek 

sūtīta uz Ciānas zemi tiem, kurus 
Es esmu noteicis to saņemt.

41 Lūk, Es, Tas Kungs, došu 
Sa vam kalpam Džozefam Smi
tam, jaunākajam, varu, lai viņš 
varētu a atšķirt ar Garu tos, kam 
jāiet uz Ciānas zemi, un tos Ma
nus mācekļus, kam jāpaliek.

42 Lai Mans kalps Ņūels 
K.  Vitnijs saglabā savu veikalu 
jeb, citiem vārdiem, to veikalu 
vēl tikai uz neilgu laiku.

43 Tomēr lai viņš dod visu 
naudu, ko viņš var dot, lai sūtī
tu uz Ciānas zemi.

44 Lūk, tas ir viņa paša rokās, 
lai viņš rīkojas pēc gudrības.

45 Patiesi Es saku, lai viņš tiek 
ordinēts kā pārstāvis tiem mā
cekļiem, kas paliks, un lai viņš 
tiek ordinēts šai varā;

46 un tagad steidzīgi apmeklē 
draudzes, izskaidrodams šīs lie
tas tiem, ar Manu kalpu Oliveru 
Kauderiju. Lūk, tā ir Mana gri
ba, iegūt naudu tā, kā Es esmu 
norādījis.

47 Tas, kas ir a uzticīgs un pa
stāv, uzvarēs pasauli.

48 Tas, kas sūta dārgumus uz 
Ciānas zemi, saņems a mantoju
mu šajā pasaulē, un viņa darbi 
sekos tam, un arī alga nākamajā 
pasaulē.

49 Jā, un svētīti ir mirušie, kas 
a mirst Tajā Kungā no šī brīža, kad 
Tas Kungs nāks un vecais b paies, 
un viss kļūs jauns, viņi c uzcelsies 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 63:34–49 124



 49 d Jāņa atkl. 21:4;  
Al. 11:45;  
M&D 88:116.  
src Nemirstīgs, 
Nemirstība.

 50 a src Svētīt, Svētīts, 
Svētība.

  b src Nāve, fiziskā.
 51 a Jes. 65:20–22;  

M&D 45:58;  
101:29–31.  

src Tūkstošgade.
  b 1. kor. 15:51–52;  

M&D 43:32.
 53 a M&D 35:15.
 54 a Mat. 25:1–13;  

M&D 45:56–59.
  b Mos. 16:2.
 55 a src Rigdons Sidnijs.
  b src Lepnība.
 56 a M&D 58:50.
 57 a M&D 4:3–6.

  b M&D 18:14–15.  
src Brīdināt, 
Brīdinājums;  
Misionāru darbs.

 59 a 1. kor. 2:10.
 60 a src Alfa un Omega.
 61 a src Apgānīšana.
 64 a src Svēts.
  b src Godbijība.

no mirušajiem un vairs d nemirs, 
un saņems mantojumu Tā Kun
ga priekšā svētajā pilsētā.

50 Un tas, kas dzīvo, kad Tas 
Kungs nāks, un būs turējis ticī
bu, a svētīts viņš ir; tomēr viņam 
ir noteikts b mirt cilvēka vecumā.

51 Tādēļ bērni a augs, līdz tie 
kļūs veci; veci cilvēki mirs, bet 
viņi negulēs pīšļos, bet viņi tiks 
b izmainīti acumirklī.

52 Tādējādi, šī iemesla dēļ 
apustuļi sludināja pasaulei mi
rušo augšāmcelšanos.

53 Šīs lietas ir tās lietas, pēc 
kurām jums jāraugās; un, runā
jot Tā Kunga veidā, tās tagad ir 
a tuvu un ar laiku nāks, patiesi 
Cilvēka Dēla atnākšanas dienā.

54 Un līdz tai stundai būs ģe
ķīgās a jaunavas starp gudrajām; 
un tajā stundā nāk pilnīga tais
nīgo atdalīšana no ļaunajiem; 
un tajā dienā Es sūtīšu Savus 
eņģeļus b izraut ļaunos un ie
mest tos nedzēšamā ugunī.

55 Un tagad, lūk, patiesi Es saku 
jums, Es, Tas Kungs, neesmu ap
mierināts ar Savu kalpu a Sidni
ju Rigdonu; viņš pats sevi b cēlis 
godā savā sirdī un nav pieņēmis 
padomu, bet apbēdinājis Garu;

56 tādēļ viņa a raksti nav pie
ņemami Tam Kungam, un vi
ņam ir jāuzraksta citi, un, ja Tas 
Kungs tos nepieņems, lūk, viņš 

vairs nepaliks tajā amatā, kurā 
Es esmu nozīmējis viņu.

57 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, a tie, kas vēlas savās sirdīs 
lēnprātībā b brīdināt grēciniekus 
nožēlot grēkus, lai tie tiek ordi
nēti šīm pilnvarām.

58 Jo šī ir brīdināšanas diena 
un nevis daudzu vārdu diena. 
Jo Mani, To Kungu, nebūs ap
smiet pēdējās dienās.

59 Lūk, Es esmu no augšie
nes, un Mana vara ir apakšā. Es 
esmu pār visu un visā, un vis
caur, un a izdibinu visas lietas, 
un tā diena nāk, kad visas lietas 
būs pakļautas Man.

60 Lūk, Es esmu a Alfa un Ome
ga, patiesi Jēzus Kristus.

61 Tādēļ lai visi cilvēki piesar
gās, kā viņi ņem Manu a Vārdu 
uz savām lūpām—

62 jo lūk, patiesi Es saku, ka ir 
daudzi, kas ir zem šī nosodīju
ma, kas lieto Tā Kunga Vārdu 
un valkā to velti, būdami bez 
pilnvarām.

63 Tādēļ lai baznīca nožēlo sa
vus grēkus, un Es, Tas Kungs, 
atzīšu tos; savādāk viņi tiks pa
dzīti.

64 Atcerieties, ka tas, kas nāk 
no augšienes, ir a svēts, un par to 
ir b jārunā uzmanīgi un ar Gara 
pamudinājumu; un šajā nav no
sodījuma, un jūs saņemat Garu 
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c caur lūgšanu, tādēļ bez tā pa
liek nosodījums.

65 Lai Mans kalps Džozefs 
Smits, jaunākais, un Sidnijs Rig
dons meklē sev māju, kā viņi ir 
mācīti caur a lūgšanu ar Garu.

66 Šīs lietas atliek pārvarēt 
caur pacietību, lai tādi varētu 
saņemt a lielāku mūžīgo b godī
bu, savādāk lielāku nosodīju
mu. Āmen.

64. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcas elderiem 
Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831.  gada 11.  septembrī. Pravietis gata
vojās pārcelties uz Hairemu Ohaio štatā, lai atsāktu savu darbu pie 
Bībeles tulkošanas, kas bija atlikts malā, kamēr viņš bija Misūri. 
Brāļu grupa, kuriem bija pavēlēts doties uz Ciānu (Misūri štatā), 
bija nopietni uzsākuši sagatavošanos, lai dotos ceļā oktobrī. Šajā 
aizņemtajā laikā šī atklāsme tika saņemta.

1–11, Svētajiem tiek pavēlēts, lai 
tie piedotu cits citam, lai viņos ne
paliktu lielāks grēks; 12–22, Tiem, 
kas nenožēlo grēkus, jātiek vestiem 
Baznīcas priekšā; 23–25, Tas, kas 
maksā desmito tiesu, netiks sa
dedzināts Tā Kunga atnākšanā; 
26–32, Svētie tiek brīdināti par 
parādiem; 33–36, Dumpīgie tiks 
padzīti no Ciānas; 37–40, Baznīca 
tiesās tautas; 41–43, Ciāna plauks.

Lūk, tā saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs, jums: Ak jūs, Manas baz
nīcas elderi, klausieties, jūs, un 
dzirdiet, un pieņemiet Manu 
gribu attiecībā uz jums.

2 Jo patiesi Es saku jums, Es 
gribu, lai jūs a uzvarētu pasauli; 
tādēļ Es b iežēlojos par jums.

3 Starp jums ir tādi, kas ir 

grēkojuši; bet patiesi Es saku, 
tikai šoreiz, Manai a godībai 
un dvēseļu glābšanai, Es esmu 
b piedevis jums jūsu grēkus.

4 Es būšu žēlīgs pret jums, jo 
Es esmu devis jums valstību.

5 Un valstības noslēpumu a at
slēgas netiks atņemtas Manam 
kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam, caur tiem līdzekļiem, 
ko Es esmu noteicis, kamēr viņš 
dzīvo, kamēr viņš paklausa Ma
niem b priekšrakstiem.

6 Ir tādi, kas meklējuši vainu 
pret viņu bez pamata;

7 tomēr viņš ir grēkojis; bet 
patiesi Es saku jums, Es, Tas 
Kungs, a piedodu grēkus tiem, 
kas b atzīst savus grēkus Manā 
priekšā un lūdz piedošanu, kas 
nav grēkojuši līdz c nāvei.

 64 c M&D 42:14.
 65 a src Lūgšana.
 66 a 2. kor. 4:17.
  b Rom. 8:18;  

M&D 58:4; 136:31.
64 2 a 1. Jāņa 5:4.
  b src Līdzjūtība.

 3 a Moz. 1:39.
  b Jes. 43:25.
 5 a M&D 28:7; 84:19.  

src Priesterības 
atslēgas.

  b src Priekšraksti.
 7 a src Grēku  

piedošana;  
Piedot.

  b 4. Moz. 5:6–7;  
M&D 19:20; 58:43.  
src Atzīt, Atzīšanās.

  c M&D 76:31–37.
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8 Mani mācekļi senās dienās 
meklēja a vainas viens pret otru 
un nepiedeva viens otram savās 
sirdīs; un dēļ šī ļaunuma viņi 
tika mocīti un stipri b pārmācīti.

9 Tādēļ Es saku jums, lai jūs 
a piedotu cits citam; jo tas, kas 
b nepiedod savam brālim viņa 
pārkāpumus, paliek nosodīts 
Tā Kunga priekšā; jo viņā paliek 
lielāks grēks.

10 Es, Tas Kungs, a piedošu 
tam, kuram Es piedošu, bet no 
jums tiek prasīts b piedot visiem 
cilvēkiem.

11 Un jums vajag teikt savās 
sirdīs—lai Dievs a tiesā starp 
mani un tevi un atmaksā tev pēc 
taviem b darbiem.

12 Un to, kurš nenožēlo savus 
grēkus un neatzīstas tajos, jums 
būs vest Manas a baznīcas priek
šā un rīkoties ar viņu kā Svētie 
Raksti jums saka, vai nu ar pa
vēli vai atklāsmi.

13 Un šo jums būs darīt, lai 
Dievs tiktu godināts—nevis tā
pēc, ka jūs nepiedotu, būdami 
bez līdzjūtības, bet lai jūs tiktu 
attaisnoti likuma acīs, lai jūs 
nepārkāptu pret to, kas ir jūsu 
likumu devējs—

14 patiesi Es saku, šī iemesla 
dēļ jums būs darīt šīs lietas.

15 Lūk, Es, Tas Kungs, biju 
dusmīgs uz viņu, kas bija Mans 
kalps Ezra Būts, un arī Manu 
kalpu Īzāku Morliju, jo viņi ne
turēja nedz likumu, nedz pavēli;

16 savās sirdīs viņi tiecās pēc 
ļauna, un Es, Tas Kungs, atturē
ju Savu Garu. Viņi a nosodīja kā 
ļaunu to, kur nebija ļaunuma; 
tomēr Es esmu piedevis Sa vam 
kalpam Īzākam Morlijam.

17 Un arī Manam kalpam a Ed
vardam Pārtridžam, lūk, viņš 
pats grēkoja, un b Sātans meklēja 
iznīcināt viņa dvēseli; bet kad 
šīs lietas tiek darītas zināmas 
viņiem un viņi nožēlo ļauno, vi
ņiem tiks piedots.

18 Un tagad, patiesi Es saku, 
ka ir noderīgi Manī, lai Mans 
kalps Sidnijs Gilberts pēc da
žām nedēļām atgrieztos pie sa
vas nodarbošanās un pie savas 
pārstāvniecības Ciānas zemē;

19 un tas, ko viņš ir redzējis 
un dzirdējis, tiktu darīts zināms 
Maniem mācekļiem, lai tie neai
zietu bojā. Un šī iemesla dēļ Es 
esmu runājis šīs lietas.

20 Un vēl, Es saku jums, lai 
Mans kalps Īzāks Morlijs netik
tu a kārdināts pāri par to, ko viņš 
var panest, un nedotu nepatie
su padomu jums par sliktu, Es 
devu pavēli, lai viņa ferma tiktu 
pārdota.

21 Es negribu, lai Mans kalps 
Frederiks G.  Viljamss pārdotu 
savu fermu, jo Es, Tas Kungs, 
gribu paturēt stipru balstu 
Kērtlandes zemē piecu gadu 
garumā, kuros Es vēl negāzīšu 
ļaunos, lai tādējādi Es varētu 
dažus izglābt.

 8 a src Strīdēšanās.
  b src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
 9 a Marka 11:25–26;  

M&D 82:1.
  b Mat. 6:14–15;  

Ef. 4:32.

 10 a 2. Moz. 33:19;  
Al. 39:6;  
M&D 56:14.

  b Mos. 26:29–31.
 11 a 1. Sam. 24:13.
  b 2. Tim. 4:14.
 12 a M&D 42:80–93.

 16 a 2. Nef. 15:20;  
M&D 121:16.

 17 a src Pārtridžs 
Edvards.

  b src Velns.
 20 a src Kārdināt, 

Kārdinājums.
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22 Un pēc tās dienas Es, Tas 
Kungs, neturēšu nekādu a vai
nu nevienam, kas ies ar atvērtu 
sirdi uz Ciānas zemi, jo Es, Tas 
Kungs, pieprasu cilvēku bērnu 
b sirdis.

23 Lūk, pašreizējais brīdis tiek 
saukts par a šodienu, līdz Cilvē
ka Dēla b atnākšanai, un patiesi 
tā ir c upurēšanas diena un diena 
Manu ļaužu desmitajai tiesai; jo 
tas, kas d maksā desmito tiesu, 
netiks e sadedzināts Viņa atnāk
šanā.

24 Jo pēc šodienas nāk a dedzi
nāšana—tas ir runājot Tā Kunga 
veidā—jo patiesi Es saku, rīt visi 
b lepnie un tie, kas dara ļaunu, 
būs kā rugāji; un Es tos sadedzi
nāšu, jo Es esmu Pulku Kungs, 
un Es nesaudzēšu nevienu, kas 
paliek c Bābelē.

25 Tādēļ, ja jūs ticat Man, jūs 
strādāsit tagad, kamēr tas tiek 
saukts par šodienu.

26 Un nav pareizi, lai Mani 
kalpi a Ņūels K.  Vitnijs un Sid
nijs Gilberts pārdotu savu b vei
kalu un savus īpašumus šeit; jo 
tā nav gudrība, līdz atlikušie no 
baznīcas, kuri paliek šai vietā, 
aizies uz Ciānas zemi.

27 Lūk, ir teikts Manos likumos 

jeb aizliegts nonākt a parādā sa
viem ienaidniekiem;

28 bet lūk, nekad nav ticis 
teikts, ka Tas Kungs nevarētu 
ņemt, kad Viņam labpatīk, un 
samaksāt, kā Viņam šķiet labi.

29 Tādēļ, tā kā jūs esat pārstāv
ji, jūs esat Tā Kunga uzdevumā; 
un viss, ko jūs darāt atbilstoši Tā 
Kunga gribai, ir Tā Kunga darbs.

30 Un Viņš ir nolicis jūs ap
gādāt Viņa svētos šajās pēdē
jās dienās, lai viņi varētu iegūt 
a mantojumu Ciānas zemē.

31 Un lūk, Es, Tas Kungs, pa
ziņoju jums, un Mani a vārdi ir 
nekļūdīgi un b nepievils, ka viņi 
to iegūs.

32 Bet visam ir jānotiek savā 
laikā.

33 Tādēļ a nepiekūstiet, labu 
darīdami, jo jūs ieliekat liela 
darba pamatu. Un no b mazām 
lietām rodas tas, kas ir liels.

34 Lūk, Tas Kungs a pieprasa 
b sirdi un labu gribu; un labprā
tīgie un c paklausīgie ēdīs Ciānas 
zemes labumus šajās pēdējās 
dienās.

35 Un a dumpīgie tiks b padzīti 
no Ciānas zemes un tiks izsūtīti, 
un nemantos to zemi.

36 Jo patiesi Es saku, ka dum
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 33 a Gal. 6:9.
  b M&D 123:16.
 34 a Mih. 6:8.
  b 5. Moz. 32:46;  

Joz. 22:5;  
Morm. 9:27.  
src Sirds.

  c Jes. 1:19.  
src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

 35 a src Sacelšanās.
  b M&D 41:5;  

50:8–9; 56:3.  
src Izslēgšana.
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pīgie nav no a Efraima asinīm, 
tādēļ viņi tiks izrauti.

37 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu 
izveidojis Savu baznīcu šajās 
pēdējās dienās līdzīgi tiesnesim, 
kas sēd pakalnā jeb augstā vietā, 
lai tiesātu tautas.

38 Jo notiks, ka Ciānas iedzī
votāji a spriedīs tiesu pār visu, 
kas piederas Ciānai.

39 Un meļi un liekuļi tiks viņu 
atmaskoti, un tie, kas nav a apus
tuļi un pravieši, būs zināmi.

40 Un pat a bīskaps, kurš ir 

b soģis, un viņa padomnieki, ja 
viņi nebūs uzticīgi savā c pār
valdījumā, tiks nosodīti, un d citi 
tiks iestādīti viņu vietā.

41 Jo lūk, Es saku jums, ka a Ci
āna plauks un Tā Kunga b godī
ba būs pār to;

42 un viņa būs par a karogu 
tautām, un pie viņas nāks no 
katras tautas zem debess.

43 Un tā diena nāks, kad ze
mes tautas a trīcēs viņas dēļ un 
bīsies no viņas briesmīgajiem. 
Tas Kungs to ir runājis. Āmen.

65. NODAĻA
Atklāsme par lūgšanu, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, 
Ohaio štatā, 1831. gada 30. oktobrī.

1–2, Dieva valstības atslēgas ir no
dotas cilvēkam uz zemes, un evaņ
ģēlija lieta triumfēs; 3–6, Debesu 
Tūkstošgades valstība nāks un pie
vienosies Dieva valstībai uz zemes.

Klausieties un, rau, balss kā no 
kāda, kas sūtīts no augšienes, 
kas ir varens un spēcīgs, kas 
iet līdz zemes galiem, jā, kura 
balss ir uz cilvēkiem: a Sagatavo
jiet Tam Kungam ceļu un taisiet 
taisnas Viņa takas.

2 Dieva a valstības b atslēgas ir 
nodotas cilvēkam uz zemes, un 

no šejienes evaņģēlijs aizvelsies 
līdz zemes galiem kā c akmens, 
kas, atraisījies no kalna bez kā
das cilvēku roku palīdzības, 
velsies, līdz tas būs d piepildījis 
visu zemi.

3 Jā, balss, kas sauc: Sagatavo
jiet Tam Kungam ceļu, sagatavo
jiet Jēra a mielastu, sagatavojie
ties b Līgavaiņa atnākšanai.

4 Lūdziet To Kungu, piesau
ciet Viņa svēto Vārdu, dariet 
zināmus Viņa brīnumainos dar
bus starp ļaudīm.

5 Piesauciet To Kungu, lai Viņa 

 36 a 5. Moz. 33:16–17.
 38 a Jes. 2:3–4;  

M&D 133:21.
 39 a Jāņa atkl. 2:2.  

src Apustulis.
 40 a src Bīskaps.
  b M&D 58:17; 107:72–74.
  c src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
  d M&D 107:99–100.
 41 a src Ciāna.

  b M&D 45:67; 84:4–5; 
97:15–20.  
src Godība.

 42 a src Karogs.
 43 a Jes. 60:14;  

M&D 97:19–20.
65 1 a Jes. 40:3; Mat. 3:3;  

Jāņa 1:23.
 2 a M&D 90:1–5.
  b Mat. 16:19;  

M&D 42:69. 

   src Priesterības 
atslēgas.

  c Dan. 2:34–45.
  d Psm. 72:19.  

src Daniēls—Daniēla 
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 3 a Mat. 22:1–14;  
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M&D 58:11.

  b src Līgavainis.
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valstība varētu izplatīties uz ze
mes, lai tās iedzīvotāji varētu to 
saņemt un būt gatavi nākama
jām dienām, kurās Cilvēka Dēls 
a nāks lejā debesīs, b tērpts Savas 
c godības spožumā, lai satiktu 
Dieva d valstību, kas ir nodibinā
ta uz zemes.

6 Tādēļ lai Dieva a valstība iz
pla tās, lai debesu b valstība 
nāk tu, lai Tu, ak Dievs, tiktu go
dināts kā debesīs, tā uz zemes, 
lai Tavi ienaidnieki tiktu pakļau
ti; jo c Tev pieder slava, spēks un 
gods mūžīgi mūžos. Āmen.

66. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1831. gada 29. oktobrī. Viljams E. Maklelins bija lūdzis To Kungu 
slepenībā, lai caur Pravieti uzzinātu atbildi uz pieciem jautāju
miem, kas Džozefam Smitam nebija zināmi. Pēc Maklelina lūguma 
Pravietis vaicāja Tam Kungam un saņēma šo atklāsmi.

1–4, Mūžīgā derība ir evaņģēlija 
pilnība; 5–8, Elderiem ir jāslu
dina, jāliecina un jāpārspriež ar 
ļaudīm; 9–13, Uzticīga garīgā 
kalpošana nodrošina mūžīgās dzī
ves mantojumu.

Lūk, tā saka Tas Kungs Sa vam 
kalpam Viljamam E. Maklelinam: 
Svētīts tu esi, tā kā tu esi novēr
sies no savām nekrietnībām un 
esi pieņēmis Manas patiesības, 
saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, pa
saules Glābējs,—patiesi visu to, 
kas a ticēs Manam Vārdam.

2 Patiesi Es saku tev, svētīts tu 
esi par to, ka esi pieņēmis Manu 
a mūžīgo derību, tas ir,—Mana 
evaņģēlija pilnību, kas sūtīta 
cilvēku bērniem, lai tiem būtu 
b dzīvība un viņi būtu to godību, 
kas tiks atklātas pēdējās dienās, 

dalībnieki, kā to rakstīja pravie
ši un apustuļi senās dienās.

3 Patiesi Es saku tev, Mans 
kalp Viljam, ka tu esi tīrs, bet 
ne viss; nožēlo tādēļ to, kas nav 
labs Manās acīs, saka Tas Kungs, 
jo Tas Kungs a parādīs tev to.

4 Un tagad, patiesi Es, Tas 
Kungs, parādīšu tev, ko Es gri
bu attiecībā uz tevi jeb kāda ir 
Mana griba attiecībā uz tevi.

5 Lūk, patiesi Es saku tev, ka 
tā ir Mana griba, lai tu a pasludi
nātu Manu evaņģēliju no zemes 
uz zemi un no pilsētas uz pilsē
tu, jā, tajos apgabalos visapkārt, 
kur tas nav ticis sludināts.

6 Neuzkavējies daudzas die
nas šajā vietā; neej uz Ciānas 
zemi vēl pagaidām; bet cik 
daudz tu vari sūtīt—sūti; citādi 
nedomā par savu īpašumu.

 5 a Mat. 24:30.
  b Psm. 93:1.
  c src Godība.
  d Dan. 2:44.
 6 a src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.

  b Jāņa atkl. 11:15.
  c 1. Laiku 29:11;  

Mat. 6:13.
66 1 a Jāņa 1:12.  

src Ticība, Ticēt.
 2 a src Jaunā un 

   mūžīgā derība.
  b Jāņa 10:10;  

3. Nef. 5:13.
 3 a Jēk. 4:7;  

Et. 12:27.
 5 a Marka 16:15.
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7 a Ej uz austrumu zemēm, 
sniedz b liecību katrā vietā kat
ram cilvēkam un viņu sinago
gās, pārspriežot ar ļaudīm.

8 Lai Mans kalps Samuēls 
H. Smits iet ar tevi un nepamet 
viņu, un sniedz viņam savus no
rādījumus, un tas, kas ir uzticīgs, 
tiks darīts a stiprs katrā vietā; un 
Es, Tas Kungs, iešu ar tevi.

9 Uzliec savas a rokas slima
jiem, un tie kļūs b veseli. Neat
griezies, līdz Es, Tas Kungs, tevi 
nesūtīšu atpakaļ. Esi pacietīgs 
ciešanās. c Lūdz, un tu saņemsi; 
klauvē, un tev taps atvērts.

10 Nemeklē sevi apgrūtināt. 

Atmet visu netaisnību. a Nepār
kāp laulību—kārdinājums, ar ko 
tev ir bijušas grūtības.

11 a Turi šos vārdus, jo tie ir 
patiesi un uzticami; un tev būs 
turēt godā savu amatu un sku
bināt daudzus ļaudis uz b Ciānu 
ar mūžīgā prieka c dziesmām 
pār viņu galvām.

12 a Turpini šīs lietas līdz pat 
galam, un tev būs mūžīgās dzī
ves b kronis pie Mana Tēva labās 
rokas, kurš ir pilns labvēlības 
un patiesības.

13 Patiesi, tā saka Tas Kungs, 
jūsu a Dievs, jūsu Pestītājs, patie
si Jēzus Kristus. Āmen.

67. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1831.  gada novembra sākumā. Tajā laikā notika īpaša konference, 
un tika apspriestas un gatavotas publicēšanai atklāsmes, kas jau 
bija saņemtas no Tā Kunga caur Pravieti (skat. 1. nodaļas ievadu). 
Viljams V.  Felpss nesen bija izveidojis Baznīcas spiestuvi Inde
pendencē, Misūri štatā. Konferencē tika nolemts izdot atklāsmes 
grāmatā ar nosaukumu Book of Commandments (Pavēļu Grāmata) 
un iespiest to 10  000 eksemplāros (vēlāk neparedzētu grūtību dēļ 
eksemplāru skaits tika samazināts līdz 3 000). Daudzi no brāļiem 
sniedza svinīgu liecību, ka atklāsmes, kas uz to brīdi bija savāktas 
publikācijai, patiešām bija patiesas, kā to liecināja Svētais Gars, kas 
tika izliets pār viņiem. Džozefa Smita vēsturē ir pierakstīts, ka pēc 
tam, kad bija saņemta atklāsme, kas pazīstama kā 1. nodaļa, bija da
žas runas par valodu, kas izmantota atklāsmēs. Sekoja šī atklāsme.

 7 a M&D 75:6.
  b src Liecība.
 8 a M&D 52:17; 133:58.
 9 a src Roku uzlikšana;  

Slimo dziedināšana.
  b Mat. 9:18.  

src Dziedināt, 

Dziedināšana.
  c Jēk. v. 1:5.
 10 a src Laulības 

pārkāpšana.
 11 a M&D 35:24.
  b M&D 11:6.
  c Jes. 35:10; M&D 45:71.  

src Dziedāt.
 12 a 2. Tim. 3:14–15;  

2. Nef. 31:20.
  b Jes. 62:3; Mat. 25:21;  

1. Pēt. v. 5:4.
 13 a src Dievs, Dievība—

Dievs Dēls.

1–3, Tas Kungs dzird lūgšanas un 
uzrauga Savus elderus; 4–9, Viņš 
izaicina visgudrāko personu atdari

nāt kaut mazāko no Viņa atklāsmēm; 
10–14, Uzticīgie elderi tiks atdzīvi
nāti Garā un redzēs Dieva vaigu.
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Skatieties un klausieties, ak jūs, 
Manas baznīcas a elderi, kas esat 
sapulcējušies kopā, kuru lūgša
nas Es esmu dzirdējis un kuru 
sirdis Es pazīstu, un kuru vēl
mes ir nonākušas Manā priekšā.

2 Skatieties un raugiet, Manas 
a acis ir pār jums, un debesis un 
zeme ir Manās rokās, un mūžī
bas bagātības ir Manas, lai dotu.

3 Jūs centāties ticēt, ka jūs sa
ņemsit to svētību, kas jums tika 
piedāvāta; bet lūk, patiesi Es 
saku jums, ka a bailes bija jūsu 
sirdīs, un patiesi tas ir tas ie
mesls, ka jūs nesaņēmāt.

4 Un tagad Es, Tas Kungs, dodu 
jums a liecību par šo pavēļu, kas 
guļ jūsu priekšā, patiesumu.

5 Jūsu acis ir bijušas uz Manu 
kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, 
un viņa a valodu jūs zinājāt, un 
viņa nepilnības jūs zinājāt; un 
jūs esat meklējuši savās sirdīs, 
kā jūs to varētu izteikt augstāk 
par viņa valodu; to jūs arī zināt.

6 Tagad izmeklējiet no Pavē
ļu Grāmatas patiesi vismazāko, 
kas ir starp tām, un ieceliet to, 
kas ir pats a gudrākais no jums;

7 jeb, ja starp jums ir kāds, kas 
uzrakstīs ko līdzīgu tai, tad jūs 
esat attaisnoti, sakot, ka jūs ne
zināt, vai tās ir patiesas;

8 bet, ja jūs nevarat uzrakstīt 

kaut vienu, līdzīgu tai, jūs esat 
zem nosodījuma, ka jūs a nesnie
dzat liecību, ka tās ir patiesas.

9 Jo jūs zināt, ka nav nekādas 
netaisnības tanīs un ka tas, kas 
ir a taisnīgs, nāk no augšienes, 
no b gaismas Tēva.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
ka tā ir jūsu priekšrocība, un so
lījumu dodu Es jums, kas esat 
tikuši ordinēti šai kalpošanai, 
ka cik daudz jūs noplēsīsit no 
sevis a greizsirdību un b bailes un 
c pazemosities Manā priekšā, jo 
jūs neesat pietiekami pazemīgi, 
d priekškars tiks norauts, un jūs 
e redzēsit Mani un zināsit, ka Es 
esmu,—nevis ar miesīgo, nedz 
dabisko prātu, bet ar garīgo.

11 Jo neviens a cilvēks miesā 
nekad nav redzējis Dievu, kā 
vien Dieva Gara atdzīvināts.

12 Nedz arī var kāds a miesīgs 
cilvēks izturēt Dieva klātbūtni, 
nedz arī miesīgs prāts.

13 Jūs neesat spējīgi tagad iztu
rēt Dieva klātbūtni, nedz eņģeļu 
kalpošanu; tādēļ turpiniet a pa
cietībā, līdz jūs tapsit b pilnīgi.

14 Lai jūsu prāti nenovēršas 
atpakaļ; un, kad jūs esat a cienīgi, 
Manis noliktajā laikā jūs redzē
sit un pazīsit to, kas jums tika 
piešķirts ar Mana kalpa Džozefa 
Smita, jaunākā, rokām. Āmen.

67 1 a src Elders (vecajs, 
vecajais, vecākais).

 2 a Psm. 34:16.
 3 a src Bailes.
 4 a src Liecība;  
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  b Jēk. v. 1:17;  
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  b src Bailes.
  c src Pazemīgs, 

Pazemība.
  d src Priekškars.
  e M&D 88:68; 
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 11 a DžST 2. Moz. 33:20, 23 

(Pielikums);  
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MĀCĪBA UN DERĪBAS 67:1–14 132



68. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1831. gada 1. novembrī, atbildot uz lūgšanu, lai Tā Kunga prāts tiktu 
darīts zināms attiecībā uz Orsonu Haidu, Lūku S. Džonsonu, Laime
nu E. Džonsonu un Viljamu E. Maklelinu. Lai arī daļa no šīs atklās
mes bija adresēta šiem četriem vīriem, vairums satura ir attiecināms 
uz visu Baznīcu. Džozefa Smita vadībā šī atklāsme tika paplašināta, 
kad tā tika izdota Mācības un Derību 1835. gada izdevumā.

1–5, Elderu vārdi, kad viņi ir 
Svētā Gara iedvesmoti, ir Svētie 
Raksti; 6–12, Elderiem ir jāslu
dina un jākristī, un zīmes sekos 
tiem, kas patiesi tic; 13–24, Pirm
dzimtais no Ārona dēliem var 
kalpot kā prezidējošais bīskaps 
(tas ir, turēt vadības atslēgas kā 
bīskaps) Augstākā prezidija vadī
bā; 25–28, Vecākiem tiek pavēlēts 
mācīt evaņģēliju saviem bērniem; 
29–35, Svētajiem ir jāievēro sa
bats, cītīgi jāstrādā un jālūdz.

Mans kalps Orsons Haids tika 
aicināts ar savu ordināciju pa
sludināt mūžīgo evaņģēliju ar 
dzīvā Dieva a Garu no ļaudīm 
uz ļaudīm un no zemes uz zemi, 
ļauno sanāksmēs, viņu sinago
gās, pārspriežot un izskaidrojot 
tiem visus Svētos Rakstus.

2 Un skatieties un raugiet, šis 
ir paraugs visiem tiem, kas tika 
ordinēti šai priesterībā, kuru 
misija ir nolikta tiem doties uz 
priekšu—

3 un šis ir paraugs tiem, lai 
viņi a runātu, kā tie tiek Svētā 
Gara iedvesmoti.

4 Un tas, ko tie runās a Svētā 
Gara iedvesmoti, būs Svētie 
Raksti, būs Tā Kunga griba, būs 
Tā Kunga prāts, būs Tā Kunga 
vārds, būs Tā Kunga balss un 
Dieva b spēks glābšanai.

5 Lūk, šis ir Tā Kunga solījums 
jums, ak jūs, Mani kalpi.

6 Tādēļ turiet drošu prātu un 
a nebīstieties, jo Es, Tas Kungs, 
esmu ar jums un stāvēšu jums 
klāt, un jūs sniegsit liecību par 
Mani, patiesi Jēzu Kristu, ka Es 
esmu dzīvā Dieva Dēls, ka Es 
biju, ka Es esmu un ka Es nākšu.

7 Šis ir Tā Kunga vārds uz tevi, 
Mans kalp a Orson Haid, un arī 
uz Manu kalpu Lūku Džonso
nu un uz Manu kalpu Laimenu 
Džonsonu, un uz Manu kalpu 
Viljamu E.  Maklelinu, un uz 
Manas baznīcas uzticīgajiem el
deriem:

8 a Eita pa visu pasauli un b pa
sludiniet evaņģēliju ikvienai 
c radībai, darbodamies d varā, ko 
Es esmu jums devis, e kristīda
mi Tēva un Dēla, un Svētā Gara 
Vārdā.

9 Un a tas, kas tic un top kristīts, 

68 1 a src Svētais Gars.
 3 a 2. Pēt. v. 1:21;  
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tiks b izglābts, un tas, kas netic, 
tiks c pazudināts.

10 Un tas, kas tic, tiks svētīts 
ar a zīmēm, kas sekos, tā kā tas 
ir rakstīts.

11 Un jums tiks dots zināt lai
ku a zīmes un zīmes par Cilvēka 
Dēla atnākšanu;

12 un par cik daudziem Tēvs 
sniegs liecību, jums tiks dota 
vara a saistīt tos mūžīgajai dzī
vei. Āmen.

13 Un tagad, attiecībā uz 
punktiem papildus derībām un 
pavēlēm, tie ir šie:

14 Tur atliek vēlāk, Tā Kunga 
noliktajā laikā, iecelt citus a bīs
kapus baznīcā, lai kalpotu tāpat 
kā pirmais;

15 tādēļ tiem jābūt par a aug
stajiem priesteriem, kas ir cienī
gi, un viņus iecels Melhisedeka 
priesterības b Augstākais pre
zidijs, izņemot tikai, ja viņi ir 
c Ārona īstenie pēcteči.

16 Un ja viņi ir a Ārona īstenie 
pēcteči, viņiem ir likumīgas tie
sības uz bīskapa amatu, ja viņi ir 
pirmdzimtie no Ārona dēliem;

17 jo pirmdzimtajam pieder 
tiesības uz priekšsēdētāja amatu 
pār šo priesterību un tās a atslē
gām jeb pilnvarām.

18 Nevienam vīrietim nav li
kumīgu tiesību uz šo amatu—
turēt šīs priesterības atslēgas, 

ja vien viņš nav Ārona a īstenais 
pēctecis un pirmdzimtais.

19 Bet, tā kā Melhisedeka 
priesterības a augstajam pries
terim ir pilnvaras pildīt pienā
kumus visos zemākajos amatos, 
viņš var pildīt pienākumus b bīs
kapa amatā, ja neviens Ārona 
īstenais pēctecis nav atrodams, 
ja viņš tiek aicināts un iecelts, 
un ordinēts šai varā zem Mel
hisedeka priesterības Augstākā 
prezidija rokām.

20 Un Ārona īstenajam pēc
tecim arī ir jātiek šī Prezidija 
noteiktam un atrastam par cie
nīgu, un a iesvaidītam, un b ordi
nētam zem šī Prezidija rokām, 
savādāk viņi nav likumīgi piln
varoti izpildīt pienākumus savā 
priesterībā.

21 Bet, pamatojoties uz lēmu
mu attiecībā par viņu tiesībām 
uz priesterību, kas pāriet no 
tēva dēlam, viņi var pieprasīt 
savu iesvaidīšanu, ja jebkurā 
brīdī viņi var pierādīt savu iz
celsmi jeb noteikt to ar atklāsmi 
no Tā Kunga zem augstāk no
sauktā Prezidija rokām.

22 Un vēl, neviens bīskaps, ne 
augstais priesteris, kas tiks no
zīmēts šai kalpošanai, nevar tikt 
tiesāts vai sodīts par jebkuru no
ziegumu, izņemot kā vien baznī
cas a Augstākā prezidija priekšā;

 9 b src Glābšana.
  c src Sodība.
 10 a src Zīme.
 11 a src Laiku zīmes.
 12 a M&D 1:8; 132:49.  

src Saistīt,  
Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

 14 a src Bīskaps.
 15 a M&D 72:1.

  b src Augstākais 
prezidijs.

  c src Ārons, 
Mozus brālis.

 16 a M&D 107:15–17.  
src Ārona  
priesterība.

 17 a src Priesterības 
atslēgas.

 18 a 2. Moz. 40:12–15;  
M&D 84:18; 

107:13–16, 70–76.
 19 a src Augstais 

priesteris.
  b src Bīskaps.
 20 a src Iesvaidīšana.
  b src Ordinēt, 

Ordinācija.
 22 a src Augstākais 

prezidijs.
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23 un ja viņš tiek atrasts par 
vainīgu šī Prezidija priekšā ar 
liecību, kas nevar tikt apšaubīta, 
viņš tiks nosodīts;

24 un, ja viņš nožēlo grēkus, 
viņam tiks a piedots, saskaņā ar 
baznīcas derībām un pavēlēm.

25 Un vēl, cik daudz a vecā
kiem ir bērni Ciānā vai jebkurā 
no tās b stabiem, kas ir izveidoti, 
kuri c nemāca tiem saprast grēku 
nožēlošanas, ticības Kristum, 
dzīvā Dieva Dēlam, un kristī
šanas, un Svētā Gara dāvanas 
ar roku uzlikšanu mācību, kad 
tie ir d astoņus gadus veci, e grēks 
būs uz vecāku galvām.

26 Jo tas būs likums a Ciānas 
iedzīvotājiem vai jebkurā no tās 
stabiem, kas ir izveidoti.

27 Un viņu bērniem ir jātop 
a kristītiem savu grēku b piedo
šanai, kad tie ir c astoņus gadus 
veci, un jāsaņem roku uzlikšana.

28 Un viņiem arī ir jāmāca sa
viem bērniem a lūgt un staigāt 
taisnīgi Tā Kunga priekšā.

29 Un Ciānas iedzīvotājiem 

būs arī ievērot a sabata dienu, lai 
turētu to svētu.

30 Un Ciānas iedzīvotājiem 
arī būs atcerēties savus darbus, 
ciktāl viņi ir nozīmēti strādāt, 
visā uzticībā, jo dīkdienis tiks 
pieminēts Tā Kunga priekšā.

31 Tagad Es, Tas Kungs, neesmu 
apmierināts ar Ciānas iedzīvotā
jiem, jo starp tiem ir a dīkdieņi; 
un viņu bērni arī aug b ļaundarī
bā; un viņi c netiecas nopietni pēc 
mūžības bagātībām, bet viņu acis 
ir pilnas alkatības.

32 Tam nevajadzētu tā būt un 
tas ir jāizbeidz viņu starpā; tādēļ 
lai Mans kalps Olivers Kauderijs 
aiznes šos vārdus uz Ciānas zemi.

33 Un pavēli Es dodu tiem: Ka 
tas, kas neievēro savas a lūgša
nas Tā Kunga priekšā noteikta
jā laikā, lai tas tiek b pieminēts 
Manu ļaužu soģa priekšā.

34 Šie a vārdi ir patiesi un uz
ticami; tādēļ nepārkāpiet tos 
nedz ko b atņemiet no tiem.

35 Lūk, Es esmu a Alfa un Ome
ga, un Es b nākšu ātri. Āmen.

 24 a src Piedot.
 25 a src Ģimene—

Vecāku atbildība.
  b src Stabs.
  c src Mācīt, Skolotājs.
  d M&D 18:42; 20:71.
  e Jēk. 1:19;  

M&D 29:46–48.
 26 a src Ciāna.

 27 a src Kristīšana, Kristīt.
  b src Grēku piedošana.
  c src Atskaite, 

Atbildīgs, Atbildība.
 28 a src Lūgšana.
 29 a M&D 59:9–12.  

src Sabata diena.
 31 a src Slinks, Slinkums.
  b src Ļauns, Ļaundarība.

  c M&D 6:7.
 33 a src Lūgšana.
  b src Pārmācīt, 

Pārmācīšana;  
Tiesāt, Tiesa.

 34 a Jāņa atkl. 22:6.
  b M&D 20:35; 93:24–25.
 35 a src Alfa un Omega.
  b M&D 1:12.

69. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1831. gada 11. novembrī. Atklāsmju apkopojums, ko bija domāts drīz 
publicēt, bija apstiprināts īpašā konferencē 1.–2. novembrī. 3. novem
brī tam tika pievienota atklāsme, kas šeit parādās kā 133. nodaļa, vē
lāk saukta par Pielikumu. Olivers Kauderijs jau iepriekš tika norīkots 
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1–2, Džonam Vitmeram ir jāpava
da Olivers Kauderijs uz Misūri; 
3–8, Viņam arī ir jāsludina un 
jāvāc, jāpieraksta un jāraksta vēs
turiski dati.

Klausieties Mani, saka Tas 
Kungs, jūsu Dievs, Mana kalpa 
a Olivera Kauderija labad. Tā nav 
gudrība Manī, ka viņam tiktu 
uzticētas pavēles un nauda, kas 
viņam ir jāaiznes uz Ciānas zemi, 
ja vien kāds, kas būs patiess un 
uzticams, neies kopā ar viņu.

2 Tādēļ Es, Tas Kungs, gribu, 
lai Mans kalps a Džons Vitmers 
ietu ar Manu kalpu Oliveru Kau
deriju.

3 Un arī, lai viņš turpinātu rakstīt 
un veidot a vēsturi par visām sva
rīgām lietām, ko viņš ievēros un 
zinās attiecībā uz Manu baznīcu.

4 Un arī, lai viņš pieņemtu 

a padomu un palīdzību no Mana 
kalpa Olivera Kauderija un ci
tiem.

5 Un arī, Maniem kalpiem, kas 
ir visapkārt zemē, ir jāsūta at
skaites par viņu a pārvaldījumu 
uz Ciānas zemi;

6 jo Ciānas zeme būs rezidence 
un vieta, lai saņemtu un darītu 
visas šīs lietas.

7 Tomēr lai Mans kalps Džons 
Vitmers ceļo daudzas reizes no 
vietas uz vietu un no draudzes 
uz draudzi, lai viņš vieglāk va
rētu iegūt zināšanas—

8 sludinādams un izskaidro
dams, rakstīdams, norakstī
dams, vākdams un iegūdams 
visu, kas noderēs baznīcai un 
jaunajām paaudzēm, kas uz
augs a Ciānas zemē, lai tā piede
rētu tiem no paaudzes paaudzē, 
mūžīgi mūžos. Āmen.

69 1 a src Kauderijs 
Olivers.

 2 a src Vitmers Džons.

 3 a M&D 47:1–3; 85:1.
 4 a src Padoms.
 5 a src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
 8 a src Ciāna.

aiznest apkopoto atklāsmju un pavēļu manuskriptu uz Independenci 
Misūri štatā publicēšanai. Viņam arī bija jāpaņem līdzi nauda, kas 
bija saziedota Baznīcas uzcelšanai Misūri. Šajā atklāsmē tiek no
rādīts, lai Džons Vitmers pavada Oliveru Kauderiju, un Vitmeram 
tiek pavēlēts ceļot un apkopot vēsturiskos materiālus, pildot savu 
Baznīcas vēsturnieka un rakstveža aicinājumu.

70. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1831. gada 12. novembrī. Pravieša vēsturē ir teikts, ka četras īpašas 
konferences tika noturētas no 1. līdz 12. novembrim ieskaitot. Pēdējā 
no šīm sapulcēm tika apspriests tas, cik nozīmīgas ir atklāsmes, kas vē
lāk tika izdotas kā Book of Commandments (Pavēļu Grāmata) un tad kā 
Mācība un Derības. Šī atklāsme tika dota pēc tam, kad konferencē tika 
nobalsots, ka šīs atklāsmes „Baznīcai ir visu zemes bagātību vērtas”. 
Džozefa Smita vēsturē par šīm atklāsmēm ir runāts kā par „Baznīcas 
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1–5, Pārvaldniekiem tiek noteikts 
publicēt atklāsmes; 6–13, Tie, kas 
dara garīgas lietas, ir savas algas 
cienīgi; 14–18, Svētajiem ir jābūt 
vienlīdzīgiem laicīgajās lietās.

Skatieties un klausieties, ak jūs, 
Ciānas iedzīvotāji, un visi jūs, 
Manas baznīcas ļaudis, kas esat 
tālu prom, un dzirdiet Tā Kunga 
vārdu, ko Es dodu Sa vam kalpam 
Džozefam Smitam, jaunākajam, 
un arī Sa vam kalpam Martinam 
Herisam, un arī Sa vam kalpam 
Oliveram Kauderijam, un arī Sa
vam kalpam Džonam Vitmeram, 
un arī Sa vam kalpam Sidnijam 
Rigdonam, un arī Sa vam kalpam 
Viljamam V.  Felpsam pavēles 
veidā tiem.

2 Jo Es dodu tiem pavēli, tā
dēļ klausieties un dzirdiet, jo tā 
saka Tas Kungs uz tiem:

3 Es, Tas Kungs, esmu noteicis 
tiem un ordinējis viņus par a pār
valdniekiem pār atklāsmēm un 
pavēlēm, ko Es esmu tiem devis 
un ko Es turpmāk došu tiem.

4 Un atskaiti par šo pārvaldīju
mu Es prasīšu no viņiem tiesas 
dienā.

5 Tādēļ Es esmu noteicis tiem, 
un tas ir viņu pienākums Dieva 
baznīcā, pārzināt tās un visas ar 
tām saistītās rūpes, jā, labumus 
no tām.

6 Tādēļ pavēli Es dodu viņiem, 
ka viņi nedos tos baznīcai, nedz 
pasaulei;

7 tomēr tik, cik viņi saņems 
vairāk, nekā ir vajadzīgs viņu 
nepieciešamībai un viņu va
jadzībām, tam ir jātiek dotam 
Manā a krātuvē;

8 un labumi tiks veltīti Ciānas 
iedzīvotājiem un viņu pēcnā
cējiem tādā mērā, kā viņi kļūs 
par a mantiniekiem saskaņā ar 
valstības likumiem.

9 Lūk, tas ir tas, ko Tas Kungs 
pieprasa no katra cilvēka viņa 
a pārvaldījumā, patiesi kā Es, Tas 
Kungs, esmu noteicis jeb turp
māk noteikšu katram cilvēkam.

10 Un lūk, neviens, kurš pie
der dzīvā Dieva baznīcai, nav 
atbrīvots no šī likuma.

11 Jā, nedz bīskaps, nedz a pār
stāvis, kurš pārvalda Tā Kunga 
krātuvi, nedz tas, kurš ir nolikts 
par pārvaldnieku pār laicīgajām 
lietām.

12 Tas, kurš ir nolikts vadīt 
garīgās lietas, tas ir savas algas 
a cienīgs, tāpat kā tie, kas ir no
likti par pārvaldniekiem, lai va
dītu laicīgās lietas;

13 jā, pat bagātīgāk, un šī pār
pilnība tiek vairota viņos ar 
Gara izpausmēm.

14 Tomēr savās laicīgajās lie
tās jums ir jābūt a vienlīdzīgiem, 
bet ne nelabprāt, citādi Gara iz
pausmju pārpilnība netiks dota.

15 Tagad šo a pavēli Es dodu 
Saviem kalpiem viņu labumam, 
kamēr tie paliek, par Manu svē
tību izpausmi pār viņu galvām 

70 3 a 1. kor. 4:1;  
M&D 72:20.

 7 a M&D 72:9–10.
 8 a M&D 38:20.

 9 a src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

 11 a M&D 57:6.
 12 a Lūk. 10:7.

 14 a M&D 49:20.  
src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 15 a 5. Moz. 10:12–13.

pamatu šajās pēdējās dienās un labumu pasaulei, kas parāda, ka mūsu 
Glābēja valstības noslēpumu atslēgas atkal ir uzticētas cilvēkam”.
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un kā atalgojumu par viņu b uz
cītību, un viņu drošībai;

16 uzturam un a apģērbam; 
mantojumam; mājām un zemei, 
jebkuriem apstākļiem, kuros Es, 
Tas Kungs, tos nolikšu, un visur, 
kur vien Es, Tas Kungs, tos sūtīšu.

17 Jo viņi ir bijuši uzticīgi 
a daudzās lietās un rīkojušies 
labi, cik viņi nav grēkojuši.

18 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu 
a žēlīgs un svētīšu tos, un viņi 
ieies priekā par šīm lietām. Pa
tiesi tā. Āmen.

 15 b src Uzcītība.
 16 a M&D 59:16–20.
 17 a Mat. 25:21–23.
 18 a src Žēlīgs, Žēlastība.

71 1 a src Rigdons Sidnijs.
  b src Misionāru darbs.
  c M&D 42:61, 65.
 5 a src Saprašana.

  b Al. 12:9–11.
 6 a Mat. 13:12.
 7 a Moz. 7:13–17.
  b M&D 63:37; 68:8–9.

71. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdo
nam Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 1. decembrī. Pravietis bija 
turpinājis tulkot Bībeli ar Sidniju Rigdonu kā savu pierakstītāju, 
līdz šī atklāsme tika saņemta, kad tulkošana uz laiku tika atlikta, tā 
lai viņi varētu izpildīt šeit doto norādījumu. Brāļiem bija jādodas 
sludināt, lai mazinātu nedraudzīgās jūtas, kas bija izveidojušās pret 
Baznīcu dažu publicētu vēstuļu dēļ, kuras bija uzrakstījis atkritējs 
Ezra Būts.

1–4, Džozefs Smits un Sidnijs 
Rigdons tiek sūtīti pasludināt 
evaņģēliju; 5–11, Svēto ienaidnie
ki tiks satriekti.

Lūk, tā saka Tas Kungs jums, 
Mani kalpi Džozef Smit, jaunā
kais, un a Sidnij Rigdon, ka patiesi 
ir pienācis laiks, kad ir nepiecie
šami un noderīgi Manī, lai jūs 
atvērtu savas mutes, b pasludinot 
Manu evaņģēliju, valstības lietas, 
izskaidrodami tās c noslēpumus 
no Svētajiem Rakstiem, atbilstoši 
tai Gara un spēka daļai, kas jums 
tiks dota, tā kā Es gribēšu.

2 Patiesi Es saku jums, paslu
diniet pasaulei apkārtējos apga
balos un arī baznīcā, kādu laika 
sprīdi, līdz kamēr jums tiks da
rīts zināms tālākais.

3 Patiesi tas ir norīkojums uz 
laiku, ko Es dodu jums.

4 Tādēļ strādājiet Manā vīna 
dārzā. Aiciniet zemes iedzīvo
tājus un sniedziet liecību, un 
sagatavojiet ceļu pavēlēm un 
atklāsmēm, kas nāks.

5 Tagad lūk, šī ir gudrība; kas 
lasa, tas lai a saprot un arī b pie
ņem;

6 jo tam, kas pieņem, tiks dots 
a pārpilnam, pat spēks.

7 Tādēļ a apklusiniet savus ie
naidniekus; aiciniet tos b stāties 
jums pretī gan publiski, gan per
soniski; un ciktāl jūs būsit uzti
cīgi, viņu kauns tiks izpausts.

8 Tādēļ lai viņi izklāsta savus 
spēcīgos apgalvojumus pret To 
Kungu.

9 Patiesi, tā saka Tas Kungs 
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jums: Nevienam a ierocim, kas ir 
vērsts pret jums, neveiksies;

10 un ja kāds cilvēks pacels 
balsi pret jums, viņš tiks sa
triekts Manis noliktajā laikā.

11 Tādēļ turiet Manas pavēles; 
tās ir patiesas un uzticamas. Pa
tiesi tā. Āmen.

72. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio 
štatā, 1831. gada 4. decembrī. Daži elderi un Baznīcas locekļi bija 
sapulcējušies, lai mācītos savus pienākumus un tiktu tālāk izglītoti 
Baznīcas mācībās. Šī nodaļa ir trīs atklāsmju apkopojums, kuras 
tika saņemtas tajā pašā dienā. 1. līdz 8.  pants pavēsta par Ņūela 
K. Vitnija aicinājumu būt par bīskapu. Viņš tika aicināts un iecelts, 
pēc tam tika saņemts 9. līdz 23. pants, kas sniedz papildus infor
māciju attiecībā uz bīskapa pienākumiem. Pēc tam tika dots 24. līdz 
26. pants, kas sniedza norādījumus par pulcēšanos Ciānā.

1–8, Elderiem ir jāsniedz atskaite 
par viņu pārvaldījumu bīskapam; 
9–15, Bīskapam ir jātur krātuve 
un jārūpējas par nabagiem un trū
kumcietējiem; 16–26, Bīskapiem 
ir jāapliecina elderu cienīgums.

Klausieties un uzklausiet Tā 
Kunga balsi, ak jūs, kas esat sa
pulcējušies kopā, kas esat Ma
nas baznīcas a augstie priesteri, 
kuriem b valstība un vara ir tiku
si dota.

2 Jo patiesi tā saka Tas Kungs, 
ir noderīgi Manī, lai a bīskaps 
tiktu jums nozīmēts jeb no jums 
baznīcai šajā Tā Kunga vīna 
dārza daļā.

3 Un patiesi šajā lietā jūs esat 
rīkojušies gudri, jo to prasa Tas 
Kungs no katra a pārvaldnieka 

rokas, sniegt b atskaiti par viņa 
c pārvaldījumu gan laikā, gan 
mūžībā.

4 Jo tas, kas ir uzticīgs un 
a gudrs laikā, tiek uzskatīts par 
cienīgu iemantot b mājokļus, ko 
tam ir sagatavojis Mans Tēvs.

5 Patiesi Es saku jums, baznī
cas elderiem šajā Mana a vīna 
dārza daļā ir jāsniedz atskaites 
par viņu pārvaldījumu bīska
pam, kurš tiks Manis iecelts šajā 
Mana vīna dārza daļā.

6 Tām ir jātiek pierakstītām, lai 
tiktu nodotas Ciānas bīskapam.

7 Un a bīskapa pienākumi tiks 
darīti zināmi ar pavēlēm, kuras 
ir dotas, un ar konferences balsi.

8 Un tagad, patiesi Es saku jums, 
Mans kalps a Ņūels K.  Vitnijs ir 
tas vīrs, kam jātiek nozīmētam 

 9 a Jes. 54:17.
72 1 a M&D 68:14–19.
  b src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
 2 a src Bīskaps.
 3 a src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
  b M&D 42:32;  

104:11–13.
  c Lūk. 19:11–27.
 4 a Mat. 24:45–47.
  b M&D 59:2.

 5 a src Tā Kunga 
vīnadārzs.

 7 a M&D 42:31; 46:27; 
58:17–18; 107:87–88.

 8 a src Vitnijs Ņūels K.
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un ordinētam šai varā. Tā ir Tā 
Kunga, jūsu Dieva, jūsu Pestītā
ja, griba. Patiesi tā. Āmen.

9 Tā Kunga vārds pie likuma, 
kas tika dots, darot zināmus bīs
kapa pienākumus, kurš ir ticis 
ordinēts baznīcai šajā vīna dār
za daļā, kas ir patiesi šie—

10 turēt Tā Kunga a krātuvi; 
saņemt baznīcas līdzekļus šajā 
vīna dārza daļā;

11 pieņemt atskaiti no elderiem, 
kā iepriekš tika pavēlēts; un 
a sniegt palīdzību atbilstoši viņu 
vajadzībām, kuriem būs jāmaksā 
par to, ko viņi saņem, tik daudz, 
cik viņiem būs ko maksāt;

12 lai tas arī tiktu veltīts baz
nīcas labumam, nabagiem un 
trūkumcietējiem.

13 Un tas, kuram a nav ko mak
sāt, atskaitei ir jātiek ņemtai un 
nodotai Ciānas bīskapam, ku
ram ir jāsamaksā parāds no tā, 
ko Tas Kungs liks viņa rokās.

14 Un uzticīgo darbi, kuri pil
dīs garīgas lietas, vadot evaņģē
liju un valstības lietas baznīcai 
un pasaulei, būs samaksa par 
parādu bīskapam Ciānā;

15 tā tas nāk no baznīcas, jo 
saskaņā ar a likumu katram cil
vēkam, kas nāk uz Ciānu, ir 
jānoliek viss bīskapa priekšā 
Ciānā.

16 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, tā kā katram elderam šajā 
vīna dārza daļā ir jāsniedz at
skaite par savu pārvaldījumu 
bīskapam šajā vīna dārza daļā—

17 a apliecība no soģa jeb bīska

pa šajā vīna dārza daļā bīskapam 
Ciānā padara katru cilvēku pie
ņemamu un izpilda visas man
tojuma prasības, lai viņš tiktu 
pieņemts kā gudrs b pārvaldnieks 
un kā uzticīgs strādnieks;

18 savādāk bīskaps Ciānā viņu 
nepieņems.

19 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, lai katru elderu, kam ir 
jādod atskaite baznīcas bīska
pam šajā vīna dārza daļā, ieteic 
draudze vai draudzes, kurās 
viņš darbojas, lai viņš varētu 
darīt sevi un savas atskaites pie
ņemamas visos veidos.

20 Un vēl, lai Maniem kalpiem, 
kas ir iecelti par pārvaldniekiem 
pār Manas baznīcas a literārajām 
lietām, ir tiesības uz palīdzību 
no bīskapa vai bīskapiem visās 
lietās,—

21 lai a atklāsmes tiktu publi
cētas un izplatītos līdz zemes 
galiem; lai viņi arī iegūtu lī
dzekļus, kas dotu labumu baz
nīcai visos veidos;

22 lai viņi arī varētu padarīt 
sevi pieņemamu visos veidos 
un tiktu uzskatīti par gudriem 
pārvaldniekiem.

23 Un tagad lūk, tas būs par 
paraugu visām plaši izplatīta
jām Manas baznīcas draudzēm, 
lai arī kurā zemē tās tiktu no
dibinātas. Un tagad Es beidzu 
Savu sakāmo. Āmen.

24 Daži vārdi, papildus liku
miem par valstību, attiecībā uz 
Baznīcas locekļiem—tiem, kas 
ir a iecelti no Svētā Gara doties 

 10 a M&D 70:7–11; 78:3.  
src Krātuve.

 11 a M&D 75:24.
 13 a src Nabags.
 15 a M&D 42:30–31.  

src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 17 a M&D 20:64, 84.
  b M&D 42:32.
 20 a M&D 70:3–5.

 21 a src Mācība un 
Derības.

 24 a src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums.
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uz Ciānu, un tiem, kam ir tās 
priekšrocības iet uz Ciānu—

25 lai viņi aiznes bīskapam ap
liecību no trīs baznīcas elderiem 
vai apliecību no bīskapa.

26 Savādāk tas, kurš ies uz Ci
ānas zemi, netiks uzskatīts par 
gudru pārvaldnieku. Šis arī ir 
paraugs. Āmen.

73. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdo
nam Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 10. janvārī. Kopš pagājušā 
decembra sākuma Pravietis un Sidnijs bija iesaistīti sludināšanā, 
un šādā veidā daudz bija paveikts nelabvēlīgo jūtu mazināšanai, kas 
bija radušās pret Baznīcu (skat. 71. nodaļas ievadu).

73 1 a tas ir citi, kas 
bija misijās; skat. 
M&D 57–68.

 2 a M&D 20:63.
 3 a tas ir Džozefam un 

   Sidnijam jau iepriekš 
bija ticis pavēlēts 
pārtraukt Bībeles 
tulkošanu un sludināt 
evaņģēliju.  

M&D 71:2.
  b M&D 45:60–61; 76:15.  

src Džozefa Smita 
Tulkojums (DžST).

 6 a 1. Pēt. v. 1:13.

1–2, Elderiem ir jāturpina sludi
nāt; 3–6, Džozefam Smitam un 
Sidnijam Rigdonam ir jāturpina 
tulkot Bībeli, līdz tā tiks pabeigta.

Jo patiesi, tā saka Tas Kungs, 
ir noderīgi Manī, lai a viņi tur
pinātu, sludinot evaņģēliju un 
pārliecinot draudzēs apgabalos 
visapkārt, līdz konferencei;

2 un tad, lūk, tas tiks tiem da
rīts zināms ar konferences a bal
si, viņu dažādie norīkojumi.

3 Tagad patiesi Es saku jums, 
Mani kalpi, Džozef Smit, jau

nākais, un Sidnij Rigdon—saka 
Tas Kungs—ir a nepieciešams 
atkal b tulkot;

4 un, ciktāl tas ir iespējams, 
sludināt apgabalos visapkārt 
līdz konferencei; un pēc tam ir 
nepieciešams turpināt tulkoša
nas darbu, līdz tas būs pabeigts.

5 Un lai tas ir par paraugu el
deriem līdz nākamajām zināša
nām, kā tas ir rakstīts.

6 Tagad Es nedodu jums vai
rāk šoreiz. a Apjoziet savus gur
nus un esiet prātīgi. Patiesi tā. 
Āmen.

74. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Veinas apgabalā, Ņu
jorkas štatā, 1830.  gadā. Pat pirms Baznīcas organizēšanas bija 
radušies jautājumi par pareizo kristīšanas veidu, kas lika Pravietim 
meklēt atbildes uz šo jautājumu. Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka 
šī atklāsme ir 1. vēstules korintiešiem 7:14 skaidrojums; šis pants 
bieži tika lietots, lai attaisnotu zīdaiņu kristīšanu.
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1–5, Pāvils iesaka savu dienu Baz
nīcai neturēt Mozus likumu; 6–7, 
Mazi bērni ir svēti un ir svētīti 
caur Izpirkšanu.

Jo a neticīgais vīrs ir svētīts caur 
sievu, un neticīgā sieva ir svētīta 
caur vīru; citādi jūsu bērni būtu 
nešķīsti, bet tagad tie ir svēti.

2 Tad, apustuļu dienās, apgrai
zīšanas likums tika turēts starp 
visiem jūdiem, kas neticēja 
Jēzus Kristus evaņģēlijam.

3 Un notika, ka izcēlās liels 
a strīds starp ļaudīm par b apgrai
zīšanas likumu, jo neticīgais vīrs 
vēlējās, lai viņa bērni tiktu ap
graizīti un taptu pakļauti Mozus 
c likumam, kurš bija izpildīts.

4 Un notika, ka bērni, būdami 

audzināti pakļauties Mozus liku
mam, sekoja savu tēvu a tradīcijām 
un neticēja Kristus evaņģēlijam, 
ar ko tie vairs nebija svēti.

5 Tādēļ šī iemesla dēļ apustulis 
rakstīja baznīcai, dodams tiem 
pavēli nevis no Tā Kunga, bet 
no sevis, ka ticīgajam nevajag 
a apvienoties ar neticīgo; ja vien 
Mozus b likums netiek izbeigts 
to starpā,

6 lai viņu bērni varētu palikt 
bez apgraizīšanas; un lai tradī
cijas varētu tik izbeigtas, kuras 
saka, ka mazi bērni nav svēti, jo 
tā tas bija starp jūdiem;

7 bet mazi a bērni ir b svēti, bū
dami c svētīti caur Jēzus Kristus 
d Izpirkšanu; un tas ir tas, ko 
Svētie Raksti nozīmē.

74 1 a 1. kor. 7:14–19.
 3 a Ap. d. 15:1–35;  

Gal. 2:1–5.
  b src Apgraizīšana.
  c src Mozus likums, 

Mozus bauslība.
 4 a src Tradīcijas.

 5 a src Laulība, Precēt—
Dažādu ticību laulība.

  b 2. Nef. 25:24–27.
 7 a Mor. 8:8–15;  

M&D 29:46–47; 
137:10.

  b src Svēts.

  c src Glābšana—
Bērnu glābšana.

  d src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

75 1 a src Atklāsme.
  b Jāņa atkl. 1:8.  

src Alfa un Omega.

75. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Amherstā, Ohaio 
štatā, 1832.  gada 25.  janvārī. Šajā nodaļā ir ietvertas divas at
sevišķas atklāsmes (pirmā ir dota 1. līdz 22.  pantā un otrā—23. 
līdz 36. pantā), kas dotas vienā dienā. Tas notika konferencē, kurā 
Džozefs Smits tika atbalstīts un ordinēts par Augstās priesterības 
prezidentu. Daži elderi vēlējās vairāk uzzināt par saviem tiešajiem 
pienākumiem. Sekoja šīs atklāsmes.

1–5, Uzticīgie elderi, kuri sludi
na evaņģēliju, iematos mūžīgo 
dzīvi; 6–12, Lūdziet, lai saņem
tu Mierinātāju, kurš māca vi
sas lietas; 13–22, Elderi spriedīs 
tiesu pār tiem, kuri noraida viņu 
vēstījumu; 23–36, Misionāru ģi

menēm ir jāsaņem palīdzība no  
Baznīcas.

Patiesi, patiesi Es saku jums, 
Es, kas runāju tieši ar Sava Gara 
a balsi, patiesi b Alfa un Omega, 
jūsu Kungs un jūsu Dievs:
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2 Klausieties, ak jūs, kas esat 
devuši savus vārdus, lai dotos 
sludināt Manu evaņģēliju un 
a apgriezt Manu b vīna dārzu.

3 Lūk, Es saku jums, ka tā ir 
Mana griba, lai jūs dotos uz 
priekšu un nevilcinātos, un ne
būtu a slinki, bet strādātu ar visu 
savu spēku—

4 paceldami savas balsis kā ar 
bazūnes skaņu, a pasludinādami 
b patiesību atbilstoši tām atklās
mēm un pavēlēm, ko Es esmu 
jums devis.

5 Un tā, ja jūs esat uzticīgi, jūs 
tiksit apkrauti ar daudziem a kū
līšiem un b kronēti ar c godu, d sla
vu un e nemirstību, un f mūžīgo 
dzīvi.

6 Tādēļ patiesi Es saku Sa vam 
kalpam Viljamam E.  Makleli
nam—Es a atsaucu to uzdevu
mu, ko Es devu viņam iet uz 
austrumu zemēm;

7 un Es dodu viņam jaunu uz
devumu un jaunu pavēli, kurā 
Es, Tas Kungs, a pārmācu viņu 
par viņa b kurnēšanu sirdī;

8 un viņš grēkoja; tomēr Es 
piedodu viņam un saku viņam 
atkal: Ej tu uz dienvidu zemēm.

9 Un lai Mans kalps Lūka 
Džonsons iet ar viņu un pa
sludina tās lietas, ko Es esmu 
pavēlējis viņiem—

10 piesaucot Tā Kunga Vārdu 
pēc a Mierinātāja, kurš mācīs 

tiem visu, kas tiem ir nepiecie
šams—

11 a lūdzot vienmēr, lai viņi ne
pagurtu; un ciktāl viņi to darīs, 
Es būšu ar tiem līdz pat galam.

12 Lūk, tā ir Tā Kunga, jūsu 
Dieva, griba attiecībā uz jums. 
Patiesi tā. Āmen.

13 Un vēl, patiesi tā saka Tas 
Kungs, lai Mans kalps a Orsons 
Haids un Mans kalps b Samuēls 
H.  Smits dodas ceļā uz austru
mu zemēm un pasludina tās lie
tas, ko Es esmu tiem pavēlējis; 
un ciktāl viņi ir uzticīgi, raugi, 
Es būšu c ar viņiem līdz pat ga
lam.

14 Un vēl, patiesi Es saku Sa
vam kalpam Laimenam Džon
so nam un Sa vam kalpam 
a Orsonam Pretam, viņiem arī ir 
jādodas ceļā uz austrumu ze
mēm, un lūk, un raugi, Es esmu 
arī ar viņiem līdz pat galam.

15 Un vēl, Es saku Sa vam kal
pam Eisam Dadsam un Sa vam 
kalpam Kelvam Vilsonam, lai 
viņi arī dodas ceļā uz rietumu 
zemēm un pasludina Manu 
evaņģēliju, kā Es tiem esmu pa
vēlējis.

16 Un tas, kurš ir uzticīgs, uz
varēs visu un tiks a paaugstināts 
pēdējā dienā.

17 Un vēl, Es saku Sa vam kal
pam Meidžoram  N. Ešlijam un 
Sa vam kalpam Bēram Rigsam, 

 2 a Jēk. 5:62.
  b src Tā Kunga 

vīnadārzs.
 3 a src Slinks,  

Slinkums.
 4 a src Misionāru darbs.
  b M&D 19:37.
 5 a Psm. 126:6;  

Al. 26:5.
  b src Kronis.

  c src Gods.
  d src Godība.
  e src Nemirstīgs, 

Nemirstība.
  f src Mūžīgā dzīve.
 6 a M&D 66.
 7 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  b src Domas;  

Kurnēšana.

 10 a Jāņa 14:26.  
src Mierinātājs.

 11 a 2. Nef. 32:9.
 13 a src Haids Orsons.
  b src Smits Samuēls H.
  c Mat. 28:19–20.
 14 a src Prets Orsons.
 16 a M&D 5:35.
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lai viņi dodas ceļā arī uz dienvi
du zemēm.

18 Jā, lai visi viņi dodas ceļā, 
kā Es esmu tiem pavēlējis, ieda
mi no nama uz namu un no cie
mata uz ciematu, un no pilsētas 
uz pilsētu.

19 Un katrā namā, kur jūs ie
ejat, un viņi jūs uzņem, atstājiet 
savu svētību pār to namu.

20 Un katrā namā, kur jūs ie
ejat, un viņi jūs neuzņem, jūs 
steidzīgi atstājiet to namu un 
a nokratiet pīšļus no savām kā
jām kā liecību pret tiem.

21 Un jūs tiksit piepildīti ar 
a prieku un līksmību un zināsit 
to, ka tiesas dienā jūs būsit tā 
nama b soģi, un nosodīsit viņus;

22 un pagāniem būs vieglāk 
tiesas dienā, nekā tam namam; 
tādēļ a apjoziet savus gurnus un 
esiet uzticīgi, un jūs pārvarēsit 
visu un tiksit paaugstināti pēdē
jā dienā. Patiesi tā. Āmen.

23 Un vēl, tā saka Tas Kungs 
jums, ak jūs, Manas baznīcas 
elderi, kas esat devuši savus 
vārdus, lai jūs varētu zināt Viņa 
gribu attiecībā uz jums—

24 lūk, Es saku jums, ka tas ir 
baznīcas pienākums palīdzēt 
viņu ģimeņu atbalstīšanā un arī 
atbalstīt to ģimenes, kuri ir aici
nāti un kuriem ir jātiek sūtītiem 
pasaulē pasludināt evaņģēliju 
pasaulei.

25 Tādēļ Es, Tas Kungs, dodu 
jums šo pavēli, lai jūs dabūjat 
vietas savām ģimenēm, ciktāl 

jūsu brāļi vēlas atvērt savas sir
dis.

26 Un lai visi tie, kas var dabūt 
vietas savām ģimenēm un baz
nīcas atbalstu tiem, nekavējas 
doties pasaulē vai nu uz aus
trumiem, vai rietumiem, vai uz 
ziemeļiem, vai uz dienvidiem.

27 Lai viņi lūdz, un viņi sa
ņems, klauvē, un tiem taps 
atvērts un darīts zināms no aug
šienes, patiesi ar a Mierinātāju, 
kurp viņiem jāiet.

28 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ka katrs vīrs, kam ir a jāap
gādā sava paša b ģimene, lai viņš 
apgādā, un viņš nekādā ziņā ne
zaudēs savu kroni; un lai viņš 
darbojas baznīcā.

29 Lai katrs cilvēks ir a uzcītīgs 
visās lietās. Un b dīkdienim nav 
vietas baznīcā, ja vien viņš ne
nožēlo grēkus un neizlabo sa
vus ceļus.

30 Tādēļ lai Mans kalps Si
meons Kārters un Mans kalps 
Emers Heriss apvienojas kalpo
šanā.

31 Un arī Mans kalps Ezra 
Teirs un Mans kalps a Tomass 
B. Māršs;

32 un arī Mans kalps Hairams 
Smits un Mans kalps Reinolds 
Kehūns;

33 un arī Mans kalps Daniels 
Stentons un Mans kalps Seimors 
Bransons;

34 un arī Mans kalps Silvesters 
Smits un Mans kalps Gideons 
Karters;

 20 a Mat. 10:14;  
Lūk. 10:11–12;  
M&D 24:15; 60:15.

 21 a Mat. 5:11–12.
  b src Tiesāt, Tiesa.
 22 a Ef. 6:14;  

M&D 27:15–18.
 27 a 2. Nef. 32:5;  

M&D 8:2.  
src Svētais Gars.

 28 a 1. Tim. 5:8;  
M&D 83:2.

  b src Ģimene.
 29 a src Uzcītība.
  b src Slinks, Slinkums.
 31 a src Māršs Tomass B.

MĀCĪBA UN DERĪBAS 75:18–34 144



35 un arī Mans kalps Raglss 
Īmss un Mans kalps Stīvens 
Bērnets;

36 un arī Mans kalps Mika 
B.  Veltons un arī Mans kalps 
Edens Smits. Patiesi tā. Āmen.

76. NODAĻA
Vīzija, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam 
Hairemā, Ohaio štatā, 1832.  gada 16.  februārī. Ievadot šīs vī
zijas pierakstu, Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Atgriezies no 
Amherstas konferences, es atsāku Svēto Rakstu tulkojumu. No 
dažādām atklāsmēm, kas bija tikušas saņemtas, bija acīmredzams, 
ka daudzas svarīgas lietas, kas attiecas uz cilvēka glābšanu, bija 
izņemtas no Bībeles vai pazaudētas, pirms tā tika sastādīta. Kļuva 
pats par sevi saprotams no palikušajām patiesībām, ka, ja Dievs 
atalgo katru atbilstoši darbiem, kas veikti ķermenī, terminam „de
besis”, saprotot ar to svēto mūžīgās mājas, ir jāietver sevī vairāk 
nekā viena valstība. Tādējādi, tulkojot Jāņa evaņģēliju, es un elders 
Rigdons redzējām sekojošo vīziju.” Šī vīzija tika dota laikā, kad 
Pravietis tulkoja Jāņa 5:29.

1–4, Tas Kungs ir Dievs; 5–10, 
Valstības noslēpumi tiks atklāti 
visiem uzticīgajiem; 11–17, Visi 
augšāmcelsies pie taisno un netais
no augšāmcelšanās; 18–24, Dau
dzu pasauļu iedzīvotāji ir dzimuši 
par Dieva dēliem un meitām caur 
Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu; 
25–29, Dieva eņģelis krita un kļu
va par velnu; 30–49, Pazušanas 
dēli cieš mūžīgo sodību, visi pārējie 
iegūst noteiktu glābšanas pakāpi; 
50–70, Tiek aprakstīta paaugstinā
to būtņu godība un alga celestiālajā 
valstībā; 71–80, Tiek aprakstīti tie, 
kas iemantos terestriālo valstību; 
81–113, Tiek izskaidrots to stāvok
lis, kas ir telestiālajā, terestriālajā 
un celestiālajā valstībā; 114–119, 

Uzticīgie var redzēt un saprast 
Dieva valstības noslēpumus ar 
Svētā Gara spēku.

a Dzirdiet, ak jūs, debesis, un 
pievērs ausi, ak zeme, un prie
cājieties jūs, tās iedzīvotāji, jo 
Tas Kungs ir b Dievs, un bez Viņa 
c nav cita d Glābēja.

2 a Liela ir Viņa gudrība, b brīnu
maini ir Viņa ceļi, un viņa darbu 
mēru neviens nevar izdibināt.

3 Viņa a nodomi necieš neveik
smi, nedz arī ir kāds, kas var 
apturēt Viņa roku.

4 No mūžības uz mūžību Viņš 
ir a tas pats, un Viņa gadi nekad 
b nebeidzas.

5 Jo tā saka Tas Kungs: Es, Tas 

76 1 a Jes. 1:2.
  b Jer. 10:10.  

src Dievs, Dievība—
Dievs Dēls.

  c Jes. 43:11;  
Hoz. 13:4.

  d src Glābējs.
 2 a 2. Nef. 2:24;  

M&D 38:1–3.
  b Jāņa atkl. 15:3.
 3 a 1. Ķēn. 8:56;  

M&D 1:38; 64:31.

 4 a Ebr. 13:8;  
M&D 35:1; 
38:1–4; 39:1–3.

  b Psm. 102:26–28;  
Ebr. 1:12.
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 5 a 2. Moz. 34:6;  
Psm. 103:8.  
src Žēlīgs, Žēlastība.

  b 5. Moz. 6:13;  
Joz. 4:23–24.  
src Bailes;  
Godbijība.

  c M&D 4:2.
 6 a src Celestiālā godība.
 7 a M&D 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
  b src Dieva noslēpumi.
 9 a src Gudrība.

  b src Saprašana.
  c Jes. 29:14;  

2. Nef. 9:28–29.
 10 a Mor. 10:5.
  b src Atklāsme;  

Liecība.
  c src Spēks, vara.
  d Jes. 64:4;  

1. kor. 2:9;  
3. Nef. 17:15–17;  
M&D 76:114–116.

 11 a Jāņa atkl. 1:10.
 12 a src Apskaidrošana.

  b M&D 110:1; 137:1; 
138:11, 29.

 13 a Moz. 4:2.
 14 a M&D 109:57.
  b src Vīzija.
 15 a src Džozefa Smita 

Tulkojums (DžST).
 16 a Jāņa 5:28.
  b src Cilvēka Dēls.
 17 a src Darbi.
  b Ap. d. 24:15.
  c src Augšāmcelšanās.
 19 a src Pārdomāt.

Kungs, esmu a žēlīgs un laipns 
pret tiem, kas b bīstas Manis, 
un priecājos pagodināt tos, kas 
c kalpo Man taisnībā un patiesī
bā līdz galam.

6 Liels būs viņu atalgojums, 
un mūžīga būs viņu a godība.

7 Un viņiem Es a atklāšu visus 
b noslēpumus, jā, visus apslēp
tos Savas valstības noslēpumus 
kopš senām dienām un līdz nā
kamajiem laikmetiem, darīšu Es 
zināmu tiem Savas gribas labo 
nodomu attiecībā uz visām lie
tām, kas piederas Manai valstībai.

8 Jā, pat mūžības brīnumus tie 
zinās, un nākamās lietas Es tiem 
rādīšu, pat daudzu paaudžu lie
tas.

9 Un viņu a gudrība būs liela, 
un viņu b saprašana sniegsies 
līdz debesīm; un viņu priekšā 
gudro gudrība c iznīks un prātī
go saprāts izrādīsies velts.

10 Jo ar Savu a Garu Es b apgais
mošu viņus, un ar Savu c spēku 
Es darīšu tiem zināmus Savas 
gribas noslēpumus—jā, patiesi 
to, ko d acs nav redzējusi un auss 
nav dzirdējusi, un kas vēl nevie
na cilvēka sirdī nav nācis.

11 Mēs, Džozefs Smits, jaunā
kais, un Sidnijs Rigdons, būdami 
a Garā, februāra sešpadsmitajā 

dienā, mūsu Kunga tūkstoš astoņi 
simti un trīsdesmit otrajā gadā—

12 ar a Gara spēku mūsu b acis 
tika atvērtas un mūsu sapratne 
tika apgaismota, tā lai redzētu 
un saprastu Dieva lietas—

13 pat tās lietas, kuras bija kopš 
sākuma, pirms pasaule bija, ku
ras bija noteiktas no Tēva, caur 
Viņa Vienpiedzimušo Dēlu, kurš 
bija Tēva klēpī no paša a sākuma;

14 par kuru mēs sniedzam 
liecību; un tā liecība, ko mēs 
sniedzam, ir Jēzus Kristus evaņ
ģēlija pilnība, Viņš ir Dēls, kuru 
mēs redzējām un ar kuru mēs 
a runājām debesu b vīzijā.

15 Jo kamēr mēs darījām a tul
košanas darbu, kuru Tas Kungs 
bija mums nolicis, mēs nonācām 
pie Jāņa evaņģēlija piektās no
daļas divdesmit devītā panta, 
kas mums tika dots sekojoši—

16 runājot par mirušo augšām
celšanos, attiecībā uz tiem, kas 
a dzirdēs b Cilvēka Dēla balsi:

17 Un nāks ārā; tie, kas a labu 
darījuši, b taisno c augšāmcelša
nā; un tie, kas darījuši ļaunu, 
netaisno augšāmcelšanā.

18 Tad nu tas lika mums brī
nīties, jo tas tika dots mums no 
Gara.

19 Un kamēr mēs a apcerējām 
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 20 a src Jēzus Kristus—
Jēzus Kristus godība.

  b src Dievs, Dievība—
Dievs Tēvs.

  c Ap. d. 7:56.
 21 a Mat. 25:31;  

M&D 130:6–7; 136:37.
  b src Iesvētīšana.
  c src Pielūgšana.
 22 a src Liecība.
  b M&D 20:17.
 23 a src Jēzus Kristus—

Kristus pēcnāves 
parādīšanās.

  b src Dievs, Dievība—
Dievs Tēvs.

  c Jāņa 1:14.  
src Vienpiedzimušais.

 24 a Ebr. 1:1–3;  
3. Nef. 9:15;  
M&D 14:9; 93:8–10.

  b Moz. 1:31–33; 7:30.  
src Radīt, Radīšana.

  c Ap. d. 17:28, 29;  
Ebr. 12:9.  
src Dieva dēli 
un meitas.

 25 a M&D 29:36–39;  

Moz. 4:1–4.  
src Velns.

 26 a Jes. 14:12–17.  
src Lucifers.

 27 a Lūk. 10:18.
 28 a Jāņa atkl. 12:9.
  b src Velns.
  c src Karš debesīs.
 29 a Jāņa atkl. 13:7;  

2. Nef. 2:18; 28:19–23.
 31 a src Atkrišana.
 32 a src Pazušanas dēli.
  b M&D 76:26;  

Moz. 5:22–26.

šīs lietas, Tas Kungs aizskāra 
mūsu sapratnes acis, un tās tika 
atvērtas, un Tā Kunga godība 
spīdēja visapkārt.

20 Un mēs redzējām Dēla a go
dību pie b Tēva c labās rokas un 
saņēmām no Viņa pilnības;

21 un redzējām svētos a eņģe
ļus un tos, kas ir b svētīti Viņa 
troņa priekšā, pielūdzam Dievu 
un Jēru, kuri c pielūdz Viņu mū
žīgi mūžos.

22 Un tagad, pēc daudzām lie
cībām, kas ir dotas par Viņu, šī 
ir a liecība, pēdējā no visām, ko 
mēs dodam par Viņu,—ka Viņš 
b dzīvo!

23 Jo mēs a redzējām Viņu, pa
tiesi pie b Dieva labās rokas; un 
mēs dzirdējām balsi liecinām, 
ka Viņš ir Tēva c Vienpiedzimu
šais Dēls,—

24 ka ar a Viņu un caur Viņu, un 
no Viņa b pasaules ir un tika radī
tas, un to iedzīvotāji ir dzimuši 
par Dieva c dēliem un meitām.

25 Un to mēs arī redzējām 
un sniedzam liecību, ka Dieva 
a eņģelis, kuram bija vara Die
va klātbūtnē, kurš sacēlās pret 
Vienpiedzimušo Dēlu, ko Tēvs 
mīlēja un kas bija Tēva klēpī, tika 
padzīts no Dieva un Dēla vaiga,

26 un tika nosaukts par Pa
zudušo, jo debesis raudāja par 
viņu—viņš bija a Lucifers, rīt
ausmas dēls.

27 Un mēs skatījāmies un rau, 
viņš ir a kritis! kritis, patiesi rīt
ausmas dēls!

28 Un kamēr mēs vēl bijām 
Garā, Tas Kungs pavēlēja mums, 
lai mēs pierakstītu vīziju; jo mēs 
redzējām Sātanu, veco a čūsku, 
patiesi b velnu, kurš c sacēlās pret 
Dievu un centās paņemt mūsu 
Dieva un Viņa Kristus valstī
bu,—

29 tādēļ viņš a karo ar Dieva 
svētajiem un ielenc tos visap
kārt.

30 Un mēs redzējām vīziju par 
to ciešanām, ar kuriem viņš ka
roja un uzvarēja, jo tā nāca Tā 
Kunga balss uz mums:

31 Tā saka Tas Kungs attiecībā 
uz visiem tiem, kas pazīst Manu 
varu un ir bijuši tās dalībnieki, 
un ļāvuši a uzvarēt sevi caur vel
na spēku, un nolieguši patiesību, 
un izaicinājuši Manu varu—

32 viņi ir tie, kas ir a pazušanas 
b dēli, par kuriem Es saku, ka 
tiem būtu labāk, ja tie nebūtu 
dzimuši;

33 jo viņi ir dusmības trauki, 
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 34 a Mat. 12:31–32.  
src Piedot.

 35 a 2. Pēt. v. 2:20–22;  
Al. 39:6.  
src Nepiedodams 
grēks.

  b Ebr. 6:4–6;  
1. Nef. 19:7;  
M&D 132:27.

 36 a Jāņa atkl. 19:20;  
20:10; 21:8;  
2. Nef. 9:16; 28:23;  
Al. 12:16–18;  
M&D 63:17.

 37 a src Nāve, garīgā.

 38 a src Pazušanas dēli.
 39 a tas ir atpestīts;  

skat. 38. pantu. Visi 
tiks augšāmcelti.  
Skat. Al. 11:41–45.  
src Atdzīvināt.

  b src Augšāmcelšanās.
  c src Jēzus Kristus.
 40 a 3. Nef. 27:13–22.  

src Evaņģēlijs;  
Pestīšanas iecere.

 41 a src Krustā sišana.
  b Jes. 53:4–12;  

Ebr. 9:28.
  c 1. Jāņa 2:1–2.

  d src Iesvētīšana.
  e src Pestīt, Pestīts, 

Pestīšana.
 42 a src Glābšana.
 44 a M&D 19:6–12.
  b src Sodība.
  c src Velns.
  d Jes. 66:24;  

Marka 9:43–48.
 45 a M&D 29:28–29.
 48 a Jāņa atkl. 20:1.
  b tas ir notiesāti, 

nodoti.
  c Al. 42:22.

nolemti ciest Dieva dusmas 
kopā ar velnu un viņa eņģeļiem 
mūžībā;

34 attiecībā par kuriem Es 
esmu teicis, ka nav a piedošanas 
nedz šinī pasaulē, nedz nāka
majā pasaulē—

35 a noliegdami Svēto Garu pēc 
tam, kad viņi to saņēma, un no
liegdami Tēva Vienpiedzimušo 
Dēlu, pie sevis b situši Viņu krus
tā un atklāti likuši Viņu kaunā.

36 Viņi ir tie, kas ies uguns un 
sēra a jūrā ar velnu un viņa eņģe
ļiem—

37 un vienīgie, pār kuriem otra
jai a nāvei būs kāda vara;

38 jā, patiesi a vienīgie, kas ne
tiks atpestīti Tā Kunga noliktajā 
laikā pēc Viņa dusmu izciešanas.

39 Jo visi pārējie tiks a uzcelti ar 
mirušo b augšāmcelšanos, caur 
c Jēra triumfu un godību, kurš 
tapa nokauts, kurš bija Tēva klēpī 
pirms pasaules tika izveidotas.

40 Un šis ir a evaņģēlijs, prieka 
vēstis, ko balss no debesīm lieci
nāja mums,—

41 ka Viņš nāca pasaulē, pa
tiesi Jēzus, lai tiktu a sists krustā 
par pasauli un b nestu c pasaules 
grēkus, un d iesvētītu pasauli, un 
e attīrītu to no visas netaisnības;

42 ka caur Viņu visi var tikt 
a izglābti, kurus Tēvs ir devis 
Viņa varā un radījis ar Viņu;

43 kurš godina Tēvu un izglābj 
visu Savu roku darbu, izņemot 
tos pazušanas dēlus, kuri no
liedz Dēlu pēc tam, kad Tēvs 
Viņu ir atklājis.

44 Tādēļ Viņš izglābj visus, 
izņemot tos—tie aizies a nebei
dzamā b sodībā, kas ir bezgalīga 
sodība, kas ir mūžīga sodība, 
lai valdītu ar c velnu un viņa eņ
ģeļiem mūžībā, kur viņu d tārps 
nemirst un uguns neizdziest, 
kas ir viņu mokas—

45 un nedz tās a galu, nedz tās 
vietu, nedz viņu mokas zina 
kāds cilvēks;

46 tas nedz tika atklāts, nedz 
ir, nedz tiks atklāts cilvēkam, 
izņemot tos, kas ir darīti par tās 
dalībniekiem;

47 tomēr Es, Tas Kungs, parā
du vīzijā to daudziem, bet tūliņ 
atkal to aizveru;

48 tādēļ tās galu, platumu, 
augstumu, a dziļumu un bēdas 
tie nesaprot, nedz arī kāds cits 
cilvēks, izņemot tos, kas b nolikti 
šai c nosodīšanai.

49 Un mēs dzirdējām balsi, sa
kot: Rakstiet vīziju, jo rau, šis ir 
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 50 a src Liecība.
  b src Augšāmcelšanās.
 51 a M&D 20:25–27, 37.
  b src Kristīšana, Kristīt.
  c M&D 128:13.
  d Rom. 6:3–5.  

src Kristīšana, 
Kristīt—Kristīšana 
ar iegremdēšanu.

 52 a 2. Nef. 9:23;  
Mor. 8:25–26.

  b src Šķīsts, Šķīstība.
  c src Roku uzlikšana;  

Svētā Gara dāvana.
  d src Ordinēt, 

Ordinācija.
  e src Pilnvaras.
 53 a src Saistīt, Saistīšana 

(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  b Ef. 1:13; M&D 88:3–5.  
src Apsolījuma 

Svētais Gars.
 54 a Ebr. 12:23;  

M&D 93:21–22.  
src Pirmdzimtais.

 55 a 2. Pēt. v. 1:3–4;  
M&D 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a 2. Moz. 19:6;  
Jāņa atkl. 1:5–6; 20:6.

 57 a src Priesteris, 
Melhisedeka 
priesterība.

  b 1. Moz. 5:21–24.  
src Ēnohs.

  c M&D 107:1–4.
 58 a Psm. 82:1, 6;  

Jāņa 10:34–36.  
src Cilvēks, 
Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt līdzīgam 
Debesu Tēvam.

  b M&D 121:32.  

src Dievs, Dievība.
  c src Dieva dēli 

un meitas.
 59 a Lūk. 12:42–44;  

3. Nef. 28:10;  
M&D 84:36–38.

 60 a Jāņa atkl. 3:5; 21:7.
 61 a Jāņa 5:41–44;  

1. kor. 3:21–23.
  b 2. Nef. 33:6;  

Al. 26:11–16.  
src Godība.

  c M&D 49:6.
 62 a Psm. 15:1–3; 24:3–4;  

1. Nef. 15:33–34;  
Moz. 6:57.

  b M&D 130:7.  
src Mūžīgā dzīve.

 63 a M&D 88:96–98.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b Mat. 24:30.

vīzijas gals par bezdievīgo cie
šanām.

50 Un atkal mēs liecinām—jo 
mēs redzējām un dzirdējām, un 
šī ir a liecība par Jēzus Kristus 
evaņģēliju attiecībā uz tiem, kas 
nāks ārā taisno b augšāmcelša
nās reizē—

51 viņi ir tie, kas pieņēma Jēzus 
liecību un a ticēja Viņa Vārdam, 
un tapa b kristīti pēc Viņa apglabā
šanas c veida, tikdami d apglabāti 
ūdenī Viņa Vārdā, un tas saskaņā 
ar pavēli, ko Viņš ir devis—

52 ka turot Viņa pavēles tie 
var tikt a mazgāti un b attīrīti no 
visiem saviem grēkiem, un sa
ņemt Svēto Garu ar c roku uzlik
šanu no tā, kurš ir d ordinēts un 
aizzīmogots šai e varai;

53 un tie, kas uzvar ar ticību 
un tiek a apzīmogoti ar b apsolī
juma Svēto Garu, ko Tēvs izlej 
pār visiem tiem, kas ir taisnīgi 
un patiesi.

54 Viņi ir tie, kas ir a Pirmdzim
tā baznīca.

55 Viņi ir tie, kuru rokās Tēvs 
ir devis a visas lietas—

56 viņi ir tie, kas ir a priesteri 
un ķēniņi, kas ir saņēmuši no 
Viņa pilnības un no Viņa godī
bas;

57 un ir Visuaugstākā a priesteri 
pēc Melhisedeka kārtas, kas bija 
pēc b Ēnoha kārtas, kas bija pēc 
Vienpiedzimušā Dēla c kārtas.

58 Tādēļ, kā tas ir rakstīts, viņi 
ir a dievi, patiesi b Dieva c dēli—

59 tādēļ a viss ir viņu, vai dzī
vība vai nāve, vai tagadējās vai 
nākamās lietas, viss ir viņu, un 
viņi pieder Kristum, un Kristus 
pieder Dievam.

60 Un viņi a uzvarēs visu.
61 Tādēļ neviens lai a nelielās 

ar cilvēkiem, bet drīzāk lai b go
dina Dievu, kas c noliks visus ie
naidniekus Sev zem kājām.

62 Šie a dzīvos Dieva un Viņa 
Kristus b klātbūtnē mūžīgi mū
žos.

63 Šie ir a tie, kurus Viņš at
vedīs Sev līdzi, kad Viņš b nāks 
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 63 c M&D 58:22.  
src Jēzus Kristus—
Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē.

 64 a Jāņa atkl. 20:6.
 65 a src Augšāmcelšanās.
 66 a src Ciāna.
  b Jes. 24:23;  

Ebr. 12:22–24;  
Jāņa atkl. 14:1;  
M&D 84:2; 133:56.

 67 a M&D 45:9–12.
  b Ebr. 12:23;  

M&D 76:53–54.  
src Pirmdzimtais.

 68 a src Dzīvības grāmata.

  b src Jēzus Kristus— 
Soģis.

 69 a M&D 129:3; 138:12.
  b Mor. 10:32–33.
  c src Jaunā un 

mūžīgā derība.
  d src Izpirkt, Grēku 

Izpirkšana.
  e src Asinis.
 70 a M&D 88:28–29; 

131:1–4; 137:7–10.  
src Celestiālā godība.

  b M&D 137:1–4.
  c Mat. 13:43.
 71 a M&D 88:30.  

src Terestriālā  

godība.
  b 1. kor. 15:40–41.
 72 a M&D 137:7, 9.
  b src Likums.
 73 a Al. 40:11–14.  

src Gars.
  b M&D 88:99; 138:8.  

src Elle;  
Glābšana mirušajiem.

  c 1. Pēt. v. 3:19–20; 4:6;  
M&D 138:28–37.

  d src Evaņģēlijs.
 74 a src Liecība.
 78 a 1. kor. 15:40–42.
 79 a M&D 56:16.

debesu mākoņos, lai c valdītu uz 
zemes pār Saviem ļaudīm.

64 Šie ir tie, kam būs daļa pie 
a pirmās augšāmcelšanās.

65 Šie ir tie, kas iznāks taisno 
a augšāmcelšanās reizē.

66 Šie ir tie, kas nākuši pie a Ci
ānas b kalna un pie dzīvā Dieva 
pilsētas, debesu vietas, vissvē
tākās no visām.

67 Šie ir tie, kas nākuši pie eņ
ģeļu neskaitāmiem pulkiem, vis
pārējā sapulcē un a Ēnoha un 
b Pirmdzimtā baznīcā.

68 Šie ir tie, kuru vārdi ir a rak
stīti debesīs, kur Dievs un Kris
tus ir b soģi pār visu.

69 Šie ir tie, kuri ir a taisnie, kas 
sasnieguši b pilnību caur Jēzu, 
c Jaunās Derības starpnieku, 
kurš veica šo pilnīgo d Izpirkša
nu caur Savu e asiņu izliešanu.

70 Šie ir tie, kuru ķermeņi ir 
a celestiāli, kuru b godība ir tā, 
kas no c saules, tieši Dieva Vi
suaugstākā godība, šī godība 
simboliski aprakstīta kā saule 
debess jumā.

71 Un vēl, mēs redzējām a te
restriālo pasauli, un, skatieties 
un raugiet, šie ir tie, kas ir no 
terestriālā, kuru godība atšķiras 

no tās, kas ir Pirmdzimtā baznī
cai, kas ir pieņēmuši Tēva pilnī
bu, tāpat kā b mēness atšķiras no 
saules debess jumā.

72 Lūk, šie ir tie, kas nomira 
a bez b likuma;

73 un arī tie cilvēku a gari, kas 
tiek turēti b cietumā, kurus Dēls 
apmeklēja un c sludināja tiem 
d evaņģēliju, lai viņi taptu tiesāti 
tāpat kā cilvēki miesā;

74 kas nepieņēma Jēzus a liecī
bu miesā, bet vēlāk to pieņēma.

75 Šie ir tie, kas ir godājami 
zemes cilvēki, kas bija cilvēku 
viltības apžilbināti.

76 Šie ir tie, kas saņēma no 
Viņa godības, bet ne no Viņa 
pilnības.

77 Šie ir tie, kas saņēma no 
Dēla klātbūtnes, bet ne no Tēva 
pilnības.

78 Tādēļ viņiem ir a terestriāli 
ķermeņi un nevis celestiāli ķer
meņi, un atšķiras godībā kā mē
ness atšķiras no saules.

79 Šie ir tie, kas nav a drosmīgi 
Jēzus liecībā; tādēļ viņi neiegūst 
kroni pār mūsu Dieva valstību.

80 Un tagad šīs ir beigas vīzi
jai, ko mēs redzējām no teres
triālās, ko Tas Kungs pavēlēja 
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 81 a M&D 88:31.  
src Telestiālā godība.

 82 a M&D 138:21.
 84 a 2. Nef. 9:12;  

Al. 12:11.  
src Elle.

 85 a src Velns.

  b Al. 11:41;  
M&D 43:18; 
88:100–101.

  c src Dieva Jērs.
 87 a M&D 138:37.
 93 a src Godbijība.
 94 a M&D 130:7.

  b src Pirmdzimtais.
  c 1. kor. 13:12.
  d src Labvēlība.
 95 a M&D 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 a 1. kor. 15:40–41.
 99 a 1. kor. 3:4–7, 22.

mums rakstīt, kamēr mēs vēl 
bijām Garā.

81 Un vēl, mēs redzējām a teles
tiālo godību, šī godība ir no tās, 
kas ir mazākā, tāpat kā zvaigž
ņu godība atšķiras no mēness 
godības debess jumā.

82 Šie ir tie, kas nepieņēma 
nedz Kristus evaņģēliju, nedz 
a liecību par Jēzu.

83 Šie ir tie, kas nenoliedz Svē
to Garu.

84 Šie ir tie, kas ir nogāzti a ellē.
85 Šie ir tie, kas netiks atpestīti 

no a velna līdz b pēdējai augšām
celšanās reizei, līdz Tas Kungs, 
patiesi c Jērs Kristus, būs pabei
dzis Savu darbu.

86 Šie ir tie, kas nesaņēma no 
Viņa pilnības mūžīgajā pasaulē, 
bet no Svētā Gara caur terestri
ālo kalpošanu;

87 un terestriālie caur celesti
ālo a kalpošanu.

88 Un arī telestiālie saņem to 
no eņģeļu kalpošanas, kas ir 
nolikti kalpot tiem jeb kuri ir 
nozīmēti būt par gariem, kas 
kalpo tiem; jo tie būs glābšanas 
mantinieki.

89 Un tā mēs redzējām debesu 
vīzijā telestiālo godību, kas ir 
augstāk par visu saprašanu;

90 un neviens cilvēks to nezi
na, kā vien tas, kam Dievs to ir 
atklājis.

91 Un tā mēs redzējām terestri
ālo godību, kas ir pārāka visās 
lietās par telestiālo godību, tieši 

godībā un spēkā, un varenībā, 
un varā.

92 Un tā mēs redzējām celesti
ālo godību, kas ir pārāka visās 
lietās—kur Dievs, patiesi Tēvs, 
valda Savā tronī mūžīgi mūžos;

93 kura troņa priekšā visas 
būtnes noliecas pazemīgā a god
bijībā un godina Viņu mūžīgi 
mūžos.

94 Tie, kas dzīvo Viņa a klātbūt
nē, ir b Pirmdzimtā baznīca; un 
viņi redz, kā paši tiek redzēti, 
un c zina, kā paši tiek zināti, bū
dami saņēmuši no Viņa pilnības 
un no Viņa d labvēlības;

95 un Viņš dara tos a vienlīdzī
gus spēkā un varenībā, un varā.

96 Un celestiālā godība ir vie
na, tāpat kā a saules godība ir 
viena.

97 Un terestriālā godība ir vie
na, tāpat kā mēness godība ir 
viena.

98 Un telestiālā godība ir vie
na, tāpat kā zvaigžņu godība 
ir viena; jo, kā viena zvaigzne 
atšķiras no citas zvaigznes godī
bā, tāpat atšķiras viens no otra 
godībā telestiālajā pasaulē;

99 jo šie ir tie, kas ir no a Pāvila 
un no Apolla, un no Kēfas.

100 Šie ir tie, kas saka, ka viņi 
daži ir no viena un citi no otra—
citi no Kristus un citi no Jāņa, un 
citi no Mozus, un citi no Ēlijas, 
un citi no Esajas, un citi no Jesa
jas, un citi no Ēnoha;

101 bet nepieņēma nedz evaņ
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 101 a src Jaunā un 
mūžīgā derība.

 102 a 1. tes. 4:16–17;  
M&D 88:96–98.

  b M&D 78:21.
 103 a Jāņa atkl. 21:8;  

M&D 63:17–18.
  b src Meli.
  c src Laulības 

pārkāpšana.
 104 a src Sodība.
 105 a Jūd. v. 1:7.
 106 a src Elle.

  b M&D 19:3–20.
  c M&D 87:6.
  d Ef. 1:10.
  e 1. kor. 15:24–28.
  f Ebr. 10:14.
 107 a Jāņa atkl. 19:15;  

M&D 88:106; 
133:46–53.

  b 1. Moz. 49:10–12;  
Jes. 63:1–3.

 108 a M&D 137:3.
 110 a Fil. 2:9–11;  

Mos. 27:31.

 111 a Jāņa atkl. 20:12–13.  
src Darbi.

  b Jāņa 14:2;  
M&D 59:2; 81:6.

 112 a M&D 29:29.
  b Jāņa atkl. 21:23–27.
 114 a Jāņa atkl. 15:3;  

Morm. 9:16–18;  
Moz. 1:3–5.

  b Jēk. 4:8.
 115 a 2. kor. 12:4.
 116 a 3. Nef. 17:15–17; 

19:32–34.

ģēliju, nedz Jēzus liecību, nedz 
praviešus, nedz a mūžīgo derī
bu.

102 Visbeidzot, šie visi ir tie, 
kas netiks sapulcināti ar svē
tajiem, lai tiktu a aizrauti Pirm
dzimtā b baznīcā un uzņemti 
mākonī.

103 Šie ir a tie, kas ir b meļi un 
burvji, un c laulības pārkāpēji, 
un netikļi, un katrs, kas mīl un 
runā melus.

104 Šie ir tie, kas cieš Dieva 
a dusmas uz zemes.

105 Šie ir tie, kas cieš mūžīgās 
uguns a atriebību.

106 Šie ir tie, kas tiek nogāzti 
a ellē un b cieš c Visvarenā Dieva 
dusmas līdz laiku d pilnībai, kad 
Kristus būs e nolicis visus ienaid
niekus Sev zem kājām un būs 
f pabeidzis Savu darbu;

107 kad Viņš nodos valstību 
un stādīs to priekšā Tēvam ne
notraipītu, sacīdams: Es esmu 
uzvarējis, un esmu a minis b vīna 
spaidu viens pats, patiesi Vis
varenā Dieva dusmu niknuma 
vīna spaidu.

108 Tad Viņš tiks kronēts ar 
Viņa godības kroni, lai sēdētu 
Viņa varas a tronī valdīt mūžīgi 
mūžos.

109 Bet skatieties un raugiet, 

mēs redzējām telestiālās pasau
les godību un iedzīvotājus, ka 
viņi bija neskaitāmi kā zvaig
znes debess jumā vai kā smiltis 
jūras krastā;

110 un dzirdējām Tā Kunga bal
si sakām: Šie visi lieksies ceļos, 
un katra mēle a atzīsies Viņam, 
kas sēž tronī mūžīgi mūžos;

111 jo viņi tiks tiesāti pēc sa
viem darbiem, un katrs cilvēks 
saņems atbilstoši saviem paša 
a darbiem, savu paša valdījumu 
b mājokļos, kas ir sagatavoti;

112 un viņi būs Visuaugstākā 
kalpi; bet a kur Dievs un Kristus 
b mīt, tie nevar nākt, pasaulēs 
bez gala.

113 Šīs ir beigas vīzijai, ko mēs 
redzējām, ko mums bija pavē
lēts pierakstīt, kamēr mēs vēl 
bijām Garā.

114 Bet a lieli un brīnumaini ir 
Tā Kunga darbi un Viņa valstī
bas b noslēpumi, ko Viņš mums 
parādīja, kas ir augstāk par visu 
saprašanu godībā un varenībā, 
un valdīšanā;

115 ko Viņš pavēlēja mums, ka
mēr mēs vēl bijām Garā, ka mēs 
nedrīkstam rakstīt un nevienam 
cilvēkam nav a ļauts izrunāt;

116 nedz arī cilvēks ir a spējīgs 
tos darīt zināmus, jo tos var 
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 116 b 1. kor. 2:10–12.
77 1 a M&D 130:6–9.
  b M&D 88:17–20, 

25–26.
  c src Celestiālā 

godība;  
Zeme—Zemes 

   galīgais stāvoklis.
 2 a src Simbolisms.
  b src Debesis.
  c src Paradīze.
  d src Prieks.
  e Et. 3:15–16;  

Ābr. 5:7–8.  

src Gars.
  f Moz. 3:19.
 3 a M&D 93:30;  

Moz. 3:9.
  b M&D 93:33–34.
 4 a src Zināšanas.
  b src Spēks, vara.

redzēt un b saprast tikai ar Svēto 
Garu, ko Dievs dāvā tiem, kas 
mīl Viņu un šķīstās Viņa priekšā;

117 kuriem Viņš dāvā šo pri
vilēģiju redzēt un zināt pašiem;

118 lai caur Gara spēku un 

izpausmi, kamēr miesā, viņi 
varētu izturēt Viņa klātbūtni go
dības pasaulē.

119 Un gods, un slava, un vara 
Dievam un Jēram mūžīgi mū
žos. Āmen.

77. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Hairemā, Ohaio štatā, 
aptuveni 1832. gada martā. Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Sais
tībā ar Svēto Rakstu tulkošanu es saņēmu sekojošo Jāņa Atklāsmes 
izskaidrojumu.”

1–4, Zvēriem ir gari un tie dzī
vos mūžīgā laimē; 5–7, Šīs zemes 
laicīgā eksistence ir 7  000 gadu; 
8–10, Dažādi eņģeļi atjauno 
evaņģēliju un kalpo uz zemes; 11, 
144  000 apzīmogošana; 12–14, 
Kristus nāks septītā gadu tūksto
ša sākumā; 15, Divi pravieši tiks 
celti jūdu tautai.

Jautājums. Kas ir tā a stikla jūra, 
par ko runā Jānis Atklāsmes 
grāmatas 4. nodaļas 6. pantā?

Atbilde. Tā ir b zeme tās svētī
tajā, nemirstīgajā un c mūžīgajā 
stāvoklī.

2 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
četrām dzīvām būtnēm, par ko 
runāts tajā pašā pantā?

A. Tas ir a tēlains apraksts, ko 
izmanto atklājējs Jānis, aprak
stot b debesis, Dieva c paradīzi, 
cilvēka d laimi un zvērus, rāpu
ļus un debesu putnus, to, kas 

ir garīga būtne, līdzīga tai, kas 
ir laicīga; un to, kas ir laicīga, 
līdzīga tai, kas ir garīga; cilvēka 
e gars ir līdzīgs viņa miesai, tā
pat kā arī f zvēra un katras citas 
radības gars, ko Dievs ir radījis.

3 J. Vai četri zvēri attēlo atse
višķus zvērus, vai tie pārstāv 
šķiras vai kārtas?

A. Tie attēlo četrus atsevišķus 
zvērus, kas tika parādīti Jānim, 
lai simbolizētu būtņu šķiru go
dību to iepriekš nolemtajā kārtā 
jeb radīšanas a sfērā, priecājoties 
par viņu mūžīgo b laimi.

4 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
acīm un spārniem, kas bija tām 
būtnēm?

A. Viņu acis ir gaismas un 
a zināšanu simbols, tas ir,—tās 
ir pilnas ar zināšanām; un viņu 
spārni ir b spēka simbols kustī
bai, darbībai, u.c.

5 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
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divdesmit un četriem a vecajiem, 
par ko runā Jānis?

A. Mums ir jāsaprot, ka šie 
vecaji, kurus Jānis redzēja, bija 
vecaji, kas bijuši b uzticīgi kalpo
šanas darbam un bija miruši; kas 
piederēja c septiņām draudzēm 
un tad bija Dieva paradīzē.

6 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
grāmatu, ko Jānis redzēja, kas 
bija a aizzīmogota aizmugurē ar 
septiņiem zīmogiem?

A. Mums ir jāsaprot, ka tā satur 
atklāto Dieva gribu, b noslēpumus 
un darbus, Viņa saimniecības ap
slēptās lietas, kas attiecas uz šo 
c zemi septiņu tūkstošu gadu lai
kā jeb tās laicīgo eksistenci.

7 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
septiņiem zīmogiem, ar ko tā 
bija aizzīmogota?

A. Mums ir jāsaprot, ka pir
mais zīmogs ietver a pirmo tūk
stoš gadu lietas un tāpat otrais 
zīmogs otros tūkstoš gadus, un 
tā tālāk līdz septītajam.

8 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
četriem eņģeļiem, par ko runāts 
Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 
1. pantā?

A. Mums ir jāsaprot, ka tie ir čet
ri eņģeļi, sūtīti no Dieva, kuriem 
ir dota vara pār četrām zemes da
ļām, glābt dzīvību un iznīcināt; 
šie ir tie, kam ir a mūžīgais evaņ
ģēlijs, nododams katrai tautai, 
ciltij, valodai un tautībai; kam ir 
vara aizvērt debesis, saistīt dzīvei 
vai nogāzt tumsības b apgabalos.

9 J. Kas mums ir jāsaprot ar eņ
ģeli, uzkāpjam no austrumiem, 
Atklāsmes grāmatas 7. nodaļas 
2. pantā?

A. Mums ir jāsaprot, ka eņģe
lis, kas uzkāpj no austrumiem, 
ir tas, kuram ir dots dzīvā Dieva 
zīmogs pār divpadsmit a Israēla 
ciltīm; tādēļ viņš sauc četriem 
eņģeļiem, kam ir mūžīgais 
evaņģēlijs, sakot: Nesamaitājiet 
zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr 
mēs apzīmogosim mūsu Dieva 
kalpus uz viņu b pierēm. Un, 
ja jūs pieņemsit to, šis ir c Ēlija, 
kam bija jānāk, lai sapulcinātu 
kopā Israēla ciltis un visu d at
jaunotu.

10 J. Kurā laikā tas, par ko 
tiek runāts šajā nodaļā, tiks pa
veikts?

A. Tam ir jātiek paveiktam 
a sestajā gadu tūkstotī jeb atda
rot sesto zīmogu.

11 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
a simts četrdesmit un četru tūk
stošu apzīmogošanu no visām 
Israēla ciltīm—divpadsmit tūk
stoši no katras cilts?

A. Mums ir jāsaprot, ka tie, kas 
ir apzīmogoti, ir b augstie pries
teri, ordinēti pēc Dieva svētās 
kārtas, lai vadītu mūžīgo evaņ
ģēliju; jo viņi ir tie, kas ir iecelti 
no katras tautas, cilts, valodas 
un tautības no eņģeļiem, kam ir 
dota vara pār tautām uz zemes, 
lai vestu tik daudzus, cik nāks, 
c Pirmdzimtā baznīcā.

 5 a Jāņa atkl. 4:4, 10.
  b Jāņa atkl. 14:4–5.
  c Jāņa atkl. 1:4.
 6 a Jāņa atkl. 5:1.
  b src Dieva noslēpumi.
  c src Zeme.
 7 a M&D 88:108–110.

 8 a Jāņa atkl. 14:6–7.
  b Mat. 8:11–12; 22:1–14;  

M&D 133:71–73.
 9 a Jāņa atkl. 7:4–8.
  b Ec. 9:4.
  c src Ēlija.
  d src Evaņģēlija 

atjaunošana.
 10 a Jāņa atkl. 6:12–17.
 11 a Jāņa atkl. 14:3–5.
  b src Augstais 

priesteris.
  c M&D 76:51–70.  

src Pirmdzimtais.
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12 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
a bazūņu bazūnēšanu, kas mi
nēts Atklāsmes grāmatas 8. no
daļā?

A. Mums ir jāsaprot, ka tā 
kā Dievs radīja pasauli sešās 
dienās un septītajā dienā Viņš 
pabeidza Savu darbu, un b svē
tīja to, un arī izveidoja cilvēku 
no zemes c pīšļiem, tāpat sep
tītā gadu tūkstoša sākumā Tas 
Kungs d svētīs zemi un pabeigs 
cilvēku glābšanu, un e tiesās 
visu, un f pestīs visu, izņemot to, 
ko Viņš nav licis Savā varā, kad 
Viņš būs apzīmogojis visu visu 
lietu galam, un septiņu eņģeļu 
bazūņu bazūnēšana ir Viņa dar
ba sagatavošana un pabeigšana 
septītā gadu tūkstoša sākumā—
ceļa sataisīšana pirms Viņa at
nākšanas laika.

13 J. Kad ir jātiek paveiktam 

tam, kas ir rakstīts Atklāsmes 
grāmatas 9. nodaļā?

A. Tam ir jātiek paveiktam 
pēc septītā zīmoga atdarīšanas, 
pirms Kristus atnākšanas.

14 J. Kas mums ir jāsaprot ar 
mazo grāmatu, ko a apēda Jānis, 
kā minēts Atklāsmes grāmatas 
10. nodaļā?

A. Mums ir jāsaprot, ka tas bija 
norīkojums un priekšraksts vi
ņam b sapulcināt Israēla ciltis; lūk, 
šis ir Ēlija, kuram, kā ir rakstīts, 
jānāk un visu c jāatjauno.

15 J. Kas ir jāsaprot ar diviem 
a lieciniekiem Atklāsmes grāma
tas 11. nodaļā?

A. Tie ir divi pravieši, kas tiks 
celti b jūdu tautai c pēdējās dienās, 
d atjaunošanas laikā, un pravie
tos jūdiem pēc tam, kad tie tiks 
sapulcināti un uzcels Jeruzāle
mes pilsētu savu tēvu e zemē.

 12 a Jāņa atkl. 8:2.
  b 1. Moz. 2:1–3;  

2. Moz. 20:11; 
31:12–17;  
Mos. 13:16–19;  
Moz. 3:1–3;  
Ābr. 5:1–3.

  c 1. Moz. 2:7.

  d M&D 88:17–20.
  e src Jēzus Kristus— 

Soģis.
  f src Pestīt, Pestīts, 

Pestīšana.
 14 a Ec. 2:9–10; 3:1–4;  

Jāņa atkl. 10:10.
  b src Israēls—Israēla 

sapulcināšana.
  c Mat. 17:11.
 15 a Jāņa atkl. 11:1–14.
  b src Jūdi.
  c src Pēdējās dienas.
  d src Evaņģēlija 

atjaunošana.
  e Am. 9:14–15.

78. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1832. gada 1. martā. Todien Pravietis un citi vadītāji bija sapulcēju
šies, lai apspriestu Baznīcas darīšanas. Sākotnēji šajā atklāsmē Pravie
tim, Sidnijam Rigdonam un Ņūelam K. Vitnijam tika norādīts doties 
uz Misūri un organizēt Baznīcas tirdzniecības un iespiešanas darbību, 
izveidojot „uzņēmumu”, kas uzraudzītu šos pūliņus, tādējādi radot 
līdzekļus Ciānas nodibināšanai un nabago labumam. Šis uzņēmums, kas 
bija pazīstams kā Apvienotais uzņēmums, tika izveidots 1832.  gada 
aprīlī un likvidēts 1834.  gadā (skat. 82.  nodaļu). Kādu laiku pēc 
tā likvidēšanas atklāsmē minētā frāze „tirdzniecības un iespiešanas 
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1–4, Svētajiem ir jānodibina un jā
izveido krātuve; 5–12, Gudra viņu 
īpašumu izmantošana vedīs uz 
glābšanu; 13–14, Baznīcai ir jābūt 
neatkarīgai no zemes spēkiem; 15–
16, Mihaēls (Ādams) kalpo Svētā 
(Kristus) vadībā; 17–22, Svētīti ir 
uzticīgie, jo tie iemantos visu.

Tas Kungs runāja uz Džozefu 
Smitu, jaunāko, teikdams: Klau
sieties Mani, saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs, kas esat ordinēti Ma
nas baznīcas a Augstajā priesterī
bā, kas esat sapulcējušies kopā;

2 un uzklausiet a padomu no Tā, 
kurš ir b ordinējis jūs no augstu
miem, kurš runās jūsu ausīs gud
rības vārdus, lai glābšana varētu 
jums būt tanī, ko jūs esat stādī
juši Man priekšā, saka Dievs Tas 
Kungs.

3 Jo patiesi Es saku jums, laiks ir 
pienācis un ir tuvu; un skatieties 
un raugiet, ir vajadzīgs, lai būtu 
Manu ļaužu a organizācija, kas re
gulētu un izveidotu b krātuvi c na
bagajiem no Maniem ļaudīm, gan 
šajā vietā, gan d Ciānas zemē—

4 par ilgstošu un mūžīgu vei
dojumu un kārtību Manai baznī
cai, lai virzītu uz priekšu to lietu, 
ko jūs esat atbalstījuši, uz cilvēka 
glābšanu un jūsu Tēva, kas ir de
besīs, godībai;

5 lai jūs būtu a vienlīdzīgi de
besu lietu saistībās, jā, un zemes 
lietās arī, lai iegūtu debesu lietas.

6 Jo, ja jūs neesat vienlīdzīgi ze
mes lietās, jūs nevarat būt vienlī
dzīgi, iegūstot debesu lietas;

7 jo, ja jūs gribat, lai Es dotu 
jums vietu a celestiālajā pasaulē, 
jums ir b jāsagatavojas, c darot to, 
ko Es esmu pavēlējis jums un 
pieprasījis no jums.

8 Un tagad, patiesi tā saka Tas 
Kungs, ir nepieciešams, lai jūs, 
kas esat apvienojušies šajā a or
denī, visu darītu Manai b godībai;

9 jeb, citiem vārdiem, lai Mans 
kalps Ņūels K. Vitnijs un Mans 
kalps Džozefs Smits, jaunākais, 
un Mans kalps Sidnijs Rigdons 
apspriežas ar svētajiem, kas ir 
Ciānā;

10 savādāk a Sātans meklē no
vērst viņu sirdis no patiesības, 
ka viņi tiktu aptumšoti un nesa
prastu tās lietas, kas ir sagatavo
tas priekš viņiem.

11 Tādēļ pavēli Es dodu jums, 
sagatavoties un noorganizēties 
ar saistību jeb mūžīgo a derību, 
kas nevar tikt lauzta.

12 Un tas, kas to lauž, zaudēs 
savu amatu un stāvokli baznīcā 
un tiks nodots Sātana a sitieniem 
līdz pestīšanas dienai.

13 Lūk, tā ir sagatavošanās, ar 

78 1 a src Melhisedeka 
priesterība.

 2 a src Padoms.
  b src Ordinēt, 

Ordinācija.
 3 a M&D 82:11–12, 

15–21.
  b M&D 72:9–10; 

   83:5–6.
  c M&D 42:30–31.  

src Labklājība.
  d M&D 57:1–2.
 5 a M&D 49:20.  

src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 7 a src Celestiālā godība.

  b M&D 29:8; 132:3.
  c M&D 82:10.
 8 a M&D 92:1.
  b Moz. 1:39.
 10 a src Velns.
 11 a src Derība.
 12 a 1. kor. 5:5;  

M&D 82:21; 104:8–10.

uzņēmumi” Džozefa Smita vadībā tika aizvietota ar frāzi „krātuve 
nabagajiem”, un vārds „uzņēmums” aizvietots ar vārdu „ordenis”.
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ko Es jūs sagatavoju, un pamats, 
un paraugs, ko Es jums dodu, ar 
ko jūs varat izpildīt tās pavēles, 
kas jums ir dotas;

14 lai caur Manu gādību, ne
skatoties uz a bēdām, kas jums 
uzbruks, lai Mana baznīca varē
tu stāvēt neatkarīga pār visām 
citām radībām zem celestiālās 
pasaules;

15 lai jūs varētu nonākt pie tā 
a kroņa, kas jums sagatavots, un 
tiktu darīti par b valdniekiem 
pār daudzām valstībām, saka 
Dievs Tas Kungs, Ciānas Svē
tais, kurš radījis c Ādamondi
Āmana  pamatu;

16 kurš iecēla a Mihaēlu par 
jūsu princi un nostiprināja viņa 
pēdas, un pacēla viņu augšā, un 
deva viņam glābšanas atslēgas 
Tā Svētā—kurš ir bez dienu sā
kuma vai dzīves gala—vadībā 
un zem Viņa padoma.

17 Patiesi, patiesi Es saku jums, 

jūs esat mazi bērni, un jūs vēl ne
esat sapratuši, cik lielas svētības 
Tēvam ir rokās un sagatavotas 
priekš jums;

18 un jūs nespējat tagad visu a pa
nest, tomēr turiet drošu prātu, jo 
Es b vadīšu jūs uz priekšu. Valstība 
ir jūsu, un tās svētības ir jūsu, un 
c mūžības bagātības ir jūsu.

19 Un tas, kurš pieņem visu ar 
a pateicību, tiks darīts godības 
pilns; un šīs zemes lietas tiks pie
mestas, jā, pat b simtkārt vairāk.

20 Tādēļ dariet to, ko Es esmu 
jums pavēlējis, saka jūsu Pestī
tājs, patiesi Dēls a Āmans, kurš 
visu sagatavo, pirms Viņš jūs 
b paņem;

21 jo jūs esat Pirmdzimtā a baz
nīca, un Viņš b paņems jūs māko
nī un noteiks katram cilvēkam 
viņa daļu.

22 Un tas, kas ir uzticīgs un 
a gudrs b pārvaldnieks, iemantos 
c visu. Āmen.

 14 a M&D 58:2–4.
 15 a src Kronis;  

Paaugstināšana.
  b Jāņa atkl. 5:10;  

M&D 76:56–60; 132:19.
  c src Ādamondi 

Āmana.
 16 a M&D 27:11; 107:54–55.  

src Ādams.
 18 a Jāņa 16:12;  

3. Nef. 17:2–3;  
M&D 50:40.

  b M&D 112:10.
  c src Mūžīgā dzīve.
 19 a Mos. 2:20–21.  

src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

  b Mat. 19:29.
 20 a M&D 95:17.

  b 1. tes. 4:17.
 21 a M&D 76:53–54.
  b M&D 88:96–98.
 22 a M&D 72:3–4.
  b src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
  c M&D 84:38.
79 1 a M&D 52:38.  

src Ordinēt, 
Ordinācija.

79. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1832. gada 12. martā.

1–4, Džareds Kārters tiek aicināts 
sludināt evaņģēliju ar Mierinā
tāju.

Patiesi Es saku tev, ka tā ir Mana 

griba, lai Mans kalps Džareds 
Kārters atkal ietu uz austrumu 
zemēm, no vietas uz vietu un no 
pilsētas uz pilsētu, a ordinācijas 
spēkā, ar kuru viņš ir ordinēts, 
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1–5, Stīvens Bērnets un Edens 
Smits tiek aicināti sludināt jebku
rā vietā, ko viņi izvēlēsies.

Patiesi tā saka Tas Kungs Sa
vam kalpam Stīvenam Bēr
netam: Tu ej, tu ej pasaulē un 
a sludini evaņģēliju katrai radī
bai, kas dzird tavas balss skaņu.

2 Un tā kā tu vēlies ceļabiedru, 
Es došu tev Savu kalpu Edenu 
Smitu.

3 Tādēļ jūs ejiet un sludiniet 
Manu evaņģēliju, vai nu uz 
ziemeļiem vai dienvidiem, uz 
austrumiem vai rietumiem, tas 
nav svarīgi, jo jūs nevarat aiziet 
nepareizi.

4 Tādēļ pasludiniet to, ko jūs 
esat dzirdējuši un patiesi ticat, 
un a zināt, ka tā ir patiesība.

5 Lūk, šī ir Tā, kurš jūs ir a aici
nājis, jūsu Pestītāja, patiesi Jēzus 
Kristus, griba. Āmen.

80. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Stīvenam Bērnetam 
Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 7. martā.

 2 a Jāņa 14:26.  
src Mierinātājs.

 4 a M&D 68:5–6.

80 1 a Marka 16:15.
 4 a src Liecība.
 5 a src Aicināt, Dieva 

   aicināts, Aicinājums.

81. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1832.  gada 15.  martā. Frederiks G.  Viljamss tiek aicināts būt par 
augsto priesteri un padomnieku Augstās priesterības prezidijā. 
Vēsturiskie pieraksti rāda, ka tad, kad šī atklāsme tika saņemta 
1832.  gada martā, tā aicināja Džesiju Gauzi prezidijā Džozefa 
Smita padomnieka amatā. Tomēr, kad viņš nespēja turpināt dzīvot 
tādā veidā, kas atbilstu šim aicinājumam, aicinājums pēc tam tika 
pārcelts uz Frederiku G. Viljamsu. Atklāsme (datēta ar 1832. gada 
martu) ir jāuzskata par soli uz oficiālu Augstākā prezidija izvei
došanu, konkrēti aicinot padomnieka amatā šajā institūcijā un 
izskaidrojot šīs iecelšanas dievišķīgumu. Brālis Gauze kalpoja kādu 
laiku, bet tika izslēgts no Baznīcas 1832. gada decembrī. Brālis Vil
jamss tika iecelts minētajā amatā 1833. gada 18. martā.

pasludinot liela prieka vēstis, 
patiesi mūžīgo evaņģēliju.

2 Un Es sūtīšu viņam a Mieri
nātāju, kas mācīs viņam patiesī
bu un ceļu, pa kuru viņam jāiet;

3 un tik daudz, cik viņš ir 

uzticīgs, Es viņu kronēšu atkal 
ar kūlīšiem.

4 Tādēļ lai tava sirds līksmo
jas, Mans kalp Džared Kārter, 
un a nebīsties, saka tavs Kungs, 
patiesi Jēzus Kristus. Āmen.
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1–2, Valstības atslēgas vienmēr tur 
Augstākais prezidijs; 3–7, Ja Frede
riks G.  Viljamss būs uzticīgs šajā 
kalpošanā, viņam būs mūžīgā dzīve.

Patiesi, patiesi Es saku tev, 
Mans kalp Frederik G. Viljams: 
Uzklausi Tā, kurš runā, balsi, 
Tā Kunga, tava Dieva, vārdu un 
ieklausies tajā aicinājumā, kurā 
tu tiec aicināts, patiesi būt par 
a augsto priesteri Manā baznīcā 
un par padomnieku Manam 
kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam;

2 kuram Es esmu devis valstī
bas a atslēgas, kas vienmēr pieder 
Augstās priesterības b prezidijam;

3 tādēļ patiesi Es atzīstu viņu 
un svētīšu viņu, un arī tevi, ciktāl 
tu būsi uzticīgs padomē, amatā, 
kuru Es tev esmu nozīmējis, 

lūdzot vienmēr, balsī un savā 
sirdī, publiski un personiski, 
arī tavā kalpošanā, pasludinot 
evaņģēliju dzīvo zemē un starp 
taviem brāļiem.

4 Un darot to, tu darīsi lielāko 
labumu saviem apkārtējiem un 
veicināsi Tā, kurš ir tavs Kungs, 
a godību.

5 Tādēļ esi uzticīgs, paliec 
tajā amatā, ko Es tev esmu no
zīmējis; a palīdzi vājajiem, pacel 
gurdenās rokas un b stiprini c ne
spēcīgos ceļus.

6 Un, ja tu būsi uzticīgs līdz 
galam, tev būs a nemirstības kro
nis, un b mūžīgā dzīve c mājok
ļos, ko Es esmu sagatavojis Sava 
Tēva namā.

7 Skaties un raugi, šie ir Alfas 
un Omegas, patiesi Jēzus Kris
tus, vārdi. Āmen.

81 1 a src Augstais 
priesteris.

 2 a src Priesterības 
atslēgas.

  b M&D 107:8–9, 22.  
src Augstākais 

   prezidijs.
 4 a Moz. 1:39.
 5 a Mos. 4:15–16.
  b M&D 108:7.
  c Jes. 35:3.
 6 a src Nemirstīgs, 

Nemirstība.
  b src Mūžīgā dzīve;  

Paaugstināšana.
  c Jāņa 14:2–3;  

M&D 59:2; 106:8.

82. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Independencē, Džek
sonas apgabalā, Misūri štatā, 1832.  gada 26.  aprīlī. Tas notika 
Baznīcas augsto priesteru un elderu padomē. Šajā padomē Džozefs 
Smits tika atbalstīts kā Augstās priesterības prezidents, šajā amatā 
viņš jau iepriekš bija iecelts augsto priesteru, elderu un Baznīcas 
locekļu konferencē Amherstā, Ohaio štatā, 1832.  gada 25.  janvārī 
(skat. 75.  nodaļas ievadu). Šajā atklāsmē atkārtojas norādījumi, 
kas doti agrākā atklāsmē (78. nodaļa), par uzņēmuma izveidošanu, 
kas pazīstams kā Apvienotais uzņēmums (Džozefa Smita vadībā 
termins „uzņēmums” vēlāk tika aizstāts ar terminu „ordenis”)—lai 
pārvaldītu Baznīcas tirdzniecības un iespiešanas darbību.

1–4, Kur daudz tiek dots, daudz 
tiek prasīts; 5–7, Tumsība valda 

pasaulē; 8–13, Tas Kungs ir sais
tīts, kad mēs darām to, ko Viņš 
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saka; 14–18, Ciānai jāpieaug 
skaistumā un svētumā; 19–24, 
Katram cilvēkam ir jāmeklē la
bums savam tuvākam.

Patiesi, patiesi Es saku jums, 
Mani kalpi, ka, cik daudz jūs esat 
a piedevuši cits citam jūsu pār
kāpumus, tāpat Es, Tas Kungs, 
piedodu jums.

2 Tomēr starp jums ir tādi, kas 
ir ārkārtīgi grēkojuši; jā, patiesi 
a visi no jums ir grēkojuši; bet 
patiesi Es saku jums, bīstieties 
turpmāk un atturieties no grē
ka, lai smagi sodi nekristu pār 
jūsu galvām.

3 Jo no tā, kuram a daudz tiek 
dots, daudz tiek b prasīts; un tas, 
kurš c grēko pret lielāku d gaismu, 
saņems lielāku nosodījumu.

4 Jūs piesaucat Manu Vārdu 
pēc a atklāsmēm, un Es dodu tās 
jums; un ciktāl jūs neturat Ma
nus vārdus, ko Es dodu jums, 
jūs kļūstat par pārkāpējiem; un 
b taisnība un tiesa ir sods, kas no
teikts Manā likumā.

5 Tādēļ ko Es saku vienam, Es 
saku visiem: a Sargieties, jo b ie
naidnieks izplata savas valdīša
nas, un c tumsība valda;

6 un Dieva dusmas iedegas 
pret zemes iedzīvotājiem, un 
nav neviena, kas dara labu, visi 
ir novirzījušies no a ceļa.

7 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, Es, Tas Kungs, nepielīdzi
nāšu jums nevienu a grēku, ejiet 
savus ceļus un negrēkojiet vairs, 
bet pie tās dvēseles, kas grēko, 
atgriezīsies b iepriekšējie grēki, 
saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

8 Un vēl, Es saku jums, Es 
dodu jums a jaunu pavēli, lai jūs 
varētu saprast Manu gribu attie
cībā uz jums;

9 jeb, citiem vārdiem, Es dodu 
jums norādījumus, kā jums ir 
a jārīkojas Manā priekšā, lai tas 
pārvērstos jums par glābšanu.

10 Es, Tas Kungs, esmu a sais
tīts, kad jūs darāt, ko Es saku, 
bet kad jūs nedarāt, ko Es saku, 
jums nav solījuma.

11 Tādēļ patiesi Es saku jums, 
ka ir nepieciešams Maniem 
kalpiem Edvardam Pārtridžam 
un Ņūelam K. Vitnijam, A. Sid
nijam Gilbertam un Sidnijam 
Rigdonam, un Manam kalpam 
Džozefam Smitam un Džonam 
Vitmeram, un Oliveram Kau
derijam, un V.  V. Felpsam, un 
Martinam Herisam tikt a sais
tītiem ar saistībām un derību, 
kas nevar tikt lauzta ar pārkā
pumu, citādi nekavējoties sekos 
sods, jūsu dažādajos pārvaldī
jumos—

12 lai vadītu nabago lietas un 
visu, kas piederas bīskapijai, 

82 1 a Mat. 6:14–15;  
M&D 64:9–11.

 2 a Rom. 3:23.
 3 a Lūk. 12:48;  

Jēk. v. 4:17.  
src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība.

  b src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

  c src Atkrišana;  
Grēks.

  d Jāņa 15:22–24.  
src Gaisma, 
Kristus gaisma.

 4 a src Atklāsme.
  b src Taisnība.
 5 a src Sargāt, Sargs.
  b src Velns.
  c src Tumsība, garīgā.
 6 a Rom. 3:12;  

M&D 1:16.
 7 a src Grēks.

  b M&D 1:32–33; 58:43.
 8 a Jāņa 13:34.
 9 a M&D 43:8.
 10 a Joz. 23:14;  

1. Ķēn. 8:23;  
M&D 1:38; 130:20–21.  
src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt;  
Svētīt, Svētīts, Svētība.

 11 a M&D 78:3–7, 11–15.
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gan Ciānas zemē, gan Kērtlan
des zemē;

13 jo Es esmu iesvētījis Kērt
landes zemi Manis noliktajā lai
kā Visuaugstā svēto labumam 
un Ciānas a stabam.

14 Jo Ciānai jāpieaug skaistu
mā un svētumā; tās robežām ir 
jāpaplašinās; tās stabiem ir jā
nostiprinās; jā, patiesi Es saku 
jums, a Ciānai ir jāceļas un jā
tērpjas savās b skaistajās drānās.

15 Tādēļ Es dodu jums šo pa
vēli, lai jūs saistītos ar šo derību, 
un tas tiks darīts saskaņā ar Tā 
Kunga likumiem.

16 Lūk, šeit arī ir gudrība Manī 
jūsu labumam.

17 Un jums ir jābūt a vienlīdzī
giem jeb, citiem vārdiem, jums 
ir jābūt vienādām tiesībām uz 
īpašumiem, lai jūs labi pārval
dītu jūsu pārvaldījumu lietas, 
katram cilvēkam atbilstoši viņa 
vēlmēm un viņa vajadzībām, 
ciktāl viņa vēlmes ir taisnīgas—

18 un tas viss dzīvā Dieva baz
nīcas labumam, lai katrs cilvēks 
varētu pilnveidot savu a talan
tu, lai katrs cilvēks varētu iegūt 

citus talantus, jā, pat simtkārtī
gi, lai nodotu Tā Kunga b krātu
vē, lai kļūtu par visas baznīcas 
kopīgo īpašumu—

19 katrs cilvēks, meklēdams 
labumu savam tuvākam un da
rīdams visu ar a aci, vērstu tikai 
uz Dieva godību.

20 Šo a ordeni Es esmu nolicis, 
lai būtu par mūžīgu ordeni jums 
un jūsu pēctečiem, ciktāl jūs ne
grēkojat.

21 Un ar dvēseli, kas grēko 
pret šo derību un nocietina savu 
sirdi pret to, ir jārīkojas saskaņā 
ar Manas baznīcas likumiem un 
jānodod Sātana a sitieniem līdz 
pestīšanas dienai.

22 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, un tā ir gudrība, dariet sev 
draugus ar netaisnā mamona lī
dzekļiem, un viņi jūs neiznīcinās.

23 Atstājiet tiesu Manā ziņā, jo 
tā ir Mana, un Es a atmaksāšu. 
Miers lai ir ar jums; Manas svē
tības lai paliek ar jums.

24 Jo patiesi a valstība vēl ir 
jūsu un būs mūžīgi, ja jūs ne
atkritīsit no savas nelokāmības. 
Patiesi tā. Āmen.

 13 a Jes. 33:20; 54:2.  
src Stabs.

 14 a src Ciāna.
  b Jes. 52:1;  

M&D 113:7–8.
 17 a M&D 51:3.  

src Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 18 a Mat. 25:14–30;  

M&D 60:13.  
src Dāvana;  
Gara dāvanas.

  b M&D 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
src Krātuve.

 19 a M&D 88:67.  
src Acs, Acis.

 20 a src Apvienotais 

ordenis.
 21 a M&D 104:8–10.
 23 a Rom. 12:19;  

Morm. 3:15.
 24 a Lūk. 12:32;  

M&D 64:3–5.  
src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

83. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Independencē, Misūri 
štatā, 1832. gada 30. aprīlī. Šī atklāsme tika saņemta, kad Pravietis 
sēdēja padomē ar saviem brāļiem.
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1–4, Sievietēm un bērniem ir tiesī
bas uz uzturu no saviem vīriem un 
tēviem; 5–6, Atraitnēm un bāreņiem 
ir tiesības uz uzturu no Baznīcas.

Patiesi tā saka Tas Kungs, pa
pildinot baznīcas likumus attie
cībā uz sievietēm un bērniem, 
tiem, kas pieder pie baznīcas, 
kas ir a zaudējuši savus vīrus vai 
tēvus:

2 Sievietēm ir a tiesības uz ap
gādību no saviem vīriem, līdz 
viņu vīri tiek paņemti; un ja tās 
netiek atrastas kā pārkāpējas, 
viņām ir jāpaliek baznīcā.

3 Un ja viņas nav uzticīgas, vi
ņām nebūs palikt baznīcā, tomēr 
tās var palikt savos mantojumos 
saskaņā ar zemes likumiem.

4 Tiesības uz apgādību no sa
viem vecākiem ir visiem a bēr
niem, līdz tie kļūst pilngadīgi.

5 Un pēc tam viņiem ir tiesības 
saņemt no baznīcas jeb, citiem 
vārdiem, no Tā Kunga a krātu
ves, ja viņu vecākiem nav nekā, 
ko dot viņiem mantojumā.

6 Un krātuvei ir jātiek uzturē
tai ar baznīcas ziedojumiem, un 
a atraitnes un bāreņi ir jānodroši
na, kā arī b nabagi. Āmen.

83 1 a Jēk. v. 1:27.
 2 a 1. Tim. 5:8.
 4 a Mos. 4:14.
 5 a M&D 78:3. 

   src Krātuve.
 6 a src Atraitne.
  b Mos. 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  

M&D 42:30–39.  
src Nabags.

84. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1832. gada 22. un 23. septembrī. Septembra mēnesī elderi sāka 
atgriezties no savām misijām austrumu zemēs un atskaitīties par 
saviem darbiem. Tas bija tad, kad viņi bija kopā šajā prieka laikā, kad 
sekojošais ziņojums tika saņemts. Pravietis to nosauca par atklāsmi 
par priesterību.

1–5, Jaunā Jeruzāleme un templis 
tiks uzcelts Misūri štatā; 6–17, 
Tiek dota priesterības līnija no 
Mozus līdz Ādamam; 18–25, Lie
lākā priesterība tur Dieva atziņas 
atslēgas; 26–32, Mazākā pries
terība tur eņģeļu kalpošanas un 
sagatavošanas evaņģēlija atslē
gas; 33–44, Vīrieši iegūst mūžīgo 
dzīvi caur priesterības zvērestu 
un derību; 45–53, Kristus Gars 
apgaismo cilvēkus, un pasaule 
guļ grēkā; 54–61, Svētajiem ir 
jāliecina par tām lietām, ko viņi 

ir saņēmuši; 62–76, Viņiem ir jā
sludina evaņģēlijs, un zīmes se
kos; 77–91, Elderiem ir jādodas uz 
priekšu bez naudas maka un ceļa 
somas, un Tas Kungs parūpēsies 
par viņu vajadzībām; 92–97, Sēr
gas un lāsti gaida tos, kas norai
da evaņģēliju; 98–102, Tiek dota 
jauna Ciānas pestīšanas dziesma; 
103–110, Lai katrs cilvēks paliek 
savā paša amatā un strādā savā 
paša aicinājumā; 111–120, Tā 
Kunga kalpiem ir jāpasludina pē
dējo dienu postīšanas negantība.
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84 1 a src Lūgšana.
 2 a src Israēls—Israēla 

sapulcināšana.
  b Ap. d. 3:19–21.
  c src Svētais.
  d Jes. 2:2–5;  

Ebr. 12:22;  
Jāņa atkl. 14:1;  
M&D 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Et. 13:2–11;  
M&D 42:8–9; 
45:66–67; 

   TA 1:10.  
src Jaunā Jeruzāleme.

 3 a M&D 57:3.
 4 a src Jaunā Jeruzāleme.
  b src Templis,  

Tā Kunga nams.
 5 a M&D 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 a src Jetrus.
  b src Roku uzlikšana.
 14 a src Ābrahāms.
  b src Melhisedeks.
  c src Noa, Bībeles 

patriarhs.
 15 a src Ēnohs.
 16 a src Ābels.
  b Moz. 5:29–32.
  c M&D 107:40–57.
  d src Ādams.
 17 a Al. 13:1–19;  

Ābr. 2:9, 11.  
src Melhisedeka 
priesterība.

 18 a src Ārona priesterība.
  b src Ārons, 

Mozus brālis.

Atklāsme no Jēzus Kristus viņa 
kalpam Džozefam Smitam, jau
nākajam, un sešiem elderiem, 
kad viņi apvienoja savas sirdis 
un a raidīja savas balsis uz aug
stumiem.

2 Jā, Tā Kunga vārds attiecībā 
uz Viņa baznīcu, nodibinātu pē
dējās dienās Viņa ļaužu a atjau
nošanai, kā Viņš ir teicis ar Savu 
b praviešu muti, un Viņa c svēto 
sapulcināšanai, lai stāvētu uz 
d Ciānas kalna, kas būs e Jaunās 
Jeruzālemes pilsēta.

3 Šī pilsēta tiks uzcelta, sākot 
ar a tempļa zemesgabalu, kas ir 
nozīmēts ar Tā Kunga pirkstu 
Misūri štata rietumu robežās un 
iesvētīts ar Džozefa Smita, jau
nākā, roku, un citiem, ar kuriem 
Tas Kungs ir ļoti apmierināts.

4 Patiesi šis ir Tā Kunga vārds, 
ka pilsētai a Jaunā Jeruzāleme ir 
jātop uzceltai, sapulcinot svē
tos, sākot no šīs vietas, tas ir, no 
b tempļa vietas, šis templis tiks 
uzcelts šinī paaudzē.

5 Jo patiesi visa šī paaudze ne
zudīs, tiekams tiks uzcelts nams 
Tam Kungam, un mākonis no
laidīsies pār to, šis mākonis pa
tiesi būs Tā Kunga a godība, kas 
piepildīs to namu.

6 Un Mozus dēli, saskaņā ar 

svēto priesterību, ko viņš saņē
ma zem sava sievastēva a Jetrus 
b rokas;

7 un Jetrus saņēma to zem Kā
leba rokas;

8 un Kālebs saņēma to zem Ēli
hus rokas;

9 un Ēlihus zem Jeremaja rokas;
10 un Jeremaja zem Gada ro

kas;
11 un Gads zem Esajas rokas;
12 un Esaja saņēma to zem 

Dieva rokas.
13 Esaja arī dzīvoja Ābrahāma 

dienās un tika viņa svētīts—
14 šis a Ābrahāms saņēma 

priesterību no b Melhisedeka, 
kurš saņēma to caur savu tēvu 
izcelsmi līdz pat c Noam;

15 un no Noas līdz a Ēnoham 
caur viņu tēvu izcelsmi;

16 un no Ēnoha līdz a Ābelam, 
kurš tika nokauts ar sava brāļa 
b sazvērestību un c saņēma pries
terību pēc Dieva pavēles ar sava 
tēva d Ādama roku, kurš bija pir
mais cilvēks—

17 šī a priesterība turpinās Die
va baznīcā visās paaudzēs un ir 
bez dienu sākuma vai gadu gala.

18 Un Tas Kungs piešķīra 
a priesterību arī b Āronam un viņa 
pēcnācējiem caur visām viņu 
paaudzēm, šī priesterība arī tur
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 18 c M&D 13.
 19 a M&D 63:23;  

107:18–19.  
src Dieva noslēpumi.

  b Ābr. 1:2.
 20 a src Priekšraksti.
 21 a src Pilnvaras;  

Priesterība.
 22 a M&D 67:11.
 23 a 2. Moz. 19:5–11; 33:11.
  b src Iesvētīšana.
  c 2. Moz. 24:9–11;  

M&D 93:1.
 24 a 2. Moz. 20:18–21; 32:8;  

5. Moz. 9:23;  

1. Nef. 17:30–31, 42.
  b Psm. 95:8; Ebr. 3:8–11;  

Jēk. 1:7–8; Al. 12:36.
  c DžST 2. Moz. 34:1–2 

(Pielikums);  
4. Moz. 14:23;  
Ebr. 4:1–11.

 25 a 5. Moz. 34:1–5.
  b src Melhisedeka 

priesterība.
 26 a src Ārona priesterība.
  b M&D 107:20.
  c M&D 13.
 27 a src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.

  b src Kristīšana, Kristīt.
  c src Grēku piedošana.
  d Ebr. 7:11–16.
  e src Mozus likums, 

Mozus bauslība.
  f src Jānis Kristītājs.
  g Lūk. 1:15.
 28 a Jes. 40:3; Mat. 3:1–3;  

Jāņa 1:23.
  b Mat. 28:18;  

Jāņa 17:2;  
1. Pēt. v. 3:22;  
M&D 93:16–17.

 29 a M&D 107:5.
 31 a M&D 128:24.

pinās un c paliek mūžīgi ar pries
terību, kas ir pēc Dieva svētākās 
kārtas.

19 Un šī lielākā priesterība 
vada evaņģēliju un tur valstī
bas a noslēpumu atslēgu, patiesi 
Dieva b atziņas atslēgu.

20 Tādēļ tās a priekšrakstos tiek 
pasludināts dievišķības spēks.

21 Un bez tās priekšrakstiem 
un priesterības a pilnvarām die
višķības spēks netiek pasludi
nāts cilvēkiem miesā;

22 jo bez tām neviens a cilvēks 
nevar redzēt Dieva, patiesi 
Tēva, seju un palikt dzīvs.

23 Tad nu šis a Mozus skaidri 
mācīja Israēla bērniem tuksnesī 
un uzcītīgi centās b iesvētīt savus 
ļaudis, lai viņi varētu c redzēt 
Dieva seju;

24 bet viņi a nocietināja savas 
sirdis un nevarēja izturēt Viņa 
klātbūtni; tādēļ Tas Kungs Sa
vās b dusmās, jo Viņa niknums 
bija iededzies pret tiem, zvērē
ja, ka tie c neieies Viņa atdusā, 
būdami tuksnesī, kura atdusa ir 
Viņa godības pilnība.

25 Tādēļ Viņš paņēma a Mozu 
no viņu vidus un svēto b pries
terību arī;

26 un mazākā a priesterība 

turpinājās, šī priesterība tur eņ
ģeļu b kalpošanas un sagatavo
šanas evaņģēlija c atslēgas;

27 kurš evaņģēlijs ir a grēku no
žēlošanas un b kristīšanas, un 
grēku c piedošanas evaņģēlijs, 
un d miesīgo baušļu e likums, ko 
Tas Kungs Savās dusmās lika tur
pināt Ārona namam starp Isra
ēla bērniem līdz f Jānim, kuru 
Dievs cēla g piepildītu ar Svēto 
Garu jau no mātes miesām.

28 Jo viņš tika kristīts jau savā 
bērnībā un tika Dieva eņģeļa 
ordinēts tajā laikā, kad viņš vēl 
bija astoņas dienas vecs, šai va
rai—uzvarēt jūdu valstību un 
a darīt taisnu Tā Kunga ceļu Viņa 
ļaužu priekšā, lai sagatavotu tos 
Tā Kunga atnākšanai, kura ro
kās ir dota b visa vara.

29 Un vēl, eldera un bīskapa 
amati ir nepieciešams a pielikums, 
kas pieder augstajai priesterībai.

30 Un vēl, skolotāja un diakona 
amati ir nepieciešams pielikums, 
kas pieder mazākajai priesterī
bai, kura tika piešķirta Āronam 
un viņa dēliem.

31 Tādēļ, kā Es sacīju attiecī
bā uz Mozus dēliem—jo Mozus 
dēli un arī Ārona dēli ziedos 
pieņemamu a ziedojumu un 
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 31 b M&D 57:3.
 32 a src Godība.
  b Ebr. 12:22;  

M&D 76:66; 
84:2; 133:56.

  c src Jēzus Kristus 
Baznīca.

 33 a src Cienīgs, 
Cienīgums.

  b src Priesterība.
  c src Iesvētīšana.
 34 a M&D 132:30–32.  

src Ābrahāma derība.
  b Gal. 3:29;  

Ābr. 2:9–11.  
src Ābrahāms—

Ābrahāma pēcnācēji.
  c src Izredzētie.
 36 a Mat. 10:40–42;  

Lūk. 10:16;  
M&D 112:20.

 37 a Jāņa 13:20.
 38 a Lūk. 12:43–44;  

Rom. 8:32;  
Jāņa atkl. 21:7;  
3. Nef. 28:10;  
M&D 132:18–20.  
src Paaugstināšana.

 39 a src Priesterības 
zvērests un derība.

 41 a src Atkrišana.
  b M&D 76:34–38; 

132:27.
 42 a M&D 84:88.
 43 a 1. Nef. 15:23–25;  

M&D 1:14.
 44 a 5. Moz. 8:3;  

Mat. 4:4;  
M&D 98:11.

 45 a Psm. 33:4.  
src Dieva vārds.

  b src Patiesība.
 46 a src Gaisma,  

Kristus gaisma;  
Sirdsapziņa.

  b Jāņa 1:9;  
M&D 93:2.

upuri Tā Kunga namā, šis nams 
tiks uzcelts Tam Kungam šajā 
paaudzē uz šī iesvētītā b zemes 
gabala, ko Es esmu noteicis—

32 un Mozus un Ārona dēli tiks 
piepildīti ar Tā Kunga a godību 
b Ciānas kalnā Tā Kunga namā, 
šie dēli esat jūs; un arī daudzi, 
kurus Es esmu aicinājis un sūtījis 
uz priekšu celt Manu c baznīcu.

33 Jo tie, kas ir a uzticīgi, iegūs
tot šīs divas b priesterības, par 
kurām Es runāju, un vairojot sa
vus aicinājumus, tiek c iesvētīti 
ar Garu savu ķermeņu atjauno
šanai.

34 Viņi kļūst par Mozus un 
Ārona dēliem un a Ābrahāma 
b pēcnācējiem, un Dieva baznīcu 
un valstību, un c izredzētajiem.

35 Un arī, visi tie, kas pieņem 
šo priesterību, pieņem Mani, 
saka Tas Kungs;

36 jo kas pieņem Manus kal
pus, a pieņem Mani;

37 un kas a pieņem Mani, pie
ņem Manu Tēvu;

38 un kas pieņem Manu Tēvu, 
pieņem Mana Tēva valstību; 
tādēļ tam tiks dots a viss, kas ir 
Manam Tēvam.

39 Un šis ir saskaņā ar a zvēres

tu un derību, kas piederas pries
terībai.

40 Tādēļ visi tie, kas pieņem 
priesterību, pieņem šo zvērestu 
un derību no Mana Tēva, ko tie 
nevar lauzt, nedz arī tā var tikt 
izmainīta.

41 Bet tam, kurš a lauž šo derību 
pēc tam, kad viņš to ir pieņēmis, 
un pilnīgi novēršas no tās, b ne
būs grēku piedošanas nedz šinī 
pasaulē, nedz nākamajā pasaulē.

42 Un ak vai visiem tiem, kas 
nenāk pie šīs priesterības, ko 
jūs esat saņēmuši, ko Es tagad 
piešķiru jums, kas esat klāt šajā 
dienā, ar Savu paša balsi no de
besīm, un patiesi Es esmu uzde
vis debesu pulkiem un Saviem 
a eņģeļiem rūpēties par jums.

43 Un tagad Es dodu jums 
pavēli piesargāties, uzcītīgi pie
vērst a vērību mūžīgās dzīves 
vārdiem.

44 Jo jūs a dzīvosit ar katru vār
du, kas nāk no Dieva mutes.

45 Jo Tā Kunga a vārds ir patie
sība, un kas ir b patiesība, ir gais
ma, un kas ir gaisma, ir Gars, 
patiesi Jēzus Kristus Gars.

46 Un Gars dod a gaismu b kat
ram cilvēkam, kas nāk pasaulē; 
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 48 a src Iedvesma, 
Iedvesmot.

  b src Derība;  
Jaunā un mūžīgā 
derība.

 49 a 1. Jāņa 5:19.
  b src Tumsība, garīgā.
 50 a src Grēks.
  b Gal. 4:9.
 52 a Jāņa 10:27.
 53 a src Pasaule.

  b Rom. 8:22;  
Moz. 7:48.

  c src Pasaulīgums.
 54 a src Neticība.
 55 a src Veltīgs,  

Uzpūtība.
 57 a Jer. 31:31–34.
  b src Mormona 

Grāmata.
  c 1. Nef. 13:40–41.
  d Jēk. v. 1:22–25;  

M&D 42:13–15.
 60 a M&D 18:34–36.
 61 a Dan. 9:9.  

src Piedot.
  b M&D 43:34; 

88:121; 100:7.
 62 a Marka 16:15;  

M&D 1:2–5.  
src Misionāru darbs.

un Gars apgaismo katru cilvēku 
visā pasaulē, kas uzklausa Gara 
balsi.

47 Un katrs, kas uzklausa Gara 
balsi, nāk pie Dieva, patiesi 
Tēva.

48 Un Tēvs a māca tam par b de
rību, ko Viņš ir atjaunojis un 
piešķīris jums, kas ir piešķirta 
jums jūsu labumam un ne tikai 
jūsu labumam, bet arī visas pa
saules labumam.

49 Un visa a pasaule guļ grēkā 
un sten zem b tumsības un zem 
grēka jūga.

50 Un ar šo jūs varat zināt, ka 
tie ir zem a grēka b jūga, tāpēc ka 
tie nenāk pie Manis.

51 Jo kas nenāk pie Manis, ir 
zem grēka jūga.

52 Un kas nepieņem Manu bal
si, nepazīst a Manu balsi un nav 
no Manis.

53 Un ar šo jūs varat atšķirt 
taisnīgos no ļaunajiem un zināt, 
ka visa a pasaule pat tagad b sten 
zem c grēka un tumsības.

54 Un jūsu prāti iepriekš ir 
bijuši aptumšoti a neticības dēļ 
un tādēļ, ka jūs esat nevērīgi 
izturējušies pret to, ko jūs esat 
saņēmuši—

55 šī a uzpūtība un neticība ir 
novedusi visu baznīcu zem no
sodījuma.

56 Un šis nosodījums gulstas 

uz visiem Ciānas bērniem, pa
tiesi visiem.

57 Un viņi paliks zem šī noso
dījuma, līdz viņi nožēlos grēkus 
un atcerēsies jauno a derību, 
tieši b Mormona Grāmatu un c ie
priekšējās pavēles, ko Es tiem 
esmu devis, ne tikai runāt, bet 
d rīkoties atbilstoši tam, ko Es 
esmu rakstījis—

58 lai viņi varētu nest Tēva 
valstībai pienācīgu augli, savā
dāk paliek pletne un sods, kas 
tiks izlieti pār Ciānas bērniem.

59 Jo vai valstības bērni apgā
nīs Manu svēto zemi? Patiesi Es 
saku jums: Nē.

60 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, kas tagad dzirdat Manus 
a vārdus, kas ir Mana balss, svē
tīti jūs esat, ciktāl jūs pieņemat 
šīs lietas;

61 jo Es a piedošu jums jūsu 
grēkus ar šo pavēli—ka jūs pa
liekat nelokāmi savos prātos 
b nopietnībā un lūgšanas garā, 
liecinot visai pasaulei par tām 
lietām, kas jums ir darītas zinā
mas.

62 Tādēļ a eita pa visu pasauli; 
un uz katru vietu, kurp jūs ne
varat iet, jūs sūtīsit, lai liecība 
varētu iziet no jums pa visu pa
sauli pie katras radības.

63 Un kā Es sacīju Saviem 
apustuļiem, patiesi tā Es saku 
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 63 a src Apustulis.
  b 3. Nef. 15:24;  

M&D 50:41–42.
  c Jāņa 15:13–15;  

M&D 93:45.
 64 a src Dvēsele.
  b Marka 16:15–16.  

src Ticība, Ticēt.
  c src Grēku piedošana.
  d src Svētā Gara 

dāvana.

 65 a Marka 16:17–18.  
src Zīme.

 66 a src Darbi.
 67 a Mat. 17:14–21.
 68 a src Dziedināt, 

Dziedināšana.
 71 a Marka 16:18;  

Ap. d. 28:3–9;  
M&D 24:13; 
124:98–100.

 73 a M&D 105:24.  

src Lepnība.
 74 a 2. Nef. 9:23;  

M&D 76:50–52.  
src Kristīšana, 
Kristīt—Būtiska.

  b Jāņa 3:18.
 78 a Mat. 10:9–10;  

M&D 24:18.
 79 a M&D 31:5.
 80 a src Misionāru darbs.
  b src Evaņģēlijs.

jums, jo jūs esat Mani a apustuļi, 
patiesi Dieva augstie priesteri; 
jūs esat tie, kurus Mans Tēvs 
ir b devis Man; jūs esat Mani 
c draugi;

64 tādēļ, kā Es sacīju Saviem 
apustuļiem, Es saku jums atkal, 
ka katra a dvēsele, kas b tic jūsu 
vārdiem un top kristīta ar ūdeni 
grēku c piedošanai, saņems d Svē
to Garu.

65 Un šīs a zīmes sekos tiem, 
kas tic—

66 Manā Vārdā tie darīs daudz 
a brīnumu;

67 Manā a Vārdā tie izdzīs vel
nus;

68 Manā Vārdā tie a dziedinās 
slimos;

69 Manā Vārdā tie atvērs acis 
aklajiem un atdarīs ausis kur
lajiem;

70 un mēmo mēles runās;
71 un ja kāds cilvēks iedos 

tiem a indi, tā tiem nekaitēs;
72 un čūskas indei nebūs spē

ka tiem nodarīt ļaunu.
73 Bet pavēli Es dodu tiem, ka 

tiem nebūs a lielīties ar šīm lie
tām, nedz runāt par tām pasau
les priekšā; jo šīs lietas ir dotas 
jums jūsu labumam un glābša
nai.

74 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, tie, kuri netic jūsu vār
diem un netop a kristīti ūdenī 

Manā Vārdā savu grēku pie
došanai, lai viņi varētu saņemt 
Svēto Garu, tiks b pazudināti un 
nenāks Mana Tēva valstībā, kur 
Mans Tēvs un Es esam.

75 Un šī atklāsme jums un pa
vēle ir spēkā no šīs pašas stun
das visai pasaulei, un evaņģēlijs 
ir visiem, kas to nav saņēmuši.

76 Bet patiesi Es saku visiem 
tiem, kam valstība ir tikusi 
dota—no jums tam jātiek slu
dinātam tiem, lai viņi nožēlotu 
savus agrākos ļaunos darbus; 
jo viņi ir jāsabar par viņu ļau
najām neticības sirdīm un jūsu 
brāļi Ciānā par viņu sacelšanos 
pret jums tajā laikā, kad Es jūs 
sūtīju.

77 Un vēl Es saku jums, Mani 
draugi, jo no šī brīža Es saukšu 
jūs par draugiem, ir noderīgi, 
lai Es jums dotu šo pavēli, ka 
jūs kļūstat tāpat kā Mani draugi 
tanīs dienās, kad Es biju ar vi
ņiem, ceļodams sludināt evaņ
ģēliju Savā spēkā,

78 jo Es neļāvu, ka tiem būtu 
a naudas maks vai ceļa soma, 
nedz divi svārki.

79 Lūk, Es izsūtu jūs pārbaudīt 
pasauli, un strādnieks ir savas 
a algas cienīgs.

80 Un katrs cilvēks, kas ies un 
a sludinās šo valstības b evaņ
ģēliju, un necietīs neveiksmi 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 84:64–80167



 80 c Lūk. 21:18.
 81 a Mat. 6:25–28.
 83 a src Tēvs Debesīs.
  b Mat. 6:8.
 84 a Mat. 6:34.
 85 a Mat. 10:19–20;  

Lūk. 12:11–12;  
M&D 100:6.

  b 2. Nef. 31:20;  
Al. 17:2–3;  

M&D 6:20; 11:21–26.  
src Pārdomāt.

  c src Mācīt,  
Skolotājs— 
Mācīšana ar Garu.

 86 a Mat. 24:44–46;  
M&D 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a src Misionāru darbs.
 88 a Mat. 10:40;  

Jāņa 13:20.
  b M&D 84:42.  

src Eņģeļi.
 90 a Mat. 10:42;  

Marka 9:41.
 91 a Jāņa 13:35.
 92 a Mat. 10:14;  

Lūk. 9:5;  
M&D 60:15.

palikt uzticīgam visās lietās, 
netiks aptumšots un noguris 
nedz prātā, nedz miesā, nedz 
locekļos, nedz locītavās; un ne
viens c mats no viņa galvas ne
nokritīs zemē nepamanīts. Un 
viņi neies nedz izsalkuši, nedz 
izslāpuši.

81 Tādēļ a nezūdaities nākamā 
rīta dēļ, ko jūs ēdīsit vai ko jūs 
dzersit, vai ar ko ģērbsities.

82 Jo padomājiet par lilijām 
laukā, kā tās aug, ne tās strādā, 
ne tās vērpj; un visas pasaules 
ķēniņvalstis visā savā godībā 
nav bijušas tā apģērbtas kā vie
na no tām.

83 Jo jūsu Debesu a Tēvs b zina, 
ka jums vajag visas šīs lietas.

84 Tādēļ lai rītdiena pati par 
sevi a zūdās.

85 Nedz uztraucieties ie
priekš, a ko jūs runāsit; bet 
b paglabājiet savos prātos ne
pārtraukti dzīvības vārdus, un 
jums tiks c dota tanī pašā stundā 
tā daļa, kas tiks piešķirta kat
ram cilvēkam.

86 Tādēļ lai neviens cilvēks no 
jums, jo šī pavēle ir visiem a uz
ticīgajiem, kas ir Dieva aicināti 
baznīcā kalpošanai, no šīs stun
das neņem nedz naudas maku, 
nedz ceļa somu, kas dodas uz 
priekšu sludināt valstības evaņ
ģēliju.

87 Lūk, Es a izsūtu jūs norāt 

pasauli par visiem viņu netais
nīgajiem darbiem un mācīt tos 
par tiesu, kas nāks.

88 Un kas a pieņems jūs, tur Es 
būšu arī, jo Es iešu jūsu vaiga 
priekšā. Es būšu pie jūsu labās 
rokas un jūsu kreisās, un Mans 
Gars būs jūsu sirdīs, un Mani 
b eņģeļi jums apkārt, lai jūs at
balstītu.

89 Kas pieņem jūs, pieņem 
Mani; un tas jūs pabaros un ap
ģērbs jūs, un dos jums naudu.

90 Un tas, kurš pabaro jūs vai 
apģērbj jūs, vai dod jums nau
du, nekādā ziņā a nezaudēs savu 
algu.

91 Un tas, kas to nedara, nav 
Mans māceklis; ar šo jūs varēsit 
pazīt a Manus mācekļus.

92 Tas, kas jūs nepieņem, ejiet 
prom no viņa vieni paši un a no
tīriet savas kājas patiesi ar ūde
ni, tīru ūdeni, vai nu karstumā 
vai aukstumā, un lieciniet par 
to savam Tēvam, kas ir debesīs, 
un neatgriezieties vairs pie tā 
cilvēka.

93 Un kurā ciemā vai pilsētā 
jūs ieiesit, dariet tāpat.

94 Tomēr meklējiet uzcītīgi 
un netaupieties; un ak vai tam 
namam, ciemam vai pilsētai, 
kas noraida jūs vai jūsu vār
dus, vai jūsu liecību attiecībā 
uz Mani.

95 Ak vai, Es saku vēlreiz, 
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 96 a src Visvarens.
  b M&D 1:13–14.
  c src Ļauns, 

Ļaundarība.
 97 a Mat. 24:22.
 98 a Jes. 52:8.
  b Psm. 96:1;  

Jāņa atkl. 15:3;  
M&D 25:12; 133:56.  
src Dziedāt.

 99 a Jāņa atkl. 5:9;  

M&D 43:29.
  b src Israēls.
  c src Labvēlība.
  d src Izredzēšana.
  e src Ābrahāma  

derība.
 100 a Jāņa atkl. 20:2–3;  

M&D 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Ef. 1:10;  
M&D 27:13.

  c M&D 45:11–14;  
Moz. 7:62–64.  
src Ciāna.

  d M&D 76:102; 88:96.
 101 a src Zeme.
  b src Godība.
 102 a src Žēlīgs, Žēlastība.
  b src Miers.
 104 a M&D 51:8–9, 12–13.
 105 a src Nabags—Nabags 

materiālajās lietās.

tam namam vai tam ciemam, 
vai pilsētai, kas noraida jūs, vai 
jūsu vārdus, vai jūsu liecību par 
Mani;

96 jo Es, a Visuvarenais, esmu 
sagrābis tautas, lai b šaustītu tās 
par viņu c ļaundarību.

97 Un sērgas izplatīsies, un 
tās netiks paņemtas no zemes, 
līdz Es būšu pabeidzis Savu 
darbu, kas tiks a ātri pabeigts 
taisnībā—

98 līdz visi Mani pazīs, kas 
paliks, no paša mazākā līdz lie
lākajam, un tiks piepildīti ar Tā 
Kunga atziņu, un a redzēs paši 
savām acīm, un pacels balsi, un 
vienā balsī b dziedās šo jauno 
dziesmu, sakot:

99 Tas Kungs atkal ir atjaunojis 
Ciānu;

Tas Kungs ir a atpestījis Savu 
tautu, b Israēlu,

Pēc c labvēlības d izredzēšanas,
Kas tika īstenota ar ticību
Un viņu tēvu e derību.

100 Tas Kungs ir atpestījis 
Savu tautu;

Un Sātans ir a sasiets, un laiks 
vairs nepastāv.

Tas Kungs visu ir b apvienojis.
Tas Kungs ir nonesis c Ciānu lejā 

no augšas.
Tas Kungs ir d uznesis Ciānu no 

lejas.
101 a Zeme ir izcietusi dzemdī

bu sāpes un dzemdējusi tās 
spēku;

Un patiesība ir nostiprināta tās 
dzīlēs;

Un debesis smaida pār to;
Un tā ir tērpta sava Dieva b go

dībā;
Jo Viņš stāv savu ļaužu vidū.

102 Gods un slava, un spēks, 
un vara

Ir mūsu Dievam, jo Viņš ir a žē
lastības,

Taisnības, labvēlības un patiesī
bas, un b miera pilns,

Mūžīgi mūžos, Āmen.
103 Un vēl, patiesi, patiesi Es 

saku jums, ir noderīgi, lai visi 
cilvēki, kas dodas sludināt 
Manu mūžīgo evaņģēliju, ja vi
ņiem ir ģimenes un ja tie saņem 
naudu dāvanā, lai tie sūtītu to 
tām vai izmantotu to viņu labā, 
kā Tas Kungs viņiem to norādīs, 
jo tas Man šķiet labi.

104 Un lai visi tie, kam nav 
ģimenes, kas saņem a naudu, 
sūta to bīskapam Ciānā vai bīs
kapam Ohaio, lai tā tiktu veltī
ta atklāsmju izplatīšanai un to 
publicēšanai, un Ciānas nostip
rināšanai.

105 Un ja kāds cilvēks dos 
kādam no jums mēteli vai uz
valku, ņemiet veco un atdodiet 
to a nabagam, un ejiet savu ceļu 
līksmi.
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 106 a src Sadraudzība.
  b src Lēnprātīgs, 

Lēnprātība.
 107 a src Ārona  

priesterība.
 110 a 1. kor. 12:12–23.
 111 a src Augstais 

priesteris.
  b src Priesteris, 

Ārona priesterība.

  c src Diakons.
  d src Skolotājs, 

Ārona priesterība.
  e src Sargāt, Sargs.
 112 a src Labklājība.
  b M&D 56:16.
 113 a M&D 90:22.
 114 a M&D 1:13–14.
 115 a Lūk. 13:35.
 116 a src Uzticība.

  b Psm. 22:6;  
1. Pēt. v. 2:6.

  c Mat. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Joēla 2:10;  

M&D 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
src Laiku zīmes;  
Pēdējās dienas.

106 Un ja kāds cilvēks starp 
jums būs stiprs Garā, lai viņš 
a ņem sev līdzi to, kas ir vājš, lai 
tas tiktu iedvesmots visā b lēn
prātībā, lai tas arī kļūtu stiprs.

107 Tādēļ ņemiet sev līdzi tos, 
kas ir ordinēti šajā a mazākajā 
priesterībā, un sūtiet tos sev 
pa priekšu norunāt tikšanās un 
sagatavot ceļu, un apmeklēt tās 
tikšanās, kuras jūs paši nevarat 
apmeklēt.

108 Lūk, tas ir tas ceļš kā Mani 
apustuļi senās dienās cēla Manu 
baznīcu Man.

109 Tādēļ lai katrs cilvēks pa
liek savā paša amatā un strādā 
savā paša aicinājumā; un lai 
galva nesaka kājām, ka viņai ne
vajag kāju; jo kā ķermenis bez 
kājām varēs nostāvēt?

110 Arī ķermenim ir vajadzīgs 
katrs a loceklis, lai visi varētu 
iedvesmoties kopā, lai sistēma 
varētu palikt pilnīga.

111 Un lūk, a augstajiem pries
teriem ir jāceļo, un arī elderiem, 
un arī mazākajiem b priesteriem, 
bet c diakoniem un d skolotājiem 
ir jātiek nozīmētiem e uzraudzīt 
baznīcu, būt par pastāvīgajiem 
kalpotājiem draudzei.

112 Un bīskapam Ņūelam 
K.  Vitnijam arī ir jāceļo visap
kārt un pa visām draudzēm, 
meklējot pēc nabagajiem, lai 
a sniegtu palīdzību viņu vaja

dzībās, b pazemojot bagātos un 
lepnos.

113 Viņam arī ir jānoalgo a pār
stāvis, lai rūpētos un pildītu 
viņa pasaulīgās lietas, kā viņš 
norādīs.

114 Tomēr lai bīskaps iet uz 
Ņujorkas pilsētu, arī uz Olba
nī pilsētu, un arī uz Bostonas 
pilsētu, un brīdina šo pilsētu 
ļaudis ar evaņģēlija skaņu skaļā 
balsī par a izpostīšanu un pilnī
gu iznīcināšanu, kas tos gaida, 
ja viņi noraidīs šīs lietas.

115 Jo, ja viņi noliedz šīs lie
tas, viņu tiesas stunda ir tuvu, 
un viņu nams tiks tiem atstāts 
a izpostīts.

116 Lai viņš a uzticas Man, un 
viņš netiks b samulsināts, un ne
viens c mats no viņa galvas ne
nokritīs zemē nepamanīts.

117 Un patiesi Es saku jums, 
Mani atlikušie kalpi, dodieties 
uz priekšu kā jūsu apstākļi ļaus, 
savos dažādajos aicinājumos, 
uz lielām un nozīmīgām pil
sētām un ciemiem, norājot pa
sauli taisnībā par visiem viņu 
netaisnīgajiem un bezdievīga
jiem darbiem, izklāstot skaidri 
un saprotami negantības postu 
pēdējās dienās.

118 Jo ar jums, saka Visvarenais 
Kungs, Es a saplosīšu viņu valstī
bas, Es ne tikai b satricināšu zemi, 
bet zvaigžņotā debess trīcēs.
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119 Jo Es, Tas Kungs, esmu 
izstiepis Savu roku, lai izrādī
tu debesu spēkus; jūs to tagad 
nevarat redzēt, vēl mazliet, un 
jūs to redzēsit un zināsit, ka Es 

esmu un ka Es a nākšu un b valdī
šu ar Savu tautu.

120 Es esmu a Alfa un Omega, 
sākums un gals. Āmen.

85. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio 
štatā, 1832. gada 27. novembrī. Šī nodaļa ir izvilkums no Pravieša 
vēstules Viljamam V. Felpsam, kurš dzīvoja Independencē, Misūri 
štatā. Tā sniedz atbildes uz jautājumiem par tiem svētajiem, kuri 
bija pārcēlušies uz Ciānu, bet kuri nebija sekojuši pavēlei—ziedot 
savus īpašumus, un tādējādi nebija saņēmuši savus mantojumus, 
atbilstoši noteiktajai kārtībai Baznīcā.

1–5, Mantojumiem Ciānā ir jātiek 
saņemtiem caur ziedošanu; 6–12, 
Kāds varens un stiprs dos svēta
jiem viņu mantojumu Ciānā.

Tas ir Tā Kunga lietveža pie
nākums, kuru Viņš ir nozīmējis 
vest vēsturi un vispārējos baznī
cas a pierakstus par visu, kas at
gadās Ciānā, un par visiem tiem, 
kas b ziedo īpašumus un saņem 
mantojumu likumīgi no bīskapa;

2 un arī par viņu dzīves veidu, 
viņu ticību un darbiem, un arī 
par atkritējiem, kas atkrīt pēc 
savu mantojumu saņemšanas.

3 Tas ir pretēji Dieva gribai 
un pavēlei, ka tie, kas nesaņem 
mantojumu ar a ziedošanu, sa
skaņā ar Viņa likumu, ko Viņš ir 
devis, lai Viņš varētu b ņemt des
mito tiesu no Saviem ļaudīm, lai 

sagatavotu tos c atriebības un de
dzināšanas dienai, lai viņu vārdi 
būtu ierakstīti ar Dieva ļaudīm.

4 Nedz lai viņu ciltsraksti tiktu 
vesti vai būtu tur, kur tie var tikt 
atrasti kādā no baznīcas pierak
stiem vai baznīcas vēsturē.

5 Viņu vārdiem nav jābūt at
rodamiem, nedz viņu tēvu 
vārdiem, nedz bērnu vārdiem 
rakstītiem Dieva likumu a grā
matā, saka Pulku Kungs.

6 Jā, tā saka a klusā, mierīgā 
balss, kas čukst cauri un b izlau
žas visur, un daudzas reizes tā 
liek maniem kauliem trīcēt, kad 
tā pavēsta, sakot:

7 Un notiks, ka Es, Dievs Tas 
Kungs, sūtīšu kādu varenu un 
stipru, turot savā rokā varas ziz
li, tērptu gaismā kā tērpā, kura 
mute runās vārdus, mūžīgus 

 119 a M&D 1:12, 35–36; 
29:9–11; 45:59.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b src Tūkstošgade.
 120 a src Alfa un Omega.
85 1 a M&D 21:1; 47:1; 

   69:3–6.
  b M&D 42:30–35.
 3 a src Veltīt (ziedot), 

Ziedošanās likums.
  b src Desmitā tiesa.
  c Mal. 3:10–11, 17;  

M&D 97:25–26.

 5 a src Dzīvības  
grāmata.

 6 a 1. Ķēn. 19:11–12;  
Hel. 5:30–31;  
3. Nef. 11:3–7.

  b Ebr. 4:12.
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vārdus; turpretim viņa miesa 
būs taisnības avots, lai savestu 
kārtībā Dieva namu un sakār
totu ar zemesgabaliem svēto 
mantojumus, kuru vārdi ir at
rodami, un viņu tēvu vārdi, un 
viņu bērnu vārdi ierakstīti Die
va likumu grāmatā;

8 kamēr tas cilvēks, kurš tika 
Dieva aicināts un nozīmēts, kas 
pastiepa savu roku, lai saturētu 
Dieva a šķirstu, kritīs no nāves 
bultas kā koks, ko satriec spilgta 
zibens bulta.

9 Un visi tie, kas nav atrodami 
ierakstīti a piemiņas grāmatā, ne
atradīs savu mantojumu tajā die
nā, bet viņi tiks satriekti gabalos 
un viņu daļa būs tikt nozīmētiem 

starp neticīgajiem, kur ir b gau
došana un zobu griešana.

10 Šīs lietas es nesaku pats no 
sevis; tādēļ, kā Tas Kungs saka, 
Viņš arī izpildīs.

11 Un tie, kas ir no augstās 
priesterības, kuru vārdi nav at
rodami ierakstīti likumu a grā
matā, vai tiek atklāts, ka tie ir 
b atkrituši vai ir tikuši c padzīti 
no baznīcas, tāpat kā mazākā 
priesterība vai locekļi, tanī die
nā neatradīs mantojumu starp 
Visuaugstākā svētajiem;

12 tādēļ viņiem tiks darīts 
tāpat kā priestera bērniem, kā 
atrodams Ezras otrās nodaļas 
sešdesmit pirmajā un sešdesmit 
otrajā pantā.

 8 a 2. Sam. 6:6–7;  
1. Laiku 13:9–10.  
src Derības šķirsts.

 9 a 3. Nef. 24:16;  
Moz. 6:5–6.  
src Piemiņas 

grāmata.
  b M&D 19:5.
 11 a src Dzīvības  

grāmata.
  b src Atkrišana.
  c src Izslēgšana.

86 1 a Mat. 13:6–43;  
M&D 101:64–67.

 3 a Jāņa atkl. 17:1–9.  
src Bābele.

  b Jāņa atkl. 12:6, 14.
 4 a src Pēdējās dienas.

86. NODAĻA
Aklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1832.  gada 6.  decembrī. Šī atklāsme tika saņemta, kad Pravietis 
pārskatīja un rediģēja Bībeles tulkojuma manuskriptu.

1–7, Tas Kungs atklāj līdzības par 
kviešiem un nezālēm nozīmi; 8–11, 
Viņš izskaidro priesterības svētības 
tiem, kas ir likumīgie mantinieki 
pēc miesas.

Patiesi, tā saka Tas Kungs uz 
jums, Mani kalpi, attiecībā par a lī
dzību par kviešiem un nezālēm:

2 Lūk, patiesi Es saku, lauks 
bija pasaule, un apustuļi bija 
sēklas sējēji;

3 un pēc tam, kad viņi bija 

aizmiguši uz mūžu, lielā baz
nīcas vajātāja, atkritēja, netikle, 
patiesi a Bābele, kas liek visām 
tautām dzert no sava kausa, 
kuru sirdīs ienaidnieks, patie
si Sātans, sēž, lai valdītu—lūk, 
viņš iesēj nezāles; tādējādi nezā
les pārmāc kviešus un aizdzen 
b baznīcu mežonīgā apvidū.

4 Bet lūk, a pēdējās dienās, tieši 
tagad, kad Tas Kungs sāk ieviest 
vārdu, un stādi aug un ir vēl 
maigi—
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5 lūk, patiesi Es saku jums, a eņ
ģeļi, kas ir gatavi un gaida, lai 
tiktu sūtīti b nopļaut laukus, sauc 
uz To Kungu dienu un nakti;

6 bet Tas Kungs saka uz tiem: 
neravējiet nezāles, kamēr asns 
vēl ir maigs (jo patiesi jūsu ticī
ba ir vāja), lai jūs neiznīcinātu 
arī kviešus.

7 Tādēļ lai kvieši un nezāles 
aug kopā, līdz raža būs pilnī
gi nobriedusi; tad jūs vispirms 
savāksit kviešus starp nezālēm, 
un pēc kviešu savākšanas, ska
tieties un raugiet, nezāles ir jā
sasien kūlīšos, un pārējais lauks 
jāsadedzina.

8 Tādēļ, tā saka Tas Kungs 

jums, ar kuriem a priesterība tur
pinās caur jūsu tēvu izcelsmi—

9 jo jūs esat likumīgie a manti
nieki pēc miesas un esat tikuši 
b apslēpti no pasaules ar Kristu 
Dievā—

10 tādēļ jūsu dzīve un prieste
rība ir palikusi, un tai ir jāsagla
bājas caur jums un jūsu izcelsmi 
līdz visu lietu a atjaunošanai, kas 
runātas ar svēto praviešu muti, 
kopš pasaule sākās.

11 Tādēļ svētīti jūs esat, ja jūs 
turpināsit Manā labestībā kā 
a gaisma citticībniekiem un caur 
šo priesterību glābējs Manai 
b Israēla tautai. Tas Kungs to ir 
teicis. Āmen.

87. NODAĻA
Atklāsme un pravietojums par karu, dots caur pravieti Džozefu Smitu 
Kērtlandē vai netālu no tās, Ohaio štatā, 1832.  gada 25.  decembrī. 
Šajā laikā Amerikas Savienotajās Valstīs bija plaši izplatīti strīdi par 
verdzību un Dienvidkarolīnas štata anulētajiem federālajiem tarifiem. 
Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka „nesaskaņas, kas izcēlās starp 
tautām”, kļuva Pravietim „redzamākas . . . nekā tās bija iepriekš, kopš 
Baznīca uzsāka savu ceļojumu ārā no mežonīgā apvidus”.

1–4, Tiek pareģots karš starp Zie
meļu štatiem un Dienvidu šta
tiem; 5–8, Lielas nelaimes kritīs 
pār visiem zemes iedzīvotājiem.

Patiesi tā saka Tas Kungs attie
cībā par kariem, kas drīz notiks, 
sākoties ar a Dienvidkarolīnas 
sacelšanos, kuri galu galā beig

sies ar daudzu dvēseļu nāvi un 
bēdām;

2 un pienāks laiks, kad a karš 
tiks izliets pār visām tautām, sā
kot ar šo vietu.

3 Jo lūk, Dienvidu štati atda
līsies pret Ziemeļu štatiem, un 
Dienvidu štati sauks citas tau
tas, pat Lielbritānijas tautu, kā 

 5 a M&D 38:12.
  b src Pļauja.
 8 a M&D 113:8.  

src Melhisedeka 
priesterība.

 9 a Ābr. 2:9–11.  

src Ābrahāma derība.
  b Jes. 49:2–3.
 10 a Ap. d. 3:19–21.  

src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 11 a Jes. 49:6.

  b M&D 109:59–67.
87 1 a M&D 130:12–13.
 2 a Joēla 4:9–16;  

Mat. 24:6–7;  
M&D 45:26, 63;  
63:33.
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tā tiek saukta, un viņi sauks arī 
citas tautas, lai aizstāvētos pret 
citām tautām; un tad a karš tiks 
izliets pār visām tautām.

4 Un notiks pēc daudzām 
dienām, a vergi sacelsies pret 
saviem kungiem, kas tiks sakār
toti ierindā un apmācīti karam.

5 Un notiks arī, ka atlikušie, 
kas paliks tai zemē, paši sakār
tosies ierindā un kļūs ļoti nikni, 
un sagādās citticībniekiem sāpī
gas ciešanas.

6 Un tā no zobena un asinsiz
liešanas zemes iedzīvotāji a sē
ros; un no b bada un sērgas, un 

zemestrīcēm, un debesu pērko
niem, un stipriem un spilgtiem 
zibeņiem arī, zemes iedzīvotāji 
jutīs Visvarenā Dieva dusmas 
un sašutumu, un c pārmācības 
roku, līdz nolemtā iznīcināšana 
būs darījusi d galu visām tautām;

7 ka svēto un svēto a asins sau
cieni no zemes nonāks Tā Kun
ga b Cebaota ausīs, lai atriebtu 
viņu ienaidniekiem.

8 Tādēļ a palieciet svētajās vie
tās un neizkustieties, līdz Tā 
Kunga diena nāks; jo lūk, tā nāks 
b ātri, saka Tas Kungs. Āmen.

88. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1832. gada 27. un 28. decembrī un 1833. gada 3. janvārī. Pravietis 
to nosauca par „„olīvas lapu” . . . noplūktu no Paradīzes koka, Tā 
Kunga miera vēsti mums”. Šī atklāsme tika dota pēc tam, kad aug
stie priesteri konferencē bija lūguši „To Kungu katrs atsevišķi un 
visi kopā, lai Viņš atklātu mums Savu gribu par Ciānas uzcelšanu”.

1–5, Uzticīgie svētie saņem to 
Mierinātāju, kas ir mūžīgās dzīves 
solījums; 6–13, Viss tiek kontro
lēts un vadīts ar Kristus Gaismu; 
14–16, Augšāmcelšanās nāk caur 
pestīšanu; 17–31, Paklausība ce
lestiālajam, terestriālajam vai 
telestiālajam likumam sagatavo 
cilvēkus atbilstošajai valstībai un 
godībai; 32–35, Tie, kas dzīvos 
grēkā, tā arī paliks nešķīsti; 36–
41, Visas valstības tiek pārvaldītas 
ar likumu; 42–45, Dievs ir devis 
likumu visam; 46–50, Cilvēks sa

pratīs pat Dievu; 51–61, Līdzība 
par vīru, kas sūta savus kalpus uz 
lauku un pēc kārtas tos apmeklē; 
62–73, Tuvojieties Tam Kungam, 
un jūs ieraudzīsit Viņa vaigu; 74–
80, Iesvētieties un māciet viens 
otram valstības mācības; 81–85, 
Katram cilvēkam, kurš ir ticis brī
dināts, ir jābrīdina savs tuvākais; 
86–94, Zīmes, pamatelementu no
virzes un eņģeļi sagatavo ceļu Tā 
Kunga atnākšanai; 95–102, Eņģe
ļu bazūnes sauks mirušos pēc viņu 
kārtas; 103–116, Eņģeļu bazūnes 

 3 a M&D 45:68–69.
 4 a M&D 134:12.
 6 a M&D 29:14–21; 45:49.
  b DžS—M 1:29.
  c src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  d src Pasaule—

Pasaules gals.
 7 a Et. 8:22–24.
  b Jēk. v. 5:4;  

M&D 88:2; 95:7.
 8 a Mat. 24:15;  

M&D 45:32;  
101:21–22.

  b Jāņa atkl. 3:11.
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pasludina evaņģēlija atjaunošanu, 
Bābeles krišanu un diženā Dieva 
kauju; 117–126, Meklējiet zināša
nas, veidojiet Dieva namu (tem
pli) un tērpieties žēlsirdības saitēs; 
127–141, Tiek noteikta Praviešu 
skolas kārtība, ieskaitot kāju maz
gāšanas rituālu.

Patiesi tā saka Tas Kungs jums, 
kas esat sapulcējušies kopā, lai 
saņemtu Viņa gribu attiecībā uz 
jums:

2 Lūk, tas ir patīkami jūsu 
Kungam, un eņģeļi a priecājas 
par jums; jūsu lūgšanu b mīles
tības dāvanas ir nonākušas Tā 
Kunga c Cebaota ausīs un ir pie
rakstītas d grāmatā, kur ir iesvē
tīto vārdi, patiesi to, kas ir no 
celestiālās pasaules.

3 Tādēļ Es tagad sūtu jums citu 
a Mierinātāju, patiesi jums, Mani 
draugi, lai tas būtu jūsu sirdīs, 
tieši b apsolījuma Svētais Gars, 
šis cits Mierinātājs ir tas pats, ko 
Es solīju Saviem mācekļiem, kā 
tas ir pierakstīts Jāņa liecībā.

4 Šis Mierinātājs ir solījums, 
kuru Es dodu jums par a mūžīgo 
dzīvi, tieši celestiālās valstības 
b godību;

5 šī godība ir tā, kas ir no 
a Pirmdzimtā baznīcas, tieši no 

Dieva, vissvētākā, caur Jēzu 
Kristu, Viņa Dēlu—

6 a Viņu, kurš nonāca no aug
stumiem, kā arī Viņš b pazemo
jās visam, tā, lai Viņš c saprastu 
visu, lai Viņš būtu visā un caur 
visu, patiesības d gaisma;

7 šī patiesība spīd. Tā ir a Kris
tus gaisma. Kā arī Viņš ir saulē 
un saules gaisma, un tās spēks, 
ar ko tā tika b radīta.

8 Kā arī Viņš ir mēnesī un ir 
mēness gaisma, un tā spēks, ar 
ko tas tika radīts;

9 kā arī zvaigžņu gaisma un to 
spēks, ar ko tās tika radītas;

10 un arī zemes gaisma, un tās 
spēks, patiesi zemes, uz kuras 
jūs a stāvat.

11 Un gaisma, kas spīd, kas 
dod jums gaismu, ir caur Viņu, 
kurš apgaismo jūsu acis, kas ir 
tā pati gaisma, kas atdzīvina 
jūsu a saprašanu;

12 šī a gaisma nāk no Dieva 
klātbūtnes, lai b piepildītu izpla
tījuma bezgalību—

13 gaisma, kas ir a visā, kas dod 
b dzīvību visam, kas ir c likums, 
ar ko viss tiek pārvaldīts, patiesi 
Dieva, kurš sēž Savā tronī, kurš 
ir mūžības klēpī, kurš ir visa 
vidū, spēks.

14 Tagad, patiesi Es saku jums, 

88 2 a Lūk. 15:10.
  b Ap. d. 10:1–4.  

src Lūgšana.
  c Jēk. v. 5:4;  

M&D 95:7.
  d src Dzīvības 

grāmata.
 3 a Jāņa 14:16.
  b M&D 76:53.  

src Apsolījuma 
Svētais Gars.

 4 a M&D 14:7.
  b src Celestiālā 

   godība.
 5 a src Pirmdzimtais.
 6 a src Jēzus Kristus.
  b M&D 122:8.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

  c src Viszinošs.
  d M&D 93:2, 8–39.  

src Gaisma,  
Kristus gaisma;  
Patiesība.

 7 a Mor. 7:15–19;  
M&D 84:45.

  b 1. Moz. 1:16.  
src Radīt, Radīšana.

 10 a Moz. 2:1.
 11 a src Saprašana.
 12 a src Gaisma, 

Kristus gaisma.
  b Jer. 23:24.
 13 a Kol. 1:16–17.
  b 5. Moz. 30:20;  

M&D 10:70.
  c Īj. 38;  

M&D 88:36–38.  
src Likums.
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 14 a src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana;  
Pestīšanas iecere.

 15 a src Cilvēks, Cilvēki—
Cilvēks, Debesu Tēva 
garīgais bērns;  
Gars.

  b src Ķermenis.
  c 1. Moz. 2:7.  

src Dvēsele.
 16 a Al. 11:42.  

src Augšāmcelšanās.
 17 a src Zeme—Zemes 

galīgais stāvoklis.
  b src Nabags.

  c src Lēnprātīgs, 
Lēnprātība.

 18 a src Celestiālā godība.
 19 a M&D 130:7–9.
 20 a M&D 38:20.
  b Moz. 1:39.  

src Cilvēks, 
Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt līdzīgam 
Debesu Tēvam.

  c src Iesvētīšana.
 22 a M&D 105:5.
 23 a src Terestriālā godība.
 24 a src Telestiālā godība.
 25 a src Zeme.

 26 a src Zeme—Zemes 
galīgais stāvoklis.

  b src Pasaule—
Pasaules gals.

  c 2. Pēt. v. 3:11–14.  
src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

  d Mat. 5:5;  
M&D 45:58; 
59:2; 63:49.

 27 a src Augšāmcelšanās.
  b 1. kor. 15:44.
 28 a src Tiesa, Pēdējā.
  b M&D 43:32; 

63:51; 101:31.

ka caur a pestīšanu, kas ir veikta 
priekš jums, tiek īstenota aug
šāmcelšanās no mirušajiem.

15 Un a gars un b ķermenis ir cil
vēka c dvēsele.

16 Un a augšāmcelšanās no mi
rušajiem ir dvēseles pestīšana.

17 Un dvēseles pestīšana ir 
caur Viņu, kas visu atdzīvina, 
kura dvēseles dziļumos ir no
lemts, ka a zemes b nabagie un 
c lēnprātīgie to iemantos.

18 Tādēļ tai ir jātiek iesvētītai 
pret visu netaisnību, lai tā tiktu 
sagatavota a celestiālajai godībai;

19 jo pēc tam, kad tā būs pie
pildījusi savas radīšanas mērķi, 
tā tiks kronēta ar a godību, patie
si ar Dieva Tēva klātbūtni;

20 lai ķermeņiem, kas ir no ce
lestiālās valstības, tā varētu a būt 
mūžīgi mūžos; jo ar tādu b nolū
ku tā tika izveidota un radīta, 
un šim nolūkam viņi ir c iesvētīti.

21 Un tiem, kas nav iesvētīti 
caur likumu, ko Es jums esmu 
devis, patiesi Kristus likumu, 
vajadzēs iemantot citu valstību, 
tieši to, kas ir terestriālā valstī
ba, vai to, kas ir telestiālā val
stība.

22 Jo tas, kurš nespēj pa
kļauties celestiālās valstības 

a likumam, nevar izturēt celesti
ālo godību.

23 Un tas, kurš nespēj pakļau
ties terestriālās valstības liku
mam, nevar izturēt a terestriālo 
godību.

24 Un tas, kurš nespēj pakļau
ties telestiālās valstības liku
mam, nevar izturēt a telestiālo 
godību; tādējādi viņš neatbilst 
godības valstībai. Tādējādi vi
ņam ir jādzīvo valstībā, kas nav 
godības valstība.

25 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
a zeme ievēro celestiālās valstī
bas likumu, jo tā piepilda savas 
radīšanas mērķi un nepārkāpj 
likumu—

26 tādēļ tā tiks a iesvētīta; jā, ne
skatoties, ka tai būs b jāmirst, tā 
atkal tiks atdzīvināta un izturēs 
to spēku, ar kuru tā tiks atdzīvi
nāta, un c taisnīgie d iemantos to.

27 Jo neskatoties, ka viņi mirs, 
viņi arī a augšāmcelsies kā b ga
rīgs ķermenis.

28 Tie, kuriem ir celestiāls gars, 
saņems to pašu ķermeni, kas bija 
dabīgais ķermenis; patiesi jūs sa
ņemsit savus ķermeņus, un jūsu 
a godība būs tā godība, ar kuru 
jūsu ķermeņi tiks b atdzīvināti.

29 Jūs, kas tiksit atdzīvināti ar 
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 29 a src Celestiālā godība;  
Cilvēks, Cilvēki—
Cilvēka iespējas 
kļūt līdzīgam 
Debesu Tēvam.

 30 a src Terestriālā godība.
 31 a src Telestiālā godība.
 32 a Al. 11:41–45.
  b src Rīcības brīvība.
 34 a src Iesvētīšana.
 35 a src Sacelšanās.
  b src Žēlīgs, Žēlastība.

  c src Taisnība.
  d Jāņa atkl. 22:11;  

1. Nef. 15:33–35;  
2. Nef. 9:16; Al. 7:21.

 37 a M&D 78:15.
 38 a M&D 88:13.
 39 a M&D 130:20–21.
  b src Attaisnošana, 

Attaisnot.
 40 a src Saprāts, saprāti 

(Prāts, prāti).
  b src Gudrība.

  c src Patiesība.
  d src Tikumība.
  e src Gaisma, 

Kristus gaisma.
  f src Līdzjūtība.
 41 a 1. Jāņa 3:20;  

1. Nef. 9:6;  
2. Nef. 9:20;  
M&D 38:1–3.  
src Viszinošs.

 42 a Dan. 2:20–22;  
Ābr. 3:4–19.

daļu no a celestiālās godības, tad 
saņemsit no tās, patiesi pilnību.

30 Un tie, kas tiks atdzīvināti 
ar daļu no a terestriālās godības, 
tad saņems no tās, patiesi pil
nību.

31 Un arī tie, kas tiks atdzīvi
nāti ar daļu no a telestiālās godī
bas, tad saņems no tās, patiesi 
pilnību.

32 Un tie, kas paliks, arī tiks 
a atdzīvināti; tomēr viņi atkal at
griezīsies savā vietā, lai baudītu 
to, ko viņi b vēlas saņemt, tāpēc 
ka viņi negribēja baudīt to, ko 
viņi varētu saņemt.

33 Jo kāds labums cilvēkam, ja 
viņam tiek dota dāvana, un viņš 
nepieņem to dāvanu? Lūk, viņš 
nepriecājas par to, kas tiek dots 
viņam, nedz arī priecājas par to, 
kurš ir tās dāvanas devējs.

34 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ka tas, kas tiek pārvaldīts 
ar likumu, tiek arī pasargāts ar 
likumu un pilnveidots, un a ie
svētīts ar to pašu.

35 Ka tas, kurš a pārkāpj liku
mu un nedzīvo pēc likuma, bet 
cenšas pats sev kļūt par likumu 
un grib dzīvot grēkā, un pilnīgi 
paliek grēkā, nevar tikt iesvētīts 
ar likumu, nedz ar b žēlastību, 
nedz c taisnību, nedz tiesu. Tādēļ 
viņiem ir jāpaliek d nešķīstiem.

36 Visām valstībām ir dots li
kums;

37 un ir daudz a valstību; jo nav 
vietas, kur nebūtu valstības; un 
nav valstības, kurai nav vietas, 
vai nu lielāka vai mazāka val
stība.

38 Un katrai valstībai ir dots 
a likums; un arī katram likumam 
ir zināmi ierobežojumi un no
teikumi.

39 Neviena būtne, kas nedzīvo 
saskaņā ar šiem a noteikumiem, 
netiek b attaisnota.

40 Jo a saprāts pielīp saprātam; 
b gudrība saņem gudrību; c patie
sība apskauj patiesību; d šķīstī
ba mīl šķīstību; e gaisma pielīp 
gaismai; žēlastība f iežēlojas par 
žēlīgajiem un pieprasa savējos; 
taisnība turpina savu kursu un 
pieprasa savējos; tiesa noris 
Viņa, kurš sēž tronī un pārval
da, un īsteno visu, priekšā.

41 Viņš a izprot visu, un viss ir 
Viņa priekšā, un viss ir visap
kārt Viņam; un Viņš ir pār visu 
un visā, un Viņš ir cauri visam 
un visapkārt visam; un viss ir ar 
Viņu un no Viņa, patiesi Dieva, 
mūžīgi mūžos.

42 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
Viņš visām lietām ir devis liku
mu, ar ko tās kustas savā a brīdī 
un savā laikā;
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 44 a src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  b Psm. 90:4;  
2. Pēt. v. 3:8.

 45 a 1. Moz. 1:16;  
Ābr. 4:16.

  b M&D 88:7–13.

 47 a Al. 30:44;  
Moz. 1:27–28;  
6:63;  
Ābr. 3:21.

 48 a Jāņa 1:11;  
3. Nef. 9:16;  
M&D 39:1–4.

 49 a M&D 6:21;  
50:23–24;  
84:45–47.

  b Jāņa 17:3;  
M&D 93:1, 28.

 59 a Mat. 20:1–16.

43 un viņu kursi ir noteikti, 
tieši debess un zemes kursi, kas 
ietver zemi un visas planētas.

44 Un tās dod a gaismu viena 
otrai savā brīdī un savā laikā, 
savās minūtēs, savās stundās, 
savās dienās, savās nedēļās, sa
vos mēnešos, savos gados—viss 
tas ir b viens gads Dievam, bet ne 
cilvēkam.

45 Zeme griežas uz saviem 
spārniem, un a saule dod savu 
gaismu dienā, un mēness dod 
savu gaismu naktī, un zvaig
znes arī dod savu gaismu, kā 
tās griežas uz saviem spārniem 
savā godībā, Dieva b spēkā.

46 Kam Man pielīdzināt šīs 
valstības, lai jūs varētu saprast?

47 Lūk, tās visas ir valstības, 
un katrs cilvēks, kas ir redzējis 
jebkuru vai mazāko no tām, ir 
a redzējis Dievu, rīkojoties Viņa 
varenībā un spēkā.

48 Es saku jums, tas ir redzējis 
Viņu; tomēr Viņš, kas nāca pie 
a savējiem, netika saprasts.

49 a Gaisma spīd tumsībā, un 
tumsība to nesaprot; tomēr pie
nāks diena, kad jūs b sapratīsit 
pat Dievu, būdami atdzīvināti 
Viņā un ar Viņu.

50 Tad jūs zināsit, ka jūs esat 
redzējuši Mani, ka Es esmu un 
ka Es esmu patiesā gaisma, kas 
ir jūsos, un ka jūs esat Manī; sa
vādāk jums nevarētu veikties.

51 Lūk, Es pielīdzināšu šīs val
stības cilvēkam, kam bija lauks, 

un viņš sūtīja savus kalpus uz 
lauku uzrakt lauku.

52 Un viņš sacīja pirmajam: Ej 
un strādā uz lauka, un pirmajā 
stundā es nākšu pie tevis, un tu 
redzēsi prieku manā vaigā.

53 Un viņš sacīja otrajam: Ej tu 
arī uz lauku, un otrajā stundā es 
apmeklēšu tevi ar prieku savā 
vaigā.

54 Un arī trešajam, sakot: Es 
apmeklēšu tevi;

55 un arī ceturtajam un tā tālāk 
līdz divpadsmitajam.

56 Un lauka kungs devās pie 
pirmā pirmajā stundā un uzka
vējās ar viņu visu to stundu, un 
viņš tika darīts laimīgs ar kunga 
vaiga gaismu.

57 Un tad viņš aizgāja no pir
mā, lai viņš varētu apmeklēt arī 
otro un trešo, un ceturto, un tā 
tālāk līdz divpadsmitajam.

58 Un tā viņi visi saņēma sava 
kunga vaiga gaismu, katrs cil
vēks savā stundā un savā brīdī, 
un savā laikā—

59 sākot ar pirmo un tā tālāk 
līdz a pēdējam, un no pēdējā līdz 
pirmajam, un no pirmā līdz pē
dējam;

60 katrs cilvēks savā kārtā, līdz 
viņa stunda bija beigusies, at
bilstoši tam, kā viņa kungs bija 
viņam pavēlējis, lai viņa kungs 
tiktu godināts viņā un viņš savā 
kungā, lai viņi visi tiktu godi
nāti.

61 Tādējādi šai līdzībai Es 
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 61 a M&D 76:24.
 62 a M&D 84:63; 93:45.
  b src Pārdomāt.
  c Jes. 55:6;  

Jēk. v. 1:5;  
M&D 46:7.

 63 a Cak. 1:3;  
Jēk. v. 4:8;  
Jāņa atkl. 3:20.

  b 1. Laiku 28:9;  
Et. 12:41;  
M&D 101:38.

  c M&D 4:7; 49:26.
 64 a src Lūgšana.
  b M&D 18:18; 46:28–30.

 65 a Jēk. v. 4:3.
  b M&D 63:7–11.
 66 a Jes. 40:3;  

1. Nef. 17:13;  
Al. 5:37–38;  
M&D 128:20.

  b src Gaisma,  
Kristus gaisma;  
Svētais Gars.

  c src Patiesība.
 67 a Mat. 6:22;  

Lūk. 11:34–36;  
M&D 82:19.

  b Jāņa 7:18.
  c Sal. Pam. 28:5;  

M&D 93:28.  
src Saprašanas 
dāvana.

 68 a src Iesvētīšana.
  b src Prāts.
  c M&D 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
 69 a Mat. 12:36;  

Mos. 4:29–30;  
Al. 12:14.

  b M&D 59:15; 88:121.
 71 a src Brīdināt, 

Brīdinājums.
 74 a Mat. 20:1, 16.

pielīdzināšu visas šīs valstības 
un to a iedzīvotājus—katra val
stība savā stundā un savā brīdī, 
un savā laikā, atbilstoši tam lē
mumam, ko pieņēmis Dievs.

62 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, Mani a draugi, Es atstāju 
šo sacīto ar jums, lai jūs to b pār
domātu savās sirdīs, ar šo pavē
li, ko Es dodu jums, ka jums būs 
c piesaukt Mani, kamēr Es esmu 
tuvu—

63 a tuvojieties Man, un Es tu
vošos jums; b meklējiet uzcītīgi 
Mani, un jūs c atradīsit Mani; 
lūdziet, un jūs saņemsit; klau
vējiet, un jums taps atvērts.

64 Viss, ko jūs a lūgsit Tēvam 
Manā Vārdā, tiks jums dots, kas 
jums ir b noderīgs;

65 un, ja jūs lūgsit kaut ko, kas 
nav jums a noderīgs, tas pārvēr
tīsies jums par b nosodījumu.

66 Lūk, tas, ko jūs dzirdat, ir 
saucēja a balss tuksnesī—tuk
snesī, tāpēc ka jūs nevarat Viņu 
redzēt—Mana balss, tāpēc ka 
Mana balss ir b Gars, Mans Gars 
ir patiesība; c patiesība dzīvo un 
tai nav gala; un ja tā būs jūsos, 
tā ies vairumā.

67 Un, ja jūsu acs būs a vērsta 
vienīgi uz Manu b godību, viss 

jūsu ķermenis tiks piepildīts ar 
gaismu, un nebūs tumsības jū
sos; un tas ķermenis, kas ir pie
pildīts ar gaismu, c saprot visu.

68 Tādēļ a iesvētiet sevi, lai 
jūsu b prāti pievērstos vienīgi 
Dievam, un pienāks dienas, kad 
jūs Viņu c redzēsit; jo Viņš atsegs 
Savu seju jums, un tas būs Viņa 
paša laikā un Viņa paša veidā, 
un saskaņā ar Viņa paša gribu.

69 Atcerieties to lielo un pēdē
jo solījumu, kuru Es jums esmu 
devis; aizmetiet savas a tukšās 
domas un savus pārmērīgos 
b smieklus tālu prom no sevis.

70 Uzkavējieties, uzkavējieties 
šajā vietā un sasauciet svētu sa
pulci, tieši no tiem, kas ir pirmie 
strādnieki šajā pēdējā valstībā.

71 Un lai tie, kurus viņi ir a brī
dinājuši savā ceļojumā, piesauc 
To Kungu un apdomā savās 
sirdīs to brīdinājumu, ko viņi ir 
saņēmuši, neilgu laiku.

72 Skatieties un raugiet, Es 
parūpēšos par jūsu ganāmpul
kiem un celšu elderus, un sūtīšu 
pie tiem.

73 Lūk, Es pasteidzināšu Savu 
darbu savā laikā.

74 Un Es dodu jums, kas esat 
pirmie a strādnieki šajā pēdējā 
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 74 b 3. Moz. 20:7–8;  
3. Nef. 19:28–29;  
M&D 50:28–29; 
133:62.

  c src Tīrs un netīrs.
  d Et. 12:37.
 75 a src Cilvēks,  

Cilvēki—Cilvēks, 
Debesu Tēva  
garīgais bērns;  
Dievs, Dievība—
Dievs Tēvs;  

Tēvs Debesīs.
 76 a src Lūgšana.
  b src Gavēt, Gavēšana.
 77 a src Mācīt, Skolotājs.
  b src Kristus mācība.
 78 a src Labvēlība.
  b M&D 88:118; 

90:15; 93:53.
 79 a src Debesis.
  b src Karš.
 81 a src Liecināt.
  b M&D 63:58.  

src Brīdināt, 
Brīdinājums.

 83 a Al. 37:35.
  b 5. Moz. 4:29–31;  

Jer. 29:12–14;  
M&D 54:10.

 84 a DžS—V 1:41.
  b Jes. 8:16–17.
 85 a Mat. 24:15.
  b M&D 11:15.

valstībā, pavēli, lai jūs sapulcē
tos kopā un noorganizētos, un 
sagatavotos, un b iesvētītu sevi; 
jā, šķīstiet savas sirdis un c attī
riet savas rokas un kājas Manā 
priekšā, lai Es varētu darīt jūs 
d tīrus;

75 lai Es varētu liecināt jūsu 
a Tēvam un jūsu Dievam, un 
Manam Dievam, ka jūs esat tīri 
no šīs ļaunās paaudzes asinīm; 
lai Es varētu izpildīt šo solīju
mu, šo lielo un pēdējo solījumu, 
kuru Es jums esmu devis, kad 
Es gribēšu.

76 Es dodu jums arī pavēli, lai 
no šī brīža jūs turpinātu a lūgša
nā un b gavēšanā.

77 Un Es dodu jums pavēli, lai 
jūs a mācītu cits citam b valstības 
mācību.

78 Māciet uzcītīgi, un Mana 
a labvēlība jūs pavadīs, lai jūs 
tiktu b apmācīti pilnīgāk teorijā, 
principos, mācībā, evaņģēlija li
kumā, visās lietās, kas piederas 
Dieva valstībai, kuras jums ir 
nepieciešams saprast;

79 par lietām gan a debesīs, gan 
uz zemes, un zem zemes; par to, 
kas ir bijis, kas ir, kam drīz jāno
tiek, par to, kas ir mājās, par to, 
kas ir aiz robežām; par b kariem 
un tautu apjukumiem, un par 
spriedumiem, kas ir pār zemi; 

un arī zināšanām par valstīm un 
valstībām,—

80 lai jūs būtu sagatavoti vi
sās lietās, kad Es sūtīšu jūs atkal 
vairot tos aicinājumus, kuros 
Es esmu jūs aicinājis, un misiju, 
kurai Es esmu jūs pilnvarojis.

81 Lūk, Es sūtu jūs a liecināt un 
brīdināt ļaudis, un katram cilvē
kam, kurš ticis brīdināts, klājas 
b brīdināt savu tuvāko.

82 Tādēļ viņi paliek bez attais
nojuma, un viņu grēki ir uz viņu 
pašu galvām.

83 Tas, kas Mani a laikus b mek
lēs, atradīs Mani un netiks at
mests.

84 Tādēļ uzkavējieties un 
strādājiet uzcītīgi, lai jūs taptu 
pilnveidoti savā kalpošanā, lai 
dotos uz priekšu starp a citticīb
niekiem pēdējo reizi, visi tie, 
kurus nosauks Tā Kunga mute, 
lai b aizsietu bauslību un aizzī
mogotu liecību, un sagatavotu 
svētos tiesas stundai, kas nāks;

85 lai viņu dvēseles varētu 
izbēgt no Dieva dusmām, a ne
gantības posta, kas sagaida bez
dievīgos gan šajā pasaulē, gan 
nākamajā pasaulē. Patiesi Es 
saku jums, lai tie, kas nav pir
mie elderi, turpina vīna dārzā, 
līdz Tā Kunga mute tos b aicinās, 
jo viņu laiks vēl nav pienācis; 
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 85 c 1. Nef. 12:10–11;  
Jēk. 1:19; 2:2;  
M&D 112:33.  
src Šķīsts, Šķīstība.

 86 a Mos. 5:8.  
src Brīvs, Brīvība.

  b Jāņa 8:36.  
src Brīvs, Brīvība;  
Rīcības brīvība.

  c Gal. 5:1.
  d src Grēks.
  e Īj. 17:9;  

Psm. 24:4;  
Al. 5:19.

 87 a Jes. 13:4–13.
  b M&D 43:18.

  c Joēla 2:10;  
M&D 45:42; 133:49.

  d Jāņa atkl. 6:12.
  e Joēla 4:15.
 89 a M&D 45:33.
 90 a Jāņa atkl. 8:5;  

M&D 43:17–25.
 91 a M&D 45:26.
 92 a Jāņa atkl. 8:13;  

M&D 133:17.
  b Mat. 25:1–13;  

M&D 33:17;  
133:10, 19.

 93 a Mat. 24:30;  
Lūk. 21:25–27.  
src Laiku zīmes.

 94 a 1. Nef. 13:4–9.
  b src Velns—Velna 

baznīca.
  c Jāņa atkl. 17:5.
  d Jāņa atkl. 14:8.
  e Mat. 13:38.
  f M&D 64:23–24; 

101:23–25.  
src Zeme—Zemes 
attīrīšana.

 95 a M&D 38:12.
  b Jāņa atkl. 6:14.
  c src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
 96 a 1. tes. 4:16–17.

viņu drānas vēl nav c tīras no šīs 
paaudzes asinīm.

86 Palieciet tanī a brīvībā, ar ko 
jūs esat darīti b brīvi; c neiepinie
ties d grēkā, bet lai jūsu rokas ir 
e tīras, līdz Tas Kungs nāks.

87 Jo tikai nedaudz dienas, 
un a zeme b drebēs un zvalstī
sies šurp un turp kā piedzēries 
cilvēks; un c saule paslēps savu 
seju un atteiks dot savu gaismu; 
un mēness peldēsies d asinīs; un 
e zvaigznes kļūs ļoti dusmīgas 
un kritīs uz zemi kā vīģes krīt 
no vīģes koka.

88 Un pēc jūsu liecības nāk nik
nums un sašutums pār ļaudīm.

89 Jo pēc jūsu liecības nāk a ze
mestrīču liecība, kas radīs vai
manas tās vidū, un cilvēki kritīs 
zemē un nevarēs nostāvēt.

90 Un arī nāk pērkonu a balss 
un zibeņu balss, un vētru balss, 
un jūras viļņu, kas bangojas pāri 
savām robežām, liecība.

91 Un viss būs a satraukts; un 
noteikti cilvēku sirdis pamirs iz
bailēs; jo bailes nāks pār visiem 
ļaudīm.

92 Un a eņģeļi lidos debesu 
vidū, saukdami stiprā balsī, 
pūzdami Dieva bazūni, sakot: 

Sagatavojieties, sagatavojieties, 
ak, zemes iedzīvotāji; jo ir atnā
kusi mūsu Dieva tiesa. Skatie
ties un raugiet, b Līgavainis nāk; 
izejiet viņam pretim.

93 Un nekavējoties parādīsies 
a liela zīme debesīs, un visi ļau
dis kopā to redzēs.

94 Un cits eņģelis pūtīs savu 
bazūni, sakot: Tā a lielā b baznī
ca, negantību c māte, kas lika 
visām tautām dzert no savas 
d netiklības dusmu vīna, kas va
jāja Dieva svētos, kas izlēja viņu 
asinis—tā, kura sēž pār lielajiem 
ūdeņiem un pār jūras salām—
lūk, viņa ir zemes e nezāles, viņa 
ir sasieta kūlīšos; viņas saites ir 
stipras, neviens cilvēks nevar 
tās atraisīt; tādēļ viņa ir gatava, 
lai tiktu f sadedzināta. Un viņš 
pūtīs savu bazūni gan ilgi, gan 
skaļi, un visas tautas to dzirdēs.

95 Un būs a klusums debesīs 
pusstundas garumā; un uzreiz 
pēc tam debesu aizkars tiks at
vērts, kā b rullis tiek atvērts, kad 
tas tiek atrullēts, un Tā Kunga 
c vaigs tiks atsegts;

96 un svētie, kas būs dzīvi uz 
zemes, tiks atdzīvināti un tiks 
a aizrauti satikt Viņu.
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 97 a M&D 29:13;  
45:45–46; 133:56.  
src Augšāmcelšanās.

 98 a 1. kor. 15:23.
 99 a M&D 76:73; 138:8.  

src Glābšana 
mirušajiem.

  b 1. Pēt. v. 4:6.
 100 a Jāņa atkl. 20:12–13;  

Al. 11:41;  
M&D 43:18; 76:85.

  b src Nosodīt, 

Nosodīšana.
 101 a Jāņa atkl. 20:5.
  b src Tūkstošgade.
 102 a src Nešķīsts, 

Nešķīstība.
 103 a Jāņa atkl. 14:6–7.  

src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 104 a Jāņa atkl. 5:13.
  b Jes. 45:23; Fil. 2:9–11.
  c src Bailes—Bīties 

Dievu;  

Godbijība.
 105 a Jāņa atkl. 14:8;  

M&D 1:16.
 106 a src Dieva Jērs.
  b 1. kor. 15:25.
  c Jes. 63:3–4;  

Jāņa atkl. 19:15;  
M&D 76:107; 133:50.

 107 a src Svētais.
  b src Celestiālā godība.

97 Un tie, kas gulēs kapos, a uz
celsies, jo viņu kapi atvērsies, 
un viņi arī tiks aizrauti satikt 
Viņu debesu balstu vidū—

98 viņi ir Kristus, a pirmie aug
ļi, tie, kas nolaidīsies ar Viņu 
vispirms, un tie, kas ir uz zemes 
un savos kapos, kas vispirms 
tiks aizrauti satikt Viņu; un tas 
viss ar Dieva eņģeļa skanošās 
bazūnes balsi.

99 Un pēc tam cits eņģelis pū
tīs, kas ir otrā bazūne, un tad 
nāks to pestīšana, kuri kļūs par 
Kristus ļaudīm pie Viņa atnāk
šanas, kuri ir saņēmuši savu 
daļu tajā a cietumā, kas ir saga
tavots tiem, lai viņi varētu pie
ņemt evaņģēliju un tapt b tiesāti 
kā cilvēki miesā.

100 Un vēl, cita bazūne skanēs, 
kas ir trešā bazūne; un tad nāks 
to cilvēku a gari, kuriem jātiek 
tiesātiem, un kuri tiek atrasti 
zem b nosodījuma;

101 un šie ir atlikušie no a miru
šajiem; un vairs nedzīvos, līdz 
b tūkstoš gadi nebūs beigušies, 
nedz vairs līdz zemes galam.

102 Un cita bazūne skanēs, kas 
ir ceturtā bazūne, sakot: Starp 
tiem ir atrodami tie, kuriem ir 
jāpaliek līdz tai lielajai un pēdē
jai dienai, patiesi galam, tie, kas 
paliks a nešķīsti.

103 Un cita bazūne skanēs, kas 
ir piektā bazūne, kas ir piektais 
eņģelis, kurš nodod a mūžīgo 
evaņģēliju—laizdamies debesu 
vidū, visām tautām, ciltīm, va
lodām un tautībām;

104 un šī būs viņa bazūnes 
balss, kas saka visiem ļaudīm 
gan debesīs, gan uz zemes un 
tiem, kas ir zem zemes—jo a kat
ra auss to dzirdēs un katrs celis 
b lieksies, un katra mēle atzīsies, 
kamēr viņi dzirdēs bazūnes 
skaņu, sakot: c Bīstieties Dieva 
un dodiet godu Viņam, kurš sēž 
tronī mūžīgi mūžos; jo Viņa tie
sas stunda ir atnākusi.

105 Un vēl, cits eņģelis pūtīs 
savu bazūni, kas ir sestais eņģe
lis, sakot: Viņa, kas lika visām 
tautām dzert no savas netiklības 
dusmu vīna, ir a kritusi; viņa ir 
kritusi, kritusi!

106 Un vēl, cits eņģelis pūtīs 
savu bazūni, kas ir septītais 
eņģelis, sakot: Tas ir beidzies; 
tas ir beidzies! Dieva a Jērs ir 
b uzvarējis un c minis vīna spai
du viens pats, patiesi Visvare
nā Dieva dusmu niknuma vīna  
spaidu.

107 Un tad eņģeļi tiks kronē
ti ar Viņa varenības godību, 
un a svētie tiks piepildīti ar 
Viņa b godību un saņems savu 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 88:97–107 182



 107 c src Paaugstināšana.
  d M&D 76:95.
 108 a Al. 37:25;  

M&D 1:3.
  b M&D 77:6–7.
 110 a M&D 84:100.
  b Jāņa atkl. 20:1–3;  

1. Nef. 22:26;  
M&D 101:28.  
src Velns.

  c src Tūkstošgade.

 111 a M&D 29:22; 43:30–31.
 112 a src Mihaēls, Miķelis.
 114 a Jāņa atkl. 16:14.
 115 a Jes. 14:12–17;  

Moz. 4:1–4.
 116 a src Iesvētīšana;  

Paaugstināšana.
  b Jāņa atkl. 21:4;  

Al. 11:45; 12:18;  
M&D 63:49.  
src Nemirstīgs, 

Nemirstība.
 117 a M&D 109:6.
 118 a M&D 88:76–80.  

src Mācīt, Skolotājs.
  b src Gudrība.
  c M&D 55:4; 109:7, 14.
 119 a M&D 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
src Templis,  
Tā Kunga nams.

 121 a M&D 43:34; 100:7.

c mantojumu, un tiks darīti 
d vienlīdzīgi ar Viņu.

108 Un tad pirmais eņģelis 
atkal pūtīs savu bazūni visu 
dzīvo ausīs un a atklās cilvēku 
slepenos darbus un Dieva va
renos darbus b pirmajos tūkstoš 
gados.

109 Un tad otrais eņģelis pūtīs 
savu bazūni un atklās cilvēku 
slepenos darbus un viņu sirds 
domas, un vēlmes, un Dieva 
varenos darbus otrajos tūkstoš 
gados—

110 un tā tālāk, līdz septītais 
eņģelis pūtīs savu bazūni; un 
viņš stāvēs uz zemes un uz jū
ras un zvērēs Tā Vārdā, kurš 
sēd tronī, ka a laika vairs nebūs, 
un b Sātans tiks sasiets, tā vecā 
čūska, kas tiek saukts par velnu, 
un netiks atraisīts c tūkstoš gadu 
garumā.

111 Un tad viņš tiks a atraisīts 
uz īsu brīdi, lai viņš varētu sa
pulcināt kopā savus karapulkus.

112 Un a Mihaēls, septītais eņ
ģelis, tieši erceņģelis, sapulcinās 
kopā savus karapulkus, tieši de
besu pulkus.

113 Un velns sapulcinās kopā 
savus karapulkus; tieši elles pul
kus, un nāks kaujā pret Mihaēlu 
un viņa karapulkiem.

114 Un tad nāk diženā Die
va a kauja, un velns un viņa 

karapulki tiks padzīti uz tiem 
atbilstošo vietu, lai viņiem vis
pār vairs nebūtu varas pār svē
tajiem.

115 Jo Mihaēls izcīnīs viņu 
kaujas un uzvarēs to, kas a tiecas 
pēc Viņa, kas sēd tronī, patiesi 
Jēra, troņa.

116 Šī ir Dieva un a iesvētīto 
godība; un viņi vairs neredzēs 
b nāvi.

117 Tādēļ patiesi Es saku jums, 
Mani a draugi, sasauciet svētu 
sapulci, kā Es jums esmu pavē
lējis.

118 Un tā kā visiem nav ticī
bas, meklējiet uzcītīgi un a mā
ciet cits citam b gudrības vārdus; 
jā, meklējiet labākajās c grāma
tās gudrības vārdus; meklējiet 
zināšanas studējot un arī ar ti
cību.

119 Organizējieties; sagatavo
jiet katru nepieciešamo lietu; 
un izveidojiet a namu, patiesi 
lūgšanu namu, gavēņa namu, 
ticības namu, mācīšanās namu, 
godības namu, kārtības namu, 
Dieva namu;

120 lai jūsu ienākšana būtu Tā 
Kunga Vārdā; lai jūsu iznākšana 
būtu Tā Kunga Vārdā; lai visi 
jūsu sveicieni būtu Tā Kunga 
Vārdā ar paceltām rokām uz Vi
suaugstāko.

121 Tādēļ a novērsieties no 
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 121 b M&D 59:15; 88:69.
  c src Miesīgs.
  d src Lepnība.
 123 a src Mīlestība.
  b src Iekārot.
 124 a src Slinks,  

Slinkums.

  b M&D 64:7–10.  
src Ļauna runāšana.

 125 a src Žēlsirdība.
  b src Miers.
 126 a src Lūgšana.
  b M&D 1:12.
 127 a src Praviešu skola.

  b src Amats, 
Amatpersona.

 131 a src Pielūgšana.
 133 a src Sadraudzība.
  b src Brāļi, Brālis;  

Māsa.

visām jūsu vieglajām runām, 
visiem b smiekliem, visām jūsu 
c miesaskārīgajām vēlmēm, vi
sas jūsu d lepnības un vieglprā
tības, un visiem jūsu ļaunajiem 
darbiem.

122 Nozīmējiet savā starpā 
skolotāju, un lai visi nav runātā
ji vienlaicīgi; bet lai viens runā 
noteiktā laikā un lai visi klausās 
viņa vārdos, lai, kad visi būs 
runājuši, visi būtu iedvesmoti 
par visu, un lai katram cilvēkam 
būtu vienādas privilēģijas.

123 Skatieties, lai jūs a mīlētu 
cits citu, mitējieties būt b alkatīgi; 
mācieties dalīties cits ar citu kā 
evaņģēlijs prasa.

124 Mitējieties būt a slinki; mi
tējieties būt netīri; mitējieties 
b meklēt vainu cits citā; mitējie
ties gulēt ilgāk nekā ir nepie
ciešams; dodieties savā gultā 
agri, lai jūs nebūtu noguruši; 
celieties agri, lai jūsu ķermeņi 
un jūsu prāti tiktu stiprināti.

125 Un pāri visam, tērpieties 
a žēlsirdības saitēs kā apmetnī, 
kas ir pilnības un b miera saites.

126 a Lūdziet vienmēr, lai jūs 
nepagurtu, līdz Es b nākšu. Ska
tieties un raugiet, Es nākšu ātri 
un ņemšu jūs pie Sevis. Āmen.

127 Un vēl, nama, kas sa
gatavots a praviešu skolas 
prezidijam, kārtība; šī skola 
izveidota viņu apmācīšanai vi
sās lietās, kas ir tiem nepiecie
šamas, patiesi visām baznīcas 

b amatpersonām jeb, citiem 
vārdiem, tiem, kas ir aicināti 
kalpošanai baznīcā, sākot ar 
augstajiem priesteriem līdz pat 
diakoniem—

128 un šī būs skolas prezidija 
nama kārtība: Tas, kurš ir no
zīmēts par prezidentu jeb sko
lotāju, būs pastāvīgi atrodams 
savā vietā namā, kas būs viņam 
sagatavots.

129 Tādēļ viņš būs pirmais 
Dieva namā, vietā, kur draudze 
tai namā var dzirdēt viņa vār
dus kārtīgi un skaidri, nerunājot 
skaļā balsī.

130 Un kad viņš nāk Dieva 
namā, jo viņam ir jābūt pirma
jam namā—lūk, tas ir brīnišķīgi, 
lai viņš būtu piemērs—

131 lai viņš a ziedo sevi lūgša
nā uz ceļiem Dieva priekšā, par 
mūžīgās derības zīmi vai atgā
dinājumu.

132 Un kad kāds nāks pēc 
viņa, lai skolotājs pieceļas un ar 
rokām, kas paceltas uz debesīm, 
jā, tieši taisni, sveic savu brāli 
vai brāļus ar šiem vārdiem:

133 Vai tu esi brālis (vai brāļi)? 
Es sveicu tevi Tā Kunga Jēzus 
Kristus Vārdā, par mūžīgās de
rības zīmi vai atgādinājumu, 
šajā derībā es pieņemu tevi a se
kot ar apņēmību, kas ir noteik
ta, nesatricināma un nemainīga, 
lai būtu par tavu draugu un 
b brāli caur Dieva labvēlību mī
lestības saitēs, lai staigātu pēc 
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 134 a M&D 97:15–17; 
110:7–8.

 137 a M&D 50:21–24.
 138 a M&D 88:74–75, 84–85.

 139 a src Mazgāt, Mazgāts, 
Mazgāšana.

 141 a src Svētais 
Vakarēdiens.

  b Jāņa 13:4–17.
89 1 a src Gudrības vārds.

visām Dieva pavēlēm nevaino
jams, pateicībā, mūžīgi mūžos. 
Āmen.

134 Un tam, kurš tiek atrasts 
par necienīgu šim sveicienam, 
nebūs vietas starp jums; jo jūs 
nepieļausit, lai Mans nams tiek 
viņa a apgānīts.

135 Un tas, kurš nāk iekšā un 
ir uzticīgs Manā priekšā, un ir 
brālis vai ja viņi ir brāļi, viņš 
sveicinās prezidentu vai skolo
tāju ar rokām, kas paceltas uz 
debesīm, ar to pašu lūgšanu un 
derību vai sakot „āmen”, par 
zīmi tam pašam.

136 Lūk, patiesi Es saku jums, 
šis jums ir paraugs sveicienam 
savā starpā Dieva namā, pravie
šu skolā.

137 Un jūs esat aicināti darīt 
to ar lūgšanu un pateicību, kā 
paudīs Gars visos jūsu darbos 

Tā Kunga namā, praviešu skolā, 
lai tas varētu kļūt par svētnīcu, 
par Svētā Gara mājokli jūsu a ie
dvesmošanai.

138 Un jūs nepieņemsit nevie
nu savā starpā šajā skolā, kā 
tikai tad, ja tas ir tīrs no šīs pa
audzes a asinīm;

139 un viņš tiks pieņemts ar 
kāju a mazgāšanas priekšraksta 
izpildīšanu, jo šādam nolūkam 
kāju mazgāšanas priekšraksts 
tika ieviests.

140 Un vēl, kāju mazgāšanas 
priekšraksta izpildīšana ir jā
vada prezidentam vai baznīcas 
prezidējošajam elderam.

141 Tas ir jāizpilda ar lūgšanu; 
un pēc maizes un vīna a baudī
šanas viņam ir jāapsienas pēc 
b parauga, kas ir dots Jāņa lie
cības par Mani trīspadsmitajā 
nodaļā. Āmen.

89. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio 
štatā, 1833. gada 27. februārī. Kā sekas tam, ka agrīnie brāļi lietoja 
tabaku savās sapulcēs, Pravietis sāka pārdomāt šo lietu, rezultātā 
viņš jautāja Tam Kungam par to. Sekoja šī atklāsme, kas zināma kā 
Gudrības vārds.

1–9, Tiek aizliegta vīna, stipru 
dzērienu, tabakas un karstu dzē
rienu lietošana; 10–17, Augi, 
augļi, gaļa un graudi ir nolemti 
cilvēka un dzīvnieku lietošanai; 
18–21, Paklausība evaņģēlija li
kumam, ieskaitot Gudrības vārdu, 
nes laicīgas un garīgas svētības.

a Gudrības vārds, augsto pries
teru, kas sapulcējušies Kērtlan
dē, padomes un baznīcas, un 
visu svēto Ciānā labumam—

2 lai tiktu sūtīts kā sveiciens; 
nevis ar pavēli vai piespiešanu, 
bet ar atklāsmi un gudrības vār
du, parādot Dieva kārtību un 
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a gribu visu pēdējo dienu svēto 
laicīgajā glābšanā—

3 dots par principu ar a solīju
mu, pielāgots vājo un visvājāko 
no visiem b svētajiem spējām, 
kas tiek vai var tikt saukti par 
svētajiem.

4 Lūk, patiesi tā saka Tas 
Kungs jums: Kā rezultāts a ļau
numam un nodomiem, kas ir un 
būs cilvēku, kas rīko b sazvēres
tības, sirdīs pēdējās dienās, Es 
esmu c brīdinājis un brīdinu jūs, 
dodams jums šo gudrības vārdu 
ar atklāsmi—

5 ka tiktāl, cik kāds cilvēks 
dzer a vīnu vai stipru dzērienu 
jūsu vidū, lūk, tas nav labi, nedz 
pareizi jūsu Tēva acīs, kā vienīgi 
sapulcējoties kopā, lai upurētu 
jūsu Svēto Vakarēdienu Viņa 
priekšā.

6 Un lūk, tam jābūt vīnam, jā, 
a tīram vīnam no vīnogām, jūsu 
pašu taisītam.

7 Un vēl, a stipri dzērieni nav 
vēderam, bet jūsu ķermeņu 
mazgāšanai.

8 Un vēl, tabaka nav nedz 
a ķermenim, nedz vēderam un 
nav laba cilvēkam, bet ir augs 
sasitumiem un visiem slimiem 
liellopiem, lai tiktu lietota ar sa
prātu un iemaņām.

9 Un vēl, karstie dzērieni nav 
nedz ķermenim, nedz vēderam.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
visus vērtīgos a augus Dievs ir 
noteicis cilvēka veselībai, orga
nismam un lietošanai—

11 katrs augs savā laikā, un 
katrs auglis savā laikā; tiem 
visiem jātiek lietotiem ar piesar
dzību un a pateicību.

12 Jā, un a dzīvnieku un gaisa 
putnu b gaļu arī Es, Tas Kungs, 
esmu noteicis cilvēka lietošanai 
ar pateicību; tomēr tā ir jālieto 
c atturīgi;

13 un Man ir patīkami, ja tā 
netiek lietota, kā vien ziemas jeb 
aukstuma, jeb bada laikā.

14 Visi a graudi ir noteikti cil
vēka un dzīvnieku lietošanai, 
lai būtu par dzīvības atbalstu, 
ne tikai cilvēkam, bet arī lauka 
dzīvniekiem un putniem debe
sīs, un visiem mežonīgiem zvē
riem, kas skraida vai rāpo pa 
zemi;

15 un tos visus Dievs ir ra
dījis cilvēka lietošanai tikai 
bada un ārkārtīga izsalkuma  
laikos.

16 Visi graudi ir labi cilvēka 
uzturam, kā arī vīnakoku augļi; 
tie, kas nes augļus, vai nu zemē 
vai virs zemes—

17 tomēr kvieši cilvēkam un 
kukurūza ragulopam, un auzas 
zirgam, un rudzi putniem un 
cūkai, un visiem lauka dzīvnie

 2 a M&D 29:34.  
src Dieva pavēles,  
baušļi.

 3 a M&D 89:18–21.
  b src Svētais.
 4 a src Pievilt, 

Pievilšana, Viltus.
  b src Slepenās 

savienības.
  c src Brīdināt, 

Brīdinājums.

 5 a 3. Moz. 10:9–11;  
Jes. 5:11–12;  
1. kor. 6:10.

 6 a M&D 27:1–4.
 7 a Sal. Pam. 20:1; 

23:29–35.
 8 a 1. kor. 3:16–17.  

src Ķermenis.
 10 a tas ir augi.  

1. Moz. 1:29;  
M&D 59:17–20.

 11 a src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

 12 a 1. Moz. 9:3;  
3. Moz. 11:1–8.

  b 1. Tim. 4:3–4;  
M&D 49:18–21.

  c M&D 59:20.
 14 a Dan. 1:6–20.
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kiem, un mieži visiem noderī
gajiem dzīvniekiem un viegliem 
dzērieniem, kā arī citi graudi.

18 Un visi svētie, kas atce
ras turēt un pildīt šos vārdus, 
staigājot paklausībā pavēlēm, 
saņems a veselību nabā un sma
dzenes kaulos;

19 un atradīs a gudrību un 

lielus b zināšanu dārgumus, pa
tiesi apslēptus dārgumus;

20 un a skries un nepiekusīs, un 
staigās un nepagurs.

21 Un Es, Tas Kungs, dodu vi
ņiem a solījumu, ka iznīcināša
nas eņģelis b paies tiem garām kā 
Israēla bērniem un nenogalinās 
viņus. Āmen.

90. NODAĻA
Atklāsme pravietim Džozefam Smitam, dota Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1833. gada 8. martā. Šī atklāsme ir nākamais solis Augstākā pre
zidija izveidošanā (skat. 81. nodaļas ievadu); tās rezultātā minētie 
padomnieki tika iecelti 1833. gada 18. martā.

1–5, Valstības atslēgas ir nodotas 
Džozefam Smitam un caur viņu 
Baznīcai; 6–7, Sidnijam Rigdo
nam un Frederikam G. Viljamsam 
ir jākalpo Augstākajā prezidijā; 
8–11, Evaņģēlijam ir jātiek sludi
nātam Israēla tautām, citticībnie
kiem un jūdiem, katram cilvēkam 
dzirdot to savā mēlē; 12–18, 
Džozefam Smitam un viņa pa
domniekiem ir jāsaved kārtībā 
Baznīca; 19–37, Dažādiem cil
vēkiem Tas Kungs dod padomu 
staigāt taisnīgi un kalpot Viņa  
valstībā.

Tā saka Tas Kungs, patiesi, 
patiesi Es saku tev, Mans dēls, 
tavi grēki ir tev a piedoti, atbil
stoši tavam lūgumam, jo tavas 

lūgšanas un tavu brāļu lūgša
nas ir nonākušas Manās ausīs.

2 Tādēļ tu esi svētīts no šī brī
ža, kas nes tev dotās valstības 
a atslēgas; šī b valstība nāk pēdējo 
reizi.

3 Patiesi Es saku tev, šīs val
stības atslēgas nekad tev netiks 
atņemtas, kamēr tu esi pasaulē, 
nedz arī nākamajā pasaulē;

4 tomēr caur tevi a Dieva vār
di tiks nodoti citiem, jā, patiesi 
baznīcai.

5 Un visi tie, kas saņem Dieva 
vārdus no Dieva, lai viņi a pie
sargās, kā viņi tos tur, lai tie ne
tiktu uzskatīti par mazsvarīgu 
lietu un viņi ar to nenokļūtu 
zem nosodījuma, un nepaklup
tu, un nekristu, kad straumes 

 18 a Sal. Pam. 3:8.
 19 a src Gudrība.
  b src Liecība;  

Zināšanas.
 20 a Jes. 40:31.
 21 a M&D 84:80.
  b 2. Moz. 12:23, 29.

90 1 a src Piedot.
 2 a M&D 65:2.  

src Priesterības 
atslēgas.

  b src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

 4 a Ap. d. 7:38; 

   Rom. 3:2;  
Ebr. 5:12;  
M&D 124:39, 126.  
src Pravietojums, 
Pravietot.

 5 a M&D 1:14.
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nāk un vēji pūš, un b lietus līst 
un gāžas virsū viņu namam.

6 Un vēl, patiesi Es saku tavam 
brālim Sidnijam Rigdonam un 
Frederikam G. Viljamsam, viņu 
grēki tiem arī ir piedoti, un viņi 
tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem 
ar tevi, turot šīs pēdējās valstī
bas atslēgas;

7 kā arī caur tavu vadību a pra
viešu skolas, ko Es pavēlēju iz
veidot, atslēgas;

8 lai tādējādi viņi tiktu pilnvei
doti savā kalpošanā Ciānas un 
Israēla tautu, un citticībnieku, 
tik daudzu, cik ticēs, glābšanai;

9 lai caur tavu vadību viņi 
varētu saņemt vārdu, un caur 
viņu vadību vārds varētu iet 
līdz zemes galiem, a vispirms pie 
b citticībniekiem un tad, skaties 
un raugi, viņiem jāpievēršas jū
diem.

10 Un tad nāk diena, kad Tā 
Kunga elkonis tiks a atsegts spē
kā visu tautu pārliecināšanai—
pagānu tautu, b Jāzepa nama—
par viņu glābšanas evaņģēliju.

11 Jo notiks tanī dienā, ka katrs 
cilvēks a dzirdēs evaņģēlija pil
nību savā mēlē un savā valodā 
caur tiem, kas ir b ordinēti šai 
c varā, ar d Mierinātāja vadību, 
kas izliets pār tiem Jēzus Kristus 
atklāšanai.

12 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, Es dodu jums pavēli, lai 
jūs turpinātu a kalpošanā un 
virsvadībā.

13 Un kad jūs būsit pabeiguši 
praviešu tulkošanu, no tā brīža 
jūs a vadīsit baznīcas un b skolas 
lietas;

14 un laiku pa laikam, kā pa
vēstīs Mierinātājs, saņemsit 
a atklāsmes, lai atklātu valstības 
b noslēpumus;

15 un savestu kārtībā drau
dzes, un a studēsit un b mācī
sities, un iepazīsit visas labas 
grāmatas un c valodas, mēles un 
ļaudis.

16 Un tas būs jūsu pienākums 
un jūsu misija visās jūsu dzīvēs, 
prezidēt padomēs un savest 
kārtībā visas šīs baznīcas un 
valstības lietas.

17 Netopiet a apkaunoti, nedz 
satriekti; bet esiet brīdināti par 
visu savu augstprātību un b lep
nību, jo tās nes slazdus jūsu 
dvēselēm.

18 Savediet kārtībā savas mā
jas; turiet a laiskumu un b nešķīs
tību tālu no sevis.

19 Tagad, patiesi Es saku jums, 
lai tiek dota vieta, tiklīdz tas ir 
iespējams, tava padomnieka 
un rakstītāja, patiesi Frederika 
G. Viljamsa, ģimenei.

 5 b Mat. 7:26–27.
 7 a src Praviešu skola.
 9 a Mat. 19:30;  

Et. 13:10–12.
  b 1. Nef. 13:42;  

M&D 107:33; 133:8.
 10 a M&D 43:23–27; 

88:84, 87–92.
  b 1. Moz. 49:22–26;  

1. Nef. 15:13–14.
 11 a src Misionāru darbs.
  b src Aicināt, Dieva 

aicināts, Aicinājums;  
Ordinēt, Ordinācija.

  c src Priesterība.
  d src Mierinātājs.
 12 a src Kalpot, 

Kalpošana.
 13 a M&D 107:91–92.
  b src Praviešu skola.
 14 a src Atklāsme.
  b src Dieva noslēpumi.
 15 a M&D 88:76–80, 118;  

93:53.

  b M&D 107:99–100; 
130:18–19.

  c src Valoda.
 17 a Rom. 1:16;  

2. Nef. 6:13.
  b M&D 88:121.  

src Lepnība.
 18 a M&D 58:26–29.  

src Slinks, Slinkums.
  b M&D 38:42.
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20 Un lai Mans kalps gados, 
a Džozefs Smits, vecākais, tur
pina ar savu ģimeni tajā vietā, 
kur viņš patlaban dzīvo; un lai 
tā netiek pārdota, līdz Tā Kunga 
mute noteiks.

21 Un lai mans padomnieks, 
patiesi a Sidnijs Rigdons, paliek, 
kur viņš patlaban dzīvo, līdz Tā 
Kunga mute noteiks.

22 Un lai bīskaps uzcītīgi mek
lē dabūt a pārstāvi, un lai tas ir 
vīrs, kam ir b bagātības krātuvē—
Dieva vīrs un stipras ticības—

23 lai tādējādi viņš varētu 
samaksāt katru parādu, lai Tā 
Kunga krātuve nevarētu nokļūt 
negodā ļaužu acīs.

24 Meklējiet a uzcītīgi, b lūdziet 
vienmēr un esiet ticīgi, un c visas 
lietas strādās kopā jūsu labu
mam, ja jūs staigāsit taisnīgi un 
atcerēsities d derību, ko jūs esat 
derējuši viens ar otru.

25 Lai jūsu a ģimenes ir mazas, 
it īpaši mana kalpa gados Džo
zefa Smita, vecākā, attiecībā uz 
tiem, kas nepieder jūsu ģime
nēm;

26 lai šīs lietas, kas tiek dotas 
jums, lai īstenotu Manu darbu, 
netiktu atņemtas jums un atdo
tas tiem, kas nav cienīgi—

27 un tādējādi jūs tiktu kavēti 
pildīt to, ko Es esmu jums pa
vēlējis.

28 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, tā ir Mana griba, lai Mana 
kalpone Vjēna Džeiksa saņemtu 

naudu, ko segt savus izdevu
mus, un dotos uz Ciānas zemi;

29 un atlikusī nauda tiktu zie
dota Man, un viņa tiktu atalgota 
Manis noliktajā laikā.

30 Patiesi Es saku jums, ka tas 
ir pareizi Manās acīs, lai viņa 
ietu uz Ciānas zemi un saņemtu 
mantojumu no bīskapa rokas;

31 lai viņa varētu apmesties 
mierā, ciktāl viņa ir uzticīga, un 
nebūtu slinka savās dienās kopš 
šī brīža.

32 Un lūk, patiesi Es saku jums, 
lai jūs rakstītu šo pavēli un sacītu 
saviem brāļiem Ciānā, mīlestībā 
sveicinot, ka Es esmu jūs aici
nājis arī a prezidēt Ciānā Manis 
noliktajā laikā.

33 Tādēļ lai viņi pārstāj Mani 
nogurdināt par šo lietu.

34 Lūk, Es saku jums, ka jūsu 
brāļi Ciānā sāk nožēlot grēkus, 
un eņģeļi priecājas par viņiem.

35 Tomēr Es neesmu apmieri
nāts ar daudzām lietām, un Es 
neesmu apmierināts ar Savu kal
pu a Viljamu E. Maklelinu, nedz 
ar Savu kalpu Sidniju Gilbertu, 
nedz arī ar bīskapu, un citiem ir 
daudz ko nožēlot.

36 Bet patiesi Es saku jums, ka 
Es, Tas Kungs, cīnīšos ar a Ciānu 
un lūgšu viņas stipros, un b pār
mācīšu viņu, līdz viņa uzvarēs 
un būs c tīra Manā priekšā.

37 Jo viņa netiks izkustināta 
no savas vietas. Es, Tas Kungs, 
esmu to runājis. Āmen.

 20 a src Smits Džozefs, 
vecākais.

 21 a src Rigdons Sidnijs.
 22 a M&D 84:112–113.
  b Jēk. 2:17–19.
 24 a src Uzcītība.
  b src Lūgšana.

  c Ezr. 8:22;  
Rom. 8:28;  
M&D 100:15; 122:7–8.

  d src Derība.
 25 a tas ir nabagie, par 

kuriem rūpējās 
Džozefs Smits, 

vecākais.
 32 a M&D 107:91–92.
 35 a M&D 66:1; 75:6–9.
 36 a src Ciāna.
  b src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  c src Šķīsts, Šķīstība.
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91. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833.  gada 9.  martā. Pravietis šajā laikā bija aizņemts ar Vecās 
Derības tulkošanu. Nonācis līdz to seno rakstu daļai, ko sauc par 
Apokrifiem, viņš jautāja Tam Kungam un saņēma šo norādījumu.

91 1 a src Apokrifi.
 4 a src Saprašana.
 5 a src Iedvesma, 

   Iedvesmot;  
Svētais Gars.

92 1 a M&D 82:11, 15–21. 

   src Apvienotais 
ordenis.

1–3, Apokrifi lielākoties ir pār
tulkoti pareizi, bet satur daudzus 
cilvēku roku iestarpinājumus, kas 
nav patiesi; 4–6, Tie dod labumu 
tiem, kas ir Gara apgaismoti.

Patiesi tā saka jums Tas Kungs 
par a Apokrifiem: Tajos ir ie
tvertas daudzas lietas, kas ir 
patiesas, un lielākoties tie ir pār
tulkoti pareizi;

2 tajos ir ietvertas daudzas lie
tas, kas nav patiesas, kuras ir 
cilvēku roku iestarpinājumi.

3 Patiesi Es saku jums, ka nav 
nepieciešams, lai Apokrifi tiktu 
pārtulkoti.

4 Tādēļ, kurš tos lasa, lai tas 
a saprot, jo Gars pavēsta patie
sību;

5 un kurš ir a Gara apgaismots, 
gūs labumu no tiem;

6 un kurš nesaņem no Gara, 
nevar gūt labumu. Tādēļ nav 
nepieciešams, lai tie tiktu tulko
ti. Āmen.

92. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1833. gada 15. martā. Atklāsmē ir doti norādījumi Frederikam 
G. Viljamsam, kurš nesen bija ticis iecelts par padomnieku Džoze
fam Smitam, attiecībā uz viņa pienākumiem Apvienotajā uzņēmu
mā (skat. 78. un 82. nodaļas ievadu).

1–2, Tas Kungs dod pavēli attie
cībā uz uzņemšanu Apvienotajā 
ordenī.

Patiesi tā saka Tas Kungs: Es 
dodu a Apvienotajam orde
nim, izveidotam atbilstoši ag
rāk dotai pavēlei, atklāsmi un 
pavēli attiecībā uz Savu kalpu 

Frederiku G.  Viljamsu, ka jūs 
pieņemsit viņu šajā ordenī. Ko 
Es saku vienam, Es saku visiem.

2 Un vēl, Es saku tev, Mans 
kalp Frederik G. Viljams, tu būsi 
spēcīgs šī ordeņa loceklis; un 
ciktāl tu esi uzticīgs, turot vi
sas iepriekšējās pavēles, tu tiksi 
svētīts uz mūžiem. Āmen.
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93. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833. gada 6. maijā.

1–5, Visi, kas ir uzticīgi, redzēs 
To Kungu; 6–18, Jānis liecina, ka 
Dieva Dēls gāja no labvēlības uz 
labvēlību, līdz Viņš saņēma Tēva 
godības pilnību; 19–20, Uzticī
gie cilvēki, iedami no labvēlības 
uz labvēlību, arī saņems no Viņa 
pilnības; 21–22, Tie, kas ir piedzi
muši caur Kristu, ir Pirmdzimtā 
Baznīca; 23–28, Kristus saņēma 
visas patiesības pilnību, un cilvēks 
ar paklausību var darīt tāpat; 29–
32, Cilvēks bija sākumā ar Dievu; 
33–35, Elementi ir mūžīgi, un 
cilvēks var saņemt prieka pilnību 
pie augšāmcelšanās; 36–37, Dieva 
godība ir saprāts; 38–40, Bērni ir 
nevainīgi Dieva priekšā Kristus 
pestīšanas dēļ; 41–53, Vadošajiem 
brāļiem tiek pavēlēts savest kārtī
bā savas ģimenes.

Patiesi tā saka Tas Kungs: No
tiks, ka katra dvēsele, kas a atmet 
savus grēkus un nāk pie Manis, 
un b piesauc Manu Vārdu, un 
c paklausa Manai balsij, un tur 
Manas pavēles, d redzēs Manu 
e vaigu un zinās, ka Es esmu;

2 un ka Es esmu patiesā a gais
ma, kas apgaismo katru cilvēku, 
kurš nāk pasaulē;

3 un ka Es esmu a Tēvā, un Tēvs 
Manī, un Tēvs un Es esam viens—

4 Tēvs a tāpēc, ka Viņš b deva 
Man no Savas pilnības, un Dēls 
tāpēc, ka Es biju pasaulē un da
rīju c miesu par Savu mājokli, un 
dzīvoju starp cilvēku dēliem.

5 Es biju pasaulē un saņēmu 
no Sava Tēva, un Viņa a darbi 
tika skaidri pavēstīti.

6 Un a Jānis redzēja un liecināja 
par Manas b godības pilnību, un 
c Jāņa liecības pilnība tiks atklāta 
vēlāk.

7 Un viņš liecina, sakot: Es re
dzēju Viņa godību, ka Viņš bija 
a sākumā, pirms pasaule tika ra
dīta;

8 tādējādi sākumā bija a Vārds, 
jo Viņš bija Vārds, patiesi glāb
šanas vēstnesis—

9 a gaisma un pasaules b Pestī
tājs; patiesības Gars, kurš nāca 
pasaulē, tāpēc ka pasaule tika 
Viņa radīta, un viņā bija cilvēku 
dzīve un cilvēku gaisma.

93 1 a src Cienīgs, 
Cienīgums;  
Nožēlot grēkus, 
Grēku nožēlošana.

  b Joēla 3:5.
  c src Paklausība, 

Paklausīgs,  
Paklausīt.

  d 2. Moz. 33:11;  
M&D 38:7–8;  
67:10–12; 88:68; 
101:23; 130:3.  
src Mierinātājs.

  e DžST 1. Jāņa 4:12 

   (Pielikums).
 2 a Jāņa 1:4–9;  

M&D 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
src Gaisma, 
Kristus gaisma.

 3 a Jāņa 10:25–38;  
17:20–23;  
M&D 50:43–45.

 4 a Mos. 15:1–7.
  b src Jēzus Kristus—

Pilnvaras.
  c Lūk. 1:26–35; 2:4–14;  

3. Nef. 1:12–14;  

Et. 3:14–16.
 5 a Jāņa 5:36; 10:25; 

14:10–12.
 6 a Jāņa 1:34.
  b src Jēzus Kristus—

Jēzus Kristus godība.
  c Jāņa 20:30–31.
 7 a Jāņa 1:1–3, 14; 17:5;  

M&D 76:39.
 8 a src Jehova;  

Jēzus Kristus.
 9 a src Gaisma, 

Kristus gaisma.
  b src Pestītājs.
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10 Pasaules tika Viņa a radītas; 
cilvēki tika Viņa radīti; visas 
lietas tika Viņa radītas, un caur 
Viņu, un no Viņa.

11 Un es, Jānis, liecinu, ka Es 
redzēju Viņa godību kā Tēva 
Vienpiedzimušā, pilna labvēlī
bas un patiesības, patiesi patie
sības Gara, godību, kurš nāca 
un dzīvoja miesā un dzīvoja 
starp mums.

12 Un es, Jānis, redzēju, ka 
viņš nesaņēma uzreiz no a pilnī
bas, bet saņēma b labvēlību pēc 
labvēlības;

13 un viņš nesaņēma uzreiz no 
pilnības, bet turpināja no a lab
vēlības uz labvēlību, līdz Viņš 
saņēma pilnību;

14 un tā viņš tika nosaukts par 
a Dieva Dēlu, tāpēc ka Viņš nesa
ņēma uzreiz no pilnības.

15 Un es, a Jānis, liecinu, un, 
raugiet, debesis bija atvērtas, un 
b Svētais Gars nolaidās uz Viņu 
c baloža izskatā un nosēdās uz 
Viņu, un nāca balss no debesīm, 
sakot: Tas ir Mans d mīļais Dēls.

16 Un es, Jānis, liecinu, ka 
Viņš saņēma Tēva godības pil
nību;

17 un Viņš saņēma a visu b varu, 

gan debesīs, gan uz zemes, un 
c Tēva godība bija ar Viņu, jo 
Viņš mita Viņā.

18 Un notiks, ka, ja jūs esat uz
ticīgi, jūs saņemsit Jāņa liecības 
pilnību.

19 Es dodu jums šos vārdus, 
lai jūs varētu saprast un zināt, 
kā a pielūgt, un zinātu, ko jūs 
pielūdzat, lai jūs varētu nākt pie 
Tēva Manā Vārdā un noliktajā 
laikā saņemt no Viņa pilnības.

20 Jo, ja jūs turat Manas a pavē
les, jūs saņemsit no Viņa b pilnī
bas un tiksit c pagodināti Manī, 
kā Es esmu Tēvā; tāpēc Es saku 
jums, jums jāsaņem d labvēlība 
pēc labvēlības.

21 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, Es biju a sākumā ar Tēvu, 
un Es esmu b Pirmdzimtais;

22 un visi tie, kas ir dzimuši 
caur Mani, ir arī Manas a godī
bas b dalībnieki un ir Pirmdzim
tā baznīca.

23 Jūs arī bijāt sākumā a ar 
Tēvu, kas ir Gars, patiesi patie
sības Gars;

24 un a patiesība ir b zināšanas 
par to, kas ir un kas bija, un kas 
nāks;

25 un kas ir a vairāk vai mazāk 
 10 a Ebr. 1:1–3;  

M&D 76:24;  
Moz. 1:31–33.

 12 a Fil. 2:6–11.
  b Jāņa 1:16–17.
 13 a Lūk. 2:52.
 14 a Lūk. 1:31–35;  

M&D 6:21.  
src Dievs, Dievība—
Dievs Dēls.

 15 a Jāņa 1:29–34.
  b src Svētais Gars.
  c src Baloža zīme.
  d Mat. 3:16–17.
 17 a Mat. 28:18;  

Jāņa 17:2;  

1. Pēt. v. 3:22.
  b src Jēzus Kristus—

Pilnvaras;  
Spēks, vara.

  c src Dievs, Dievība—
Dievs Tēvs.

 19 a Jāņa 4:21–26; 17:3;  
Ap. d. 17:22–25.  
src Pielūgšana.

 20 a M&D 50:28.
  b Jāņa 1:16;  

M&D 84:36–39.
  c Jāņa 17:4–5, 22.  

src Cilvēks, 
Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt līdzīgam 

Debesu Tēvam.
  d src Labvēlība.
 21 a Jāņa 1:1–2;  

1. Pēt. v. 1:19–20;  
Moz. 4:2.

  b src Pirmdzimtais.
 22 a src Celestiālā godība.
  b 1. Pēt. v. 5:1;  

M&D 133:57.
 23 a src Cilvēks, Cilvēki—

Cilvēks, Debesu 
Tēva garīgais bērns.

 24 a src Patiesība.
  b src Zināšanas.
 25 a M&D 20:35.
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nekā šis, ir tā ļaunā gars, kurš 
bija b melis no sākuma.

26 a Patiesības Gars ir no Dieva. 
Es esmu patiesības Gars, un Jā
nis liecina par Mani, sakot: Viņš 
saņēma patiesības pilnību, jā, 
patiesi visu pilnību;

27 un neviens cilvēks nesaņem 
a pilnību, ja viņš netur Viņa pa
vēles.

28 Tas, kas a tur Viņa pavēles, 
saņem patiesību un b gaismu, 
līdz viņš ir godināts patiesībā 
un c zina visas lietas.

29 Cilvēks arī bija a sākumā ar 
Dievu. b Saprāts jeb patiesības 
gaisma netika radīta vai izvei
dota, nedz arī var tikt.

30 Visa patiesība ir neatkarīga 
tanī jomā, kur Dievs to ir noli
cis, lai a rīkotos pati, kā arī viss 
saprāts, savādāk nav esamības.

31 Lūk, šeit ir cilvēka a rīcī
bas brīvība, un šeit ir cilvēka 
nosodījums; tāpēc ka tas, kas 
bija no sākuma, tiem ir b skaid
ri pavēstīts, un viņi nepieņem  
gaismu.

32 Un katrs cilvēks, kura gars 
nepieņem a gaismu, ir zem no
sodījuma.

33 Jo cilvēks ir a gars. b Elementi 
ir mūžīgi, un gars un elements, 
nedalāmi savienoti, saņem prie
ka pilnību.

34 Un kad tie ir a atdalīti, cil
vēks nevar saņemt b prieka pil
nību.

35 a Elementi ir Dieva mājoklis; 
jā, cilvēks ir Dieva mājoklis, pat 
b templis; un katru templi, kurš 
tiek apgānīts, tādu templi Dievs 
iznīcinās.

36 Dieva a godība ir b saprāts 
jeb, citiem vārdiem, c gaisma un 
patiesība.

37 Gaisma un patiesība atmet 
to a ļauno.

38 Katrs cilvēka gars bija a ne
vainīgs sākumā; un tā kā Dievs 
b pestīja cilvēku no c krišanas, 
cilvēki atkal kļuva savā bēr
na stāvoklī d nevainīgi Dieva 
priekšā.

39 Un tas ļaunais nāk un a pa
ņem gaismu un patiesību caur 

 25 b Jāņa 8:44;  
2. Nef. 2:18;  
Moz. 4:4.

 26 a Jāņa 14:6.
 27 a src Pilnīgs.
 28 a src Paklausība, 

Paklausīgs, Paklausīt.
  b M&D 50:24; 84:45.  

src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  c Jāņa 17:3;  
M&D 88:49, 67.

 29 a Ābr. 3:18.  
src Cilvēks, Cilvēki;  
Pirmsmirstīgā dzīve.

  b src Saprāts, saprāti 
(Prāts, prāti).

 30 a 2. Nef. 2:13–27.
 31 a src Rīcības brīvība.
  b 5. Moz. 30:11–14;  

M&D 84:23–24.

 32 a src Gaisma,  
Kristus gaisma;  
Patiesība.

 33 a M&D 77:2;  
Ābr. 5:7–8.  
src Cilvēks,  
Cilvēki—Cilvēks, 
Debesu Tēva 
garīgais bērns.

  b M&D 131:7–8; 138:17.  
src Augšāmcelšanās.

 34 a 2. Nef. 9:8–10.
  b src Prieks.
 35 a M&D 130:22.
  b 1. kor. 3:16–17.
 36 a src Godība;  

Jēzus Kristus—Jēzus 
Kristus godība.

  b M&D 130:18–19;  
Ābr. 3:19.  
src Saprāts, saprāti 

(Prāts, prāti).
  c M&D 88:6–13.
 37 a Moz. 1:12–16.  

src Velns.
 38 a src Nevainība, 

Nevainīgs.
  b Mos. 27:24–26;  

Moz. 5:9;  
TA 1:3.  
src Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana.

  c src Ādama un 
Ievas Krišana.

  d Mor. 8:8, 12, 22;  
M&D 29:46–47.  
src Glābšana—
Bērnu glābšana.

 39 a Mat. 13:18–19;  
2. kor. 4:3–4;  
Al. 12:9–11.
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nepaklausību prom no cilvēku 
bērniem un dēļ viņu tēvu b pa
ražām.

40 Bet Es esmu jums pavēlējis 
audzināt savus a bērnus gaismā 
un patiesībā.

41 Bet patiesi Es saku tev, Mans 
kalp, Frederik G. Viljams, tu esi 
turpinājis zem šī nosodījuma;

42 tu neesi a mācījis saviem bēr
niem gaismu un patiesību, sa
skaņā ar pavēlēm; un pagaidām 
tam ļaunajam ir vara pār tevi, 
un šis ir tavu ciešanu cēlonis.

43 Un tagad Es dodu tev pavē
li—ja tu tiksi atbrīvots, tu savedī
si a kārtībā savu māju, jo ir daudz 
kas, kas nav pareizi tavā mājā.

44 Patiesi Es saku Sa vam kal
pam Sidnijam Rigdonam, ka 
dažās lietās viņš nav turējis 
pavēles attiecībā uz saviem bēr
niem, tāpēc vispirms saved kār
tībā savu namu.

45 Patiesi Es saku Sa vam kal
pam Džozefam Smitam, jaunā
kajam, jeb, citiem vārdiem, Es 
saukšu jūs par a draugiem, jo jūs 
esat Mani draugi, un jums būs 
mantojums kopā ar Mani—

46 es saucu jūs par a kalpiem 
pasaules dēļ, un jūs esat viņu 
kalpi Manis dēļ—

47 un tagad, patiesi Es saku 
Džozefam Smitam, jaunāka
jam,—tu neesi turējis pavēles, 
un tev jāstāv a norātam Tā Kun
ga priekšā;

48 tavai a ģimenei ir jānožēlo 
un jāatmet dažas lietas, un jā
pievērš nopietnāka vērība ta
viem vārdiem, vai arī viņi tiks 
izstumti no savas vietas.

49 Ko Es saku vienam, Es saku 
visiem—a lūdz vienmēr, lai ļau
najam nebūtu varas pār tevi un 
vara izstumt tevi no tavas vietas.

50 Arī Mans kalps Ņūels 
K.  Vitnijs, Manas baznīcas bīs
kaps, ir jāpārmāca, un viņam ir 
jāsaved kārtībā sava ģimene un 
jāskatās, lai viņi būtu uzcītīgā
ki un vairāk rūpētos mājās, un 
lūgtu vienmēr, vai arī viņi tiks 
izstumti no savas a vietas.

51 Tagad Es saku jums, Mani 
draugi, lai Mans kalps Sidnijs 
Rigdons dodas savā ceļojumā 
un pasteidzas, un arī pasludi
na Tā Kunga a žēlastības gadu 
un glābšanas evaņģēliju, kā Es 
viņam došu runāt; un ar jūsu 
ticības lūgšanu vienprātībā Es 
viņu atbalstīšu.

52 Un lai Mani kalpi Džozefs 
Smits, jaunākais, un Frederiks 
G.  Viljamss arī pasteidzas, un 
viņiem tiks dots tieši atbilstoši 
ticības lūgšanai; un tiktāl, kā jūs 
turat Manus vārdus, jūs netiksit 
satriekti nedz šinī pasaulē, nedz 
nākamajā pasaulē.

53 Un patiesi Es saku jums, 
ka tā ir Mana griba, lai jūs pa
steigtos a pārtulkot Manus Svē
tos Rakstus un b iegūt c zināšanas 

 39 b Ec. 20:18–19; Al. 3:8.  
src Tradīcijas.

 40 a src Ģimene—
Vecāku atbildība.

 42 a 1. Sam. 3:11–13;  
M&D 68:25–31.

 43 a 1. Tim. 3:4–5.
 45 a M&D 84:63; 88:62.

 46 a 3. Moz. 25:55;  
1. Nef. 21:3–8.  
src Kalpot, 
Kalpošana.

 47 a M&D 95:1–2.  
src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

 48 a src Ģimene—Bērnu 

atbildība.
 49 a 3. Nef. 18:15–21.
 50 a M&D 64:40.
 51 a Lūk. 4:19.
 53 a src Džozefa Smita 

Tulkojums (DžST).
  b M&D 88:76–80, 118.
  c src Zināšanas.
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par vēsturi un par valstīm, un 
par valstībām, par Dieva un cil

vēka likumiem, un to visu Ci
ānas glābšanai. Āmen.

94. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833. gada 2. augustā. Hairams Smits, Reinolds Kehūns un Džareds 
Kārters tiek iecelti par Baznīcas celtniecības komitejas locekļiem.

1–9, Tas Kungs dod pavēli attie
cībā uz nama uzsliešanu prezidija 
darbam; 10–12, Ir jāuzceļ nams 
spiestuvei; 13–17, Tiek noteikti 
dažādi mantojumi.

Un vēl, patiesi Es saku jums, 
Mani a draugi, pavēli Es dodu 
jums, ka jums būs iesākt plānot 
un sagatavot iesākšanu un di
bināšanu Ciānas b staba pilsētai 
šeit Kērtlandes zemē, sākot no 
Mana nama.

2 Un lūk, tam ir jātiek darītam 
saskaņā ar to a paraugu, ko Es 
esmu jums devis.

3 Un lai pirmais gabals uz 
dienvidiem tiek ziedots Man 
nama uzcelšanai prezidijam, 
prezidija darbam, lai gūtu at
klāsmes, un a prezidija kalpo
šanas darbam visās lietās, kas 
piederas baznīcai un valstībai.

4 Patiesi Es saku jums, ka tam 
jātiek uzceltam piecdesmit pie
cas reiz sešdesmit piecas pēdas 
tā platumā un tā garumā iekšējā 
telpā.

5 Un jābūt zemākajai telpai un 
augstākajai telpai, atbilstoši tam 
paraugam, kas jums tiks dots 
vēlāk.

6 Un tam ir jātop iesvētītam 
Tam Kungam kopš tā dibināša
nas, saskaņā ar priesterības kār
tu, saskaņā ar to paraugu, kas 
jums tiks dots vēlāk.

7 Un tas pilnībā tiks iesvētīts 
Tam Kungam prezidija darbam.

8 Un jūs nepieļausit nekam a ne
tīram nākt tanī; un Mana b godī
ba būs tur, un Mana klātbūtne 
būs tur.

9 Bet, ja tur nāks iekšā kas a ne
tīrs, Mana godība nebūs tur; un 
Mana klātbūtne tur nenāks iekšā.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
otrais gabals uz dienvidiem ir 
jāiesvēta Man nama uzcelšanai 
Man Manu Svēto Rakstu a tulko
jumu un visu lietu, ko Es jums 
pavēlēšu, b iespiešanai.

11 Un tam ir jābūt piecdesmit 
piecas reiz sešdesmit piecas pē
das tā platumā un tā garumā 
iekšējā telpā; un jābūt zemākajai 
un augstākajai telpai.

12 Un šis nams kopš tā dibinā
šanas tiks pilnībā iesvētīts Tam 
Kungam iespiešanas darbam 
visām lietām, ko Es jums pavē
lēšu, lai būtu svēts, neaptraipīts, 
saskaņā ar paraugu visās lietās, 
kā tas jums tiks dots.

94 1 a M&D 93:45.
  b src Stabs.
 2 a M&D 52:14–15.
 3 a M&D 107:9, 22.

 8 a Lūk. 19:45–46;  
M&D 109:16–20.

  b 1. Ķēn. 8:10–11.  
src Godība.

 9 a M&D 97:15–17.
 10 a src Džozefa Smita 

Tulkojums (DžST).
  b M&D 104:58–59.
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13 Un uz trešā gabala Mans 
kalps Hairams Smits saņems 
savu mantojumu.

14 Un uz pirmā un otrā ga
bala uz ziemeļiem Mani kalpi 
Reinolds Kehūns un Džareds 
Kārters saņems savus mantoju
mus,—

15 lai viņi varētu darīt to dar
bu, ko Es esmu tiem nolicis—būt 

par komiteju, lai celtu Manus 
namus saskaņā ar pavēli, ko Es, 
Tas Kungs, esmu jums devis.

16 Šiem diviem namiem nav 
jātiek uzceltiem, līdz Es došu 
jums pavēli attiecībā uz tiem.

17 Un tagad Es nedodu jums 
vairāk šajā reizē. Āmen.

95. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833. gada 1. jūnijā. Šī atklāsme ir turpinājums dievišķajiem norā
dījumiem uzcelt namu pielūgšanai un apmācībai, Tā Kunga namu 
(skat. 88:119–136).

95 1 a 5. Moz. 11:1–8;  
Sal. Pam. 13:18;  
Ebr. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
M&D 101:4–5; 105:6.  
src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

  b src Piedot.
  c 1. kor. 10:13.

  d src Kārdināt, 
Kārdinājums.

 3 a Hag. 1:7–11;  
M&D 88:119.  
src Templis,  
Tā Kunga nams.

 4 a Jēk. 5:61–75;  
M&D 24:19; 33:3–4.  
src Tā Kunga 

vīnadārzs.
  b Jes. 28:21;  

M&D 101:95.
  c Sal. Pam. 1:23;  

Joēla 3:1;  
M&D 19:38.  
src Gara dāvanas;  
Svētais Gars.

1–6, Svētie tiek pārmācīti par viņu 
nespēju uzcelt Tā Kunga namu; 
7–10, Tas Kungs vēlas izmantot 
Savu namu, lai apdavinātu Sa
vus ļaudis ar spēku no augšienes; 
11–17, Namam ir jātop iesvētītam 
kā pielūgšanas vietai un Apustuļu 
skolai.

Patiesi tā saka Tas Kungs uz 
jums, kurus Es mīlu, un kurus 
Es mīlu—Es arī a pārmācu, lai 
viņu grēki taptu b piedoti, jo ar 
pārmācīšanu Es sagatavoju ceļu 
viņu c atbrīvošanai visās lietās 
no d kārdinājumiem, un Es jūs 
esmu mīlējis,—

2 tādēļ jūs ir jāpārmāca, un 

jums ir jāstāv norātiem Mana 
vaiga priekšā;

3 jo jūs esat grēkojuši pret 
Mani ļoti smagu grēku tanī, ka 
jūs neesat apdomājuši to lielo 
pavēli visās lietās, ko Es jums 
esmu devis attiecībā uz Mana 
a nama uzcelšanu;

4 tai sagatavošanai, ar ko Es 
esmu iecerējis sagatavot Manus 
apustuļus, lai a apgrieztu Manu 
vīna dārzu pēdējo reizi, lai Es 
varētu īstenot Savu b neparasto 
rīcību, lai es varētu c izliet Savu 
Garu pār visu miesu,—

5 bet lūk, patiesi Es saku jums, 
ka ir daudzi, kas ir tikuši ordi
nēti starp jums, kurus Es esmu 
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aicinājis, bet tikai daži no tiem 
ir a izredzēti.

6 Tie, kas nav izredzēti, ir grē
kojuši ļoti smagu grēku tanī, ka 
viņi staigā a tumsībā dienas vidū.

7 Un šī iemesla dēļ Es devu 
jums pavēli, lai jūs sasauktu 
jūsu a svēto sapulci, lai jūsu b ga
vēņi un jūsu sērošana varētu no
nākt Tā Kunga c Cebaota ausīs, 
kurš, iztulkojot, ir pirmās die
nas d radītājs, sākums un gals.

8 Jā, patiesi Es saku jums, Es 
dodu jums pavēli, lai jūs uzcel
tu namu, šajā namā Es domāju 
a apdāvināt tos, kurus Es esmu iz
raudzījis, ar spēku no augšienes;

9 jo šis ir Tēva a solījums jums; 
tādēļ Es pavēlu jums palikt, tā
pat kā Maniem apustuļiem Je
ruzālemē.

10 Tomēr Mani kalpi grēko
ja ļoti smagu grēku; un a strīdi 
izcēlās praviešu b skolā, kas 
bija ļoti smagi Man, saka jūsu 
Kungs; tādēļ Es tos sūtīju prom, 
lai pārmācītu.

11 Patiesi Es saku jums, tā ir 
Mana griba, lai jūs celtu namu. 
Ja jūs turat Manas pavēles, jums 
būs spēks to uzbūvēt.

12 Ja jūs a neturat Manas pavē
les, Tēva b mīlestības nebūs jū
sos, tādēļ jūs staigāsit tumsībā.

13 Tagad šeit ir gudrība un Tā 
Kunga prāts—lai nams tiek uz
celts, nevis pēc pasaules veida, 
jo Es nedodu jums, ka jums būtu 
jādzīvo pēc pasaules veida;

14 tādēļ lai tas tiek uzbūvēts 
pēc tā veida, ko Es parādīšu tri
jiem no jums, kurus jūs nozīmē
sit un ordinēsit šai varai.

15 Un tā izmērs būs piecdes
mit un piecas pēdas platumā, 
un lai tas ir sešdesmit un piecas 
pēdas garumā, tā iekšējā telpā.

16 Un lai iekšējās telpas ze
mākā daļa tiek iesvētīta Man 
jūsu Svētā Vakarēdiena ziedo
jumiem un jūsu sludināšanai, 
un jūsu gavēšanai, un jūsu 
lūgšanām, un jūsu vissvētāko 
vēlmju a upurēšanai Man, saka 
jūsu Kungs.

17 Un lai iekšējās telpas aug
šējā daļa tiek iesvētīta Man 
Manu apustuļu skolai, saka 
Dēls a Āmans; jeb, citiem vār
diem, Alfa; jeb, citiem vārdiem, 
Omega—patiesi Jēzus Kristus, 
jūsu b Kungs. Āmen.

 5 a Mat. 20:16;  
M&D 105:35–37; 
121:34–40.  
src Izredzēšana.

 6 a src Tumsība, garīgā.
 7 a M&D 88:70, 

74–82, 117–120.

  b src Gavēt, Gavēšana.
  c src Jehova.
  d src Radīt, Radīšana.
 8 a M&D 38:32; 39:15; 

43:16; 110:9–10.  
src Endauments.

 9 a Lūk. 24:49.

 10 a src Strīdēšanās.
  b src Praviešu skola.
 12 a Jāņa 15:10.
  b 1. Jāņa 2:10, 15.
 16 a M&D 59:9–14.
 17 a M&D 78:20.
  b src Tas Kungs.

96. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam 1833.  gada 4.  jūnijā 
Kērtlandē, Ohaio štatā, kas parāda Ciānas pilsētas jeb staba kārtību 
kā paraugu svētajiem Kērtlandē. Tajā laikā notika augsto prieste
ru konference, un pārdomu galvenais temats bija noteiktu zemju 
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pārvaldīšana, kas pazīstamas kā Frenča ferma, kas piederēja Baznī
cai netālu no Kērtlandes. Tā kā konference nevarēja vienoties, kura 
pārziņā būs ferma, visi piekrita jautāt par to Tam Kungam.

1, Ciānas Kērtlandes stabam ir 
jākļūst stipram; 2–5, Bīskapam ir 
jāsadala mantojums svētajiem; 6–
9, Džonam Džon so nam ir jākļūst 
par Apvienotā ordeņa locekli.

Lūk, Es saku jums, šeit ir gud
rība, ar ko jūs varat zināt, kā 
rīkoties attiecībā uz šo lietu, jo 
tas ir nepieciešams Manī, lai šis 
a stabs, ko Es esmu izveidojis Ci
ānas spēkam, taptu stiprs.

2 Tādēļ lai Mans kalps Ņūels 
K.  Vitnijs rūpējas par šo vietu, 
kas ir tikusi nosaukta jūsu vidū, 
uz kuras Es esmu nodomājis uz
celt Savu svēto namu.

3 Un vēl, lai tā tiek sadalīta 
gabalos, atbilstoši gudrībai, to 
labumam, kuri meklē mantoju
mu, kā tas padomē tiks noteikts 
jūsu starpā.

4 Tādēļ pievērsiet uzmanību, 
lai jūs parūpētos par šo lietu un to 
daļu, kas ir nepieciešama Mana 
a ordeņa labumam, nolūkā nest 
Manu vārdu cilvēku bērniem.

5 Jo lūk, patiesi Es saku jums, 

tas ir visnepieciešamākais Manī, 
lai Mans vārds ietu pie cilvēku 
bērniem ar nolūku padarīt mai
gākas cilvēku bērnu sirdis jūsu 
labumam. Patiesi tā. Āmen.

6 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
tā ir gudrība un tas ir nepie
ciešams Manī, lai Mans kalps 
Džons Džonsons, kura ziedoju
mu Es esmu pieņēmis un kura 
lūgšanas Es esmu izdzirdējis, 
kuram Es dodu mūžīgās dzīves 
solījumu, ciktāl viņš tur Manas 
pavēles no šī brīža—

7 jo viņš ir a Jāzepa pēctecis un 
to svētību un solījumu, kas doti 
viņa tēviem, līdzdalībnieks—

8 patiesi Es saku jums, tas ir 
nepieciešams Manī, lai viņš kļū
tu šī ordeņa loceklis, lai viņš va
rētu palīdzēt nest Manu vārdu 
cilvēku bērniem.

9 Tādēļ jūs ordinēsiet viņu šajā 
svētībā, un viņš uzcītīgi tieksies 
noņemt visus apgrūtinājumus, 
kas ir uz to namu, nosauktu jūsu 
vidū, lai viņš tur varētu dzīvot. 
Patiesi tā. Āmen.

97. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833. gada 2.  augustā. Šī atklāsme sīki aplūko svēto lietas Ciānā, 
Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, atbildot uz Pravieša lūgumu 
Tam Kungam pēc informācijas. Baznīcas locekļi Misūri štatā tajā 
laikā bija pakļauti smagām vajāšanām un 1833. gada 23. jūlijā bija 
spiesti parakstīt vienošanos par Džeksonas apgabala pamešanu.
96 1 a Jes. 33:20; 54:2.  

src Stabs.
 4 a M&D 78:3–4. 

   src Apvienotais 
ordenis.

 7 a src Jāzeps, 

Jēkaba dēls.
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1–2, Daudzi no svētajiem Ciānā 
(Džeksonas apgabalā, Misūri šta
tā) ir svētīti par savu uzticību; 
3–5, Pārlijs P. Prets tiek uzslavēts 
par savu darbu skolā Ciānā; 6–9, 
Tie, kas ievēro savas derības, tiek 
Tā Kunga pieņemti; 10–17, Ciānā 
ir jātiek uzceltam namam, kurā 
sirdsšķīstie redzēs Dievu; 18–21, 
Ciāna ir sirdsšķīstie; 22–28, Ci
āna izbēgs no Tā Kunga pletnes, 
ja viņa būs uzticīga.

Patiesi Es saku jums, Mani 
draugi, Es runāju uz jums ar 
Savu balsi, patiesi ar Mana Gara 
balsi, lai Es varētu parādīt jums 
Savu gribu attiecībā uz jūsu brā
ļiem a Ciānas zemē, daudzi no 
kuriem ir patiesi pazemīgi un 
uzcītīgi tiecas mācīties gudrību, 
un atrast patiesību.

2 Patiesi, patiesi Es saku jums, 
svētīti ir tādi, jo viņi iegūs; jo 
Es, Tas Kungs, parādu žēlastī
bu visiem a lēnprātīgajiem un 
visiem tiem, kuriem Es gribu, 
lai Es tiktu attaisnots, kad Es ve
dīšu tos uz tiesu.

3 Lūk, Es saku jums attiecībā 
uz a skolu Ciānā, Es, Tas Kungs, 
esmu ļoti apmierināts, ka būs 
skola Ciānā, un arī ar Savu kal
pu b Pārliju P.  Pretu, jo viņš ir 
Manī.

4 Un ciktāl viņš turpinās būt 
Manī, viņš turpinās vadīt skolu 
Ciānas zemē, līdz Es došu vi
ņam citas pavēles.

5 Un Es svētīšu viņu ar lielu 
daudzumu svētību, izskaidrojot 
visus Svētos Rakstus un noslē
pumus skolas un baznīcas Ci
ānā apmācīšanai.

6 Un atlikušajiem no skolas Es, 
Tas Kungs, vēlos parādīt žēlas
tību, tomēr ir tie, kam ir jātiek 
a pārmācītiem, un viņu darbi 
tiks darīti zināmi.

7 a Cirvis kokam pie saknes 
ir pielikts; un katrs koks, kas 
nenes labus b augļus, taps no
cirsts un iemests ugunī. Es, Tas 
Kungs, esmu to runājis.

8 Patiesi Es saku jums, visiem 
no tiem, kas zina, ka viņu a sir
dis ir b godīgas un ir salauztas 
un viņu gari ir nožēlas pilni, un 
c vēlas ievērot savas derības ar 
d upuri—jā, katru upuri, ko Es, 
Tas Kungs, pavēlēšu—viņi ir 
Manis e pieņemti.

9 Jo Es, Tas Kungs, likšu tiem 
nest kā ļoti auglīgam kokam, 
kas ir iestādīts labā zemē pie 
tīra strautiņa un nes daudz vēr
tīgu augļu.

10 Patiesi Es saku jums, ka tā 
ir Mana griba, lai a nams tiktu 
uzcelts Man Ciānas zemē pēc 
tā b parauga, ko Es jums esmu 
devis.

11 Jā, lai tas tiek uzcelts stei
dzīgi no Manu ļaužu desmitās 
tiesas.

12 Lūk, šī ir a desmitā tiesa un 
upuris, ko Es, Tas Kungs, pie
prasu no viņu rokām, lai tiktu 

97 1 a src Ciāna.
 2 a Mat. 5:5; Mos. 3:19.
 3 a src Praviešu skola.
  b src Prets Pārlijs 

Pārkers.
 6 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.

 7 a Mat. 3:10.
  b Lūk. 6:43–45;  

Al. 5:36, 52;  
3. Nef. 14:15–20.

 8 a src Salauzta sirds.
  b src Godīgs, 

Godīgums.

  c M&D 64:34.
  d src Upuris.
  e M&D 52:15; 132:50.
 10 a M&D 57:3; 

88:119; 124:51.
  b M&D 115:14–16.
 12 a src Desmitā tiesa.
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uzcelts Man b nams Ciānas glāb
šanai—

13 par vietu a pateicības izrādī
šanai visiem svētajiem un par 
vietu apmācībai visiem tiem, 
kas tiek aicināti kalpošanas dar
bam visos viņu dažādos aicinā
jumos un amatos;

14 lai viņi tiktu pilnveidoti 
viņu kalpošanas a izpratnē, teori
jā, principos un mācībā, visās lie
tās, kas piederas Dieva b valstībai 
uz zemes, šīs valstības c atslēgas 
ir tikušas jums piešķirtas.

15 Un ciktāl Mani ļaudis cels 
Man namu Tā Kunga Vārdā un 
neļaus tur nākt nekam a netīram, 
lai tas netiktu apgānīts, Mana 
b godība būs uz tā;

16 jā, un Mana a klātbūtne būs 
tur, jo Es nākšu tanī; un visi 
b sirdsšķīstie, kas nāks tanī, re
dzēs Dievu.

17 Bet ja tas tiks apgānīts, Es 
nenākšu tanī un Mana godība 
tur nebūs; jo Es nenākšu nešķīs
tos tempļos.

18 Un tagad, lūk, ja Ciāna dara 
šīs lietas, tā a plauks un izplatī
sies, un kļūs ļoti brīnišķīga, ļoti 
liela un ļoti briesmīga.

19 Un zemes a tautas godās 
to un sacīs: Noteikti b Ciāna ir 
mūsu Dieva pilsēta, un noteikti 
Ciāna nevar krist, nedz arī tikt 

izkustināta no savas vietas, jo 
Dievs ir tur un Tā Kunga roka 
ir tur;

20 un Viņš ir zvērējis ar Savas 
varenības spēku būt par tās 
glābšanu un tās augsto a torni.

21 Tādēļ patiesi tā saka Tas 
Kungs, lai Ciāna priecājas, jo šī 
ir a Ciāna—sirdsšķīstie; tādēļ 
lai Ciāna priecājas, kamēr visi 
ļaunie sēros.

22 Jo skatieties un raugiet, a at
riebība nāk steidzīgi pār bezdie
vīgajiem kā viesulis; un kurš no 
tā izbēgs?

23 Tā Kunga a pletne nāks pāri 
naktī un dienā, un ziņojumi 
par to uztrauks visus ļaudis; jā, 
tas netiks pārtraukts, līdz Tas 
Kungs nāks;

24 jo Tā Kunga dusmas ir iede
gušās pret viņu negantībām un 
visiem viņu ļaunajiem darbiem.

25 Tomēr Ciāna a izbēgs, ja tā 
ievēros darīt visas lietas, ko vien 
Es tai esmu pavēlējis.

26 Bet ja viņa neievēros darīt 
visu, ko Es tai esmu pavēlējis, 
Es a piemeklēšu viņu atbilstoši 
visiem tās darbiem ar smagām 
bēdām, ar b mēri, ar sērgu, ar zo
benu, ar c atriebību, ar d postīgu 
uguni.

27 Tomēr lai tas šoreiz tiek la
sīts viņas ausīs, ka Es, Tas Kungs, 

 12 b src Templis,  
Tā Kunga nams.

 13 a src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

 14 a src Saprašana.
  b src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.
  c src Priesterības 

atslēgas.
 15 a M&D 94:9; 109:20–21.
  b Hag. 2:7; M&D 84:5.

 16 a M&D 110:1–10.
  b Mat. 5:8;  

M&D 67:10–13; 88:68.  
src Šķīsts, Šķīstība.

 18 a M&D 90:24; 100:15.
 19 a Jes. 60:14;  

Cak. 2:14–16;  
M&D 45:66–70; 49:10.

  b src Jaunā Jeruzāleme.
 20 a 2. Sam. 22:3.
 21 a Moz. 7:18.  

src Ciāna;  

Šķīsts, Šķīstība.
 22 a src Atriebība.
 23 a Jes. 28:14–19;  

M&D 45:31.
 25 a 2. Nef. 6:13–18;  

M&D 63:34;  
DžS—M 1:20.

 26 a M&D 84:54–59.
  b Lūk. 21:10–13.
  c Mal. 3:19–21;  

3. Nef. 21:20–21.
  d Joēla 1:15–20.
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esmu pieņēmis viņas ziedojumu; 
un, ja viņa vairs negrēkos, a nevie
na no šīm lietām nenāks pār to;

28 un Es a svētīšu viņu ar svētī

bām un vairošu svētību daudzu
mu pār to un pār tās paaudzēm 
mūžīgi mūžos, saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs. Āmen.

98. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1833. gada 6. augustā. Šī atklāsme nāca dēļ svēto vajāšanām Misūri 
štatā. Baznīcas locekļu, kuri pārvācās uz dzīvi Misūri štatā, pieau
gošais skaits uztrauca dažus citus pārceļotājus, kuri jutās apdraudēti 
svēto skaita, politiskās un ekonomiskās ietekmes, kā arī kultūras un 
reliģisko atšķirību dēļ. 1833. gada jūlijā saniknots pūlis iznīcināja 
Baznīcas īpašumu, nosmērēja ar darvu un izvārtīja spalvās divus 
Baznīcas locekļus un pieprasīja, lai svētie pamet Džeksonas apgaba
lu. Kaut arī daži jaunumi par problēmām Misūri, bez šaubām, bija 
sasnieguši Pravieti Kērtlandē (deviņsimt jūdžu attālumā), situācijas 
nopietnība šajā datumā viņam varēja būt zināma tikai ar atklāsmi.

1–3, Svēto ciešanas būs viņu labu
mam; 4–8, Svētajiem ir jāatbalsta 
zemes konstitucionālais likums; 9–
10, Godīgi, gudri un labi cilvēki ir 
jāatbalsta laicīgajā valdībā; 11–15, 
Tiem, kuri noliks savas dzīvības 
Tā Kunga lietā, būs mūžīgā dzīve; 
16–18, Atsauciet karu un pasludi
niet mieru; 19–22, Svētie Kērtlan
dē tiek norāti, un tiem tiek pavēlēts 
nožēlot grēkus; 23–32, Tas Kungs 
atklāj Savus likumus, kas nosaka 
vajāšanas un ciešanas, kuras uz
spiestas Viņa ļaudīm; 33–38, Karš 
ir attaisnojams vienīgi tad, kad Tas 
Kungs to pavēl; 39–48, Svētajiem 
ir jāpiedod saviem ienaidniekiem, 
kuri, ja viņi nožēlos grēkus, arī iz
bēgs no Tā Kunga atriebības.

Patiesi Es saku jums, Mani 

draugi, a nebīstieties, lai jūsu 
sirdis top mierinātas; jā, esiet 
priecīgi vienmēr un b pateicieties 
visās lietās;

2 a gaidot pacietīgi uz To Kun
gu, jo jūsu lūgšanas ir nākušas 
Tā Kunga Cebaota ausīs un ir 
pierakstītas ar šo zīmogu un lie
cību—Tas Kungs ir zvērējis un 
noteicis, ka tās tiks apmierinā
tas.

3 Tādēļ Viņš dod jums šo so
lījumu ar nemainīgu derību, 
ka tās tiks piepildītas; un visas 
lietas, ar ko jums ir sagādātas 
a ciešanas, darbosies kopā jūsu 
labumam un Mana Vārda godī
bai, saka Tas Kungs.

4 Un tagad, patiesi Es saku 
jums attiecībā uz zemes liku
miem, tā ir Mana griba, lai Mani 

 27 a Ec. 18:27.
 28 a src Svētīt, Svētīts, 

Svētība.
98 1 a M&D 68:6.

  b src Pateicīgs, 
Pateicība,  
Pateikšanās.

 2 a Psm. 27:14;  

Jes. 30:18–19;  
M&D 133:45.

 3 a M&D 122:7.  
src Likstas.
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ļaudis ievērotu darīt visas lietas, 
ko vien Es tiem pavēlu.

5 Un tas zemes a likums, kurš 
ir b konstitucionāls, atbalstot to 
brīvības principu tiesību un 
priekšrocību saglabāšanā, pie
der visai cilvēcei un ir attaisno
jams Manā priekšā.

6 Tādēļ Es, Tas Kungs, attaisno
ju jūs un jūsu brāļus no Manas 
baznīcas, atbalstot to likumu, kas 
ir konstitucionāls zemes likums;

7 un kas attiecas uz cilvēku li
kumu, kas ir vairāk vai mazāk 
nekā šis, nāk no ļaunā.

8 Es, Tas Kungs, daru jūs a brī
vus, tādēļ jūs esat patiesi brīvi; 
un likums arī dara jūs brīvus.

9 Tomēr, kad a bezdievis valda, 
ļaudis sēro.

10 Tādēļ a godīgi cilvēki un 
gudri cilvēki ir uzcītīgi jāmek
lē, un labus cilvēkus un gudrus 
cilvēkus jums jārauga atbalstīt; 
citādāk, kas ir mazāk nekā šie, 
nāk no ļaunā.

11 Un Es dodu jums pavēli, lai 
jūs atmestu visu ļauno un palik
tu pie visa labā, lai jūs dzīvotu 
ar katru a vārdu, kas nāk no Die
va mutes.

12 Jo Viņš a dos uzticīgajiem rin
diņu pēc rindiņas, priekšrakstu 
pēc priekšraksta; un Es b izmēģi
nāšu jūs un pārbaudīšu jūs ar to.

13 Un kas a noliek savu dzīvību 
par Manu lietu, Mana Vārda dēļ, 
atradīs to atkal, patiesi mūžīgo 
dzīvi.

14 Tādēļ a nebīstieties no saviem 
ienaidniekiem, jo Es esmu notei
cis Savā sirdī, saka Tas Kungs, ka 
Es b pārbaudīšu jūs visās lietās, 
vai jūs paliksit Manā derībā pat 
līdz c nāvei, lai jūs tiktu atrasti 
par cienīgiem.

15 Jo, ja jūs nepaliksit Manā 
derībā, jūs neesat Manis cienīgi.

16 Tādēļ a atsauciet b karu un pa
sludiniet c mieru, un uzcītīgi cen
tieties d pievērst bērnu sirdis viņu 
tēviem un tēvu sirdis bērniem;

17 un vēl, a jūdu sirdis pravie
šiem un praviešu—jūdiem, lai 
Es nenāktu un nesistu visu zemi 
ar lāstu, un visa miesa netiktu 
iznīcināta Manā priekšā.

18 Lai jūsu sirdis neuztraucas; 
jo Mana Tēva namā ir a daudz 
mājokļu, un Es esmu sagatavo
jis vietu jums; un kur Mans Tēvs 
un Es esmu, tur jūs arī būsit.

19 Lūk, Es, Tas Kungs, neesmu 
apmierināts ar daudziem, kuri 
ir baznīcā Kērtlandē;

20 jo viņi neatmet savus grēkus 
un savus negantos ceļus, savu 
siržu lepnību un savas iekāres, 
un visas savas riebīgās lietas un 
neievēro gudrības un mūžīgās 

 5 a 1. Pēt. v. 2:13–14;  
M&D 58:21; 134:5.

  b M&D 101:77–80; 
109:54.  
src Brīvs, Brīvība;  
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 8 a Jāņa 8:32;  
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 21 a Mos. 23:21; Hel. 12:3.  
src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

 22 a src Paklausība, 
Paklausīgs, Paklausīt.

  b Mat. 16:17–18;  

M&D 33:12–13.
 23 a Lūk. 6:29;  

Al. 43:46–47.  
src Vajāt, Vajāšanas.

 24 a Mat. 7:1–2.
 26 a src Pacietība.

 28 a src Brīdināt, 
Brīdinājums.

 32 a M&D 27:10.
 33 a 5. Moz. 20:10;  

Al. 48:14–16.
 34 a M&D 105:38–41.

dzīves vārdus, ko Es tiem esmu 
devis.

21 Patiesi Es saku jums, ka Es, 
Tas Kungs, a pārmācīšu tos un da
rīšu visu, ko vien Es gribēšu, ja 
viņi nenožēlos grēkus un neievē
ros visu, ko Es tiem esmu teicis.

22 Un vēl Es saku jums, ja jūs 
ievērosit a darīt visu, ko Es jums 
pavēlu, Es, Tas Kungs, novērsī
šu no jums visu niknumu un sa
šutumu, un elles b vārtiem nebūs 
jūs uzvarēt.

23 Tagad Es runāju uz jums at
tiecībā par jūsu ģimenēm,—ja 
cilvēki a sitīs jūs vai jūsu ģime
nes vienreiz un jūs to panesīsit 
pacietīgi, un nezaimosit pret 
tiem, nedz meklēsit atmaksu—
jūs tiksi atalgoti;

24 bet, ja jūs to nepanesīsit pa
cietīgi, tas tiks ieskaitīts jums kā 
a piešķirts taisnīgs mērs.

25 Un vēl, ja jūsu ienaidnieks 
sitīs jūs otrreiz un jūs nezaimo
sit pret savu ienaidnieku, un pa
nesīsit to pacietīgi, jūsu alga būs 
simtkārtīga.

26 Un vēl, ja viņš sitīs jūs trešo 
reizi un jūs panesīsit to a pacietī
gi, jūsu alga tiks dubultota jums 
četrkārtīgi;

27 un šīs trīs liecības stāvēs 
pret jūsu ienaidnieku, ja viņš 
nenožēlos, un netiks izdzēstas.

28 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, ja šis ienaidnieks izbēgs no 
Manas atriebības, ka viņš netiks 
atvests uz tiesu Manā priekšā, jūs 
skatīsities, lai jūs a brīdinātu viņu 

Manā Vārdā, lai viņš vairs nenāk 
uz jums, nedz uz jūsu ģimeni, 
pat uz jūsu bērnu bērniem līdz 
trešajai un ceturtajai paaudzei.

29 Un tad, ja viņš nāks uz jums 
vai jūsu bērniem, vai jūsu bērnu 
bērniem līdz trešajai un ceturta
jai paaudzei, Es esmu nodevis 
tavu ienaidnieku tavās rokās;

30 un tad, ja tu viņu saudzēsi, 
tu tiksi atalgots par savu taisnī
gumu; un arī tavi bērni un tavu 
bērnu bērni līdz trešajai un ce
turtajai paaudzei.

31 Tomēr tavs ienaidnieks ir 
tavās rokās; un ja tu atmaksāsi 
viņam atbilstoši viņa darbiem, 
tu esi attaisnots; ja viņš meklē
ja tavu dzīvību un tava dzīvība 
ir apdraudēta no viņa, tavs ie
naidnieks ir tavās rokās, un tu 
esi attaisnots.

32 Lūk, šis ir tas likums, ko Es 
devu Sa vam kalpam Nefijam 
un taviem a tēviem Jāzepam un 
Jēkabam, un Īzākam, un Ābra
hāmam, un visiem Saviem sena
jiem praviešiem un apustuļiem.

33 Un vēl, šis ir tas a likums, 
ko Es devu Saviem senajiem, ka 
viņiem nebūs iet kaujā ne pret 
vienu tautu, cilti, valodu vai 
tautību, ja vien Es, Tas Kungs, 
viņiem nepavēlēšu.

34 Un ja kāda tauta, cilts vai 
tautība pasludinās karu pret 
tiem, viņiem vispirms vajadzēs 
pacelt a miera karogu pret tādu 
tautību, tautu vai valodu;

35 un ja šie ļaudis nepieņems 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 98:21–35203



 37 a Joz. 23:10; Jes. 49:25.
 40 a Mat. 18:21–22;  
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 45 a Morm. 8:20.
 46 a 5. Moz. 5:9–10.

 47 a Mos. 7:33;  
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miera piedāvājumu, nedz otro, 
nedz trešo reizi, viņi nesīs savas 
liecības Tā Kunga priekšā;

36 tad Es, Tas Kungs, došu vi
ņiem pavēli un attaisnošu viņus 
par to, ka viņi ies kaujā pret to 
tautu, valodu vai tautību.

37 Un Es, Tas Kungs, a izcīnīšu 
viņu kaujas un viņu bērnu kau
jas, un viņu bērnu bērnu kaujas, 
līdz viņi būs atriebušies visiem 
saviem ienaidniekiem līdz tre
šajai un ceturtajai paaudzei.

38 Lūk, tas ir piemērs visiem 
ļaudīm, saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs, attaisnošanai Manā priek
šā.

39 Un vēl, patiesi es saku jums, 
ja pēc tam, kad tavs ienaidnieks 
ir nācis pret tevi pirmo reizi, viņš 
nožēlo un nāk pie tevis, lūdzot 
tavu piedošanu, tev būs tam pie
dot un nebūs turēt to vairs kā 
liecību pret tavu ienaidnieku—

40 un tā tālāk otro un trešo 
reizi; un tik bieži, cik tavs ie
naidnieks nožēlo pārkāpumu, 
ar ko viņš ir pārkāpis pret tevi, 
tev būs a piedot viņam, līdz sep
tiņdesmit septiņām reizēm.

41 Un ja viņš pārkāpj pret tevi 
un nenožēlo pirmo reizi, tomēr 
tev būs viņam piedot.

42 Un ja viņš pārkāpj pret tevi 
otro reizi un nenožēlo, tomēr 
tev būs viņam piedot.

43 Un ja viņš pārkāpj pret tevi 
trešo reizi un nenožēlo, tev arī 
būs viņam piedot.

44 Bet, ja viņš pārkāpj pret tevi 
ceturto reizi, tev nebūs viņam 
piedot, bet būs nest šīs liecības 
Tā Kunga priekšā; un tās netiks 
izdzēstas, līdz viņš nenožēlos 
grēkus un neatalgos tev četr
kārtīgi visās lietās, kurās viņš ir 
pārkāpis pret tevi.

45 Un ja viņš to dara, tev būs 
piedot viņam ar visu savu sir
di; un ja viņš to nedara, Es, Tas 
Kungs, a atriebšu par tevi tavam 
ienaidniekam simtkārtīgi;

46 un viņa bērniem un visu to 
bērnu bērniem, kas ienīst Mani, 
līdz a trešajai un ceturtajai paau
dzei.

47 Bet, ja bērni nožēlos grēkus 
vai bērnu bērni un a pievērsīsies 
Tam Kungam, viņu Dievam, 
ar visu savu sirdi un visu savu 
spēku, prātu un izturību, un 
atjaunos četrkārtīgi par visiem 
saviem pārkāpumiem, ko viņi 
ir pārkāpuši vai ar ko viņu tēvi 
ir pārkāpuši, vai viņu tēvu tēvi, 
tad tavs sašutums ir jānovērš;

48 un a atriebība vairs nenāks 
pār tiem, saka Tas Kungs, tavs 
Dievs, un viņu pārkāpumi vairs 
nekad netiks nesti kā liecība pret 
tiem Tā Kunga priekšā. Āmen.

99. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džonam Mērdokam 
1832.  gada 29.  augustā Hairemā, Ohaio štatā. Džons Mērdoks 
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1–8, Džons Mērdoks tiek aicināts 
sludināt evaņģēliju, un tie, kas 
pieņem viņu, pieņem To Kungu 
un iegūs žēlastību.

Lūk, tā saka Tas Kungs Sa vam 
kalpam Džonam Mērdokam: Tu 
tiec aicināts doties uz austrumu 
zemēm no nama uz namu, no 
ciemata uz ciematu un no pil
sētas uz pilsētu, lai sludinātu 
Manu mūžīgo evaņģēliju to ie
dzīvotājiem a vajāšanu un ļaun
darības vidū.

2 Un kas a pieņem tevi, pieņem 
Mani; un tev būs spēks paziņot 
Manu vārdu Mana Svētā Gara 
b izpausmē.

3 Un kas pieņem tevi a kā mazs 
bērns, pieņem Manu b valstību; 
un svētīti ir tie, jo viņi iegūs c žē
lastību.

4 Un kas a atraidīs tevi, tiks 

Mana Tēva un Viņa nama atrai
dīts; un tev būs mazgāt savas 
b kājas slepenās vietās pa ceļam 
par liecību pret tiem.

5 Un skaties un raugi, Es 
a nākšu ātri, lai b tiesātu, lai pār
liecinātu visus par viņu bez
dievīgajiem darbiem, ko tie 
ir darījuši pret Mani, kā tas ir 
rakstīts par Mani grāmatas sē
jumā.

6 Un tagad, patiesi Es saku tev, 
ka nav nepieciešams, lai tu ietu, 
līdz tavi bērni nebūs apgādāti 
un laipni aizsūtīti pie bīskapa 
Ciānā.

7 Un pēc nedaudziem gadiem, 
ja tu vēlēsies no Manis, tu arī 
varēsi iet uz labo zemi, lai pār
valdītu savu mantojumu;

8 savādāk tu turpināsi sludi
nāt Manu evaņģēliju, a līdz tu 
tiksi paņemts. Āmen.

99 1 a src Vajāt, Vajāšanas.
 2 a Mat. 10:40.
  b 1. kor. 2:4–5.
 3 a Mat. 18:1–6.
  b src Dieva valstība 

   jeb Debesu valstība.
  c src Žēlīgs, Žēlastība.
 4 a Jāņa 12:44–50.
  b M&D 75:19–22.
 5 a M&D 1:11–14.

  b Jūd. v. 1:14–15.  
src Jēzus Kristus— 
Soģis.

 8 a Mat. 19:29.

vairāk nekā gadu bija sludinājis evaņģēliju, kamēr viņa bērni, pali
kuši bez mātes pēc viņa sievas, Džūlijas Klepas, nāves 1831. gada 
aprīlī, uzturējās pie citām ģimenēm Ohaio.

100. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdo
nam Perisburgā, Ņujorkas štatā, 1833. gada 12. oktobrī. Divi brāļi, 
kas bija bijuši prom no savām ģimenēm vairākas dienas, sajuta 
zināmas bažas par tām.

1–4, Džozefam un Sidnijam jā
sludina evaņģēlijs dvēseļu glāb
šanai; 5–8, Tanī pašā stundā tiem 
taps dots, kas tiem jārunā; 9–12, 
Sidnijam ir jābūt runasvīram, 

un Džozefam ir jābūt atklājējam 
un varenam liecībā; 13–17, Tas 
Kungs cels šķīstus ļaudis, un pa
klausīgie taps izglābti.
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Patiesi, tā saka Tas Kungs uz 
jums, Mani draugi, a Sidnij un 
b Džozef, jūsu ģimenēm iet labi; 
viņi ir Manās rokās, un Es rīko
šos ar tiem, kā Man šķitīs labi, jo 
Manī ir visa vara.

2 Tādēļ sekojiet Man un uz
klausiet to padomu, ko Es jums 
došu.

3 Skatieties un raugiet, Man 
ir daudz ļaužu šajā vietā, ap
kārtējos apgabalos; un plašas 
durvis tiks atvērtas apkārtējos 
apgabalos šajā austrumu zemē.

4 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu 
ļāvis jums nākt uz šo vietu; jo 
tā tas bija nepieciešams Manī 
dvēseļu a glābšanai.

5 Tādēļ, patiesi Es saku jums, 
paceliet savas balsis uz šiem 
ļaudīm; a sakiet tās domas, ko 
Es likšu jūsu sirdīs, un jūs ne
tiksit apkaunoti cilvēku priek
šā;

6 jo tas jums tiks a dots tanī 
pašā stundā, jā, tanī pašā mir
klī, kas jums jārunā.

7 Bet pavēli Es dodu jums, ka 
jums būs darīt zināmu katru lie
tu, ko jūs a darīsit zināmu Manā 
Vārdā, sirds nopietnībā, b lēn
prātības garā visās lietās.

8 Un Es dodu jums šo solī
jumu, ka ciktāl jūs to darīsit, 
a Svētais Gars tiks izliets, lie
cinot par visām lietām, ko jūs 
teiksit.

9 Un ir nepieciešams Manī, 
lai tu, Mans kalp Sidnij, būtu 
par a runasvīru šiem ļaudīm; 
jā, patiesi, Es tevi ordinēšu šim 
aicinājumam, patiesi būt par 
runasvīru Manam kalpam Džo
zefam.

10 Un Es došu viņam spēku 
būt varenam a liecībā.

11 Un Es došu tev spēku būt 
a varenam visu Svēto Rakstu 
izskaidrošanā, lai tu būtu par 
runasvīru viņam, un viņš būs 
b atklājējs tev, lai tu droši zinātu 
par visām lietām, kas piederas 
Manai valstībai uz zemes.

12 Tādēļ turpiniet savu ceļo
jumu, un lai jūsu sirdis priecā
jas; jo, skatieties un raugiet, Es 
esmu ar jums līdz pat galam.

13 Un tagad Es dodu jums vār
du attiecībā par a Ciānu. Ciāna 
tiks b pestīta, kaut arī tā uz īsu 
brīdi tiek pārmācīta.

14 Tavi brāļi, Mani kalpi a Or
sons Haids un Džons Gulds, 
ir Manās rokās, un, ciktāl viņi 
turēs Manas pavēles, viņi tiks 
izglābti.

15 Tādēļ lai jūsu sirdis top mie
rinātas; jo a visas lietas strādās 
kopā to labumam, kuri staigā 
taisnīgi, un baznīcas iesvētīša
nai.

16 Jo Es celšu Sev pašam a šķīs
tus ļaudis, kas kalpos Man tais
nībā;

100 1 a src Rigdons  
Sidnijs.

  b src Smits  
Džozefs,  
jaunākais.

 4 a src Glābšana.
 5 a Hel. 5:18;  

M&D 68:3–4.
 6 a Mat. 10:19–20;  

M&D 84:85.

 7 a M&D 84:61.
  b src Lēnprātīgs, 

Lēnprātība.
 8 a 2. Nef. 33:1–4.
 9 a 2. Moz. 4:14–16;  

2. Nef. 3:17–18;  
M&D 124:103–104.

 10 a src Liecināt.
 11 a Al. 17:2–3.
  b M&D 124:125.

 13 a src Ciāna.
  b M&D 84:99; 

105:9–10, 31, 37.
 14 a src Haids Orsons.
 15 a Rom. 8:28;  

M&D 90:24;  
105:40.

 16 a src Šķīsts, Šķīstība.
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101. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandē, Ohaio šta
tā, 1833.  gada 16. un 17.  decembrī. Šajā laikā svētie, kuri bija 
sapulcējušies Misūri, cieta lielas vajāšanas. Pūlis bija padzinis tos 
no viņu mājām Džeksonas apgabalā; un daži no svētajiem centās 
iekārtoties Van Burenas, Lafejetas un Rejas apgabalā, taču vajā
šana turpinājās. Lielākā daļa svēto tajā laikā bija Kleijas apgabalā, 
Misūri štatā. Atsevišķi Baznīcas locekļi daudzkārt saņēma nāves 
draudus. Svētie Džeksonas apgabalā bija zaudējuši mājas iedzīvi, 
apģērbu, mājdzīvniekus un citu personīgo īpašumu, un liela daļa no 
viņu labības bija iznīcināta.

1–8, Svētie tiek pārmācīti un mo
cīti savu pārkāpumu dēļ; 9–15, 
Tā Kunga sašutums kritīs pār 
tautām, bet Viņa ļaudis tiks sa
pulcināti un mierināti; 16–21, 
Ciāna un tās stabi tiks nostipri
nāti; 22–31, Tiek izklāstīta dzīves 
būtība Tūkstošgades laikā; 32–42, 
Tad svētie tiks svētīti un atalgo
ti; 43–62, Līdzība par augstmani 
un eļļas kokiem vēsta par grūtī
bām un galīgo Ciānas pestīšanu; 
63–75, Svētajiem ir jāturpina 
pulcēties kopā; 76–80, Tas Kungs 
izveidoja Savienoto Valstu kon
stitūciju; 81–101, Svētajiem ir 
neatlaidīgi jāprasa pēc atlīdzības 
par pārestībām, atbilstoši līdzībai 
par sievieti un netaisnīgo tiesnesi.

Patiesi Es saku jums attiecībā 

par jūsu brāļiem, kuri ir tikuši 
mocīti un a vajāti, un b padzīti no 
sava mantojuma zemes:

2 Es, Tas Kungs, esmu pieļāvis, 
lai pār tiem nāk tu a ciešanas, ku
ras viņi ir cietuši, kā sekas viņu 
b pārkāpumiem;

3 tomēr Es viņus atzīšu, un 
viņi būs a Mani tanī dienā, kad 
Es nākšu savākt Savus dārgak
meņus.

4 Tādēļ viņiem ir jātiek a pār
mācītiem un pārbaudītiem tā
pat kā b Ābrahāmam, kuram tika 
pavēlēts upurēt savu vienīgo 
dēlu.

5 Jo visi tie, kas neizturēs pār
mācību, bet a noliegs Mani, ne
var tikt b iesvētīti.

6 Lūk, Es saku jums, bija nesa
skaņas un a strīdi, un b skaudība, 

 17 a Joēla 3:5;  
Al. 38:4–5.

101 1 a src Vajāt,  
Vajāšanas.

  b M&D 103:1–2, 
11; 109:47.

 2 a M&D 58:3–4.
  b Mos. 7:29–30; 

   M&D 103:4; 105:2–10.
 3 a Jes. 62:3;  

Mal. 3:17;  
M&D 60:4.

 4 a M&D 95:1–2; 136:31.  
src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

  b 1. Moz. 22:1–14;  

Jēk. 4:5.  
src Ābrahāms.

 5 a Mat. 10:32–33;  
Rom. 1:16;  
2. Nef. 31:14.

  b src Iesvētīšana.
 6 a src Strīdēšanās.
  b src Skaudība.

17 un visi tie, kas a piesauc Tā 
Kunga Vārdu un tur Viņa pa

vēles, tiks izglābti. Patiesi tā. 
Āmen.
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 6 c src Iekāre.
 7 a Jes. 59:2;  

Mos. 11:22–25; 21:15;  
Al. 5:38.

 8 a Hel. 12:3.
  b Ap. d. 17:27;  

Al. 32:5–16.
 9 a src Līdzjūtība;  

Žēlīgs, Žēlastība.
  b Jer. 30:11.
  c M&D 98:21–22.
 10 a M&D 1:13–14.

 11 a Hel. 13:14;  
Et. 2:9–11.

 12 a src Sargāt, Sargs.
 13 a 5. Moz. 30:3–6;  

1. Nef. 10:14.  
src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

 14 a Mat. 5:4.
 15 a Mat. 10:39.  

src Moceklis, 
Mocības.

 16 a Moz. 6:32.

  b 2. Moz. 14:13–14;  
Psm. 46:11.

 17 a src Ciāna.
 18 a M&D 103:11–14.
  b Jes. 35:10; M&D 45:71.  

src Dziedāt.
  c Am. 9:13–15;  

M&D 84:2–5; 103:11.
 20 a M&D 57:1–4.
 21 a M&D 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
src Stabs.

un ķildas, un c miesaskārīgas 
un iekāres pilnas vēlmes viņu 
starpā; tādēļ ar to viņi apgānīja 
savu mantojumu.

7 Viņi bija lēni a uzklausīt Tā 
Kunga, viņu Dieva, balsi; tādēļ 
Tas Kungs, viņu Dievs, ir lēns 
uzklausīt viņu lūgšanas, lai at
bildētu tiem viņu grūtību dienā.

8 Sava miera dienā viņi nevē
rīgi izturējās pret Manu pado
mu; bet savu a grūtību, trūkuma 
dienā viņi b jūt vēlēšanos pēc 
Manis.

9 Patiesi Es saku jums, neska
toties uz viņu grēkiem, Mana 
sirds ir pilna a žēluma pret tiem. 
Es neļaušu tos pilnīgi b padzīt, 
un c dusmu dienā Es atcerēšos 
žēlastību.

10 Es esmu zvērējis, un lē
mums ir nācis ar iepriekšējo 
pavēli, ko Es esmu jums devis, 
ka Es likšu krist Mana sašutuma 
a zobenam Manu ļaužu aizstāvī
bai; un kā Es esmu teicis, tā tas 
notiks.

11 Mans sašutums drīz tiks 
izliets bez mēra pār visām tau
tām; un to Es darīšu, kad viņu 
nekrietnības kauss būs a pilns.

12 Un tanī dienā visi, kas tiks 
atrasti a sargtornī jeb, citiem 
vārdiem, viss Mans Israēls, tiks 
izglābti.

13 Un tie, kas ir tikuši izklīdi
nāti, tiks a sapulcināti.

14 Un visi tie, kas ir a sērojuši, 
taps mierināti.

15 Un visi tie, kas ir atdevu
ši savas a dzīvības Mana Vārda 
dēļ, tiks kronēti.

16 Tādēļ lai jūsu sirdis top 
mierinātas attiecībā uz Ciānu; jo 
visa miesa ir Manās a rokās; esiet 
mierīgi un b ziniet, ka Es esmu 
Dievs.

17 a Ciāna netiks izkustināta no 
savas vietas, neskatoties uz to, 
ka viņas bērni ir izklīdināti.

18 Tie, kas paliks un ir šķīsti sir
dī, atgriezīsies un nāks pie sava 
a mantojuma, viņi un viņu bērni, 
ar mūžīgā prieka b dziesmām, lai 
c atjaunotu Ciānas posta vietas—

19 un viss tas, lai praviešu 
teiktais tiktu piepildīts.

20 Un, lūk, nav nevienas citas 
a vietas nozīmētas kā tā, ko Es 
esmu nozīmējis; nedz būs kāda 
cita vieta nozīmēta kā tā, ko Es 
esmu nozīmējis Manu svēto sa
pulcināšanas darbam—

21 līdz diena nāks, kad tiem 
vairs nebūs vietas; un tad Man 
ir citas vietas, ko Es tiem nozī
mēšu, un tās tiks sauktas par 
a stabiem Ciānas priekškariem 
jeb spēkam.

22 Lūk, tā ir Mana griba, lai 
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 22 a src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  b Mat. 24:15;  
M&D 45:32; 115:6.

 23 a src Priekškars.
  b Jes. 40:5;  

M&D 38:8; 93:1.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 24 a M&D 29:24.
  b Cef. 1:2–3;  

Mal. 3:19;  
M&D 88:94;  
DžS—V 1:37.

 25 a Am. 9:5;  
2. Pēt. v. 3:10–14.  
src Zeme—Zemes 
attīrīšana.

  b Jāņa atkl. 21:5.
  c src Tūkstošgade.
 26 a Jes. 11:6–9.  

src Ienaids.
  b src Miers.
 28 a Jāņa atkl. 20:2–3;  

1. Nef. 22:26;  
M&D 88:110.

 29 a Jāņa atkl. 21:4.
 30 a Jes. 65:20–22;  

M&D 63:51.
 31 a 1. kor. 15:52;  

M&D 43:32.
  b 1. tes. 4:16–17.
 32 a M&D 29:11.  

src Tūkstošgade.
  b M&D 121:26–28.
 33 a src Dieva noslēpumi.
 35 a M&D 63:20.  

src Vajāt, Vajāšanas.
  b M&D 98:13.
 36 a src Nāve, fiziskā.
  b src Prieks.
 37 a src Dvēsele.

visi tie, kas piesauc Manu Vār
du un pielūdz Mani saskaņā ar 
Manu mūžīgo evaņģēliju, a sa
pulcētos kopā un b stāvētu svē
tajās vietās;

23 un sagatavotos atklāsmei, 
kas nāks, kad a priekškars, kurš 
sedz Manu templi Manā mā
joklī un kurš slēpj zemi, tiks 
noņemts, un visa miesa kopā 
b redzēs Mani.

24 Un visi, kas ir a samaitāti—
vai nu cilvēks, vai lauka zvēri, 
vai nu putni gaisā, vai nu zivis 
jūrā—visi, kas mīt uz visas ze
mes virsas, tiks b aprīti;

25 un arī tas, kas ir no vielas, 
a izkusīs kvēlā karstumā; un viss 
taps b jauns, lai Mana atziņa un 
c godība būtu uz visas zemes.

26 Un tanī dienā cilvēka a nai
dīgums un zvēru naidīgums, jā, 
visas miesas naidīgums b beig
sies Mana vaiga priekšā.

27 Un tanī dienā viss, ko jeb
kurš cilvēks lūgs, taps viņam 
dots.

28 Un tanī dienā a Sātanam 
nebūs varas kārdināt nevienu 
cilvēku.

29 Un nebūs a bēdu, tāpēc ka 
nebūs nāves.

30 Tanī dienā a zīdainis nemirs, 

līdz viņš nekļūs vecs; un viņa 
dzīve būs kā koka mūžs;

31 un kad viņš mirs, viņš ne
gulēs, tā sakot, zemē, bet tiks 
a izmainīts acumirklī un tiks 
b aizrauts, un viņa atdusa būs 
godības pilna.

32 Jā, patiesi Es saku jums, tanī 
a dienā, kad Tas Kungs nāks, 
Viņš b atklās visas lietas—

33 lietas, kas ir pagājušas, un 
a apslēptās lietas, ko neviens cil
vēks nezina; zemes lietas, no kā 
tā tika radīta, un tās nolūku un 
mērķi—

34 visvērtīgākās lietas, lietas, 
kas ir augšā, un lietas, kas ir 
apakšā, lietas, kas ir zemē un uz 
zemes, un debesīs.

35 Un visi tie, kas cieš a vajā
šanas Mana Vārda dēļ un iztur 
ticībā, kaut arī viņi ir aicinā
ti nolikt savas dzīvības Manis 
b dēļ, tomēr viņi baudīs no visas 
šīs godības.

36 Tādēļ nebīstieties pat no 
a nāves; jo šinī pasaulē jūsu 
prieks nav pilnīgs, bet Manī 
jūsu b prieks ir pilnīgs.

37 Tādēļ neuztraucieties par 
ķermeni, nedz par ķermeņa dzī
vību, bet uztraucieties par a dvē
seli un par dvēseles dzīvību.

MĀCĪBA UN DERĪBAS 101:23–37209



 38 a 2. Laiku 7:14;  
M&D 93:1.

  b src Pacietība.
 39 a src Jaunā un 

mūžīgā derība.
  b Mat. 5:13;  

M&D 103:10.
 41 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
 42 a Ob. 1:3–4;  

Lūk. 14:11;  
Hel. 4:12–13.

  b Lūk. 18:14.  
src Pazemīgs, 
Pazemība.

 44 a M&D 103:21–22.

  b src Tā Kunga 
vīnadārzs.

 45 a Ec. 33:2, 7;  
3. Nef. 16:18.  
src Sargāt, Sargs.

 51 a Jes. 5:1–7.

38 Un a meklējiet Tā Kunga 
vaigu vienmēr, lai b pacietībā jūs 
varētu iemantot savas dvēseles, 
un jums būs mūžīgā dzīve.

39 Kad cilvēki tiek aicināti 
Manam a mūžīgajam evaņģēli
jam un noslēdz derību mūžīgajā 
derībā, viņi tiek uzskatīti par 
zemes b sāli un svētīgiem cilvē
kiem;

40 viņi tiek aicināti būt par 
svētīgiem cilvēkiem; tādēļ, ja 
sāls zaudē savu garšu, lūk, no tā 
laika tā kļūst nekam nederīga, 
kā vien ārā izmetama un sami
nama zem cilvēku kājām.

41 Lūk, šeit ir gudrība attiecī
bā uz Ciānas bērniem, patiesi 
daudziem, bet ne visiem; viņi 
tika atrasti kā pārkāpēji, tādēļ 
viņiem ir jātiek a pārmācītiem—

42 tas, kas pats a paaugstinās, 
taps pazemots, un tas, kas pats 
b pazemojas, taps paaugstināts.

43 Un tagad es parādīšu jums 
līdzību, lai jūs varētu zināt 
Manu gribu attiecībā uz Ciānas 
pestīšanu.

44 Kādam a augstmanim bija 
zemes gabals, ļoti labs; un viņš 
sacīja saviem kalpiem: Ejiet 
manā b vīna dārzā, patiesi uz šo 
ļoti labo zemes gabalu, un iestā
diet divpadsmit eļļas kokus;

45 un nolieciet a sargus visap
kārt tiem un uzceliet torni, lai 
viens pārraudzītu zemi visap
kārt, lai būtu par sargu tornī, lai 

mani eļļas koki netiktu nolauzti, 
kad ienaidnieks nāks laupīt un 
ņemt mana vīna dārza augļus.

46 Tad augstmaņa kalpi gāja 
un darīja, kā viņu kungs tiem 
pavēlēja, un iestādīja eļļas ko
kus, un uzcēla sētu visapkārt, 
un nolika sargu, un sāka būvēt 
torni.

47 Un kad viņi lika tā pamatus, 
viņi sāka runāt savā starpā: Un 
kam manam kungam vajadzīgs 
šis tornis?

48 Un apspriedās ilgu laiku, 
runājot savā starpā: Kam ma
nam kungam vajadzīgs šis tor
nis, ja redzams, ka šis ir miera 
laiks?

49 Vai šī nauda nevarētu tikt 
dota naudas mainītājiem? Jo 
nav vajadzības pēc šīm lietām.

50 Un kamēr viņi nebija sa
skaņā cits ar citu, viņi kļuva ļoti 
kūtri, un viņi neuzklausīja sava 
kunga pavēles.

51 Un ienaidnieks nāca naktī 
un salauza a sētu; un augstmaņa 
kalpi pamodās un nobijās, un 
bēga; un ienaidnieks iznīcinā
ja viņu darbu un nolauza eļļas 
kokus.

52 Tad, lūk, augstmanis, vīna 
dārza kungs, sasauca savus kal
pus un teica tiem: Kāpēc?! Kas ir 
šī lielā ļaunuma iemesls?

53 Vai jums nevajadzēja darīt, 
kā es jums pavēlēju, un—pēc 
tam, kad jūs bijāt iestādījuši 
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vīna dārzu un uzcēluši sētu vis
apkārt, un nolikuši sargu uz 
tās sienām—uzbūvēt arī torni, 
un nolikt sargu tornī, un sargāt 
manu vīna dārzu, un nekrist 
miegā, lai ienaidnieks nevarētu 
nākt uz jums?

54 Un lūk, sargs tornī būtu 
redzējis ienaidnieku, kamēr tas 
vēl bija tālu; un tad jūs varētu 
sagatavoties un atturēt ienaid
nieku no sētas nojaukšanas, un 
izglābt manu vīna dārzu no 
postītāja rokām.

55 Un vīna dārza kungs sacīja 
uz vienu no saviem kalpiem: Ej 
un sapulcini kopā manus atliku
šos kalpus, un ņem a visu mana 
nama spēku, kas ir mani karavī
ri, mani jaunie vīri un tie, kas ir 
pusmūžā starp visiem maniem 
kalpiem, kas ir mana nama 
spēks, izņemot tikai tos, kuriem 
es noteikšu palikt;

56 un ejiet taisnā ceļā uz mana 
vīna dārza zemi un atpestiet 
manu vīna dārzu, jo tas ir mans; 
es to esmu pircis par naudu.

57 Tādēļ ejiet taisnā ceļā uz 
manu zemi; nojauciet manu ie
naidnieku sienas; nogāziet viņu 
torni un izklīdiniet viņu sargus.

58 Un ciktāl viņi pulcēsies 
kopā pret jums, a atriebiet par 
mani maniem ienaidniekiem, lai 
ar laiku es varētu nākt ar sava 
nama atlikumu un pārņemt 
savu zemi.

59 Un tas kalps sacīja savam 
kungam: Kad tas notiks?

60 Un viņš sacīja savam kal
pam: Kad es gribēšu; ej taisnā 
ceļā un dari visu, ko es tev esmu 
pavēlējis;

61 un šis būs mans zīmogs un 
mana svētība pār tevi—uzticī
gais un a gudrais pārvaldnieks 
manā namā, b valdnieks manā 
valstībā.

62 Un viņa kalps devās tais
nā ceļā un darīja visu, ko viņa 
kungs bija tam pavēlējis; un 
a pēc daudzām dienām viss bija 
izpildīts.

63 Vēl, patiesi Es saku jums, 
Es parādīšu jums gudrību Manī 
attiecībā uz visām draudzēm, 
ciktāl viņi vēlas tapt vadīti 
pareizā un atbilstošā veidā uz 
savu glābšanu;

64 lai manu svēto sapulcinā
šanas darbs varētu turpināties, 
lai es varētu uzcelt tos Ma
nam Vārdam a svētajās vietās; 
jo b pļaujas laiks ir pienācis, un 
Manam vārdam ir jātiek c pie
pildītam.

65 Tādēļ Man ir jāsapulcina 
kopā Mani ļaudis, atbilstoši lī
dzībai par kviešiem un a nezā
lēm, lai kvieši tiktu saglabāti 
klētīs, lai iemantotu mūžīgo 
dzīvi un tiktu kronēti ar b celes
tiālo godību, kad Es nākšu Sava 
Tēva valstībā atmaksāt ikkat
ram cilvēkam pēc viņa darbiem;

66 kamēr nezāles tiks sasietas 
kūlīšos, un viņu saites darītas 
stipras, lai tās tiktu a sadedzinā
tas ar neizdzēšamu uguni.
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67 Tādēļ pavēli Es dodu visām 
draudzēm, lai viņi turpinātu sa
pulcēties kopā tajās vietās, ko Es 
esmu nozīmējis.

68 Tomēr, kā Es jums esmu tei
cis iepriekšējā pavēlē, lai jūsu 
a sapulcēšanās nenotiek nedz 
steigā, nedz bēgot; bet lai viss ir 
sagatavots jums iepriekš.

69 Un lai viss būtu sagatavots 
jums iepriekš, ievērojiet to pa
vēli, ko Es esmu devis attiecībā 
uz šīm lietām,

70 kura saka jeb māca a pirkt 
visas zemes par naudu, kuras 
var tikt nopirktas par naudu, 
apgabalos visapkārt tai zemei, 
ko Es esmu nolicis būt par Ci
ānas zemi, par Manu svēto 
sapulcināšanas sākumu—

71 visu zemi, ko var nopirkt 
Džeksonas apgabalā un apkār
tējos apgabalos, un atlikušo at
stājiet Manā rokā.

72 Tagad patiesi Es saku jums, 
lai visas draudzes savāc kopā 
visu savu naudu; lai šīs lietas 
tiek darītas savā laikā, bet ne 
a steigā; un ievērojiet, lai visas 
lietas jums būtu sagatavotas ie
priekš.

73 Un lai godājami vīri tiek 
nozīmēti, patiesi gudri vīri, un 
sūtiet tos pirkt šīs zemes.

74 Un austrumu valstīs drau
dzes, kad tās ir izveidotas, ja 
viņi paklausīs šim padomam, 
viņi var pirkt zemes un pulcē
ties kopā uz tām; un šādā veidā 
viņi var izveidot Ciānu.

75 Tur pat tagad jau krātuvē 
ir pietiekami, jā, pat pārpilnam, 
lai pestītu Ciānu un atjaunotu 
tās posta vietas, lai vairs nekad 
netiktu nopostītas, kur drau
dzes, kas saucas Manā Vārdā, 
a vēlas uzklausīt Manu balsi.

76 Un vēl Es saku jums, tie, 
kurus ir izklīdinājuši viņu ie
naidnieki, tā ir Mana griba, lai 
viņi turpinātu neatlaidīgi pra
sīt pēc atlīdzības un izpirkuma 
no to rokām, kuri ir iecelti kā 
valdnieki un kuriem ir vara pār 
jums—

77 atbilstoši ļaužu likumiem 
un a konstitūcijai, ko Es esmu ļā
vis izveidot, un kas ir jāsaglabā 
visas miesas b tiesībām un aiz
sardzībai, atbilstoši taisnīgiem 
un svētiem principiem;

78 lai katrs cilvēks rīkotos 
attiecībā uz nākamību mācībā 
un principos, atbilstoši tai tiku
miskajai a rīcības brīvībai, ko Es 
tam esmu devis, lai katrs cilvēks 
būtu b atbildīgs par saviem paša 
grēkiem c tiesas dienā.

79 Tādēļ tas nav pareizi, ka 
kāds cilvēks būtu kāda cita 
jūgā.

80 Un ar šo nolūku Es esmu 
izveidojis šīs zemes a konstitūci
ju, ar gudru vīru rokām, kurus 
Es esmu cēlis šim īpašajam no
lūkam, un izpircis šo zemi ar 
b asinsizliešanu.

81 Tad kam Es pielīdzināšu 
Ciānas bērnus? Es pielīdzinā
šu tos a līdzībai par sievieti un 
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netaisnīgo tiesnesi—jo cilvē
kiem aizvien būs b lūgt un nebūs 
pagurt—kas saka:

82 Kādā pilsētā bija tiesnesis, 
kas Dieva nebijās un cilvēkus 
neņēma vērā.

83 Un tajā pilsētā bija atrait
ne, un tā nāca pie viņa, sakot: 
Atrieb par mani manam preti
niekam.

84 Un kādu laiku viņš to negri
bēja, bet pēc tam viņš teica pats 
sev: Kaut arī es Dieva nebīstos 
un cilvēkus neņemu vērā, tomēr 
tāpēc, ka šī atraitne man neliek 
mieru, es atriebšu par viņu, lai 
ar savu nepārtraukto nākšanu 
viņa mani nenogurdinātu.

85 Tā Es pielīdzināšu Ciānas 
bērnus.

86 Lai viņi neatlaidīgi prasa 
pie tiesneša kājām;

87 un ja viņš tiem nepievērš 
uzmanību, tad lai tie neatlaidīgi 
prasa pie gubernatora kājām;

88 un ja gubernators tiem ne
pievērš uzmanību, lai tie ne
atlaidīgi prasa pie prezidenta 
kājām;

89 un ja prezidents tiem nepie
vērš uzmanību, tad Tas Kungs 
celsies un iznāks no Savas a slēp
tās vietas, un Savā niknumā sa
trauks tautu;

90 un Savā karstajā nepatikā 
un Savās kvēlajās dusmās Savā 
laikā padzīs šos bezdievīgos, 
neuzticīgos un netaisnīgos 

a pārvaldniekus un noliks tiem 
viņu daļu pie liekuļiem un b ne
ticīgajiem;

91 patiesi ārējā tumsībā, kur ir 
a raudāšana un gaudošana, un 
zobu griešana.

92 Lūdziet jūs tādēļ, lai viņu 
ausis taptu atvērtas jūsu sau
cieniem, lai Es būtu a žēlīgs pret 
tiem, lai šīs lietas nenāktu pār 
viņiem.

93 Tam, ko Es jums esmu sa
cījis, ir jānotiek, lai visi cilvēki 
tiktu atstāti bez a attaisnojuma;

94 lai gudri vīri un valdnieki 
varētu izdzirdēt un zināt to, par 
ko tie nekad nebija a domājuši;

95 lai Es varētu uzsākt īstenot 
Savu rīcību, savu a neparasto 
rīcību, un izpildīt Savu darbu, 
savu neparasto darbu, lai cilvēki 
varētu b atšķirt starp taisnīgo un 
bezdievīgo—saka jūsu Dievs.

96 Un vēl, Es saku jums, tas ir 
pret Manu pavēli un Manu gri
bu, ka Mans kalps Sidnijs Gil
berts pārdotu Manu a krātuvi, ko 
Es esmu nolicis Saviem ļaudīm, 
Manu ienaidnieku rokās.

97 Lai tas, ko Es esmu notei
cis, netiek Manu ienaidnieku 
apgānīts, ar to piekrišanu, kuri 
a saucas Manā Vārdā;

98 jo šis ir ļoti liels un smags 
grēks pret Mani un pret Maniem 
ļaudīm, kā sekas tam, ko Es 
esmu nolēmis un kas drīz notiks 
ar tautām.
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99 Tādēļ tā ir Mana griba, lai 
Mani ļaudis pieprasītu un tu
rētu tiesības uz to, ko Es tiem 
esmu nolicis, lai arī viņiem nav 
ļauts tur dzīvot.

100 Tomēr Es nesaku, ka vi
ņiem nevajag uz tās dzīvot; jo 

ciktāl viņi nesīs Manai valstībai 
pienācīgu augli un darbus, viņi 
uz tās dzīvos.

101 Viņi cels, un neviens cits 
to a neiemantos; viņi dēstīs vīna 
dārzus, un viņi ēdīs tā augļus. 
Patiesi tā. Āmen.

102. NODAĻA
Baznīcas pirmās Augstās padomes veidošanas protokols, Kērtlandē, 
Ohaio štatā, 1834. gada 17.  februārī. Oriģinālo protokolu rakstīja 
elderi Olivers Kauderijs un Orsons Haids. Pravietis izskatīja pro
tokolu nākamajā dienā, un vēl pēc dienas izlabotais protokols tika 
Augstās padomes vienbalsīgi pieņemts kā Baznīcas „Augstās pado
mes vispārpieņemtā kārtība un konstitūcija”. 30. līdz 32. pants, kas 
attiecas uz Divpadsmit apustuļu padomi, tika pievienots 1835. gadā 
Džozefa Smita vadībā, kad šī nodaļa tika sagatavota izdošanai Mā
cībā un Derībās.

1–8, Augstā padome ir nozīmēta, 
lai risinātu nozīmīgas grūtības, 
kuras rodas Baznīcā; 9–18, Tiek 
dota procedūra izskatāmajām lie
tām; 19–23, Padomes prezidents 
pieņem lēmumu; 24–34, Tiek no
teikta pārsūdzēšanas procedūra.

Šajā dienā divdesmit četru 
augsto priesteru vispārējā pa
dome sapulcējās Džozefa Smita, 
jaunākā, mājā, ar atklāsmi, un 
uzsāka veidot Kristus baznīcas 
a Augsto padomi, kam bija jāsa
stāv no divpadsmit augstajiem 
priesteriem un viena vai trīs 
prezidentiem, kā apstākļi to 
prasa.

2 Augstā padome tika nozīmē
ta ar atklāsmi nolūkā, lai risinā
tu nozīmīgas grūtības, kuras var 
rasties baznīcā un kuras nevar 

atrisināt baznīca vai a bīskapa 
padome, lai apmierinātu puses.

3 Džozefs Smits, jaunākais, 
Sidnijs Rigdons un Frederiks 
G. Viljamss bija ar padomes bal
si atzītie prezidenti; un Džozefs 
Smits, vecākais, Džons Smits, 
Džozefs Koe, Džons Džonsons, 
Martins Heriss, Džons  S. Kār
ters, Džareds Kārters, Olivers 
Kauderijs, Samuēls H.  Smits, 
Orsons Haids, Silvesters Smits 
un Lūka Džonsons—augstie 
priesteri ar padomes vienbal
sīgu balsi tika izvēlēti būt par 
pastāvīgo padomi baznīcai.

4 Augstāk minētajiem padom
niekiem tad tika vaicāts, vai viņi 
pieņem savu iecelšanu un vai tie 
darbosies šajā amatā atbilstoši 
debesu likumam, uz ko viņi visi 
atbildēja, ka viņi pieņem savu 
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iecelšanu un pildīs savus amata 
pienākumus saskaņā ar Dieva 
labvēlību, kas tiem dāvāta.

5 Padomes veidojošo skaits, 
kuri balsoja par baznīcu un tās 
vārdā, ieceļot augstāk minētos 
padomniekus, bija četrdesmit 
trīs, tas ir: deviņi augstie pries
teri, septiņpadsmit elderi, četri 
priesteri un trīspadsmit locekļi.

6 Balsoja: ka Augstā padome 
nav tiesīga darboties, ja klāt ir 
mazāk kā septiņi no augstāk mi
nētajiem padomniekiem vai pa
reizā kārtībā ieceltie viņu pēcteči.

7 Šiem septiņiem ir vara no
zīmēt citus augstos priesterus, 
kurus tie var uzskatīt par cie
nīgiem un spējīgiem darboties 
promesošo padomnieku vietā.

8 Balsoja: ka tad, kad parādās 
kāda brīva vieta nāves gadīju
mā, atbrīvošanas no amata pār
kāpuma dēļ vai aizbraukšanas 
no šīs baznīcas pārvaldīšanas 
robežām, tai ir jātiek aizpildītai 
ar prezidenta vai prezidentu iz
virzītu kandidatūru un atbalstī
tai ar balsošanu augsto priesteru 
vispārējā padomē, kas sasaukta 
šim nolūkam, lai rīkotos baznī
cas vārdā.

9 Baznīcas prezidents, kas ir 
arī padomes prezidents, tiek 
nozīmēts ar a atklāsmi un b atzīts 
savā amatā ar baznīcas balsi.

10 Un tas ir atbilstoši viņa ama
ta dievišķīgumam, ka viņam ir 
jāņem virsvadība pār baznīcas 
padomi; un tā ir viņa privilēģija, 
ka tam palīdz citi divi preziden
ti, nozīmēti tādā pašā veidā, kā 
viņš tika nozīmēts.

11 Un gadījumā, ja nav klāt 
viens vai abi no tiem, kas ir no
zīmēti viņam palīdzēt, viņam ir 
vara prezidēt padomē bez palī
giem; un gadījumā, ja viņa paša 
nav klāt, citiem prezidentiem 
ir vara prezidēt viņa vietā, gan 
abiem, gan katram no tiem.

12 Kad vien Kristus baznīcas 
Augstā padome tiek pareizi 
izveidota, saskaņā ar iepriekš 
doto paraugu, viņu pienākums 
būs vilkt lozes un tādējādi no
teikt, kurš no divpadsmit runās 
pirmais, sākot ar pirmo numuru 
un tā pēc kārtas līdz divpadsmi
tajam numuram.

13 Kad vien šī padome sanāk, 
lai rīkotos kādā lietā, divpa
dsmit padomniekiem jāapsver, 
vai tā ir sarežģīta vai ne; ja nav, 
tikai diviem padomniekiem jā
runā par to, atbilstoši augstāk 
rakstītajai kārtībai.

14 Bet ja domājams, ka tā ir sa
režģīta, tiks nozīmēti četri; un 
ja vēl sarežģītāka—seši; bet ne
vienā gadījumā netiks nozīmēti 
runāt vairāk kā seši.

15 Apsūdzētajam visos gadīju
mos ir tiesības uz pusi no pado
mes, lai novērstu aizvainojumu 
vai netaisnību.

16 Un padomniekiem, kas no
zīmēti runāt padomes priekšā, 
ir jāizklāsta lieta tās patiesajā 
gaismā padomes priekšā pēc 
tam, kad pierādījumi ir pārbau
dīti; un katram cilvēkam ir jā
runā atbilstoši godīgumam un 
a taisnīgumam.

17 Tie padomnieki, kas izvelk 
pāra skaitļus, tas ir, 2, 4, 6, 8, 
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10 un 12, ir tie, kam ir jāstājas 
apsūdzētā pusē un jānovērš aiz
vainojums vai netaisnība.

18 Visās lietās apsūdzētājam 
un apsūdzētajam ir privilēģija 
padomes priekšā runāt pašam, 
pēc tam, kad ir noklausīti pie
rādījumi un padomnieki, kuri 
ir nozīmēti runāt par šo lietu, ir 
pabeiguši savas piezīmes.

19 Pēc tam, kad pierādījumi 
ir noklausīti, padomnieki, ap
sūdzētājs un apsūdzētais ir ru
nājuši, prezidentam jāpieņem 
lēmums atbilstoši tai sapratnei, 
kas viņam ir par to lietu, un 
jāaicina divpadsmit padomnie
kus sankcionēt to ar savu bal
sošanu.

20 Bet ja atlikušie padomnieki, 
kuri nav runājuši, vai jebkurš 
no tiem, pēc pierādījumu un 
lūgumu uzklausīšanas taisnīgi 
atklāj kādu kļūdu prezidenta 
lēmumā, viņi var to paziņot, un 
lieta ir jāizskata atkārtoti.

21 Un, ja pēc rūpīgas otrreizē
jas izskatīšanas parādās jebkāds 
papildus aspekts attiecībā uz 
lietu, tad lēmums ir atbilstoši 
jāizmaina.

22 Bet gadījumā, ja nekādi 
papildu aspekti netiek doti, pir
mais lēmums paliks spēkā, un 
padomes vairākumam ir tiesī
bas noteikt to pašu.

23 Gadījumā, ja ir grūtības 
attiecībā uz a mācību vai princi
piem, ja nav pietiekami rakstīts, 
lai lieta būtu skaidra padomes 
prātiem, prezidents var lūgt un 
saņemt Tā Kunga prātu ar b at
klāsmi.

24 Augstajiem priesteriem, 
kad tie ir citās vietās, ir vara 
sasaukt un izveidot padomi 
pēc iepriekš dotā parauga, lai 
risinātu grūtības, kad puses vai 
kāda no tām to prasa.

25 Un augsto priesteru minē
tajai padomei būs vara nozīmēt 
vienu no sava vidus, lai prezi
dētu tādā padomē tajā noteik
tajā reizē.

26 Tas būs minētās padomes 
pienākums, nekavējoties nodot 
savas sēdes norakstu ar pilnu 
paziņojumu par liecību, kas pa
vada viņu lēmumu, Augstajai 
padomei baznīcas Augstākā 
prezidija atrašanās vietā.

27 Ja puses vai kāda no tām 
būs neapmierinātas ar minētās 
padomes lēmumu, tās var pār
sūdzēt to Augstajai padomei 
baznīcas Augstākā prezidija 
atrašanās vietā, un jābūt otrrei
zējai izskatīšanai, šī lieta tad ir 
jāvada atbilstoši iepriekš rakstī
tajam paraugam, it kā nekāds 
lēmums vispār nebūtu ticis pie
ņemts.

28 Šī augsto priesteru padome 
citā vietā ir jāsasauc tikai par 
baznīcas a vissarežģītākajām lie
tām; un neviena vienkārša vai 
parasta lieta nav pietiekama, lai 
sasauktu tādu padomi.

29 Augstajiem priesteriem, 
kuri ceļo vai atrodas prom, ir 
vara teikt, vai ir nepieciešams 
sasaukt tādu padomi vai ne.

30 Ir atšķirība lēmumos starp 
Augsto padomi jeb ceļojošajiem 
augstajiem priesteriem, kuri ir 
citās vietās, un a ceļojošo Augsto 

 23 a 4. Moz. 9:8.
  b src Atklāsme.

 28 a M&D 107:78.
 30 a M&D 107:23–24, 35–38.
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padomi, kas sastāv no divpa
dsmit b apustuļiem.

31 Pirmās lēmums var tikt pār
sūdzēts; bet otrās lēmums—ne
var.

32 Otro var apšaubīt tikai baz
nīcas augstākie pilnvarotie pār
kāpuma gadījumā.

33 Nolēma: ka prezidentam 
vai prezidentiem Baznīcas Aug
stākā prezidija atrašanās vietā 
būs vara noteikt, vai jebkura 
tāda lieta, kas var tikt pārsū
dzēta, ir taisnīgi jānozīmē otr
reizējai izskatīšanai, pārbaudot 
pārsūdzību un pierādījumus, 
un paziņojumus, kas to pavada.

34 Tad divpadsmit padomnie
ki vilka lozes jeb lozēja, lai no
teiktu, kuram jārunā pirmajam, 
un rezultāts bija sekojošs, proti: 
1. Olivers Kauderijs; 2. Džo
zefs Koe; 3. Samuēls H.  Smits; 
4. Lūka Džonsons; 5. Džons 
S. Kārters; 6. Silvesters Smits; 
7. Džons Džonsons; 8. Orsons 
Haids; 9. Džareds Kārters; 10. 
Džozefs Smits, vecākais; 11. 
Džons Smits; 12. Martins Heriss.

Pēc lūgšanas konference bei
dzās.

Olivers Kauderijs
Orsons Haids

Lietveži

 30 b src Apustulis.
103 1 a M&D 43:8.

  b M&D 101:43–62.
 2 a M&D 101:1; 109:47.

103. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio 
štatā, 1834. gada 24. februārī. Šī atklāsme tika saņemta pēc Pār
lija P. Preta un Laimena Vaita ierašanās Kērtlandē, Ohaio štatā, 
kuri bija nākuši no Misūri štata, lai apspriestos ar Pravieti at
tiecībā uz palīdzību un svēto atjaunošanu viņu zemēs Džeksonas 
apgabalā.

1–4, Kāpēc Tas Kungs ļāva, lai 
svētie Džeksonas apgabalā tiktu 
vajāti; 5–10, Svētie gūs virsroku, 
ja viņi turēs pavēles; 11–20, Ci
ānas pestīšana nāks ar spēku, un 
Tas Kungs ies Saviem ļaudīm pa 
priekšu; 21–28, Svētajiem ir jāsa
pulcējas Ciānā, un tie, kas noliek 
savas dzīvības, tās atkal atradīs; 
29–40, Dažādi brāļi tiek aicināti 
veidot Ciānas nometni un doties 
uz Ciānu; viņiem tiek apsolīta uz
vara, ja viņi būs uzticīgi.

Patiesi Es saku jums, Mani 
draugi, lūk, Es došu jums at
klāsmi un pavēli, lai jūs varētu 
zināt, kā a rīkoties, izpildot sa
vus pienākumus, kas attiecas uz 
jūsu brāļu glābšanu un b pestīša
nu, kuri ir tikuši izklīdināti pa 
Ciānas zemi;

2 tikdami a dzīti un sisti no 
Manu ienaidnieku rokām, uz 
kuriem Es izliešu Savas dusmas 
bez mēra Manis noliktajā laikā.

3 Jo Es esmu pacietis viņus 
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tiktāl, lai viņi a piepildītu savu 
nekrietnību mēru, lai viņu kauss 
būtu pilns;

4 un lai tie, kas saucas Manā 
Vārdā, tiktu a pārmācīti īsu brīdi 
ar lielu un smagu pārmācību, 
tāpēc ka viņi pilnībā b neuzklau
sīja tos priekšrakstus un pavē
les, ko Es tiem devu.

5 Bet patiesi Es saku jums, ka 
Es esmu pieņēmis lēmumu, ko 
Mani ļaudis izpildīs, tiktāl cik 
viņi uzklausīs no šīs pašas stun
das a padomu, ko Es, Tas Kungs, 
viņu Dievs, tiem došu.

6 Lūk, viņi sāks—tāpēc ka Es 
to esmu nolēmis—gūt virsroku 
pār Maniem ienaidniekiem no 
šīs pašas stundas.

7 Un a raugoties pildīt visus 
vārdus, ko Es, Tas Kungs, viņu 
Dievs, runāšu uz tiem, viņi ne
kad nepārstās gūt virsroku, līdz 
pasaules b ķēniņvalstis būs pa
kļautas zem Manām kājām un 
zeme tiks c atdota d svētajiem, lai 
e būtu tiem mūžīgi mūžos.

8 Bet ciktāl viņi a neturēs Ma
nas pavēles un neraudzīsies 
ievērot visus Manus vārdus, pa
saules ķēniņvalstis gūs virsroku 
pār tiem.

9 Jo viņi bija nolikti būt par pa
saules a gaismu un par cilvēku 
glābējiem;

10 un ciktāl viņi nav cilvē
ku glābēji, viņi ir kā a sāls, kas 

zaudējusi savu garšu, un no tā 
laika kļūst nekam nederīga, bet 
kā vien ārā izmetama un sami
nama zem cilvēku kājām.

11 Bet patiesi Es saku jums, Es 
esmu nolēmis, ka jūsu brāļi, kas 
ir tikuši izklīdināti, atgriezīsies 
savu mantojumu a zemēs un at
jaunos Ciānas izpostītās vietas.

12 Jo pēc a daudzām bēdām, kā 
Es teicu jums iepriekšējā pavēlē, 
nāk svētība.

13 Lūk, šī ir tā svētība, ko Es 
jums esmu apsolījis pēc jūsu bē
dām un jūsu brāļu bēdām—jūsu 
pestīšana un jūsu brāļu pestīša
na, patiesi viņu atjaunošana Ci
ānas zemē, lai tiktu nostiprināti 
un nekad vairs netiktu gāzti.

14 Tomēr, ja viņi apgānīs savus 
mantojumus, viņi tiks gāzti; jo 
Es nesaudzēšu viņus, ja viņi ap
gāna savus mantojumus.

15 Lūk, Es saku jums, Ciānas 
pestīšanai jānāk ar spēku;

16 tādēļ Es celšu Saviem ļaudīm 
vīru, kurš vadīs viņus, līdzīgi kā 
a Mozus vadīja Israēla bērnus.

17 Jo jūs esat Israēla bērni un 
no a Ābrahāma sēklas, un jums ir 
jātiek izvestiem no jūga ar spē
ku un ar izstieptu roku.

18 Un kā jūsu tēvi tika vesti 
pirmo reizi, patiesi tā notiks Ci
ānas pestīšana.

19 Tādēļ lai jūsu sirdis nepa
gurst, jo Es nesaku jums, kā Es 

 3 a Al. 14:10–11; 60:13.
 4 a M&D 95:1.  

src Pārmācīt, 
Pārmācīšana.

  b M&D 101:2; 105:2–6.
 5 a src Padoms.
 7 a M&D 35:24.  

src Paklausība, 
Paklausīgs,  
Paklausīt.

  b Dan. 2:44.
  c Dan. 7:27.
  d src Svētais.
  e M&D 38:20.
 8 a Mos. 1:13;  

M&D 82:10.
 9 a 1. Nef. 21:6.
 10 a Mat. 5:13–16;  

M&D 101:39–40.
 11 a M&D 101:18.

 12 a Jāņa atkl. 7:13–14;  
M&D 58:4; 112:13.

 16 a 2. Moz. 3:2–10;  
M&D 107:91–92.  
src Mozus.

 17 a src Ābrahāma  
derība;  
Ābrahāms—
Ābrahāma pēcnācēji.
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teicu jūsu tēviem: Mans a eņģelis 
ies jums pa priekšu, bet b Es pats 
ne.

20 Bet Es saku jums: Mani a eņ
ģeļi ies jums pa priekšu, un arī 
Es pats būšu klāt, un pēc laika 
jūs b iegūsit labu zemi.

21 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka Mans kalps Džozefs 
Smits, jaunākais, ir tas a vīrs, ko 
Es pielīdzināju kalpam, uz kuru 
b vīna dārza kungs runāja līdzī
bā, ko Es jums devu.

22 Tādēļ lai Mans kalps Džo
zefs Smits, jaunākais, saka Mana 
nama a spēkam, maniem jauna
jiem un pusmūža vīriem: Sa
pulcējieties kopā Ciānas zemē, 
uz zemes, ko Es esmu pircis par 
naudu, kas tikusi Man veltīta.

23 Un lai visas draudzes sūta 
gudrus vīrus ar savu naudu un 
a pērk zemes, kā Es tiem esmu 
pavēlējis.

24 Un cik daudz Mani ienaid
nieki nāks pret jums, lai izdzītu 
jūs no Manas labās a zemes, ko 
Es esmu iesvētījis būt par Ci
ānas zemi, patiesi no jūsu pašu 
zemēm, pēc šīm liecībām, ko jūs 
esat nesuši Manā priekšā pret 
tiem, jūs tos nolādēsit;

25 un kuru jūs nolādēsit, to Es 
nolādēšu, un jūs atriebsit par 
Mani Maniem ienaidniekiem.

26 Un Es būšu jums klāt, pat 
a atriebjot par Mani Maniem 
ienaidniekiem līdz trešajai un 

ceturtajai paaudzei tiem, kas ie
nīst Mani.

27 Lai neviens cilvēks nebīstas 
nolikt savu dzīvību Manis dēļ, 
jo kurš a noliek savu dzīvību Ma
nis dēļ, to atkal atradīs.

28 Un kurš nevēlas nolikt savu 
dzīvību Manis dēļ, nav Mans 
māceklis.

29 Tā ir Mana griba, lai Mans 
kalps a Sidnijs Rigdons paceltu 
savu balsi draudzēs austrumu 
zemēs, sagatavojot draudzes 
turēt tās pavēles, ko Es esmu 
devis tiem attiecībā par Ciānas 
atjaunošanu un pestīšanu.

30 Tā ir Mana griba, lai Mans 
kalps a Pārlijs P.  Prets un Mans 
kalps Laimens Vaits neatgrieztos 
savu brāļu zemē, līdz viņi nesa
vāks grupas, lai dotos uz Ciānas 
zemi, pa desmit vai pa divdes
mit, vai pa piecdesmit, vai pa 
simts, līdz viņi savāks skaitā pie
ci simti no Mana nama b spēka.

31 Lūk, tā ir Mana griba, lū
dziet un jūs saņemsit, bet cilvēki 
a ne vienmēr dara Manu gribu.

32 Tādēļ, ja jūs nevarat savākt 
piecus simtus, centieties uzcītī
gi, lai varbūt jūs varētu savākt 
trīs simtus.

33 Un, ja jūs nevarat savākt trīs 
simtus, centieties uzcītīgi, lai 
varbūt jūs varētu savākt vienu 
simtu.

34 Bet patiesi Es saku jums, 
pavēli Es dodu jums, lai jūs 

 19 a src Eņģeļi.
  b M&D 84:18–24.
 20 a 2. Moz. 14:19–20.
  b M&D 100:13.
 21 a M&D 101:55–58.
  b src Tā Kunga 

vīnadārzs.
 22 a M&D 35:13–14; 

105:16, 29–30.
 23 a M&D 42:35–36;  

57:5–7; 58:49–51; 
101:68–74.

 24 a M&D 29:7–8; 
45:64–66; 57:1–2.

 26 a M&D 97:22.
 27 a Mat. 10:39;  

Lūk. 9:24;  
M&D 98:13–15; 
124:54.

 29 a src Rigdons Sidnijs.
 30 a src Prets Pārlijs 

Pārkers.
  b M&D 101:55.
 31 a M&D 82:10.

MĀCĪBA UN DERĪBAS 103:20–34219



nedotos uz Ciānas zemi, līdz jūs 
nebūsit savākuši simtu no Mana 
nama spēka, lai dotos ar jums 
uz Ciānas zemi.

35 Tādēļ, kā Es jums teicu, lū
dziet, un jūs saņemsit, lūdziet 
nopietni, lai varbūt Mans kalps 
Džozefs Smits, jaunākais, varē
tu iet ar jums un vadīt Manus 
ļaudis, un organizēt Manu val
stību uz a iesvētītās zemes, un 
nostiprināt Ciānas bērnus uz 
likumiem un pavēlēm, kas ir 
tikušas un kas tiks dotas jums.

36 Visa uzvara un godība tiks 
īstenota caur jūsu a uzcītību, uz
ticību un ticības b lūgšanām.

37 Lai Mans kalps Pārlijs 
P. Prets ceļo ar Manu kalpu Džo
zefu Smitu, jaunāko.

38 Lai Mans kalps Laimens 
Vaits ceļo ar Manu kalpu Sidni
ju Rigdonu.

39 Lai Mans kalps Hairams 
Smits ceļo ar Manu kalpu Fre
deriku G. Viljamsu.

40 Lai Mans kalps Orsons 
Haids ceļo ar Manu kalpu Orso
nu Pretu, kur vien Mans kalps 
Džozefs Smits, jaunākais, tiem 
ieteiks, izpildot šīs pavēles, ko 
Es esmu jums devis, un pārējo 
atstājiet Manās rokās. Patiesi tā. 
Āmen.

 35 a M&D 84:31.  36 a src Uzcītība.   b M&D 104:79–82.

104. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandē vai netālu 
no tās, Ohaio štatā, 1834. gada 23. aprīlī par Apvienoto uzņēmumu 
(skat. 78. un 82. nodaļas ievadu). Visdrīzāk tā bija Apvienotā uz
ņēmuma padomes locekļu sapulce, kur tika pārrunātas Baznīcas ne
atliekamās laicīgās vajadzības. Kādā uzņēmuma iepriekšējā sapulcē 
10. aprīlī tika nolemts, ka uzņēmums tiks likvidēts. Šajā atklāsmē ir 
norādīts, ka tā vietā uzņēmums ir jāreorganizē; tā īpašumi ir jāsa
dala starp tā locekļiem kā viņu pārvaldījums. Džozefa Smita vadībā 
frāze „Apvienotais uzņēmums” vēlāk atklāsmē tika aizstāta ar frāzi 
„Apvienotais ordenis”.

1–10, Svētie, kas izdara pārkā
pumu pret Apvienoto ordeni, 
tiks nolādēti; 11–16, Tas Kungs 
apgādā Savus svētos Savā veidā; 
17–18, Evaņģēlija likums regulē 
rūpes par nabadzīgajiem; 19–46, 
Tiek nozīmēti dažādu brāļu pār
valdījumi un svētības; 47–53, 
Apvienotajam ordenim Kērtlandē 
un ordenim Ciānā ir jādarbojas 
atsevišķi; 54–66, Tā Kunga svētā 
dārgumu glabātuve ir izveidota, 

lai iespiestu Svētos Rakstus; 
67–77, Apvienotā ordeņa kopējai 
dārgumu krātuvei ir jādarbojas uz 
vispārējās vienprātības pamata; 
78–86, Tiem, kas ir Apvienotajā 
ordenī, ir jāsamaksā visi savi pa
rādi, un Tas Kungs atbrīvos viņus 
no finansu jūga.

Patiesi Es saku jums, Mani drau
gi, Es dodu jums padomu un 
pavēli attiecībā uz visiem īpašu

MĀCĪBA UN DERĪBAS 103:35–104:1 220



104 1 a M&D 78:3–15.  
src Apvienotais 
ordenis.

 4 a src Iekārot.
 6 a Gal. 6:7–9.
 7 a Jes. 62:3;  

M&D 76:56.  
src Godība.

 9 a src Izslēgšana.
  b src Velns.
  c M&D 82:21.
 10 a M&D 109:25–27.
 11 a M&D 42:32.  

src Pārvaldnieks, 
Pārvaldījums.

 13 a src Atskaite, 

Atbildīgs, Atbildība.
  b M&D 72:3–5, 16–22.
 14 a Jes. 42:5; 45:12.  

src Radīt, Radīšana.
  b Psm. 19:2; 24:1.
 16 a M&D 105:5.  

src Labklājība.

miem, kas pieder tam ordenim, 
ko Es pavēlēju noorganizēt un 
izveidot, lai būtu a apvienots or
denis un mūžīgs ordenis Manas 
baznīcas labumam un cilvēku 
glābšanai, līdz Es nākšu—

2 ar solījumu, nemainīgu un 
negrozāmu, ka ciktāl tie, kuriem 
Es esmu pavēlējis, būs uzticīgi, 
viņi tiks svētīti ar lielu daudzu
mu svētību;

3 bet tā kā viņi nebija uzticīgi, 
viņi bija tuvu lāstam.

4 Tādēļ, tā kā daži no Maniem 
kalpiem nav turējuši pavēli, bet 
ir lauzuši derību caur a mantkā
rību un izdomātiem vārdiem, 
Es esmu nolādējis viņus ar ļoti 
lielu un smagu lāstu.

5 Jo Es, Tas Kungs, esmu nolē
mis Savā sirdī, ka ciktāl jebkurš 
cilvēks, kas pieder ordenim, tiks 
atrasts par pārkāpēju jeb, citiem 
vārdiem, lauzīs derību, ar ko jūs 
esat saistīti, viņš tiks nolādēts 
savā dzīvē un tiks samīts no tā, 
kuru Es gribēšu;

6 jo Mani, To Kungu, nebūs 
a apsmiet šajās lietās—

7 un tas viss, lai nevainīgais 
starp jums netiktu nosodīts ar 
netaisno; un lai vainīgais starp 
jums nevarētu izbēgt; tāpēc Es, 
Tas Kungs, esmu apsolījis jums 
godības a kroni pie Savas labās 
rokas.

8 Tādēļ, ciktāl jūs tiekat atras
ti par pārkāpējiem, jūs nevarat 

izbēgt Manas dusmas savā dzī
vē.

9 Ciktāl jūs tiekat a padzīti pār
kāpuma dēļ, jūs nevarat izbēgt 
b Sātana c sitieniem līdz pestīša
nas dienai.

10 Un Es tagad dodu jums 
varu no šīs pašas stundas, ka, 
ja kāds cilvēks starp jums, no 
ordeņa, tiek atrasts par pārkā
pēju un nenožēlo ļaunumu—jūs 
nodosit viņu Sātana sitieniem; 
un viņam nebūs spēka a nodarīt 
jums ļaunu.

11 Tā ir gudrība Manī; tādēļ pa
vēli Es dodu jums, ka jūs noorga
nizēsities un nozīmēsit katram 
cilvēkam viņa a pārvaldījumu;

12 lai katrs cilvēks varētu dot 
atskaiti Man par savu pārvaldī
jumu, kas tam ir nozīmēts.

13 Jo ir nepieciešams, lai Es, 
Tas Kungs, darītu katru cilvē
ku a atbildīgu, kā b pārvaldnieku 
pār zemes svētībām, ko Es esmu 
radījis un sagatavojis savām ra
dībām.

14 Es, Tas Kungs, izpletu de
besis un a izveidoju zemi, Savu 
b roku darbu, un visas lietas ta
nīs ir Manas.

15 Un tas ir Mans nolūks apgā
dāt Savus svētos, jo visas lietas 
ir Manas.

16 Bet tam ir jātiek darītam 
Manā paša a veidā, un lūk, šis 
ir tas veids, ka Es, Tas Kungs, 
esmu nolēmis apgādāt Savus 
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svētos, lai b nabagie tiktu pa
augstināti tanī, ka bagātie tiek 
pazemoti.

17 Jo a zeme ir pilna, un tajā ir 
pietiekami un papilnam; jā, Es 
sagatavoju visas lietas un esmu 
devis cilvēku bērniem b rīkoties 
pašiem.

18 Tādēļ, ja kāds cilvēks ņems 
no a pārpilnības, kuru Es esmu 
radījis, un nedos savu daļu, 
saskaņā ar Manu evaņģēlija 
b likumu, c nabagam un trūkum
cietējam, viņš, kopā ar bezdiev
jiem, pacels savas acis d ellē, 
ciešot mokas.

19 Un tagad, patiesi Es saku 
jums attiecībā uz a ordeņa īpa
šumiem,—

20 lai Manam kalpam Sidni
jam Rigdonam tiek nozīmēta 
tā vieta, kur viņš tagad dzīvo, 
un miecētavas gabals viņa pār
valdījumam, viņa apgādāšanai, 
kamēr viņš strādā Manā vīna 
dārzā, patiesi kā Es gribēšu, kad 
Es viņam pavēlēšu.

21 Un lai visas lietas tiek darī
tas atbilstoši ordeņa padomam 
un ordeņa vienprātībā vai bal
sošanā, kuri dzīvo Kērtlandes 
zemē.

22 Un šo pārvaldījumu un 
svētību Es, Tas Kungs, piešķiru 
Sa vam kalpam Sidnijam Rigdo
nam par svētību tam un tā pēc
nācējiem pēc viņa;

23 un Es vairošu svētības pār 
viņu, tiktāl, cik viņš būs paze
mīgs Manā priekšā.

24 Un vēl, lai Manam kalpam 
Martinam Herisam tiek nozī
mēts viņa pārvaldījumam ze
mes gabals, kuru Mans kalps 
Džons Džonsons ieguva ap
maiņā pret viņa bijušo manto
jumu, tam un tā pēcnācējiem 
pēc viņa;

25 un tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, 
Es vairošu svētības pār to un tā 
pēcnācējiem pēc viņa.

26 Un lai Mans kalps Martins 
Heriss ziedo savu naudu Manu 
vārdu pasludināšanai, atbilsto
ši tam, kā Mans kalps Džozefs 
Smits, jaunākais, norādīs.

27 Un vēl, lai Manam kalpam 
Frederikam G.  Viljamsam ir tā 
vieta, kur viņš tagad dzīvo.

28 Un lai Manam kalpam Oli
veram Kauderijam ir tas gabals, 
kas ir blakus ēkai, kur būs spies
tuve, kas ir gabals numur viens, 
un arī tas gabals, uz kura dzīvo 
viņa tēvs.

29 Un lai Maniem kalpiem Fre
derikam G.  Viljamsam un Oli
veram Kauderijam ir spiestuves 
ēka un viss, kas tam piederas.

30 Un tas būs viņu pārvaldī
jums, kas tiks nozīmēts tiem.

31 Un tiktāl, cik viņi ir uzticīgi, 
lūk, Es svētīšu un vairošu svētī
bas pār tiem.

32 Un šis ir sākums tam pār
valdījumam, ko Es esmu no
zīmējis viņiem, viņiem un to 
pēcnācējiem pēc viņiem.

33 Un tiktāl, cik viņi ir uzticīgi, 
Es vairošu svētības pār tiem un 
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viņu pēcnācējiem pēc tiem, pat 
svētību daudzumu.

34 Un vēl, lai Manam kalpam 
Džonam Džon so nam ir tā māja, 
kurā viņš dzīvo, un mantojums, 
viss, izņemot zemi, kas pare
dzēta Manu namu a celtniecībai, 
kas piederas tam mantojumam 
un tiem gabaliem, kas ir noteikti 
Manam kalpam Oliveram Kau
derijam.

35 Un tiktāl, cik viņš ir uzti
cīgs, Es vairošu svētības pār to.

36 Un tā ir Mana griba, lai viņš 
pārdotu tos gabalus, kas ir atlik
ti Manu svēto pilsētas celtniecī
bai, tik daudz, cik tas tiks darīts 
zināms viņam ar Gara a balsi un 
saskaņā ar ordeņa padomu, un 
ar ordeņa balsi.

37 Un šis ir sākums tam pār
valdījumam, ko Es esmu nolicis 
viņam, par svētību tam un tā 
pēcnācējiem pēc viņa.

38 Un tiktāl, cik viņš ir uzti
cīgs, Es vairošu svētību daudzu
mu pār to.

39 Un vēl, lai Manam kalpam 
a Ņūelam K.  Vitnijam tiek no
zīmētas mājas un gabals, kur 
viņš tagad dzīvo, un gabals un 
ēka, uz kura stāv tirdzniecības 
uzņēmums, un arī tas gabals, 
kas ir uz stūra dienvidos no 
tirdzniecības uzņēmuma, un arī 
tas gabals, kur novietota pelnu 
tvertne.

40 Un visu to Es esmu nozī
mējis Sa vam kalpam Ņūelam 
K.  Vitnijam viņa pārvaldīju
mam, par svētību tam un tā pēc
nācējiem pēc viņa, par labumu 

Mana ordeņa tirdzniecības uz
ņēmumam, ko Es esmu izvei
dojis Manam stabam Kērtlandes 
zemē.

41 Jā, patiesi, šis ir pārvaldī
jums, ko Es esmu nozīmējis 
Sa vam kalpam N.  K. Vitnijam, 
patiesi šo visu tirdzniecības uz
ņēmumu, viņam un viņa a pār
stāvim, un viņa pēcnācējiem pēc 
viņa.

42 Un tiktāl, cik viņš ir uzti
cīgs, turot Manas pavēles, ko 
Es esmu tam devis, Es vairošu 
svētības pār to un tā pēcnācē
jiem pēc viņa, patiesi svētību 
daudzumu.

43 Un vēl, lai Manam kalpam 
Džozefam Smitam, jaunākajam, 
tiek nozīmēts gabals, kas ir at
likts Mana nama celtniecībai, 
kas ir četrdesmit kāršu garumā 
un divdesmit platumā, un arī 
tas mantojums, uz kura tagad 
dzīvo viņa tēvs;

44 un šis ir tā pārvaldījuma 
sākums, ko Es esmu nozīmējis 
viņam, par svētību tam un viņa 
tēvam.

45 Jo lūk, Es esmu aiztaupījis 
mantojumu viņa a tēvam, tā ap
gādāšanai; tādēļ viņš tiks ieskai
tīts Mana kalpa Džozefa Smita, 
jaunākā, namā.

46 Un Es vairošu svētības pār 
Mana kalpa Džozefa Smita, 
jaunākā, namu tiktāl, cik viņš 
ir uzticīgs, patiesi svētību dau
dzumu.

47 Un tagad, pavēli Es dodu 
jums attiecībā par Ciānu, ka jūs 
vairs ilgāk nebūsit saistīti Ap
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vienotā ordenī ar jūsu brāļiem 
no Ciānas, tikai šajā veidā—

48 pēc tam, kad jūs būsit no
organizējušies, jūs tiksit sauk
ti Ciānas a staba Apvienotais 
ordenis Kērtlandes pilsētā. Un 
jūsu brāļi, pēc tam kad viņi tiks 
noorganizēti, tiks saukti Ciānas 
pilsētas Apvienotais ordenis.

49 Un viņiem jātiek organizē
tiem savos pašu vārdos un viņu 
pašu vārdā; un viņi kārtos sa
vas lietas savos pašu vārdos un 
viņu pašu vārdā.

50 Un jūs kārtosit savas lietas 
jūsu pašu vārdā un savos pašu 
vārdos.

51 Un šo Es esmu pavēlējis, lai 
tas tiktu darīts jūsu glābšanai 
un arī viņu glābšanai, kā sekas 
tam, ka viņi tika a izdzīti, un 
tam, kas vēl nāks.

52 a Derības tikušas lauztas 
caur pārkāpumu, ar b mantkārī
bu un izdomātiem vārdiem—

53 tādēļ jūs tiekat atbrīvoti no 
Apvienotā ordeņa ar jūsu brā
ļiem, ka jūs vairs neesat saistīti 
ar tiem, kā tikai līdz šai stundai, 
kā tikai šajā veidā, kā Es teicu, 
ar aizdevumu, kā vienosities 
ar šo ordeni padomē, kā jūsu 
apstākļi ļaus un padomes balss 
norādīs.

54 Un vēl, pavēli Es dodu jums 
attiecībā par jūsu pārvaldījumu, 
ko Es jums esmu nozīmējis.

55 Lūk, visi šie īpašumi ir 
Mani, vai arī jūsu ticība ir 
velta un jūs tiekat atrasti par 

liekuļiem, un derības, kuras 
jūs esat noslēguši ar Mani, tiek 
lauztas;

56 un ja šie īpašumi ir Mani, 
tad jūs esat a pārvaldnieki; savā
dāk jūs neesat pārvaldnieki.

57 Bet patiesi Es saku jums, Es 
esmu nolicis jūs būt par pārvald
niekiem pār Manu namu, patiesi 
pārvaldniekiem no tiesas.

58 Un šim nolūkam Es esmu 
pavēlējis jums organizēties, pat 
izdot a Manus vārdus, Manu 
Svēto Rakstu pilnību, atklās
mes, kuras Es esmu jums devis 
un kuras Es vēlāk, laiku pa lai
kam, došu jums—

59 ar nolūku uzcelt Manu baz
nīcu un valstību uz zemes un 
sagatavot Manus ļaudis tam 
a laikam, kad Es b dzīvošu ar 
tiem, kas jau ir tuvu.

60 Un jūs sagatavosit sev vietu 
dārgumu krātuvei un veltīsit to 
Manam Vārdam.

61 Un jūs nozīmēsit vienu jūsu 
starpā, lai turētu krātuvi, un 
viņš tiks ordinēts šai svētībai.

62 Un būs zīmogs uz tās krātu
ves; un nevienam cilvēkam jūsu 
starpā nebūs to saukt par savu, 
nedz kādu daļu no tās, jo tā pie
derēs jums visiem kopā.

63 Un Es dodu to jums no šīs 
pašas stundas, un tagad rūpē
jieties par to, lai jūs ietu un iz
mantotu šo pārvaldījumu, ko Es 
jums esmu nozīmējis, tikai svē
tām lietām, ar nolūku izdot šīs 
svētās lietas, kā Es esmu teicis.
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64 Un a labumiem no šīm svē
tajām lietām ir jābūt krātuvē, 
un zīmogam jābūt uz tās; un 
neviens to nedrīkst izmantot vai 
ko izņemt no krātuves, nedz zī
mogs var tikt atraisīts, kas būs 
uzlikts uz tās, kā tikai ar ordeņa 
balsi vai ar pavēli.

65 Un tā jums būs glabāt labu
mus no svētajām lietām krātuvē 
svētītiem un svētiem nolūkiem.

66 Un tā tiks saukta par Tā 
Kunga svēto dārgumu krātuvi; 
un zīmogs tiks turēts uz tās, 
lai tā būtu svēta un veltīta Tam 
Kungam.

67 Un vēl tiks sagatavota cita 
krātuve, un mantzinis nozīmēts, 
lai pārvaldītu krātuvi, un zī
mogs tiks uzlikts uz tās;

68 un visa nauda, ko jūs saņe
mat no saviem pārvaldījumiem, 
uzlabojot īpašumus, kurus Es 
jums esmu nozīmējis, no na
miem vai zemēm, vai liellopiem, 
vai visām lietām, izņemot tikai 
svētos un svētītos rakstus, kurus 
Es esmu pataupījis Sev pašam 
svētiem un svētītiem nolūkiem, 
ir jāmet krātuvē, tiklīdz jūs sa
ņemat naudu pa simtiem vai pa 
piecdesmit, vai pa divdesmit, 
vai pa desmit, vai pa pieci.

69 Jeb, citiem vārdiem, ja kāds 
cilvēks jūsu starpā dabū piecus 
dolārus, lai viņš met tos krātu
vē; jeb, ja viņš saņem desmit vai 
divdesmit, vai piecdesmit, vai 
simts, lai viņš dara tāpat;

70 un lai neviens no jums ne
saka, ka tie ir viņa; jo tie netiks 
saukti par viņa, nedz kāda daļa 
no tiem.

71 Un nebūs nevienu daļu no 
tiem izmantot vai izņemt no 
krātuves, kā tikai ar ordeņa bal
si un vienprātīgu piekrišanu.

72 Un šī būs ordeņa balss un 
vienprātīga piekrišana,—ka 
jebkurš cilvēks no jums teiks 
mantzinim: Man vajag no tās, 
lai palīdzētu man manā pārval
dījumā—

73 ja tas būs pieci dolāri vai 
ja tas būs desmit dolāri, vai 
divdesmit, vai piecdesmit, vai 
simts, mantzinis dos viņam 
to summu, ko viņš prasa, lai 
palīdzētu viņam viņa pārval
dījumā—

74 līdz viņš tiks atrasts par 
pārkāpēju, un tas tiks skaid
ri pavēstīts ordeņa padomes 
priekšā, ka viņš ir neuzticams 
un a nesaprātīgs pārvaldnieks.

75 Bet kamēr viņš ir pilntie
sīgs biedrs un ir uzticīgs, un 
saprātīgs savā pārvaldījumā, šī 
būs viņa zīme mantzinim, ka 
mantzinis nedrīkst nedot.

76 Bet pārkāpuma gadījumā 
mantzinis ir pakļauts ordeņa 
padomei un balsij.

77 Un gadījumā, ja mantzinis 
tiek atrasts par neuzticīgu un 
nesaprātīgu pārvaldnieku, viņš 
būs pakļauts ordeņa padomei 
un balsij un tiks izstumts no sa
vas vietas, un a cits tiks nozīmēts 
viņa vietā.

78 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, attiecībā uz jūsu parā
diem—lūk, tā ir Mana griba, 
lai jūs a samaksātu visus savus 
b parādus.

79 Un tā ir Mana griba, lai jūs 
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a pazemotos Manā priekšā un 
iegūtu šo svētību ar savu b uz
cītību un pazemību, un ticības 
lūgšanu.

80 Un ciktāl jūs esat uzcītīgi 
un pazemīgi un lūdzat ticības 
a lūgšanā, lūk, Es mīkstināšu to 
sirdis, kuriem jūs esat parādā, 
līdz Es sūtīšu jums līdzekļus 
jūsu atbrīvošanai.

81 Tādēļ rakstiet steidzīgi uz 
Ņujorku un rakstiet atbilstoši 
tam, ko diktēs Mans a Gars; un 
Es mīkstināšu to sirdis, kuriem 
jūs esat parādā, lai aizdzītu no 
viņu prātiem domas sagādāt 
jums ciešanas.

82 Un ciktāl jūs būsit a paze
mīgi un uzticīgi un piesauksit 
Manu Vārdu, lūk, Es došu jums 
b uzvaru.

83 Es dodu jums solījumu, ka 
jūs šoreiz tiksit atbrīvoti no sava 
jūga.

84 Cik daudz jūs gūstat iespēju 
aizņemties naudu pa simtiem 
vai tūkstošiem, līdz pat jūs aiz
ņemsities pietiekami, lai atbrīvo
tos no jūga, tā ir jūsu privilēģija.

85 Un ieķīlājiet šoreiz īpašu
mus, ko Es esmu nodevis jūsu 
rokās, dodot savus vārdus ar 
vienbalsīgu vienprātību vai ci
tādi, kā jums šķitīs labi.

86 Es dodu jums šoreiz šo pri
vilēģiju; un lūk, ja jūs turpināsit 
darīt to, ko Es esmu licis jūsu 
priekšā, saskaņā ar Manām pa
vēlēm, visas šīs lietas ir Manas, 
un jūs esat Mani pārvaldnieki, 
un kungs neļaus ielauzties savā 
namā. Patiesi tā. Āmen.

105. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu uz Fišingas upes Mi
sūri štatā 1834.  gada 22.  jūnijā. Pravieša vadībā svētie no Ohaio 
un citām vietām maršēja uz Misūri; šī ekspedīcija vēlāk kļuva 
pazīstama kā Ciānas nometne. Viņu nolūks bija pavadīt svētos, kas 
bija izdzīti no Misūri, atpakaļ uz viņu zemēm Džeksonas apgabalā. 
Misūri štata iedzīvotāji, kas iepriekš vajāja svētos, baidījās no Ci
ānas nometnes atriebības un steidzīgi uzbruka dažiem svētajiem, 
kas dzīvoja Kleijas apgabalā, Misūri štatā. Pēc tam, kad Misūri 
štata gubernators atsauca savu solījumu—atbalstīt svētos, Džozefs 
Smits saņēma šo atklāsmi.

1–5, Ciāna tiks uzcelta atbilsto
ši celestiālajam likumam; 6–13, 
Ciānas pestīšana tiek atlikta uz 
neilgu laiku; 14–19, Tas Kungs 
izcīnīs Ciānas kaujas; 20–26, 
Svētajiem ir jābūt saprātīgiem 

un nav jālielās ar varenajiem dar
biem, tiem pulcējoties; 27–30, Ir 
jāpērk zemes Džeksonā un apkār
tējos apgabalos; 31–34, Elderiem 
ir jāsaņem endauments Tā Kunga 
namā Kērtlandē; 35–37, Svētie, 
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kuri ir gan aicināti, gan izredzēti, 
tiks iesvētīti; 38–41, Svētajiem ir 
jāpaceļ miera karogs pasaulei.

Patiesi Es saku jums, kas esat 
sapulcējušies kopā, lai jūs varē
tu uzzināt Manu gribu attiecībā 
par Manu mocīto ļaužu a pestī
šanu—

2 lūk, Es saku jums, ja nebūtu 
manu ļaužu a pārkāpumi, runā
jot par baznīcu un nevis par at
sevišķiem cilvēkiem, viņi būtu 
pestīti jau tagad.

3 Bet lūk, viņi nav mācījušies 
būt paklausīgi tam, ko Es esmu 
prasījis no viņu rokām, bet ir 
pilni visāda veida ļaunuma un 
a nedalās savā mantā, kā pienā
kas svētajiem, ar nabagiem un 
mocītajiem starp tiem;

4 un nav a vienoti atbilstoši tai 
vienotībai, ko pieprasa celesti
ālās valstības likums;

5 un a Ciāna nevar tikt uzcelta 
b savādāk, kā vien uz celestiālās 
valstības c likuma principiem; 
savādāk Es nevaru to pieņemt 
pie Sevis.

6 Un Maniem ļaudīm ir jātiek 
a pārmācītiem, līdz viņi iemācī
sies b paklausību, ja tas ir vaja
dzīgs, ar to, ko viņi izcieš.

7 Es nerunāju par tiem, kas ir 
nozīmēti vadīt Manus ļaudis, 
kas ir Manas baznīcas a pirmie 

elderi, jo viņi nav zem šī noso
dījuma;

8 bet Es runāju par Manu baz
nīcu citur—ir daudzi, kas sacīs: 
Kur ir viņu Dievs? Lūk, Viņš 
atbrīvos tos viņu grūtajā dienā, 
savādāk mēs neiesim uz Ciānu 
un paturēsim savu naudu.

9 Tādēļ, kā sekas Manu ļaužu 
a pārkāpumiem, ir nepieciešams, 
lai Mani elderi gaidītu īsu brīdi 
uz Ciānas pestīšanu,—

10 lai viņi paši var būt sagata
voti un lai Mani ļaudis tiktu pil
nīgāk mācīti, un gūtu pieredzi, 
un pilnīgāk zinātu savus a pie
nākumus, un to, ko Es prasu no 
viņu rokām.

11 Un tas nevar tikt īstenots, 
līdz Mani a elderi netiek b apdā
vināti ar spēku no augšienes.

12 Jo lūk, Es esmu sagatavojis 
lielu endaumentu un svētību, 
lai a izlietu pār tiem, ciktāl viņi 
ir uzticīgi un turpina pazemībā 
Manā priekšā.

13 Tādēļ ir nepieciešams Manī, 
lai Mani elderi gaidītu īsu brīdi 
uz Ciānas pestīšanu.

14 Jo lūk, Es neprasu no viņu 
rokām izcīnīt Ciānas kaujas; jo, 
kā Es teicu iepriekšējā pavēlē, 
tā arī Es izpildīšu—Es a izcīnīšu 
jūsu kaujas.

15 Lūk, a postītāju Es esmu sū
tījis postīt un iznīcināt Manus 

105 1 a M&D 100:13.
 2 a M&D 104:4–5, 52.
 3 a Ap. d. 5:1–11;  

M&D 42:30.  
src Veltīt (ziedot),  
Ziedošanās  
likums.

 4 a M&D 78:3–7.
 5 a src Ciāna.
  b M&D 104:15–16.
  c M&D 88:22.

 6 a M&D 95:1–2. 
   src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  b src Paklausība, 

Paklausīgs,  
Paklausīt.

 7 a M&D 20:2–3.
 9 a M&D 103:4.
 10 a src Pienākums.
 11 a src Elders  

(vecajs, vecajais, 

vecākais).
  b M&D 38:32;  

95:8.  
src Endauments.

 12 a M&D 110.
 14 a Joz. 10:12–14;  

Jes. 49:25;  
M&D 98:37.

 15 a M&D 1:13–14.
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ienaidniekus; un nedaudz gadu 
vēlāk viņi netiks atstāti apgānīt 
Manu mantojumu un b zaimot 
Manu Vārdu zemēs, ko Es esmu 
c veltījis Manu svēto sapulcinā
šanai.

16 Lūk, Es esmu pavēlējis Sa
vam kalpam Džozefam Smitam, 
jaunākajam, teikt Mana nama 
a spēkam, patiesi Maniem kara
vīriem, Maniem jaunajiem un 
pusmūža vīriem, pulcēties kopā 
Manu ļaužu atpestīšanai un no
jaukt Manu ienaidnieku torņus, 
un izklīdināt viņu b sargus;

17 bet Mana nama spēks nav 
uzklausījis Manus vārdus.

18 Bet tā kā ir tie, kas ir uz
klausījuši Manus vārdus, Es 
esmu sagatavojis svētību un 
a endaumentu tiem, ja viņi pa
liks uzticīgi.

19 Es esmu izdzirdējis viņu 
lūgšanas un pieņemšu viņu 
ziedojumu; un ir nepieciešams 
Manī, lai viņi tiktu vesti tik tālu 
viņu a ticības pārbaudīšanai.

20 Un tagad, patiesi Es saku 
jums, pavēli Es dodu jums, ka 
visi tie, kas ir nākuši šurp, kas 
var palikt apkārtējos apgabalos, 
lai viņi paliek;

21 un tie, kas nevar palikt, 
kuriem ir ģimenes austrumos, 
lai viņi paliek uz neilgu laiku, 
atbilstoši tam, kā Mans kalps 
Džozefs tiem norādīs;

22 jo Es došu viņam padomu 
par šo lietu, un visam, ko viņš 
tiem noliks, ir jātiek izpildītam.

23 Un lai visi Mani ļaudis, kas 
dzīvo apkārtējos apgabalos, ir 
ļoti uzticīgi un lūgšanu pilni, 
un pazemīgi Manā priekšā, un 
neatklāj tās lietas, ko es esmu at
klājis viņiem, līdz tā būs gudrība 
Manī, ka tām ir jātop atklātām.

24 Nerunājiet par sodiem, nedz 
a lielieties ar ticību vai vareniem 
darbiem, bet uzmanīgi pulcējie
ties kopā, cik vien daudz vienā 
apgabalā var, atbilstoši cilvēku 
noskaņojumam;

25 un lūk, Es došu jums labvē
lību un laipnību viņu acīs, lai jūs 
varētu palikt a mierā un drošībā, 
kad jūs teiksit ļaudīm: Spriediet 
ar tiesu un taisnību mums sa
skaņā ar likumu un atlīdziniet 
par mums pāri nodarīto.

26 Tagad, lūk, Es saku jums, 
Mani draugi, šādā veidā jūs va
rat atrast labvēlību ļaužu acīs, 
līdz Israēla a karapulks kļūs ļoti 
liels.

27 Un Es mīkstināšu ļaužu sir
dis, kā Es mīkstināju a faraona 
sirdi, laiku pa laikam, līdz Ma
nam kalpam Džozefam Smitam, 
jaunākajam, un Maniem elde
riem, kurus Es esmu nozīmējis, 
būs laiks sapulcināt Mana nama 
spēku,

28 un sūtīt a gudrus vīrus izpil
dīt to, ko Es esmu pavēlējis at
tiecībā uz visu zemju b pirkšanu, 
kas var tikt pirktas Džeksonas 
apgabalā un blakus apgabalos 
visapkārt.

29 Jo tā ir Mana griba, lai šīs 

 15 b M&D 112:24–26.  
src Zaimot, 
Zaimošana.

  c M&D 84:3–4; 103:35.
 16 a M&D 101:55; 

103:22, 30.

  b src Sargāt, Sargs.
 18 a M&D 110:8–10.
 19 a src Ticība, Ticēt.
 24 a M&D 84:73.  

src Lepnība.
 25 a src Miers.

 26 a Joēla 2:11.
 27 a 1. Moz. 47:1–12.
 28 a M&D 101:73.
  b M&D 42:35–36.
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zemes tiktu pirktas, un pēc tam, 
kad tās būs nopirktas, lai tās 
būtu Maniem svētajiem saskaņā 
ar ziedošanas a likumiem, ko Es 
esmu devis.

30 Un pēc tam, kad šīs zemes 
būs nopirktas, Es turēšu Israēla 
a karapulkus par nevainīgiem, 
ieņemot savas pašu zemes, ko 
viņi iepriekš nopirkuši par savu 
naudu, un par Manu ienaidnie
ku torņu nojaukšanu, kas uz 
tām varētu būt, un viņu sargu 
izklīdināšanu, un par b atriebša
nu par Mani Maniem ienaidnie
kiem līdz trešajai un ceturtajai 
paaudzei tiem, kas nīst Mani.

31 Bet vispirms lai Mans kara
pulks kļūst ļoti liels, un lai tas tiek 
a iesvētīts Manā priekšā, lai tas 
var kļūt gaišs kā saule, skaidrs 
kā b mēness un lai tā karogi būtu 
briesmīgi visām tautām;

32 lai šīs pasaules ķēniņvalstis 
tiktu piespiestas atzīt, ka Ciānas 
valstība patiesi ir mūsu Dieva 
un mūsu Kristus a valstība; tādēļ 
b pakļausimies viņas likumiem.

33 Patiesi Es saku jums, ir 
nepieciešams Manī, lai Manas 
baznīcas pirmie elderi saņemtu 
savu a endaumentu no augšienes 
Manā namā, ko Es esmu pavēlē
jis uzcelt Manā Vārdā Kērtlan
des zemē.

34 Un lai šīs pavēles, ko Es 
esmu devis attiecībā uz Ciānu 
un viņas a likumiem, tiek ievēro
tas un izpildītas pēc viņas pes
tīšanas.

35 Ir bijusi a aicināšanas diena, 
bet laiks pienācis izraudzīšanas 
dienai; un lai tiek izraudzīti tie, 
kas ir b cienīgi.

36 Un tas tiks pavēstīts Ma
nam kalpam ar Gara balsi, kuri 
tiek a izraudzīti, un viņi tiks b ie
svētīti;

37 un ciktāl viņi sekos a pado
mam, ko viņi saņem, viņiem 
būs spēks pēc daudzām dienām 
pabeigt visu, kas piederas Ci
ānai.

38 Un vēl Es saku jums, lūdziet 
pēc miera, ne tikai tiem ļaudīm, 
kas jūs ir situši, bet arī visiem 
ļaudīm;

39 un paceliet a miera b karogu 
un pasludiniet mieru zemes ga
liem;

40 un piedāvājiet miera priekš
likumus tiem, kas jūs ir situši, 
saskaņā ar Gara balsi, kas ir jū
sos, un a visas lietas strādās kopā 
jūsu labumam.

41 Tādēļ esiet uzticīgi; un ska
tieties un raugiet, a Es esmu ar 
jums līdz pat galam. Patiesi tā. 
Āmen.

 29 a M&D 42:30.  
src Apvienotais 
ordenis;  
Veltīt (ziedot), 
Ziedošanās likums.

 30 a M&D 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b M&D 97:22.
 31 a src Iesvētīšana.
  b Augstā Dz. 6:10;  

M&D 5:14; 109:73.
 32 a Jāņa atkl. 11:15.  

src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

  b src Valdība.
 33 a M&D 95:8–9.  

src Endauments.
 34 a tas ir M&D 42. 

nodaļa ir pazīstama 
kā „likums”.

 35 a src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums.

  b src Cienīgs, 
Cienīgums.

 36 a M&D 95:5.  
src Izvēlēties, 
Izvēlēt, Izraudzīt.

  b src Iesvētīšana.
 37 a src Padoms.
 39 a src Miers.
  b src Karogs.
 40 a Rom. 8:28;  

M&D 90:24; 100:15.
 41 a Mat. 28:19–20.
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106. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1834. gada 25. novembrī. Šī atklāsme ir vērsta uz Vorenu A. Kaude
riju, Olivera Kauderija vecāko brāli.

1–3, Vorens A.  Kauderijs tiek 
aicināts kā vietējā prezidējošā 
amatpersona; 4–5, Otrā Atnāk
šana nepārsteigs gaismas bērnus 
kā zaglis; 6–8, Lielas svētības seko 
uzticīgai kalpošanai Baznīcā.

Tā ir Mana griba, lai Mans 
kalps Vorens A. Kauderijs tiktu 
nozīmēts un ordinēts kā prezi
dējošais augstais priesteris pār 
Manu draudzi a Frīdomas zemē 
un apkārtējos apgabalos;

2 un sludinātu Manu mūžīgo 
evaņģēliju un paceltu savu balsi, 
un brīdinātu ļaudis ne tikai savā 
vietā, bet arī blakus apgabalos;

3 un ziedotu visu savu laiku 
šim augstajam un svētajam ai
cinājumam, ko Es tagad dodu 
viņam, uzcītīgi a tiekdamies pēc 
Debesu b valstības un tās tais
nības, un visas nepieciešamās 
lietas tad tiks piemestas; jo 
c strādnieks ir savas algas cienīgs.

4 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
Tā Kunga a atnākšana b tuvojas, 
un tā pārsteidz pasauli kā c zag
lis naktī—

5 tādēļ apjoziet savus gurnus, 
lai jūs būtu a gaismas bērni, un tā 
diena b nepārsteigs jūs kā zaglis.

6 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
debesīs bija prieks, kad Mans 
kalps Vorens klanījās Manam 
zizlim un novērsās no cilvēku 
viltībām;

7 tādēļ svētīts ir Mans kalps 
Vorens, jo Es apžēlojos par viņu; 
un, neskatoties uz viņa sirds 
a uzpūtību, Es viņu pacelšu aug
šup, cik daudz viņš zemosies 
Manā priekšā.

8 Un Es došu viņam a labvēlī
bu un paļāvību, ar ko viņš va
rēs pastāvēt; un ja viņš turpinās 
būt uzticīgs liecinieks un gaisma 
baznīcai, Es esmu sagatavojis 
kroni viņam Sava Tēva b mājok
ļos. Patiesi tā. Āmen.

106 1 a tas ir pilsēta 
Frīdoma Ņujorkas 
štatā un tās 
apkaime.

 3 a Mat. 6:33.
  b src Dieva valstība 

jeb Debesu valstība.

  c Mat. 10:10;  
M&D 31:5.

 4 a Jēk. v. 5:8.
  b src Pēdējās dienas.
  c 1. tes. 5:2.
 5 a src Gaisma, 

Kristus gaisma.

  b Jāņa atkl. 16:15.
 7 a src Veltīgs, Uzpūtība.
 8 a src Labvēlība.
  b Jāņa 14:2;  

Et. 12:32–34;  
M&D 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

107. NODAĻA
Atklāsme par priesterību, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērt
landē, Ohaio štatā, aptuveni 1835.  gada aprīlī. Lai arī šī nodaļa 
tika pierakstīta 1835.  gadā, vēsturiskie pieraksti apstiprina, ka 
lielākā daļa pantu no 60. līdz 100. ietver sevī atklāsmi, kas dota caur 
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1–6, Ir divas priesterības—Melhi
sedeka un Ārona; 7–12, Tiem, kam 
ir Melhisedeka priesterība, ir vara 
darboties visos amatos Baznīcā; 
13–17, Bīskapija prezidē pār Āro
na priesterību, kas izpilda ārīgos 
priekšrakstus; 18–20, Melhise
deka priesterība tur visu garīgo 
svētību atslēgas; Ārona priesterī
ba tur eņģeļu kalpošanas atslēgas; 
21–38, Augstākais prezidijs, Div
padsmitie un Septiņdesmitie vei
do prezidējošos kvorumus, kuru 
lēmumi ir jāpieņem vienotībā un 
taisnīgumā; 39–52, Patriarhā
lā kārtība ir izveidota no Ādama 
līdz Noam; 53–57, Senie svētie 
sapulcējās ĀdamondiĀmanā, 
un Tas Kungs parādījās tiem; 
58–67, Divpadsmitajiem ir jāor
ganizē Baznīcas amatpersonas; 
68–76, Bīskapi kalpo kā soģi Is
raēlā; 77–84, Augstākais prezidijs 
un Divpadsmitie veido Baznīcas 
augstāko tiesu; 85–100, Prieste
rību prezidenti pārvalda savus 
attiecīgos kvorumus.

Baznīcā ir divas priesterības, 
proti—a Melhisedeka un b Ārona, 
kas ietver Levija priesterību.

2 Kāpēc pirmā tiek saukta par 
Melhisedeka priesterību?—tas 

ir tāpēc, ka a Melhisedeks bija 
tāds dižs augstais priesteris.

3 Pirms viņa dienām tā tika 
saukta Svētā priesterība pēc Dieva 
Dēla a kārtas.

4 Bet aiz cieņas jeb a godbijības 
pret Augstākās Būtnes Vārdu, 
lai novērstu pārāk biežu Viņa 
Vārda atkārtošanu, viņi—baz
nīca senās dienās—nosauca šo 
priesterību pēc Melhisedeka jeb 
par Melhisedeka priesterību.

5 Visas citas pilnvaras vai 
amati baznīcā ir a pielikumi šai 
priesterībai.

6 Bet ir divas daļas jeb galve
nās iedaļas—viena ir Melhi
sedeka priesterība, un otra ir 
Ārona jeb a Levija priesterība.

7 a Eldera amats ir Melhisedeka 
priesterībā.

8 Melhisedeka priesterība tur 
virsvadības tiesības, un tai ir 
vara un a pilnvaras pār visiem 
amatiem baznīcā visos pasaules 
laikos, lai vadītu garīgās lietas.

9 Augstās priesterības pēc 
Melhisedeka kārtas a prezidijam 
ir tiesības pildīt pienākumus vi
sos amatos baznīcā.

10 a Augstajiem priesteriem pēc 
Melhisedeka priesterības kārtas 
ir b tiesības pildīt pienākumus 

107 1 a src Melhisedeka 
priesterība.

  b src Ārona 
priesterība.

 2 a DžST 1. Moz.  
14:25–40 
(Pielikums);  
M&D 84:14. 

   src Melhisedeks.
 3 a Al. 13:3–19;  

M&D 76:57.
 4 a src Godbijība.
 5 a M&D 84:29; 107:14.
 6 a 5. Moz. 10:8–9.
 7 a src Elders (vecajs, 

vecajais, vecākais).

 8 a src Pilnvaras.
 9 a M&D 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 a src Augstais 

priesteris.
  b M&D 121:34–37.

Džozefu Smitu 1831. gada 11. novembrī. Šī nodaļa bija saistīta ar 
Divpadsmito kvoruma organizēšanu 1835. gada februārī un martā. 
Pravietis, visticamāk, to deva, klātesot tiem, kas 1835. gada 3. maijā 
gatavojās doties savā pirmajā kvoruma misijā.
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 13 a src Ārona  
priesterība.

  b src Ārons, 
Mozus brālis.

 14 a M&D 20:52; 107:5.
 15 a src Bīskaps.
 16 a M&D 68:14–21; 

107:68–76.
 17 a src Ordinēt, 

Ordinācija.

  b M&D 68:15.
 18 a src Priesterības 

atslēgas.
 19 a Al. 12:9–11;  

M&D 63:23; 84:19–22.  
src Dieva noslēpumi.

  b Ebr. 12:22–24.
  c src Starpnieks.
 20 a M&D 13; 84:26–27.
  b src Priekšraksti.

  c src Kristīšana,  
Kristīt.

  d src Grēku piedošana.
 22 a src Melhisedeka 

priesterība.
  b M&D 90:3, 6;  

107:9, 65–67, 
78–84, 91–92.

viņu pašu amatos prezidija va
dībā, vadot garīgās lietas, un 
arī eldera, priestera (pēc Levija 
kārtas), skolotāja, diakona un 
baznīcas locekļa amatā.

11 Elderam ir tiesības pildīt 
pienākumus viņa vietā, kad 
augstā priestera nav klāt.

12 Augstajam priesterim un 
elderam ir jāvada garīgās lietas, 
atbilstoši baznīcas derībām un 
pavēlēm; un viņiem ir tiesības 
pildīt pienākumus visos šajos 
baznīcas amatos, kad augstāku 
pilnvaroto nav klāt.

13 Otrā priesterība tiek saukta 
par a Ārona priesterību tāpēc, 
ka tā tika piešķirta b Āronam un 
viņa pēctečiem caur visām viņu 
paaudzēm.

14 Kāpēc tā tiek saukta par 
mazāko priesterību?—tas ir tā
pēc, ka tā ir a pielikums lielākajai 
jeb Melhisedeka priesterībai, un 
tai ir vara pildīt ārīgos priekš
rakstus.

15 a Bīskapība ir šīs priesterības 
prezidijs un tur tās atslēgas jeb 
pilnvaras.

16 Nevienam cilvēkam nav 
likumīgu tiesību uz šo amatu, 
turēt šīs priesterības atslēgas, 
ja vien viņš nav Ārona a īstenais 
pēctecis.

17 Bet tā kā augstajam pries
terim Melhisedeka priesterībā 
ir pilnvaras pildīt pienākumus 

visos mazākos amatos, viņš 
var pildīt pienākumus  bīskapa 
amatā, kad neviens īstenais 
Ārona pēctecis nav atrodams, 
ar noteikumu, ka viņš ir aici
nāts un iecelts, un a ordinēts šai 
varā ar Melhisedeka priesterī
bas b prezidija rokām.

18 Augstākās jeb Melhisedeka 
priesterības spēks un pilnvaras 
ir turēt visu baznīcas garīgo 
svētību a atslēgas;

19 priekšrocības saņemt De
besu valstības a noslēpumus, 
redzēt debesis tiem atvērtas, 
satikties ar b vispārējo sapulci un 
Pirmdzimtā baznīcu un baudīt 
Dieva Tēva un Jēzus—Jaunās 
Derības c Starpnieka, sazināša
nos un klātbūtni.

20 Mazākās jeb Ārona prieste
rības spēks un pilnvaras ir tu
rēt eņģeļu kalpošanas a atslēgas 
un vadīt ārīgos b priekšrakstus, 
evaņģēlija burtu, grēku nožē
lošanas c kristīšanu grēku d pie
došanai, atbilstoši derībām un 
pavēlēm.

21 Ir nepieciešams, lai būtu 
prezidenti jeb prezidējošās 
amatpersonas, kas izaug jeb tiek 
nozīmētas no vai starp tiem, kas 
ir ordinēti dažādos amatos šajās 
divās priesterībās.

22 No a Melhisedeka priesterī
bas—trīs b prezidējošie augstie 
priesteri, ko izvēlējis kolektīvs, 
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 22 c src Baznīcas vadītāju 
atbalstīšana.

 23 a M&D 107:33–35.
  b src Apustulis.
 25 a src Septiņdesmitais.

 30 a M&D 121:36.  
src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

  b M&D 121:41.  
src Tikumība.

 31 a 2. Pēt. v. 1:5–8.
 33 a 1. Nef. 13:42;  

3. Nef. 16:4–13;  
M&D 90:8–9.

 34 a M&D 112:21.

nozīmēti un ordinēti šajā amatā, 
un c atbalstīti ar uzticību, ticību 
un baznīcas lūgšanu, veido baz
nīcas Prezidija kvorumu.

23 a Divpadsmit ceļojošie pa
domnieki tiek saukti par Div
padsmit b apustuļiem jeb īpašiem 
Kristus Vārda lieciniekiem visā 
pasaulē—tā atšķiroties no citām 
amatpersonām baznīcā savu ai
cinājumu pienākumos.

24 Un viņi veido kvorumu, 
vienlīdzīgu pilnvarās un spēkā 
trīs iepriekš minētajiem prezi
dentiem.

25 a Septiņdesmitie arī tiek aici
nāti sludināt evaņģēliju un būt 
par īpašiem lieciniekiem citti
cībniekiem un visai pasaulei, tā 
atšķiroties no citām amatperso
nām baznīcā savu aicinājumu 
pienākumos.

26 Un viņi veido kvorumu, 
vienlīdzīgu pilnvarās ar to, kas 
ir no tikko minētajiem Divpa
dsmit īpašajiem lieciniekiem jeb 
apustuļiem.

27 Un katram lēmumam, ko 
pieņēmis kāds no šiem kvoru
miem, ir jābūt vienbalsīgam; tas 
ir—katram katra kvoruma lo
ceklim ir jāpiekrīt tā lēmumiem, 
lai padarītu viņu lēmumus vie
nu ar otru vienlīdz spēkā esošus 
jeb likumīgus—

28 kad apstākļi savādāk ne
ļauj, kvorumu var izveidot vai
rākums,

29 pretējā gadījumā viņu lē
mumiem nav tās pašas svētības, 

kas trīs prezidentu kvorumam 
bija senatnē, kuri tika ordinēti 
pēc Melhisedeka kārtas un bija 
taisnīgi un svēti vīri.

30 Šo kvorumu vai katra no 
tiem lēmumi ir jāpieņem visā 
a taisnīgumā, svētumā un sirds 
pazemībā, lēnprātībā un daudz 
izciešot, un ticībā, un b tikumībā, 
un atziņā, atturībā, pacietībā, 
dievbijībā, brālīgā laipnībā un 
žēlsirdībā;

31 tāpēc ka solījums ir, ja šīs 
lietas būs viņos papilnam, viņi 
nebūs a neauglīgi Tā Kunga at
ziņā.

32 Un gadījumā, ja kāds no 
šo kvorumu lēmumiem tiek 
pieņems netaisnībā, tas var tikt 
nests dažādu kvorumu vispārē
jās sapulces priekšā, kas veido 
baznīcas garīgo varu; savādāk 
viņu lēmumus nevar pārsūdzēt.

33 Divpadsmitie ir Ceļojošā 
Prezidējošā Augstā padome, lai 
pildītu pienākumus Tā Kunga 
Vārdā baznīcas Prezidija va
dībā, atbilstoši debesu organi
zācijai; lai izveidotu baznīcu 
un vadītu visas tās lietas visās 
tautās, pirmkārt pie a citticībnie
kiem un otrkārt pie jūdiem.

34 Septiņdesmitiem ir jādar
bojas Tā Kunga Vārdā a Divpa
dsmito jeb Ceļojošās Augstās 
padomes vadībā, veidojot baz
nīcu un vadot visas tās lietas 
visās tautās, vispirms pie citti
cībniekiem un tad pie jūdiem—

35 Divpadsmitie, turēdami 
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 36 a src Augstā padome.
 38 a src Septiņdesmitais.
 39 a src Evaņģēlists;  

Patriarhs, Patriarhāls.

 41 a src Ādams.
  b 1. Moz. 5;  

M&D 84:6–16;  
Moz. 6:10–25.

 42 a src Sets.
 43 a src Pilnīgs.
  b 1. Moz. 5:3.
 48 a src Ēnohs.

atslēgas, tiek izsūtīti, lai atvērtu 
durvis, pasludinot Jēzus Kristus 
evaņģēliju vispirms citticībnie
kiem un tad jūdiem.

36 Pastāvīgās a Augstās pado
mes Ciānas stabos veido kvo
rumu vienlīdzīgu pilnvarās 
attiecībā uz baznīcas lietām 
visos to lēmumos ar Prezidija 
kvorumu vai Ceļojošo Augsto 
padomi.

37 Augstā padome Ciānā 
veido kvorumu, vienlīdzīgu 
pilnvarās attiecībā uz baznīcas 
lietām visos viņu lēmumos ar 
Divpadsmito padomēm Ciānas 
stabos.

38 Tas ir Ceļojošās Augstās 
padomes pienākums aicināt 
a Septiņdesmitos, kad viņiem va
jadzīga palīdzība, lai izpildītu 
dažādus aicinājumus evaņģēlija 
sludināšanā un vadīšanā, jebku
ru citu vietā.

39 Tas ir Divpadsmito pienā
kums visās baznīcas lielās drau
dzēs ordinēt a evaņģēlistus, kā 
tie tiks viņiem norādīti atklās
mē—

40 šī priesterības kārta bija ap
stiprināta, lai tiktu nodota no 
tēva dēlam, un taisnīgi pienākas 
izraudzīto pēcnācēju—kuriem 
tika dots solījums—īstenajiem 
pēctečiem.

41 Šī kārta tika nodibināta 
a Ādama dienās un turpinājās 
tālāk pa b izcelsmi sekojošā vei
dā:

42 No Ādama a Setam, kurš 
tika Ādama ordinēts sešdesmit 

deviņu gadu vecumā un tika 
viņa svētīts trīs gadus pirms 
viņa (Ādama) nāves, un saņēma 
Dieva solījumu caur savu tēvu, 
ka viņa pēcteči būs Tā Kunga iz
raudzīti un ka viņi tiks saglabāti 
līdz pat zemes galam;

43 tāpēc viņš (Sets) bija a pil
nīgs vīrs, un tā b izskats bija 
ļoti līdzīgs viņa tēva izskatam, 
tiktāl, ka viņš izskatījās līdzīgs 
savam tēvam visās lietās un va
rētu tikt atšķirts no tā tikai ar 
savu vecumu.

44 Ēnošs tika ordinēts simts un 
trīsdesmit četru gadu un četru 
mēnešu vecumā ar Ādama roku.

45 Dievs aicināja Kānaānu 
 tuksnesī viņa četrdesmitajā 
mūža gadā; un viņš sastapa Āda
mu, ceļojot uz Šedolamaku. Viņš 
bija astoņdesmit septiņus ga
dus vecs, kad viņš saņēma savu  
ordināciju.

46 Mahalaleēls bija četri sim
ti un deviņdesmit seši gadi un 
septiņas dienas vecs, kad viņš 
tika ordinēts ar Ādama roku, 
kurš viņu arī svētīja.

47 Jareds bija divi simti gadus 
vecs, kad viņš tika ordinēts zem 
Ādama rokas, kurš viņu arī svē
tīja.

48 a Ēnohs bija divdesmit pie
cus gadus vecs, kad viņš tika 
ordinēts zem Ādama rokas; un 
viņam bija sešdesmit pieci, un 
Ādams viņu svētīja.

49 Un viņš redzēja To Kungu, 
un viņš vadīja savas gaitas ar 
Viņu un bija Viņa vaiga priekšā 
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 49 a 1. Moz. 5:22;  
Ebr. 11:5;  
Moz. 7:69.

  b src Pārveidotas 
būtnes.

 50 a src Metuzāls.
 52 a src Noa, Bībeles 

patriarhs.
 53 a src Augstais 

priesteris.
  b M&D 78:15; 116.  

src Ādam ondi
Āmana.

 54 a M&D 128:21.  
src Ādams.

  b src Mihaēls, Miķelis.
 55 a M&D 78:16.
 56 a Moz. 5:10.

 58 a src Apustulis.
  b src Ordinēt, 

Ordinācija.
 59 a M&D 43:2–9.
 60 a M&D 107:89–90.
 61 a M&D 107:87.
 62 a M&D 107:85–86.

nepārtraukti; un viņš a vadīja sa
vas gaitas ar Dievu trīs simti un 
sešdesmit piecus gadus, kas da
rīja viņu četri simti un trīsdes
mit gadus vecu, kad viņš tika 
b pārveidots.

50 a Metuzāls bija simts gadus 
vecs, kad viņš tika ordinēts zem 
Ādama rokas.

51 Lamehs bija trīsdesmit divus 
gadus vecs, kad viņš tika ordinēts 
zem Seta rokas.

52 a Noa bija desmit gadus vecs, 
kad viņš tika ordinēts zem Metu
zāla rokas.

53 Trīs gadus pirms Ādama 
nāves viņš aicināja Setu, Ēnošu, 
Kānaānu, Mahalaleēlu, Jaredu, 
Ēnohu un Metuzālu, kuri visi bija 
a augstie priesteri, ar saviem atli
kušajiem pēctečiem, kas bija tais
nīgi, b ĀdamondiĀmana ielejā 
un tur dāvāja tiem savu pēdējo 
svētību.

54 Un Tas Kungs tiem parādījās, 
un viņi cēlās un svētīja a Ādamu, 
un nosauca viņu par b Mihaēlu, 
vadoni, erceņģeli.

55 Un Tas Kungs sniedza mieri
nājumu Ādamam un sacīja tam: 
Es esmu sūtījis tevi būt priekš
galā; daudzums tautu nāks no 
tevis, un tu esi a vadonis pār tiem 
mūžīgi.

56 Un Ādams piecēlās sanāku
šo vidū; un, neskatoties, ka viņu 
nospieda vecums, būdams Svētā 

Gara pilns, a pareģoja, kas notiks 
ar viņa pēctečiem līdz pat pēdējai 
paaudzei.

57 Šīs lietas visas tika rakstītas 
Ēnoha grāmatā un tiks aplieci
nātas noteiktā laikā.

58 Tas arī ir a Divpadsmito 
pienākums b ordinēt un noteikt 
kārtību visām baznīcas amat
personām, atbilstoši atklāsmei, 
kas saka:

59 Kristus baznīcai Ciānas 
zemē, papildus baznīcas a li
kumiem attiecībā uz baznīcas 
lietām—

60 patiesi Es saku jums, saka 
Pulku Kungs, ir jābūt a prezidē
jošajiem elderiem, lai prezidētu 
pār tiem, kas ir eldera amatā;

61 un arī a priesteriem, lai pre
zidētu pār tiem, kas ir priestera 
amatā;

62 un arī skolotājiem, lai a pre
zidētu pār tiem, kas ir skolotāja 
amatā, tādā pašā veidā, un arī 
diakoniem—

63 tādēļ no diakoniem līdz 
skolotājiem, un no skolotājiem 
līdz priesteriem, un no prieste
riem līdz elderiem, atsevišķi, kā 
viņi ir iecelti, saskaņā ar baznī
cas derībām un pavēlēm.

64 Tad nāk Augstā priesterība, 
kas ir pati lielākā.

65 Tādēļ ir vajadzīgs, lai viens 
tiktu nozīmēts no Augstās pries
terības prezidēt to priesterību, 
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 66 a M&D 107:9, 91–92.  
src Prezidents.

 67 a src Roku uzlikšana.
 68 a src Bīskaps.
 69 a src Melhisedeka 

priesterība.
  b M&D 68:14–24; 

84:18; 107:13–17.
 72 a M&D 58:17–18.
 76 a src Priesterības 

atslēgas.
 78 a M&D 102:13, 28.
  b M&D 68:22.

un viņš tiks saukts par baznīcas 
Augstās priesterības prezidentu;

66 jeb, citiem vārdiem, a Prezi
dējošais augstais priesteris pār 
baznīcas Augsto priesterību.

67 No viņa nāk priekšrakstu 
un svētību izpildīšana baznīcā 
caur a roku uzlikšanu.

68 Tādēļ bīskapa amats nav 
vienāds ar to; jo a bīskapa amats 
ir vadīt visas laicīgās lietas;

69 tomēr bīskapam ir jātiek iz
raudzītam no a Augstās prieste
rības, ja vien viņš nav Ārona 
b īstenais pēctecis;

70 jo, ja vien viņš nav Ārona īs
tenais pēctecis, viņš nevar turēt 
tās priesterības atslēgas.

71 Tomēr augstais priesteris, 
tas ir—pēc Melhisedeka kārtas, 
var tikt nozīmēts kalpošanai 
laicīgajās lietās, un viņam būs 
zināšanas par tām ar patiesības 
Garu;

72 un arī būt par a soģi Israēlā, 
vadīt baznīcas lietas, spriest tie
su pār pārkāpējiem, balstoties 
uz liecību, kā tā tiks nolikta viņa 
priekšā, saskaņā ar likumiem, 
ar savu padomnieku palīdzību, 
kurus viņš ir izraudzījis starp 
baznīcas elderiem.

73 Tie ir bīskapa pienākumi, 
kurš nav Ārona īstenais pēcte
cis, bet ir ticis ordinēts Augsta
jā priesterībā pēc Melhisedeka 
kārtas.

74 Tā viņš būs soģis, patiesi 
soģis starp Ciānas vai Ciānas 
staba iedzīvotājiem, vai jebkurā 

baznīcas draudzē, kur viņš tiks 
iecelts šai kalpošanai, līdz Ci
ānas robežas tiks paplašinātas 
un būs vajadzīgi vēl citi bīskapi 
vai soģi Ciānā vai kur citur.

75 Un tā kā tiks nozīmēti citi 
bīskapi, viņi darbosies tajā pašā 
amatā.

76 Bet Ārona īstenajam pēc
tecim ir likumīgas tiesības pre
zidēt pār šo priesterību, uz šīs 
kalpošanas a atslēgām, darboties 
šajā bīskapa amatā neatkarīgi, 
bez padomniekiem, būt par soģi 
Israēlā, izņemot gadījumu, kad 
Augstās priesterības, pēc Mel
hisedeka kārtas, prezidents tiek 
tiesāts.

77 Un jebkuram no šo padomju 
lēmumiem ir jābūt atbilstoši pa
vēlei, kas saka:

78 Vēl patiesi Es saku jums, pa
šas svarīgākās baznīcas lietas un 
pašas a sarežģītākās lietas baznī
cā, ciktāl kāds nav apmierināts 
ar bīskapa vai soģu lēmumu, 
tām jātiek nodotām un nosūtī
tām baznīcas padomei, Augstās 
priesterības b prezidijam.

79 Un Augstās priesterības 
padomes prezidijam būs vara 
aicināt citus augstos priesterus, 
tieši divpadsmit, lai palīdzētu 
kā padomnieki, un tā Augstās 
priesterības prezidijam un tā 
padomniekiem būs vara izlemt, 
pamatojoties uz liecību, saskaņā 
ar baznīcas likumiem.

80 Un pēc šī lēmuma tā vairs ne
tiks pieminēta Tā Kunga priekšā; 
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 84 a src Taisnība.
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  b M&D 28:2; 103:16–21.
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  c M&D 21:1.  
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 93 a M&D 107:38.  

src Septiņdesmitais.

jo šī ir Dieva baznīcas Augstā pa
dome, un tas ir galīgais lēmums 
par strīdiem garīgajās lietās.

81 Nav neviena cilvēka, kas 
pieder baznīcai, kas nav pa
kļauts šai baznīcas padomei.

82 Un tādā mērā, kā Augstās 
priesterības prezidents izdarīs 
pārkāpumu, viņš tiks tiesāts 
baznīcas vispārīgās padomes 
priekšā, kurai palīdzēs divpa
dsmit padomnieki no Augstās 
priesterības;

83 un viņu lēmums pār viņa 
galvu būs beigas strīdiem attie
cībā uz viņu.

84 Tā neviens netiks atbrīvots 
no Dieva a taisnības un liku
miem, lai visas lietas tiktu da
rītas kārtībā un nopietnībā Viņa 
priekšā, saskaņā ar patiesību un 
taisnīgumu.

85 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
a diakona amata prezidenta pie
nākums ir prezidēt pār divpa
dsmit diakoniem, apspriesties ar 
tiem un b mācīt tiem viņu pienā
kumus, apmācot citam citu, kā 
tas ir dots saskaņā ar derībām.

86 Un arī a skolotāja amata pre
zidenta pienākums ir prezidēt 
pār divdesmit četriem skolo
tājiem un apspriesties ar tiem, 
mācot tiem viņu amatu pienā
kumus, kā dots derībās.

87 Arī Ārona priesterības 
prezidenta pienākums ir pre
zidēt pār četrdesmit astoņiem 

a priesteriem un apspriesties ar 
tiem, mācīt tiem viņu amata pie
nākumus, kā dots derībās—

88 šim prezidentam ir jābūt 
a bīskapam; jo šis ir viens no šīs 
priesterības pienākumiem.

89 Vēl—a eldera amata prezi
denta pienākums ir prezidēt pār 
deviņdesmit sešiem elderiem 
un apspriesties ar tiem, un mā
cīt tos saskaņā ar derībām.

90 Šis prezidijs ir atšķirīgs no 
tā, kas ir Septiņdesmitajiem, un 
ir noteikts tiem, kas a neceļo pa 
visu pasauli.

91 Un vēl, Augstās priesterības 
amata prezidenta pienākums ir 
a prezidēt pār visu baznīcu un 
būt kā b Mozum—

92 lūk, šeit ir gudrība; jā, būt 
par a gaišreģi, b atklājēju, tulku 
un c pravieti, esot ar visām Die
va d dāvanām, kuras Viņš dāvā 
baznīcas galvai.

93 Un tas ir saskaņā ar vīzi
ju, kas parāda a Septiņdesmito 
kārtību, ka viņiem ir jābūt sep
tiņiem prezidentiem, lai prezi
dētu pār tiem, izraudzītiem no 
Septiņdesmito skaita;

94 un septītajam prezidentam 
no šiem prezidentiem ir jāprezi
dē pār sešiem;

95 un šiem septiņiem prezi
dentiem ir jāizrauga citi sep
tiņdesmit, bez tiem pirmajiem 
septiņdesmit, pie kuriem viņi 
pieder, un ir jāprezidē pār tiem;
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96 un arī citiem septiņdesmit, 
līdz septiņas reizes pa septiņ
desmit, ja to prasa darba nepie
ciešamība vīna dārzā.

97 Un šiem septiņdesmit ir jā
būt a ceļojošajiem kalpotājiem, 
vispirms citticībniekiem un arī 
jūdiem.

98 Turpretim citām baznīcas 
amatpersonām, kas nepieder 
pie Divpadsmitajiem, nedz pie 
Septiņdesmitajiem, nav pienā
kuma ceļot starp visām tautām, 
bet ir jāceļo, kā viņu apstākļi to 

atļaus, neskatoties uz to, kādus 
augstus un atbildīgus amatus 
baznīcā viņi var ieņemt.

99 Tādēļ lai katrs vīrs tagad 
mācās savu a pienākumu un dar
bojas savā amatā, kurā viņš ir 
nozīmēts, ar visu b uzcītību.

100 Tas, kurš ir a kūtrs, netiks 
uzskatīts par b cienīgu nostāvēt, 
un tas, kas nemācās savus pie
nākumus un parāda, ka viņš 
nav atzīts, netiks uzskatīts par 
cienīgu nostāvēt. Patiesi tā. 
Āmen.

108. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1835. gada 26. decembrī. Šī nodaļa tika saņemta pēc Laimena Šer
mana lūguma, kurš pirms tam bija ticis iecelts par Septiņdesmito, 
un kurš bija atnācis pie Pravieša ar lūgumu pēc atklāsmes, lai uzzi
nātu savus pienākumus.

1–3, Laimenam Šermanam piedoti 
viņa grēki; 4–5, Viņš tiek ieskaitīts 
pie Baznīcas vadošajiem elderiem; 
6–8, Viņš tiek aicināts sludināt 
evaņģēliju un stiprināt savus 
 brāļus.

Patiesi tā saka Tas Kungs uz 
tevi, Manu kalp Laimen: Tavi 
grēki ir tev piedoti, tāpēc ka tu 
esi paklausījis Manai balsij, nā
kot šurpu šajā rītā, lai saņemtu 
padomu no tā, kuru Es esmu no
zīmējis.

2 Tādēļ lai tava dvēsele a atpūšas 
attiecībā uz tavu garīgo stāvokli, 
un nepretojies vairs Manai balsij.

3 Un celies, un esi uzmanīgāks 
turpmāk savu solījumu ievē
rošanā, kurus tu esi devis un 
kurus tu dod, un tu tiksi svētīts 
ar ārkārtīgi lielām svētībām.

4 Gaidi pacietīgi, līdz a svinīga 
sapulce tiks sasaukta no Ma
niem kalpiem, tad tu tiksi pie
minēts ar pirmajiem no Maniem 
elderiem un saņemsi tiesības 
caur ordināciju kopā ar citiem 
Maniem elderiem, kurus Es 
esmu izredzējis.

5 Lūk, šis ir Tēva a solījums tev, 
ja tu paliksi uzticīgs.

6 Un tas tiks izpildīts pār tevi 
tanī dienā, kad tev būs tiesības 
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a sludināt Manu evaņģēliju, kur 
vien Es tevi sūtīšu, no tā brīža 
un turpmāk.

7 Tādēļ a stiprini savus brāļus 
visās savās sarunās, visās savās 

lūgšanās, visos savos pamudi
nājumos un visos savos darbos.

8 Un skaties un raugi, Es esmu 
ar tevi, lai svētītu tevi un a atbrī
votu tevi uz mūžiem. Āmen.

109. NODAĻA
Lūgšana, kas tika teikta, iesvētot templi Kērtlandē, Ohaio štatā, 
1836. gada 27. martā. Saskaņā ar Pravieša rakstīto paziņojumu, šī 
lūgšana tika dota viņam ar atklāsmi.

1–5, Kērtlandes templis tika uz
celts, kā vieta, ko apmeklēt Cil
vēka Dēlam; 6–21, Tam ir jābūt 
lūgšanas, gavēšanas, ticības, mā
cīšanās, godības un kārtības na
mam, un Dieva namam; 22–33, 
Lai tie, kas nav nožēlojuši grēkus 
un pretojas Tā Kunga ļaudīm, tiek 
likti kaunā; 34–42, Lai svētie var 
doties uz priekšu spēkā un sapul
cināt Ciānas taisnīgos; 43–53, Lai 
svētie tiek atbrīvoti no tām bries
mīgajām lietām, kas tiks izlietas 
pār nekrietnajiem pēdējās dienās; 
54–58, Lai tautas, ļaudis un baz
nīcas tiek sagatavotas evaņģēli
jam; 59–67, Lai jūdi, lamanieši 
un viss Israēls tiek pestīts; 68–80, 
Lai svētie tiek kronēti ar godību 
un slavu un iegūst mūžīgo glāb
šanu.

a Paldies Tavam Vārdam, ak 
Kungs, Israēla Dievs, kas turi 
b derību un izrādi žēlastību 
Saviem kalpiem, kuri staigā 

taisnīgi Tavā priekšā no visas 
savas sirds—

2 Tu, kas esi pavēlējis Saviem 
kalpiem a uzcelt namu Tavam 
Vārdam šajā vietā [Kērtlandē].

3 Un tagad Tu redzi, ak Kungs, 
ka Tavi kalpi ir izdarījuši saska
ņā ar Tavu pavēli.

4 Un tagad mēs lūdzam Tevi, 
Svētais Tēvs, Jēzus Kristus, Tava 
klēpja Dēla, Vārdā, vienīgi kura 
Vārdā cilvēku bērnu glābšana 
var tikt veikta, mēs lūdzam Tevi, 
ak Kungs, pieņemt šo a namu, 
mūsu, Tavu kalpu, b roku darbu, 
kuru Tu mums pavēlēji uzcelt.

5 Jo Tu zini, ka mēs esam pa
veikuši šo darbu cauri lielām 
bēdām; un no savas nabadzī
bas mēs esam devuši no savas 
mantas, lai uzceltu a namu Ta
vam Vārdam, lai Cilvēka Dēlam 
būtu vieta, lai parādītos Saviem 
ļaudīm.

6 Un kā Tu esi teicis a atklāsmē, 
kas dota mums, saukdams mūs 

 6 a src Misionāru 
darbs.

 7 a Lūk. 22:31–32.
 8 a 2. Nef. 9:19.
109 1 a Al. 37:37;  

M&D 46:32. 
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Pateikšanās.

  b Dan. 9:4.  
src Derība.

 2 a M&D 88:119.

 4 a 1. Ķēn. 9:3.  
src Templis,  
Tā Kunga nams.
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 5 a M&D 124:27–28.
 6 a M&D 88:117–120.
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par Taviem draugiem, sakot: Sa
sauciet svētu sapulci, kā Es jums 
esmu pavēlējis;

7 un tā kā visiem nav ticības, 
meklējiet uzcītīgi un māciet 
cits citam gudrības vārdus; jā, 
meklējiet labākajās grāmatās 
gudrības vārdus; meklējiet zi
nāšanas studējot un arī ar ti
cību;

8 organizējieties; sagatavojiet 
katru nepieciešamo lietu; un iz
veidojiet namu, patiesi lūgšanu 
namu, gavēšanas namu, ticības 
namu, mācīšanās namu, godī
bas namu, kārtības namu, Dieva 
namu;

9 lai jūsu ienākšana būtu Tā 
Kunga Vārdā; lai jūsu iziešana 
būtu Tā Kunga Vārdā; lai visi 
jūsu sveicieni būtu Tā Kunga 
Vārdā, ar paceltām rokām uz 
Visuaugstāko—

10 un tagad, Svētais Tēvs, mēs 
lūdzam Tevi palīdzēt mums, 
Taviem ļaudīm, ar Tavu lab
vēlību, sasaucot mūsu svēto 
sapulci, lai tas tiktu darīts Tev 
par godu un ar Tavu dievišķo 
piekrišanu;

11 un tādā veidā, lai mēs tik
tu atrasti par cienīgiem Tavās 
acīs, lai nodrošinātu to a solīju
mu izpildīšanu, ko Tu esi devis 
mums, Taviem ļaudīm, mums 
dotajās atklāsmēs;

12 lai Tava a godība būtu uz 
Taviem ļaudīm un uz šī, Tava, 
nama, ko mēs tagad iesvētām 
Tev, lai tas tiktu iesvētīts un vel
tīts, un būtu svēts, un lai Tava 
svētā klātbūtne nepārtraukti 
būtu šajā namā;

13 un lai visi ļaudis, kas nāks 
pār Tā Kunga nama slieksni, va
rētu sajust Tavu spēku un justos 
spiesti atzīt, ka Tu esi iesvētījis 
to un ka tas ir Tavs nams, Tava 
svētuma vieta.

14 Un Tu dāvā, Svētais Tēvs, 
lai visi tie, kas pielūgs šajā 
namā, tiktu mācīti gudrības 
vārdiem no labākajām grāma
tām un lai viņi meklētu zināša
nas studējot un arī ar ticību, kā 
Tu esi sacījis;

15 un lai viņi augtu Tevī un 
saņemtu Svētā Gara pilnību, un 
tiktu organizēti atbilstoši Ta
viem likumiem, un būtu saga
tavoti iegūt katru nepieciešamo 
lietu;

16 un lai šis nams būtu lūg
šanu nams, gavēšanas nams, 
ticības nams, godības un Dieva 
nams, patiesi Tavs nams;

17 lai katra Tavu ļaužu ienāk
šana šinī namā būtu Tā Kunga 
Vārdā;

18 lai katra viņu iznākšana no 
šī nama būtu Tā Kunga Vārdā;

19 un lai visi viņu sveicieni 
būtu Tā Kunga Vārdā, ar svē
tām rokām, paceltām uz Visu
augstāko;

20 un lai nekam a netīram ne
būtu ļauts ieiet Tavā namā, lai to 
neapgānītu;

21 un kad tavi ļaudis pārkāpj, 
jebkurš no tiem, viņi steidzīgi 
nožēlotu grēkus un atgrieztos 
pie Tevis, un atrastu labvēlību 
Tavās acīs, un tiktu atjaunoti 
tām svētībām, kuras Tu esi no
teicis izliet pār tiem, kuri Tevi 
a godās Tavā namā.
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22 Un mēs lūdzam Tevi, Svē
tais Tēvs, lai Tavi kalpi izietu 
no šī nama, apbruņoti ar Tavu 
spēku, un lai Tavs Vārds būtu uz 
tiem, un Tava godība būtu tiem 
apkārt, un Tavi a eņģeļi rūpētos 
par tiem;

23 un no šīs vietas viņi varē
tu nest ārkārtīgi lielas un god
pilnas vēstis taisnīgumā līdz 
zemes a galiem, lai viņi varētu 
zināt, ka šis ir Tavs darbs un ka 
Tu esi izstiepis Savu roku, lai 
izpildītu to, ko Tu esi runājis ar 
praviešu muti attiecībā uz pēdē
jām dienām.

24 Mēs lūdzam Tevi, Svētais 
Tēvs, nostiprināt tos ļaudis, kas 
pielūgs un godpilni turēs vār
du un stāju šajā, Tavā, namā, 
uz visām paaudzēm un uz  
mūžību;

25 lai nevienam ierocim, kas 
a vērsts pret tiem, neveiktos; lai 
tas, kas rok tiem b bedri, pats ie
kristu tajā;

26 lai nevienai ļaundarības sa
vienībai nebūtu varas pacelties 
un a uzvarēt Tavus ļaudis, uz 
kuriem Tavs b Vārds tiks ienests 
šinī namā;

27 un, ja kādi ļaudis sacelsies 
pret šiem ļaudīm, lai Tavas dus
mas iedegtos pret tiem;

28 un, ja viņi satrieks šos ļau
dis, Tu satrieksi viņus, Tu cīnī
sies par Saviem ļaudīm, kā Tu 
darīji cīņas dienā, lai viņi tiktu 
atbrīvoti no visu savu ienaid
nieku rokām.

29 Mēs lūdzam Tevi, Svētais 
Tēvs, likt kaunā un pārsteigt, 
un likt negodā un apmulsu
mā visus tos, kas ir izplatījuši 
melīgus ziņojumus apkārt pa 
pasauli pret Tavu kalpu vai 
kalpiem, ja tie nenožēlos grē
kus, kad mūžīgais evaņģēlijs 
tiks sludināts viņu ausīs;

30 un lai visi viņu darbi iznīk
tu un tiktu aizslaucīti ar a krusu 
un ar sodiem, kurus tu sūtīsi 
uz tiem Savās dusmās, lai būtu 
gals b meliem un neslavas celša
nai pret Taviem ļaudīm.

31 Jo Tu zini, ak Kungs, ka 
Tavi kalpi ir bijuši nevainīgi 
Tavā priekšā, liecinot par Tavu 
Vārdu, par ko viņi ir cietuši šīs 
lietas.

32 Tādēļ mēs lūdzam Tavā 
priekšā pilnīgu un galīgu atbrī
vošanu no šī a jūga;

33 salauz to, ak Kungs, noņem 
to no Tavu kalpu kakliem ar 
Savu spēku, lai mēs varētu cel
ties šīs paaudzes vidū un darīt 
Tavu darbu.

34 Ak Jehova, apžēlojies par 
šiem ļaudīm, un kā visi cilvēki 
a grēko, piedod Tavu ļaužu pār
kāpumus, un lai tie tiek izdzēs
ti uz mūžiem.

35 Lai Tavu kalpotāju a iesvai
dīšana tiek aizzīmogota uz 
tiem ar spēku no augšienes.

36 Lai tas uz viņiem tiek iz
pildīts, kā uz tiem Vasarsvētku 
dienā; lai dāvana runāt a mēlēs 
un to tulkošanas dāvana tiek 
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izlieta pār  Taviem ļaudīm, pat it 
kā uguns b mēles.

37 Un lai Tavs nams tiek pie
pildīts ar Tavu a godību kā ar 
stipru brāzmainu vēju.

38 Uzliec uz Saviem kalpiem 
derības a liecību, lai, kad viņi 
iziet un pasludina Tavu vārdu, 
viņi varētu b aizzīmogot bauslī
bu un sagatavot Tavu svēto sir
dis visiem tiem sodiem, kurus 
Tu grasies sūtīt Savā niknumā 
pār c zemes iedzīvotājiem viņu 
pārkāpumu dēļ, lai Tavi ļau
dis varētu nepagurt grūtību  
dienā.

39 Un kurā pilsētā Tavi kal
pi ieies, un tās pilsētas ļaudis 
pieņems viņu liecību, lai Tavs 
miers un Tava glābšana ir pār 
to pilsētu; lai viņi varētu sapul
cināt no tās pilsētas taisnīgos, 
lai tie varētu nākt uz a Ciānu vai 
uz tās stabiem, Tavām nozīmē
tajām vietām, ar mūžīgā prieka 
dziesmām;

40 un līdz tas tiks paveikts, lai 
Tavi sodi nekrīt pār to pilsētu.

41 Un kurā pilsētā Tavi kalpi 
ieies un tās pilsētas ļaudis ne
pieņems Tavu kalpu liecību, un 
Tavi kalpi brīdinās tos glābties 
no šīs samaitātās paaudzes, lai 
ar to pilsētu notiek atbilstoši 
tam, ko Tu esi runājis ar Savu 
praviešu muti.

42 Bet atbrīvo, ak Jehova, mēs 
ļoti lūdzam Tevi, Savus kalpus 
no viņu rokām, un attīri tos no 
viņu asinīm.

43 Ak Kungs, mēs nepriecāja
mies par mūsu līdzcilvēku iznī
cināšanu; viņu a dvēseles ir ļoti 
dārgas Tavā priekšā;

44 bet Tavam vārdam ir jātiek 
piepildītam. Palīdzi Saviem kal
piem pasacīt, ar Savu a labvēlību 
palīdzot tiem—Tavs prāts lai 
notiek, ak Kungs, un ne mūsu.

45 Mēs zinām, ka Tu esi ru
nājis ar Savu praviešu muti 
briesmīgas lietas attiecībā par 
ļaunajiem a pēdējās dienās,—
ka Tu izliesi Savus sodus bez 
mēra;

46 tādēļ, ak Kungs, atbrīvo 
Savus ļaudis no ļauno posta; 
padari spējīgus Savus kalpus 
aizzīmogot bauslību un saistīt 
liecību, lai viņi būtu sagatavoti 
dedzināšanas dienai.

47 Mēs lūdzam Tevi, Svētais 
Tēvs, atcerēties tos, kurus ir 
izdzinuši no viņu mantojuma 
zemēm Misūri štata Džeksonas 
apgabala iedzīvotāji, un salauz, 
ak Kungs, šo ciešanu jūgu, kas 
tiem ir uzlikts.

48 Tu zini, ak Kungs, ka viņi ir 
ļaunu cilvēku ļoti apspiesti un 
mocīti; un mūsu sirdis a izplūst 
bēdās viņu smago slogu dēļ.

49 Ak Kungs, a cik ilgi Tu cie
tīsi, ka šiem ļaudīm ir jānes 
šīs ciešanas un viņu nevainīgo 
brēcieni pacelsies līdz Tavām 
ausīm, un viņu b asinis būs kā 
liecība Tavā priekšā, un nepa
rādīsi Savu liecību Viņu labad?

50 a Apžēlojies, ak Kungs, pār 
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tiem ļaunajiem laupītājiem, 
kuri ir izdzinuši Tavus ļaudis, 
lai viņi varētu pārstāt laupīt, lai 
viņi varētu nožēlot savus grē
kus, ja grēku nožēlošana būs 
atrodama;

51 bet ja viņi to nedarīs, atsedz 
Savu roku, ak Kungs, un a atpestī 
to, ko Tu esi nozīmējis par Ciānu 
Saviem ļaudīm.

52 Un ja nevar būt savādāk, lai 
Tavu ļaužu lieta neciestu neveik
smi Tavā priekšā, lai tavas dus
mas iedegas un tavs sašutums 
krīt pār tiem, lai viņi iznīktu, gan 
saknes, gan zari, zem debess;

53 bet, cik daudz viņi nožēlos 
grēkus, Tu esi laipns un žēlīgs un 
novērsīsi Savu niknumu, kad Tu 
raugies uz Sava Iesvaidītā vaigu.

54 Apžēlojies, ak Kungs, par 
visām zemes tautām; apžēlojies 
par mūsu zemes valdniekiem, 
lai šie principi, kurus tik godpil
ni un cēli aizstāvēja mūsu tēvi, 
proti—mūsu zemes a Konstitū
cija—tiktu nostiprināti uz mū
žiem.

55 Atceries ķēniņus, valdnie
kus, augstmaņus un visus ze
mes diženos, un visus ļaudis, 
un baznīcas, un zemes naba
gos, trūkumcietējus un nomo
cītos;

56 lai viņu sirdis tiktu mīk
stinātas, kad Tavi kalpi ies no 
Tava nama, ak Jehova, lai lieci
nātu par Tavu Vārdu, lai viņu 

aizspriedumi dotu ceļu a taisnī
bas priekšā un Tavi ļaudis gūtu 
labvēlību visu acīs;

57 lai visi zemes gali zinātu, ka 
mēs, Tavi kalpi, esam a dzirdēju
ši Tavu balsi un ka Tu esi sūtījis 
mūs;

58 lai no šiem visiem Tavi 
kalpi, Jēkaba dēli, sapulcinātu 
taisnīgos, lai celtu svētu pilsētu 
Tavam Vārdam, kā Tu tiem esi 
pavēlējis.

59 Mēs lūdzam Tevi nozīmēt 
Ciānai citus a stabus bez šī vie
na, kuru Tu esi nozīmējis, lai 
Tavu ļaužu b pulcēšanās ritētu 
lielā spēkā un varenībā, lai Tavs 
darbs tiktu c ātri pabeigts tais
nībā.

60 Tad nu šos vārdus, ak 
Kungs, mēs esam runājuši Tavā 
priekšā attiecībā par atklāsmēm 
un pavēlēm, kuras Tu esi devis 
mums, kuras ir saistītas ar a citti
cībniekiem.

61 Bet Tu zini, ka Tev ir liela 
mīlestība pret Jēkaba bērniem, 
kuri ir tikuši izkaisīti pa kal
niem ilgu laiku apmākušajā un 
tumšajā dienā.

62 Mēs tādēļ lūdzam Tevi ap
žēloties par Jēkaba bērniem, lai 
a Jeruzāleme no šīs stundas varē
tu sākt tikt pestīta;

63 un verdzības jūgs varētu 
sākt tikt noņemts no a Dāvida 
nama;

64 un a Jūdas bērni varētu sākt 
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radinieki.
 72 a Dan. 2:44–45;  

M&D 65:2.

 73 a Augstā Dz. 6:10;  
M&D 5:14; 105:31.

 74 a M&D 133:21–22, 40.
  b Jes. 40:4;  

Lūk. 3:5;  
M&D 49:23.

 75 a 1. tes. 4:17.

atgriezties b zemēs, kuras Tu 
devi Ābrahāmam, viņu tēvam.

65 Un izdari, lai Jēkaba a atli
kums, kas ir ticis nolādēts un 
satriekts savu pārkāpumu dēļ, 
tiktu b pievērsts no viņu savva
ļas un mežonīgā stāvokļa mūžī
gā evaņģēlija pilnībai;

66 lai viņi varētu nolikt savus 
asins izliešanas ieročus un iz
beigt savus dumpjus.

67 Un lai visi a Israēla izklīdinā
tie atlikumi, kas ir tikuši aizdzī
ti līdz zemes galiem, nāk tu pie 
patiesības atziņas, noticētu Me
sijam un tiktu atpestīti no apspie
šanas, un priecātos Tavā priekšā.

68 Ak Kungs, atceries Savu 
kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, 
un visas viņa ciešanas un vajā
šanas—kā viņš a noslēdza derī
bu ar b Jehovu un solīja Tev, ak 
Varenais Jēkaba Dievs—un tās 
pavēles, ko Tu esi devis viņam, 
un ka viņš sirsnīgi ir centies iz
pildīt Tavu gribu.

69 Apžēlojies, ak Kungs, par 
viņa sievu un bērniem, lai viņi 
tiktu paaugstināti Tavā klātbūt
nē un pasargāti ar Tavu palīdzo
šo roku.

70 Apžēlojies par visiem viņu 
a tuviniekiem, lai viņu aizsprie
dumi tiktu salauzti un aizska
loti kā ar plūdiem, lai viņi tiktu 
pievērsti un pestīti ar Israēlu, 
un zinātu, ka Tu esi Dievs.

71 Atceries, ak Kungs, pre
zidentus, patiesi visus Tavas 
baznīcas prezidentus, lai Tava 
labā roka tos paaugstinātu, ar 
visām viņu ģimenēm un viņu 
tuviniekiem, lai viņu vārdi tik
tu iemūžināti un būtu mūžīgā 
piemiņā no paaudzes uz paau
dzi.

72 Atceries visu Tavu baznīcu, 
ak Kungs, ar visām viņu ģime
nēm, un visus viņu tuviniekus, 
ar visiem viņu slimajiem un no
mocītajiem, ar visiem zemes na
bagajiem un lēnprātīgajiem; lai 
a valstība, kuru Tu esi izveidojis 
bez roku palīdzības, varētu kļūt 
par lielu kalnu un piepildīt visu 
zemi;

73 lai Tava baznīca varētu iz
nākt no tumsības tuksneša un 
spīdēt spoži kā a mēness, skaidri 
kā saule un briesmīgi kā kara
pulks ar karogiem;

74 un tikt saposta kā līgava 
tai dienai, kad Tu atsegsi debe
sis un darīsi, ka kalni a izplūdīs 
Tavā klātbūtnē un b ielejas pa
celsies, nelīdzenās vietas tiks 
nogludinātas; lai Tava godība 
varētu piepildīt zemi;

75 lai, kad bazūne sauks miru
šos, mēs tiktu a aizrauti māko
nī satikt Tevi, lai mēs vienmēr 
būtu ar To Kungu;

76 lai mūsu drānas būtu tīras, 
lai mēs būtu tērpti taisnības 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 109:65–76 244



 76 a Jāņa atkl. 7:13–15;  
2. Nef. 9:14.

  b src Kronis;  
Paaugstināšana.

  c src Prieks.

  d Ebr. 12:1–11;  
M&D 58:4.

 77 a src Godība.
 79 a Jes. 6:1–2.
  b src Dieva Jērs.

 80 a Psm. 132:16.
110 1 a src Priekškars.
  b M&D 76:12, 19; 

136:32; 138:11.

a apmetņos, ar palmu zariem 
mūsu rokās un godības b kro
ņiem uz mūsu galvām, un pļaut 
mūžīgo c prieku par visām mūsu 
d ciešanām.

77 Ak Kungs, Dievs Visuvare
nais, uzklausi mūs šajos mūsu 
lūgumos un atbildi mums no 
debesīm, Tava svētā mājokļa, 
kur Tu sēdi tronī ar a godību, 
slavu, spēku, varenību, varu, 
valdīšanu, patiesību, taisnību, 
tiesu, žēlastību un pilnības bez
galību, no mūžības uz mūžību.

78 Ak klausies, klausies, klau
sies mūs, ak Kungs! Un atbildi 

uz šīm lūgšanām, un pieņem 
šī nama iesvētīšanu Tev, mūsu 
roku darbu, ko mēs esam uzcē
luši Tavam Vārdam;

79 un arī šo baznīcu, lai uzlik
tu tai Savu Vārdu. Un palīdzi 
mums ar Tava Gara spēku, lai 
mūsu balsis varētu sajaukties 
ar tiem spožajiem, spīdošajiem 
a serafiem ap Tavu troni, ar sla
vējošām ovācijām, dziedot: Ozi
anna Dievam un b Jēram!

80 Un lai šie Tavi iesvaidītie 
tiek a tērpti glābšanā un Tavi 
svētie gavilē priekā. Āmen un 
āmen.

110. NODAĻA
Vīzija, parādīta pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderi
jam Kērtlandes templī, Ohaio štatā, 1836. gada 3. aprīlī. Tajā laikā 
notika sabata dienas sanāksme. Džozefa Smita vēsturē ir teikts: 
„Pēcpusdienā es palīdzēju citiem prezidentiem izdalīt Tā Kunga 
mielastu Baznīcai, saņemot to no Divpadsmitajiem, kuru privilē
ģija bija pildīt pienākumus pie svētā galda tanī dienā. Pēc tam, kad 
biju izpildījis šo kalpošanu saviem brāļiem, es aizgāju aiz kanceles, 
priekškari bija nolaisti, un es nometos ceļos kopā ar Oliveru Kau
deriju svinīgā un klusā lūgšanā. Pieceļoties no lūgšanas, sekojošā 
vīzija tika atklāta mums abiem.”

1–10, Tas Kungs Jehova parādās 
godībā un pieņem Kērtlandes tem
pli kā Savu namu; 11–12, Mozus 
un Ēlija katrs parādās un nodod 
savas atslēgas un atklājamo; 
13–16, Elija atgriežas un nodod 
sava atklājamā atslēgas, kā solījis 
Maleahijs.

a Priekškars tika noņemts no 
mūsu prātiem, un mūsu saprat
nes b acis tika atvērtas.

2 Mēs redzējām To Kungu stā
vam uz kanceles margām mūsu 
priekšā; un zem Viņa kājām bija 
noklāts pamats no tīra zelta 
dzintara krāsā.
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3 Viņa a acis bija kā uguns lies
ma; mati uz Viņa galvas bija 
balti kā tīrs sniegs; Viņa b vaigs 
spīdēja spožāk par sauli; un 
Viņa c balss bija kā lielu bango
jošu ūdeņu skaņa, patiesi d Jeho
vas balss, sakot:

4 Es esmu a pirmais un pēdē
jais; Es esmu Tas, kurš b dzīvo, 
Es esmu Tas, kurš tika nokauts; 
Es esmu jūsu c aizstāvis Tēva 
priekšā.

5 Lūk, jūsu grēki ir jums a pie
doti; jūs esat tīri Manā priekšā; 
tādēļ paceliet savas galvas un 
priecājieties.

6 Lai jūsu brāļu sirdis prie
cājas, un lai visu Manu ļaužu 
sirdis priecājas, kuri ir ar savu 
spēku a uzcēluši šo namu Ma
nam Vārdam.

7 Jo lūk, Es esmu a pieņēmis šo 
b namu, un Mans Vārds būs šeit; 
un Es parādīšos Saviem ļaudīm 
žēlastībā šajā namā.

8 Jā, Es a parādīšos Saviem kal
piem un runāšu uz tiem ar Savu 
paša balsi, ja Mani ļaudis turēs 
Manas pavēles un b neapgānīs šo 
c svēto namu.

9 Jā, tūkstošiem un desmi
tiem tūkstošu sirdis priecāsies 
dēļ tām a svētībām, kuras tiks 

izlietas, un dēļ b endaumenta, ar 
ko Mani kalpi tiks apdāvināti 
šajā namā.

10 Un šī nama slava izplatīsies 
svešās zemēs; un šis ir sākums 
tai svētībai, kas tiks a izlieta pār 
Manu ļaužu galvām. Patiesi tā. 
Āmen.

11 Pēc tam, kad šī a vīzija bei
dzās, debesis atkal tika mums 
atvērtas, un b Mozus parādījās 
mūsu priekšā un nodeva mums 
c atslēgas Israēla d sapulcināšanai 
no četrām zemes daļām un des
mit cilšu atvešanai no e ziemeļu 
zemes.

12 Pēc tam a Ēlija parādījās 
un nodeva mums Ābrahāma 
b evaņģēlija c atklāšanu, sakot, 
ka mūsos un mūsu pēcnācējos 
visas paaudzes pēc mums tiks 
svētītas.

13 Pēc tam, kad šī vīzija bija 
beigusies, cita dižena un brī
nišķīga vīzija pēkšņi mums pa
rādījās, jo pravietis a Elija, kurš 
tika b paņemts debesīs, nebaudot 
nāvi, stāvēja mūsu priekšā un 
teica:

14 Lūk, tas laiks ir pienācis, 
par kuru tika runāts ar Male
ahija muti—liecinot, ka viņš 
[Elija] tiks sūtīts, iekams nāks 

 3 a Jāņa atkl. 1:14.
  b Jāņa atkl. 1:16;  

DžS—V 1:17.
  c Ec. 43:2;  

Jāņa atkl. 1:15;  
M&D 133:21–22.

  d src Jehova.
 4 a src Pirmdzimtais.
  b 5. Moz. 5:24.
  c src Aizstāvis.
 5 a src Piedot.
 6 a M&D 109:4–5.
 7 a 2. Laiku 7:16.
  b src Templis,  

Tā Kunga nams.

 8 a M&D 50:45.
  b M&D 97:15–17.
  c src Svēts.
 9 a 1. Moz. 12:1–3;  

M&D 39:15;  
Ābr. 2:8–11.

  b M&D 95:8.  
src Endauments.

 10 a M&D 105:12.
 11 a src Vīzija.
  b Mat. 17:3.
  c src Priesterības 

atslēgas.
  d Jēk. 6:2;  

M&D 29:7.  

src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  e M&D 133:26–32.  
src Israēls—
Israēla desmit 
pazudušās ciltis.

 12 a src Ēlija.
  b Gal. 3:6–29.  

src Ābrahāma  
derība.

  c src Atklāšana.
 13 a src Elija.
  b src Pārveidotas 

būtnes.
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111. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Sālemā, Masačūset
sas štatā, 1836. gada 6.  augustā. Šajā laikā Baznīcas vadītāji bija 
smagos parādos sava kalpošanas darba dēļ. Izdzirdējuši, ka Sālemā 
tiem būs pieejama liela naudas summa, Pravietis, Sidnijs Rigdons, 
Hairams Smits un Olivers Kauderijs devās uz turieni no Kērtlandes 
Ohaio štatā, lai pārbaudītu šo apgalvojumu, pa ceļam sludinādami 
evaņģēliju. Brāļi nokārtoja vairākas Baznīcas lietas un sludināja. 
Kad kļuva redzams, ka nekāda nauda nav gaidāma, viņi atgriezās 
Kērtlandē. Dažas īpatnības, kas bija tā pamatā, atspoguļojas šīs 
atklāsmes izteikumos.

1–5, Tas Kungs gādā par Savu kal
pu laicīgajām vajadzībām; 6–11, 
Viņš rīkosies žēlsirdīgi ar Ciānu 
un sagatavos visu nepieciešamo 
Savu kalpu labumam.

Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, ne
esmu neapmierināts, ka jūs de
vāties šajā ceļojumā, neskatoties 
uz jūsu neprātību.

2 Man ir daudz dārgumu šajā 
pilsētā priekš jums, Ciānas la
bumam, un daudz ļaužu šajā 
pilsētā, kurus Es sapulcināšu 
noliktajā laikā Ciānas labumam 
caur jūsu starpniecību.

3 Tādēļ ir nepieciešams, lai jūs 
iepazītos ar cilvēkiem šajā pilsē
tā, kā jūs tiksit vadīti un kā tas 
jums tiks dots.

4 Un notiks noteiktajā laikā, 
ka Es došu šo pilsētu jūsu rokās, 
lai jums būtu vara pār to tiktāl, 
ka viņi neatklās jūsu slepenos 
nodomus, un tās bagātības at
tiecībā uz zeltu un sudrabu būs 
jūsu.

5 Neuztraucieties par saviem 
a parādiem, jo Es došu jums spē
ku tos samaksāt.

6 Neuztraucieties par Ciānu, jo 
Es rīkošos žēlsirdīgi ar to.

7 Uzkavējieties šajā vietā un 
apkārtējos apgabalos;

8 un tajā vietā, kur tā ir Mana 
griba, lai jūs uzkavētos galve
nokārt, jums tiks dots zināt ar 
Mana Gara a mieru un spēku, 
kas izlīs pār jums.

9 To vietu jūs varat dabūt 
 15 a DžS—V 1:38–39.  

src Glābšana 
mirušajiem;  

Ģenealoģija, 
ciltsraksti.

 16 a src Pēdējās dienas.

111 5 a M&D 64:27–29.
 8 a M&D 27:16.  

src Miers.

Tā Kunga lielā un šausmu pilnā 
diena—

15 lai a pievērstu tēvu sirdis 
bērniem un bērnu sirdis tēviem, 
lai visa zeme netiktu sista ar 
lāstu—

16 tādēļ šīs atklāšanas atslēgas 
tiek nodotas jūsu rokās; un ar 
šo jūs varat zināt, ka Tā Kunga 
lielā un šausmu pilnā a diena ir 
tuvu, patiesi durvju priekšā.
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īrējot. Un izvaicājiet cītīgi par 
vissenākajiem šīs pilsētas iedzī
votājiem un dibinātājiem;

10 jo priekš jums šajā pilsētā ir 
vairāk nekā viens dārgums.

11 Tādēļ esiet a gudri kā čūskas 
un tomēr bez grēka; un Es saga
tavošu visu jūsu b labumam, tik
līdz jūs būsit spējīgi to saņemt. 
Āmen.

112. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tomasam B. Māršam Kērt
landē, Ohaio štatā, 1837. gada 23. jūlijā par Jēra Divpadsmit apustu
ļiem. Šī atklāsme tika saņemta tanī dienā, kad elderi Hibers C. Kimbals 
un Orsons Haids pirmo reizi sludināja evaņģēliju Anglijā. Tomass 
B. Māršs tajā laikā bija Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.

1–10, Divpadsmitajiem ir jāsūta 
evaņģēlijs un jāpaceļ brīdinājuma 
balss uz visām tautām un ļaudīm; 
11–15, Viņiem ir jāuzņemas savs 
krusts, jāseko Jēzum un jābaro 
Viņa avis; 16–20, Tie, kas pieņem 
Augstāko prezidiju, pieņem To 
Kungu; 21–29, Tumsība pārklāj 
zemi, un tikai tie, kas tic un top 
kristīti, tiks izglābti; 30–34, Aug
stākais prezidijs un Divpadsmitie 
tur laiku pilnības atklāšanas at
slēgas.

Patiesi, tā saka Tas Kungs tev, 
Mans kalp Tomas, Es esmu dzir
dējis tavas lūgšanas; un tavas 
mīlestības dāvanas ir nākušas 
kā a piemiņa Manā priekšā to 
tavu brāļu labad, kuri tika iz
raudzīti, lai liecinātu par Manu 
Vārdu, un tika b sūtīti pasaulē 
starp visām tautām, ciltīm, va
lodām un tautībām, un ordinēti 
ar Manu kalpu starpniecību.

2 Patiesi Es saku tev, tavā sirdī 
un ar tevi ir bijušas dažas lietas, 
ar ko Es, Tas Kungs, nebiju ap
mierināts.

3 Tomēr tā kā tu esi a pazemo
jies, tu tapsi paaugstināts; tādēļ 
visi tavi grēki ir tev piedoti.

4 Lai tava sirds tur a drošu prā
tu Mana vaiga priekšā, un tu lie
cināsi par Manu Vārdu ne tikai 
b citticībniekiem, bet arī c jūdiem; 
un tu sūtīsi Manu vārdu līdz pat 
zemes galiem.

5 a Cīnies tādēļ rītu pēc rīta un 
dienu pēc dienas, lai tava b brīdi
nājuma balss skan; un kad pie
nāk nakts, lai zemes iedzīvotāji 
nesnauž tavas runas dēļ.

6 Lai Ciānā ir zināms, kur tu 
dzīvo, un a nepārcel savu namu; 
jo Man, Tam Kungam, ir liels 
darbs priekš tevis, ko darīt, pa
sludinot Manu Vārdu starp cil
vēku bērniem.

7 Tādēļ a apjoz savus gurnus 
 11 a Mat. 10:16.
  b Rom. 8:28;  

M&D 90:24; 100:15.
112 1 a Ap. d. 10:4.
  b M&D 18:28.

 3 a Mat. 23:12;  
Lūk. 14:11.

 4 a Mat. 9:2;  
Jāņa 16:33.

  b M&D 18:6; 90:8–9.

  c M&D 19:27.
 5 a Jūd. v. 1:3.
  b M&D 1:4–5.
 6 a Psm. 125:1.
 7 a Ef. 6:13–17.
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 8 a src Pazemīgs, 
Pazemība.

 10 a Sal. Pam. 18:12.
 11 a Mat. 5:43–48.  

src Mīlestība;  
Žēlsirdība.

 12 a src Jēzus Kristus—
Uzņemties Jēzus 
Kristus Vārdu.

 13 a src Kārdināt, 

Kārdinājums.
  b Jāņa 16:33;  

Jāņa atkl. 7:13–14;  
M&D 58:3–4.

  c 3. Nef. 18:32.  
src Pievēršana, 
Pievērst.

 14 a Mat. 16:24;  
DžST Mat. 16:25–26 
(Pielikums);  

Lūk. 9:23.
  b Jāņa 21:15–17.
 15 a src Sacelšanās.
  b M&D 28:7.  

src Priesterības 
atslēgas.

 17 a src Rigdons Sidnijs.
  b src Smits Hairams.

darbam. Lai tavas kājas arī ir 
apautas, jo tu esi izraudzīts, un 
tavs ceļš ved starp kalniem un 
starp daudzām tautām.

8 Un ar tavu vārdu daudzi 
augstie tiks novesti a pazemībā, 
un ar tavu vārdu daudzi zemie 
tiks paaugstināti.

9 Tava balss būs rājiens pārkā
pējam; un no tava rājiena nesla
vas cēlāja mēle lai pārstāj savas 
aplamības.

10 Esi a pazemīgs; un Tas 
Kungs, tavs Dievs, vedīs tevi 
aiz rokas un dos tev atbildes uz 
tavām lūgšanām.

11 Es zinu tavu sirdi un esmu 
dzirdējis tavas lūgšanas par 
taviem brāļiem. Neesi a mīlestī
bā pret tiem savādāks kā pret 
daudziem citiem, bet lai tava 
mīlestība ir pret tiem kā pret 
sevi pašu; un lai tava mīlestība 
ir pārpilnam pret visiem cilvē
kiem un pret visiem, kas mīl 
Manu Vārdu.

12 Un lūdz par saviem brāļiem 
no Divpadsmitajiem. Pārmet 
tiem asi Mana Vārda dēļ, un lai 
tiem tiek pārmests par visiem 
viņu grēkiem, un esiet jūs uz
ticīgi Manam a Vārdam Manā 
priekšā.

13 Un pēc viņu a kārdināju
miem un daudzajām b bēdām, 
lūk, Es, Tas Kungs, jutīšu 

vajadzību pēc tiem, un, ja viņi 
nenocietinās savas sirdis un ne
padarīs stīvus savus kaklus pret 
Mani, viņi taps c pievērsti, un Es 
tos dziedināšu.

14 Tagad Es saku tev, un ko Es 
saku tev, Es saku visiem Divpa
dsmitajiem: Celieties un apjo
ziet savus gurnus, uzņemieties 
savu a krustu, sekojiet Man un 
b barojiet Manas avis.

15 Nepaaugstinieties paši, 
a nesacelieties pret Manu kalpu 
Džozefu; jo patiesi Es saku jums, 
Es esmu ar viņu, un Mana roka 
būs pār viņu; un tās b atslēgas, 
ko Es esmu viņam devis, un arī 
jums, netiks viņam atņemtas, 
līdz Es nākšu.

16 Patiesi Es saku tev, Manu 
kalp Tomas, tu esi tas vīrs, kuru 
Es esmu izraudzījis turēt Manas 
valstības atslēgas, kas piederas 
Divpadsmitajiem, starp visām 
tautām—

17 lai tu būtu Mans kalps, lai 
atvērtu valstības durvis visās 
vietās, kur Mans kalps Džo
zefs un Mans kalps a Sidnijs, un 
Mans kalps b Hairams nevar iet;

18 jo uz viņiem Es esmu uzli
cis visu Manu draudžu slogu uz 
neilgu laiku.

19 Tādēļ, kurp vien viņi tevi 
sūtīs, ej, un Es būšu ar tevi, un 
katrā vietā, kur tu sludināsi 
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 19 a 1. kor. 16:9;  
M&D 118:3.

 20 a M&D 84:35–38.
 21 a M&D 107:34–35.
  b src Pilnvaras.
 22 a src Paklausība, 

Paklausīgs, Paklausīt;  
Uzklausīt.

 23 a Jes. 60:2; Mih. 3:6;  
M&D 38:11.  
src Atkrišana—
Atkrišana agrīnajā 
kristiešu Baznīcā.

  b M&D 10:20–23.
 24 a src Atriebība.
  b M&D 124:8.
 25 a 1. Pēt. v. 4:17–18.
 26 a Mat. 7:21–23;  

M&D 41:1; 56:1.
  b Lūk. 6:46;  

Mos. 26:24–27;  
3. Nef. 14:21–23.

  c src Zaimot, 
Zaimošana.

 28 a src Šķīsts, Šķīstība.
  b Marka 16:15–16.

 29 a Morm. 9:22–23;  
M&D 20:25–26.

  b src Kristīšana, Kristīt.
  c src Sodība.
 30 a src Apustulis.
  b src Augstākais 

prezidijs.
  c Ef. 1:10; M&D 27:13;  

124:40–42.  
src Atklāšana.

 32 a M&D 110:11–16.  
src Priesterības 
atslēgas.

Manu Vārdu, tev tiks atvērtas 
a plašas durvis, lai viņi varētu 
pieņemt Manu vārdu.

20 Katrs, kas a pieņem Manu 
vārdu, pieņem Mani, un  katrs, 
kas pieņem Mani, pieņem Aug
stāko prezidiju, tos, kurus Es 
esmu sūtījis, kurus Es esmu 
darījis par padomniekiem jums 
Mana Vārda dēļ.

21 Un vēl Es saku jums, ka kat
ram, ko jūs sūtīsit Manā Vārdā, 
ar savu brāļu, a Divpadsmito, 
balsi, jūsu pienācīgi ieteiktu un 
b pilnvarotu, būs spēks atvērt 
Manas valstības durvis katrai 
tautai, kurp vien jūs tos sūtīsit—

22 tiktāl, cik viņi pazemosies 
Manā priekšā un paliks Manā 
vārdā, un a uzklausīs Mana Gara 
balsi.

23 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, a tumsība pārklāj zemi un 
bieza tumsība cilvēku prātus, 
un visa miesa ir kļuvusi b samai
tāta Mana vaiga priekšā.

24 Lūk, a atriebība nāk steidzīgi 
pār zemes iedzīvotājiem, niknu
ma diena, dedzināšanas diena, 
posta, b raudāšanas, sēru un 
žēlabu diena; un kā viesulis tā 
nāks pār visu zemes virsu, saka 
Tas Kungs;

25 un uz Manu namu tā 

a sāksies, un no Mana nama tā 
ies tālāk, saka Tas Kungs;

26 vispirms starp tiem no 
jums, saka Tas Kungs, kas a uz
devušies pazīstam Manu Vār
du un nav Mani b pazinuši, un 
ir c zaimojuši Mani Manā namā, 
saka Tas Kungs.

27 Tādēļ skatieties, lai jūs neuz
trauktos par Manas baznīcas lie
tām šajā vietā, saka Tas Kungs.

28 Bet a šķīstiet savas sirdis 
Manā priekšā; un tad b dodie
ties pa visu pasauli un sludiniet 
Manu evaņģēliju katrai radībai, 
kas to nav pieņēmusi;

29 un tas, kas a tic un top b kris
tīts, tiks izglābts, un tas, kas 
netic un netop kristīts, tiks c no
sodīts.

30 Jo jums, a Divpadsmitajiem, 
un šiem—b Augstākajam prezi
dijam, kas ir nozīmēti ar jums, 
lai būtu jūsu padomnieki un 
jūsu vadītāji, ir dots šīs prieste
rības spēks pēdējām dienām un 
pēdējo reizi, kas ir laiku pilnības 
c atklāšana,

31 Šo spēku jūs turat kopā ar 
visiem tiem, kas ir saņēmuši at
klāšanu jebkurā laikā no radīša
nas iesākuma;

32 jo patiesi Es saku jums, šīs 
atklāšanas a atslēgas, ko jūs esat 
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saņēmuši, ir b nākušas no tēviem 
un, visbeidzot, tikušas sūtītas 
jums no debesīm.

33 Patiesi, Es saku jums, lūk, 
cik liels ir jūsu aicinājums. a Attī
riet savas sirdis un savas drānas, 
lai šīs paaudzes asinis netiktu 
b atprasītas no jūsu rokām.

34 Esiet uzticīgi, līdz Es nākšu, 
jo Es a nākšu ātri; un Mana alga 
būs Man līdzi, lai atmaksātu 
katram cilvēkam atbilstoši tam, 
kādi būs viņa b darbi. Es esmu 
Alfa un Omega. Āmen.

113. NODAĻA
Atbildes uz dažiem jautājumiem par Jesajas rakstiem, dotas pra
vietim Džozefam Smitam Fārvestā vai netālu no tās, Misūri štatā, 
1838. gada martā.

1–6, Tiek noteikts Isaja celms, 
zars, kas no tā riešas, un Isaja sak
ne; 7–10, Izklīdinātajam Ciānas 
atlikumam ir tiesības uz priesterī
bu, un tas tiek aicināts atgriezties 
pie Tā Kunga.

Kas ir a Isaja celms, par ko tiek 
runāts Jesajas 11. nodaļas 1., 2., 
3., 4., un 5. pantā?

2 Patiesi tā saka Tas Kungs: Tas 
ir Kristus.

3 Kas ir tas zars, par ko runāts 
Jesajas 11. nodaļas pirmajā pan
tā, kas riesīsies no Isaja celma?

4 Lūk, tā saka Tas Kungs: Tas ir 
kalps Kristus rokās, kurš daļēji 
ir Isaja pēctecis, tāpat kā a Efrai
ma, jeb no Jāzepa nama, kuram 
ir dots liels b spēks.

5 Kas ir Isaja saknes atvase, par 
ko runāts 11. nodaļas 10. pantā?

6 Lūk, tā saka Tas Kungs, tas 

ir Isaja pēctecis, tāpat kā Jāzepa, 
kuram likumīgi pieder prieste
rība un valstības a atslēgas par 
b karogu un Manu ļaužu c sapul
cināšanai pēdējās dienās.

7 Ēlijas Higbī jautājumi: Kas ir 
domāts ar pavēli Jesajas 52. no
daļas 1. pantā, kas saka: Apjoz 
savu spēku, ak Ciāna—un uz ku
riem ļaudīm Jesaja ir norādījis?

8 Viņš ir norādījis uz tiem, 
kurus Dievs aicinās pēdējās 
dienās, kuriem būs priesterības 
spēks, lai nestu a Ciānas atjau
nošanu un Israēla pestīšanu; 
un apjozt viņas b spēku nozīmē 
apjozt priesterības pilnvaras, uz 
ko viņai—Ciānai, ir c tiesības pēc 
izcelsmes; arī atgriezt to spēku, 
ko viņa ir zaudējusi.

9 Kas mums ir jāsaprot, kad 
Ciāna atraisa savas kakla važas; 
2. pants?

 32 b Ābr. 1:2–3.
 33 a Jēk. 1:19.
  b M&D 72:3.
 34 a Jāņa atkl. 22:7, 12;  

M&D 49:28; 54:10.
  b src Darbi.
113 1 a src Isajs.

 4 a 1. Moz. 41:50–52;  
M&D 133:30–34.  
src Efraims.

  b src Spēks, vara.
 6 a src Priesterības 

atslēgas.
  b M&D 45:9.  

src Karogs.
  c src Israēls—Israēla 

sapulcināšana.
 8 a src Ciāna.
  b M&D 82:14.
  c src Pirmdzimtība.
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10 Mums ir jāsaprot, ka a izklī
dinātais atlikums tiek skubināts 
b atgriezties pie Tā Kunga, no 
kura tie ir atkrituši; ja viņi to 
darīs, Tā Kunga solījums ir, ka 
Viņš runās uz tiem jeb dos tiem 

atklāsmi. Skatīt 6., 7. un 8. pan
tu. Važas uz viņas kakla ir Dieva 
lāsti pār to jeb pār Israēla atli
kumu tā izklīdinātajā stāvoklī 
starp citticībniekiem.

114. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838. gada 11. aprīlī.

1–2, Baznīcas amati, kuros ir tie, 
kas nav uzticīgi, tiks atdoti citiem.

Patiesi tā saka Tas Kungs: Tā ir 
Mana gudrība Manā kalpā Dei
vidā V. Patenā, ka viņš nokārto 
visus savus darbus, cik vien ātri 
viņš var, un nodod savas pre
ces, lai viņš varētu pildīt misiju 
Man nākošajā pavasarī kopā ar 

citiem, tieši divpadsmit, ieskai
tot viņu, lai liecinātu par Manu 
Vārdu un sludinātu prieka vēs
tis visai pasaulei.

2 Jo patiesi tā saka Tas Kungs, 
ka, cik daudz ir tādi starp jums, 
kas noliedz Manu Vārdu, citi tiks 
a iestādīti viņu b vietā un saņems 
viņu bīskapa amatu. Āmen.

 10 a src Israēls—Israēla 
izkaisīšana.

  b Hoz. 3:4–5;  
2. Nef. 6:11.

114 2 a M&D 118:1, 6.
  b M&D 64:40.
115 1 a src Smits Džozefs, 

jaunākais.

  b src Rigdons Sidnijs.
  c src Smits Hairams.
 2 a src Pārtridžs 

Edvards.

115. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838. gada 26. aprīlī, kas dara zināmu Dieva gribu attiecībā uz tās 
vietas iekārtošanu un Tā Kunga nama celtniecību. Šī atklāsme ir 
vērsta uz Baznīcas prezidējošajām amatpersonām un locekļiem.

1–4, Tas Kungs nosauc Savu baz
nīcu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus 
Kristus Baznīcu; 5–6, Ciāna un tās 
stabi ir glābiņa un patvēruma vie
tas svētajiem; 7–16, Svētajiem tiek 
pavēlēts uzcelt Tā Kunga namu 
Fārvestā; 17–19, Džozefs Smits tur 
Dieva valstības atslēgas uz zemes.

Patiesi tā saka Tas Kungs uz 

jums, Manu kalp a Džozef Smit, 
jaunākais, un arī Manu kalp 
b Sidnij Rigdon, un arī Manu 
kalp c Hairam Smit, un jūsu pa
domniekiem, kuri ir un tiks no
zīmēti vēlāk;

2 un arī uz tevi, Manu kalp 
a Edvard Pārtridž, un viņa pa
domniekiem;

3 un arī uz Saviem uzticīgajiem 
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kalpiem, kas ir no Manas baznī
cas Ciānā Augstās padomes, jo 
tādi tā tiks saukta, un uz visiem 
elderiem, un Manas Pēdējo Die
nu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 
ļaudīm, kas izklīdināti pa visu 
pasauli;

4 jo tā tiks Mana a baznīca 
saukta pēdējās dienās, patiesi 
b Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kris
tus Baznīca.

5 Patiesi Es saku jums visiem: 
a Celies un mirdzi, lai tava gais
ma būtu par b karogu visām tau
tām;

6 un lai a sapulcināšana uz b Ci
ānas zemes un tās c stabos būtu 
par glābiņu un d patvērumu no 
vētras un no niknuma, kad tas 
tiks e izliets bez mēra pār visu 
zemi.

7 Lai pilsēta Fārvesta ir a svēta 
un iesvētīta zeme Man; un tā 
tiks saukta par vissvētāko, jo 
zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta.

8 Tādēļ Es pavēlu jums a uzcelt 
namu Man Manu svēto sapulci
nāšanai, lai viņi varētu b pielūgt 
Mani.

9 Un lai šī darba sākums un 
pamatu likšana, un sagatavoša
nas darbi ir šajā nākamajā va
sarā;

10 un lai sākums ir nākošā jūli
ja ceturtajā dienā; un no tā laika 
lai Mani ļaudis strādā uzcītīgi, 
lai uzceltu namu Manam Vār
dam;

11 un pēc a viena gada no šīs 
dienas lai viņi atsāk Mana 
b nama pamatu likšanu.

12 Tā lai viņi no tā laika turp
māk strādā uzcītīgi, līdz tas tiks 
pabeigts, no tā stūrakmeņa līdz 
tā augšai, līdz nepaliks nekas, 
kas nav pabeigts.

13 Patiesi Es saku jums, lai 
nedz Mans kalps Džozefs, nedz 
Mans kalps Sidnijs, nedz Mans 
kalps Hairams neieslīgst vairāk 
parādos nama celtniecībai Ma
nam Vārdam;

14 bet lai nams tiek celts Ma
nam Vārdam atbilstoši a parau
gam, ko Es tiem rādīšu.

15 Un, ja Mani ļaudis to necels 
atbilstoši paraugam, ko Es rā
dīšu viņu prezidijam, Es nepie
ņemšu to no viņu rokām.

16 Bet, ja Mani ļaudis to cels 
atbilstoši paraugam, ko Es rā
dīšu viņu prezidijam, patiesi 
Manam kalpam Džozefam un 
viņa padomniekiem, tad Es pie
ņemšu to no Savu ļaužu rokām.

17 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, tā ir Mana griba, lai Fār
vestas pilsēta tiktu steidzīgi 
uzcelta Manu svēto sapulcinā
šanai;

18 un arī lai citas vietas tiktu 
nozīmētas a stabiem apkārtējos 
apgabalos, kā tas tiks pavēstīts 
Manam kalpam Džozefam lai
ku pa laikam.

19 Jo lūk, Es būšu ar viņu, un 

 4 a 3. Nef. 27:4–8.
  b src Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus  
Baznīca.

 5 a Jes. 60:1–3.
  b Jes. 11:12.  

src Karogs.
 6 a src Israēls—Israēla 

sapulcināšana.
  b src Ciāna.
  c M&D 101:21.  

src Stabs.
  d Jes. 25:1, 4;  

M&D 45:66–71.
  e Jāņa atkl. 14:10;  

M&D 1:13–14.

 7 a src Svēts.
 8 a M&D 88:119; 95:8.
  b src Pielūgšana.
 11 a M&D 118:5.
  b M&D 124:45–54.
 14 a Ebr. 8:5; M&D 97:10.
 18 a M&D 101:21.  

src Stabs.
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1–9, Tā Kunga kalpiem nav jāiekā
ro laicīgās lietas, jo „kas ir manta 
Tam Kungam?”; 10–16, Viņiem ir 
jāatmet dvēseles sīkumainība, un 
viņu upuri būs svēti Tam Kungam.

Patiesi tā saka Tas Kungs Sa
vam kalpam Viljamam Mārkam 
un arī Sa vam kalpam Ņūelam 
K. Vitnijam, lai viņi nokārto ātri 
savus darbus un dodas prom no 
Kērtlandes zemes vēl pirms Es, 
Tas Kungs, atkal sūtīšu sniegu 
uz zemi.

2 Lai viņi mostas un ceļas, un 
dodas uz priekšu, un nekavējas, 
jo Es, Tas Kungs, to pavēlu.

3 Tādēļ, ja viņi kavēsies, ar 
tiem nebūs viss labi.

4 Lai viņi nožēlo visus savus 
grēkus un visas savas iekāres 
pilnās vēlmes Manā priekšā—
saka Tas Kungs—jo kas ir a manta 
priekš Manis?—saka Tas Kungs.

5 Lai Kērtlandes īpašumi tiek 
atdoti par a parādiem—saka Tas 
Kungs. Lai tie aiziet—saka Tas 
Kungs—un kas paliek, tas lai pa
liek jūsu rokās—saka Tas Kungs.

6 Jo vai Man nav putni debesīs 
un arī zivis jūrā, un zvēri kalnos? 
Vai Es neesmu radījis zemi? Vai 
Es nevaldu pār visu zemes tautu 
karapulku a likteņiem?

7 Tādēļ vai Es nelikšu a vien
tuļām vietām plaukt un ziedēt, 
un nest pārpilnībā?—saka Tas 
Kungs.

Es iesvētīšu viņu ļaužu priek
šā; jo viņam Es esmu devis šīs 

valstības un kalpošanas a atslē
gas. Patiesi tā. Āmen.

116. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam netālu no Vaitferī, vie
tā, kas tiek saukta par Springhilu, Deivīsas apgabalā, Misūri štatā, 
1838. gada 19. maijā.

Tas Kungs Springhilu sauc par 
a ĀdamondiĀmanu tāpēc, Viņš 
saka, ka tā ir tā vieta, kur b Ādams 

nāks, lai apmeklētu savus ļaudis, 
jeb c Senākais pēc dienām sēdēs, 
kā teicis pravietis Daniēls.

 19 a src Priesterības 
atslēgas.

116 1 a M&D 78:15.  
src Ādam 
ondiĀmana.

  b src Ādams.
  c Dan. 7:13–14, 22.
117 4 a M&D 104:14.
 5 a M&D 104:78.
 6 a Ap. d. 17:26; 

   1. Nef. 17:36–39.
 7 a Jes. 35:1;  

M&D 49:24–25.

117. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838. gada 8. jūlijā, attiecībā par Viljama Mārka, Ņūela K. Vitnija 
un Olivera Greindžera tiešajiem pienākumiem.
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8 Vai nav pietiekami vietas 
a ĀdamondiĀmana kalnos un 
Olaha b Šinehās līdzenumos jeb 
c zemē, kur Ādams dzīvoja, ka 
jums ir jāiekāro tas, kas ir tikai 
piliens, un jāatstāj bez ievērības 
svarīgākas lietas?

9 Tādēļ nāciet šurp uz Manu 
ļaužu zemi, patiesi Ciānu.

10 Lai Mans kalps Viljams 
Mārkss ir a uzticīgs pār mazu
mu, un viņš būs valdnieks pār 
daudzumu. Lai viņš prezidē 
starp Maniem ļaudīm Fārvestas 
pilsētā, un lai viņš tiek svētīts ar 
Manu ļaužu svētībām.

11 Lai Mans kalps Ņūels 
K. Vitnijs kaunas par a Nikolaītu 
bandu un visām viņu b slepena
jām negantībām, un par visu sa
vas dvēseles sīkumainību Manā 
priekšā—saka Tas Kungs—un 
nāk uz ĀdamondiĀmanu un 
ir c bīskaps Maniem ļaudīm—
saka Tas Kungs—nevis vārdos, 
bet darbos—saka Tas Kungs.

12 Un vēl Es saku jums, Es 
atceros Savu kalpu a Oliveru 
Greindžeru; lūk, patiesi Es saku 

viņam, ka viņa vārds būs svētā 
piemiņā no paaudzes uz paau
dzi mūžīgi mūžos—saka Tas 
Kungs.

13 Tādēļ lai viņš cīnās nopietni 
par Manas baznīcas Augstākā 
prezidija atpestīšanu—saka Tas 
Kungs—un kad viņš krīt, viņam 
būs atkal celties, jo viņa a upuris 
būs svētāks Man nekā viņa iz
augšana—saka Tas Kungs.

14 Tādēļ lai viņš nāk steidzīgi 
šurp uz Ciānas zemi; un nolikta
jā laikā viņš tiks darīts par tirgo
tāju Manam Vārdam—saka Tas 
Kungs—Manu ļaužu labumam.

15 Tādēļ lai neviens cilvēks 
nenicina Manu kalpu Oliveru 
Greindžeru, bet lai Manu ļau
žu svētības ir pār viņu mūžīgi 
mūžos.

16 Un vēl patiesi Es saku jums, 
lai visi Mani kalpi Kērtlandes 
zemē atceras To Kungu, viņu 
Dievu, un Manu namu arī, lai 
uzturētu un saglabātu to svētu, 
un gāztu naudas mijējus Manis 
noliktajā laikā, saka Tas Kungs. 
Patiesi tā. Āmen.

 8 a M&D 116.  
src Ādam ondi
Āmana.

  b Ābr. 3:13.
  c src Ēdene.

 10 a Mat. 25:23.
 11 a Jāņa atkl. 2:6, 15.
  b src Slepenās 

savienības.
  c src Bīskaps.

 12 a tas ir aģents, ko 
Pravietis atstāja, lai 
tas nokārtotu viņa 
lietas Kērtlandē.

 13 a src Upuris.

118. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838. gada 8. jūlijā, atbildot uz lūgumu: „Parādi mums Savu gribu, 
ak Kungs, attiecībā uz Divpadsmitajiem.”

1–3, Tas Kungs nodrošinās Div
padsmito ģimenes; 4–6, Brīvās 
vietas Divpadsmitajos tiek aizpil
dītas.

Patiesi, tā saka Tas Kungs: Lai 
nekavējoties tiek noturēta kon
ference, lai Divpadsmitie tiek 
organizēti, un lai tiek nozīmēti 
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vīri a aizpildīt to vietas, kuri ir 
atkrituši.

2 Lai Mans kalps a Tomass pa
liek uz brīdi Ciānas zemē, lai 
izdotu Manu vārdu.

3 Lai atlikušie turpina sludi
nāt no šīs stundas, un, ja viņi 
darīs to visā sirds vienkāršībā, 
lēnprātībā un a pazemībā, un 
b daudz izciešot, Es, Tas Kungs, 
dodu viņiem solījumu, ka Es 
nodrošināšu viņu ģimenes un 
plašas durvis tiks atvērtas tiem 
no šī brīža.

4 Un nākošo pavasari lai viņi 
dodas pāri lielajiem ūdeņiem un 

tur pasludina Manu evaņģēliju, 
tā pilnību, un liecina par Manu 
Vārdu.

5 Lai viņi pamet Manus svētos 
Fārvestas pilsētā nākošā aprī
ļa divdesmit sestajā dienā uz 
Mana nama būvlaukuma—saka 
Tas Kungs.

6 Lai Mans kalps Džons Tei
lors un arī Mans kalps Džons 
E.   Peidžs, un arī Mans kalps 
Vilfords Vudrafs, un arī Mans 
kalps Vilards Ričardss tiek no
zīmēti aizpildīt to vietas, kuri 
ir atkrituši, un tiem tiek oficiāli 
paziņots par viņu iecelšanu.

118 1 a Ap. d. 1:13, 
16–17, 22–26.

 2 a src Māršs 
Tomass B.

 3 a src Pazemīgs, 
Pazemība.

  b src Izturēt.
119 1 a M&D 42:33–34, 55; 

   51:13; 82:17–19.
 2 a M&D 115:8.

119. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838.  gada 8.  jūlijā, atbildot uz viņa lūgumu: „Ak Kungs! Parādi 
saviem kalpiem, cik daudz Tu prasi no Savu ļaužu īpašuma desmitajai 
tiesai.” Desmitās tiesas likums, kā tas tiek saprasts šodien, nebija ticis 
dots Baznīcai pirms šīs atklāsmes. Termins desmitā tiesa lūgšanā tikai 
tika citēts un iepriekšējās atklāsmēs (64:23; 85:3; 97:11) bija nozīmējis 
nevis tieši vienu desmito daļu, bet visus brīvprātīgos ziedojumus jeb 
ieguldījumus Baznīcas fondos. Tas Kungs iepriekš bija devis Baznīcai 
ziedošanas un īpašuma pārvaldīšanas likumu, kurā Baznīcas locekļi 
(galvenokārt vadošie elderi) bija stājušies ar derību, ka tam jābūt 
mūžīgam. Tāpēc, ka daudzi nespēja dzīvot saskaņā ar šo derību, Tas 
Kungs to uz laiku atsauca un tās vietā deva desmitās tiesas likumu 
visai Baznīcai. Pravietis vaicāja Tam Kungam, cik daudz no viņu 
īpašuma Viņš pieprasa svētajiem mērķiem. Atbilde bija šī atklāsme.

1–5, Svētajiem ir jāvelta savs lie
kais īpašums un tad ik gadu jādod 
kā desmitā tiesa viena desmitā 
daļa no saviem ienākumiem; 6–7, 
Tādā veidā Ciānas zeme tiks ie
svētīta.

Patiesi tā saka Tas Kungs, Es 
pieprasu, lai viss viņu a liekais 
īpašums tiktu nodots Manas 
baznīcas Ciānā bīskapa rokās

2 Mana a nama celtniecībai un 
Ciānas pamatu ielikšanai, un 
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1–6, Pravietis aizlūdz Tam Kun
gam par svēto ciešanām; 7–10, Tas 
Kungs iedveš viņam mieru; 11–17, 
Nolādēti ir visi tie, kas pret Tā 

Kunga ļaudīm saceļ viltus brēku 
par pārkāpumiem; 18–25, Viņiem 
nebūs tiesību uz priesterību un viņi 
tiks nosodīti; 26–32, Brīnišķīgas 

priesterībai, un Manas baznīcas 
Prezidija parādiem.

3 Un šis būs sākums Manu 
ļaužu a desmitajai tiesai.

4 Un pēc tam tie, kam ir jāmak
sā desmitā tiesa, ik gadu maksās 
vieno desmito daļu no visiem 
saviem ienākumiem; un tas būs 
viņiem pastāvīgs likums uz mū
žiem, Manai svētajai priesterī
bai—saka Tas Kungs.

5 Patiesi Es saku jums, notiks, 
ka visi tie, kas pulcējas a Ciānas 
zemē, kā desmito tiesu nomak
sās savus liekos īpašumus un 

ievēros šo likumu, vai arī viņi 
netiks atrasti par cienīgiem, lai 
dzīvotu starp jums.

6 Un Es saku jums, ja Mani 
ļaudis neievēro šo likumu, lai 
turētu to svētu un ar šo likumu 
iesvētītu a Ciānas zemi Man, lai 
Mani likumi un Mani spriedu
mi tiktu tur turēti, lai tā būtu 
pati svētākā, lūk, patiesi Es 
saku jums, tā nebūs jums Ciānas 
zeme.

7 Un tas būs jums par paraugu 
visiem Ciānas a stabiem. Patiesi 
tā. Āmen.

120. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 
1838.  gada 8.  jūlijā, kas dara zināmu desmitajā tiesā—kā minēts 
iepriekšējā atklāsmē 119. nodaļā—savāktā īpašuma izmantošanu.

Patiesi tā saka Tas Kungs—laiks 
tagad ir pienācis, lai a to izmanto
tu padome, kas sastāv no Manas 
baznīcas Augstākā prezidija un 

no bīskapa un viņa padomes, 
un no Manas Augstās padomes; 
un ar Manu paša balsi uz tiem—
saka Tas Kungs. Patiesi tā. Āmen.

 3 a Mal. 3:8–12;  
M&D 64:23.  
src Desmitā tiesa.

 5 a M&D 57:2–3.
 6 a src Ciāna.
 7 a src Stabs.

120 1 a tas ir desmito 
tiesu.

121. NODAĻA
Lūgšana un pravietojumi, ko pravietis Džozefs Smits uzrakstīja 
Baznīcai adresētā vēstulē, kamēr viņš bija ieslodzīts cietumā Liber
tī, Misūri štatā, kas datēta ar 1839. gada 20. martu. Pravietis un 
daži viņa pavadoņi vairākus mēnešus bija pavadījuši cietumā. Viņu 
lūgumi un pārsūdzības, sūtītas izpildinstitūcijām un tiesai, nebija 
spējušas tos atbrīvot.
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121 1 a Psm. 13:2–3; 
102:2–3.

 2 a Hab. 1:2.
 3 a M&D 109:49.
 4 a src Visvarens.
  b M&D 123:6.

 5 a Lūk. 18:7–8.
 7 a src Likstas.
 8 a 1. Pēt. v. 2:19–23.  

src Izturēt.
 9 a M&D 122:3.
 10 a src Ījabs.

 11 a 2. Moz. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Sal. Pam. 28:10;  

1. Nef. 14:3.

atklāsmes apsolītas tiem, kas varo
nīgi izturēs; 33–40, Kāpēc daudzi 
ir aicināti un maz ir izredzēti; 41–
46, Priesterība ir jāizmanto tikai 
taisnībā.

Ak dievs, kur Tu esi? Un kur ir 
tā telts, kas sedz Tavu a apslēpto 
vietu?

2 a Cik ilgi Tava roka būs ap
turēta un Tava acs, jā, Tava tīrā 
acs, noraudzīsies no mūžīgajām 
debesīm uz pārestībām Taviem 
ļaudīm un Taviem kalpiem, un 
Tava auss tiks pārņemta ar viņu 
kliedzieniem?

3 Jā, ak Kungs, a cik ilgi viņi 
cietīs šīs pārestības un neliku
mīgās apspiešanas, pirms Tava 
sirds tiks mīkstināta pret tiem 
un Tu ietrīcēsies žēlastībā pret 
tiem?

4 Ak Kungs, Dievs a Visuvare
nais, debesu, zemes un jūras, 
un visu lietu, kas ir uz tām, Ra
dītājs, un kas vadi un pakļauj 
velnu un drūmo, un tumšo 
Šeola valdījumu—izstiep Savu 
roku; lai Tava acs izurbjas cauri; 
lai Tava telts tiek noņemta; lai 
Tava b apslēptā vieta vairs nav 
apklāta; lai Tava auss uzklausa; 
lai Tava sirds tiek mīkstināta un 
Tu ietrīcies žēlastībā pret mums.

5 Lai Tavas dusmas iedegas 
pret mūsu ienaidniekiem; un 
Savas sirds niknumā ar Savu 
zobenu a atrieb par mums noda
rītām pārestībām.

6 Atceries Savus svētos, kas 

cieš, ak mūsu Dievs; un Tavi 
kalpi priecāsies Tavā Vārdā mū
žīgi.

7 Mans dēls, miers tavai dvēse
lei; tavas a likstas un tavas cieša
nas būs, bet tikai mazu brītiņu;

8 un tad, ja tu tās labi a izturēsi, 
Dievs tevi paaugstinās augstu
mos; tu triumfēsi pār visiem sa
viem nelabvēļiem.

9 Tavi a draugi stāv tev blakus, 
un viņi apņems tevi ar siltām 
sirdīm un draudzīgām rokām.

10 Tev tomēr nav kā a Ījabam; 
tavi draugi nestrīdas ar tevi, 
nedz apsūdz tevi pārkāpumā, 
kā tie darīja ar Ījabu.

11 Un tie, kas tevi apsūdz pār
kāpumā, to cerība tiks sagrauta, 
un to izredzes izkusīs kā a sarma 
izkūst uzlecošās saules karsta
jos staros;

12 un arī, ka Dievs ir izstiepis 
Savu roku un zīmogu, lai izmai
nītu a laikus un gadalaikus un 
padarītu aklus to prātus, lai tie 
nevarētu saprast Viņa brīnu
mainos darbus; lai Viņš varētu 
tos arī pārbaudīt un noķert tos 
viņu pašu viltībā;

13 arī tāpēc, ka to sirdis ir sa
maitātas, un tas, ko tie grib iz
darīt citiem, un mīl, ka citi cieš, 
varētu nākt pār a viņiem pašiem 
visaugstākajā pakāpē;

14 lai viņi arī būtu vīlušies, un 
to cerības tiktu izdeldētas;

15 un tikai pēc dažiem gadiem 
lai viņi un viņu pēcteči būtu 
aizslaucīti prom un nebūtu 
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 16 a 1. Sam. 26:9;  
Psm. 105:15.

  b 2. Nef. 15:20;  
Mor. 7:14, 18.

 17 a Ef. 5:6.
 19 a Mat. 18:6.  

src Pārkāpt.
  b src Priekšraksti.
 20 a 5. Moz. 28:15–20.
 21 a src Priesterība.
 22 a Mat. 18:6;  

M&D 54:5.

 23 a Mat. 12:34.
 24 a src Viszinošs.
  b Hel. 8:25.  

src Tiesāt, Tiesa.
 25 a Īj. 7:1;  

M&D 122:9.
  b src Darbi.
 26 a M&D 8:2–3.
  b src Svētā Gara 

dāvana.
  c Dan. 2:20–22;  

TA 1:9.  

src Atklāsme.
 28 a M&D 42:61; 

76:7–8; 98:12.
  b Psm. 82:1, 6;  

Jāņa 10:34–36;  
1. kor. 8:5–6;  
M&D 76:58; 132:20;  
Ābr. 4:1; 5:1–2.

 29 a M&D 101:32.
 30 a Īj. 26:7–14;  

Psm. 104:5–9;  
Ap. d. 17:26.

zem debesīm—saka Dievs—lai 
neviens no tiem netiktu atstāts 
stāvam pie sienas.

16 Nolādēti ir visi tie, kas pa
cēluši kāju pret Maniem a iesvai
dītajiem—saka Tas Kungs—un 
kliedz, ka viņi ir b grēkojuši, kad 
tie nav grēkojuši Manā priek
šā—saka Tas Kungs—bet ir da
rījuši to, kas ir pareizi Manās 
acīs un ko Es esmu tiem pavē
lējis.

17 Bet tie, kuri apsūdz pār
kāpumā, dara to tādēļ, ka tie 
ir grēka kalpi un paši ir a nepa
klausības bērni.

18 Un tie, kas nepatiesi zvēr 
pret Maniem kalpiem, lai viņi 
varētu tos novest jūgā un nāvē—

19 ak vai tiem, tāpēc ka viņi 
ir a aizskāruši Manus mazos, 
viņi tiks atšķirti no Mana nama 
b priekšrakstiem.

20 Viņu a grozs nebūs pilns, 
viņu nami un viņu šķūņi ies 
bojā, un viņi paši tiks nicināti 
no tiem, kas viņiem glaimoja.

21 Viņiem nebūs tiesību uz 
a priesterību, nedz viņu pēc
tečiem pēc tiem no paaudzes 
paaudzē.

22 Tiem būtu a labāk, ka tiem 
piesietu dzirnakmeni pie kakla 
un tos noslīcinātu jūras dziļumā.

23 Ak vai visiem tiem, kas 

rada neērtības Maniem ļaudīm 
un izdzen, un slepkavo, un lieci
na pret tiem, saka Pulku Kungs; 
a odžu dzimumam neizbēgt no 
elles sodības.

24 Lūk, Manas acis a redz un 
zina visus viņu darbus, un Man 
ir pietaupīts ātrs b sods savā lai
kā tiem visiem;

25 jo a laiks ir nolikts katram 
cilvēkam, atbilstoši tam, kādi 
būs viņa b darbi.

26 Dievs ar Savu a Svēto Garu, 
jā, ar neizsakāmo Svētā Gara 
b dāvanu, dos jums c zināšanas, 
kuras nav tikušas atklātas kopš 
pasaules sākuma līdz šim brī
dim;

27 kuras mūsu tēvu tēvi gaidī
ja ar nepacietīgām gaidām, ka 
tās tiks atklātas pēdējās dienās, 
uz kurām viņu prātus vērsa eņ
ģeļi, ka tās taupītas viņu godī
bas pilnībai;

28 laiks nāk, kurā a nekas ne
tiks aizturēts, vai ir viens Dievs 
vai daudz b dievu—viņi tiks pa
sludināti.

29 Visi troņi un valdīšanas, 
valdības un varas tiks a atklātas 
un dāvātas visiem tiem, kuri 
varonīgi izturēs Jēzus Kristus 
evaņģēlija dēļ.

30 Un arī, ja tiks uzlikti a iero
bežojumi debesīm vai jūrām, 
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 31 a src Atklāšana.
 32 a 5. Moz. 10:17.
  b src Padome debesīs.
  c src Cilvēks, 

Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt līdzīgam 
Debesu Tēvam.

  d src Atpūta.
 33 a M&D 128:19.  

src Zināšanas.
 34 a Mat. 20:16; 22:1–14;  

M&D 95:5–6.  
src Aicināt, Dieva 
aicināts, Aicinājums.

  b src Izvēlēties, 
Izvēlēt, Izraudzīt.

 35 a src Pasaulīgums.
  b Mat. 6:2;  

2. Nef. 26:29.
 36 a src Pilnvaras;  

Priesterība.
  b src Spēks, vara.

  c src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

 37 a Sal. Pam. 28:13.
  b src Grēks.
  c src Lepnība.
  d M&D 1:33.
 38 a Ap. d. 9:5.
  b src Vajāt, Vajāšanas.
 39 a src Miesīgais cilvēks.
 41 a 1. Pēt. v. 5:1–3.
  b 2. kor. 6:4–6.

vai sauszemei, vai saulei, mēne
sim vai zvaigznēm—

31 visi viņu griešanās laiki, 
visas nozīmētās dienas, mēne
ši un gadi un visas viņu dienu, 
mēnešu un gadu dienas, un 
visas viņu godības, likumi un 
noteiktie laiki tiks atklāti laiku 
pilnības a atklāšanas dienās—

32 saskaņā ar to, kas tika no
teikts visu pārējo dievu Mū
žīgā a Dieva b Padomē, pirms 
šī pasaule tika radīta, kas bija 
jāpataupa līdz tās pabeigšanai 
un galam, kad katrs cilvēks ie
ies Viņa mūžīgajā c klātbūtnē un 
Viņa neiznīcīgajā d atdusā.

33 Cik ilgi viļņojošies ūdeņi 
var palikt netīri? Kāds spēks 
apturēs debesis? Tikpat labi 
cilvēks var izstiept savu vārgo 
roku, lai apturētu Misūri upi tās 
noteiktajā kursā vai pagrieztu 
straumi atpakaļ, kā traucēt Vi
suvareno izliet a zināšanas no 
debesīm uz pēdējo dienu svēto 
galvām.

34 Lūk, daudzi ir a aicināti, bet 
maz ir b izredzēti. Un kāpēc tie 
nav izredzēti?

35 Tāpēc, ka viņu sirdis pārāk 
daudz ir pievērstas šīs a pasau
les lietām un tiecas pēc b cilvēku 
goda, ka viņi nav mācījušies šo 
vienu mācību—

36 ka a priesterības tiesības ir 

nesaraujami saistītas ar debesu 
b spēkiem un ka debesu spēki 
nevar tikt pārvaldīti vai vadīti 
savādāk kā tikai uz c taisnīguma 
principiem.

37 Ka tās mums var tikt pie
šķirtas, tā ir tiesa; bet, kad 
mēs cenšamies a apslēpt savus 
b grēkus vai apmierināt savu 
c lepnību, savu tukšo godkāri, 
vai kontrolēt, pārvaldīt vai pie
spiest cilvēku bērnu dvēseles 
jebkurā netaisnīguma pakāpē, 
lūk, debesis d attālinās; Tā Kun
ga Gars tiek apbēdināts; un kad 
tas ir prom, āmen tā cilvēka 
priesterībai vai pilnvarām.

38 Lūk, pirms vēl viņš to ap
tver, viņš tiek atstāts savā ziņā, 
a spārdīt pret dzenuli, b vajāt svē
tos un cīnīties pret Dievu.

39 Mēs esam mācījušies no bē
dīgas pieredzes, ka tā ir gandrīz 
visu a cilvēku daba un raksturs, 
tikko kā viņi iegūst nedaudz 
pilnvaras, kā viņi domā, tie ne
kavējoties sāk īstenot netaisnīgu 
valdīšanu.

40 Tādēļ daudzi ir aicināti, bet 
maz ir izredzēti.

41 Nekāds spēks vai ietekme 
nevar jeb nedrīkst tikt izmanto
ta ar priesterības iedarbību, kā 
vien ar a pārliecināšanu, b pacie
tību, ar maigumu un lēnprātību, 
un ar neviltotu mīlestību;

MĀCĪBA UN DERĪBAS 121:31–41 260



42 ar laipnību un tīrām zināša
nām, kas ļoti paplašinās dvēseli 
bez a liekulības un bez b viltus—

43 laikus asi a pārmetot, kad 
iedvesmo Svētais Gars; un tad 
pēc tam izrādot vēl lielāku b mī
lestību pret to, kam tu esi pār
metis, lai viņš tevi neuzskatītu 
par savu ienaidnieku;

44 lai viņš varētu zināt, ka tava 
uzticība ir stiprāka par nāves 
saitēm.

45 Lai arī tava sirds ir pilna 
žēlsirdības pret visiem cilvē

kiem un pret ticības saimi, un 
lai a tikumība rotā tavas b domas 
nepārtraukti; un tad tava pa
ļāvība kļūs stipra Dieva klāt
būtnē; un priesterības mācība 
pilēs tavā dvēselē kā c rasa no 
debesīm.

46 a Svētais Gars būs tavs pa
stāvīgais pavadonis, un tavs 
zizlis nemainīgs taisnīguma un 
patiesības zizlis; un tava b val
dīšana būs mūžīga valdīšana, 
un bez piespiedu līdzekļiem tā 
plūdīs pie tevis mūžīgi mūžos.

122. NODAĻA
Tā Kunga vārds uz pravieti Džozefu Smitu, kad viņš bija ieslodzīts 
cietumā Libertī, Misūri štatā. Šī nodaļa ir izraksts no Baznīcai ad
resētas vēstules, kas datēta ar 1839. gada 20. martu (skat. 121. no
daļas ievadu).

1–4, Zemes gali jautās pēc Džozefa 
Smita vārda; 5–7, Visas viņa bries
mas un sāpes dos viņam pieredzi un 
nāks viņam par labu; 8–9, Cilvēka 
Dēls ir pazemojies zem tām visām.

Zemes gali vaicās pēc tava a vār
da, un muļķi izsmies tevi, un 
elle plosīsies pret tevi;

2 kamēr sirdsšķīstie un gudrie, 
un cēlie, un tikumīgie meklēs 
a padomu un pilnvaras, un svē
tības pastāvīgi no tavas rokas.

3 Un tavi ļaudis nekad netiks 
pavērsti pret tevi ar nodevēju 
liecībām.

4 Un kaut arī to ietekme ie

metīs tevi nepatikšanās un aiz 
restēm, un sienām, tu tiksi tu
rēts godā; un vēl tikai īsu a brīdi, 
un tava balss tavu ienaidnieku 
vidū būs briesmīgāka kā b lau
vas rēciens dēļ tava taisnīguma; 
un tavs Dievs stāvēs tev blakus 
mūžīgi mūžos.

5 Ja tu esi aicināts iziet cauri 
bēdām; ja tu esi briesmās starp 
viltus brāļiem; ja tu esi briesmās 
starp laupītājiem; ja tu esi bries
mās uz zemes vai jūrā;

6 ja tu tiec apsūdzēts ar visāda 
veida viltus apsūdzībām; ja tavi 
ienaidnieki krīt tev virsū; ja viņi 
atrauj tevi no tava tēva un mātes, 

 42 a Jēk. v. 3:17.
  b src Viltus.
 43 a src Pārmācīt, 

Pārmācīšana.
  b src Mīlestība;  

Žēlsirdība.

 45 a src Tikumība.
  b src Domas.
  c 5. Moz. 32:1–2;  

M&D 128:19.
 46 a src Svētais Gars.
  b Dan. 7:13–14.

122 1 a DžS—V 1:33.
 2 a src Padoms.
 4 a M&D 121:7–8.
  b 3. Nef. 20:16–21; 

21:12.
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un brāļu, un māsu sabiedrības; 
un ja ar izvilktu zobenu tavi 
ienaidnieki atrauj tevi no tavas 
sievas sirds un tavām atvasēm, 
un tavs vecākais dēls, kaut tikai 
sešus gadus vecs, ieķersies ta
vās drānās un teiks: Mans tēvs, 
mans tēvs, kāpēc tu nevari palikt 
ar mums? Ak, mans tēvs, ko šie 
vīri grasās ar tevi darīt? Un ja tad 
viņš tiks atrauts no tevis ar zobe
nu, un tu tiksi ievilkts cietumā, 
un tavi ienaidnieki ložņās tev 
apkārt kā a vilki pēc jēra asinīm;

7 un ja tu tiksi iemests bedrē 
jeb slepkavu rokās, un tev tiks 
piespriests nāves spriedums; 
ja tu tiksi iemests a dziļumos; ja 
bangojošā jūra darbosies pret 

tevi; ja negantie vēji kļūs par 
tavu ienaidnieku; ja debesis sa
tumsīs un visi elementi apvie
nosies, lai nosprostotu ceļu, un, 
visbeidzot, ja b elle plaši atvērs 
savu muti pēc tevis, zini, Mans 
dēls, ka tas viss dos tev c piere
dzi un nāks tev par labu.

8 a Cilvēka Dēls b pazemojās 
zem tā visa. Vai tu esi dižāks 
nekā Viņš?

9 Tādēļ turies uz sava ceļa, 
un priesterība a paliks ar tevi; jo 
viņu b robežas ir noteiktas un ne
var tikt pārkāptas. Tavas c dienas 
ir zināmas, un tavu gadu nekļūs 
mazāk; tādēļ d nebīsties no tā, ko 
cilvēks var izdarīt, jo Dievs būs 
ar tevi mūžīgi mūžos.

 6 a Lūk. 10:3.
 7 a Jon. 2:4–7.
  b 2. Sam. 22:5–7;  

DžS—V 1:15–16.
  c 2. kor. 4:17;  

Ebr. 12:10–11;  
2. Nef. 2:11.

 8 a src Cilvēka Dēls.
  b Ebr. 2:9, 17–18;  

M&D 76:107; 88:6.
 9 a M&D 90:3.
  b Ap. d. 17:26.
  c M&D 121:25.
  d Neh. 4:14;  

Psm. 56:5; 118:6;  
Sal. Pam. 3:5–6;  
Jes. 51:7;  
Lūk. 12:4–5;  
2. Nef. 8:7;  
M&D 3:7; 98:14.

123. NODAĻA
Svēto pienākumi attiecībā uz viņu vajātājiem, kā tos uzrakstīja 
pravietis Džozefs Smits, būdams ieslodzīts cietumā Libertī, Misūri 
štatā. Šī nodaļa ir izraksts no Baznīcai adresētas vēstules, kas datēta 
ar 1839. gada 20. martu (skat. 121. nodaļas ievadu).

1–6, Svētajiem ir jāsavāc un jāiz
dod atskaite par viņu ciešanām un 
vajāšanām; 7–10, Tas pats gars, 
kas radīja viltus ticības, arī vada 
svēto vajāšanas; 11–17, Daudzi 
starp visām sektām tomēr pieņems 
patiesību.

Un vēl mēs gribētu piedāvāt 
jūsu pārdomāšanai, vai tas būs 
pareizi, ka visi svētie savāks 

visus faktus par ciešanām un 
apvainojumiem, ko tiem radīju
ši šī štata ļaudis;

2 un arī par visu īpašumu un 
zaudējumu summām, ko viņi ir 
cietuši—gan attiecībā uz repu
tāciju, gan personīgajām trau
mām, tāpat kā uz nekustamo 
īpašumu;

3 un arī visu to personu vār
dus, kas pielikušas roku viņu 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 122:7–123:3 262



apspiešanā, tiktāl, cik viņi var 
tos dabūt un uzzināt.

4 Un varbūt var tikt nozīmēta 
komiteja, lai izmeklētu šīs lietas 
un savāktu ziņojumus un ar zvē
restu apliecinātas rakstveida lie
cības; un arī savākt apmelojošās 
publikācijas, kuras klīst apkārt;

5 un visu, kas ir žurnālos un 
enciklopēdijās, un visus apme
lojošos stāstus, kas ir publicēti 
un tiek rakstīti, un kas to dara; 
un parādītu visu šo velnišķīgo 
nelietību virkni un zemiskās un 
asiņainās uztiepšanas, ko viņi ir 
darījuši pret šiem ļaudīm—

6 lai mēs ne tikai publicētu visai 
pasaulei, bet parādītu tās valdī
bas vadītājiem visās to drūmajās 
un ellišķīgajās krāsās, kā pēdē
jo centienu, ko prasa no mums 
mūsu Debesu Tēvs, pirms mēs 
varam pilnīgi un galīgi pieprasīt 
to solījumu, kas izsauks Viņu no 
Viņa a apslēptās vietas; un arī lai 
visa tauta tiktu atstāta bez attais
nojuma, pirms Viņš var likt lietā 
Savas varenās rokas spēku.

7 Tas ir mūsu kategorisks pie
nākums, ka mums ir jāpateicas 
Dievam, eņģeļiem, ar kuriem 
mēs tiksim vesti stāvēt, un arī 
mums pašiem, mūsu sievām 
un bērniem, kas ir nospiesti 
ar bēdām, skumjām un rūpēm 
zem visnolādētākās slepkavību, 
tirānijas un apspiešanu rokas, 
atbalstītas un skubinātas, un uz
turētas ar tā gara ietekmi, kas tik 
stipri piesaistīja tēvu, kuri bija 
mantojuši melus, ticībai bērnu 
sirdis un piepildīja pasauli ar 

apmulsumu, un ir audzis stip
rāks un stiprāks, un tagad ir 
patiesi galvenais samaitātības 
dzinulis, un visa a zeme vaid 
zem viņa nekrietnību smaguma.

8 Tas ir dzelzs a jūgs, tā ir stipra 
virve; tie ir elles roku dzelži un 
važas, un skavas, un valgi.

9 Tādēļ tas ir kategorisks pie
nākums, lai mēs pateiktos ne 
tikai mūsu sievām un bērniem, 
bet atraitnēm un bāreņiem, 
kuru vīri un tēvi ir tikuši a no
slepkavoti zem šīs dzelzs rokas;

10 šie tumšie un nomelnojo
šie darbi ir pietiekami, lai liktu 
pašai ellei nodrebēt un stāvēt, 
šausmās trīcot un bālot, un paša 
velna rokām trīcēt un tapt trie
kas ķertām.

11 Un arī tas ir kategorisks pie
nākums, lai mēs pateiktos visai 
augošajai paaudzei un visiem 
sirdsšķīstajiem—

12 jo ir vēl daudzi uz zemes 
starp visām sektām, grupām un 
nosaukumiem, kuri ir cilvēku 
smalkās viltības, ar ko tie gaida, 
lai piekrāptu, a apžilbināti un kuri 
ir atturēti no patiesības tāpēc, ka 
viņi b nezina, kur to atrast—

13 tādēļ, ka mums ir jāizšķiež 
un jāizsmeļ savas dzīves, nesot 
gaismu visās tumsas a apslēp
tajās vietās, kur vien mēs tās 
zinām; un tās patiesi tiek paslu
dinātas no debesīm—

14 tas tad ir jādara ar lielu no
pietnību.

15 Lai neviens cilvēks to neuz
skata par sīkumu; jo ir daudz 
kas, kas ir nākotnē, kas attiecas 

123 6 a M&D 101:89; 
121:1, 4.

 7 a Moz. 7:48–49.

 8 a src Jūgs.
 9 a M&D 98:13; 124:54.
 12 a Kol. 2:8;  

M&D 76:75.
  b 1. Nef. 8:21–23.
 13 a 1. kor. 4:5.
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124. NODAĻA
Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Navū, Ilinoisas štatā, 
1841. gada 19. janvārī. Dēļ pieaugošām vajāšanām un nelikumīgām 
rīcībām, ko pret tiem veica oficiālas amatpersonas, svētie bija tikuši 
piespiesti pamest Misūri štatu. Izskaušanas pavēle, ko bija izdevis 
Lilburns V. Bogss, Misūri štata gubernators, datēta ar 1838. gada 
27. oktobri, nebija atstājusi tiem izvēli. 1841. gadā, kad šī atklāsme 
tika dota, Navū pilsēta, kas aizņēma bijušā Komerces ciema teritori
ju Ilinoisas štatā, tika svēto uzcelta, un šeit tika izveidota Baznīcas 
galvenā mītne.

1–14, Džozefam Smitam tiek pavē
lēts sūtīt svinīgu ziņu par evaņģē
liju Savienoto Valstu prezidentam, 
gubernatoriem un visu tautu vald
niekiem; 15–21, Hairams Smits, 
Deivids V. Patens, Džozefs Smits, 
vecākais, Sidnijs Rigdons un citi 
gan starp dzīvajiem, gan miruša
jiem ir svētīti par savu godprātību 
un tikumību; 22–28, Svētajiem 
tiek pavēlēts uzcelt namu svešinie
ku uzņemšanai un templi Navū; 
29–36, Kristīšanās par miruša
jiem ir jāveic tempļos; 37–44, Tā 
Kunga ļaudis vienmēr ceļ tempļus 
svēto priekšrakstu izpildīšanai; 
45–55, Svētie tiek atbrīvoti no 
tempļa celšanas Džeksonas ap
gabalā dēļ tā, ka viņu ienaidnieki 
tos apspiež; 56–83, Tiek doti no
rādījumi Navū nama celtniecībai; 

84–96, Hairams Smits tiek aici
nāts būt par patriarhu, saņemt 
atslēgas un stāties Olivera Kau
derija vietā; 97–122, Viljamam Lo 
un citiem tiek doti padomi viņu 
darbos; 123–145, Tiek nosauktas 
vispārējās un vietējās amatperso
nas, līdz ar viņu pienākumiem un 
kvorumu piederību.

Patiesi tā saka Tas Kungs tev, 
Manu kalp Džozef Smit, Es esmu 
ļoti apmierināts ar tavu upuri un 
atzīšanos, ko tu esi veicis; jo šim 
nolūkam Es esmu tevi cēlis, lai 
Es varētu parādīt Savu gudrību 
caur zemes a vājajiem.

2 Tavas lūgšanas ir pieņema
mas Manā priekšā; un, atbildot 
uz tām, Es saku tev, ka tu tagad 
tiec aicināts nekavējoties sūtīt 

 16 a Jēk. v. 3:4;  
Al. 37:6–7;  
M&D 64:33.

 17 a M&D 59:15.
  b 2. Moz. 14:13.
124 1 a 1. kor. 1:26–28; 

   M&D 1:19; 35:13.

uz svētajiem, kas ir atkarīgs no 
šīm lietām.

16 Jūs zināt, brāļi, ka ļoti lie
lam kuģim ļoti daudz labuma 
vētras laikā a dod ļoti mazs stū
res rats, turot to pret vēju un 
viļņiem.

17 Tādēļ, dārgi mīļotie brāļi, 
darīsim a priecīgi visu, kas ir 
mūsu spēkos; un tad lai mēs 
varētu stāvēt mierīgi, ar pilnī
gu pārliecību, lai redzētu Dieva 
b glābšanu un kā Viņa elkonis 
tiks atsegts.
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 2 a src Stabs.
 3 a Psm. 119:46;  

Mat. 10:18;  
M&D 1:23.

 4 a src Lēnprātīgs, 
Lēnprātība.

 7 a Psm. 103:15–16;  

Jes. 40:6–8;  
1. Pēt. v. 1:24–25.

 8 a Mat. 8:12;  
Al. 40:13;  
M&D 101:91; 112:24.

 9 a Jes. 60:1–4.  
src Gaisma, 

Kristus gaisma.
 10 a Mat. 24:44;  

DžS—M 1:48.
 14 a src Pārvaldnieks, 

Pārvaldījums.
 15 a src Smits Hairams.
  b src Godaprāts.

svinīgu ziņu par Manu evaņģē
liju un par šo a stabu, ko Es esmu 
iestādījis, lai būtu par Ciānas 
stūrakmeni, kurš tiks pulēts ar 
izsmalcinātību, līdzīgi pilij.

3 Šī ziņa ir jāsūta visiem a ķē
niņiem uz pasaules četriem stū
riem, godājamam izvēlētajam 
prezidentam un augsti godā
jamiem gubernatoriem tautā, 
kurā tu dzīvo, un visām zemes 
tautām, izkaisītām pa pasauli.

4 Lai tā tiek rakstīta a lēnprā
tības garā un ar Svētā Gara 
spēku, kurš būs tevī visu tās 
rakstīšanas laiku;

5 jo tas tev tiks dots ar Svēto 
Garu zināt Manu gribu attiecībā 
uz šiem ķēniņiem un pilnvaro
tajiem, pat kas notiks ar tiem 
nākotnē.

6 Jo lūk, Es grasos tos aicināt 
pievērst uzmanību Ciānas gais
mai un godībai, jo ir pienācis no
liktais laiks izrādīt tai labvēlību.

7 Aicini tādēļ tos ar skaļu ziņu 
un ar savu liecību, nebaidoties 
tos, jo viņi ir kā a zāle, un visa 
viņu godība kā tās ziedi, kas ātri 
nobirst, lai viņi arī tiktu atstāti 
bez attaisnojuma—

8 un lai Es varētu piemeklēt 
tos piemeklēšanas dienā, kad 
Es atsegšu Sava vaiga aizsegu, 
lai dotu apspiedēja daļu starp 
liekuļiem, kur ir a zobu griešana, 
ja viņi atraidīs Manus kalpus un 
Manu liecību, ko Es esmu tiem 
atklājis.

9 Un vēl Es piemeklēšu un 
mīkstināšu viņu sirdis, daudzu 
no tiem, jūsu labumam, lai jūs 
varētu atrast labvēlību viņu 
acīs, lai viņi varētu nākt pie a pa
tiesības gaismas, un citticībnieki 
pie Ciānas paaugstināšanas jeb 
pacelšanas.

10 Jo Manas piemeklēšanas die
na nāk steidzīgi, a stundā, kad jūs 
to nedomājat; un kur būs Manu 
ļaužu drošība un patvērums 
tiem, kuri no viņiem būs atlikuši?

11 Mostieties, ak zemes ķēniņi! 
Nāciet, ak, nāciet jūs, ar savu 
zeltu un savu sudrabu, lai palī
dzētu Maniem ļaudīm, namam, 
kurā mīt Ciānas meitas.

12 Un vēl, patiesi Es saku tev, 
lai Mans kalps Roberts B. Tomp
sons palīdz tev uzrakstīt šo ziņu, 
jo Es esmu ļoti apmierināts ar 
viņu un lai viņš būtu ar tevi;

13 lai viņš tādēļ uzklausa tavu 
padomu, un Es svētīšu viņu ar 
svētību daudzumu; lai viņš ir 
uzticīgs un patiess visās lietās 
no šī brīža, un viņš būs varens 
Manās acīs;

14 bet lai viņš atceras, ka viņa 
a pārvaldījumu Es pieprasīšu no 
viņa rokām.

15 Un vēl, patiesi Es saku tev, 
svētīts ir Mans kalps a Hairams 
Smits; jo Es, Tas Kungs, mīlu viņu 
dēļ viņa sirds b godaprāta un tā
pēc, ka viņš mīl to, kas ir pareizs 
Manā priekšā—saka Tas Kungs.

16 Vēl lai Mans kalps Džons 
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 16 a src Padoms.
 18 a 2. Moz. 19:4;  

Jes. 40:31.
 19 a M&D 124:130.  

src Patens Deivids V.
  b src Pārtridžs 

Edvards.
  c src Smits Džozefs, 

vecākais.
  d M&D 137:5.
 20 a src Viltus.
 21 a M&D 41:9.  

src Bīskaps.
 22 a M&D 124:56–60.
 23 a 5. Moz. 31:12;  

Mat. 25:35, 38.
  b M&D 124:2.

K. Be nets palīdz tev tavā darbā, 
sūtot Manu vārdu zemes ķēni
ņiem un ļaudīm, un ir ar tevi, 
patiesi tevi, Manu kalpu Džo
zefu Smitu, ciešanu stundā; un 
viņa alga nezudīs, ja viņš pie
ņems a padomu.

17 Un dēļ savas mīlestības viņš 
būs varens, jo viņš būs Mans, ja 
viņš to darīs—saka Tas Kungs. 
Es esmu redzējis to darbu, ko 
viņš ir darījis, ko Es pieņemu, 
ja viņš turpinās, un Es kronēšu 
viņu ar svētībām un lielu godī
bu.

18 Un vēl, Es saku tev, ka tā 
ir Mana griba, lai Mans kalps 
Laimens Vaits turpina sludināt 
Ciānai lēnprātības garā un at
zīt Mani pasaules priekšā; un 
Es nesīšu viņu augšup kā uz 
a ērgļa spārniem, un viņš radīs 
godību un slavu sev un Manam 
Vārdam.

19 Lai, kad viņš pabeigs savu 
darbu, Es varētu pieņemt viņu 
pie Sevis, tāpat kā Es pieņēmu 
Savu kalpu a Deividu Patenu, 
kurš tagad ir ar Mani, un arī 
Savu kalpu b Edvardu Pārtridžu, 
un arī Savu kalpu krietni gados 
c Džozefu Smitu, vecāko, kurš 
sēž d ar Ābrahāmu pie viņa labās 
rokas, un svētīts un svēts viņš ir, 
jo viņš ir Mans.

20 Un vēl, patiesi Es saku tev, 
Mans kalps Džordžs Millers ir 
bez a viltības; viņam var uzticē
ties viņa sirds godaprāta dēļ; 
un par to mīlestību, kas viņam 

ir pret Manu liecību, Es, Tas 
Kungs, mīlu viņu.

21 Es tādēļ saku tev, Es apstip
rinu uz viņa galvas a bīskapa 
amatu, līdzīgi kā Manam kal
pam Edvardam Pārtridžam, lai 
viņš varētu saņemt Mana nama 
ziedojumus, lai viņš varētu iz
dalīt svētības pār Manu naba
dzīgo ļaužu galvām—saka Tas 
Kungs. Lai neviens cilvēks ne
nicina Manu kalpu Džordžu, jo 
viņš godās Mani.

22 Lai Mans kalps Džordžs un 
Mans kalps Laimens, un Mans 
kalps Džons Snaiders, un citi ceļ 
a namu Manam Vārdam, tādu, 
kā Mans kalps Džozefs tiem rā
dīs, tai vietā, kuru arī viņš tiem 
parādīs.

23 Un tas būs nams uzņemša
nai, nams, lai svešinieki varētu 
nākt no tālienes un rast tur pa
jumti; tādēļ lai tas ir labs nams, 
visādā mērā cienīgs atzīšanai, 
lai noguris a ceļotājs varētu at
rast veselību un drošību, kamēr 
viņš pārdomās Tā Kunga vārdu; 
un to b stūrakmeni, ko Es esmu 
nolicis Ciānai.

24 Šis nams būs veselīgs mā
joklis, ja tas tiks uzcelts Manam 
Vārdam un ja pārvaldnieks, kas 
tam tiks iecelts, neļaus nekādai 
apgānīšanai nākt pār to. Tam 
jābūt svētam, vai arī Tas Kungs, 
jūsu Dievs, tur nemitīs.

25 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai visi Mani svētie no tā
lienes nāk.
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 27 a M&D 109:5.  
src Templis,  
Tā Kunga nams.

  b 2. Moz. 25:8;  
M&D 97:15–17.

 28 a src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 29 a M&D 128:13.
  b 1. kor. 15:29;  

M&D 127:6; 138:33.  
src Glābšana 
mirušajiem;  
Kristīšana, Kristīt—
Kristīšana par 
mirušajiem.

 31 a M&D 97:10.
 34 a M&D 110:14–16.  

src Priesterības 

atslēgas.
 36 a Jes. 4:5–6.
 37 a src Mazgāt, Mazgāts, 

Mazgāšana.
 38 a 2. Moz. 25:1–9; 33:7.  

src Saiešanas telts 
(tabernakuls).

26 Un sūtiet ātrus vēstnešus, jā, 
izraudzītus vēstnešus, un sakiet 
viņiem: Nāciet ar visu savu zel
tu un savu sudrabu, un saviem 
dārgakmeņiem, un ar visām 
savām senlietām, un ar visiem, 
kam ir zināšanas par senlietām, 
kas grib nākt, var nākt, un nesiet 
buksusa koku un egles koku, un 
priedes koku kopā ar visiem vēr
tīgajiem zemes kokiem;

27 un ar dzelzi, ar varu un ar 
misiņu, un ar cinku, un ar visām 
jūsu zemes dārglietām; un celiet 
a namu Manam Vārdam, lai Vi
suaugstākais tur b mājotu.

28 Jo nav vieta atrodama uz 
zemes, kur Viņš varētu nākt un 
a atjaunot atkal to, kas priekš 
jums tika zaudēts, jeb ko Viņš 
bija paņēmis prom, patiesi 
priesterības pilnību.

29 Jo nav a kristāmbaseina uz 
zemes, lai viņi—Mani svētie—
taptu b kristīti par tiem, kas ir 
miruši,—

30 jo šis priekšraksts pieder 
Manam namam un nevar būt 
Man pieņemams, kā tikai jūsu 
nabadzības dienās, kad jūs ne
esat spējīgi uzcelt Man namu.

31 Bet Es pavēlu jums, visiem 
jums, Mani svētie, a uzcelt Man 
namu; un Es dodu jums pie
tiekami laika, lai uzceltu Man 
namu; un šajā laikā jūsu kristī
šanās būs Man pieņemamas.

32 Bet lūk, šī norīkojuma bei
gās jūsu kristīšanās par jūsu 
mirušajiem nebūs Man pieņe
mamas; un, ja jūs nedarīsit šīs 
lietas, norīkojuma beigās jūs 
tiksit noraidīti kā baznīca, ar 
saviem mirušajiem—saka Tas 
Kungs, jūsu Dievs.

33 Jo patiesi Es saku jums, ka 
pēc tam, kad jums būs bijis pie
tiekami laika, lai uzceltu Man 
namu, kuram pieder kristīšanās 
par mirušajiem priekšraksts un 
kā dēļ tas tika nodibināts pirms 
pasaules radīšanas, jūsu kristī
šanās par jūsu mirušajiem nevar 
būt Man pieņemamas;

34 jo tanī ir noteiktas svētās 
priesterības a atslēgas, lai jūs va
rētu saņemt slavu un godību.

35 Un pēc šī laika jūsu kristīša
nās par mirušajiem no tiem, kas 
ir izkaisīti svešumā, nav Man 
pieņemamas—saka Tas Kungs.

36 Jo tas ir noteikts, ka Ciānā 
un tās stabos, un Jeruzālemē, ta
jās vietās, ko Es esmu nozīmējis 
a patvērumam, būs vietas jūsu 
kristīšanai par jūsu mirušajiem.

37 Un vēl patiesi Es saku jums, 
kā jūsu a mazgāšanas var būt 
Man pieņemamas, ja vien jūs tās 
neizpildāt namā, kuru jūs esat 
uzcēluši Manam Vārdam?

38 Jo šī iemesla dēļ Es pavē
lēju Mozum, lai viņš uzceltu 
a saiešanas telti, lai viņi nestu to 
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 38 b src Templis,  
Tā Kunga nams.

 39 a 2. Moz. 29:7.  
src Iesvaidīšana.

  b src Priekšraksti—
Aizstājošs 
priekšraksts.

  c M&D 88:117.

  d M&D 13; 84:31; 
128:24;  
DžS—V 1:69.

  e Ec. 41:4;  
M&D 45:32; 
87:8; 101:22.

 41 a TA 1:9.
  b M&D 121:26–32.

  c Ef. 1:9–10;  
M&D 27:13; 112:30.

 42 a M&D 95:14–17.
 44 a src Svēts.
 45 a M&D 1:38.  

src Pravietis.
 47 a src Zvērests.
 48 a 5. Moz. 28:15.

līdzi tuksnesī, un uzcelt b namu 
apsolītajā zemē, lai šie priekš
raksti tiktu atklāti, kas bija no
slēpti jau pirms bija pasaule.

39 Tādēļ patiesi Es saku jums, 
ka jūsu a iesvaidīšanas un jūsu 
mazgāšanas, un jūsu b kristī
šanās par mirušajiem, un jūsu 
c svētās sapulces, un jūsu pie
miņas par jūsu d upuriem, ko 
pienesuši Levija dēli, un par 
jūsu Dieva vārdiem jūsu e vis
svētākajās vietās, kur jūs saņe
mat sarunas, un jūsu likumi un 
spriedumi atklāsmju un Ciānas 
dibināšanas sākumam un visu 
tās iedzīvotāju godībai, slavai 
un endaumentam tiek noteikti 
ar Mana svētā nama priekšrak
stu, kuru Maniem ļaudīm vien
mēr tiek pavēlēts uzcelt Manam 
svētajam Vārdam.

40 Un patiesi Es saku jums, lai 
šis nams tiek uzcelts Manam 
Vārdam, lai Es varētu atklāt Sa
vus priekšrakstus tanī Saviem 
ļaudīm;

41 jo Man labpatīk a atklāt 
Manai baznīcai tās lietas, kas ir 
tikušas turētas b apslēptas kopš 
pasaules radīšanas, lietas, kas 
piederas c laiku pilnības atklā
šanai.

42 Un a Es parādīšu Sa vam 
kalpam Džozefam visu, kas pie
deras šim namam un tā pries
terībai, un to vietu, kur tam ir 
jātiek uzceltam.

43 Un jums to būs celt tajā 
vietā, kur jūs esat iecerējuši to 
celt, jo tas ir tas gabals, ko Es 
esmu izraudzījis, lai jūs tur to 
celtu.

44 Ja jūs strādāsit ar visu savu 
spēku, Es iesvētīšu šo gabalu, 
lai tas tiktu darīts a svēts.

45 Un ja Mani ļaudis uzklau
sīs Manu balsi un Manu a kalpu 
balsis, kurus Es esmu nozīmējis 
vadīt Savus ļaudis, lūk, patiesi 
Es saku jums, viņi netiks izkus
tināti no savas vietas.

46 Bet, ja viņi neuzklausīs 
Manu balsi, nedz to vīru balsi, 
kurus Es esmu nozīmējis, viņi 
netiks svētīti, tāpēc ka viņi ap
gāna Manas svētās zemes un 
Manus svētos priekšrakstus, un 
statūtus, un Manus svētos vār
dus, kurus Es tiem dodu.

47 Un notiks, ka, ja jūs uzcel
sit namu Manam Vārdam un 
nedarīsit tās lietas, ko Es saku, 
Es neizpildīšu to a zvērestu, ko 
Es jums devu, nedz izpildīšu 
solījumus, kurus jūs gaidāt 
no Manām rokām—saka Tas 
Kungs.

48 Jo svētību a vietā jūs paši 
ar saviem darbiem nesat lās
tus, niknumu, sašutumu un 
sodus paši pār savām galvām 
ar savām muļķībām un ar vi
sām savām negantībām, ko jūs 
darāt Manā priekšā—saka Tas 
Kungs.
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 49 a src Uzcītība.
  b M&D 56:4; 137:9.
 50 a Mos. 12:1.
  b 5. Moz. 5:9;  

M&D 98:46–47.
  c src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.
 51 a M&D 115:11.

  b src Džeksonas 
apgabals, Misūri 
štats (ASV).

 52 a M&D 121:11–23.
 54 a src Šķīsts, Šķīstība.
  b M&D 98:13; 103:27–28.
 55 a M&D 127:4.
  b Ābr. 3:25.

 56 a M&D 124:22–24.
 58 a 1. Moz. 12:3; 22:18;  

Ābr. 2:11.  
src Ābrahāms.

  b M&D 110:12.  
src Ābrahāma  
derība.

49 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka tad, kad Es dodu pa
vēli jebkuram no cilvēku dēliem 
darīt darbu Manam Vārdam, un 
šie cilvēku dēli iet ar visu savu 
spēku un ar visu, kas tiem ir, lai 
izpildītu šo darbu, un nepārstāj 
būt a uzcītīgi, un viņu ienaidnie
ki nāk uz tiem un traucē tiem 
izpildīt to darbu, lūk, Man vairs 
nepienākas b pieprasīt to darbu 
no šo cilvēku dēlu rokām, bet 
pieņemt viņu upurus.

50 Un nekrietnības un Manu 
svēto likumu un pavēļu pārkāp
šanu Es a uzlikšu uz to galvām, 
kuri traucēja Manu darbu, līdz 
trešajai un ceturtajai b paau
dzei, tik ilgi, cik viņi c nenožēlos 
grēkus un ienīdīs Mani—saka 
Dievs Tas Kungs.

51 Tādēļ šī iemesla dēļ Es 
esmu pieņēmis to upurus, ku
riem Es pavēlēju uzcelt pilsē
tu un a namu Manam Vārdam 
b Džeksonas apgabalā, Misūri 
štatā, un kuriem traucēja viņu 
ienaidnieki—saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs.

52 Un Es atbildēšu ar a sodu, 
niknumu un sašutumu, gau
došanu un ciešanām, un zobu 
griešanu pār viņu galvām līdz 
trešajai un ceturtajai paaudzei, 
tik ilgi, kamēr viņi nenožēlos 
grēkus un ienīdīs Mani—saka 
Tas Kungs, jūsu Dievs.

53 Un šo Es dodu jums par 

paraugu, jūsu mierināšanai par 
visiem tiem, kuriem ir ticis pa
vēlēts izdarīt darbu un kuriem 
ir traucējušas viņu ienaidnieku 
rokas un apspiešana—saka Tas 
Kungs, jūsu Dievs.

54 Jo Es esmu Tas Kungs, jūsu 
Dievs, un izglābšu visus tos no 
jūsu brāļiem, kas ir a sirdsšķīsti 
un kas tikuši b nogalināti Misūri 
zemē—saka Tas Kungs.

55 Un vēl, patiesi Es saku 
jums—Es pavēlu jums atkal celt 
a namu Manam Vārdam, patiesi 
šinī vietā, lai jūs varētu b pierādīt 
Man, ka jūs esat uzticīgi visās 
lietās, ko Es jums pavēlu, lai Es 
varētu svētīt jūs un kronēt jūs 
ar slavu, nemirstību un mūžīgo 
dzīvi.

56 Un tagad Es saku jums, kas 
attiecas uz Manu uzņemšanas 
a namu, ko Es esmu pavēlējis 
jums uzcelt svešinieku uzņem
šanai, lai tas tiek uzcelts Manam 
Vārdam, un lai tas tiek nosaukts 
Manā Vārdā, un lai Manam kal
pam Džozefam un viņa namam 
ir vieta tanī no paaudzes paau
dzē.

57 Jo šo iesvaidīšanu Es esmu 
licis uz viņa galvu, ka viņa svē
tības tiks arī uzliktas uz viņa 
pēcteču galvām pēc viņa.

58 Un kā Es teicu a Ābrahāmam 
attiecībā par zemes ciltīm, tāpat 
Es saku Sa vam kalpam Džoze
fam: Tevī un tavos b pēcnācējos 
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 61 a Jes. 61:3; Ec. 34:29.   b src Sargāt, Sargs.

tiks svētītas visas ciltis virs ze
mes.

59 Tādēļ lai Manam kalpam 
Džozefam un viņa pēcnācējiem 
pēc viņa ir vieta šajā namā no 
paaudzes paaudzē, mūžīgi mū
žos—saka Tas Kungs.

60 Un lai tā nama vārds tiek 
nosaukts Navū Nams, un lai 
tas ir burvīgs mājoklis cilvēkam 
un atpūtas vieta nogurušam 
ceļiniekam, lai viņš varētu pār
domāt par Ciānas godību un 
šī—tās pamatakmeņa—godību;

61 lai viņš varētu saņemt arī 
padomu no tiem, kurus Es esmu 
nolicis būt kā slavas a augus un 
b sargus pār viņas sienām.

62 Lūk, patiesi Es saku jums, 
lai Mans kalps Džordžs Millers 
un Mans kalps Laimens Vaits, 
un Mans kalps Džons Snaiders, 
un Mans kalps Pīters Hāss or
ganizējas un nozīmē vienu no 
viņiem būt par prezidentu pār 
viņu kvorumu ar nolūku uzcelt 
to namu.

63 Un viņiem jāpieņem pamat
likums, ar ko tie varēs saņemt 
naudu par akcijām šī nama celt
niecībai.

64 Un viņiem nebūs pieņemt 
mazāk kā piecdesmit dolāru 
par vienu akciju tanī namā, un 
viņiem būs atļauts saņemt piec
padsmit tūkstošus dolāru no 
viena cilvēka par akcijām tajā 
namā.

65 Bet viņiem nebūs atļauts 
pieņem vairāk par piecpadsmit 
tūkstošiem dolāru par akcijām 
no viena cilvēka.

66 Un viņiem nebūs ļauts 

pieņemt mazāk par piecdesmit 
dolāriem par vienu akciju no 
viena cilvēka tanī namā.

67 Un viņiem nebūs ļauts 
pieņemt nevienu cilvēku par 
šī nama akcionāru, ja vien tas 
nesamaksās par savām akcijām 
viņiem tieši rokās tanī brīdī, kad 
viņš saņems akcijas;

68 un atbilstoši akciju kapitāla 
summai, ko viņš samaksās tiem 
rokās, viņš saņems akcijas tanī 
namā; bet, ja viņš neko nesa
maksās tiem rokās, viņš nesa
ņems nevienu akciju tajā namā.

69 Un ja kāds samaksā par ak
cijām viņiem rokās, tas būs par 
akcijām tajā namā par viņu un 
par viņa paaudzēm pēc viņa, 
no paaudzes paaudzē, tik ilgi, 
cik viņš un viņa mantinieki tu
rēs tās akcijas un nepārdos vai 
neizlaidīs tās akcijas no savām 
rokām pēc savas brīvas gribas 
un rīcības, ja jūs gribat darīt 
Manu gribu—saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs.

70 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ja Mans kalps Džordžs 
Millers un Mans kalps Laimens 
Vaits, un Mans kalps Džons 
Snaiders, un Mans kalps Pīters 
Hāss saņems kādu apmaksu 
par akcijām savās rokās, nau
dā vai īpašumos, ar ko tie var 
saņemt reālu vērtību naudā, 
viņiem nebūs piešķirt nevienu 
daļu no šī kapitāla nekādiem 
citiem mērķiem kā vien tam na
mam.

71 Un ja viņi piešķirs jebkādu 
daļu no tā kapitāla kaut kur 
citur, nevis tikai tam namam, 
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 71 a Gal. 6:7.
 75 a Sal. Pam. 31:9.

  b 1. Moz. 4:4–5;  
Moz. 5:18–28.

bez akcionāru piekrišanas, un 
neatmaksās četrkārtīgi par akci
jām, ko viņi būs piešķīruši kaut 
kur vēl, nevis tikai tam namam, 
viņi tiks nolādēti un atbrīvoti 
no savas vietas—saka Dievs Tas 
Kungs—jo Es, Tas Kungs, esmu 
Dievs, un Mani nebūs a apsmiet 
nevienā no šīm lietām.

72 Patiesi Es saku jums, lai 
Mans kalps Džozefs maksā par 
akcijām viņiem rokās tā nama 
celtniecībai, kā viņam šķiet labi; 
bet Mans kalps Džozefs nevar 
maksāt vairāk par piecpadsmit 
tūkstošiem dolāru akciju kapi
tālā tanī namā, nedz mazāk par 
piecdesmit dolāriem; nedz arī 
kāds cits cilvēks to var—saka 
Tas Kungs.

73 Un ir arī citi, kas grib zināt 
Manu gribu attiecībā uz viņiem, 
jo viņi to ir prasījuši no Manām 
rokām.

74 Tādēļ Es saku jums attiecībā 
uz Savu kalpu Vinsonu Naitu, ja 
viņš grib darīt Manu gribu, lai 
viņš iegulda akciju kapitālā tajā 
namā sev un savām paaudzēm 
pēc sevis, no paaudzes paaudzē.

75 Un lai viņš paceļ savu balsi 
skaļi un ilgi ļaužu vidū, lai a aiz
stāvētu nabago un trūkumcie
tēju lietu; un lai viņš nepieviļ, 
nedz viņa sirds pagurst; un es 
b pieņemšu viņa upurus, jo tie 
man nebūs kā Kaina upuri, jo 
viņš būs Mans—saka Tas Kungs.

76 Lai viņa ģimene priecājas 
un novērš savu sirdi no cieša
nām; jo Es esmu izraudzījis viņu 
un iesvaidījis viņu, un viņš tiks 
godāts savā namā, jo Es piedošu 

visus viņa grēkus—saka Tas 
Kungs. Āmen.

77 Patiesi Es saku jums, lai 
Mans kalps Hairams iegulda 
akciju kapitālā tajā namā kā vi
ņam šķiet labi, sev un savām pa
audzēm pēc sevis, no paaudzes 
paaudzē.

78 Lai Mans kalps Īzāks Ga
lands iegulda akciju kapitālā 
tajā namā; jo Es, Tas Kungs, 
mīlu viņu par to darbu, ko viņš 
ir darījis, un piedošu visus viņa 
grēkus; tādēļ atcerieties, ka vi
ņam ir daļa tajā namā no paau
dzes paaudzē.

79 Lai Mans kalps Īzāks Ga
lands tiek nozīmēts starp jums 
un tiek Mana kalpa Viljama 
Mārksa ordinēts, un tiek viņa 
svētīts doties ar Manu kalpu 
Hairamu paveikt to darbu, ko 
Mans kalps Džozefs tiem norā
dīs, un viņi tiks bagātīgi svētīti.

80 Lai Mans kalps Viljams 
Mārkss iegulda akciju kapitālā 
tajā namā, kā viņam šķiet labi, 
sev un savām paaudzēm, no pa
audzes paaudzē.

81 Lai Mans kalps Henrijs 
G. Šervuds iegulda akciju kapi
tālā tajā namā, kā viņam šķiet 
labi, sev un saviem pēcnācējiem 
pēc sevis, no paaudzes paaudzē.

82 Lai Mans kalps Viljams 
Lo iegulda akciju kapitālā tajā 
namā par sevi un saviem pēc
nācējiem pēc viņa no paaudzes 
paaudzē.

83 Ja viņš grib darīt Manu gri
bu, lai viņš neņem savu ģime
ni uz austrumu zemēm, pat uz 
Kērtlandi; tomēr Es, Tas Kungs, 
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 84 a 2. Moz. 32:2–4.
 85 a Lūk. 9:62.
 86 a Jāņa atkl. 14:13.  

src Atpūta;  
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 87 a Jāņa 14:15.
  b M&D 121:8; 122:7.
 88 a src Dievs, Dievība—

Dievs Svētais Gars.

 89 a M&D 78:3.
  b tas ir Džozefa 

Smita veiktais 
Bībeles tulkojums.

 90 a src Svētīt, Svētīts, 
Svētība.

  b Psm. 37:25.
 91 a M&D 107:39–40.  

src Patriarhs, 

Patriarhāls.
 92 a src Patriarhālās 

svētības.
 93 a M&D 132:45–47.
  b Mat. 16:19.  

src Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

uzcelšu Kērtlandi, bet Es, Tas 
Kungs, esmu sagatavojis pletni 
tās iedzīvotājiem.

84 Un attiecībā uz Manu kal
pu Almonu Babitu ir daudzas 
lietas, ar ko Es neesmu apmie
rināts; lūk, viņš cenšas noteikt 
savu padomu tā padoma vietā, 
ko Es esmu noteicis, pat Manas 
baznīcas Prezidijam; un viņš iz
veido a zelta teļu, lai Mani ļaudis 
to pielūgtu.

85 Lai neviens cilvēks a nedo
das prom no šīs vietas, kurš 
nācis šurp, cenzdamies turēt 
Manas pavēles.

86 Ja viņi dzīvo šeit, lai viņi 
dzīvo Man; un, ja viņi nomirst 
šeit, lai viņi nomirst Man; jo viņi 
a atpūtīsies no visiem saviem 
darbiem un turpinās savus dar
bus.

87 Tādēļ lai Mans kalps Vil
jams uzticas Man un pārstāj 
baidīties par savu ģimeni zemes 
slimības dēļ. Ja jūs Mani a mīlat, 
turiet Manas pavēles; un zemes 
slimība b vērsīsies jums par go
dību.

88 Lai Mans kalps Viljams iet 
un pasludina Manu mūžīgo 
evaņģēliju ar skaļu balsi un ar 
lielu prieku, kā viņš tiks Mana 
a Gara iedvesmots, Varšavas ie
dzīvotājiem un arī Kārtidžas ie
dzīvotājiem, un arī Berlingtonas 
iedzīvotājiem, un arī Medisonas 

iedzīvotājiem, un gaida pacie
tīgi un uzcītīgi pēc tālākiem 
norādījumiem vispārējā konfe
rencē—saka Tas Kungs.

89 Ja viņš grib darīt Manu gri
bu, lai viņš no šī brīža uzklausa 
Mana kalpa Džozefa padomu 
un ar saviem ienākumiem at
balsta a nabago lietu, un izdod 
jauno Mana svētā vārda b tulko
jumu zemes iedzīvotājiem.

90 Un, ja viņš to darīs, Es a svē
tīšu viņu ar svētību daudzumu, 
ka viņš netiks pamests, nedz 
viņa pēcnācēji tiks atrasti b uba
gojot maizi.

91 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai Mans kalps Viljams 
tiek nozīmēts, ordinēts un ie
svaidīts kā padomnieks Manam 
kalpam Džozefam Mana kalpa 
Hairama vietā, lai Mans kalps 
Hairams varētu ieņemt prieste
rības un a patriarha amatu, kurš 
viņam tika noteikts no viņa tēva 
ar svētību un arī likumīgi;

92 ka no šī brīža viņš turēs 
a patriarhālo svētību atslēgas pār 
visu Manu ļaužu galvām,

93 lai katrs, kuru viņš svētī, 
tiktu svētīts, un kuru viņš a no
lād, tiktu nolādēts; lai viss, ko 
viņš b saistīs uz zemes, būtu 
saistīts debesīs; un viss, ko viņš 
atraisīs uz zemes, būtu atraisīts 
debesīs.

94 Un no šī laika turpmāk Es 
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 94 a M&D 107:91–92.  
src Gaišreģis, 
redzētājs.

 95 a M&D 6:28.
  b src Kauderijs Olivers.
 97 a src Pazemīgs, 

Pazemība.

  b src Viltus.
  c src Mierinātājs.
 98 a Marka 16:17–18.  

src Gara dāvanas.
  b src Dziedināt, 

Dziedināšana.
 99 a M&D 84:71–73.

  b 2. Moz. 19:4;  
Jes. 40:31.

 103 a src Rigdons Sidnijs.
 104 a 2. Moz. 4:14–16;  

2. Nef. 3:17–18;  
M&D 100:9–11.

nozīmēju viņu, lai viņš būtu 
pravietis un a gaišreģis, un at
klājējs Manai baznīcai tāpat kā 
Mans kalps Džozefs;

95 lai viņš varētu rīkoties 
saskaņoti arī ar Manu kalpu 
Džozefu, un lai viņš pieņemtu 
padomu no Mana kalpa Džo
zefa, kurš rādīs viņam tās a at
slēgas, ar kurām viņš var lūgt 
un saņemt, un tiks kronēts ar 
to pašu svētību un godību, un 
slavu, un priesterību, un pries
terības dāvanām, kas kādreiz 
tika dotas viņam, kas bija Mans 
kalps b Olivers Kauderijs;

96 lai Mans kalps Hairams lie
cinātu par tām lietām, ko Es vi
ņam rādīšu, lai viņa vārds būtu 
svētā piemiņā no paaudzes uz 
paaudzi mūžīgi mūžos.

97 Lai Mans kalps Viljams Lo 
arī saņem tās atslēgas, ar kurām 
viņš var lūgt un saņemt svētī
bas; lai viņš ir a pazemīgs Manā 
priekšā un ir bez b viltus, un 
viņš saņems Manu Garu, patiesi 
c Mierinātāju, kurš pavēstīs tam 
patiesību par visām lietām un 
dos tam tanī pašā stundā, kas 
viņam jārunā.

98 Un šīs a zīmes sekos vi
ņam—viņš b dziedinās slimos un 
izdzīs velnus, un tiks izglābts 
no tiem, kas gribētu dot viņam 
nāvējošu indi;

99 un viņš tiks vadīts pa ta
kām, kur a indīgās čūskas nevar 
iedzelt viņam papēdī, un b iztēlē 

savās domās viņš pacelsies kā 
ērgļa spārnos.

100 Un gadījumā, ja Es gribē
šu, lai viņš uzceļ mirušos, lai 
viņš neaiztur savu balsi.

101 Tādēļ lai Mans kalps Vil
jams sauc skaļi, nesaudzēdams, 
ar prieku un līksmību, un ar Ozi
anna Tam, kurš sēž tronī mūžīgi 
mūžos—saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs.

102 Lūk, Es saku jums, Man ir 
krājumā misija priekš Mana kal
pa Viljama un Mana kalpa Hai
rama, un tikai priekš viņiem; un 
lai Mans kalps Džozefs paliek 
mājās, jo viņš ir vajadzīgs. Pārē
jo Es jums parādīšu vēlāk. Patie
si tā. Āmen.

103 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, ja Mans kalps a Sidnijs kal
pos Man un būs par padomnie
ku Manam kalpam Džozefam, 
lai viņš ceļas un nāk, un stājas 
sava aicinājuma amatā, un pa
zemojas Manā priekšā.

104 Un ja viņš upurēs Man pie
ņemamu upuri un atzīšanos, un 
paliks ar Maniem ļaudīm, lūk, 
Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, dzie
dināšu viņu, ka viņš tiks izdzie
dināts; un viņš pacels savu balsi 
kalnos un būs par a runasvīru 
Mana vaiga priekšā.

105 Lai viņš nāk un izvie
to savu ģimeni kaimiņos, kur 
Mans kalps Džozefs dzīvo.

106 Un visos savos ceļojumos 
lai viņš paceļ savu balsi kā ar 
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 107 a M&D 124:2–4.
 108 a M&D 124:82–83.
 109 a src Navū, Ilinoisas 

štats (ASV).

 113 a Mat. 25:14–30.
 114 a Mat. 23:12;  

M&D 101:42.
 116 a Kol. 3:14.  

src Žēlsirdība.
 120 a Mat. 5:37;  

M&D 98:7.

bazūnes skaņu un brīdina ze
mes iedzīvotājus bēgt no nāka
mā niknuma.

107 Lai viņam palīdz Mans 
kalps Džozefs, un arī lai Mans 
kalps Viljams Lo palīdz Manam 
kalpam Džozefam sarakstīt 
a svinīgu ziņu zemes ķēniņiem, 
kā Es jums pirms tam teicu.

108 Ja Mans kalps Sidnijs 
grib darīt Manu gribu, lai viņš 
nepārceļ savu ģimeni uz a aus
trumu zemēm, bet lai nomaina 
savu mājokli, patiesi kā Es esmu 
teicis.

109 Lūk, tā nav Mana griba, 
lai viņš meklētu drošību un pa
tvērumu ārpus tās pilsētas, ko 
Es jums esmu noteicis, patiesi 
a Navū pilsētas.

110 Patiesi, Es saku jums, pat 
tagad, ja viņš uzklausīs Manu 
balsi, ar viņu viss būs labi. Pa
tiesi tā. Āmen.

111 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai Mans kalps Amoss 
Deiviss maksā akciju kapitālu 
to rokās, kurus Es esmu nozī
mējis uzcelt namu uzņemšanai, 
patiesi Navū Namu.

112 To lai viņš dara, ja viņš grib 
daļu; un lai viņš uzklausa Mana 
kalpa Džozefa padomu un strā
dā pats ar savām rokām, lai viņš 
varētu iegūt cilvēku uzticību.

113 Un kad viņš pierādīs, ka 
viņš ir uzticīgs visās lietās, kas 
tiks uzticētas viņa pārziņā, jā, 
pat mazumā, viņš tiks darīts par 
a valdnieku pār daudzumu;

114 lai viņš tādēļ a pazemojas, 

lai viņš tiktu paaugstināts. Pa
tiesi tā. Āmen.

115 Un vēl, patiesi Es saku jums, 
ja Mans kalps Roberts D. Fosters 
paklausīs Manai balsij, lai viņš 
ceļ namu Manam kalpam Džo
zefam, saskaņā ar līgumu, ko 
viņš noslēgs ar to, kā durvis tam 
būs atvērtas laiku pa laikam.

116 Un lai viņš nožēlo visu 
savu neprātu un tērpjas a žēl
sirdībā; un pārstāj darīt ļaunu, 
un noliek malā visas savas asās 
runas;

117 un iemaksā akciju kapitālā 
arī Navū Nama kvoruma rokās 
par sevi un par savu paaudzi 
pēc sevis, no paaudzes paaudzē;

118 un uzklausa Manu kalpu 
Džozefa un Hairama, un Viljama 
Lo padomu un pilnvarniekus, 
ko Es esmu aicinājis likt Ciānas 
pamatus; un ar viņu būs labi 
mūžīgi mūžos. Patiesi tā. Āmen.

119 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai neviens cilvēks nemak
sā akciju kapitālā Navū Nama 
kvorumam, ja viņš netic Mormo
na Grāmatai un tām atklāsmēm, 
ko Es esmu jums devis—saka 
Tas Kungs, jūsu Dievs;

120 jo tas, kas ir a vairāk vai ma
zāk nekā šis, nāk no ļauna, un 
tiks pavadīts ar lāstiem un nevis 
svētībām—saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs. Patiesi tā. Āmen.

121 Un vēl, patiesi Es saku 
jums, lai Navū Nama kvoru
mam ir taisnīga atlīdzība algā 
par visiem viņu darbiem, ko viņi 
dara Navū Nama celtniecībā; un 
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 123 a src Amats, 
Amatpersona.

  b src Priesterības 
atslēgas.

  c src Melhisedeka 
priesterība.

 124 a src Patriarhs, 
Patriarhāls.

  b src Saistīt, Saistīšana 

(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  c M&D 76:53; 88:3–4.  
src Apsolījuma 
Svētais Gars.

  d Ef. 4:30.
  e Jāņa atkl. 3:10.
 125 a M&D 21:1.  

src Gaišreģis, 

redzētājs.
 126 a M&D 90:4–5.
 127 a src Jangs Brigams.
 128 a src Apustulis.
  b Marka 16:15.
 130 a src Patens Deivids V.
  b M&D 124:19.
 131 a src Augstā padome.

lai viņu algas būtu, kā viņi vie
nosies savā starpā attiecībā uz 
to lielumu.

122 Un lai katrs cilvēks, kurš 
iemaksā akciju kapitālā, sedz 
savu daļu no viņu algām, ja būs 
nepieciešams, viņu uzturam—
saka Tas Kungs—savādāk viņu 
darbi tiks ieskaitīti tiem kā daļa 
akciju kapitālā tajā namā. Patie
si tā. Āmen.

123 Patiesi Es saku jums, Es ta
gad dodu jums a amatpersonas, 
kas pieder Manai priesterībai, 
lai jūs varētu turēt tās b atslēgas, 
patiesi priesterības, kura ir pēc 
c Melhisedeka kārtas, kura ir 
pēc Mana Vienpiedzimušā Dēla 
kārtas.

124 Vispirms Es dodu jums 
Hairamu Smitu būt par a patri
arhu pār jums, lai turētu Manas 
baznīcas b saistīšanas svētības, 
pat c solījuma Svēto Garu, ar ko 
jūs esat d apzīmogoti pestīšanas 
dienai, lai jūs varētu nekrist, ne
skatoties uz e kārdināšanas stun
du, kas var nākt pār jums.

125 Es dodu jums Savu kalpu 
Džozefu būt par prezidējošo 
elderu pār visu Manu baznīcu, 
būt par tulku, atklājēju, a gaišre
ģi un pravieti.

126 Es dodu viņam par pa
domniekiem Savu kalpu Sid
niju Rigdonu un Savu kalpu 
Viljamu Lo, lai viņi varētu 

veidot kvorumu un Augstāko 
prezidiju, lai saņemtu a Dieva 
vārdus visai baznīcai.

127 Es dodu jums Savu kalpu 
a Brigamu Jangu būt par prezi
dentu pār Divpadsmito ceļojošo 
padomi;

128 šie a Divpadsmit tur atslē
gas, lai atvērtu Manas valstības 
pilnvaras pār četriem zemes stū
riem un pēc tam b sūtītu Manu 
vārdu katrai radībai.

129 Tie ir Hibers Č.  Kimbals, 
Pārlijs P.  Prets, Orsons Prets, 
Orsons Haids, Viljams Smits, 
Džons Teilors, Džons E. Peidžs, 
Vilfords Vudrafs, Vilards Ri
čardss, Džordžs A. Smits;

130 a Deividu Patenu Es esmu 
b paņēmis pie Sevis; lūk, viņa 
priesterību neviens cilvēks vi
ņam neatņem; bet, patiesi Es 
saku jums, citam ir jātiek nozī
mētam tajā pašā aicinājumā.

131 Un vēl, Es saku jums, Es 
dodu jums a Augsto padomi Ci
ānas pamatakmenim—

132 proti: Samuēls Bents, 
Henrijs G.  Šervuds, Džordžs 
V.  Heriss, Čārlzs C. Ričs, Tomass 
Grovers, Ņūels Naits, Deivids 
Dorts, Dunbars Vilsons—Sei
moru Bransonu Es esmu paņē
mis pie Sevis; neviens cilvēks 
neatņem viņam priesterību, bet 
citam ir jātiek nozīmētam tajā 
pašā priesterībā viņa vietā; un 
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 134 a src Stabs.
 137 a M&D 107:11–12, 

89–90.  
src Elders (vecajs, 

vecajais, vecākais);  
Kvorums.

 138 a src Septiņdesmitais.
 141 a M&D 68:14; 107:15.

  b src Mācība un 
Derības.

 143 a Ef. 4:11–14.

patiesi Es saku jums, lai Mans 
kalps Ārons Džonsons tiek or
dinēts šajā aicinājumā viņa 
vietā—Deivids Fulmers, Alfeus 
Katlers, Viljams Hantingtons.

133 Un vēl Es dodu jums Donu 
K. Smitu būt par prezidentu pār 
augsto priesteru kvorumu;

134 šī iecelšana ir izveido
ta ar nolūku apmācīt tos, kuri 
tiks nozīmēti par pastāvīgajiem 
prezidentiem vai kalpotājiem 
dažādos a stabos, izkaisītos pa 
pasauli;

135 un viņi var arī ceļot, ja 
viņi vēlas, bet drīzāk viņi ir or
dinēti par pastāvīgajiem prezi
dentiem; tas ir viņu aicinājuma 
amats—saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs.

136 Es dodu viņam Amasu 
Laimenu un Noa Pakardu par 
padomniekiem, lai viņi varētu 
prezidēt pār Manas baznīcas 
Augsto priesteru kvorumu—
saka Tas Kungs.

137 Un vēl Es saku jums: Es 
dodu jums Džonu  A. Hiksu, 
Samuēlu Viljamsu un Džesiju 
Beikeru, kuru priesterība ir pre
zidēt pār a elderu kvorumu, šis 
kvorums ir nodibināts pastāvī
gajiem kalpotājiem, tomēr viņi 
var ceļot, neskatoties uz to viņi 
ir ordinēti būt par Manas baznī
cas pastāvīgajiem kalpotājiem—
saka Tas Kungs.

138 Un vēl, Es dodu jums Džo
zefu Jangu, Džosiju Baterfīldu, 
Daniēlu Mailsu, Henriju Heri
manu, Zeru Pulsiferu, Lēviju 

Henkoku, Džeimsu Fosteru pre
zidēt pār a Septiņdesmito kvo
rumu;

139 šis kvorums ir nodibināts 
ceļojošajiem elderiem, lai lieci
nātu par Manu Vārdu visā pa
saulē, kur vien ceļojošā Augstā 
padome, Mani apustuļi, tos sū
tīs sagatavot ceļu Mana vaiga 
priekšā.

140 Atšķirība starp šo kvoru
mu un elderu kvorumu ir tā, ka 
vienam ir jāceļo nepārtraukti 
un otram ir jāprezidē pār drau
dzēm laiku pa laikam; vienam 
ir atbildība prezidēt laiku pa 
laikam, un otram nav atbildības 
prezidēt—saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs.

141 Un vēl Es saku jums: Es 
dodu jums Vinsonu Naitu, Sa
muēlu H.  Smitu un Šadrahu 
Roundiju, ja viņš to pieņems, 
prezidēt pār a bīskapību; zināša
nas par minēto bīskapību jums 
ir dotas grāmatā b Mācība un 
Derības.

142 Un vēl Es saku jums: Es 
dodu jums Samuēlu Rolfu un 
viņa padomniekus pār prieste
riem un skolotāju prezidentu 
un viņa padomniekus; un arī 
diakonu prezidentu un viņa 
padomniekus, un arī staba pre
zidentu un viņa padomniekus.

143 Augstāk minētos amatus 
un to atslēgas Es esmu devis 
jums palīdzībai kalpošanas un 
Manu a svēto pilnveidošanas 
darbā un tā pārvaldīšanai.

144 Un pavēli Es dodu jums, 
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 144 a M&D 26:2.  
src Vienprātība.

125 2 a src Jēzus Kristus—
Uzņemties Jēzus 

   Kristus Vārdu.
 3 a src Zarahemla.
 4 a tas ir Nešvila, 

Lī apgabals, 

   Aiovas štats.
  b src Stabs.
126 1 a src Jangs Brigams.
 2 a src Darbi.

ka jums ir jāaizpilda visi šie 
amati un a jāatbalsta to vārdi, 
kurus Es esmu minējis, vai arī 
jābalso pret tiem Manā vispārējā 
konferencē;

145 un ka jums ir jāsagatavo tel
pas visiem šiem amatiem Manā 
namā, kad jūs celsit to Manam 
Vārdam—saka Tas Kungs, jūsu 
Dievs. Patiesi tā. Āmen.

125. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Navū, Ilinoisas štatā, 
1841. gada martā, attiecībā par svētajiem Aiovas teritorijā.

1–4, Svētajiem ir jāceļ pilsētas un 
jāpulcējas Ciānas stabos.

Kāda ir Tā Kunga griba attie
cībā uz svētajiem Aiovas terito
rijā?

2 Patiesi tā saka Tas Kungs: Es 
saku jums, ja tie, kas a sauc sevi 
Manā Vārdā un cenšas būt Mani 
svētie, ja viņi grib darīt Manu 
gribu un turēt Manas pavēles at
tiecībā uz tiem, lai viņi pulcējas 
kopā tajās vietās, ko Es tiem no
rādīšu ar Savu kalpu Džozefu, 
un ceļ pilsētas Manam Vārdam, 

lai viņi varētu sagatavoties tam, 
kas ir krātuvē nākamajam lai
kam.

3 Lai viņi uzceļ pilsētu Manam 
Vārdam uz tās zemes pretim 
Navū pilsētai, un lai tās vārds 
tiek nosaukts a Zarahemla.

4 Un lai visi tie, kas nāk no 
austrumiem un rietumiem, un 
ziemeļiem, un dienvidiem, kam 
ir vēlēšanās tur dzīvot, ņem 
savu mantojumu tanī, tāpat kā 
a Nešvilas pilsētā vai Navū pilsē
tā un visos b stabos, ko Es esmu 
nozīmējis—saka Tas Kungs.

126. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Brigama Janga mājā, 
Navū, Ilinoisas štatā, 1841. gada 9. jūlijā. Šajā laikā Brigams Jangs 
bija divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.

1–3, Brigams Jangs tiek uzslavēts 
par saviem darbiem un turpmāk 
atbrīvots no ceļošanas uz ārzemēm.

Dārgais un ļoti mīļotais brāli 
a Brigam Jang, patiesi tā saka Tas 

Kungs uz tevi: Mans kalp Bri
gam, tas vairs netiek prasīts no 
tavas rokas pamest savu ģimeni 
kā iepriekš, jo tavi upuri Man ir 
pieņemami.

2 Es esmu sūtījis tevi a strādāt 
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127. NODAĻA
Vēstule no pravieša Džozefa Smita pēdējo dienu svētajiem Navū, 
Ilinoisas štatā, kura satur norādījumus attiecībā uz kristīšanos par 
mirušajiem, datēta Navū ar 1842. gada 1. septembri.

1–4, Džozefs Smits gavilē vajāša
nās un bēdās; 5–12, Jātiek vestiem 
pierakstiem attiecībā uz kristīša
nos par mirušajiem.

Tā kā Tas Kungs ir atklājis man, 
ka mani ienaidnieki gan Misūri, 
gan šajā štatā atkal mani vajā, 
un tā kā viņi vajā mani bez a ie
mesla, un nav pat vismazākās 
taisnības vai tiesas ēnas vai no
krāsas no viņu puses, ierosinot 
viņu lietas pret mani; un tā kā 
viņu pretenzijas ir balstītas uz 
vismelnākajiem meliem, es do
māju, ka tas ir noderīgi un gud
rība manī pamest šo vietu uz 
īsu laiku manai paša drošībai 
un šo ļaužu drošībai. Es gribētu 
teikt visiem tiem, ar ko man ir 
darīšanas, ka es atstāju savas 
lietas pārstāvjiem un lietve
žiem, kuri kārtos visas darīša
nas atbilstošā un pareizā veidā 
un skatīsies, lai mani parādi 
tiek dzēsti noteiktā laikā, atdo
dot īpašumu vai kā savādāk, kā 
lieta var prasīt vai kā apstākļi 
var atļaut. Kad es uzzināšu, ka 

vētra ir pāri, tad es atkal atgrie
zīšos pie jums.

2 Un runājot par a briesmām, 
kurām es esmu aicināts iziet 
cauri, tās liekas man tikai sī
kums, tā kā b skaudība un cil
vēka niknums ir bijuši mani 
parastie apstākļi visās manas 
dzīves dienās; un kāda iemesla 
pēc—tas nav saprotams, ja vien 
es nebiju c ordinēts kopš pasau
les radīšanas kādam labam no
lūkam vai sliktam, kā jūs varat 
izvēlēties to nosaukt. Spriediet 
paši. Dievs zina visas šīs lie
tas, vai tās ir labas vai sliktas. 
Bet tomēr dziļš ir tas ūdens, 
kurā es esmu paradis peldēt. 
Tas viss ir kļuvis par manu otro 
dabu; un es jūtos līdzīgi Pāvi
lam—gavilēt d bēdās; jo līdz šai 
dienai manu tēvu Dievs ir at
brīvojis mani no tām visām un 
atbrīvos mani turpmāk, jo, ska
tieties un raugiet, es triumfēšu 
pār visiem saviem ienaidnie
kiem, jo Dievs Tas Kungs to ir  
sacījis.

3 Lai tādēļ visi svētie priecājas 
 3 a src Ģimene.
127 1 a Īj. 2:3;  

Mat. 5:10–12;  
1. Pēt. v. 2:20–23.

 2 a Psm. 23.  
src Vajāt, Vajāšanas.

  b src Skaudība.
  c src Iepriekš 

izredzēšana.
  d 2. kor. 6:4–5.  

src Likstas.

un pūlēties ceļojumos Manam 
Vārdam.

3 Es tādēļ pavēlu tev izsūtīt 

Manu vārdu un īpaši rūpēties 
par savu a ģimeni no šī laika 
turpmāk un mūžīgi. Āmen.
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un ir ārkārtīgi līksmi; jo Israēla 
a Dievs ir viņu Dievs, un Viņš 
nomērīs taisnīgu atlīdzību jeb 
algu pār visu viņu apspiedēju 
galvām.

4 Un vēl patiesi Tā saka Tas 
Kungs: Lai Mana a tempļa darbs 
un visi darbi, ko Es esmu jums 
nolicis, tiktu turpināti un netiktu 
pārtraukti; un lai jūsu b uzcītība 
un jūsu neatlaidība, un pacietī
ba, un jūsu darbi tiek dubultoti, 
jūs nekādā ziņā nezaudēsit savu 
algu—saka Pulku Kungs. Un ja 
viņi jūs c vajā, tāpat viņi vajāja 
praviešus un taisnīgos cilvēkus, 
kas bija pirms jums. Par visu to 
ir alga debesīs.

5 Un vēl es dodu jums vārdu 
attiecībā uz a kristīšanos par jūsu 
b mirušajiem.

6 Patiesi tā saka Tas Kungs 
uz jums par jūsu mirušajiem: 
Kad jebkurš no jums top a kris
tīts par jūsu mirušajiem, lai ir 
b pierakstītājs, un lai viņš ir jūsu 
kristīšanu aculiecinieks; lai viņš 
dzird ar savām ausīm, lai viņš 
var liecināt par patiesību—saka 
Tas Kungs;

7 lai viss, kas ir jūsu pierak
stos, tiktu a pierakstīts debesīs; 
ko jūs b saistāt uz zemes, būtu 
saistīts debesīs; ko jūs atraisāt 
uz zemes, būtu atraisīts debesīs;

8 jo Es grasos a atjaunot uz ze
mes daudzas lietas, kas piede
ras b priesterībai—saka Pulku 
Kungs.

9 Un vēl, lai visi a pieraksti ir 
kārtībā, lai tie tiktu likti Mana 
svētā tempļa arhīvos, lai tiktu 
turēti piemiņā no paaudzes pa
audzē—saka Pulku Kungs.

10 Es teikšu visiem svētajiem, 
ka es vēlos, ar ārkārtīgi spēcīgu 
vēlēšanos, vērsties pie viņiem 
no tribīnes par kristīšanos par 
mirušajiem nākamajā sabatā. 
Bet tā kā tas nav manos spēkos 
to darīt, es rakstīšu Tā Kunga 
vārdu laiku pa laikam par šo 
lietu un sūtīšu jums to pa pas
tu, tāpat kā par daudzām citām 
lietām.

11 Es tagad pagaidām nobei
dzu savu vēstuli laika trūkuma 
dēļ, jo ienaidnieki ir modri, un, 
kā teica Glābējs—nāk a šīs pa
saules valdnieks, bet pār mani 
gan viņš nenieka nespēj.

12 Lūk, mana lūgšana Dievam 
ir, lai jūs visi tiktu izglābti. Un 
es parakstos—jūsu kalps Tai 
Kungā, Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīcas pravietis 
un a gaišreģis.

Džozefs Smits.

 3 a 3. Nef. 11:12–14.
 4 a M&D 124:55.
  b src Uzcītība.
  c src Vajāt, Vajāšanas.
 5 a src Kristīšana, 

Kristīt—Kristīšana 
par mirušajiem.

  b src Glābšana 
mirušajiem.

 6 a 1. kor. 15:29;  

M&D 128:13, 18.
  b M&D 128:2–4, 7.
 7 a src Dzīvības  

grāmata.
  b src Saistīt,  

Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

 8 a src Evaņģēlija 
atjaunošana.

  b src Melhisedeka 
priesterība.

 9 a M&D 128:24.
 11 a Jāņa 14:30;  

DžST Jāņa 14:30 
(Pielikums).  
src Velns.

 12 a M&D 124:125.  
src Gaišreģis, 
redzētājs.
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1–5, Vietējiem un galvenajiem 
pierakstītājiem ir jāapliecina fakts 
par kristīšanos par mirušajiem; 
6–9, Viņu pieraksti ir saistoši un 
pierakstīti uz zemes un debesīs; 
10–14, Kristāmbaseins—tā ir lī
dzība ar kapu; 15–17, Elija atjau
noja varu attiecībā uz kristīšanos 
par mirušajiem; 18–21, Visas ie
priekš bijušo atklāšanu atslēgas, 
varas un pilnvaras ir tikušas 
atjaunotas; 22–25, Priecīgas un 
godpilnas vēstis tiek pasludinātas 
dzīvajiem un mirušajiem.

Kā es paziņoju jums savā vēstu
lē, pirms es pametu savu vietu, 
es rakstīšu jums laiku pa laikam 
un došu jums ziņas attiecībā 
par daudziem jautājumiem; es 
tagad apkopoju jautājumu par 
a kristīšanos par mirušajiem, tā 
kā šis jautājums, šķiet, aizņem 
manu prātu un visstiprāk ietek
mē manas jūtas, kopš mani vajā 
mani ienaidnieki.

2 Es rakstīju dažus vārdus par 
atklāsmi jums attiecībā uz pie
rakstītāju. Man bija dažas papil
dus domas attiecībā uz šo lietu, 
kuras es tagad apliecinu. Tas ir, 
manā iepriekšējā vēstulē tika pa
sludināts, ka ir jābūt a pierakstī
tājam, kam jābūt aculieciniekam 
un arī jādzird ar savām ausīm, 
lai viņš varētu veikt patiesu pie
rakstu Tā Kunga priekšā.

3 Tad nu, attiecībā par šo jautā
jumu, tas būtu ļoti sarežģīti vie
nam pierakstītājam būt vienmēr 
klāt un veikt visu darāmo. Lai 
izvairītos no šīm grūtībām, var 
tikt nozīmēts pierakstītājs katrā 
pilsētas bīskapijā, kas ir labi ap
mācīts vest precīzus protokolus; 
un lai viņš ir ļoti precīzs un aku
rāts, pierakstot visu, kas notiek, 
apliecinādams savā pierakstā, 
ka viņš redzēja ar savām acīm 
un dzirdēja ar savām ausīm, do
dams datumu un vārdus, un tā 
tālāk, un visa notikuma gaitu; 
nosaukdams arī tās trīs perso
nas, kas ir klāt, ja kāds ir klāt, kas 
var jebkurā laikā, kad prasīts, 
apliecināt to pašu, lai no divu 
vai trīs a liecinieku mutes katrs 
vārds tiktu apstiprināts.

4 Tad lai ir galvenais pierak
stītājs, kam šie citi pieraksti var 
tikt nodoti, kuriem klāt nāk 
apliecinājumi ar viņu personī
gajiem parakstiem, apliecinot, 
ka pieraksts, ko viņi ir veikuši, 
ir patiess. Tad galvenais baznī
cas pierakstītājs var ierakstīt to 
pierakstu galvenajā baznīcas 
grāmatā ar apliecinājumiem un 
visiem klāt bijušajiem liecinie
kiem, ar viņa paša paziņojumu, 
ka viņš patiesi tic, ka augstāk
minētais paziņojums un pierak
sti ir patiesi, no viņa zināšanām 
par šo vīru vispārējo reputāciju 

128 1 a src Kristīšana, 
Kristīt—Kristīšana 

   par mirušajiem.
 2 a M&D 127:6.

 3 a src Liecinieks.

128. NODAĻA
Vēstule no pravieša Džozefa Smita Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcai, kura satur tālākus norādījumus attiecībā uz kristīšanos par 
mirušajiem, datēta Navū, Ilinoisas štatā, ar 1842. gada 6. septembri.
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un viņu iecelšanu no baznīcas 
puses. Un kad tas ir izdarīts 
galvenajā baznīcas grāmatā, 
pieraksts būs kā svēts un atbil
dīs priekšrakstam tāpat, kā ja 
viņš pats būtu redzējis ar savām 
acīm un dzirdējis ar savām au
sīm, un veicis par to pierakstu 
galvenajā baznīcas grāmatā.

5 Jūs varat domāt, ka šī lietu 
kārtība ir ļoti sīkumaina, bet 
ļaujiet man jums teikt, ka tikai 
tā atbilst Dieva gribai, atbilstot 
tam priekšrakstam un sagatavo
šanai, ko Tas Kungs bija noteicis 
un sagatavojis pirms pasaules 
radīšanas to mirušo, kuri būs 
miruši bez a zināšanām par evaņ
ģēliju, b glābšanai.

6 Un vēl, es gribu, lai jūs atce
rētos, ka Jānis Atklājējs domāja 
par šo pašu jautājumu attiecībā 
uz mirušajiem, kad viņš paslu
dināja, kā jūs atradīsit pierak
stītu Jāņa atklāsmes grāmatā 
20:12—Un es redzēju mirušos, lie
los un mazos, stāvam Dieva priek
šā; un grāmatas tika atvērtas; un 
tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir 
dzīvības grāmata; un mirušie tika 
tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, 
pēc viņu darbiem.

7 Jūs atklāsit šajā citātā, ka 
grāmatas tika atvērtas; un cita 
grāmata vēl tika atvērta, kas ir 
a dzīvības grāmata; bet mirušie 
tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grā
matās, pēc viņu darbiem; tātad, 
grāmatām, par kurām ir runāts, 
ir jābūt grāmatām, kuras satur 

viņu darbu pierakstu un attiecas 
uz b pierakstiem, kas tiek vesti 
uz zemes. Un grāmata, kura bija 
dzīvības grāmata, ir tas pieraksts, 
kas tiek vests debesīs; princips, 
kas precīzi atbilst tai mācībai, 
kas jums pavēlēta atklāsmē, kas 
ietverta vēstulē, kuru es rakstīju 
pirms savas vietas atstāšanas,—
lai viss, kas ir jūsu pierakstos, 
tiktu pierakstīts debesīs.

8 Tad nu šī priekšraksta daba 
sastāv a priesterības spēkā, caur 
Jēzus Kristus atklāsmi, caur ko 
tiek dots, ka viss, ko jūs b saistāt 
uz zemes, būs saistīts debesīs, 
un viss, ko jūs atraisāt uz zemes, 
būs atraisīts debesīs. Jeb, citiem 
vārdiem, nedaudz savādāk iztul
kojot, viss, ko jūs pierakstāt uz 
zemes, būs pierakstīts debesīs, 
un viss, ko jūs nepierakstāt uz 
zemes, nebūs pierakstīts debe
sīs; ka no grāmatām jūsu mirušie 
tiks tiesāti, atbilstoši viņu pašu 
darbiem, vai nu tie paši apmek
lēja c priekšrakstu izpildīšanu 
paši savā personā vai caur sa
viem pārstāvjiem, atbilstoši tam 
priekšrakstam, ko Dievs ir saga
tavojis viņu d glābšanai jau pirms 
pasaules radīšanas, saskaņā ar 
pierakstiem, ko viņi ir veduši 
attiecībā par saviem mirušajiem.

9 Kādam tā var šķist ļoti pār
droša mācība, par ko mēs runā
jam—spēks, kurš pieraksta jeb 
saista uz zemes un saista debe
sīs. Tomēr visos pasaules laikos, 
kad vien Tas Kungs ir devis 

 5 a 1. Pēt. v. 4:6.
  b src Glābšana 

mirušajiem.
 7 a Jāņa atkl. 20:12;  

M&D 127:6–7.  
src Dzīvības  

grāmata.
  b M&D 21:1.
 8 a src Priesterība;  

Spēks, vara.
  b src Saistīt, Saistīšana 

(Aizzīmogot, 

Aizzīmogošana).
  c src Priekšraksti.
  d src Glābšana 

mirušajiem.
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 9 a src Atklāšana.
  b src Pilnvaras.
  c src Jehova.
 11 a src Priesterības 

atslēgas.
  b src Glābšana.
 12 a src Godība.
  b src Gods.

  c src Nemirstīgs, 
Nemirstība.

  d src Kristīšana, 
Kristīt—Kristīšana 
ar iegremdēšanu.

 13 a M&D 124:29.
  b src Simbolisms.
 14 a src Saistīt, Saistīšana 

(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  b src Priesterības 
atslēgas.

  c DžST Lūk. 11:53 
(Pielikums).

priesterības a atklāšanu kādam 
vīram ar īstu atklāsmi vai kādai 
vīru grupai, šis spēks vienmēr 
ir ticis dots. Tādējādi viss tas, 
ko šie vīri veikuši ar b pilnvarām 
Tā Kunga Vārdā un darījuši to 
patiesi un uzticīgi, un veduši 
atbilstošus un precīzus pierak
stus par to, ir kļuvis par likumu 
uz zemes un debesīs un nevar 
tikt atcelts, saskaņā ar diženā 
c Jehovas lēmumu. Šis ir patiess 
teiciens: Kas tajā var klausīties?

10 Un vēl piemēram skat. Ma
teja 16:18, 19: Un Es arī saku tev, 
tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es 
celšu Savu baznīcu; un elles vār
tiem to nebūs uzvarēt. Un Es došu 
tev Debesu valstības atslēgas, un 
viss, ko tu siesi virs zemes, būs siets 
arī debesīs; un viss, ko tu atraisīsi 
virs zemes, būs atraisīts debesīs.

11 Tad nu tas lielais un diže
nais visas lietas noslēpums un 
visa tā jautājuma, kas ir mūsu 
priekšā, summum bonum (vislie
lākais labums) ir ietverts Svē
tās priesterības spēka iegūšanā. 
Tam, kuram šīs a atslēgas ir do
tas, nav grūtību iegūt zināšanas 
par faktiem, kas attiecas uz cil
vēku bērnu b glābšanu, tāpat par 
mirušajiem kā par dzīvajiem.

12 Šajā ir a godība un b slava, un 
c nemirstība, un mūžīgā dzīve—
priekšraksts kristīšanai ar ūde
ni, tiekot d iegremdētam tanī, lai 
atbilstu nāves līdzībai, lai viens 

princips varētu saskanēt ar otru; 
tikt iegremdētam ūdenī un iz
nākt no ūdens ir līdzība ar mi
rušo augšāmcelšanos, iznākot 
no saviem kapiem; tādējādi šis 
priekšraksts tika nodibināts, lai 
veidotu saistību ar kristīšanos 
par mirušajiem priekšrakstu, 
esot nāves līdzībai.

13 Tātad a kristāmbaseins bija 
izveidots kā kapa b līdzība, un to 
tika pavēlēts novietot zem vietas, 
kur dzīvie parasti sapulcējas, lai 
parādītu dzīvos un mirušos un 
lai visām lietām būtu sava līdzī
ba, un lai tās saskanētu viena ar 
otru—tas, kas ir zemes, atbilstot 
tam, kas ir debesu; kā Pāvils ir 
pasludinājis, skat. 1. kor. 15:46, 
47 un 48:

14 Tomēr pirmais nav garīgais, bet 
dabīgais; tik pēc tam nāk garīgais. 
Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīš
ļiem; otrs cilvēks ir Tas Kungs no 
debesīm. Kāds tas, kas no zemes, 
tādi paši tie, kas ir zemes; un kāds 
Tas, kas no debesīm, tādi paši tie, 
kas ir debesu. Un kā ir pieraksti uz 
zemes attiecībā par jūsu miruša
jiem, kuri ir pareizi veikti, tā arī 
ir pieraksti debesīs. Tas tādēļ ir 
a saistīšanas un sasiešanas spēks 
un, vienā no vārda nozīmēm, 
valstības b atslēgas, kuras sastāv 
no c atziņas atslēgas.

15 Un tagad, mani dārgi mīļotie 
brāļi un māsas, ļaujiet man jums 
apliecināt, ka šie ir tie principi 
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 15 a src Glābšana 
mirušajiem.

  b Ebr. 11:40.  
src Pilnīgs.

 17 a src Evaņģēlija 
atjaunošana.

  b 3. Nef. 25:5–6;  
M&D 2; 110:13–16.  

src Elija.
 18 a DžS—V 1:36–39.
  b src Ģenealoģija, 

ciltsraksti;  
Priekšraksti—
Aizstājošs 
priekšraksts.

  c M&D 124:28–30; 

127:6–7.
  d src Atklāšana.
  e M&D 35:18.
  f Mat. 11:25;  

Lūk. 10:21;  
Al. 32:23.

 19 a Psm. 85:11–12.
  b Lūk. 2:10.

saistībā ar mirušajiem un dzī
vajiem, kuriem nevar vienkārši 
paiet garām attiecībā uz mūsu 
glābšanu. Jo viņu a glābšana ir 
nepieciešama un būtiska mūsu 
glābšanai, kā Pāvils saka attiecī
bā uz tēviem—ka viņi bez mums 
nevar sasniegt b pilnību—nedz 
mēs bez saviem mirušajiem va
ram sasniegt pilnību.

16 Un tagad, attiecībā uz kris
tīšanos par mirušajiem, es dodu 
jums citu citātu. Skat. Pāvila 1. 
vēstule korintiešiem 15:29: Citā
di ko tad tie darīs, kas liekas kristī
ties par mirušajiem, ja jau mirušie 
augšām necelsies? Kam tad viņi 
liekas kristīties par mirušajiem?

17 Un vēl saistībā ar šo citātu 
es došu jums kādu citātu no vie
na no praviešiem, kura acs bija 
vērsta uz priesterības a atjau
nošanu, godību, kas tiks atklā
tas pēdējās dienās, un jo īpašā 
veidā šo pašu brīnišķīgāko no 
visiem jautājumiem, kas pie
deras mūžīgajam evaņģēlijam, 
proti, kristīšanos par miruša
jiem; jo Maleahijs saka pēdējās 
nodaļas 23. un 24. pantā: Lūk, Es 
sūtīšu jums pravieti b Eliju pirms 
Tā Kunga lielās un briesmīgās die
nas atnākšanas; un viņš pievērsīs 
tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis 
tēviem, lai Man nevajadzētu nākt 
un sist visu zemi ar lāstu.

18 Es varētu dot tā a skaidrāku 
tulkojumu, bet šis, kāds tas ir, 

ir pietiekami skaidrs, lai derētu 
maniem nolūkiem. Ir pietieka
mi zināt šinī gadījumā, ka zeme 
tiks sista ar lāstu, ja vien nebūs 
tāda vai citāda vienojošā b saik
ne starp tēviem un bērniem par 
vienu jautājumu vai par citu—
un lūk, kas ir tas jautājums? Tā 
ir c kristīšanās par mirušajiem. 
Jo mēs bez viņiem nevaram 
tikt darīti pilnīgi, nedz arī viņi 
var bez mums tikt darīti pilnī
gi. Nedz viņi, nedz mēs varam 
tikt darīti pilnīgi arī bez tiem, 
kas ir nomiruši evaņģēlijā; jo ir 
nepieciešams, piesakot d laiku 
pilnības atklāšanu, šī atklāša
na tagad sāk pieteikt sevi, lai 
notiktu vesela un pabeigta, un 
pilnīga savienība un atklāšanu 
un atslēgu, un spēku, un godību 
savienošana, un tiktu atklāta no 
Ādama dienām līdz pat mūs
dienām. Un ne tikai tas, bet tās 
lietas, kas nekad nav tikušas at
klātas kopš e pasaules radīšanas, 
bet ir turētas apslēptas no gud
rajiem un apdomīgajiem, tiktu 
atklātas f bērniem un zīdaiņiem 
šajā laiku pilnības atklāšanā.

19 Tad nu ko mēs dzirdam 
evaņģēlijā, ko mēs esam saņēmu
ši? Līksmības balsi! Žēlastības 
balsi no debesīm; un a patiesības 
balsi no zemes; priecīgas vēstis 
mirušajiem; līksmības balsi dzī
vajiem un mirušajiem; liela prie
ka b vēstis. Cik brīnišķas kalnos ir 
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to c kājas, kas atnes labas prieka 
vēstis un saka Ciānai: Lūk, tavs 
Dievs valda! Kā Karmela d rasa, 
tā Dieva atziņa pilēs uz tiem!

20 Un vēl ko mēs dzirdam? 
Prieka vēstis no a Kumoras! 
b Moronijs, eņģelis no debesīm, 
pasludinādams praviešu piepil
dīšanu—c grāmatu, kurai jātiek 
atklātai. Tā Kunga balss neap
dzīvotā apvidū d Feijetā, Sene
kas apgabalā, kas paziņo trīs 
lieciniekus, kuri e liecinās par 
grāmatu! f Mihaēla balss Sask
vehanas krastos, pieķerot velnu, 
kad viņš parādījās kā g gaismas 
eņģelis! h Pētera, Jēkaba un Jāņa 
balss neapdzīvotā apvidū starp 
Harmoniju Saskvehanas apga
balā un Kolesvilu Brūmas ap
gabalā, pie Saskvehanas upes, 
pasludinot sevi kā tos, kuriem 
ir valstības un laiku pilnības at
klāšanas i atslēgas!

21 Un vēl, Dieva balss vecā 
a tēva Vitmera kambarī Feijetā, 
Senekas apgabalā, un dažādos 
laikos un atšķirīgās vietās cauri 
visiem šīs Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīcas ceļoju
miem un bēdām! Un erceņģeļa 
Mihaēla balss; b Gabriēla balss 
un c Rafaēla, un dažādu d eņģeļu, 

no Mihaēla jeb e Ādama līdz pat 
šim laikam, visi pasludinot savu 
f atklāšanu, savas tiesības, savas 
atslēgas, savu slavu, savu vare
nību un godību, un savu pries
terības spēku; dodot rindiņu 
pēc rindiņas, g priekšrakstu pēc 
priekšraksta, nedaudz šur un 
nedaudz tur; dodot mums mie
rinājumu, vēstot to, kas nāks, 
apstiprinot mūsu h cerību!

22 Brāļi, vai mēs neturpināsim 
šo diženo lietu? Ejiet uz priekšu 
un nevis atpakaļ. Drosmi, brāļi; 
un uz priekšu, uz uzvaru! Lai 
jūsu sirdis priecājas un ir ārkār
tīgi līksmas. Lai zeme izplūst 
a dziedāšanā. Lai mirušie teic 
mūžīgās slavas himnas Ķēni
ņam b Imanuēlam, kurš tika or
dinēts, pirms pasaule bija, kurš 
padarīs mūs spējīgus c atpestīt 
tos no viņu d cietuma; jo cietum
niekiem ir jātiek brīviem.

23 Lai a kalni gavilē priekā, un 
visas jūs, ielejas, sauciet skaļi; 
un visas jūs, jūras un sausze
mes, stāstiet par jūsu Mūžīgā 
Ķēniņa brīnumiem! Un jūs, upes 
un strauti, un strautiņi, plūstiet 
ar līksmi. Lai meži un visi koki 
laukā slavē To Kungu; un jūs, 
stingrās b klintis, raudiet aiz 

 19 c Jes. 52:7–10;  
Mos. 15:13–18;  
3. Nef. 20:40.

  d 5. Moz. 32:2;  
M&D 121:45.

 20 a DžS—V 1:51–52.  
src Kumoras  
pakalns.

  b src Moronijs, 
Mormona dēls.

  c Jes. 29:4, 11–14;  
2. Nef. 27:6–29.  
src Mormona 
Grāmata.

  d src Feijeta, Ņujorkas 
štats (ASV).

  e M&D 17:1–3.
  f M&D 27:11.  

src Ādams.
  g 2. kor. 11:14.
  h M&D 27:12.
  i src Priesterības 

atslēgas.
 21 a tas ir Pīters 

Vitmers, vecākais.
  b src Gabriēls.
  c src Rafaēls.
  d src Eņģeļi.

  e M&D 107:53–56.
  f src Atklāšana.
  g Jes. 28:10.
  h src Cerība.
 22 a Jes. 49:13.
  b Jes. 7:14;  

Al. 5:50.  
src Imanuēls.

  c src Pestīt, Pestīts, 
Pestīšana.

  d Jes. 24:22;  
M&D 76:72–74.

 23 a Jes. 44:23.
  b Lūk. 19:40.
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prieka! Un lai saule, mēness un 
c rīta zvaigznes dzied kopā, un 
lai visi Dieva dēli gavilē priekā! 
Un lai mūžīgās radības teic Viņa 
Vārdu mūžīgi mūžos! Un vēl es 
saku—cik brīnišķa ir tā balss, 
ko mēs dzirdam no debesīm, 
kas pasludina mūsu ausīs go
dību un glābšanu, un cieņu, un 
d nemirstību, un e mūžīgo dzīvi, 
valstības, valdības un varas!

24 Lūk, Tā Kunga lielā a diena 
ir tuvu; un kas var b izturēt Viņa 
atnākšanas dienu, un kas var 
pastāvēt, kad Viņš parādīsies? 
Jo Viņš ir kā c kausētāja uguns un 
kā veļas mazgātājas sārms; un 
Viņš sēdēs kā d kausētājs un sud
raba dzidrinātājs, un Viņš šķīs

tīs e Levija dēlus un attīrīs tos kā 
zeltu un sudrabu, lai tie varētu 
upurēt Tam Kungam f upuri tais
nīgumā. Upurēsim tādēļ mēs, 
kā baznīca un kā ļaudis, un kā 
pēdējo dienu svētie, upuri Tam 
Kungam taisnīgumā; un stādī
sim priekšā Viņa svētajā templī, 
kad tas būs pabeigts—grāmatu, 
kas satur g pierakstus par mūsu 
mirušajiem, kura būtu visādā 
mērā cienīga atzīšanai.

25 Brāļi, man ir daudz ko teikt 
jums par šo jautājumu, bet tagad 
nobeidzu un turpināšu šo jautā
jumu citu reizi. Es kā vienmēr 
esmu jūsu pazemīgais kalps un 
nemainīgais draugs

Džozefs Smits.

 23 c Īj. 38:7.
  d src Nemirstīgs, 

Nemirstība.
  e src Mūžīgā dzīve.
 24 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
  b Mal. 3:1–3.
  c 3. Nef. 24:2–3.  

src Zeme—Zemes 

attīrīšana.
  d Cak. 13:9.
  e 5. Moz. 10:8;  

M&D 13; 124:39.
  f M&D 84:31.  

src Ziedojums.
  g M&D 127:9.  

src Ģenealoģija, 
ciltsraksti.

129 1 a src Debesis.
  b src Eņģeļi.
  c src Augšām

celšanās.
 2 a Lūk. 24:39.
 3 a Ebr. 12:23;  

M&D 76:69.
  b src Gars.

129. NODAĻA
Pravieša Džozefa Smita norādījumi, doti Navū, Ilinoisas štatā, 
1843. gada 9. februārī, kas dara zināmas trīs galvenās atslēgas, ar 
kurām var tikt atšķirta kalpojošo eņģeļu un garu patiesā daba.

1–3, Debesīs ir gan augšāmcēlu
šies, gan arī garīgie ķermeņi; 4–9, 
Tiek dotas atslēgas, ar kurām var 
noteikt vēstnešus no priekškara 
otras puses.

a Debesīs ir divu veidu būtnes, 
proti: b eņģeļi, kas ir c augšāmcē
lušās personas, ar ķermeņiem 
no miesas un kauliem—

2 piemēram, Jēzus sacīja: Ap
taustait Mani un apskatait, jo ga
ram nav a miesas un kaulu, kā jūs 
redzat Man esam.

3 Otrkārt, pilnību sasniegušo, 
a taisnīgo cilvēku b gari, to, kas 
nav augšāmcēlušies, bet ieman
to to pašu godību.

4 Kad nāk vēstnesis teikdams, 
ka viņš ir vēstnesis no Dieva, 
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sniedz viņam savu roku un lūdz 
viņu sarokoties ar tevi.

5 Ja viņš būs eņģelis, viņš to 
darīs, un tu sajutīsi viņa roku.

6 Ja viņš būs pilnību sasnieguša 
taisnīga cilvēka gars, viņš nāks 
savā godībā, jo tas ir vienīgais 
veids, kā viņš var parādīties—

7 lūdz viņam sarokoties ar 
tevi, bet viņš nekustēsies, tāpēc 
ka tas ir pretēji debesu kārtībai 

taisnīgam cilvēkam mānīties; 
bet viņš tomēr nodos savu vēs
tījumu.

8 Ja tas būs a velns kā gaismas 
eņģelis, kad tu palūgsi viņu sa
rokoties, viņš sniegs tev savu 
roku, un tu neko nejutīsi; tādē
jādi tu varēsi viņu atmaskot.

9 Šīs ir trīs galvenās atslēgas, 
ar ko tu vari zināt par jebkuru 
vadību, vai tā ir no Dieva.

130. NODAĻA
Pravieša Džozefa Smita norādījumu punkti Rāmusā, Ilinoisas šta
tā, 1843. gada 2. aprīlī.

1–3, Tēvs un Dēls var parādīties 
cilvēkiem personīgi; 4–7, Eņģe
ļi uzturas celestiālajā sfērā; 8–9, 
Celestiālā zeme būs milzīgs Urīms 
un Tumīms; 10–11, Baltais ak
mens tiek dots visiem, kas ieman
to debesu pasauli; 12–17, Otrās 
Atnākšanas laiks netiek izpausts 
Pravietim; 18–19, Saprāts, kas ie
gūts šajā dzīvē, celsies ar mums 
augšāmcelšanās reizē; 20–21, Vi
sas svētības nāk caur paklausību 
likumam; 22–23, Tēvam un Dēlam 
ir ķermeņi no miesas un kauliem.

Kad Glābējs a parādīsies, mēs 
redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. 
Mēs redzēsim, ka Viņš ir b vīrs, 
līdzīgs mums.

2 Un tas pats draudzīgums, 
kas ir starp mums šeit, būs starp 

mums tur, tikai tas būs saistīts 
ar a mūžīgo godību, kuru mēs 
tagad nebaudām.

3 Jāņa 14:23—a Tēva un b Dēla 
parādīšanās šajā pantā ir perso
nīga c parādīšanās; un ideja, ka 
Tēvs un Dēls d mīt cilvēka sirdī, 
ir vecs sektantisks uzskats un ir 
nepareizs.

4 Atbildei uz jautājumu—Vai 
Dieva a laika, eņģeļu laika, pra
viešu laika un cilvēka laika rēķi
nāšana ir atbilstoša tai planētai, 
uz kuras tie mīt?

5 Es atbildu: Jā. Bet nav a eņģeļu, 
kas kalpo šai zemei, kā tikai tie, 
kas tai pieder vai ir piederējuši.

6 Eņģeļi nemīt uz tādām pla
nētām kā šī zeme.

7 Bet viņi mīt Dieva klātbūt
nē, uz lodes, kas līdzīga a stikla 

 8 a 2. kor. 11:14;  
2. Nef. 9:9.

130 1 a 1. Jāņa 3:2;  
Mor. 7:48.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

  b Lūk. 24:36–40.

 2 a src Celestiālā godība.
 3 a src Dievs, Dievība—

Dievs Tēvs.
  b src Dievs, Dievība—

Dievs Dēls.
  c M&D 93:1.
  d M&D 130:22.  

src Dievs, Dievība.
 4 a 2. Pēt. v. 3:8;  

Ābr. 3:4–10; skat. 
arī Ābr., faks. 
nr. 2, 1. zīm.

 5 a src Eņģeļi.
 7 a Jāņa atkl. 4:6; 15:2.
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un b uguns jūrai, kur visas lietas 
viņu godībai ir pavēstītas, pa
gājušās, esošās un nākamās, un 
pastāvīgi ir Tā Kunga priekšā.

8 Tā vieta, kur mīt Dievs, ir 
milzīgs a Urīms un Tumīms.

9 Šī a zeme tās svētīgā un ne
mirstīgā stāvoklī tiks darīta lī
dzīga kristālam un būs Urīms 
un Tumīms tiem iedzīvotājiem, 
kuri uz tās dzīvos, ar ko visas 
lietas, kas piederas padotai val
stībai vai visām valstībām, kas 
ir zemākas kārtas, tiks pavēstī
tas tiem, kas uz tās dzīvos; un šī 
būs Kristus zeme.

10 Tad baltais akmens, kas 
minēts Jāņa Atklāsmes grāmatā 
2:17, kļūs par Urīmu un Tumī
mu katram cilvēkam, kurš sa
ņem to, ar ko lietas, kas piederas 
augstākai valstības kārtībai, tiks 
darītas zināmas;

11 un a balts akmens tiek dots 
katram no tiem, kas nāk celesti
ālajā valstībā, uz kā ir ierakstīts 
jauns b vārds, kuru nezin neviens 
cilvēks, ja vien viņš to nesaņem. 
Jaunais vārds ir atslēgas vārds.

12 Es pravietoju Dieva Tā Kun
ga Vārdā, ka sākums tām a grū
tībām, kuras radīs daudz asins 
izliešanu pirms Cilvēka Dēla at
nākšanas, būs b Dienvidkarolīnā.

13 Tas, iespējams, var izcel
ties no verdzības jautājuma. Šo 
man pasludināja balss, kad es 

nopietni lūdzu par šo jautājumu 
1832. gada 25. decembrī.

14 Es vienreiz ļoti nopietni lū
dzu, lai uzzinātu Cilvēka Dēla 
a atnākšanas laiku, kad es izdzir
dēju balsi, atkārtojam sekojošo:

15 Džozef, Mans dēls, ja tu 
dzīvosi, līdz tu būsi astoņdes
mit piecus gadus vecs, tu redzē
si Cilvēka Dēla vaigu, tādēļ lai 
ar to pietiek, un netraucē Mani 
vairs par šo lietu.

16 Es tiku tā atstāts, nevarē
dams izlemt, vai šī atnākšana 
attiecas uz Tūkstošgades sāku
mu vai kādu parādīšanos pirms 
tam, vai arī es nomiršu un tā 
redzēšu Viņa vaigu.

17 Es ticu, ka Cilvēka Dēla at
nākšana nebūs ātrāk par to laiku.

18 Tas a saprāta līmenis, ko mēs 
sasniedzam šajā dzīvē, celsies 
ar mums b augšāmcelšanās reizē.

19 Un, ja cilvēks iegūst vairāk 
a zināšanu un saprāta šajā dzī
vē caur savu b uzcītību un c pa
klausību nekā cits, tik daudz 
d priekšrocības viņam būs nāka
majā pasaulē.

20 Ir a likums, neatsaucami iz
dots debesīs b pirms šīs pasaules 
radīšanas, ar ko ir noteiktas vi
sas c svētības—

21 un kad mēs iegūstam jebku
ru svētību no Dieva, tas ir caur 
paklausību tam likumam, ar ko 
tā ir noteikta.

 7 b Jes. 33:14.
 8 a src Urīms un 

Tumīms.
 9 a M&D 77:1.  

src Zeme—Zemes 
galīgais stāvoklis.

 11 a Jāņa atkl. 2:17.
  b Jes. 62:2.
 12 a M&D 38:29; 45:63.

  b M&D 87:1–5.
 14 a src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
 18 a src Saprāts, saprāti 

(Prāts, prāti).
  b src Augšāmcelšanās.
 19 a src Zināšanas.
  b src Uzcītība.
  c src Paklausība, 

Paklausīgs, Paklausīt.
  d Al. 12:9–11.
 20 a M&D 82:10.
  b src Pirmsmirstīgā 

dzīve.
  c 5. Moz. 11:26–28;  

M&D 132:5.  
src Svētīt, Svētīts, 
Svētība.
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22 a Tēvam ir b ķermenis no 
miesas un kauliem, tikpat taus
tāms kā cilvēka, Dēlam arī; bet 
c Svētajam Garam nav ķermeņa 
no miesas un kauliem, bet tas 

ir gars. Ja tas tā nebūtu, Svētais 
Gars nevarētu mājot mūsos.

23 Cilvēks var saņemt a Svēto 
Garu, un tas var nolaisties uz 
viņu un nepalikt ar viņu.

131. NODAĻA
Norādījumi no pravieša Džozefa Smita, doti Rāmusā, Ilinoisas šta
tā, 1843. gada 16. un 17. maijā.

1–4, Celestiālā laulība ir nepiecie
šama paaugstināšanai augstāka
jās debesīs; 5–6, Tiek izskaidrots, 
kā cilvēki tiek apzīmogoti mūžī
gajai dzīvei; 7–8, Viss garīgais ir 
matērija.

a Celestiālajā godībā ir trīs de
besis jeb pakāpes;

2 un tādā kārtā, lai iegūtu a aug
stāko, cilvēkam ir jāstājas šajā 
priesterības kārtā [domājot b jau
no un mūžīgo laulības derību];

3 un ja viņš nestājas, viņš to 
nevar iegūt.

4 Viņš var stāties citā, bet tas ir 
viņa valstības gals; viņam nevar 
būt a pieauguma.

5 (17.  maijs, 1843. gads) Stip
rāks a pravietojuma vārds nozī
mē, ka cilvēks zina, ka viņš ir 
b aizzīmogots c mūžīgajai dzīvei 
ar atklāsmi un pravietojuma 
garu caur svētās priesterības 
spēku.

6 Nav iespējams cilvēkam tikt 
a glābtam b neziņā.

7 Nav tādas lietas kā nema
teriāla matērija. Viss a gars ir 
matērija, bet tā ir smalkāka jeb 
tīrāka un var tikt atšķirta tikai 
ar b tīrākām acīm;

8 mēs to nevaram redzēt; bet, 
kad mūsu ķermeņi tiks šķīstīti, 
mēs redzēsim, ka tas viss ir ma
tērija.

 22 a src Dievs, Dievība.
  b Ap. d. 17:29.
  c src Svētais Gars.
 23 a src Svētā Gara 

dāvana.
131 1 a M&D 76:70.  

src Celestiālā 
godība.

 2 a M&D 132:5–21. 

   src Paaugstināšana.
  b src Laulība, Precēt—

Jaunā un mūžīgā 
laulības derība.

 4 a M&D 132:16–17.
 5 a 2. Pēt. v. 1:19.  

src Aicināšana 
un izredzēšana.

  b M&D 68:12; 88:4.  

src Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  c src Mūžīgā dzīve.
 6 a src Glābšana.
  b M&D 107:99–100.
 7 a src Gars.
  b M&D 76:12; 97:16;  

Moz. 1:11.

132. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Navū, Ilinoisas štatā, 
pierakstīta 1843. gada 12. jūlijā, saistīta ar jauno un mūžīgo derību, 
kas ietver laulības derības mūžīgumu un daudzsievības principu. 
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1–6, Paaugstināšana tiek sasnieg
ta caur jauno un mūžīgo derību; 
7–14, Tiek izklāstīti šīs derības 
nosacījumi un noteikumi; 15–20, 
Celestiālā laulība un ģimenes 
vienības turpinājums dod iespēju 
cilvēkiem kļūt par dieviem; 21–25, 
Šaurs jo šaurs ceļš ved uz mūžī
gajām dzīvēm; 26–27, Tiek dots 
likums attiecībā par Svētā Gara 
zaimošanu; 28–39, Mūžīgā pieau
guma un paaugstināšanas solīju
mi ir doti praviešiem un svētajiem 
visos laikos; 40–47, Džozefam 
Smitam tiek dota vara saistīt un 
aizzīmogot uz zemes un debesīs; 
48–50, Tas Kungs aizzīmogo 
uz viņu viņa paaugstināšanu; 
51–57, Emmai Smitai tiek ieteikts 
būt uzticīgai un patiesai; 58–66, 
Tiek izklāstīti likumi, kas nosaka 
daudzsievību.

Patiesi, tā saka Tas Kungs tev, 
Manu kalp Džozef, ka tā, kā tu 
prasīji no Manas rokas uzzināt 
un saprast, ar ko Es, Tas Kungs, 
attaisnoju Savus kalpus Ābra
hāmu, Īzāku un Jēkabu, kā arī 
Savus kalpus Mozu, Dāvidu un 
Salamanu attiecībā uz princi
pu un mācību, ka viņiem bija 
daudz a sievu un blakussievu—

2 skaties un raugi, Es esmu Tas 

Kungs, tavs Dievs, un Es atbil
dēšu tev attiecībā par šo lietu.

3 Tādēļ a sagatavo savu sirdi 
saņemt un paklausīt tiem norā
dījumiem, ko Es tev grasos dot; 
jo visiem tiem, kam šis likums ir 
atklāts, ir jāpaklausa tam.

4 Jo lūk, Es atklāju tev jaunu 
un mūžīgu a derību; un, ja tu 
nepakļausies šai derībai, tad tu 
esi b nosodīts; jo neviens nevar 
c noraidīt šo derību un saņemt 
atļauju ieiet Manā godībā.

5 Jo visiem tiem, kuriem ir 
a svētība no Manām rokām, ir 
jāpakļaujas tam b likumam, kurš 
ir noteikts šai svētībai, un tā no
sacījumiem, kā tika nodibināts 
pirms pasaules radīšanas.

6 Un kas attiecas uz a jauno un 
mūžīgo derību, tā tika nodibinā
ta Manas b godības pilnībai; un 
tam, kas saņem tās pilnību, va
jag un ir jāpakļaujas likumam, 
vai arī viņš tiks nosodīts—saka 
Dievs Tas Kungs.

7 Un patiesi Es saku jums, ka 
šī likuma a nosacījumi ir šie: Vi
sas derības, līgumi, saistības, 
pienākumi, b zvēresti, solījumi, 
izpildīšanas, savienošanas, ap
vienības vai cerības, kas nav 
veiktas un noslēgtas, un c aizzī
mogotas ar d apsolījuma Svēto 

132 1 a M&D 132:34, 37–39.  
src Laulība, 
Precēt—
Daudzsievība.

 3 a M&D 29:8; 
58:6; 78:7.

 4 a src Derība.
  b src Sodība.

  c M&D 131:1–4.
 5 a M&D 130:20–21.
  b src Likums.
 6 a M&D 66:2.  

src Jaunā un 
mūžīgā derība.

  b M&D 76:70, 92–96.  
src Celestiālā godība.

 7 a M&D 88:38–39.
  b src Zvērests.
  c src Saistīt, Saistīšana 

(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  d src Apsolījuma 
Svētais Gars.

Kaut arī šī atklāsme tika pierakstīta 1843. gadā, pierādījumi rāda, 
ka daži šajā atklāsmē minētie principi Pravietim bija zināmi jau 
1831. gadā. Skat. 1. oficiālo deklarāciju.
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 7 e src Atklāsme.
  f src Priesterības 

atslēgas.
 9 a Mor. 7:5–6.  

src Upuris.
 10 a 3. Moz. 22:20–25;  

Moz. 5:19–23.
 11 a M&D 132:5.
 12 a Jāņa 14:6.
 13 a 3. Nef. 27:10–11.
 15 a src Laulība,  

Precēt.

 16 a Mat. 22:23–33;  
Marka 12:18–25;  
Lūk. 20:27–36.

  b src Eņģeļi.

Garu gan uz laiku, gan uz visu 
mūžību no tā, kurš ir iesvai
dīts pašā svētākajā veidā, ar 
e atklāsmi un pavēli caur Mana 
iesvaidītā starpniecību, kuru Es 
esmu nozīmējis uz zemes turēt 
šo spēku (un Es esmu nozīmējis 
Sa vam kalpam Džozefam turēt 
šo spēku pēdējās dienās, un nav 
neviena cita, kā vien viens uz 
zemes noteiktā laikā, kuram šīs 
priesterības spēks un f atslēgas 
tiek piešķirtas)—nav nekādas 
iedarbības, vērtības vai spēka 
pie augšāmcelšanās no miruša
jiem un pēc tās; jo visi līgumi, 
kas nav slēgti ar šādu nolūku, 
beidzas, kad cilvēki nomirst.

8 Lūk, Mans nams ir kārtības 
nams, saka Dievs Tas Kungs, un 
nevis apjukuma nams.

9 Vai Es pieņemšu a upuri—
saka Tas Kungs—kas nav veikts 
Manā Vārdā?

10 Vai arī Es pieņemšu no jūsu 
rokām to, ko Es neesmu a notei
cis?

11 Un vai Es ko noteikšu jums—
saka Tas Kungs—savādāk, kā 
vien ar likumu, tā kā Es un Mans 
Tēvs iepriekš a noteicām priekš 
jums, pirms pasaule bija?

12 Es esmu Tas Kungs, tavs 
Dievs; un Es dodu jums šo pa
vēli,—ka neviens cilvēks a netiks 
pie Tēva kā vien caur Mani vai 
caur Manu vārdu, kas ir Mans 
likums—saka Tas Kungs.

13 Un viss, kas ir pasaulē, 
vai tas ir cilvēku noteikts, ar 

troņiem vai valdībām, vai va
rām, vai arī slavenības, lai kādas 
tās arī būtu, kas nav caur Mani 
vai caur Manu Vārdu—saka Tas 
Kungs—tiks nogāztas un a nepa
liks pēc tam, kad cilvēki nomirs, 
nedz augšāmcelšanās reizē, 
nedz pēc tās—saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs.

14 Jo visas lietas, kas paliek, ir 
caur Mani; un visas lietas, kas 
nav caur Mani, tiks sagrautas 
un iznīcinātas.

15 Tādēļ ja vīrietis a prec sev 
sievu pasaulē, un viņš prec 
to nedz caur Mani, nedz caur 
Manu vārdu, un viņš noslēdz 
derību ar to tik ilgi, cik viņš ir 
pasaulē un tā ar viņu, viņu de
rība un laulība nav spēkā, kad 
tie nomirst un kad tie ir prom 
no šīs pasaules; tādēļ viņi nav 
saistīti ne ar kādu likumu, kad 
tie ir prom no šīs pasaules.

16 Tādēļ, kad viņi ir prom no 
šīs pasaules, viņi nedz prec, 
nedz top a precēti; bet tiek nozī
mēti par b eņģeļiem debesīs, šie 
eņģeļi ir kalpojošie kalpotāji, lai 
kalpotu tiem, kas ir daudz lielā
ka un neizmērojama, un mūžī
gas godības svara cienīgi.

17 Jo šie eņģeļi nepakļāvās Ma
nam likumam; tādēļ viņi nevar 
pieaugt, bet paliek atšķirti un 
vieni, bez paaugstināšanas, savā 
glābtajā stāvoklī uz visu mūžī
bu; un no tā laika nav dievi, bet 
Dieva eņģeļi mūžīgi mūžos.

18 Un vēl patiesi Es saku jums, 
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 19 a src Laulība, Precēt—
Jaunā un mūžīgā 
laulības derība.

  b src Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  c M&D 76:52–53; 
88:3–4.

  d src Priesterības 
atslēgas.

  e 2. Moz. 19:5–6;  

Jāņa atkl. 5:10; 20:6;  
M&D 76:56; 78:15, 18.

  f src Dzīvības  
grāmata.

  g src Paaugstināšana.
 20 a Mat. 25:21;  

M&D 29:12–13;  
132:37.  
src Cilvēks, 
Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt līdzīgam 

Debesu Tēvam.
  b M&D 50:26–29; 

76:94–95; 84:35–39.
 21 a src Likums.
 22 a Lūk. 13:24;  

2. Nef. 33:9;  
Hel. 3:29–30.

  b Mat. 7:13–14, 23;  
2. Nef. 9:41; 31:17–21.

  c M&D 132:30–31.

ja vīrietis prec sievieti un no
slēdz derību ar viņu uz laiku 
un uz visu mūžību, ja šī derība 
nav caur Mani vai caur Manu 
vārdu, kas ir Mans likums, un 
nav aizzīmogota ar apsolījuma 
Svēto Garu caur to, ko Es esmu 
iesvaidījis un nozīmējis šim spē
kam, tad tā nav nedz derīga, 
nedz spēkā, kad viņi ir prom no 
šīs pasaules, tāpēc ka viņi nav 
savienoti caur Mani—saka Tas 
Kungs—nedz caur Manu vārdu; 
kad viņi vairs nav šai pasaulē, 
tā nevar tur tikt pieņemta tā
pēc, ka tur ir nozīmēti eņģeļi un 
dievi, kuriem tie nevar paiet ga
rām; tādējādi tie nevar iemantot 
Manu godību; jo Mans nams ir 
kārtības nams—saka Dievs Tas 
Kungs.

19 Un vēl patiesi Es saku jums, 
ja vīrietis prec sievu caur Manu 
vārdu, kas ir Mans likums, un ar 
a jauno un mūžīgo derību, un tā 
tiek b aizzīmogota uz tiem ar c ap
solījuma Svēto Garu no tā, kurš 
ir iesvaidīts, kuram Es esmu 
nozīmējis šīs priesterības d atslē
gas un šo spēku; un tiem tiks 
teikts: Jūs uzcelsities pie pirmās 
augšāmcelšanās un, ja tas būs 
pēc pirmās augšāmcelšanās, tad 
pie nākamās augšāmcelšanās; 
un iemantosit e troņus, valstības, 
valdības un varas, valdīšanas, 

visus augstumus un dziļumus, 
tad Jēra f Dzīvības Grāmatā tiks 
ierakstīts tas, ka viņš neizdarīs 
slepkavību, ar ko tiek izlietas 
nevainīgas asinis, un, ja jūs 
pakļausities Manai derībai un 
neizdarīsit nevienu slepkavību, 
izlejot nevainīgas asinis, tiem 
visās lietās tiks izpildīts viss, ko 
Mans kalps būs tiem piešķīris, 
laikā un caur visu mūžību; un 
tas pilnībā būs spēkā, kad viņi 
vairs nebūs šai pasaulē; un viņi 
paies garām eņģeļiem un die
viem, kas tur ir nolikti, uz savu 
g paaugstināšanu un godību vi
sās lietās, kā ticis aizzīmogots 
uz viņu galvām, šī godība būs 
pilnība un pēcnācēju turpinā
jums mūžīgi mūžos.

20 Tad viņi būs dievi, tāpēc ka 
tiem nebūs gala; tādēļ viņi būs 
no mūžības uz mūžību, tāpēc ka 
viņi turpinās; tad viņi būs pār 
visu, tāpēc ka visas lietas ir pa
kļautas tiem. Tad viņi būs a die
vi, tāpēc ka viņiem ir b visa vara, 
un eņģeļi būs tiem pakļauti.

21 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, ja vien jūs nepakļausities 
Manam a likumam, jūs nevarēsit 
sasniegt šo godību.

22 Jo a šauri ir vārti un šaurs ir 
b ceļš, kas ved uz paaugstināša
nu un c dzīvju turpinājumu, un 
maz būs to, kas to atradīs, tāpēc 

MĀCĪBA UN DERĪBAS 132:19–22291



 23 a Jāņa 14:2–3.
 24 a Jāņa 17:3.  

src Mūžīgā dzīve.
  b Jāņa 3:16–17;  

M&D 49:5.
 25 a Mat. 7:13–14;  

3. Nef. 14:13–15.
  b src Nāve, garīgā.
  c Jāņa 5:43.
 26 a src Apsolījuma 

Svētais Gars.

  b Al. 39:5–6.
  c M&D 82:21;  

104:9–10.
  d src Velns.
 27 a src Nepiedodams 

grēks;  
Zaimot, Zaimošana.

  b Mat. 12:31–32;  
Ebr. 6:4–6;  
M&D 76:31–35.  
src Pazušanas dēli.

  c src Sodība.
 29 a src Ābrahāms.
 30 a 1. Moz. 12:1–3;  

13:16.  
src Ābrahāma  
derība;  
Ābrahāms—
Ābrahāma  
pēcnācēji.

  b 2. Nef. 3:6–16.

ka jūs nepieņemat Mani pasau
lē, nedz arī jūs pazīstat Mani.

23 Bet, ja jūs pieņemat Mani 
pasaulē, tad jūs pazīsit Mani 
un saņemsit savu paaugsti
nāšanu; lai tur, a kur Es esmu, 
būtu arī jūs.

24 Šīs ir a mūžīgās dzīves—
pazīt vienīgo gudro un patie
so Dievu un Jēzu Kristu, kuru 
Viņš ir b sūtījis. Es tas esmu. Pie
ņemiet jūs tādēļ Manu likumu.

25 a Plati ir vārti, un ceļš ir plats, 
kas ved uz b nāvēm; un daudz ir 
to, kas pa tiem ieiet, tāpēc ka 
viņi Mani c nepieņem, nedz arī 
pakļaujas Manam likumam.

26 Patiesi, patiesi Es saku 
jums, ja vīrietis prec sievu sa
skaņā ar Manu vārdu un viņi 
tiek aizzīmogoti ar a apsolījuma 
Svēto Garu, saskaņā ar Manu 
norīkojumu, un viņš vai viņa 
izdarīs jebkādu grēku vai pār
kāpumu pret jauno un mūžīgo 
derību, un jebkāda veida zai
mošanu, un ja viņi b neizdarīs 
nekādu slepkavību, ar ko viņi 
izlietu nevainīgas asinis, tad 
tomēr viņi augšāmcelsies pie 
pirmās augšāmcelšanās un ie
ies savā paaugstināšanā; bet 
viņi tiks iznīcināti miesā un tiks 
c nodoti d Sātana sitieniem līdz 
pestīšanas dienai—saka Dievs 
Tas Kungs.

27 Svētā Gara a zaimošana, kas 
b netiks piedota nedz pasaulē, 
nedz ārpus šīs pasaules, ir tanī, 
ja jūs izdarāt slepkavību, ar ko 
jūs izlejat nevainīgas asinis, un 
piekrītat Manai nāvei pēc tam, 
kad jūs esat saņēmuši jauno un 
mūžīgo derību—saka Dievs 
Tas Kungs; un tas, kas nepa
kļaujas šim likumam, nekādā 
veidā nevar ieiet Manā godī
bā, bet tiks c nosodīts—saka Tas 
Kungs.

28 Es esmu Tas Kungs, tavs 
Dievs, un došu tev Manas svē
tās priesterības likumu, kā Es 
un Mans Tēvs iepriekš notei
cām, pirms pasaule bija.

29 a Ābrahāms saņēma vi
sas lietas, ko viņš saņēma, ar 
atklāsmi un pavēli, ar Manu 
vārdu—saka Tas Kungs—un ir 
iegājis savā paaugstināšanā, un 
sēd savā tronī.

30 Ābrahāms saņēma a so
lījumus attiecībā uz saviem 
pēcnācējiem un savu gurnu 
augļiem—no šiem b gurniem 
tu esi, proti, Mans kalps Džo
zefs,—kuri turpināsies tik ilgi, 
cik vien viņi būs pasaulē; un 
kas attiecas uz Ābrahāmu un 
viņa pēcnācējiem, viņi turpi
nāsies ārpus pasaules; gan pa
saulē, gan ārpus pasaules viņi 
turpināsies tik neskaitāmi kā 
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 30 c 1. Moz. 15:5; 22:17.
 31 a M&D 86:8–11; 110:12.
 32 a Jāņa 8:39;  

Al. 5:22–24.
 34 a 1. Moz. 16:1–3.
  b src Sāra.
  c 1. Moz. 25:12–18.  

src Hagara.
 35 a Jēk. 2:24–30.
 36 a 1. Moz. 22:2–12.
  b src Īzāks.
  c 2. Moz. 20:13.
  d Jēk. 4:5.  

src Taisnīgs, Taisns, 
Taisnīgums.

 37 a tas ir citas sievas.  
1. Moz. 25:5–6.

  b 1. Moz. 30:1–4;  
M&D 133:55.  
src Jēkabs, Īzāka  
dēls.

  c src Cilvēks, 
Cilvēki—Cilvēka 
iespējas kļūt 
līdzīgam Debesu 
Tēvam;  

Paaugstināšana.
 38 a src Dāvids.
  b 1. Sam. 25:42–43;  

2. Sam. 5:13;  
1. Ķēn. 11:1–3.

 39 a 2. Sam. 12:7–8.
  b src Priesterības 

atslēgas.
  c 2. Sam. 11:4, 27; 12:9;  

1. Ķēn. 15:5.  
src Laulības 
pārkāpšana;  
Slepkavība.

c zvaigznes; jeb, ja jūs gribētu 
saskaitīt smilšu graudiņus jū
ras krastā, jūs nevarētu tos sa
skaitīt.

31 Šis solījums ir arī jūsu, tāpēc 
ka jūs esat no a Ābrahāma, un 
solījums tika dots Ābrahāmam; 
un ar šo likumu ir turpinājums 
Mana Tēva darbiem, ar ko Viņš 
pagodina Sevi.

32 Jūs ejiet tādēļ un dariet Āb
rahāma a darbus; jūs stājieties 
Manā likumā, un jūs tiksit iz
glābti.

33 Bet, ja jūs neieiesit Manā 
likumā, jūs nevarēsit saņemt 
Mana Tēva solījumu, ko Viņš 
deva Ābrahāmam.

34 Dievs a pavēlēja Ābrahā
mam, un b Sāra deva c Hagaru 
Ābrahāmam par sievu. Un kā
pēc viņi to darīja? Tāpēc, ka tas 
bija likums; un no Hagaras cē
lās daudz ļaužu. Tas, tādējādi, 
starp visām citām lietām, bija 
solījumu izpildīšana.

35 Vai Ābrahāms tika tādēļ 
zem nosodījuma? Patiesi Es 
saku jums: Nē, jo Es, Tas Kungs, 
a pavēlēju to.

36 Ābrahāmam tika a pavēlēts 
upurēt savu dēlu b Īzāku; tomēr 
bija rakstīts: Tev nebūs c nokaut. 
Taču Ābrahāms neatteicās, un 

tas tika ieskaitīts viņam par 
d taisnību.

37 Ābrahāms saņēma a blakus
sievas, un tās dzemdināja vi
ņam bērnus; un tas viņam tika 
ieskaitīts par taisnību, tāpēc ka 
tās tika dotas viņam un viņš 
pakļāvās Manam likumam; kā 
arī Īzāks un b Jēkabs nedarīja 
neko citu, kā vien to, kas tiem 
bija pavēlēts; un tāpēc, ka viņi 
nedarīja neko citu, kā vien to, 
kas tiem bija pavēlēts, viņi ir 
iegājuši savā c paaugstināšanā, 
saskaņā ar solījumiem, un sēd 
troņos, un nav eņģeļi, bet ir 
 dievi.

38 a Dāvids arī saņēma b dau
dzas sievas un blakussievas, 
un arī Mani kalpi Salamans 
un Mozus, kā arī daudzi citi 
no Maniem kalpiem, no radī
šanas sākuma līdz šim laikam; 
un nekur tie negrēkoja, kā vien 
tanīs lietās, ko tie nesaņēma no 
 Manis.

39 Dāvida sievas un blakus
sievas tika viņam a dotas no 
Manis ar Nātāna, Mana kalpa 
roku, un citiem no praviešiem, 
kuriem bija šī spēka b atslēgas; 
un nevienā no šīm lietām viņš 
negrēkoja pret Mani, kā vien 
gadījumā ar c Ūriju un viņa sie

MĀCĪBA UN DERĪBAS 132:31–39293



 39 d Jer. 8:10.
 40 a DžS—V 1:33.  

src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 42 a M&D 42:22–26.
 43 a src Derība;  

Laulība, Precēt.
 44 a src Šķīstība.

 45 a src Priesterības 
atslēgas.

  b Ap. d. 3:21;  
M&D 86:10.  
src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 46 a src Saistīt,  
Saistīšana 

(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

  b src Grēku  
piedošana.

 47 a 1. Moz. 12:1–3;  
M&D 124:93.

 49 a Mat. 28:20.

vu; un tādēļ viņš ir kritis no 
savas paaugstināšanas un saņē
mis savu daļu; un viņš neman
tos tās ārpus šīs pasaules, jo Es 
esmu d devis tās citam—saka 
Tas Kungs.

40 Es esmu Tas Kungs, tavs 
Dievs, un Es devu tev, Mans 
kalp Džozef, norīkojumu un 
a atjaunoju visas lietas. Lūdz, ko 
vien tu gribi, un tas tiks dots tev 
saskaņā ar Manu vārdu.

41 Un tā kā tu esi jautājis at
tiecībā par laulības pārkāpšanu, 
patiesi, patiesi Es saku tev, ja 
vīrietis saņem sievu jaunajā un 
mūžīgajā derībā un ja viņa ir ar 
citu vīrieti, un Es neesmu nozī
mējis viņai ar svēto iesvaidīša
nu, viņa ir pārkāpusi laulību un 
tiks iznīcināta.

42 Ja viņa nav jaunajā un mū
žīgajā derībā un viņa ir ar citu 
vīrieti, viņa ir a pārkāpusi lau
lību.

43 Un ja viņas vīrs ir ar citu sie
vieti un viņš bija zem a zvēresta, 
viņš ir lauzis savu zvērestu un ir 
pārkāpis laulību.

44 Un ja viņa nav pārkāpusi 
laulību, bet ir nevainīga un nav 
lauzusi savu zvērestu, un viņa 
to zina, un Es atklāju to tev, 
Mans kalp Džozef, tad tev būs 
vara ar Manas svētās prieste
rības spēku ņemt viņu un dot 
viņu tam, kas nav pārkāpis lau
lību, bet ir bijis a uzticīgs; jo viņš 

tiks darīts par valdnieku pār 
daudzām lietām.

45 Jo Es esmu piešķīris tev 
priesterības a atslēgas un spēku, 
ar ko Es b atjaunoju visas lietas 
un daru zināmas tev visas lietas 
noliktajā laikā.

46 Un patiesi, patiesi Es saku 
jums, ka viss, ko jūs a aizzīmo
gojat uz zemes, būs aizzīmo
gots debesīs; un viss, ko jūs 
saistāt uz zemes Manā Vārdā 
un ar Manu vārdu—saka Tas 
Kungs—būs mūžīgi saistīts 
debesīs; un visi grēki, ko jūs 
b piedosit uz zemes, būs mūžīgi 
piedoti debesīs; un visi grēki, 
ko jūs atstāsit uz zemes, būs at
stāti debesīs.

47 Un vēl patiesi Es saku tev, 
ka visu, ko tu svētī, Es svētīšu, 
un visu, ko tu nolādi, Es a nolā
dēšu, saka Tas Kungs, jo Es, Tas 
Kungs, esmu tavs Dievs.

48 Un vēl patiesi Es saku tev, 
Mans kalp Džozef, ka viss, ko 
tu dod uz zemes, un katrs, kam 
tu kādu dod uz zemes ar Manu 
vārdu un saskaņā ar Manu liku
mu, tiks piemeklēts ar svētībām 
un nevis lāstiem, un ar Manu 
spēku—saka Tas Kungs—un 
būs bez nosodījuma uz zemes 
un debesīs.

49 Jo Es esmu Tas Kungs, 
tavs Dievs, un būšu ar tevi 
līdz pat a pasaules galam un 
cauri visai mūžībai; jo patiesi 
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 49 b M&D 68:12.
  c M&D 5:22.  

src Aicināšana 
un izredzēšana.

  d 1. Moz. 17:1–8;  
2. Nef. 8:2.

 50 a src Upuris.

  b 1. Moz. 22:10–14;  
M&D 97:8.

 52 a src Smita 
Emma Heila.

 53 a Mat. 25:21;  
M&D 52:13.

 55 a Marka 10:28–31.

  b src Ģimene— 
Mūžīgā ģimene;  
Mūžīgā dzīve.

 56 a src Piedot.
 57 a Mat. 10:28.

Es b aizzīmogoju uz tevis tavu 
c paaugstināšanu un sagatavoju 
troni tev Mana Tēva valstībā ar 
Ābrahāmu, tavu d tēvu.

50 Lūk, Es esmu redzējis tavus 
a upurus un piedošu tev visus 
tavus grēkus; Es esmu redzējis 
tavus upurus paklausībā tam, 
ko Es tev esmu sacījis. Ej, tādēļ, 
un Es sagatavošu ceļu tavai 
 izglābšanai, kā Es b pieņēmu, 
kad Ābrahāms upurēja savu 
dēlu Īzāku.

51 Patiesi Es saku tev: Pavēli 
Es dodu savai kalponei Em
mai Smitai, tavai sievai, kuru 
Es esmu tev devis, lai viņa at
turas un nebauda no tā, ko Es 
pavēlēju tev upurēt viņai; jo Es 
to darīju—saka Tas Kungs—lai 
pārbaudītu jūs abus, kā Es darī
ju ar Ābrahāmu, un lai Es varētu 
pieprasīt upuri no jūsu rokas ar 
derību un ziedojumu.

52 Un lai Mana kalpone 
a Emma Smita pieņem visas tās, 
kas ir dotas Manam kalpam 
Džozefam un kuras ir tikumī
gas un šķīstas Manā priekšā; 
un tās, kuras nav šķīstas, un 
ir teikušas, ka viņas ir šķīstas, 
tiks iznīcinātas—saka Dievs Tas 
Kungs.

53 Jo Es esmu Tas Kungs, tavs 
Dievs, un jums būs paklausīt 
Manai balsij; un Es dodu Sa
vam kalpam Džozefam, ka viņš 
tiks darīts par valdnieku pār 
daudzām lietām; jo viņš ir bijis 

a uzticīgs pār mazumu, un no šī 
brīža Es stiprināšu viņu.

54 Un Es pavēlu Savai kalpo
nei Emmai Smitai pakļauties un 
pieķerties Manam kalpam Džo
zefam un nevienam citam. Bet 
ja viņa nepakļausies šai pavēlei, 
viņa tiks iznīcināta—saka Tas 
Kungs—jo Es esmu Tas Kungs, 
tavs Dievs, un iznīcināšu viņu, 
ja viņa nepakļausies Manam li
kumam.

55 Bet ja viņa nepakļausies šai 
pavēlei, tad Mans kalps Džozefs 
darīs viņai visu, kā viņš viņai 
ir teicis; un Es svētīšu Džozefu 
un vairošu viņu, un došu viņam 
a simtkārtīgi šai pasaulē tēvus 
un mātes, brāļus un māsas, na
mus un zemes, sievas un bēr
nus, un b mūžīgo dzīvju kroņus 
mūžīgajās pasaulēs.

56 Un vēl patiesi Es saku, lai 
Mana kalpone a piedod Manam 
kalpam Džozefam viņa pārkā
pumus, un tad viņai tiks piedoti 
viņas pārkāpumi, ar ko viņa ir 
pārkāpusi pret Mani; un Es, Tas 
Kungs, tavs Dievs, svētīšu viņu 
un vairošu viņu, un likšu viņas 
sirdij priecāties.

57 Un vēl Es saku, lai Mans 
kalps Džozefs neizlaiž no sa
vām rokām savu īpašumu, lai 
ienaidnieks nenāktu un neiz
nīcinātu viņu; jo Sātans a mek
lē iznīcināt; jo Es esmu Tas 
Kungs, tavs Dievs, un Džozefs 
ir Mans kalps; un skaties un 
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 57 b src Paaugstināšana.
 58 a M&D 84:19–26.  

src Priesterība.
 59 a Ebr. 5:4.  

src Ārons, 
Mozus brālis.

  b src Priesterības 
atslēgas.

 61 a src Jaunava.
  b 1. OD.  

src Laulība,  
Precēt— 

Daudzsievība.
 63 a 1. Moz. 1:26–28;  

Jēk. 2:30.
  b Moz. 1:39.

raugi, Es esmu ar viņu, kā Es 
biju ar Ābrahāmu, tavu tēvu, 
līdz pat viņa b paaugstināšanai 
un godībai.

58 Tagad, kas attiecas uz 
a priesterības likumu—ir dau
dzas lietas, kas tam piederas.

59 Patiesi, ja vīrietis tiek Mana 
Tēva aicināts, kā tika a Ārons, ar 
Manu paša balsi un ar Tā balsi, 
kurš sūta Mani, un Es esmu ap
veltījis viņu ar šīs priesterības 
spēka b atslēgām, ja viņš dara 
visu Manā Vārdā un saskaņā ar 
Manu likumu un Manu vārdu, 
viņš negrēkos, un Es attaisnošu 
viņu.

60 Lai tādēļ neviens neuzbrūk 
Manam kalpam Džozefam; jo 
Es viņu attaisnošu; jo viņš nesīs 
upuri, ko Es prasīšu no viņa ro
kām par viņa pārkāpumiem—
saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

61 Un vēl, kas attiecas uz 
priesterības likumu—ja vīrie
tis apprec a jaunavu un vēlas 
apprecēt b citu, un pirmā dod 
savu piekrišanu, un ja viņš ap
prec otru, un tās ir jaunavas un 
nav devušas zvērestu nevie
nam citam vīrietim, tad viņš ir 
attaisnots; viņš nevar pārkāpt 
laulību, jo tās ir dotas viņam; 
jo viņš nevar pārkāpt laulību ar 
to, kas pieder viņam un nevie
nam citam.

62 Un ja viņam ir dotas des
mit jaunavas ar šo likumu, viņš 
nevar pārkāpt laulību, jo tās 
pieder viņam, un tās ir dotas 

viņam; tādējādi viņš ir attais
nots.

63 Bet ja viena vai otra no des
mit jaunavām pēc tam, kad tā ir 
apprecēta, būs ar citu vīrieti, tā 
pārkāps laulību un tiks iznīci
nāta; jo tās ir dotas viņam a vai
roties un piepildīt zemi, saskaņā 
ar Manu pavēli, un izpildīt to 
solījumu, kuru deva Mans Tēvs 
pirms pasaules radīšanas, un 
viņu paaugstināšanai mūžīgajās 
pasaulēs, lai viņas dzemdinātu 
cilvēku dvēseles; jo tanī tiek 
Mana Tēva b darbs turpināts, lai 
viņš tiktu godināts.

64 Un vēl patiesi, patiesi Es 
saku jums, ja vīrietim, kurš tur 
šī spēka atslēgas, ir sieva, un 
viņš māca tai Manas priesterī
bas likumu, kas attiecas uz šīm 
lietām, tad tā ticēs un kalpos 
viņam, vai arī tā tiks iznīcināta, 
saka Tas Kungs, jūsu Dievs; jo 
Es iznīcināšu to; jo Es vairošu 
Savu Vārdu pār visiem tiem, 
kas pieņem Manu likumu un 
pakļaujas tam.

65 Tādēļ tas būs likumīgi 
Manī, ja tā nepieņems šo liku
mu—viņam pieņemt visu, ko 
Es, Tas Kungs, viņa Dievs, tam 
došu—tāpēc, ka tā netic un ne
kalpo viņam saskaņā ar Manu 
vārdu; un viņa tad kļūs par pār
kāpēju; un viņš tiek atbrīvots 
no Sāras likuma, kura kalpoja 
Ābrahāmam saskaņā ar likumu, 
kad Es pavēlēju Ābrahāmam 
ņemt Hagaru par sievu.
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133. NODAĻA
Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 
1831.  gada 3.  novembrī. Ievadot šo atklāsmi, Džozefa Smita vēs
turē ir teikts: „Šajā laikā bija daudzas lietas, kuras elderi vēlējās 
zināt attiecībā uz evaņģēlija sludināšanu zemes iedzīvotājiem un 
attiecībā uz sapulcināšanu; un lai staigātu patiesajā gaismā un 
saņemtu norādījumus no augšas, 1831. gada 3. novembrī es vaicāju 
Tam Kungam un saņēmu sekojošo svarīgo atklāsmi.” No sākuma šī 
nodaļa tika pievienota grāmatai „Mācība un Derības” kā pielikums 
un pēc tam tika piešķirts nodaļas numurs.

1–6, Svētajiem tiek pavēlēts sa
gatavoties Otrajai Atnākšanai; 
7–16, Visiem cilvēkiem tiek pa
vēlēts bēgt no Bābeles, nākt uz 
Ciānu un sagatavoties Tā Kunga 
lielajai dienai; 17–35, Viņš stāvēs 
Ciānas kalnā, kontinenti kļūs par 
vienu zemi, un Israēla pazudušās 
ciltis atgriezīsies; 36–40, Evaņ
ģēlijs tika atjaunots caur Džoze
fu Smitu, lai tiktu sludināts visā 
pasaulē; 41–51, Tas Kungs nāks 
lejā atriebībā ļaunajiem; 52–56, 
Tas būs Viņa pestīto gads; 57–74, 
Evaņģēlijs tiks izplatīts, lai glāb
tu svētos un iznīcinātu ļaunos.

Klausieties, ak jūs, Manas baz
nīcas ļaudis—saka Tas Kungs, 
jūsu Dievs,—un dzirdiet Tā 
Kunga vārdu attiecībā uz jums—

2 Tā Kunga, kurš pēkšņi a nāks 

Savā templī; Tā Kunga, kurš 
nāks lejā uz pasauli ar lāstu, 
lai b tiesātu; jā, pār visām tau
tām, kas aizmirst Dievu, un pār 
visiem bezdievīgajiem starp 
jums.

3 Jo Viņš a atsegs Savu svēto 
roku visu tautu acu priekšā, un 
visi zemes gali redzēs b glābša
nu, kas nāk no viņu Dieva.

4 Tādēļ sagatavojieties jūs, sa
gatavojieties jūs, ak Mani ļau
dis; iesvētiet sevi; sapulcējieties 
jūs kopā, ak jūs, Manas baznīcas 
ļaudis, uz Ciānas zemes, visi 
jūs, kam nav ticis pavēlēts aiz
kavēties.

5 Ejiet prom no a Bābeles. Esiet 
b šķīsti jūs, kas nesat Tā Kunga 
traukus.

6 Sasauciet savas svētās sapul
ces un a runājiet bieži cits ar citu. 

133 2 a Mal. 3:1;  
M&D 36:8.

  b M&D 1:36.  
src Jēzus Kristus— 
Soģis.

 3 a Jes. 52:10.

  b Jes. 12:2; 52:10.  
src Glābšana; 

   Pestīšanas iecere.
 5 a Al. 5:57;  

M&D 1:16.  
src Bābele;  

Pasaulīgums.
  b 2. Tim. 2:21;  

3. Nef. 20:41;  
M&D 38:42.  
src Šķīsts, Šķīstība.

 6 a Mal. 3:16–18.

66 Un tagad, kas attiecas uz šo 
likumu, patiesi, patiesi Es saku 
tev, Es atklāšu vairāk tev vēlāk, 

tādēļ lai šis ir pietiekami šim 
brīdim. Lūk, Es esmu Alfa un 
Omega. Āmen.
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 7 a M&D 29:8.  
src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  b Cak. 2:7–8;  
Marka 13:27.

 8 a src Misionāru darbs.
  b Jes. 11:11;  

1. Nef. 22:4;  
2. Nef. 10:8, 20.

  c src Citticībnieki.
  d src Jūdi.
 9 a Jes. 54:2.  

src Stabs.
  b src Ciāna.
 10 a Mat. 25:6;  

M&D 33:17–18; 
45:54–59.  
src Līgavainis.

  b M&D 1:12–14.
 11 a Marka 13:32–37;  

DžS—M 1:46, 48.
  b M&D 49:7.
 12 a M&D 38:31, 42.
  b src Ciāna.
 13 a src Jūda.
  b src Jeruzāleme.
  c Psm. 122.
  d Jes. 2:1–3;  

Ec. 38:8.
 15 a Jes. 52:10–12;  

M&D 58:56.
  b 1. Moz. 19:17, 26;  

Lūk. 9:62.
 16 a M&D 1:1–6.
  b src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.
 17 a M&D 13; 27:7–8; 

88:92.
  b Jes. 40:3–5.
  c Mal. 3:1.
 18 a Jāņa atkl. 14:1.  

src Dieva Jērs.
  b M&D 84:2.
  c Jāņa atkl. 7:1–4.

Un lai katrs cilvēks piesauc Tā 
Kunga Vārdu.

7 Jā, patiesi Es saku jums at
kal, tas laiks ir pienācis, kad Tā 
Kunga balss ir uz jums: Ejiet 
prom no Bābeles; a sapulcējieties 
jūs kopā no visām tautām, no 
b četriem vējiem, no viena debess 
gala līdz otram.

8 a Sūtiet Manas baznīcas elde
rus pie visām tautām, kas ir tālu 
prom, uz b jūras salām; sūtiet uz 
svešām zemēm; piesauciet visas 
tautas, vispirms c citticībniekus 
un tad d jūdus.

9 Un, skatieties un raugiet, šis 
būs viņu sauciens un Tā Kunga 
balss uz visiem ļaudīm: Ejiet jūs 
uz Ciānas zemi, lai Manu ļaužu 
robežas tiktu paplašinātas un lai 
viņas a stabi tiktu nostiprināti, 
un lai b Ciāna izplestos apgaba
los visapkārt.

10 Jā, lai sauciens iet starp 
visiem ļaudīm: Mostieties un 
celieties, un izejiet sagaidīt a Lī
gavaini; skatieties un raugiet, 
Līgavainis nāk; izejiet Viņu sa
gaidīt! Sagatavojieties Tā Kunga 
b lielajai dienai.

11 Tāpēc a esiet modri, jo jūs 
b nezināt nedz dienu, nedz stun
du.

12 Lai tādēļ tie, kuri ir a starp 
citticībniekiem, bēg uz b Ciānu.

13 Un lai tie, kuri ir no a Jūdas, 
bēg uz b Jeruzālemi, uz Tā Kun
ga c nama d kalniem.

14 Ejiet prom no visām tautām, 
patiesi no Bābeles, no ļauno vi
dus, kas ir garīgā Bābele.

15 Bet patiesi tā saka Tas 
Kungs: Lai jūsu bēgšana neno
tiek a steigā, bet lai viss ir sagata
vots jūsu priekšā; un lai tas, kas 
iet, lai viņš b neraugās atpakaļ, 
lai pēkšņa iznīcība nenāktu pār 
viņu.

16 Klausieties un dzirdiet, ak 
jūs, zemes iedzīvotāji. a Klausie
ties kopā jūs, Manas baznīcas 
elderi, un dzirdiet Tā Kunga 
balsi; jo Viņš sauc visus cilvēkus 
un pavēl visiem cilvēkiem visur 
b nožēlot grēkus.

17 Jo lūk, Dievs Tas Kungs ir 
a sūtījis eņģeļus, kuri sauc debe
su vidū, sakot: Sagatavojiet Tam 
Kungam ceļu un taisiet b taisnas 
Viņa takas, jo Viņa c atnākšanas 
stunda ir tuvu,—

18 kad a Jērs stāvēs uz b Ciānas 
kalna un līdz ar Viņu c simts 
četrdesmit un četri tūkstoši to, 
kam Viņa Tēva Vārds rakstīts uz 
viņu pierēm.
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 19 a src Līgavainis.
  b Mat. 25:1–13;  

M&D 33:17–18; 88:92.  
src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 20 a Cak. 14:4;  
M&D 45:48–53.

 21 a Joēla 4:16;  
Am. 1:2.

  b Jes. 2:2–4.
 22 a Ec. 43:2;  

Jāņa atkl. 1:15;  
M&D 110:3.

  b Psm. 77:19;  
Jāņa atkl. 14:2.

  c Soģu 5:5;  
Jes. 40:4; 64:1;  

Jāņa atkl. 16:20;  
M&D 49:23; 109:74.

 23 a Jāņa atkl. 6:14.
 24 a src Jeruzāleme.
  b 1. Moz. 10:25.  

src Zeme—Zemes 
sadalīšana.

 25 a src Jēzus Kristus—
Kristus valdīšana 
Tūkstošgadē.

 26 a Jer. 16:14–15;  
M&D 110:11.  
src Israēls—
Israēla desmit 
pazudušās ciltis.

 27 a Jes. 11:15–16;  
2. Nef. 21:16.

 29 a Jes. 35:6–7.
 30 a Cak. 10:7–12.  

src Efraims—
Efraima cilts.

 31 a 1. Moz. 49:26.
 33 a Jes. 35:10; 51:11;  

M&D 66:11.
 34 a src Israēls—

Divpadsmit 
Israēla ciltis.

  b 1. Moz. 48:14–20;  
1. Laiku 5:1–2;  
Et. 13:7–10.

 35 a src Jūda—Jūdas cilts.
  b src Svētums.

19 Tādēļ sagatavojieties a Lī
gavaiņa b atnākšanai; izejiet jūs, 
izejiet jūs ārā Viņu sagaidīt.

20 Jo lūk, Viņš a stāvēs uz Eļļas 
kalna un uz varenā okeāna, pa
tiesi lielās dzelmes, un uz jūras 
salām, un uz Ciānas zemes.

21 Un Viņš a runās ar Savu bal
si no b Ciānas, un Viņš runās no 
Jeruzālemes, un Viņa balss būs 
dzirdama starp visiem ļaudīm;

22 un tā būs balss, kā lielu ūde
ņu a balss un kā skaļa b pērkona 
balss, kas c nolīdzinās kalnus, un 
ielejas vairs nebūs atrodamas.

23 Viņš pavēlēs lielajai dzel
mei, un tā tiks atstumta uz zie
meļu valstīm, un a salas kļūs par 
vienu zemi;

24 un a Jeruzālemes zeme un 
Ciānas zeme tiks atgrieztas savā 
vietā, un zeme būs tāda pati, 
kāda tā bija tanīs dienās, pirms 
tā tika b sadalīta.

25 Un Tas Kungs, patiesi Glā
bējs, stāvēs Savu ļaužu vidū un 
a valdīs pār visu miesu.

26 Un tie, kas ir a ziemeļu val
stīs, tiks pieminēti Tā Kunga 
priekšā; un viņu pravieši dzirdēs 
Viņa balsi un vairs ilgāk nepaliks 

mierā; un viņi satrieks klintis, un 
ledus izplūdīs viņu klātbūtnē.

27 Un a lielceļš tiks izveidots 
lielās dzelmes vidū.

28 Viņu ienaidnieki kļūs par 
upuri tiem,

29 un a neauglīgos tuksnešos 
radīsies dzīva ūdens dīķi; un 
izdegusī grunts vairs nebūs iz
kaltusi zeme.

30 Un viņi nesīs savus bagātos 
dārgumus a Efraima bērniem, 
Maniem kalpiem.

31 Un nebeidzamo a pakalnu 
robežas trīcēs no viņu klātbūt
nes.

32 Un tur viņi nometīsies zemē 
un tiks kronēti ar godību, tieši 
Ciānā, ar Tā Kunga kalpu, pa
tiesi Efraima bērnu, rokām.

33 Un viņi tiks piepildīti ar 
mūžīgā prieka a dziesmām.

34 Lūk, šī ir mūžīgā Dieva svē
tība a Israēla ciltīm, un bagātāka 
svētība uz b Efraima un viņa se
kotāju galvām.

35 Un arī tie, kas ir no a Jūdas 
cilts, pēc viņu sāpēm tiks iesvē
tīti b svētumā Tā Kunga priekšā, 
lai dzīvotu Viņa klātbūtnē die
nu un nakti, mūžīgi mūžos.
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 36 a Jāņa atkl. 14:6–7;  
M&D 20:5–12.

  b src Evaņģēlija 
atjaunošana.

 37 a src Evaņģēlijs.
  b src Misionāru darbs;  

Sludināt.
  c M&D 42:58.
 39 a src Pielūgšana.
 40 a Jes. 64:1–2.

 41 a Īj. 41:23.
 44 a 1. tes. 4:15–18.
 45 a Jes. 64:4; 1. kor. 2:9.
  b Raudu Dz. 3:25;  

2. Nef. 6:7, 13.
 46 a Jes. 63:1–2.
  b src Jēzus Kristus 

Otrā Atnākšana.
 48 a 1. Moz. 49:11–12;  

Lūk. 22:44;  

Jāņa atkl. 19:11–15;  
DžST Jāņa atkl. 19:15 
(Pielikums);  
Mos. 3:7;  
M&D 19:18.

 49 a Jes. 13:10; 24:23;  
M&D 45:42; 88:87.

 50 a Jes. 63:2–3;  
M&D 76:107; 88:106.

36 Un tagad patiesi saka Tas 
Kungs, lai šīs lietas būtu zinā
mas starp jums, ak jūs, zemes 
iedzīvotāji, Es esmu sūtījis Savu 
a eņģeli laižamies debesu vidū 
ar mūžīgo b evaņģēliju, kas ir 
parādījies dažiem un nodevis 
to cilvēkam, kas parādīsies dau
dziem, kas dzīvo uz zemes.

37 Un šis a evaņģēlijs tiks b slu
dināts c katrai tautai, ciltij, valo
dai un tautībai.

38 Un Dieva kalpi dosies uz 
priekšu, saucot skaļā balsī: Bīs
tieties Dieva un dodiet Viņam 
godu, jo ir atnākusi Viņa tiesas 
stunda;

39 un a pielūdziet To, kas ra
dījis zemi un jūru, un ūdens 
avotus—

40 piesaukdami Tā Kunga 
Vārdu dienu un nakti, sakot: 
Ak, kaut Tu a pāršķeltu debesis, 
kaut Tu nonāktu lejā, ka kalni 
varētu izplūst Tavā klātbūtnē.

41 Un tas tiks atbildēts uz viņu 
galvām; jo Tā Kunga klātbūtne 
būs kā kausējoša uguns, kas 
deg, un kā uguns, kas liek ūde
ņiem a vārīties.

42 Ak Kungs, Tu nāksi lejā, 
lai darītu Savu Vārdu zināmu 
Saviem pretiniekiem, un visas 
tautas drebēs Tavā klātbūtnē—

43 kad Tu darīsi briesmīgas 
lietas, lietas, ko viņi negaida;

44 jā, kad Tu nāksi lejā un kalni 

izplūdīs Tavā klātbūtnē, Tu a sa
stapsi to, kurš priecājas un rī
kojas taisnībā, kurš piemin Tevi 
Tavos ceļos.

45 Jo kopš pasaules sākuma 
cilvēki nav nedz dzirdējuši, 
nedz saklausījuši ar ausīm, nedz 
kāda acs ir redzējusi, ak Dievs, 
bez Tevis, cik lielas lietas Tu esi 
a sagatavojis tam, kas b gaida uz 
Tevi;

46 un tiks teikts: a Kas tas tāds, 
kas b nāk lejā no Dieva debesīs 
spilgti sarkanās drēbēs; jā, no 
apgabaliem, kas nav zināmi, 
tērpts Savās spožajās drānās, 
nākdams Sava spēka diženumā?

47 Un Viņš sacīs: Es esmu Tas, 
kurš runā taisnībā un kam ir 
vara izglābt.

48 Un Tas Kungs būs a sarkans 
Savās drānās, un viņa drēbes 
būs kā vīna spaida minējam.

49 Un tik liela būs Viņa klāt
būtnes godība, ka a saule paslēps 
savu seju kaunā un mēness at
teiks dot savu gaismu, un zvaig
znes tiks aizsviestas no savām 
vietām.

50 Un būs dzirdama Viņa 
balss: Es a minu vīna spaidu 
viens pats un spriedu tiesu pār 
visiem ļaudīm; un neviens nebi
ja ar Mani;

51 un Es mīdīju tos Savā nik
numā, un Es bradāju tos Savās 
dusmās, un viņu asinis Es esmu 
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 51 a 3. Moz. 8:30.
 53 a Jes. 63:4–9.
  b src Žēlsirdība.
  c src Pestīt, Pestīts, 

Pestīšana.
 54 a src Ēnohs.
  b src Noa, Bībeles 

patriarhs.
  c src Mozus.
 55 a src Augšāmcelšanās.
 56 a src Svētais.
  b M&D 29:13.
  c M&D 45:45–46; 

88:96–97.
  d Mat. 25:33–34.
  e Jes. 24:23;  

Jāņa atkl. 14:1;  
M&D 76:66; 
84:2, 98–102.

  f src Jaunā  
Jeruzāleme.

  g src Dieva Jērs.
  h Jāņa atkl. 15:3;  

M&D 84:98–102.
 57 a src Godības pakāpes.
  b src Evaņģēlijs.

 58 a Mat. 11:25; 1. kor. 1:27;  
Al. 32:23; 37:6–7.

  b Jes. 60:22.
  c 5. Moz. 32:29–30.
 59 a Mih. 4:11–13.
 60 a M&D 104:58–59.
  b M&D 1:2.
 62 a src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.
  b M&D 88:74.  

src Iesvētīšana.
  c src Mūžīgā dzīve.
 63 a src Uzklausīt.

a uzšļakstījis uz Savām drēbēm 
un notraipījis visu Savu tērpu; 
jo tā bija atriebības, kas bija 
Manā sirdī, diena.

52 Un tagad ir atnācis Manu 
pestīto gads; un viņi pieminēs 
sava Kunga mīļo laipnību un 
visu, ko Viņš ir piešķīris tiem 
atbilstoši Savai labestībai un at
bilstoši Savai mīļajai laipnībai, 
mūžīgi mūžos.

53 Un Viņš izcieta visas viņu 
a ciešanas. Un Viņa klātbūtnes 
eņģelis tos izglāba; un Savā b mī
lestībā un Savā līdzcietībā Viņš 
tos c atpestīja un nesa viņus, un 
atbalstīja viņus visās senajās 
dienās;

54 jā, un a Ēnohs arī un tie, kas 
bija ar viņu; pravieši, kuri bija 
pirms viņa; un b Noa arī un tie, 
kas bija pirms viņa; un c Mozus 
arī un tie, kas bija pirms viņa;

55 un no Mozus līdz Elijam un 
no Elijas līdz Jānim, kurš bija ar 
Kristu pie Viņa a augšāmcelša
nās, un svētie apustuļi ar Āb
rahāmu, Īzāku un Jēkabu būs 
kopā ar Jēru.

56 Un a svēto b kapi taps c atvēr
ti; un viņi iznāks un stāvēs pie 
d Jēra labās rokas, kad Viņš stā
vēs uz e Ciānas kalna un svētajā 
pilsētā f Jaunajā Jeruzālemē; un 

viņi dziedās g Jēra h dziesmu die
nu un nakti mūžīgi mūžos.

57 Un šī iemesla dēļ, lai cil
vēki varētu kļūt par to a godību 
dalībniekiem, kurām bija jātop 
atklātām, Tas Kungs sūtīja Sava 
b evaņģēlija pilnību, Savu mūžī
go derību, pārspriežot skaidrībā 
un vienkāršībā,—

58 lai sagatavotu vājos tām 
lietām, kuras nāks uz zemi, un 
Tā Kunga nodomam tai dienā, 
kad a vājais liks kaunā gudro un 
b mazais kļūs par stipru tautu, 
un c divi liks desmitiem tūkstošu 
bēgt.

59 Un ar zemes vājajiem Tas 
Kungs a kuls tautas ar Sava gara 
spēku.

60 Un šī iemesla dēļ šīs pavēles 
tika dotas; viņiem tika pavēlēts 
sargāt tās no pasaules tai die
nā, kad tās tika dotas, bet tagad 
tām ir a jāiet pie b visiem miesīga
jiem—

61 un tas ir saskaņā ar Tā Kun
ga prātu un gribu, kurš valda 
pār visu miesu.

62 Un tam, kas a nožēlo grēkus 
un b iesvēta sevi Tā Kunga priek
šā, tiks dota c mūžīgā dzīve.

63 Un pār tiem, kas a neklausa 
Tā Kunga balsij, tiks piepildīts 
tas, ko rakstīja pravietis Mozus, 
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 63 b Ap. d. 3:22–23;  
1. Nef. 22:20–21;  
3. Nef. 20:23; 21:11;  
M&D 1:14;  
DžS—V 1:40.

 64 a Mal. 3:19.  
src Maleahijs.

  b DžS—V 1:36–37.
  c Jes. 66:15–16;  

1. Nef. 22:15;  

3. Nef. 25:1;  
M&D 29:9; 64:24.  
src Zeme—Zemes 
attīrīšana.

 66 a Jāņa 1:11.
 67 a 2. Nef. 28:32.
  b Jes. 50:2;  

2. Nef. 7:2.
 68 a 2. Moz. 14:21;  

Joz. 3:14–17.

 70 a Jes. 50:11.
 71 a 2. Laiku 36:15–16;  

Jer. 44:4–5.
 72 a Jes. 8:16–20.
 73 a Mat. 8:11–12;  

Lūk. 13:28;  
M&D 19:5.  
src Elle;  
Tumsība, garīgā.

ka viņi tiks b izdeldēti no tautas 
vidus.

64 Un arī tas, ko rakstīja pravie
tis a Maleahijs: Jo lūk, tā b diena 
nāk, kas c degs kā karsta krāsns, 
un visi lepnie, jā, un visi tie, kas 
dara bezdievības, būs kā rugāji; 
un tā diena, kas nāk, tos sadedzi
nās—saka Pulku Kungs—ka tā 
neatstās ne saknes, ne zara.

65 Tādēļ šī būs Tā Kunga atbil
de tiem:

66 Tai dienā, kad Es nācu pie 
savējiem, neviens cilvēks no 
jums a nepieņēma Mani, un jūs 
tikāt padzīti.

67 Kad Es atkal saucu, nebija 
neviena no jums, kas atbildētu; 
tomēr Mana a roka vispār nebija 
kļuvusi īsāka, ka Es nevarētu 
atpestīt, nedz Mans b spēks at
brīvot.

68 Lūk, ar Savu rājienu Es 

a nosusinu jūru. Es padaru upes 
par tuksnesi; viņu zivis smird 
un mirst aiz slāpēm.

69 Es tērpju debesis tumsā un 
maisaudeklu daru par tās ap
segu.

70 Un a tas jums būs no Manas 
rokas—jūs gulēsit zemē bēdās.

71 Skatieties un raugiet—nav 
neviena, kas jūs paglābtu; jo jūs 
neklausījāt Manai balsij, kad Es 
saucu jūs no debesīm; jūs neti
cējāt Maniem kalpiem, un, kad 
viņi tika a sūtīti pie jums, jūs tos 
nepieņēmāt.

72 Tādēļ tie a aizzīmogoja lie
cību un aizsēja bauslību, un jūs 
tikāt nodoti tumsībai.

73 Šie aizies ārējā tumsībā, kur 
ir a raudāšana un gaudošana, un 
zobu griešana.

74 Lūk, Tas Kungs jūsu Dievs 
to ir sacījis. Āmen.

134. NODAĻA
Ticības deklarācija attiecībā uz valdībām un likumiem kopumā, 
vienbalsīgi pieņemta Baznīcas vispārējā konferencē, kas tika notu
rēta Kērtlandē, Ohaio štatā, 1835. gada 17. augustā. Daudzi svētie 
sapulcējās, lai apspriestu grāmatas „Mācība un Derības” pirmā 
izdevuma piedāvāto saturu. Tajā laikā šai deklarācijai tika dots 
sekojošais ievads: „Lai mūsu ticība attiecībā uz zemes valdībām un 
likumiem kopumā netiktu nepareizi iztulkota, nedz nepareizi sa
prasta, mēs uzskatām par pareizu izklāstīt šīs grāmatas noslēgumā 
mūsu viedokli par iepriekšminēto.”
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1–4, Valdībām ir jāaizsargā sirds
apziņas un pielūgšanas brīvība; 
5–8, Visiem cilvēkiem ir jāatbal
sta savas valdības un jāizrāda 
respekts un cieņa pret likumu; 
9–10, Reliģiskajām sabiedrībām 
nedrīkst būt civilā vara; 11–12, 
Cilvēki tiek attaisnoti, aizstāvot 
sevi un savu īpašumu.

Mēs ticam, ka a valdības tika 
Dieva iedibinātas cilvēku labu
mam; un ka Viņš tur cilvēkus 
b atbildīgus par viņu rīcību at
tiecībā uz tām, gan pieņemot 
likumus, gan izpildot tos sa
biedrības labumam un drošībai.

2 Mēs ticam, ka neviena valdī
ba nevar pastāvēt mierā, ja vien 
nav noteikti un turēti neaizskar
ti tādi likumi, kas nodrošinās 
katram cilvēkam a sirdsapziņas 
b brīvību, īpašuma tiesības un 
kontroli, un c dzīvības aizsardzī
bu.

3 Mēs ticam, ka katrai valdī
bai ir noteikti vajadzīgas civilās 
a amatpersonas un miertiesne
ši, lai īstenotu tās likumus; un 
ka tādiem, kas izpildīs likumu 
vienlīdzībā un taisnībā, ir jātiek 
atrastiem un atbalstītiem ar tau
tas balsi, ja tā ir republika, vai ar 
valdnieka gribu.

4 Mēs ticam, ka reliģija ir Dieva 
iedibināta; un ka cilvēki ir atbil
dīgi Viņa un tikai Viņa priekšā 
par tās īstenošanu, ja vien viņu 
reliģiskie uzskati nemudina tos 
aizskart citu tiesības un brīvī
bas; bet mēs neticam, ka cilvēku 

likumam ir tiesības iejaukties, 
nosakot a dievkalpojuma no
teikumus, lai saistītu cilvēku 
sirdsapziņu, nedz diktēt publis
kās vai personiskās pielūgšanas 
formas; ka civilajiem mierties
nešiem ir jāapvalda noziegumi, 
bet nekad nav jākontrolē sirds
apziņa; jāsoda vainīgie, bet 
nekad nav jāapspiež dvēseles 
brīvība.

5 Mēs ticam, ka visi cilvēki ir 
saistīti stiprināt un atbalstīt at
bilstošās valdības, kur tie dzīvo, 
kamēr viņi tiek aizsargāti savās 
dabiskajās un neatsavināmajās 
tiesībās ar šo valdību likumiem; 
un ka musināšana un a pretoša
nās ir nepiemērotas katram tādā 
veidā aizsargātam pilsonim, un 
tām jātiek atbilstoši sodītām; 
un ka visām valdībām ir tiesī
bas ieviest tādus likumus, kādi 
pēc to domām vislabāk aizsargā 
sabiedriskās intereses; tajā pašā 
laikā tomēr turot svētu sirdsap
ziņas brīvību.

6 Mēs ticam, ka katram cilvē
kam jātiek cienītam savā vietā, 
arī valdniekiem un miertiesne
šiem, viņi ir nolikti nevainīgo 
aizstāvēšanai un vainīgo so
dīšanai; un ka pret a likumiem 
visiem cilvēkiem ir jāizrāda 
respekts un cieņa, jo bez tiem 
miers un saskaņa tiks aizstā
ti ar nekārtību un varmācību; 
cilvēku likumi ir iedibināti no
teiktam mērķim—lai regulētu 
mūsu kā atsevišķu cilvēku un 
tautu intereses, starp cilvēku 

134 1 a M&D 98:4–7;  
TA 1:12.

  b src Atskaite, 
Atbildīgs, Atbildība.

 2 a src Sirdsapziņa.

  b src Rīcības brīvība.
  c M&D 42:18–19.
 3 a M&D 98:8–10.
 4 a Al. 21:21–22;  

TA 1:11.  

src Pielūgšana.
 5 a TA 1:12.  

src Sacelšanās.
 6 a M&D 58:21; 88:34.
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un cilvēku; un dievišķie liku
mi doti no debesīm un nosaka 
noteikumus garīgām lietām, ti
cībai un pielūgšanai, par abiem 
cilvēkam būs jāatbild savam 
Radītājam.

7 Mēs ticam, ka valdniekiem, 
valstīm un valdībām ir tiesības 
un tās ir saistītas ieviest likumus 
visu pilsoņu reliģiskās ticības 
brīvas īstenošanas aizsardzībai; 
bet mēs neticam, ka tām ir tiesī
bas taisnīgi atņemt pilsoņiem šo 
privilēģiju vai aizliegt tiem viņu 
uzskatus, ja vien likumiem tiek 
izrādīta pietāte un godbijība, un 
šie reliģiskie uzskati neattaisno 
nedz musināšanu, nedz sazvē
restību.

8 Mēs ticam, ka nozieguma 
izdarīšana ir a jāsoda atbilstoši 
šī nodarījuma būtībai; ka slep
kavība, nodevība, laupīšana, 
zādzība un sabiedriskās kārtī
bas traucēšana visos veidos ir 
jāsoda atbilstoši to noziedzībai 
un to tieksmei uz ļauno starp 
cilvēkiem, saskaņā ar to valdī
bu likumiem, kuru teritorijā šie 
noziegumi ir veikti; un visiem 
cilvēkiem ir jāiestājas par sa
biedrisko mieru un kārtību un 
jāizmanto visas savas iespējas, 
lai labo likumu pārkāpējus no
dotu sodīšanai.

9 Mēs neticam, ka ir taisnīgi 
sajaukt reliģisko ietekmi ar ci
vilo valdību, ar ko viena reli
ģiskā sabiedrība tiek veicināta 
un citai aizliegtas tās garīgās 
privilēģijas, un to locekļu, kā 
pilsoņu, personīgās tiesības tiek 
noliegtas.

10 Mēs ticam, ka visām reliģis
kajām sabiedrībām ir tiesības 
rīkoties ar saviem locekļiem 
par viņu neatbilstošu uzvedību 
saskaņā ar šo sabiedrību no
teikumiem un nolikumiem; ja 
šī rīcība ir attiecībā uz biedrību 
un stāvokli sabiedrībā; bet mēs 
neticam, ka kādai reliģiskajai 
sabiedrībai ir pilnvaras tiesāt 
cilvēkus attiecībā par tiesībām 
uz īpašumu vai dzīvību, atņemt 
viņiem šīs pasaules labumus vai 
arī likt briesmās to dzīvību vai 
ķermeņa locekļus, vai arī uzlikt 
tiem jebkādu fizisku sodu. Tās 
var tikai a izslēgt tos no savas sa
biedrības un atņemt tiem viņu 
locekļa statusu.

11 Mēs ticam, ka visiem cil
vēkiem ir jāvēršas pie civilā li
kuma pēc atlīdzības par visām 
netaisnībām un pārestībām, ja ir 
notikuši personīgi aizvainojumi 
vai arī ir aizskartas tiesības uz 
īpašumu, vai aizskarta reputā
cija, kur ir tādi likumi, kas to 
aizsargās; bet mēs ticam, ka visi 
cilvēki ir attaisnoti, kritiskos brī
žos aizsargājot sevi, savus drau
gus un īpašumu, un valdību 
no visu personu nelikumīgiem 
uzbrukumiem un aizskaršanas, 
ja nav iespējams nekavējoties 
vērsties pie likumiem un nodro
šināt palīdzību.

12 Mēs ticam, ka ir pareizi 
a sludināt evaņģēliju zemes tau
tām un brīdināt taisnīgos glāb
ties no pasaules samaitātības; 
bet mēs neticam, ka ir taisnīgi 
traucēt nebrīvos kalpus, nedz 
sludināt tiem evaņģēliju, nedz 

 8 a Al. 30:7–11;  
M&D 42:84–87.

 10 a src Izslēgšana.
 12 a src Misionāru darbs;  

Sludināt.
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kristīt tos pretēji viņu kungu 
gribai un vēlmei, nedz jaukties, 
nedz ietekmēt tos pat vismazā
kā mērā, lai liktu tiem justies 
neapmierinātiem ar savu stā
vokli šajā dzīvē, tādējādi ris

kējot ar cilvēku dzīvībām; tādu 
iejaukšanos mēs uzskatām par 
nelikumīgu un nepareizu, un 
bīstamu katras valdības mie
ram, kura pieļauj, ka cilvēki 
tiek turēti kalpībā.

135 1 a src Smits Džozefs, 
jaunākais.

  b M&D 5:22; 6:30.  
src Moceklis, 
Mocības.

  c src Kārtidžas 
cietums (ASV).

  d src Smits Hairams.
 2 a src Teilors Džons.
 3 a src Pravietis.

  b src Gaišreģis, 
redzētājs.

  c M&D 35:17; 42:12.  
src Evaņģēlija 
atjaunošana.

135. NODAĻA
Paziņojums par pravieša Džozefa Smita un viņa brāļa, patriarha 
Hairama Smita, mocekļu nāvi Kārtidžā, Ilinoisas štatā, 1844. gada 
27.  jūnijā. Šis dokuments tika iekļauts Mācības un Derību 
1844. gada izdevuma noslēgumā, kas bija gandrīz gatavs izdošanai, 
kad Džozefs un Hairams Smiti tika noslepkavoti.

1–2, Džozefs un Hairams mirst 
mocekļu nāvē Kārtidžas cietumā; 
3, Tiek pasludināta Pravieša sva
rīgā nozīme; 4–7, Viņu nevainīgās 
asinis liecina par darba patiesumu 
un dievišķumu.

Lai aizzīmogotu šīs grāmatas 
un Mormona Grāmatas liecību, 
mēs paziņojam par Pravieša 
a Džozefa Smita un patriarha 
Hairama Smita b mocekļu nāvi. 
Viņus nošāva c Kārtidžas cie
tumā 1844. gada 27.  jūnijā, ap
mēram piecos pēcpusdienā, 
bruņots pūlis—izkrāsoti mel
nā—no 150 līdz 200 cilvēkiem. 
d Hairams tika nošauts pirmais 
un klusi nokrita, iesaucoties: 
„Es mirstu!” Džozefs tika no
šauts, mēģinot izlēkt pa logu 
un iesaucoties: „Ak Kungs, mans 
Dievs!” Uz viņiem abiem vēl 
šāva brutālā veidā, kad viņi jau 

bija miruši, un katrs saņēma čet
ras lodes.

2 a Džons Teilors un Vilards 
Ričardss, divi no Divpadsmit, 
bija vienīgās personas telpā tajā 
brīdī; pirmais bija ievainots me
žonīgā veidā ar četrām lodēm, 
bet ir atveseļojies; otrais ar Die
va gādību izglābās bez neviena 
cauruma savā apmetnī.

3 Tā Kunga a Pravietis un b Gaiš
reģis Džozefs Smits ir izdarījis 
vairāk cilvēku glābšanai šai pa
saulē nekā jebkurš cits cilvēks, 
kas jebkad tanī ir dzīvojis, iz
ņemot tikai Jēzu. Īsā divdesmit 
gadu laika posmā viņš ir atne
sis Mormona Grāmatu, ko viņš 
pārtulkoja ar Dieva dāvanu un 
spēku un kas tika izdota divos 
kontinentos; ir sūtījis c mūžīgā 
evaņģēlija pilnību, ko tā satur, 
uz četrām zemes pusēm; ir at
nesis atklāsmes un pavēles, 
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kas veido šo Mācības un Derī
bu grāmatu, un daudzus citus 
gudrus dokumentus un norādī
jumus cilvēku bērnu labumam; 
sapulcinājis daudzus tūkstošus 
pēdējo dienu svēto, nodibinājis 
lielu d pilsētu un atstājis slavu un 
vārdu, kas nevar tikt iznīcināti. 
Viņš dzīvoja dižs un nomira dižs 
Dieva un savu ļaužu acīs; un kā 
vairākums no Tā Kunga iesvai
dītajiem senos laikos, ir aizzī
mogojis savu misiju un savus 
darbus ar savām paša e asinīm; 
un tāpat arī viņa brālis Hairams. 
Dzīvē viņi nebija šķirti, un nāvē 
viņi netika atdalīti!

4 Kad Džozefs devās uz Kār
tidžu, lai nodotu sevi šķieta
majām likuma prasībām, divas 
vai trīs dienas pirms viņa no
slepkavošanas viņš teica: „Es 
eju kā a jērs uz nokaušanu, bet 
es esmu kluss kā vasaras rīts; 
mana sirdsapziņa ir tīra Dieva 
un visu cilvēku priekšā. Es mir
šu nevainīgs, un par mani tiks 
teikts: viņš tika aukstasinīgi 
noslepkavots.” Tajā pašā rītā, 
kad Hairams bija sagatavojies 
iet—vai mēs teiksim uz nokau
šanu? Jā, jo tā tas bija—viņš iz
lasīja sekojošo pantu Mormona 
Grāmatā, Etera divpadsmitās 
nodaļas gandrīz pašā nobeigu
mā, un ielocīja pie tā lapu:

5 Un notika, ka es lūdzu To Kun
gu, lai Viņš dotu citticībniekiem 
labvēlību, lai tiem būtu žēlsirdība. 
Un notika, ka Tas Kungs sacīja 
uz mani: Ja tiem nav žēlsirdības, 
tas nav svarīgi tev, jo tu esi bijis 

uzticīgs; tādēļ tavas drānas tiks 
darītas a tīras. Un tāpēc, ka tu esi 
redzējis savu vājību, tu tiksi darīts 
stiprs, patiesi pat līdz tam, ka sēdē
si tai vietā, ko Es esmu sagatavojis 
Sava Tēva mājokļos. Un tagad es 
.  .  . saku ardievas citticībniekiem, 
jā, un arī saviem brāļiem, kurus es 
mīlu, līdz mēs satiksimies b Kristus 
soģa krēsla priekšā, kur visi cilvēki 
zinās, ka manas drānas nav notrai
pītas ar jūsu asinīm. c Mantojuma 
atstājēji tagad ir miruši, un viņu 
testaments ir spēkā.

6 Hairams Smits kļuva četrdes
mit četrus gadus vecs 1844. gada 
februārī, un Džozefs Smits kļuva 
trīsdesmit astoņus gadus vecs 
1843. gada decembrī; un kopš 
šī brīža viņu vārdi būs ierindoti 
starp mocekļiem, kas miruši par 
ticību, un lasītājam katrā tautā 
tiks atgādināts, ka Mormona 
Grāmata un šī baznīcas Mācības 
un Derību grāmata maksāja la
bākās deviņpadsmitā gadsimta 
asinis, lai nestu šīs grāmatas pa
grimušas pasaules glābšanai; un, 
ja uguns var nodarīt ļaunumu 
a zaļam kokam Dieva godības 
labad, cik gan viegli tā sadedzi
nās nokaltušos kokus, lai attīrītu 
vīna dārzu no samaitātības. Viņi 
dzīvoja godībai; viņi nomira 
godībai; un godība ir viņu mū
žīgais atalgojums. No paaudzes 
paaudzē viņu vārdi tiks nodoti 
pēcnācējiem kā dārgakmens ie
svētītajiem.

7 Viņi nebija vainīgi nevie
nā noziegumā, kā viņi to bie
ži bija pierādījuši iepriekš, un 
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bija ieslodzīti cietumā tikai ar 
nodevēju un ļaunu cilvēku sa
zvērestību; un viņu nevainīgās 
asinis uz Kārtidžas cietuma 
grīdas ir „mormonismam” uz
spiests liels zīmogs, ko nevar 
noraidīt neviena tiesa uz zemes, 
un viņu nevainīgās asinis uz Ili
noisas štata ģērboņa ar lauzto 
ticību štatam—gubernatora so
lījumam—ir liecība par mūžīgā 
evaņģēlija patiesību, ko visa 

pasaule nevar apšaubīt; un viņu 
nevainīgās asinis uz brīvības 
karoga un uz Savienoto Valstu 
Lielās brīvības hartas ir Jēzus 
Kristus ticības vēstnesis, kas 
aizskars godīgo cilvēku sirdis 
visās tautās, un viņu nevainīgās 
asinis kopā ar visu mocekļu ne
vainīgajām asinīm zem a altāra, 
ko Jānis redzēja, sauks uz Pulku 
Kungu, līdz Viņš atriebs šīs asi
nis uz zemes. Āmen.

136. NODAĻA
Tā Kunga vārds un griba, dota caur prezidentu Brigamu Jangu Is
raēla nometnes Ziemas mītnē, Omahas tautā, Misūri upes rietumu 
krastā, netālu no Kauncilblafsas Aiovā.

1–16, Tiek izskaidrots, kā jātiek 
organizētai Israēla nometnei ce
ļojumam uz rietumiem; 17–27, 
Svētajiem tiek pavēlēts dzīvot pēc 
daudzajām evaņģēlija normām; 
28–33, Svētajiem ir jādzied, jā
dejo, jālūdz un jāmācās gudrība; 
34–42, Pravieši tiek nogalināti, 
lai viņi tiktu godināti un ļaunie 
nosodīti.

Tā Kunga vārds un griba at
tiecībā uz Israēla nometni viņu 
ceļojumos uz rietumiem:

2 Lai visi Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus a Baznīcas ļaudis 
un tie, kas ceļo ar tiem, tiek 
organizēti pa grupām, ar derī
bu un solījumu turēt visas Tā 
Kunga, mūsu Dieva, pavēles un 
likumus.

3 Lai grupas tiek organizētas 

ar a simtu, piecdesmitu un des
mitu virsniekiem, ar prezidentu 
un diviem viņa padomniekiem 
viņu priekšgalā, divpadsmit 
b apustuļu vadībā.

4 Un šī būs mūsu a derība—ka 
mēs b staigāsim pēc visiem Tā 
Kunga c priekšrakstiem.

5 Lai katra grupa nodrošina 
pati sevi ar visiem pajūgiem, 
ratiem, uzturu, apģērbu un citu 
nepieciešamo ceļojumam, ko 
viņi var.

6 Kad grupas ir noorganizētas, 
lai viņi iet ar savu spēku sagata
vot priekš tiem, kuri paliek.

7 Lai katra grupa, ar saviem 
virsniekiem un prezidentiem, 
izlemj, cik daudzi var doties nā
kamajā pavasarī, tad izraugās 
pietiekamu skaitu veselīgu un 
pieredzējušu vīru, lai ņemtu 

 7 a Jāņa atkl. 6:9.
136 2 a src Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus 

   Baznīca.
 3 a 2. Moz. 18:21–26.
  b src Apustulis.

 4 a src Derība.
  b src Staigāt ar Dievu.
  c src Priekšraksti.
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Ec. 20:33–34;  
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src Strīdēšanās.

  b M&D 20:54.  
src Ļauna runāšana.

pajūgus, sēklas un zemkopības 
darbarīkus, lai kā pirmie do
tos sagatavot sēšanai pavasara 
graudaugus.

8 Lai katra grupa uzņemas 
līdzīgā daļā, atbilstoši viņu da
lāmajam īpašumam, ņemt a na
bagos, b atraitnes, c bāreņus un to 
ģimenes, kuri ir aizgājuši armi
jā, lai atraitņu un bāreņu saucie
ni nenāktu Tā Kunga ausīs pret 
šiem ļaudīm.

9 Lai katra grupa sagatavo na
mus un laukus graudu audzē
šanai tiem, kuri uz šo sezonu 
paliek aizmugurē; un šī ir Tā 
Kunga griba attiecībā uz Viņa 
ļaudīm.

10 Lai katrs cilvēks izmanto 
visu savu ietekmi un īpašumu, 
lai pārceltu šos ļaudis uz to vie
tu, kur Tas Kungs izvietos Ci
ānas a stabu.

11 Un ja jūs to darāt ar šķīstu 
sirdi, pilnā uzticībā, jūs tiksit 
a svētīti; jūs tiksit svētīti attiecībā 
uz saviem sīklopiem un saviem 
liellopiem, un saviem laukiem, 
un saviem namiem, un savām 
ģimenēm.

12 Lai Mani kalpi Ezra T. Ben
sons un Erastus Snovs organizē 
grupu.

13 Un lai Mani kalpi Orsons 
Prets un Vilfords Vudrafs orga
nizē grupu.

14 Arī lai Mani kalpi Amasa 

Laimens un Džordžs  A. Smits 
organizē grupu.

15 Un nozīmē prezidentus un 
simtu, un piecdesmitu, un des
mitu virsniekus.

16 Un lai Mani kalpi, kas ir ti
kuši nozīmēti, iet un māca šo 
Manu gribu svētajiem, lai viņi 
būtu gatavi iet uz miera zemi.

17 Ej savu ceļu un dari kā Es 
tev esmu teicis, un nebīsties sa
vus ienaidniekus; jo viņiem nav 
spēka apturēt Manu darbu.

18 Ciāna tiks a pestīta Manis 
noliktajā laikā.

19 Un ja kāds cilvēks mek
lēs pats pacelties un nemeklēs 
Manu a padomu, viņam nebūs 
spēka, un viņa neprātība tiks 
pasludināta.

20 Meklējiet; un a turiet visus 
savus solījumus cits pret citu; 
un b neiekāro to, kas ir tavam 
brālim.

21 a Atturieties no ļauna—ne
lietīgi valkāt Tā Kunga Vārdu, jo 
Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, 
patiesi b jūsu tēvu Dievs, Ābra
hāma un Īzāka, un Jēkaba Dievs.

22 a Es esmu Tas, kurš izveda 
Israēla bērnus no Ēģiptes ze
mes; un Mana roka ir izstiep
ta pēdējās dienās, lai b izglābtu 
Manu tautu Israēlu.

23 Pārstājiet a strīdēties viens 
ar otru; pārstājiet runāt b ļaunu 
viens par otru.
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24 Pārstājiet a piedzerties; un 
lai jūsu vārdi tiecas b iedvesmot 
vienam otru.

25 Ja tu aizņemies no sava 
tuvākā, tev būs atdot to, ko tu 
esi a aizņēmies; un ja tu nevari 
atmaksāt, tad ej taisnā ceļā un 
pasaki savam tuvākam, lai viņš 
tevi nenosoda.

26 Ja tu atradīsi to, ko tavs 
tuvākais ir a pazaudējis, tev būs 
uzcītīgi meklēt, līdz tu nodosi to 
atkal viņam.

27 Tev būs būt a uzcītīgam, sa
glabājot to, kas tev ir, lai tu būtu 
gudrs b pārvaldnieks; jo tā ir brī
va dāvana no Tā Kunga, tava 
Dieva, un tu esi pārvaldnieks 
pie Viņa.

28 Ja tu esi priecīgs, slavē To 
Kungu ar a dziedāšanu, ar mū
ziku, ar dejošanu, ar slavēšanas 
un b pateicības c lūgšanu.

29 Ja tu esi a bēdīgs, piesauc To 
Kungu, savu Dievu, aizlūgšanā, 
lai jūsu dvēseles būtu b līksmas.

30 Nebīsties savus ienaidnie
kus, jo viņi ir Manās rokās, un 
Es rīkošos ar tiem pēc Savas pa
tikas.

31 Maniem ļaudīm ir jātiek 
a pārbaudītiem visās lietās, lai 
viņi būtu sagatavoti saņemt to 
b godību, kas Man ir priekš tiem, 
patiesi Ciānas godību; un tas, 

kas nepanesīs c pārmācīšanu, 
nav Manas valstības cienīgs.

32 Lai tas, kurš ir nezinošs, 
mācās a gudrību, b pazemojoties 
un piesaucot To Kungu, savu 
Dievu, lai viņa acis taptu at
vērtas, lai viņš redzētu, un viņa 
ausis atvērtas, lai viņš dzirdētu;

33 jo Mans a Gars ir sūtīts 
pasaulē, lai apgaismotu paze
mīgos un nožēlas pilnos un no
sodītu bezdievīgos.

34 Jūsu brāļi ir atraidījuši jūs 
un jūsu liecību, patiesi tauta, 
kas jūs ir a padzinusi;

35 un tagad nāk viņu nelai
mes diena, patiesi bēdu diena, 
kā sievietei, kuru pārņēmušas 
dzemdību sāpes; un viņu bēdas 
būs lielas, ja vien viņi steidzīgi 
nenožēlos grēkus, jā, ļoti stei
dzīgi.

36 Jo viņi nogalināja praviešus 
un tos, kas bija sūtīti pie tiem; 
un viņi ir izlējuši nevainīgas 
asinis, kas brēc no zemes pret 
tiem.

37 Tādēļ nebrīnieties par šīm 
lietām, jo jūs vēl neesat a šķīsti, 
bet jūs to redzēsit, ja jūs būsit 
uzticīgi, turot visus Manus vār
dus, ko Es jums esmu b devis no 
Ādama līdz Ābrahāma, no Āb
rahāma līdz Mozus, no Mozus 
līdz Jēzus un Viņa apustuļu un 
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no Jēzus un Viņa apustuļu līdz 
Džozefa Smita dienām, kuru Es 
aicināju ar Saviem c eņģeļiem, 
Saviem kalpojošajiem kalpotā
jiem un ar Savu paša balsi no 
debesīm, lai virzītu uz priekšu 
Manu darbu;

38 kura pamatu viņš ielika 
un bija uzticīgs; un Es paņēmu 
viņu pie Sevis.

39 Daudzi ir brīnījušies par 
viņa nāvi; bet tā bija vajadzīga, 
lai viņš a aizzīmogotu savu b lie
cību ar savām c asinīm, lai viņš 
tiktu godināts un ļaunie tiktu 
nosodīti.

40 Vai Es neesmu atbrīvojis jūs 
no jūsu a ienaidniekiem un tādā 
veidā atstājis liecību par Savu 
Vārdu?

41 Tādēļ tagad klausieties, ak 
jūs, Manas a baznīcas ļaudis; un 
jūs, elderi, klausieties kopā—
jūs esat saņēmuši Manu b val
stību.

42 Esiet uzcītīgi visu Manu 
pavēļu turēšanā, lai sodi nenāk
tu pār jums un jūsu ticība jums 
nemitētos, un jūsu ienaidnieki 
nepriecātos par jums. Tad nu 
vairāk nebūs šajā reizē. Āmen 
un āmen.

137. NODAĻA
Vīzija, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandes templī, Ohaio 
štatā, 1836. gada 21.  janvārī. Tas notika priekšrakstu izpildīšanas 
laikā, gatavojoties tempļa iesvētīšanai.

1–6, Pravietis redz savu brāli 
Alvinu celestiālajā valstībā; 7–9, 
Tiek atklāta mācība mirušo glāb
šanai; 10, Visi bērni tiek izglābti 
celestiālajā valstībā.

a Debesis tika mums atvērtas, un 
es redzēju Dieva b celestiālo val
stību un tās godību—vai c miesā 
vai ārpus—es nevaru pateikt.

2 Es redzēju a vārtu izcilo skais
tumu, caur kuriem tās valstības 
mantinieki ieies—šie vārti bija lī
dzīgi lokveida uguns b liesmām;

3 arī a liesmojošo Dieva troni, 
uz kura sēdēja b Tēvs un c Dēls.

4 Es redzēju tās valstības brī
nišķīgās ielas, kas izskatījās kā 
noklātas ar a zeltu.

5 Es redzēju Tēvu a Ādamu un 
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b Ābrahāmu; un savu c tēvu un 
savu d māti; savu brāli e Alvinu, 
kurš sen jau atdusējās;

6 un brīnījos, kā tas ir, ka viņš ir 
ieguvis a mantojumu tanī valstī
bā, ievērojot to, ka viņš bija pa
metis šo dzīvi pirms Tas Kungs 
bija izstiepis savu roku, lai b otr
reiz sapulcinātu Israēlu, un nebi
ja ticis c kristīts grēku piedošanai.

7 Tā nāca Tā Kunga a balss uz 
mani, sakot: Visi, kuri ir miruši 
b bez zināšanām par šo evaņģē
liju, kuri būtu to pieņēmuši, ja 

viņiem būtu ticis atļauts palikt 
ilgāk, būs Dieva c celestiālās val
stības d mantinieki;

8 arī visi, kuri no šī brīža mirs 
bez zināšanām par to, kuri a būtu 
to pieņēmuši ar visu savu sirdi, 
būs tās valstības mantinieki;

9 jo Es, Tas Kungs, a tiesāšu vi
sus cilvēkus pēc viņu b darbiem, 
atbilstoši viņu sirds c vēlmēm.

10 Un es arī redzēju, ka visi bēr
ni, kuri mirst, pirms viņi sasniedz 
a atbildības vecumu, tiek b izglābti 
debesu celestiālajā valstībā.

138. NODAĻA
Vīzija, dota prezidentam Džozefam F. Smitam Soltleiksitijā, Jūtas 
štatā, 1918. gada 3. oktobrī. Savā ievadrunā Baznīcas 89. pusgada 
Vispārējā konferencē 1918.  gada 4.  oktobrī prezidents Smits pazi
ņoja, ka viņš iepriekšējos mēnešos ir saņēmis vairākus dievišķīgus 
paziņojumus. Vienu no tiem, kas attiecas uz Glābēja apmeklējumu 
pie mirušo gariem, kamēr Viņa ķermenis bija kapā, prezidents Smits 
bija saņēmis iepriekšējā dienā. Tas tika pierakstīts nekavējoties pēc 
konferences noslēguma. 1918. gada 31. oktobrī tas tika nodots Aug
stākā prezidija padomniekiem, Divpadsmito padomei un patriarham 
un tika viņu vienbalsīgi pieņemts.

1–10, Prezidents Džozefs F. Smits 
pārdomā Pētera rakstus un mūsu 
Kunga veikto garu pasaules ap
meklējumu; 11–24, Prezidents 
Smits redz taisnīgos mirušos 

sapulcinātus paradīzē un Kris
tus kalpošanu starp tiem; 25–37, 
Viņš redz, kā evaņģēlija sludinā
šana tika organizēta starp gariem; 
38–52, Viņš redz Ādamu, Ievu un 

 5 b M&D 132:29.  
src Ābrahāms.

  c M&D 124:19.  
src Smits Džozefs, 
vecākais.

  d src Smita 
Lūcija Meka.

  e DžS—V 1:4.
 6 a src Glābšana 

mirušajiem.
  b Jes. 11:11;  

1. Nef. 22:10–12;  
Jēk. 6:2.  

src Israēls—Israēla 
sapulcināšana.

  c Jāņa 3:3–5;  
2. Nef. 9:23;  
Et. 4:18–19;  
M&D 76:50–52; 84:74.  
src Kristīšana, Kristīt.

 7 a Hel. 5:30.  
src Atklāsme.

  b DžST 1. Pēt. v. 4:6 
(Pielikums);  
2. Nef. 9:25–26;  
Mos. 15:24.

  c src Celestiālā godība.
  d M&D 76:50–70.
 8 a Al. 18:32;  

M&D 6:16.
 9 a Jāņa atkl. 20:12–13.  

src Tiesa, Pēdējā.
  b src Darbi.
  c M&D 64:34.  

src Sirds.
 10 a src Atskaite, 

Atbildīgs, Atbildība.
  b src Glābšana—

Bērnu glābšana.
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138 1 a src Pārdomāt.
 2 a Mat. 20:28.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana.

  b src Pestīšanas 
iecere.

 3 a Jāņa 3:16.  
src Mīlestība.

  b src Pestītājs.
 4 a TA 1:3.
  b Mat. 7:21.  

src Paklausība, 

   Paklausīgs,  
Paklausīt.

 5 a tas ir seno 
dienu svētie.

  b 1. Pēt. v. 1:1.
 8 a Jes. 61:1; Lūk. 4:18;  

M&D 76:73–74; 88:99.
 11 a src Svētie Raksti—

Svēto Rakstu 
nozīmība.

  b Ef. 1:18;  
M&D 76:10, 12, 19.

  c Jes. 11:2.
  d src Gars.
 12 a M&D 76:69–70.
  b M&D 6:13; 51:19; 

76:51–53.
 13 a src Upuris.
  b Mat. 5:10–12.
 14 a Et. 12:4;  

Mor. 7:3, 40–44.  
src Cerība.

  b src Augšāmcelšanās.

daudzus no svētajiem praviešiem 
garu pasaulē, kuri uzskatīja savu 
esamību garā pirms savas augšām
celšanās par jūgu; 53–60, Šo dienu 
taisnīgie mirušie turpina savus 
darbus garu pasaulē.

Trešajā oktobrī, tūkstoš deviņi 
simti un astoņpadsmitajā gadā, 
Es sēdēju savā istabā, a pārdo
mādams Svētos Rakstus;

2 un domāju par lielo a Izpirk
šanas upuri, ko nesa Dieva Dēls 
pasaules b pestīšanai;

3 un lielo un brīnišķīgo a mīles
tību, ko pasludināja Tēvs un Dēls 
ar b Pestītāja nākšanu pasaulē;

4 ka caur Viņa veikto a Izpirk
šanu un ar b paklausību evaņģē
lija principiem cilvēce var tikt 
izglābta.

5 Kamēr es biju tā aizņemts, 
mans prāts atgriezās pie apus
tuļa Pētera rakstītā a pirmatnē
jiem svētajiem b Pontā, Galatijā, 
Kapadoķijā un citās Āzijas da
ļās, kur tika sludināts evaņģēlijs 
pēc Tā Kunga sišanas krustā.

6 Es atvēru Bībeli un lasīju tre
šo un ceturto nodaļu no Pētera 
1. vēstules, un kā es lasīju, es 
dziļi iespaidojos, vairāk nekā 
jebkad agrāk, no sekojošajiem 
fragmentiem:

7 „Jo arī Kristus ir vienreiz 

grēku dēļ cietis, taisnais par ne
taisnajiem, lai Viņš varētu vest 
mūs pie Dieva, nonāvēts gan 
miesā, bet dzīvs darīts garā.

8 Tanī Viņš ir nogājis un arī 
sludinājis gariem a cietumā;

9 kas kādreiz bija nepaklausīgi, 
kad Dieva pacietība nogaidīja 
Noas dienās, kad taisīja šķirstu, 
kurā izglābās nedaudzas, proti, 
astoņas dvēseles cauri ūdenim.” 
(1. Pētera 3:18–20.)

10 „Jo tādēļ arī mirušiem tika 
sludināts evaņģēlijs, lai tie tap
tu tiesāti kā cilvēki miesā, bet 
dzīvotu saskaņā ar Dievu garā.” 
(1. Pētera 4:6.)

11 Man pārdomājot šīs lietas, 
kas ir a rakstītas, manas saprat
nes b acis tika atvērtas, un Tā 
Kunga Gars c noklājās pār mani, 
un Es redzēju d mirušo pulkus, 
gan mazus, gan lielus.

12 Un viņi tika sapulcināti 
kopā vienā vietā kā neskaitāmu 
a taisno garu grupa, kuri bija b ti
cējuši Jēzus liecībai, kamēr tie 
dzīvoja mirstībā;

13 un kuri ir nesuši a upu
ri, līdzīgi Dieva Dēla lielajam 
upurim, un b cietuši bēdas sava 
Pestītāja Vārdā.

14 Visi viņi bija pametuši 
mirstīgo dzīvi stiprā a cerībā 
uz brīnišķīgu b augšāmcelšanos 
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 14 c src Dievs, Dievība—
Dievs Tēvs.

  d src Vienpiedzimušais.
  e src Labvēlība.
 15 a Jes. 51:11;  

Al. 40:12.
 16 a Lūk. 23:43;  

Al. 40:11–12.  
src Paradīze.

  b Morm. 9:13.
 17 a 2. Nef. 9:10–13.
  b Ec. 37:1–14.
  c M&D 93:33–34.
  d src Prieks.

 18 a Jes. 61:1.  
src Glābšana 
mirušajiem.

 19 a M&D 76:72–74.
  b src Evaņģēlijs.
  c src Ādama un 

Ievas Krišana.
  d src Nožēlot grēkus, 

Grēku nožēlošana.
 20 a Al. 40:13–14.  

src Elle;  
Ļauns, Ļaundarība.

  b 1. Nef. 10:21.
 22 a src Tumsība, garīgā.

  b src Miers.
 23 a src Pestīšanas iecere.
  b Rom. 14:11;  

Mos. 27:31.
  c 2. Nef. 1:13;  

Al. 12:11.
 24 a Psm. 104:1–2;  

Jes. 60:19;  
Jāņa atkl. 22:5;  
DžS—V 1:17.  
src Gaisma, 
Kristus gaisma.

  b src Dziedāt.
 26 a 1. Nef. 11:28.

caur Dieva c Tēva un Viņa d Vien
piedzimušā Dēla Jēzus Kristus 
e labvēlību.

15 Es redzēju, ka viņi bija pie
pildīti ar a prieku un līksmību 
un priecājās kopā, tāpēc ka viņu 
atbrīvošanas diena bija klāt.

16 Viņi bija sapulcināti gaidīt 
Dieva Dēla ierašanos a garu pa
saulē, lai pasludinātu viņu pes
tīšanu no b nāves saitēm.

17 Viņu dusošajiem pīšļiem 
bija jātiek a atjaunotiem to pil
nīgā veidolā, b kauls pie sava 
kaula, un cīpslas un miesa uz 
tiem, c garam un ķermenim jā
tiek savienotiem, lai nekad vairs 
netiktu atdalīti, lai viņi varētu 
saņemt d prieka pilnību.

18 Kamēr šis milzīgais pūlis 
gaidīja un runājās, priecājoties 
par savas atbrīvošanas stundu 
no nāves važām, parādījās Die
va Dēls, pasludinādams a brī
vību gūstekņiem, kas ir bijuši 
uzticīgi;

19 un tur Viņš a sludināja tiem 
mūžīgo b evaņģēliju, mācību 
par cilvēces augšāmcelšanos un 
atpestīšanu no c krišanas un no 
personīgajiem grēkiem, uz d grē
ku nožēlošanas noteikumiem.

20 Bet pie a ļaunajiem Viņš 

negāja, un starp bezdievīgajiem 
un grēkus nenožēlojušajiem, 
kuri bija b apgānījušies miesā, 
Viņa balss neizskanēja;

21 nedz dumpīgie, kas norai
dīja seno praviešu liecības un 
brīdinājumus, redzēja Viņa klāt
būtni, nedz skatīja Viņa vaigu.

22 Kur tie bija, valdīja a tum
sība, bet starp taisnīgajiem bija 
b miers;

23 un svētie priecājās par savu 
a pestīšanu un liecās b ceļos, un 
atzina Dieva Dēlu kā savu Pestī
tāju un Atbrīvotāju no nāves un 
no c elles važām.

24 Viņu vaigi spīdēja, un a mir
dzums no Tā Kunga klātbūtnes 
bija pār tiem, un viņi b dziedāja 
par godu Viņa svētajam Vār
dam.

25 Es brīnījos, jo es sapratu, ka 
Glābējs pavadīja apmēram trīs 
gadus, kalpojot starp jūdiem un 
tiem, kas no Israēla nama, cen
šoties mācīt tiem mūžīgo evaņ
ģēliju un aicināt tos uz grēku 
nožēlošanu;

26 un tomēr, neskatoties uz 
Viņa varenajiem darbiem un brī
numiem, un patiesības pasludi
nāšanu lielā a spēkā un varā, bija 
tikai daži, kas uzklausīja Viņa 
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 27 a Marka 8:31.
 29 a M&D 76:12.
 30 a Lūk. 24:49.
  b src Tumsība, garīgā.
  c M&D 1:2.
 31 a Jes. 61:2;  

Lūk. 4:17–19.
  b src Brīvs, Brīvība.
 32 a Jāņa 8:21–24.
  b M&D 128:5.  

src Zināšanas.

 33 a TA 1:4.  
src Ticība, Ticēt.

  b src Kristīšana, 
Kristīt—Kristīšana 
par mirušajiem;  
Priekšraksti—
Aizstājošs 
priekšraksts.

  c src Grēku piedošana.
  d src Svētā Gara 

dāvana.

 34 a src Tiesa, Pēdējā.
 35 a Al. 34:9–16.  

src Izpirkt, Grēku 
Izpirkšana;  
Upuris.

  b src Krustā sišana;  
Krusts.

 36 a M&D 138:57.
 37 a M&D 138:20.  

src Sacelšanās.

balsi un priecājās Viņa klātbūt
nē, un saņēma glābšanu no Viņa 
rokām.

27 Bet Viņa kalpošana starp 
tiem, kas bija miruši, bija ierobe
žota ar to a īso laika posmu starp 
krustā sišanu un Viņa augšām
celšanos;

28 un es brīnījos par Pētera vār
diem—kur viņš sacīja, ka Dieva 
Dēls sludināja gariem cietumā, 
kas kādreiz bija nepaklausīgi, 
kad Dieva pacietība nogaidīja 
Noas dienās—un kā Viņam bija 
iespējams sludināt tiem gariem 
un izpildīt visu nepieciešamo 
darbu starp tiem tik īsā laikā.

29 Un kamēr es brīnījos, ma
nas acis tika atvērtas un mana 
sapratne tika a paātrināta, un es 
uztvēru, ka Tas Kungs negāja 
personīgi starp ļaunajiem un 
nepaklausīgajiem, kuri bija no
raidījuši patiesību, lai mācītu 
viņus;

30 bet lūk, no taisnīgajiem Viņš 
izveidoja Savus spēkus un nozī
mēja vēstnešus, tērptus a spēkā 
un varā, un uzdeva tiem doties 
uz priekšu un nest evaņģēlija 
gaismu tiem, kas bija b tumsā, 
patiesi c visiem cilvēku gariem; 
un tā evaņģēlijs tika sludināts 
mirušajiem.

31 Un izraudzītie vēstne
ši devās pieteikt Tā Kunga 

a žēlastības dienu un pasludināt 
b brīvību visiem gūstekņiem, 
kas bija saistīti, patiesi visiem 
tiem, kuri nožēlotu grēkus un 
pieņemtu evaņģēliju.

32 Tā evaņģēlijs tika sludināts 
tiem, kuri bija a nomiruši savos 
grēkos bez b patiesības zināša
nām jeb pārkāpumos, noraidīju
ši praviešus.

33 Tiem tika mācīta a ticība 
Dievam, grēku nožēlošana, b aiz
stājošā kristīšana c grēku piedo
šanai, d Svētā Gara dāvināšana 
ar roku uzlikšanu,

34 un visi citi evaņģēlija princi
pi, kurus tiem bija nepieciešams 
zināt, lai tie sagatavotos un tap
tu a tiesāti kā cilvēki miesā, bet 
dzīvotu saskaņā ar Dievu garā.

35 Un tā tas tika darīts zināms 
starp mirušajiem, gan maziem, 
gan lieliem, netaisnīgajiem tā
pat kā ticīgajiem, ka pestīšana 
ir tikusi veikta caur a Dieva Dēla 
upuri b krustā.

36 Tā tika darīts zināms, ka 
mūsu Pestītājs pavadīja savu 
laiku garu pasaulē, apmācī
dams un sagatavodams uzticīgo 
a praviešu garus, kuri miesā bija 
liecinājuši par Viņu;

37 lai viņi varētu nest pestīša
nas vēstījumu visiem miruša
jiem, pie kuriem Viņš nevarēja 
iet personiski viņu a dumpības 
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 38 a src Ādams.
 39 a Moz. 4:26.  

src Ieva.
 40 a src Ābels.
  b src Moceklis, 

Mocības.
  c src Sets.
  d 1. Moz. 5:3;  

Moz. 6:10.
 41 a src Noa, Bībeles 

patriarhs.
  b src Šems.
  c src Augstais 

priesteris.
  d 1. Moz. 17:1–8.  

src Ābrahāms.
  e 1. Moz. 21:1–5.  

src Īzāks.
  f 1. Moz. 35:9–15.  

src Jēkabs, Īzāka dēls.
  g src Mozus.
 42 a src Jesaja.
  b Jes. 61:1–2.
  c src Elle.
 43 a src Ecēhiēls.
  b Ec. 37:1–14.
  c src Augšāmcelšanās.
 44 a src Daniēls.
  b Dan. 2:44–45.  

src Dieva valstība 
jeb Debesu valstība.

 45 a src Ēlija.
  b src Apskaidrošana.
 46 a Mal. 3:23–24;  

DžS—V 1:36–39.  
src Maleahijs.

  b M&D 110:13–15.  
src Elija.

  c src Jēzus Kristus 
Otrā Atnākšana.

 47 a M&D 128:17.
 48 a src Glābšana 

mirušajiem.
  b src Templis,  

Tā Kunga nams.
  c src Atklāšana.
  d src Ģimene— 

Mūžīgā ģimene;  
Saistīt, Saistīšana 
(Aizzīmogot, 
Aizzīmogošana).

un pārkāpumu dēļ, lai viņi caur 
Viņa kalpu kalpošanu arī varētu 
izdzirdēt Viņa vārdus.

38 Starp dižajiem un varena
jiem, kas bija sapulcināti šajā 
milzīgajā taisnīgo pulkā, bija tēvs 
a Ādams, senākais pēc dienām 
un visu tēvs,

39 un mūsu brīnišķīgā māte 
a Ieva ar daudzām savām uzti
cīgajām meitām, kuras bija dzī
vojušas cauri paaudzēm un pie
lūgušas patieso un dzīvo Dievu.

40 a Ābels, pirmais b moceklis, 
bija tur un viņa brālis c Sets, 
viens no varenajiem, kurš izska
tījās ļoti d līdzīgs savam tēvam 
Ādamam.

41 a Noa, kurš brīdināja par 
plūdiem; b Šems, dižais c augstais 
priesteris; d Ābrahāms, uzticīgo 
tēvs; e Īzāks, f Jēkabs un g Mozus, 
dižais baušļu devējs Israēlam;

42 un a Jesaja, kurš atklāsmē 
pasludināja, ka Pestītājs tika 
iesvaidīts dziedināt tos, kam 
salauztas sirdis, pasludināt brī
vību b gūstekņiem un c cietuma 
atvēršanu tiem, kas bija saistīti, 
arī bija tur.

43 Bez tam a Ecēhiēls, kuram 

vīzijā tika parādīta milzīga iele
ja ar b izkaltušiem kauliem, kuri 
tapa ietērpti miesā, lai nāk tu ārā 
pie mirušo c augšāmcelšanās kā 
dzīvas dvēseles;

44 a Daniēls, kurš paredzēja un 
pareģoja b Dieva valstības nodi
bināšanu pēdējās dienās, lai tā 
nekad vairs netiktu iznīcināta, 
nedz atdota citiem ļaudīm;

45 a Ēlija, kurš bija ar Mozu 
b Apskaidrošanas kalnā;

46 un a Maleahijs, pravietis, 
kurš liecināja par b Elijas atnāk
šanu—par kuru arī Moronijs 
runāja uz pravieti Džozefu Smi
tu, paziņodams, ka tam ir jānāk 
pirms Tā Kunga lielās un bries
mīgās c dienas pieteikšanas—arī 
bija tur.

47 Pravietim Elijam bija jādēs
ta bērnu a sirdīs solījumi, kas bija 
doti viņu tēviem,

48 vēstot par to lielo a darbu, 
kam jātiek darītam Tā Kunga 
b tempļos laiku pilnības c atklāša
nā mirušo pestīšanai un bērnu 
d saistīšanai ar viņu vecākiem, 
lai visa zeme netiktu sista ar 
lāstu un pilnīgi iznīcināta Viņa 
atnākšanā.
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 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a src Gars.
  b M&D 45:17.
 51 a 1. kor. 6:14;  

Al. 40:19–21.
  b src Nemirstīgs, 

Nemirstība.
  c M&D 29:43.  

src Mūžīgā dzīve.
 52 a Jes. 64:4;  

1. kor. 2:9;  
M&D 14:7.

 53 a src Iepriekš 

izredzēšana.
  b M&D 64:33.
 54 a src Priekšraksti—

Aizstājošs 
priekšraksts.

 55 a Ābr. 3:22–24.
  b src Iepriekš 

izredzēšana.
 56 a Īj. 38:4–7;  

Al. 13:3–7.
  b Ap. d. 17:24–27.
  c Jēk. 6:2–3.  

src Tā Kunga 

vīnadārzs.
 57 a src Elders (vecajs, 

vecajais, vecākais).
  b src Elle.
 58 a src Pestīt, Pestīts, 

Pestīšana.
  b src Priekšraksti.
 59 a Al. 5:17–22.  

src Piedot.
  b src Darbi.
 60 a src Patiesība.

49 Visi šie un daudzi citi, pat 
a pravieši, kuri dzīvoja starp ne
fijiešiem un liecināja par Dieva 
Dēla atnākšanu, bija iejukuši tai 
milzīgajā sanāksmē un gaidīja 
savu atbrīvošanu,

50 jo mirušie raudzījās uz savu 
a garu ilgo prombūtni no saviem 
ķermeņiem kā b jūgu.

51 Šos Tas Kungs mācīja un 
deva tiem a spēku nākt ārā pēc 
Viņa augšāmcelšanās no miru
šajiem, lai tie ieietu Viņa Tēva 
valstībā, kur tiktu kronēti ar 
b nemirstību un c mūžīgo dzīvi,

52 un turpinātu no tā brīža 
savu darbu, kā bija solīts no Tā 
Kunga, un būtu līdzdalībnieki 
visās a svētībās, kas bija taupītas 
tiem, kas mīl Viņu.

53 Pravietis Džozefs Smits 
un mans tēvs, Hairams Smits, 
Brigams Jangs, Džons Teilors, 
Vilfords Vudrafs un citi izrau
dzītie gari, kuri tika a taupīti, lai 
nāk tu laiku pilnībā piedalīties 
lielā pēdējo dienu darba b pama
tu likšanā,

54 ieskaitot tempļu celšanu un 
priekšrakstu izpildīšanu tajos 
a mirušo pestīšanai, arī bija garu 
pasaulē.

55 Es ievēroju, ka viņi bija arī 
starp a cēlajiem un dižajiem, kuri 

tika sākumā b izraudzīti, lai būtu 
valdnieki Dieva baznīcā.

56 Pat pirms viņi bija dzimuši, 
tie, ar daudziem citiem, saņē
ma savas pirmās nodarbības 
garu pasaulē un tika a sagata
voti nākt Tā Kunga noteiktajā 
b laikā, lai strādātu Viņa c vīna 
dārzā cilvēku dvēseļu glābša
nai.

57 Es redzēju, ka šīs atklāša
nas uzticīgie a elderi, kad tie 
pameta laicīgo dzīvi, turpināja 
savu darbu, sludinot grēku no
žēlošanas un piedošanas caur 
Dieva Vienpiedzimušā Dēla 
upuri evaņģēliju starp tiem, 
kuri ir b tumsā un grēka jūgā lie
lajā mirušo garu pasaulē.

58 Mirušie, kas nožēlo grēkus, 
tiks a pestīti caur paklausību 
Dieva nama b priekšrakstiem

59 un pēc tam, kad viņi ir sa
maksājuši sodu par saviem 
pārkāpumiem un a mazgāti tīri, 
saņems algu atbilstoši saviem 
b darbiem, jo viņi ir glābšanas 
mantinieki.

60 Tā bija man atklātā vīzija 
par mirušo pestīšanu, un es lie
cinu, un es zinu, ka šis pieraksts 
ir a patiess, caur mūsu Kunga un 
Glābēja Jēzus Kristus svētību, 
patiesi tā. Āmen.
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1. OFICIĀLĀ DEKLARĀCIJA
Bībelē un Mormona Grāmatā ir mācīts, ka monogāmija ir Dieva 
noteiktais laulības standarts, ja vien Viņš nenosaka citādāk (skat. 
2. Samuēla 12:7–8 un Jēkaba 2:27, 30). Balstoties uz Džozefa Smita 
saņemto atklāsmi, 1840to gadu sākumā Baznīcas locekļu starpā 
tika ieviesta daudzsievība (skat. 132. nodaļu). No 1860tajiem līdz 
1880tajiem gadiem Amerikas Savienoto Valstu valdība izdeva liku
mus, lai pasludinātu šo reliģisko paražu par nelikumīgu. Šie likumi 
galu galā tika apstiprināti ASV Augstākajā tiesā. Pēc atklāsmes 
saņemšanas prezidents Vilfords Vudrafs izdeva tālāk doto Maifestu, 
ko Baznīca 1890. gada 6. oktobrī pieņēma kā autoritatīvu un saisto
šu. Ar to daudzsievība Baznīcā tika izbeigta.

Katram, uz kuru tas var attiekties:
Aiz politiskiem nolūkiem ir tikuši izplatīti preses paziņojumi no 

Soltleiksitijas, kas ir plaši publicēti, sakot, ka Jūtas komisija savā 
jaunākajā ziņojumā Iekšlietu sekretāram apgalvo, ka daudzsievības 
laulības vēl joprojām tiek svinīgi slēgtas un ka četrdesmit jeb vai
rāk tādu laulību ir tikušas noslēgtas Jūtā kopš pagājušā jūnija jeb 
pagājušā gada laikā, arī ka publiskās pārrunās Baznīcas vadītāji ir 
mācījuši, atbalstījuši un mudinājuši turpināt piekopt poligāmiju,—

tādēļ es, kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezi
dents ar šo visnopietnākajā veidā pasludinu, ka šīs apsūdzības 
ir nepatiesas. Mēs nemācām poligāmiju vai daudzsievību, nedz 
atļaujam kādam cilvēkam piekopt šādu praksi, un es noliedzu, ka 
vai nu četrdesmit, vai jebkāds cits skaits daudzsievības laulību ir šī 
perioda laikā tikušas svinīgi noslēgtas mūsu tempļos vai jebkurā 
citā vietā mūsu teritorijā.

Tika ziņots par vienu lietu, kad puses apgalvo, ka laulība tika 
noslēgta Endaumenta namā Soltleiksitijā 1889. gada pavasarī, bet 
es neesmu varējis uzzināt, kurš izpildīja ceremoniju, ja arī kas ir 
ticis darīts šai lietā, tas ir bijis bez manas ziņas. Kā sekas šim ap
galvojumam Endaumenta nams, pēc maniem norādījumiem, tika 
nekavējoties nojaukts.

Tā kā Kongress ir ieviesis likumus, kas aizliedz daudzsievības 
laulības, un pēdējās instances tiesa ir pasludinājusi šos likumus 
par konstitucionāliem, tādēļ līdz ar šo es paziņoju savu nolūku 
pakļauties šiem likumiem un izmantot savu ietekmi uz Baznīcas 
locekļiem, pār kuriem es prezidēju, lai viņi darītu tāpat.

Manās vai manu kolēģu mācībās Baznīcai šajā minētajā laikā 
nav nekā tāda, kas saprātīgi var tikt iztulkots, lai rosinātu vai at
balstītu poligāmiju, un, ja kāds no Baznīcas elderiem ir izmantojis 
izteiksmes veidu, kas šķietami izsaka jebkādu tādu mācību, viņš ir 
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ticis nekavējoties norāts. Un es tagad publiski paziņoju, ka mans 
padoms pēdējo dienu svētajiem ir—atturēties no jebkādas laulības 
slēgšanas, kas ir aizliegta ar tās zemes likumu.
 Vilfords Vudrafs
 Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus  
 Baznīcas prezidents.

Prezidents Lorenco Snovs piedāvāja sekojošo:
„Es ierosinu, ka atzīstot Vilfordu Vudrafu kā Pēdējo Dienu Svēto 

Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu un vienīgo cilvēku uz zemes šajā 
laikā, kurš tur aizzīmogošanas priekšrakstu atslēgas, atzīt viņu 
pilnībā pilnvarotu, pamatojoties uz viņa amatu, izdot Manifestu, 
kas mums ir ticis nolasīts, lai mēs to noklausītos, un kas ir datēts ar 
1890. gada 24. septembri, un kā Baznīca, sapulcināta Vispārējā kon
ferencē, pieņemt šo deklarāciju attiecībā uz daudzsievības laulībām 
kā autoritatīvu un saistošu.”

Soltleiksitija, Jūta, 1890. gada 6. oktobris.

IZRAKSTI NO  
PREZIDENTA VILFORDA VUDRAFA  

UZRUNAS ATTIECĪBĀ UZ MANIFESTU
Tas Kungs nekad neļaus man vai jebkuram citam vīrietim, kas ir šīs Baznīcas pre
zidents, novest jūs no ceļa. Tas nav paredzēts. Tas Dievam nav prātā. Ja es to mē
ģinātu, Tas Kungs izstumtu mani no manas vietas, un tā Viņš darīs ar jebkuru citu 
vīrieti, kurš centīsies novest cilvēku bērnus no Dieva vārda un viņu pienākumiem. 
(Baznīcas sešdesmit sestā pusgada konference, pirmdiena, 1890. gada 6. oktobris, 
Soltleiksitija, Jūta. Publicēts Deseret Evening News, 1890. gada 11. oktobrī, 2. lpp.)

Nav svarīgi, kurš dzīvo vai kurš mirst, vai kurš ir aicināts vadīt šo Baznīcu, viņiem 
tā ir jāvada ar iedvesmu no Visvarenā Dieva. Ja viņi to nedara šādā veidā, viņi to 
nevar darīt vispār. . . .

Man nesen ir bijušas vairākas atklāsmes un man ļoti svarīgas, un es pateikšu, 
ko Tas Kungs man sacīja. Ļaujiet man pievērst jūsu uzmanību tam, kas ir teikts 
manifestā. . . .

Tas Kungs man teica uzdot pēdējo dienu svētajiem jautājumu, un Viņš man 
teica arī, ka, ja viņi gribētu klausīties tanī, ko es viņiem saku, un atbildēt uz jau
tājumu, kas tiem ir uzdots, ar Dieva Garu un spēku viņi visi atbildētu vienādi, un 
viņi visi domātu vienādi attiecībā par šo lietu.

Jautājums ir šāds: Kurš ir gudrākais veids, kā pēdējo dienu svētajiem rīkoties—
turpināt censties piekopt daudzsievības laulības, ar tautas likumiem pret to un 
sešdesmit miljonu cilvēku pretstatu, un maksājot par to ar visu tempļu konfiskāci
ju un zaudēšanu, un visu priekšrakstu pārtraukšanu tajos, gan par dzīvajiem, gan 
mirušajiem, un Baznīcas Augstākā prezidija un Divpadsmito, un ģimeņu galvu 
ieslodzīšanu cietumā, un ļaužu personiskā īpašuma konfiskāciju (kas viss jau pats 
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par sevi apturēs šo praksi); jeb, izdarījuši un izcietuši to, ko mums nācās, caur savu 
uzticību šim principam, pārtraukt šo praksi un pakļauties likumam, un, tā darot, 
atstāt praviešus, apustuļus un tēvus mājās, tā lai viņi varētu mācīt ļaudis un pildīt 
Baznīcas pienākumus, un arī atstāt tempļus svēto rokās, tā lai viņi varētu rūpēties 
par Dieva priekšrakstiem gan dzīvajiem, gan mirušajiem?

Tas Kungs skaidri man parādīja vīzijā un atklāsmē, kas notiktu, ja mēs ne
pārtrauktu šo praksi. Ja mēs to nebūtu pārtraukuši, jums nevajadzētu nevienu 
vīrieti šai templī Loganā; jo visi priekšraksti būtu pārtraukti visā Ciānas zemē. 
Apjukums valdītu Israēlā, un daudzi vīrieši būtu padarīti par cietumniekiem. Šīs 
nepatikšanas būtu nākušas pār visu Baznīcu, un mēs būtu spiesti pārtraukt šo 
praksi. Tad nu jautājums ir, vai tā tiktu pārtraukta šādā veidā vai tādā veidā, kā Tas 
Kungs mums to ir pavēstījis un atstājis mūsu praviešus un apustuļus, un tēvus par 
brīviem cilvēkiem, un tempļus ļaužu rokās, tā lai mirušie tiktu pestīti. Šie ļaudis 
jau ir atbrīvojuši lielu skaitu no cietuma garu pasaulē, un vai darbs turpināsies, vai 
tiks pārtraukts? Šis ir tas jautājums, ko es atstāju jūsu priekšā. Jums ir jānospriež 
pašiem. Es uz to neatbildēšu; bet es saku jums, ka tie ir tieši tie apstākļi, kuros mēs 
kā tauta nonāktu, ja nebūtu uzņēmuši to kursu, kuru mēs esam uzņēmuši.

. . . es skaidri redzēju, kas notiktu, ja nekas netiktu darīts. Šis gars bija pār mani 
ilgu laiku. Bet es gribu teikt šo: Es būtu ļāvis izlaist visus tempļus no mūsu rokām; 
es pats būtu devies uz cietumu un ļāvis ikvienam vīrietim turp doties, ja debesu 
Dievs man nebūtu pavēlējis darīt to, ko es izdarīju; un kad pienāca tā stunda, kad 
man tika pavēlēts to darīt, tas bija skaidrs arī man. Es gāju Tā Kunga priekšā, un es 
rakstīju to, ko Tas Kungs teica man rakstīt. . . .

Es atstāju šo jums jūsu pārdomām un apsvēršanai. Tas Kungs strādā ar mums. 
(Kešas staba konference, Logana, Jūta, svētdiena, 1891. gada 1. novembris. Publi
cēts Deseret Weekly, 1891. gada 14. novembrī.)

Tagad es jums pastāstīšu, kas man tika pavēstīts un ko Dieva Dēls ir piepildījis ar 
šo lietu. . . . Visas šīs lietas notiktu, kā Visvarenais Dievs dzīvo, ja nebūtu ticis dots 
Manifests. Tādēļ Dieva Dēls jutās noskaņots, lai tas tiktu stādīts priekšā Baznīcai 
un pasaulei Viņa paša prāta nolūkiem. Tas Kungs ir nolēmis izveidot Ciānu. Viņš 
ir nolēmis pabeigt šo templi. Viņš ir nolēmis, ka dzīvo un mirušo glābšanai ir 
jātiek dotai šajās kalnu ielejās. Un Visvarenais Dievs nolēma, ka velns to neizjauks. 
Ja jūs to varat saprast, tā ir atslēga tam. (No runas sestajā Soltleiksitijas tempļa 
iesvētīšanas sanāksmē, 1893. gada aprīlī. Iesvētīšanas dievkalpojumu mašīnraksts, 
Baznīcas Vēstures departamenta arhīvi. Soltleiksitija, Jūta.)

2. OFICIĀLĀ DEKLARĀCIJA
Mormona Grāmata māca, ka „visi ir vienādi Dieva priekšā”, tostarp 
„[baltais un melnais, vergs un brīvais, vīrs un sieva]” (2.  Nefija 
26:33). Visā Baznīcas pastāvēšanas vēsturē cilvēki no katras rases 
un tautības daudzās valstīs ir tapuši kristīti un ir dzīvojuši uzticīgu 
Baznīcas locekļu dzīvi. Džozefa Smita dzīves laikā daži melnādainie 
vīrieši tika ordinēti priesterībā. Baznīcas vēstures agrīnajā posmā 
tās vadītāji pārstāja piešķirt priesterību afrikāņu izcelsmes meln
ādainiem vīriešiem. Baznīcas pieraksti nesniedz skaidru ieskatu par 
šī paraduma rašanās iemesliem. Baznīcas vadītāji uzskatīja, ka bija 

2. OFICIĀLĀ DEKLARĀCIJA319



nepieciešama atklāsme no Dieva, lai mainītu šo paradumu, un lūg
šanu pilni meklēja vadību. Šī atklāsme nāca pie Baznīcas prezidenta 
Spensera V. Kimbala un tika apstiprināta citiem Baznīcas vadītā
jiem Soltleikas templī 1978.  gada 1.  jūnijā. Šī atklāsme izbeidza 
visus rasu ierobežojumus, kas reiz tika attiecināti uz priesterību.

Katram, uz kuru tas var attiekties:
1978. gada 30. septembrī Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznī

cas 148. pusgada Vispārējā konferencē prezidents N. Eldons Teners, 
pirmais padomnieks Baznīcas Augstākajā prezidijā, stādīja priekšā 
sekojošo:

Šā gada jūnija sākumā Augstākais prezidijs paziņoja, ka prezi
dents Spensers V. Kimbals ir saņēmis atklāsmi, kas izplata prieste
rību un tempļa svētības uz visiem cienīgiem vīriešiem—Baznīcas 
locekļiem. Prezidents Kimbals ir lūdzis, lai es paziņoju konferencei, 
ka pēc tam, kad viņš bija saņēmis šo atklāsmi, kura viņam nāca 
pēc ilgas meditēšanas un lūgšanas svētā tempļa svētajās istabās, 
viņš stādīja to priekšā saviem padomniekiem, kuri pieņēma to 
un piekrita tai. Tad tā tika stādīta priekšā Divpadsmit apustuļu 
kvorumam, kas vienbalsīgi tai piekrita, un pēc tam tika stādīta 
priekšā visiem pārējiem Augstākajiem pilnvarotajiem, kuri tāpat to 
vienbalsīgi apstiprināja.

Prezidents Kimbals palūdza, lai es tagad nolasītu šo vēstuli:

1978. gada 8. jūnijs.
Visām augstākajām un vietējām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas amatpersonām visā pasaulē:

Dārgie brāļi!
Būdami liecinieki tam, kā Tā Kunga darbs izplešas pa zemi, mēs 

esam pateicīgi, ka ļaudis no daudzām tautām ir atsaukušies uz 
atjaunotā evaņģēlija vēstījumu un pievienojušies Baznīcai arvien 
pieaugošā skaitā. Tas savukārt ir iedvesmojis mūsu vēlēšanos izpla
tīt uz katru cienīgu Baznīcas locekli visas privilēģijas un svētības, 
ko evaņģēlijs dod.

Zinot par solījumiem, ko bija devuši pravieši un Baznīcas prezi
denti, kas ir bijuši pirms mums, ka kādreiz Dieva mūžīgajā iecerē 
visi mūsu brāļi, kuri ir cienīgi, varēs saņemt priesterību, un, liecinot 
par to uzticību, kuriem priesterība netika dota, mēs esam ļoti lūgu
ši, ilgi un nopietni, par šiem mūsu uzticīgajiem brāļiem, pavadīda
mi daudzas stundas tempļa Augšējā istabā, lūdzoties no Tā Kunga 
dievišķu vadību.

Viņš ir uzklausījis mūsu lūgšanas un ar atklāsmi ir apstiprinājis, 
ka ilgi solītā diena ir pienākusi, kad katrs uzticīgs, cienīgs vīrietis 
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Baznīcā var saņemt svēto priesterību, ar spēku izmantot tās dieviš
ķās pilnvaras un baudīt ar saviem mīļotajiem katru svētību, kas no 
tās plūst, ieskaitot tempļa svētības. Tādējādi visi cienīgie vīrieši—
Baznīcas locekļi—var tikt ordinēti priesterībā neatkarīgi no rases 
vai ādas krāsas. Priesterības vadītājiem ir doti norādījumi sekot 
visu kandidātu rūpīgai intervēšanas politikai, lai nodrošinātu viņu 
atbilstību noteiktajām cienīguma prasībām to ordinācijai Ārona vai 
Melhisedeka priesterībā.

Mēs svinīgi paziņojam, ka Tas Kungs tagad ir darījis zināmu 
Savu gribu visu Viņa bērnu svētībai pa visu zemi, kuri uzklausīs 
Viņa pilnvaroto kalpu balsi un sagatavosies katras evaņģēlija svētī
bas saņemšanai.

Patiesi jūsu,
Spensers V. Kimbals
N. Eldons Teners
Merions G. Romnijs
Augstākais prezidijs

Atzīstot Spenseru V. Kimbalu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, 
un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu, tiek 
ierosināts, lai mēs kā Baznīcas locekļu pilnsapulce pieņemtu šo at
klāsmi kā Tā Kunga vārdu un gribu. Visi, kas „par”, lūdzu, parādiet 
to, paceļot savu labo roku. Kas „pret”, parādot to tādā pašā veidā.

Iepriekšminētais priekšlikums tika vienbalsīgi atbalstīts.

Soltleiksitija, Jūtas štats, 1978. gada 30. septembris.
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