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INNLEDNING

Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og 
inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds 

rike på jorden i de siste dager  Selv om de fleste kapitlene er rettet 
mot medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er 
budskapene, advarslene og formaningene til gavn for hele men-
neskeheten og inneholder en innbydelse til alle mennesker overalt 
i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for 
deres timelige velferd og evige frelse 

De fleste åpenbaringene i denne samlingen ble mottatt gjennom 
Joseph Smith jr , den første profet og president i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige  Andre ble utgitt gjennom noen av hans et-
terfølgere i presidentembedet  (se forordet til L&p 135, 136 og 138, 
samt Offisiell erklæring 1 og 2 )

Boken Lære og pakter er et av Kirkens standardverker sammen 
med Bibelen, Mormons bok og Den kostelige perle  Lære og pakter 
er imidlertid helt enestående fordi den ikke er en oversettelse av et 
oldtidsskrift, men er av ny opprinnelse og ble gitt av Gud gjennom 
hans utvalgte profeter for gjenopprettelsen av hans hellige verk og 
opprettelsen av Guds rike på jorden i disse dager  I åpenbaringe-
ne hører vi Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestemte røst som 
på ny taler i evangelieutdelingen i tidenes fylde, og det verk som 
innledes i denne boken, er en forberedelse for hans annet komme 
og oppfyller og er i overensstemmelse med de hellige profeters ord 
siden verdens begynnelse 

Joseph Smith jr  ble født den 23  desember 1805 i Sharon, Windsor 
fylke, Vermont  Tidlig i livet flyttet han sammen med familien til 
det som i dag er Manchester – i den vestlige delen av delstaten New 
York  Det var mens han bodde der at han våren 1820, da han var 
fjorten år gammel, hadde sitt første syn hvor han ble besøkt av Gud 
vår evige Fader og av hans Sønn, Jesus Kristus personlig  Han ble 
fortalt i dette synet at den sanne Jesu Kristi Kirke – som hadde blitt 
opprettet i nytestamentlig tid og som hadde forvaltet evangeliets 
fylde – ikke lenger fantes på jorden  Andre guddommelige tilkjenne-
givelser fulgte hvor han ble undervist av mange engler, det ble vist 
ham at Gud hadde et spesielt verk å utføre på jorden for ham, og at 
gjennom ham skulle Jesu Kristi Kirke bli gjenopprettet på jorden 

Etter en tid ble Joseph Smith ved guddommelig hjelp istand til 
å oversette og utgi Mormons bok  I mellomtiden ble han og Oliver 
Cowdery ordinert til Det aronske prestedømme i mai 1829 av døpe-
ren Johannes (L&p 13), og kort tid senere ble de også ordinert til Det 
melkisedekske prestedømme av de fordums apostler, Peter, Jakob og 
Johannes (L&p 27:12)  Andre ordinasjoner fulgte der prestedømmets 



nøkler ble overdratt av Moses, Elijah, Elias og mange fordums pro-
feter  (L&p 110; 128:18, 21 ) Disse ordinasjoner var i virkeligheten en 
gjengivelse av guddommelig myndighet til menneskene på jorden  
Den 6   april 1830, ved himmelsk veiledning, organiserte profeten 
Joseph Smith Kirken, og således er den sanne Jesu Kristi Kirke på ny 
i virksomhet som institusjon blant menneskene med myndighet til å 
undervise i evangeliet og forrette de frelsende ordinanser  (se L&p 20 
og Den kostelige perle, Joseph Smith – Historie 1 )

Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i treng-
selstider, og ble gitt i konkrete situasjoner der mennesker av kjøtt 
og blod var involvert  Profeten og hans medarbeidere søkte gud-
dommelig veiledning, og disse åpenbaringene bekrefter at de mot-
tok den  I åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium 
litt etter litt ble gjengitt, og hvordan evangelieutdelingen i tidenes 
fylde ble innledet  Kirkens flytting vestover, fra delstatene New 
York og Pennsylvania til Ohio, til Missouri, til Illinois og endelig 
til Great Basin-området i den vestlige del av De forente stater, og 
de helliges kamp for å forsøke å bygge opp Sion på jorden i vår tid, 
ser vi også i disse åpenbaringene 

Flere av de første kapitlene har tilknytning til spørsmål som an-
går oversettelsen og utgivelsen av Mormons bok  (se f eks  kap  3, 
5, 10, 17 og 19 ) Noen av de senere kapitlene er et resultat av profe-
ten Joseph Smiths arbeide med en inspirert oversettelse av Bibelen, 
og da ble mange av de store doktrinære kapitlene mottatt  (F eks  
kap  37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, som alle har en eller annen di-
rekte tilknytning til oversettelsen av Bibelen )

I åpenbaringene fremsettes evangeliets læresetninger med for-
klaringer av slike grunnleggende spørsmål som guddommens 
natur, menneskets opprinnelse, Satans eksistens, hensikten med 
jordelivet, nødvendigheten av lydighet, behovet for  omvendelse, 
Den hellige ånds virkemåte, ordinanser og handlinger som er 
 forbundet med frelse, jordens fremtid, menneskets fremtidige til-
stander etter oppstandelsen og dommen, ekteskapets evige bånd 
og familiens evige natur  På samme måte fremgår det hvordan 
Kirk ens administrative struktur gradvis ble åpenbart gjennom kall 
av biskoper, Det første presidentskap, De tolvs råd og De sytti, 
samt ved at andre presiderende embeder og quorum ble opprettet  
Dessuten gjør vitnesbyrdet om Jesus Kristus – hans guddommelig-
het, hans herlighet, hans fullkommenhet, hans kjærlighet og hans 
forløsende kraft – denne boken meget verdifull for den menneske-
lige familie og den er for Kirken av like stor verdi som alle jordens 
rikdommer (se forordet til L&p 70) 

Åpenbaringene ble opprinnelig nedtegnet av Joseph Smiths skri-
vere, og Kirkens medlemmer utvekslet begeistret håndskrevne ko-
pier  For å få en mer permanent opptegnelse, førte skrivere disse 
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åpenbaringene inn i faste protokoller som Kirkens ledere brukte 
når de skulle forberede åpenbaringene til trykking  Joseph og de 
tidlige hellige betraktet åpenbaringene på samme måte som de be-
traktet Kirken: som noe levende, dynamisk, og noe som kunne bli 
foredlet ved videre åpenbaring  De erkjente også at utilsiktede feil 
sannsynligvis oppstod i prosessen med å skrive av åpenbaringene 
og forberede dem for utgivelse  Derfor ba man Joseph Smith på en 
av Kirkens konferanser i 1831 om å “korrigere de feilene eller feil-
tagelsene som han kunne oppdage ved Den hellige ånd ”

Etter at åpenbaringene hadde blitt gjennomgått og korrigert, be-
gynte Kirkens medlemmer i Missouri å trykke en bok med tittelen: 
A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ 
(En budenes bok for å lede Kristi Kirke), som inneholdt mange 
av profetens tidlige åpenbaringer  Dette første forsøket på å utgi 
åpenbaringene ble imidlertid avbrutt da en mobb ødela de helliges 
trykkeri i Jackson fylke den 20  juli 1833 

Da Joseph Smith og andre ledere i Kirken fikk høre at trykkeriet 
i Missouri hadde blitt ødelagt, startet de forberedelsene for å utgi 
åpenbaringene i Kirtland, Ohio  For nok en gang å korrigere feil, 
avklare ordbruk og ta hensyn til utvikling i Kirkens læresetninger 
og organisasjon, førte Joseph Smith tilsyn med redigering av teks-
tene i noen av åpenbaringene for å forberede dem for utgivelse 
i 1835 som Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day 
Saints [Lære og pakter i De Siste Dagers Helliges Kirke]  Joseph 
Smith ga fullmakt til enda en utgave av Lære og pakter, som ble 
utgitt kun måneder etter profetens martyrdød i 1844 

De tidlige siste dagers hellige verdsatte åpenbaringene høyt og 
betraktet dem som budskap fra Gud  Ved en anledning mot slutten 
av 1831, bar flere av Kirkens eldster høytidelig vitnesbyrd om at 
Herren hadde bekreftet åpenbaringenes sannhet til deres sjel  Dette 
vitnesbyrd ble utgitt i 1835-utgaven av Lære og pakter som De tolv 
apostlers skrevne vitnesbyrd:

DE TOLV APOSTLERS VITNESBYRD  
OM SANNHETEN AV  

BOKEN LÆRE OG PAKTER
Vitnesbyrdet fra vitnene til boken som inneholder Herrens 

bud – bud han ga til sin Kirke gjennom Joseph Smith jr. som 
ved Kirkens stemmegivning ble utpekt i dette øyemed.

Vi er derfor villige til å bevitne for alle verdens mennesker, 
for enhver skapning på jordens overflate, at Herren har 
kunngjort for våre sjeler gjennom Den hellige ånd som var 
utgytt over oss, at disse bud ble gitt ved inspirasjon fra Gud, 
og er til gavn for alle mennesker og visselig er sanne 
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Vi gir dette vitnesbyrd til verden  – Herren være vår 
hjelper – og det er ved Gud Faderens og ved hans Sønns, Jesu 
Kristi nåde at vi er tillatt å ha det store privilegium å bære 
dette vitnesbyrd for verden, noe vi gleder oss meget over, og 
stadig ber til Herren om at menneskenes barn må ha gavn av 
De tolvs navn var:

Thomas B  Marsh
David W  Patten
Brigham Young
Heber C  Kimball

Orson Hyde
William E  McLellin
Parley P  Pratt
Luke S  Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F  Boynton
Lyman E  Johnson

I senere utgaver av Lære og pakter er ytterligere åpenbaringer 
eller nedtegnede anliggender, lagt til, slik det er mottatt og god-
kjent av kompetente forsamlinger eller av Kirkens konferanser  
I 1876-utgaven, klargjort av Eldste Orson Pratt under Brigham 
Youngs ledelse, er åpenbaringene arrangert kronologisk, og man 
har lagt til nye overskrifter med historiske innledninger 

Fra og med 1835-utgaven ble også en serie på syv teologiske 
leksjoner tatt med, disse ble kalt Lectures on Faith (Forelesninger 
om tro)  De var utarbeidet til bruk ved profetenes skole i Kirtland, 
Ohio fra 1834 til 1835  Selv om disse forelesningene var nyttige 
med hensyn til lære og undervisning, ble disse forelesningene ute-
latt fra Lære og pakter fra og med 1921-utgaven fordi de aldri ble 
gitt eller fremlagt som åpenbaringer for hele Kirken 

I den engelske utgaven av Lære og pakter fra 1981 ble det lagt 
til tre dokumenter for første gang  Disse er kapittel 137 og 138 som 
redegjør for grunnleggende prinsipper om frelse for de døde, og 
Offisiell erklæring 2 som kunngjorde at alle verdige mannlige med-
lemmer av Kirken kan ordineres til prestedømmet uten hensyn til 
rase eller hudfarge 

Hver ny utgave av Lære og pakter har korrigert tidligere feil og 
lagt til ny informasjon, spesielt i de historiske delene av kapittel-
forordene  I den nåværende utgaven er datoer og stedsnavn mer 
presise, og også andre rettelser er gjennomført  Disse endringene 
er foretatt for at innholdet skal være i samsvar med den mest nøy-
aktige historiske informasjon  Andre spesielle kvaliteter ved denne 
siste utgaven er reviderte kart som viser de viktigste geografiske 
steder der åpenbaringer ble mottatt, pluss forbedrede fotografier 
til Kirkens historie, krysshenvisninger, kapittelforord og emne-
oppsummeringer, som alle er laget for å hjelpe leserne til å forstå 
og fryde seg over Herrens budskap slik det er gitt i Lære og pakter  
Informasjon til kapittelforordene er hentet fra Manuskript til Kirk-
ens historie og den utgitte History of the Church (Kirkens historie – 
begge referert til i kapittelforordene som Joseph Smiths historie) og 
Joseph Smith Papers.
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KRONOLOGISK OVERSIKT OVER INNHOLDET

Tid Sted Kapittel
1823 september Manchester, New York 2
1828 juli Harmony, Pennsylvania 3
1829 februar Harmony, Pennsylvania 4

mars Harmony, Pennsylvania 5
april Harmony, Pennsylvania 6, 7, 8, 9, 10
mai Harmony, Pennsylvania 11, 12, 13*
juni Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
Sommeren Manchester, New York 19

1830 Wayne fylke, New York 74
april Fayette, New York 20*, 21
april Manchester, New York 22, 23
juli Harmony, Pennsylvania 24, 25, 26
august Harmony, Pennsylvania 27
september Fayette, New York 28, 29, 30, 31
oktober Manchester, New York 32
oktober Fayette, New York 33
november Fayette, New York 34
desember Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 januar Fayette, New York 38, 39, 40
februar Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
mars Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
mai Kirtland, Ohio 49, 50
mai Thompson, Ohio 51
juni Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
juli Sion, Jackson fylke, Missouri 57
august Sion, Jackson fylke, Missouri 58, 59
august Independence, Missouri 60
august Missouri-elven, Missouri 61
august Chariton, Missouri 62
august Kirtland, Ohio 63
september Kirtland, Ohio 64
oktober Hiram, Ohio 65, 66
november Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
desember Hiram, Ohio 71
desember Kirtland, Ohio 72

1832 januar Hiram, Ohio 73
januar Amherst, Ohio 75
februar Hiram, Ohio 76
mars Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81
mars Kirtland, Ohio 78

* På eller i nærheten av angitt sted.

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                     
                              
                              
                           
                            
                         
                              
                       
                              
                              
                              
                       
                         
                       
                       
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                   
                              
                              
                              
                              
                              
                       
                              



Tid Sted Kapittel
april Independence, Missouri 82, 83
august Hiram, Ohio 99
september Kirtland, Ohio 84
november Kirtland, Ohio 85
desember Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 februar Kirtland, Ohio 89
mars Kirtland, Ohio 90, 91, 92
mai Kirtland, Ohio 93
juni Kirtland, Ohio 95, 96
august Kirtland, Ohio 94, 97, 98
oktober Perrysburg, New York 100
desember Kirtland, Ohio 101

1834 februar Kirtland, Ohio 102, 103
april Kirtland, Ohio 104*
juni Fishing-elven, Missouri 105
november Kirtland, Ohio 106

1835 april Kirtland, Ohio 107
august Kirtland, Ohio 134
desember Kirtland, Ohio 108

1836 januar Kirtland, Ohio 137
mars Kirtland, Ohio 109
april Kirtland, Ohio 110
august Salem, Massachusetts 111

1837 juli Kirtland, Ohio 112
1838 mars Far West, Missouri 113*

april Far West, Missouri 114, 115
mai Spring Hill, Daviess fylke, 

Missouri 116
juli Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 mars Liberty Jail, Clay fylke, Missouri 121, 122, 123
1841 januar Nauvoo, Illinois 124

mars Nauvoo, Illinois 125
juli Nauvoo, Illinois 126

1842 september Nauvoo, Illinois 127, 128
1843 februar Nauvoo, Illinois 129

april Ramus, Illinois 130
mai Ramus, Illinois 131
juli Nauvoo, Illinois 132

1844 juni Nauvoo, Illinois 135
1847 januar Winter Quarters (nå Nebraska) 136
1890 oktober Salt Lake City, Utah Offisiell erklæring 1
1918 oktober Salt Lake City, Utah 138
1978 juni Salt Lake City, Utah Offisiell erklæring 2

* På eller i nærheten av angitt sted.

                            
                              
                              
                              
                        
                              
                         
                              
                           
                         
                             
                             
                          
                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
                          

                             
                    
                       
                             
                             
                             
                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                
                             
                



1 1 a 3 Ne 27:3;  
L&p 20:1.  
vs Jesu  Kristi Kirke.

  b L&p 38:7–8.  
vs Gud, guddommen.

  c 5M 32:1.
 2 a L&p 133:16.
  b Fil 2:9–11.
  c vs Hjerte.

 3 a vs Opprør.
  b Luk 8:17; 12:3;  

2 Ne 27:11;  
Mormon 5:8.

 4 a Esek 3:17–21;  
L&p 63:37.  
vs Advare, advarsel;  
Misjonærarbeide.

  b vs Siste dager.

 6 a vs  Jesus  Kristus – 
Myndighet, 
Jesu  Kristi.

  b L&p 72:21.
 7 a 5M 5:29;  

Pred 12:13.
  b L&p 1:38.

   

LÆRE OG PAKTER

KAPITTEL 1
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith den 1.  november 
1831, under en spesiell konferanse for Kirk ens eldster avholdt i Hi-
ram, Ohio. Mange åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, 
og sammenstillingen av disse for utgivelse i bokform var en av de 
viktigste sakene som ble godkjent under konferansen. Dette kapittelet 
utgjør Herrens forord til de læresetninger, pakter og bud som er gitt i 
denne evangelieutdeling.

1–7: Advarselsrøsten er til alle 
mennesker. 8–16: Frafall og ugude-
lighet går forut for Det annet kom-
me. 17–23: Joseph Smith kalles til å 
gjengi Herrens sannhet og makt til 
jorden. 24–33: Mormons bok blir 
bragt frem, og den sanne Kirke opp-
rettes. 34–36: Fred skal borttas fra 
jorden. 37–39: Ransak disse bud.

HØR, O min a kirkes folk, sier 
røsten til han som bor i det 

høye og hvis b øyne hviler på 
alle mennesker. Ja, sannelig sier 
jeg: c Hør, O folk i det fjerne og 
dere som er på øyene i havet, 
lytt alle sammen.

2 For sannelig, Herrens a røst 
er til alle mennesker, og det er 
b ingen som skal unnslippe, og 
det er intet øye som ikke skal 
se, ei heller øre som ikke skal 
høre, ei heller c hjerte som ikke 
skal gjennomtrenges.

3 Og de a opprørske skal ram
mes av stor sorg, for deres mis
gjerninger skal b forkynnes fra 
hustakene, og deres hemmelige 
gjerninger skal åpenbares.

4 Og a advarselsrøsten skal lyde 
til alle mennesker ved mine di
siplers munn, disipler jeg har 
utvalgt i disse b siste dager.

5 Og de skal gå ut, og ingen 
skal hindre dem, for jeg, Her
ren, har befalt dem.

6 Se, dette er min a myndighet, 
og mine tjeneres myndighet, og 
mitt forord til boken med mine 
bud som jeg har gitt dem for å 
b utgi til dere  – O jordens inn
byggere.

7 Derfor, a frykt og bev, O folk, 
for det jeg, Herren, har uttalt 
ved dem, skal b oppfylles.

8 Og sannelig sier jeg dere at 
de som går frem og bærer dette 
budskap til jordens innbyggere, 



 8 a vs Besegle, besegling.
  b vs Opprør.
 9 a Åp 19:15–16;  

1 Ne 22:16–17.
  b Mosiah 16:2;  

JS – M 1:31, 55.
 10 a vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
  b Esek 7:4;  

L&p 56:19.  
vs  Jesus  Kristus – 
Dommer.

  c Ord 24:12;  
Alma 9:28; 41:2–5;  
L&p 6:33.

  d Mat 7:2.
 13 a L&p 63:6.

  b Esek 21:3;  
L&p 35:14.

 14 a Jes 53:1.
  b 2 Ne 9:31;  

Mosiah 26:28.
  c L&p 11:2.
  d Apg 3:23;  

Alma 50:20;  
L&p 50:8; 56:3.

 15 a Jos 23:16;  
Jes 24:5.

  b vs Ordinanser.
  c vs Frafall.
  d vs Nye og evige pakt.
 16 a Mat 6:33.
  b Jes 53:6.
  c L&p 82:6.

  d 2M 20:4;  
3 Ne 21:17.  
vs Avgudsdyrkelse.

  e Jes 50:9.
  f L&p 64:24; 133:14.  

vs Babel, Babylon;  
Verdslighet.

 17 a Jes 24:1–6.
 19 a Apg 4:13;  

1 Kor 1:27;  
L&p 35:13; 133:58–59.  
vs Saktmodig, 
saktmodighet.

  b 2 Ne 28:31.  
vs Tillit.

 20 a vs Vitne, vitnesbyrd.

de er gitt makt til å a besegle 
både på jorden og i himmelen, 
de vantro og de b opprørske –

9 ja, sannelig, til å besegle dem 
opp til den dag da a Guds vre
de uten mål skal utøses over de 
b ugudelige,

10 inntil den a dag da Herren 
skal komme for å b lønne hvert 
menneske etter dets c gjerninger, 
og d måle hvert menneske med 
det mål det har målt sine med
mennesker.

11 Derfor er Herrens røst til 
jordens ender, så alle som vil 
høre kan høre:

12 Bered dere, bered dere til 
det som skal komme, for Her
ren er nær –

13 og a Herrens vrede er opp
tent, og hans b sverd er drukkent 
i himmelen, og det skal falle på 
jordens innbyggere.

14 Og a Herrens arm skal åpen
bares, og dagen kommer da de 
som ikke vil b høre Herrens røst, 
ei heller hans tjeneres røst, ei 
heller gir c akt på profetenes og 
apostlenes ord, skal bli d avskå
ret fra folket –

15 for de har a forvillet seg fra 

mine b ordinanser og har c brutt 
min d evige pakt –

16 de a søker ikke Herren for 
å grunnfeste hans rettferdig
het, men hvert menneske går 
sin b egen c vei og etter sin egen 
guds d bilde  – et bilde som er i 
verdens lignelse, og hvis vesen 
er en avgud som blir e gammel 
og skal forgå i f Babylon, ja, Ba
bylon den store som skal falle.

17 Derfor kalte jeg, Herren, 
som kjenner til den ulykke som 
skal komme over a jordens inn
byggere, på min tjener, Joseph 
Smith jr., og talte til ham fra 
himmelen og ga ham bud –

18 og jeg ga også bud til andre 
for at de skulle forkynne disse 
ting til verden, og alt dette for 
at det kunne bli oppfylt som var 
skrevet av profetene –

19 det som er a svakt i verden 
skal komme frem og bryte ned 
de mektige og sterke for at 
mennesket ikke skulle gi råd 
til sine medmennesker ei heller 
b sette sin lit til kjøds arm –

20 men for at hvert menneske 
kunne a tale i Gud Herrens, ja, i 
verdens Frelsers navn,
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 22 a L&p 39:11.  
vs Nye og evige pakt;  
Pakt.

 23 a vs Evangelium.
  b vs Misjonærarbeide.
  c 1 Kor 1:26–29.
 24 a 2 Ne 33:10–11;  

Moroni 10:27–28.
  b 2 Ne 31:3;  

Ether 12:39.
  c L&p 50:12.  

vs Forstand, 
forståelse.

 26 a Jak brev 1:5;  
L&p 42:68.  
vs Visdom.

 27 a vs Refse, refselse.
  b vs Omvende, 

omvendelse.
 28 a vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
  b vs Kunnskap.
 29 a vs Mormons bok.
 30 a L&p 1:4–5, 17–18.
  b vs Gjengivelsen av 

evangeliet;  
Jesu  Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige.

  c vs Mørke, åndelig.
  d Ef 4:5, 11–14.  

vs Kirke, tegn 
på den sanne.

  e L&p 38:10.
 31 a Alma 45:16;  

L&p 24:2.  
vs Synd.

 32 a L&p 58:42–43.  
vs Tilgi.

 33 a Mosiah 26:32.
  b Alma 24:30;  

L&p 60:2–3.
  c vs Hellige ånd, Den.
  d 1M 6:3;  

2 Ne 26:11;  
Mormon 5:16;  
Ether 2:15;  
Moroni 9:4.

 34 a Mat 28:19;  
L&p 1:2; 42:58.

 35 a 5M 10:17;  
Apg 10:34;  
Moroni 8:12;  
L&p 38:16.

  b vs Siste dager.

21 for at tro også kunne tilta 
på jorden,

22 for at min evige a pakt kun
ne bli opprettet,

23 for at fylden av mitt a evan
gelium kunne bli b forkynt av de 
c svake og enfoldige til jordens 
ender og for konger og regenter.

24 Se, jeg er Gud og har talt 
det. Disse a bud er av meg, og de 
ble gitt til mine tjenere i deres 
skrøpelighet etter deres b tale
måte så de kunne c forstå det.

25 Og i den grad de begikk 
feil, kunne det bli gjort kjent,

26 og i den grad de søkte a vis
dom, kunne de bli undervist,

27 og i den grad de syndet, 
kunne de bli a refset så de kunne 
b omvende seg,

28 og i den grad de var a yd
myke, kunne de bli sterke og bli 
velsignet fra det høye og motta 
b kunnskap fra tid til annen.

29 Og etter å ha mottatt ne
phittenes opptegnelse, kunne, 
ja, nettopp min tjener, Joseph 
Smith jr., få kraft til å oversette 
ved Guds barmhjertighet, gjen
nom Guds kraft, a Mormons bok.

30 Og de som ble gitt disse 
bud, kunne også få a kraft til å 
legge denne b kirkes grunnvoll 
og bringe den frem, ut av mulm 
og ut av c mørke  – den eneste 
sanne og levende d  kirke på 
hele jordens overflate som jeg, 
Herren, har e velbehag i, idet jeg 
taler til kirk en som et hele, og 
ikke til noen enkeltperson –

31 for jeg, Herren, kan ikke se 
på a synd og på noen som helst 
måte samtykke i den –

32 ikke desto mindre skal den 
som omvender seg og følger 
Herrens bud, bli a tilgitt –

33 og den som a ikke omvender 
seg, skal til og med bli b fratatt 
det lys han har mottatt, for min 
c Ånd skal ikke alltid d streve 
med mennesket, sier Hærskare
nes Herre.

34 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, O jordens innbyggere: Jeg, 
Herren, er villig til å gjøre dette 
kjent for a alt kjød,

35 for jeg gjør ikke a forskjell 
på folk og vil at alle mennesker 
skal vite at b dagen kommer has
tig – timen er ikke ennå, men er 
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1: Elijah vil åpenbare prestedøm-
met. 2–3: Fedrenes løfter plantes i 
barnas hjerter.

Se, jeg vil åpenbare preste
dømmet for dere ved profeten 
a Elijahs hånd før Herrens b store 
og forferdelige dag kommer.

2 Og a han skal plante i barnas 
hjerter de b løfter som ble gitt til 
fedrene, og barnas hjerter skal 
vendes til deres fedre.

3 Var det ikke så, ville hele jor
den bli lagt fullstendig øde ved 
hans komme.

KAPITTEL 2
Et utdrag fra Joseph Smiths historie angående en beretning om engelen 
Moronis ord til profeten Joseph Smith mens han var i sin fars hus i 
Manchester, New York om kvelden den 21.  september 1823. Moroni 
var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opp-
tegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammen-
lign med Malaki 4:5–6. Se også kapittel 27:9; 110:13–16; og 128:18.)

nær for hånden  – da c fred skal 
bli borttatt fra jorden, og d dje
velen skal ha makt over sitt eget 
herredømme.

36 Og likeledes skal Herren 
også ha makt over sine a hellige, 
og skal b regjere i deres c midte 
og skal komme ned med d dom 
over e Idumea, eller verden.

37 Ransak disse a bud, for de er 
sanne og troverdige, og profe
tiene og b løftene som er i dem, 
skal alle bli oppfylt.

38 Det jeg, Herren, har talt, har 
jeg talt, og jeg unnskylder meg 
ikke, og selv om himlene og jor
den forgår, skal mitt a ord ikke 
forgå, men alt skal bli b oppfylt, 
enten ved min egen c røst eller 
ved mine d tjeneres røst, det 
være det e samme.

39 For se, og gi akt, Herren er 
Gud, og a Ånden bærer vitnes
byrd, og vitnesbyrdet er sant, 
og b sannheten består evindelig 
og alltid. Amen.

 35 c L&p 87:1–2.  
vs Fred;  
Tidenes tegn.

  d vs Djevel.
 36 a vs Hellig.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Tusenårsriket,  
 Kristus skal regjere 
i tusen år.

  c Sak 2:10–11;  
L&p 29:11;  
84:118–119.

  d vs Dømme, dom.
  e vs Verden.
 37 a vs Skriftene.

  b L&p 58:31; 62:6;  
82:10.

 38 a 2 Kong 10:10;  
Mat 5:18; 24:35;  
2 Ne 9:16;  
JS – M 1:35.

  b L&p 101:64.
  c 5M 18:18;  

L&p 18:33–38; 21:5.  
vs Røst;  
Åpenbaring.

  d vs Profet.
  e vs Myndighet;  

Oppholde 
Kirk ens ledere.

 39 a 1 Joh 5:6;  
L&p 20:27; 42:17.

  b vs Sannhet.
2 1 a Mal 4:5–6;  

3 Ne 25:5–6;  
L&p 110:13–15;  
128:17;  
JS – H 1:38–39.  
vs Elijah;  
Nøkler, 
prestedømmets.

  b L&p 34:6–9; 43:17–26.
 2 a L&p 27:9; 98:16–17.
  b vs Besegle, besegling;  

Frelse for de døde.
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3 1 a Sal 8:4–10; L&p 10:43.
 2 a Alma 7:20.  

vs Gud, guddommen.
  b 1 Ne 10:18–19;  

L&p 35:1.
 3 a Apg 5:38–39;  

Mormon 8:22;  
L&p 10:43.

 4 a L&p 84:73.  
vs Stolthet.

  b Jak bok 4:10;  
Alma 37:37.  
vs Guds bud;  
Råd.

  c vs Kjødelig.
  d vs Hevn.
 6 a L&p 5:21;  

JS – H 1:28–29.
  b L&p 45:29; 46:7.
 7 a Sal 27:1; Luk 9:26;  

L&p 122:9.  
vs Frykt;  
Mot, modig.

  b 3M 26:42–43;  
1 Ne 19:7;  
Jak bok 4:8–10.

 8 a vs Djevel.
  b Ef 6:16; 1 Ne 15:24;  

L&p 27:17.
  c Alma 38:5.

1–4: Herrens kurs er et evig 
kretsløp. 5–15: Joseph Smith må 
omvende seg eller miste gaven til 
å oversette. 16–20: Mormons bok 
kommer frem for å frelse Lehis ætt.

Guds a gjerninger, planer og 
hensikter kan ikke forstyrres, ei 
heller kan de tilintetgjøres.

2 For a Gud går ikke på krokete 
stier, ei heller vender han seg til 
høyre eller til venstre, ei heller 
viker han fra det han har sagt, 
derfor er hans stier rette, og 
hans b kurs er et evig kretsløp.

3 Kom i hu, ja, kom i hu at det 
ikke er a Guds verk som er for
styrret, men menneskenes verk.

4 For selv om et menneske kan 
ha mange åpenbaringer og ha 
kraft til å gjøre mange mektige 
gjerninger, må han likevel  – 
hvis han a roser seg av sin egen 
styrke og holder b Guds råd for 
intet og følger sin egen viljes 
tilskyndelser og sine c kjødelige 
lyster  – falle, og nedkalle en 
rettferdig Guds d hevn over seg.

5 Se, du ble betrodd disse ting, 
men hvor strenge var ikke dine 
befalinger, og husk også de løf
ter som ble gitt deg hvis du ikke 
overtrådte dem.

6 Og se, hvor ofte har du ikke 
a overtrådt Guds befalinger og 
lover og latt deg b overtale av 
mennesker.

7 For se, du skulle ikke ha 
a fryktet mennesker mer enn 
Gud. Selv om menneskene ak
ter Guds råd for intet og b for
kaster hans ord,

8 skulle du likevel ha vært 
trofast, og han ville ha utstrakt 
sin arm og beskyttet deg mot 
alle a motstanderens brennende 
b piler, og han ville ha vært med 
deg i enhver c vanskelig stund.

9 Se, du er Joseph, og du var 
utvalgt til å utføre Herrens 
verk, men på grunn av overtre
delse, hvis du ikke er påpasse
lig, vil du falle.

10 Men kom ihu, Gud er 
barmhjertig, omvend deg der
for fra det du har gjort som er 

KAPITTEL 3
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i 
juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt 
fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten 
hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en 
kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. 
Åpenbaringen ble gitt gjennom urim og tummim. (se kapittel 10.)

LÆRE OG PAKTER 3:1–105



KAPITTEL 4
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph 
Smith senior i Harmony, Pennsylvania, i februar 1829.

 12 a L&p 1:29; 5:4.
  b L&p 10:6–8.
 13 a vs Stolthet.
 15 a dvs Herren.
 16 a vs Frelser.
  b 1 Ne 13:23–25;  

2 Ne 29:4–6.
  c Mosiah 3:20.

 17 a 2 Ne 5:8–9.
 18 a vs Mormons bok.
  b 2 Ne 5:14;  

Enos 1:13–18.
  c 2 Ne 26:15–16.
  d Mormon 8:2–3.
 19 a 1 Ne 9:3, 5.
  b vs Gullplater.

  c 3 Ne 5:14–15;  
L&p 10:46–50.

 20 a 2 Ne 30:3–6;  
L&p 28:8; 49:24.

  b Mormon 3:19–21.
  c 2 Ne 31:19;  

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

i strid med det bud jeg ga deg, 
og du er fremdeles utvalgt og er 
igjen kalt til arbeidet.

11 Hvis du ikke gjør dette, skal 
du bli overlatt til deg selv, og 
bli som andre mennesker og 
ikke lenger ha noen gave.

12 Og da du overlot det som 
Gud hadde gitt deg innsikt og 
kraft til å a oversette, overlot du 
det som var hellig i hendene på 
en ugudelig b mann,

13 som har aktet Guds råd for 
intet og har brutt de aller hel
ligste løfter som ble gitt fremfor 
Gud, og har stolt på sin egen 
dømmekraft og har a rost seg av 
sin egen visdom.

14 Og dette er grunnen til at 
du for en tid er blitt fratatt dine 
rettigheter,

15 for du har tillatt din a vei
leders råd å bli tråkket ned fra 
begynnelsen av.

16 Likevel skal mitt verk gå 
frem, for likesom kunnskapen 
om en a Frelser har kommet til 
verden gjennom b jødenes vit
nesbyrd, slik skal også c kunn

skapen om en Frelser komme til 
mitt folk,

17 og til a nephittene, jakobitte
ne, josephittene og zoramittene 
gjennom deres fedres vitnes
byrd,

18 og kunnskapen om det
te a vitnesbyrd skal komme til 
b lamanittene, lemuelittene og 
ismaelittene som c sank ned i 
vantro på grunn av sine fedres 
ugudelighet. Og Herren lot dem 
d ødelegge sine brødre, nephitte
ne, på grunn av deres misgjer
ninger og avskyeligheter.

19 Og nettopp i denne a hensikt 
er disse b plater som inneholder 
disse opptegnelsene, blitt bevart, 
for at de c løfter Herren har gitt 
til sitt folk, kunne bli oppfylt,

20 og for at a lamanittene kun
ne komme til kunnskap om sine 
fedre og for at de kunne kjenne 
Herrens løfter, og for at de kan 
b tro på evangeliet og c stole på 
Jesu  Kristi fortjeneste og bli 
d herliggjort gjennom tro på hans 
navn – og for at de ved å omven
de seg kunne bli frelst. Amen.

1–4: Tapper tjeneste frelser Herrens 
tjenere. 5–6: Gud-lignende egen-

skaper gjør dem skikket til tjenes-
ten. 7: Søk etter det som er av Gud.
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Se, et a vidunderlig verk er i ferd 
med å komme frem blant men
neskenes barn.

2 Derfor, se til, dere som trer 
inn i Guds a tjeneste, at dere b tje
ner ham av hele deres c hjerte, 
og av all makt, sinn og styrke, 
så dere kan stå d ulastelige for 
Gud på den siste dag.

3 Derfor, hvis dere har et øn
ske om å tjene Gud, da er dere 
a kalt til arbeidet.

4 For se, a marken er allerede 
hvit til b innhøstning, og se, den 
som kraftig støter frem med sin 

sigd, samler et c forråd så han 
ikke forgår, men bringer frelse 
til sin sjel.

5 Og a tro, b håp, c kjærlighet og 
d omsorg med e øyet fullt og helt 
vendt mot f Guds ære, gjør ham 
skikket til arbeidet.

6 Kom ihu tro, a dyd, kunn
skap, måtehold, b tålmodighet, 
broderlig vennlighet, gudfryk
tighet, kjærlighet, c ydmykhet og 
d flid.

7 a Be og dere skal få, bank på 
og det skal lukkes opp for dere. 
Amen.

4 1 a Jes 29:14;  
1 Ne 14:7; 22:8;  
L&p 6:1; 18:44.  
vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 2 a vs Tjeneste.
  b Jos 22:5;  

1 Sam 7:3;  
L&p 20:19; 76:5.

  c vs Hjerte;  
Sinn.

  d 1 Kor 1:8;  
Jak bok 1:19;  
3 Ne 27:20.

 3 a L&p 11:4, 15; 36:5; 

63:57.  
vs Kall, kalle, 
kalt av Gud.

 4 a Joh 4:35;  
Alma 26:3–5;  
L&p 11:3; 33:3, 7.

  b vs Høste(n).
  c 1 Tim 6:19.
 5 a vs Tro.
  b vs Håp.
  c vs Nestekjærlighet.
  d vs Kjærlighet.
  e Sal 141:8;  

Mat 6:22;  
Mormon 8:15.

  f vs Herlighet.
 6 a vs Dyd.
  b vs Tålmodighet.
  c vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
  d vs Flid.
 7 a Mat 7:7–8;  

2 Ne 32:4.  
vs Bønn.

5 1 a L&p 5:23–24;  
JS – H 1:61.

  b vs Gullplater.
 2 a vs Vitne, vitnesbyrd.

KAPITTEL 5
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Penn-
sylvania, i mars 1829 etter anmodning av Martin Harris.

1–10: Denne generasjon skal motta 
Herrens ord gjennom Joseph Smith. 
11–18: Tre vitner skal vitne om 
Mormons bok. 19–20: Herrens ord 
vil bli bekreftet som i tidligere tider. 
21–35: Hvis Martin Harris omven-
der seg, kan han bli ett av vitnene.

Se, jeg sier deg at ettersom min 
tjener a Martin Harris har ønsket 
et vitnesbyrd fra min hånd om 

at du, min tjener Joseph Smith 
jr., har de b platene som du har 
vitnet og båret vitnesbyrd om at 
du har mottatt av meg,

2 og nå, dette skal du si til 
ham: Han som talte til deg, sa 
til deg: Jeg, Herren, er Gud og 
har gitt disse ting til deg, min 
tjener Joseph Smith jr., og har 
befalt deg at du skal stå som et 
a vitne om disse ting.
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 3 a 2 Ne 27:13. Se også 
“De tre vitners 
vitnesbyrd” og 
“De åtte vitners 
vitnesbyrd” i 
innledningen til 
Mormons bok.

  b 2 Ne 3:11.
 5 a Jer 26:4–5;  

Alma 5:37–38;  
L&p 1:14.

 6 a L&p 20:2–3.  
vs Ordinere, 

ordinasjon.
  b 2 Ne 29:7.
 7 a Luk 16:27–31;  

L&p 63:7–12.
 8 a vs Vantro.
  b Mormon 8:33.  

vs Stolthet.
 9 a Alma 37:18.
 11 a 2 Ne 27:12;  

Ether 5:3–4;  
L&p 17:1–5.

 14 a 2 Ne 27:13.
  b vs Gjengivelsen av 

evangeliet;  
Jesu  Kristi Kirke.

  c L&p 105:31;  
109:73.

 15 a L&p 17.  
vs Vitner til 
Mormons bok.

 16 a Ether 4:11.
  b 1 Ne 2:16.
  c vs Hellige ånd, Den.
  d L&p 8:1–3.

3 Og jeg har latt deg slutte en 
pakt med meg at du ikke skulle 
vise dem til andre enn de a per
soner jeg befalte deg, og du har 
ingen b makt over dem uten at 
jeg gir deg den.

4 Og du har en gave til å over
sette platene, og dette er den 
første gaven jeg skjenket deg, 
og jeg har befalt deg at du ikke 
skulle påberope deg noen an
nen gave før min hensikt med 
denne er oppfylt, for jeg vil 
ikke gi deg noen annen gave før 
oversettelsen er fullført.

5 Sannelig sier jeg deg, at ve 
skal komme over jordens inn
byggere hvis de a ikke vil lytte 
til mine ord,

6 for heretter skal du bli a or
dinert og gå ut og bringe mine 
b ord til menneskenes barn.

7 Se, hvis de ikke vil a tro mine 
ord, vil de ikke tro deg, min 
tjener Joseph, selv om det var 
mulig for deg å vise dem alle 
disse ting som jeg har overlatt 
deg.

8 O denne a vantro og b stivnak
kete slekt  – min vrede er opp
tent mot dem.

9 Sannelig sier jeg deg, jeg 
har a holdt tilbake de ting som 
jeg har betrodd deg, min tjener 

Joseph, i en for meg vis hensikt 
og det skal kunngjøres for kom
mende generasjoner.

10 Men denne generasjon skal 
få mitt ord gjennom deg,

11 og i tillegg til ditt vitnes
byrd, a vitnesbyrdet fra tre av 
mine tjenere som jeg skal kalle 
og ordinere og som jeg vil vise 
disse ting, og de skal gå ut med 
mine ord som er gitt gjennom 
deg.

12 Ja, de skal vite med sikker
het at alle disse ting er sanne, 
for fra himmelen vil jeg forkyn
ne det til dem.

13 Jeg vil gi dem kraft så de 
kan se og beskue disse ting som 
de er,

14 og til a ingen andre i denne 
generasjon vil jeg gi denne kraft 
til å motta dette samme vitnes
byrd i dette som er begynnelsen 
til min b kirkes opprettelse og 
fremkomst ut av ørkenen, klar 
som c månen, skjønn som solen 
og fryktinngytende som en hær 
med bannere.

15 Og vitnesbyrdet til tre a vit
ner vil jeg sende ut om mitt 
ord.

16 Og se, enhver som a tror på 
mine ord, dem vil jeg b besøke 
med min c Ånds d åpenbaringer, 
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 16 e vs Dåp, døpe;  
Født på ny, Født av 
Gud;  
Hellige ånds 
gave, Den.

 17 a vs Myndighet;  
Ordinere, ordinasjon.

 18 a 1 Ne 14:7;  
L&p 20:13–15.

 19 a L&p 29:8; 35:11; 
43:17–27.  

vs Siste dager;  
Tidenes tegn.

  b vs Omvende, 
omvendelse.

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

L&p 133:41.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 20 a 1 Ne 1:18;  
2 Ne 25:9.

  b L&p 1:38.
 22 a vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  b Alma 60:13;  

L&p 6:30; 135.
 23 a L&p 5:1.
 24 a Se “De tre vitners 

vitnesbyrd” i 
innledningen til 
Mormons bok.

 25 a Ether 5:3.

og de skal bli e født av meg, ja, 
av vann og av Ånden –

17 og dere må vente ennå en 
liten stund, for dere er ennå 
ikke a ordinert –

18 og deres vitnesbyrd skal 
også gå ut til denne generasjons 
a fordømmelse hvis de forherder 
sine hjerter mot dem –

19 for en ødeleggende a pla
ge skal bre seg blant jordens 
innbyggere, og skal fortsette å 
bli utøst fra tid til annen hvis 
de b ikke omvender seg, inntil 
jorden er c øde og dens inn
byggere fortært og fullstendig 
ødelagt ved d mitt kommes her
lighet.

20 Se, jeg forteller dere dette, 
ja, slik jeg også a fortalte folket 
om Jerusalems ødeleggelse, og 
mitt b ord skal bli bekreftet den
ne gang likesom det hittil er 
blitt bekreftet.

21 Og nå befaler jeg deg, min 
tjener Joseph, å omvende deg, 
og vandre mer rettskaffent for 
meg, og ikke mer la deg overta
le av mennesker,

22 og at du urokkelig a holder 
de befalinger jeg har gitt deg. 
Og hvis du gjør dette, se, da 
skjenker jeg deg evig liv selv 
om du skulle bli b slått ihjel.

23 Og nå igjen taler jeg til 
deg, min tjener Joseph, om den 

a mannen som ønsker et vitnes
byrd.

24 Se, jeg sier til ham: Han 
opphøyer seg selv og ydmyker 
seg ikke tilstrekkelig for meg, 
men hvis han vil bøye seg for 
meg og ydmyke seg i mektig 
bønn og tro, i hjertets oppriktig
het, da vil jeg la ham a se de ting 
han ønsker å se.

25 Og da skal han si til folket 
i denne generasjon: Se, jeg har 
sett de ting som Herren har vist 
Joseph Smith jr., og jeg a vet med 
sikkerhet at de er sanne, for jeg 
har sett dem, for de er blitt vist 
meg ved Guds kraft og ikke ved 
menneskers.

26 Og jeg, Herren, befaler 
ham, min tjener Martin Harris, 
at han ikke skal si mer til dem 
om disse ting enn dette: Jeg har 
sett dem, og de er blitt vist meg 
ved Guds kraft, og dette er de 
ord han skal si.

27 Men hvis han fornekter det
te, vil han bryte pakten som han 
tidligere har inngått med meg, 
og se, da er han fordømt.

28 Og videre, med mindre han 
ydmyker seg for meg, og inn
rømmer det han har gjort som 
er galt, og inngår en pakt med 
meg at han vil holde mine bud 
og utøve tro på meg  – se, da 
sier jeg til ham at han ikke skal 
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 33 a L&p 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1 Ne 3:7.
 35 a 2M 15:26;  

L&p 11:20.
  b Joh 6:39–40;  

1 Tess 4:17;  

3 Ne 15:1;  
L&p 9:14; 17:8; 
75:16, 22.

6 1 a Jes 29:14;  
L&p 4; 18:44.

 2 a Heb 4:12;  

Åp 1:16;  
L&p 27:1.

  b Hel 3:29;  
L&p 33:1.

1–6: De som arbeider for Herrens 
sak, blir frelst. 7–13: Ingen gave 
er større enn frelsens gave. 14–27: 
Et vitnesbyrd om sannheten kom-
mer ved Åndens kraft. 28–37: Se 
hen til  Kristus og gjør stadig det 
som er godt.

Et stort og a vidunderlig verk er 
i ferd med å komme frem blant 
menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt 
a ord som er levende og kraf
tig, b skarpere enn et tveegget 
sverd, så det kløver både ledd 

KAPITTEL 6
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Har-
mony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver Cowdery begynte å arbeide 
som skriver ved oversettelsen av Mormons bok den 7.  april 1829. 
Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som be-
kreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons 
boks opptegnelser var gravert på. Profeten adspurte Herren gjennom 
urim og tummim og mottok følgende svar.

se, for jeg vil ikke la ham se de 
ting jeg har omtalt.

29 Og om så skulle være til
felle, befaler jeg deg, min tjener 
Joseph, at du skal si til ham at 
han ikke skal gjøre mer og hel
ler ikke besvære meg mer med 
denne sak.

30 Og om så skulle være tilfel
le, se, da sier jeg til deg, Joseph, 
at når du har oversatt noen få 
sider til, skal du vente en stund 
inntil jeg igjen befaler deg, da 
kan du oversette igjen.

31 Og med mindre du gjør 
dette, se, da skal du ikke lenger 
ha noen gave, og jeg vil ta fra 
deg de ting som jeg har betrodd 
deg.

32 Og nå, fordi jeg forutser at 

noen ligger på lur for å ødeleg
ge deg, ja, jeg forutser at hvis 
ikke min tjener Martin Harris 
ydmyker seg og får et vitnes
byrd fra min hånd, vil han falle 
i overtredelse.

33 Og det er mange som ligger 
på lur for å a ødelegge deg og 
utrydde deg fra jordens overfla
te, og av denne grunn, og for at 
dine dager kan bli forlenget, har 
jeg gitt deg disse befalinger.

34 Ja, av denne grunn har jeg 
sagt: Stans, og vent til jeg befa
ler deg, og jeg vil a tilveiebringe 
midler, hvorved du kan utføre 
de ting jeg har befalt deg.

35 Og hvis du er a trofast i å 
holde mine bud, skal du bli b løf
tet opp på den siste dag. Amen.
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 3 a Joh 4:35;  
L&p 31:4; 33:3;  
101:64.

 4 a Åp 14:15–19;  
Alma 26:5;  
L&p 11:3–4, 27.

 5 a Mat 7:7–8.
 6 a 1 Ne 13:37.
  b vs Sion.
 7 a Alma 39:14;  

L&p 68:31.
  b 1 Kong 3:10–13;  

Mat 19:23;  
Jak bok 2:18–19.  
vs Rikdom;  

Verdslighet.
  c vs Visdom.
  d L&p 42:61, 65.  

vs Mysterier, Guds.
  e L&p 14:7.
 9 a Alma 29:9;  

L&p 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
vs Misjonærarbeide;  
Omvende, 
omvendelse.

 10 a L&p 63:64.
 11 a L&p 102:23;  

JS – H 1:18, 26.
  b Mat 11:25; 13:10–11;  

Alma 12:9.
  c vs Gave;  

Gaver, Åndens.
  d Jak brev 5:20;  

Alma 62:45;  
L&p 18:44.

 12 a Mat 7:6.
 13 a 1 Ne 15:24.
  b Mosiah 2:41;  

Ether 4:19;  
L&p 51:19; 63:47.

  c vs Holde ut.
  d vs Frelse.
 14 a vs Bønn.

og marg, gi derfor akt på mine 
ord.

3 Se, a marken er allerede hvit 
til innhøstning, derfor, den som 
ønsker å høste, la ham kraftig 
støte frem med sin sigd og høs
te mens det er dag, så han kan 
vinne evig frelse for sin sjel i 
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil a støte 
frem med sin sigd og høste, er 
kalt av Gud.

5 Derfor, hvis dere vil a be meg, 
skal dere få, hvis dere vil banke 
på, skal det lukkes opp for dere.

6 Nå, ettersom dere har bedt, 
se, jeg sier dere, hold mine bud 
og a søk å fremme og grunnfeste 
b Sions sak.

7 a Søk ikke etter b rikdom, men 
etter c visdom, og se, d Guds my
sterier skal foldes ut for dere, 
og da skal dere bli rike. Se, den 
som har e evig liv, er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, hva dere enn ønsker av 
meg, skal bli gitt dere, og hvis 
dere ønsker det, skal dere bli et 
redskap til å gjøre mye godt i 
denne generasjon.

9 Tal ikke annet enn a om
vendelse til denne generasjon, 
hold mine bud, og hjelp til med 

å bringe mitt verk frem ifølge 
mine befalinger, og dere skal bli 
velsignet.

10 Se, du har en gave, og vel
signet er du på grunn av din 
gave. Husk at den er a hellig og 
kommer ovenfra.

11 Og hvis du vil a adspørre, 
skal du kjenne b mysterier som 
er store og vidunderlige, derfor 
skal du bruke din c gave så du 
kan forstå mysterier, så du kan 
bringe mange til kunnskap om 
sannheten, ja, d overbevise dem 
om deres villfarne veier.

12 Gjør ikke din gave kjent for 
noen andre enn dem som er av 
din tro. Vis ikke ringeakt for 
a hellige ting.

13 Hvis du vil gjøre godt, ja, 
og a holde b trofast ut inntil c en
den, skal du bli frelst i Guds 
rike, hvilket er den største av 
alle Guds gaver, for det er in
gen gave større enn d frelsens 
gave.

14 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg, velsignet er du for det du 
har gjort, for du har a adspurt 
meg, og se, så ofte som du har 
adspurt, er du blitt undervist av 
min Ånd. Om det ikke hadde 
vært således, ville du ikke ha 
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 15 a vs Sinn.
 16 a 1 Krøn 28:9;  

Mat 12:25;  
Heb 4:12;  
Mosiah 24:12;  
3 Ne 28:6.  
vs Allvitende.

  b 1 Kong 8:39.
 17 a L&p 18:2.
 18 a vs Flid.
  b L&p 124:95–96.
 20 a Ether 3:21;  

L&p 84:85.
 21 a vs  Jesus  Kristus.
  b Joh 1:10–12;  

Apg 3:13–17;  
3 Ne 9:16;  
L&p 45:8.

  c Joh 1:5;  
L&p 10:58.  
vs Lys,  Kristi lys.

  d vs Mørke, åndelig.
 22 a vs Dømmekraftens 

gave.

 23 a vs Fred.
  b 1 Joh 5:9;  

L&p 18:2.
 25 a Mosiah 8:13;  

L&p 5:4; 9:1–5, 10.
 26 a L&p 8:1; 9:2.  

vs Skriftene – 
Profetier om 
hellige skrifter.

  b vs Ugudelig(e).
 27 a L&p 35:20.

kommet til det sted hvor du nå 
er.

15 Se, du vet at du har adspurt 
meg, og jeg opplyste din a for
stand, og nå forteller jeg deg 
dette for at du kan vite at du 
er blitt opplyst av sannhetens 
Ånd.

16 Ja, jeg forteller deg dette så 
du kan vite at det er ingen, uten 
Gud, som a kjenner dine tanker 
og ditt b hjertes hensikter.

17 Jeg forteller deg disse ting 
så de kan være et vitnesbyrd for 
deg om at de ord, eller det verk 
du har skrevet, er a sant.

18 Vær derfor a flittig, og b stå 
trofast med min tjener Joseph i 
alle vanskelige omstendigheter 
han måtte komme i for ordets 
skyld.

19 Forman ham når han feiler, 
og motta også formaninger fra 
ham. Vær tålmodig, vær sindig, 
vis måtehold, ha tålmodighet, 
tro, håp og kjærlighet.

20 Se, du er Oliver, og jeg har 
talt til deg på grunn av dine 
ønsker. a Gjem derfor disse ord i 
ditt hjerte. Vær trofast og flittig 
i å holde Guds befalinger, og jeg 
vil omfavne deg i min kjærlig
hets armer.

21 Se, jeg er  Jesus  Kristus, 
a Guds Sønn. Jeg er den samme 

som kom til mitt b eget, og mine 
egne tok ikke imot meg. Jeg er 
c lyset som skinner i d mørket, og 
mørket fatter det ikke.

22 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg, hvis du ønsker enda et 
vitnesbyrd, så husk den natten 
da du ropte til meg i ditt hjerte 
om å få a vite sannheten av disse 
ting.

23 Talte jeg ikke a fred til ditt 
sinn om saken? Hvilket større 
b vitnesbyrd kan du få enn det 
som kommer fra Gud?

24 Og nå, se, du har mottatt et 
vitnesbyrd, for hvis jeg har for
talt deg noe som intet mennes
ke vet, har du da ikke mottatt et 
vitnesbyrd?

25 Og se, jeg gir deg en gave 
hvis du ønsker det av meg, til 
å a oversette likesom min tjener 
Joseph.

26 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg at det finnes a opptegnelser 
som inneholder mye av mitt 
evangelium, men de er blitt 
holdt tilbake på grunn av fol
kets b ugudelighet.

27 Og nå befaler jeg deg at 
hvis du har gode ønsker  – et 
ønske om å samle deg skatter i 
himmelen – da skal du med din 
gave hjelpe til å bringe frem i 
lyset de deler av mine a skrifter 
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 28 a 5M 19:15;  
2 Kor 13:1;  
2 Ne 27:12–14;  
L&p 128:3.

 30 a L&p 5:22; 135.  
vs Martyr, martyrium.

  b Åp 3:21.
  c vs Herlighet.
 31 a 3 Ne 16:10–14;  

L&p 20:8–15.
  b vs Vitne, vitnesbyrd.
 32 a Mat 18:19–20.  

vs Enhet, enighet.

  b L&p 29:5; 38:7.
 33 a vs Mot, modig.
  b Gal 6:7–8;  

Mosiah 7:30–31;  
Alma 9:28;  
L&p 1:10.

 34 a Sal 71:3;  
Mat 7:24–25;  
1 Kor 10:1–4;  
Hel 5:12;  
L&p 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
Moses 7:53.  

vs Klippe (sten).
 35 a Joh 8:3–11.
 36 a Jes 45:22;  

L&p 43:34.
 37 a vs  Jesus  Kristus – 

Oppstandelsen, 
 Kristus viste seg etter 
sin oppstandelse.

  b vs Korsfestelse.
  c Mat 5:3, 10;  

3 Ne 12:3, 10.
  d vs Rike, Guds eller 

himmelens.

KAPITTEL 7
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Har-
mony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom 

som har vært skjult på grunn av 
ugudelighet.

28 Og nå, se, jeg gir deg, og 
likeledes min tjener Joseph, 
nøklene til denne gave som skal 
bringe dette verk frem i lyset, 
og ved to eller tre a vitners ord 
skal ethvert ord stå fast.

29 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, hvis de forkaster mine ord 
og denne del av mitt evangeli
um og min gjerning, velsignet 
er dere, for de kan ikke gjøre 
mer mot dere enn de gjorde mot 
meg.

30 Og selv om de a gjør mot 
dere som de gjorde mot meg, 
velsignet er dere, for dere skal 
b bo hos meg i c herlighet.

31 Men hvis de ikke a forkaster 
mine ord som skal stadfestes 
ved det b vitnesbyrd som skal bli 
gitt, velsignet er de, og da skal 
dere ha glede over frukten av 
deres arbeide.

32 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere som jeg sa til mine disipler, 
hvor to eller tre er a forsamlet i 

mitt navn angående en sak, se, 
der vil jeg være b midt iblant 
dem, slik jeg også er midt iblant 
dere.

33 a Vær ikke redde for å gjøre 
godt, mine sønner, for det som 
dere b sår, det skal dere også 
høste. Hvis dere derfor sår det 
gode, skal deres lønn være å 
høste det gode.

34 Derfor, frykt ikke, lille 
hjord, gjør godt, la jord og 
helvete forene seg mot dere, 
for hvis dere er bygget på min 
a klippe, kan de ikke få over
hånd.

35 Se, jeg fordømmer dere 
ikke. Gå bort og a synd ikke mer, 
arbeid sindig med det jeg har 
befalt dere.

36 a Se hen til meg i enhver 
tanke, tvil ikke, frykt ikke.

37 a Se sårene som gjennom
trengte min side, og også b nag
lemerkene i mine hender og 
føtter, vær trofaste, hold mine 
bud, og dere skal c arve d himme
lens rike. Amen.
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7 1 a vs Johannes, sønn 
av Sebedeus.

  b 3 Ne 28:1–10.
 2 a Luk 9:27.  

vs Død, fysisk.
 3 a Joh 21:20–23.  

vs Forvandlede 
skapninger.

  b vs Annet komme,  
Jesu  Kristi;  
Herlighet.

  c Åp 10:11.
 4 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.
 6 a L&p 130:5.
  b L&p 76:86–88.

  c Joh 10:8–11;  
L&p 77:14.

 7 a Mat 16:19;  
Apg 15:7;  
JS – H 1:72.  
vs Nøkler, 
prestedømmets.

 8 a vs Glede.

KAPITTEL 8
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i 
Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Under oversettelsen av Mor-
mons bok ønsket Oliver – som fortsatte å arbeide som skriver og skrev 
etter profetens diktat  – å kunne motta oversettelsens gave. Herren 
besvarte hans påkallelse ved å gi denne åpenbaringen.

1–3: Johannes, den elskede, skal 
leve inntil Herren kommer. 4–8: 
Peter, Jakob og Johannes har evan-
geliets nøkler.

Og Herren sa til meg: a Johan
nes, min elskede, hva b ønsker 
du? For hvis du ber om hva du 
ønsker, skal det bli gitt deg.

2 Og jeg sa til ham: Herre, gi 
meg makt over a døden så jeg 
kan leve og bringe sjeler til deg.

3 Og Herren sa til meg: Sanne
lig, sannelig, sier jeg deg, fordi 
du ønsker dette, skal du a bli på 
jorden inntil jeg kommer i min 
b herlighet, og skal c profetere for 
nasjoner, slekter, tungemål og 
folk.

4 Og av denne grunn sa Her
ren til Peter: Om jeg vil at han 
skal bli til jeg kommer, hva an
går det deg? For han ønsket av 
meg at han kunne bringe sjeler 

til meg, men du ønsker at du 
snart kan komme til meg i mitt 
a rike.

5 Jeg sier deg, Peter: Dette var 
et godt ønske, men min elskede 
har ønsket at han kunne gjøre 
mer, eller et enda større arbeide 
blant menneskene enn han før 
har gjort.

6 Ja, han har påtatt seg et stør
re verk, derfor vil jeg la ham bli 
som en luende ild og en a tjenen
de engel. Han skal betjene de 
som skal bli b arvinger til frelse 
som bor på c jorden.

7 Og jeg vil at du skal be
tjene ham og din bror Jakob, 
og til dere tre vil jeg gi denne 
myndig het og a nøklene til den
ne tjeneste inntil jeg kommer.

8 Sannelig sier jeg dere, dere 
skal begge få ifølge deres øn
sker, for dere a gleder dere begge 
over det dere har ønsket.

urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, frem-
deles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon 
av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og 
gjemt av ham.
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8 1 a JS – H 1:66.  
vs Cowdery, Oliver.

  b vs Kunnskap.
  c vs Bønn.
  d L&p 6:26–27; 9:2.
  e L&p 5:16.
 2 a L&p 9:7–9.  

vs Åpenbaring.
  b vs Hjerte.
  c vs Hellige ånd, Den.
 3 a 2M 14:13–22;  

5M 11:4;  
1 Ne 4:2;  
Mosiah 7:19.  

vs Rødehavet.
 5 a 5M 11:18–19.
 10 a vs Tro.
  b L&p 88:63–65.
 11 a L&p 9:1, 10.

1–5: Åpenbaring kommer ved Den 
hellige ånds kraft. 6–12: Kunn-
skap om Guds mysterier, og kraft 
til å oversette oldtidens opptegnel-
ser, kommer ved tro.

a Oliver Cowdery, sannelig, 
sannelig sier jeg deg, så sant 
Herren lever, han som er din 
Gud og din Forløser, like sik
kert skal du motta b kunnskap 
om hva du enn c ber om i tro, 
med et ærlig hjerte, med tro på 
at du skal motta kunnskap om 
graveringene av gamle d oppteg
nelser fra fordums tid som inne
holder de deler av mine skrifter 
som er blitt omtalt av min Ånds 
e åpenbaring.

2 Ja, se, jeg vil a fortelle deg 
i ditt sinn og i ditt b hjerte ved 
c Den hellige ånd som skal kom
me over deg og som skal bo i 
ditt hjerte.

3 Nå, se, dette er åpenbarin
gens ånd. Se, dette er den ånd 
hvorved Moses førte Israels 
barn gjennom a Rødehavet på 
tørr grunn.

4 Derfor, dette er din gave. 
Benytt den, og velsignet er du, 
for den skal befri deg ut av dine 
fienders hender, ellers hvis det 
ikke var slik, ville de drepe deg 
og ødelegge din sjel.

5 O husk disse a ord og hold 

mine bud. Husk, dette er din 
gave.

6 Nå, dette er ikke hele din 
gave, for du har en annen gave, 
som er Arons gave. Se, den har 
fortalt deg mange ting.

7 Se, det er ingen annen kraft 
enn Guds kraft som kan få den
ne Arons gave til å være hos 
deg.

8 Derfor, tvil ikke, for den er 
Guds gave, og du skal holde 
den i dine hender og utføre vid
underlige gjerninger. Og ingen 
makt skal være istand til å ta 
den fra deg ut av dine hender, 
for den er Guds verk.

9 Og derfor, hva som helst du 
ber meg fortelle deg ved dette 
middel, det vil jeg gi deg, og du 
skal få kunnskap om den.

10 Husk at uten a tro kan du 
intet gjøre. Derfor, be i tro. Vis 
ikke ringeakt for disse ting, b be 
ikke om noe som du ikke burde 
be om.

11 Be om å få kjenne Guds my
sterier og om å kunne a oversette 
og motta kunnskap fra alle de 
gamle opptegnelser som har 
vært skjult, som er hellige, og 
det skal gå deg ifølge din tro.

12 Se, det er jeg som har talt 
dette, og jeg er den samme som 
talte til deg fra begynnelsen av. 
Amen.
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1–6: Andre fordums opptegnelser 
vil senere bli oversatt. 7–14: Mor-
mons bok blir oversatt ved studi-
um og åndelig bekreftelse.

Se, jeg sier deg, min sønn, at 
fordi du ikke a oversatte ifølge 
det du ønsket av meg, men 
igjen begynte å b skrive for min 
tjener Joseph Smith jr., vil jeg 
du skal fortsette inntil du blir 
ferdig med denne opptegnelsen 
som jeg har betrodd ham.

2 Og se, da har jeg a andre 
b opptegnelser som jeg vil gi deg 
kraft til å hjelpe ham å oversette.

3 Vær tålmodig, min sønn, jeg 
har en vis hensikt med dette, 
og det er ikke nødvendig at du 
oversetter nå.

4 Se, det arbeid du er kalt til å 
gjøre, er å skrive for min tjener 
Joseph.

5 Og se, det er fordi du ikke 
fortsatte slik du gjorde da du 
begynte å oversette, at jeg har 
tatt dette privilegium fra deg.

6 a Knurr ikke, min sønn, for 
jeg har en vis hensikt med å be
handle deg på denne måten.

7 Se, du har ikke forstått, du 

har antatt at jeg ville gi det til 
deg selv om du ikke tenkte mer 
på det enn å adspørre meg.

8 Men se, jeg sier deg at du må 
a tenke det ut i ditt sinn, så må 
du b adspørre meg om det er rik
tig, og hvis det er riktig, vil jeg 
forårsake en c brennende følelse 
i ditt d bryst, derfor skal du e føle 
at det er riktig.

9 Men hvis det ikke er riktig, 
skal du ikke ha slike følelser, 
men dine tanker skal a sløves så 
du skal glemme det som er galt. 
Derfor kan du ikke skrive det 
som er hellig, uten at det blir 
gitt deg av meg.

10 Hvis du hadde visst dette, 
kunne du ha a oversatt, allikevel 
er det ikke gagnlig at du over
setter nå.

11 Se, det var gagnlig da du 
begynte, men du a fryktet, og 
tiden er forbi, og det er ikke 
gagnlig nå.

12 For ser du ikke at jeg har 
gitt min tjener a Joseph tilstrek
kelig styrke til å oppveie dette? 
Og ingen av dere har jeg for
dømt.

13 Gjør dette som jeg har 

KAPITTEL 9
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery 
i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver formanes til å være 
tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være tilfreds med å skrive etter 
oversetterens diktat heller enn å forsøke å oversette.

9 1 a L&p 8:1, 11.
  b JS – H 1:67.
 2 a En hentydning til 

øvrig oversettervirk
somhet som innbe
fattet Joseph Smiths 
oversettelse av Bibe
len, og Abrahams bok 
der Oliver Cowdery 

assisterte som skriver. 
vs Joseph Smiths 
oversettelse (jso).

  b L&p 6:26; 8:1.
 6 a vs Knurre.
 8 a vs Fordype seg.
  b vs Bønn.
  c vs Inspirasjon, 

inspirere;  

Vitne, vitnesbyrd.
  d Luk 24:32.
  e L&p 8:2–3.
 9 a L&p 10:2.
 10 a L&p 8:11.
 11 a vs Frykt.
 12 a L&p 18:8.
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KAPITTEL 10
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, 
sannsynligvis omkring april 1829, selv om deler kan ha blitt mot-
tatt så tidlig som sommeren 1828. I denne forteller Herren Joseph 
om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 116 sider av 
manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok. Disse 
manuskriptsidene hadde kommet bort fra Martin Harris mens han 
midlertidig var betrodd disse arkene. (se forordet til kapittel 3.) Den 
ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av 
innholdet av de stjålne sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry 
ved å vise til uoverensstemmelser som var oppstått på grunn av 
forandringene. At denne onde hensikt var unnfanget av Den onde og 
var kjent av Herren allerede da nephittenes historiker, Mormon, i for-
dums tid foretok sin forkortelse av alle platene, fremgår av Mormons 
bok (se Mormons ord 1:3–7).

befalt deg, og du skal ha frem
gang, vær trofast og gi ikke et
ter for noen a fristelse.

14 Stå fast i det a arbeid som 

jeg har b kalt deg til, og ikke et 
hår på ditt hode skal gå tapt, og 
du skal bli c løftet opp på den 
sis te dag. Amen.

 13 a vs Friste, fristelse.
 14 a 1 Kor 16:13.
  b vs Kall, kalle, 

kalt av Gud.
  c Alma 13:29;  

L&p 17:8.

10 1 a vs Urim og tummim.
  b L&p 3:1–15.
 2 a vs Sinn.
 3 a L&p 3:10.
 4 a Mosiah 4:27.
  b 2M 18:13–26.

  c Mat 10:22.  
vs Flid.

 5 a 3 Ne 18:15–21.  
vs Bønn.

1–26: Satan oppegger ugudelige 
mennesker til å gjøre motstand mot 
Herrens verk. 27–33: Han forsø-
ker å ødelegge menneskenes sjeler. 
34–52: Evangeliet skal komme til 
lamanittene og til alle nasjoner ved 
Mormons bok. 53–63: Herren vil 
opprette sin Kirke og sitt evangeli-
um blant menneskene. 64–70: Han 
vil samle dem som omvender seg, i 
sin Kirke, og vil frelse de lydige.

Se, jeg sier deg at fordi du over
lot de skrivelser som du hadde 
fått kraft til å oversette ved 
hjelp av a urim og tummim, i 

hendene på en b ugudelig mann, 
har du mistet dem.

2 Og du mistet også din gave 
samtidig, og ditt a sinn ble for
mørket.

3 Likevel er den nå a gitt deg 
igjen, se derfor til at du er tro
fast, og fortsett som du har 
begynt inntil resten av overset
telsesarbeidet er ferdig.

4 Løp ikke a hurtigere eller ar
beid mer enn du har b styrke og 
midler til for å kunne oversette, 
men vær c flittig inntil enden.

5 a Be alltid så du kan seire, ja, 
så du kan seire over Satan og 
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at du kan unnslippe Satans tje
neres hender som støtter hans 
verk.

6 Se, de har forsøkt å a ødeleg
ge deg, ja, selv den b mann som 
du har hatt tillit til, har forsøkt 
å ødelegge deg.

7 Og av denne grunn sa jeg at 
han er en ugudelig mann, for 
han har forsøkt å ta bort det 
som var betrodd deg, og han 
har også forsøkt å ødelegge din 
gave.

8 Og fordi du har overlatt 
skrivelsene i hans hender, se, 
ugudelige menn har tatt dem 
fra deg.

9 Derfor har du overlatt 
dem – ja, det som var hellig – til 
ugudelig het.

10 Og se, a Satan har lagt det i 
deres hjerter å forandre ordene 
som du har latt skrive  – eller 
som du har oversatt  – og som 
du har latt gå ut av dine hender.

11 Og se, jeg sier deg at fordi 
de har forandret ordene, gir de 
en annen mening enn det du 
oversatte og lot skrive.

12 Og på denne måten har 
djevelen forsøkt å legge en listig 
plan for å ødelegge dette verk.

13 For han har lagt i deres 
hjerter å gjøre dette så de ved å 
lyve kunne si at de har a fanget 
deg i ordene som du hevdet du 
hadde oversatt.

14 Sannelig sier jeg deg at jeg 
vil ikke tillate at Satan får gjen
nomføre sin onde plan i dette.

15 For se, han har lagt det i 

deres hjerter at de skal få deg til 
å friste Herren din Gud ved å be 
om å få oversette det én gang til.

16 Og se, da sier de og tenker 
i sine hjerter: Vi vil se om Gud 
har gitt ham kraft til å overset
te, hvis så er, vil han gi ham 
kraft igjen.

17 Og hvis Gud gir ham kraft 
igjen, eller hvis han oversetter 
igjen, eller med andre ord, hvis 
han frembringer de samme ord – 
se, da har vi de samme hos oss, 
og vi har forandret dem.

18 Derfor vil de ikke stemme 
overens, og vi vil si at han har 
løyet i sine ord, og at han ikke 
har noen gave og at han ikke 
har noen kraft,

19 derfor vil vi ødelegge 
ham – og verket også – og vi vil 
gjøre dette for at vi ikke skal bli 
gjort til skamme til slutt, og for 
at vi kan få verdens ære.

20 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg at Satan har godt tak på 
deres hjerter, og han a oppegger 
dem til b misgjerninger mot det 
som er godt.

21 Og deres hjerter er a forder
vet og fulle av b ugudelighet og 
avskyeligheter, og de c elsker 
d mørke fremfor lys fordi deres 
e gjerninger er onde, derfor vil 
de ikke be meg om noe.

22 a Satan oppegger dem så 
han kan b lede deres sjeler til for
tapelse.

23 Og slik har han lagt en lis
tig plan og har tenkt å ødelegge 
Guds verk. Men jeg vil kreve 

 6 a L&p 5:32–33; 38:13.
  b L&p 5:1–2.
 10 a vs Djevel.
 13 a Jer 5:26.
 20 a 2 Ne 28:20–22.

  b vs Synd.
 21 a L&p 112:23–24.
  b vs Ugudelig(e).
  c Moses 5:13–18.
  d Mosiah 15:26.  

vs Mørke, åndelig.
  e Joh 3:18–21;  

L&p 29:45.
 22 a 2 Ne 2:17–18.
  b vs Friste, fristelse.
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dette av deres hånd, og det skal 
bli til deres skam og fordøm
melse på a dommens dag.

24 Ja, han oppegger deres hjer
ter til vrede mot dette verk.

25 Ja, han sier til dem: Bedra 
og ligg på lur for å fange så 
dere kan ødelegge, se, det er 
ikke noe galt i det. Og således 
smigrer han dem og forteller 
dem at det ikke er noen synd å 
a lyve for å kunne fange et men
neske i en løgn, så de kan øde
legge ham.

26 Og således smigrer han 
dem og a leder dem bort inntil 
han trekker deres sjeler ned til 
b helvete. Og således lar han dem 
bli fanget i deres egen c snare.

27 Og således farer og flakker 
han a omkring på jorden og for
søker å b ødelegge menneskenes 
sjeler.

28 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg, ve den som lyver for å a be
dra, fordi han mener en annen 
lyver for å bedra, for slike skal 
ikke unnslippe b Guds rettfer
dighet.

29 Nå, se, de har forandret dis
se ord fordi Satan sier til dem: 
Han har bedratt dere. Og såle
des smigrer han dem på avveie, 
til å gjøre misgjerninger for å få 
deg til å a friste Herren din Gud.

30 Se, jeg sier deg at du skal 
ikke oversette om igjen de ord 
som du har latt gå ut av dine 
hender.

31 For se, de skal ikke fullføre 
sine onde planer ved å lyve mot 
disse ord. For se, hvis du skulle 
frembringe de samme ord, vil 
de si at du har løyet – og at du 
har hevdet du har oversatt, men 
at du har motsagt deg selv.

32 Og se, de vil utgi dette, og 
Satan vil forherde folkets hjerter 
og oppegge dem til vrede mot 
deg så de ikke vil tro mine ord.

33 Således tenker a Satan å få 
overhånd over ditt vitnesbyrd i 
denne generasjon for at verket 
ikke skal komme frem i denne 
generasjon.

34 Men se, her er visdom, og 
ettersom jeg vil synliggjøre 
a visdom og gir deg befalinger 
angående disse ting  – om hva 
du skal gjøre  – så vis den ikke 
til verden før du er ferdig med 
oversettelsesarbeidet.

35 Undre deg ikke over at jeg 
sa til deg: Her er visdom, vis 
den ikke til verden – for jeg sa: 
Vis den ikke til verden  – for at 
du kan bli bevart.

36 Se, jeg sier ikke at du ikke 
skal vise den til de rettferdige.

37 Men da du ikke alltid kan 
avgjøre hvem som er a rettfer
dig, eller da du ikke alltid kan 
skjelne den ugudelige fra den 
rettferdige – derfor sier jeg deg: 
Forhold deg b taus inntil jeg fin
ner det tjenlig å kunngjøre for 
verden alle ting angående den
ne sak.

 23 a Hel 8:25;  
L&p 121:23–25.

 25 a 2 Ne 2:18; 28:8–9;  
Alma 10:17;  
Moses 4:4.  
vs Løgn.

 26 a vs Frafall.

  b vs Helvete.
  c Ord 29:5–6; 1 Ne 14:3.
 27 a Job 1:7.
  b 2 Ne 28:19–23;  

L&p 76:28–29.
 28 a vs Bedra, bedrageri.
  b Rom 2:3.  

vs Rettferdig, 
rettferdighet.

 29 a Mat 4:7.
 33 a vs Djevel.
 34 a vs Visdom.
 37 a Mat 23:28.
  b 2M 14:14.
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38 Og nå, sannelig sier jeg deg 
at en beretning om de a ting som 
du har skrevet, og som er borte 
fra dine hender, er gravert på 
b Nephis plater.

39 Ja, og du husker det var 
sagt i disse skrivelsene at en 
mer utførlig beretning om disse 
ting finnes på Nephis plater.

40 Og nå, fordi den beretning 
som er gravert på Nephis pla
ter, er mer utførlig angående de 
ting som jeg i min visdom ville 
bringe til folkets kunnskap ved 
denne beretning,

41 skal du derfor oversette 
graveringene som er på a Ne
phis plater, inntil du kommer til 
kong Benjamins regjeringstid, 
eller inntil du kommer til det 
som du har oversatt og som du 
har i behold.

42 Og se, du skal utgi den som 
Nephis opptegnelse, og således 
vil jeg forvirre dem som har for
andret mine ord.

43 Jeg vil ikke tillate at de øde
legger mitt verk, ja, jeg vil vise 
dem at min visdom er større 
enn djevelens list.

44 Se, de har bare en del, eller 
en forkortelse, av Nephis beret
ning.

45 Se, det er mange ting gra
vert på Nephis plater som 
kaster større lys over mitt evan
gelium. Derfor er det en vis 
hensikt med at du skal overset
te denne første del av Nephis 

graveringer og utgi den i dette 
verk.

46 Og se, alt det øvrige av det
te a verk inneholder alle deler 
av mitt b evangelium som mine 
hellige profeter  – ja, også mine 
disipler  – c i sine bønner ønsket 
skulle komme frem til dette folk.

47 Og jeg sa til dem at det 
skulle bli a gitt dem i forhold til 
b troen i deres bønner.

48 Ja, og dette var deres tro  – 
at mitt evangelium, som jeg ga 
dem så de kunne forkynne det 
i deres dager, kunne komme til 
deres brødre, a lamanittene, og 
også til alle som var blitt lama
nitter på grunn av frafall.

49 Nå, dette er ikke alt – troen 
i deres bønner var at dette evan
gelium også skulle gjøres kjent 
dersom andre nasjoner skulle 
komme til å eie dette land.

50 Og således etterlot de, gjen
nom sine bønner, en velsignelse 
over dette land at hver den som 
ville tro på dette evangelium i 
dette land, kunne få evig liv.

51 Ja, så det kunne være fritt 
for alle, uten hensyn til nasjon, 
slekt, tungemål eller folk.

52 Og nå, se, i forhold til tro
en i deres bønner vil jeg bringe 
denne del av mitt evangelium 
til mitt folks kunnskap. Se, jeg 
frembringer den ikke for å øde
legge det de har mottatt, men 
for å bygge det opp.

53 Og av denne grunn har jeg 

 38 a I forordet til den 
første utgaven 
av Mormons bok 
forklarte Profeten 
at innholdet av de 
116 tapte sidene var 
blitt oversatt fra 

en del av platene 
kalt “Lehis bok.”

  b vs Plater.
 41 a Morm ord 1:3–7.
 46 a vs Mormons bok.
  b vs Evangelium.
  c Enos 1:12–18;  

Mormon 8:24–26; 
9:34–37.

 47 a 3 Ne 5:13–15;  
L&p 3:19–20.

  b vs Tro.
 48 a Moroni 10:1–5;  

L&p 109:65–66.
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sagt: Hvis denne generasjon 
ikke forherder sine hjerter, vil 
jeg opprette min  kirke iblant 
dem.

54 Nå sier jeg ikke dette for 
å ødelegge min  kirke, men jeg 
sier det for å bygge opp min 
 kirke.

55 Derfor, de som tilhører min 
 kirke, behøver ikke å a frykte, 
for det er de som skal b arve 
c himmelens rike.

56 Men det er de som ikke 
a frykter meg og ikke holder 
mine bud, men bygger seg b kir
ker for c vinnings skyld  – ja, og 
alle som lever ugudelig og byg
ger opp djevelens rike – ja, san
nelig, sannelig sier jeg deg, at 
det er dem jeg vil forvirre og få 
til å skjelve og ryste i sitt indre.

57 Se, jeg er  Jesus  Kristus, 
a Guds Sønn. Jeg kom til mitt 
eget, og mine egne tok ikke 
imot meg.

58 Jeg er a lyset som skinner 
i mørket, og mørket fatter det 
ikke.

59 Jeg er den som sa til mine 
disipler: Jeg har a andre b får som 
ikke hører til denne hjord, og 
mange var det som ikke c forsto 
meg.

60 Og jeg vil vise dette folk at 
jeg hadde andre får, og at de var 
en gren av a Jakobs hus.

61 Og jeg vil bringe frem i 

lyset deres vidunderlige gjer
ninger som de gjorde i mitt 
navn.

62 Ja, og jeg vil også bringe 
frem i lyset mitt evangelium 
som ble gitt til dem, og se, de 
skal ikke fornekte det som du 
har mottatt, men de skal bygge 
det opp og skal bringe frem i 
lyset sannheten i min a lære, ja, 
den eneste lære som er i meg.

63 Og dette gjør jeg for at jeg 
kan grunnfeste mitt evangeli
um, for at det ikke skal være så 
mye strid. Ja, a Satan oppegger 
folkets hjerter til b strid om min 
lære, og i dette farer de vill, for 
de c forvrenger Skriftene og for
står dem ikke.

64 Derfor vil jeg avdekke dette 
store mysterium for dem.

65 For se, jeg vil a samle dem 
som en høne samler sine kyllin
ger under sine vinger – hvis de 
ikke forherder sine hjerter.

66 Ja, de kan komme hvis de 
vil og nyte vederlagsfritt av a li
vets vann.

67 Se, dette er min lære: En
hver som omvender seg og 
a kommer til meg, er min b  kirke.

68 Enhver som a lærer mer el
ler mindre enn dette, er ikke av 
meg, men er b imot meg, derfor 
er han ikke av min  kirke.

69 Og nå, se, alle som er av 
min  kirke og forblir trofaste i 

 55 a vs Frykt.
  b Mat 5:10.
  c vs Rike, Guds eller 

himmelens.
 56 a Pred 12:13–14.
  b vs Djevel – 

Djevelens  kirke.
  c 4 Ne 1:26.
 57 a Rom 1:4.

 58 a L&p 6:21.
 59 a Joh 10:16.
  b vs Gode hyrde.
  c 3 Ne 15:16–18.
 60 a vs Herrens vingård.
 62 a 3 Ne 11:31–40.
 63 a vs Djevel.
  b vs Strid (trette).
  c 2 Pet 3:16.

 65 a Luk 13:34;  
3 Ne 10:4–6;  
L&p 43:24.

 66 a vs Levende vann.
 67 a Mat 11:28–30.
  b vs Jesu  Kristi Kirke.
 68 a 3 Ne 11:40.
  b Luk 11:23.
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min  kirke inntil enden, dem vil 
jeg grunnfeste på min a klippe, 
og b helvetes porter skal ikke få 
makt over dem.

70 Og nå, husk ordene fra ham 
som er verdens liv og a lys, din 
Forløser, din b Herre og din Gud. 
Amen.

 69 a vs Klippe (sten).
  b Mat 16:18;  

2 Ne 4:31–32;  
L&p 17:8; 128:10.

 70 a vs Lys,  Kristi lys.
  b vs  Jesus  Kristus.
11 1 a Jes 29:14; L&p 4.  

vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 2 a 1 Ne 15:23–25; 

   L&p 1:14; 84:43–45.
  b Heb 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel 3:29–30;  

L&p 6:2.
 3 a L&p 12:3.
  b Luk 18:22;  

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

L&p 14:3–4.
 5 a vs Bønn.
 6 a Jes 52:7–8;  

L&p 66:11.  
vs Sion.

 7 a 1 Kong 3:11–13;  
2 Ne 26:31;  
Jak bok 2:17–19;  
L&p 38:39.

  b vs Visdom.

KAPITTEL 11
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum 
Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829. Denne åpenbaringen 
ble mottatt gjennom urim og tummim som svar på Josephs påkallelse 
og spørsmål. Joseph Smiths historie antyder at denne åpenbaringen 
ble mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedømme.

1–6: De som arbeider i vingården, 
vil bli frelst. 7–14: Søk visdom, 
rop omvendelse og stol på Ånden. 
15–22: Hold budene og studer 
Herrens ord. 23–27: Fornekt ikke 
åpenbaringens og profetiens ånd. 
28–30: De som mottar  Kristus, 
blir Guds sønner.

a Et stort og vidunderlig verk er 
i ferd med å komme frem blant 
menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi a akt på mitt 
b ord som er levende og c kraf
tig, d skarpere enn et tveegget 
sverd så det kløver både ledd 
og marg, derfor, gi akt på mine 
ord.

3 Se, marken er allerede a hvit 
til innhøstning, derfor, den som 
ønsker å høste, la ham kraftig 
støte frem med sin sigd og høs
te mens det er dag så han kan 

b vinne c evig frelse for sin sjel i 
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem 
med sin a sigd og høste, er kalt 
av Gud.

5 Derfor, hvis du vil a be meg, 
skal du få, hvis du vil banke på, 
skal det lukkes opp for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, 
se, jeg sier deg, hold mine bud 
og søk å fremme og grunnfeste 
a Sions sak.

7 Søk ikke etter a rikdom, men 
etter b visdom, og se, Guds my
sterier skal foldes ut for deg, og 
da skal du bli rik. Se, den som 
har evig liv er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg 
deg, hva du enn ønsker av meg, 
således skal det gå deg, og hvis 
du ønsker det, skal du bli et 
redskap til å gjøre mye godt i 
denne generasjon.
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9 a Tal ikke om annet enn b om
vendelse til denne generasjon. 
Hold mine bud, og hjelp til med 
å bringe mitt verk frem c ifølge 
mine befalinger, og du skal bli 
velsignet.

10 Se, du har en a gave, eller du 
skal motta en gave, hvis du ber 
til meg i tro, med et b ærlig hjerte 
og tror på Jesu  Kristi kraft, eller 
på min kraft som taler til deg.

11 For se, det er jeg som taler, 
se, jeg er a lyset som skinner i 
mørket, og ved min b kraft gir 
jeg disse ord til deg.

12 Og nå, sannelig, sannelig 
sier jeg deg, sett din a lit til den 
b Ånd som leder til å gjøre godt, 
ja, til å handle rettferdig, til å 
c vandre d ydmykt, til å e dømme 
rettferdig, og dette er min Ånd.

13 Sannelig, sannelig, sier jeg 
deg, jeg vil gi deg av min Ånd 
som skal a opplyse ditt b sinn, 
som skal fylle din sjel med c gle
de.

14 Og da skal du vite, eller ved 
dette skal du vite, alle ting, hva 
som helst du ønsker av meg som 
gjelder a rettferdighet, med tro og 
tillit til meg, det skal du få.

15 Se, jeg befaler deg at du 
ikke må anta at du er kalt til å 
forkynne før du er a kalt.

16 Vent litt til, inntil du skal få 
mitt ord, min a klippe, min  kirke 
og mitt evangelium så du med 
sikkerhet kan kjenne min lære.

17 Og se, da skal det skje deg 
ifølge dine ønsker, ja, også iføl
ge din tro.

18 Hold mine bud, ikke tal, ty 
til min Ånd.

19 Ja, a hold deg nær til meg av 
hele ditt hjerte, så du kan hjelpe 
til med å bringe frem i lyset de 
ting som er blitt omtalt, ja, over
settelsen av mitt verk, vær tål
modig inntil du har utført det.

20 Se, dette er din gjerning  – 
å a holde mine bud, ja, av all 
makt, sinn og styrke.

21 Søk ikke å forkynne mitt 
ord, men søk først å a erholde 
mitt ord, og så skal din tunge 
bli løst. Hvis du da ønsker det, 
skal du få min Ånd og mitt ord, 
ja, Guds kraft til å overbevise 
menneskene.

22 Men ikke tal nå, studer 
a mitt ord som er kommet frem 
blant menneskenes barn, og 
b studer også c mitt ord som 
skal komme frem blant men
neskenes barn, eller det som 
nå oversettes, ja, inntil du har 
tilegnet deg alt som jeg skal d gi 
til menneskenes barn i denne 

 9 a L&p 19:21–22.
  b vs Omvende, 

omvendelse.
  c L&p 105:5.
 10 a L&p 46:8–12.
  b Luk 8:15.
 11 a vs Lys,  Kristi lys.
  b vs Kraft, makt.
 12 a L&p 84:116.  

vs Tillit.
  b Rom 8:1–9;  

1 Joh 4:1–6.
  c vs Vandre, vandre 

med Gud.
  d vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
  e Mat 7:1–5;  

Alma 41:14–15.
 13 a L&p 76:12.
  b vs Sinn.
  c vs Glede.
 14 a vs Rettferdig, 

rettferdighet.
 15 a Trosart 1:5.  

vs Kall, kalle, kalt av 
Gud;  

Myndighet.
 16 a L&p 6:34.  

vs Klippe (sten).
 19 a Jak bok 6:5; L&p 98:11.
 20 a vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
 21 a Alma 17:2–3;  

L&p 84:85.
 22 a dvs Bibelen.
  b vs Skriftene – 

Skriftenes verdi.
  c dvs Mormons bok.
  d Alma 29:8.
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generasjon, og så skal du få alle 
ting lagt til.

23 Se, du er a Hyrum, min 
sønn. b Søk Guds rike, og alle 
ting skal du få lagt til ifølge det 
som er rettferdig.

24 a Bygg på min klippe som er 
mitt b evangelium.

25 Fornekt ikke a åpenbaringens 
ånd, ei heller b profetiens ånd, for 
ve den som fornekter disse ting.

26 Derfor, samle deg a skatter i 
ditt hjerte inntil den tid da du 
ifølge min visdom skal gå frem.

27 Se, jeg taler til alle som har 
gode ønsker og har a grepet fatt i 
sin sigd for å høste.

28 Se, jeg er a  Jesus  Kristus, 
Guds Sønn. Jeg er verdens liv 
og b lys.

29 Jeg er den som kom til mitt 
eget, men mine egne tok ikke 
imot meg.

30 Men sannelig, sannelig sier 
jeg deg, at alle som tar imot 
meg, til dem vil jeg gi a kraft til 
å bli b Guds sønner, ja, til dem 
som tror på mitt navn. Amen.

 23 a JS – H 1:4.
  b Mat 6:33.
 24 a Mat 7:24–27.
  b vs Evangelium.
 25 a vs Åpenbaring.
  b Åp 19:10.  

vs Profeti, profetere.

 26 a 5M 11:18;  
L&p 6:20; 43:34;  
JS – M 1:37.

 27 a vs Misjonærarbeide.
 28 a vs  Jesus  Kristus.
  b vs Lys,  Kristi lys.
 30 a Joh 1:12.

  b vs Guds sønner 
og døtre.

12 1 a Se L&p 
11:1–6 for samme 
krysshenvisninger.

KAPITTEL 12
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight se-
nior i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829. Joseph Knight trodde på 
det Joseph Smith fortalte om platene til Mormons bok som han hadde 
i sin besittelse, og om oversettingsarbeidet som da pågikk. Han hadde 
flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og 
dette gjorde det mulig for dem å fortsette med oversettelsen. På Jo-
seph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne 
åpenbaringen.

1–6: De som arbeider i vingården, 
vil oppnå frelse. 7–9: Alle som øn-
sker og er skikket til det, kan hjel-
pe til med Herrens arbeide.

a Et stort og vidunderlig verk er 
i ferd med å komme frem blant 
menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt 
ord som er levende og kraf
tig, skarpere enn et tveegget 
sverd så det kløver både ledd 

og marg, derfor, gi akt på mine 
ord.

3 Se, marken er allerede hvit 
til innhøstning, derfor, den som 
ønsker å høste, la ham kraftig 
støte frem med sin sigd og høs
te mens det er dag så han kan 
vinne evig frelse for sin sjel i 
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem 
med sin sigd og høste, er kalt av 
Gud.
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5 Derfor, hvis du vil be meg, 
skal du få, hvis du vil banke på, 
skal det lukkes opp for deg.

6 Nå, ettersom du har bedt, 
se jeg sier deg, hold mine bud 
og søk å fremme og grunnfeste 
Sions sak.

7 Se, jeg taler til deg, og også 
til alle som ønsker å fremme og 
grunnfeste dette verk.

8 Og ingen kan hjelpe til med 
dette arbeidet medmindre han 
er a ydmyk og full av b kjærlig
het, har c tro, d håp og e kjærlighet 
og er måteholden i alt som han 
blir betrodd å ta vare på.

9 Se, jeg som taler disse ord, er 
verdens lys og liv, derfor, gi akt 
av hele din styrke, og da er du 
kalt. Amen.

KAPITTEL 13
Et utdrag av Joseph Smiths historie som beretter om profeten og Oli-
ver Cowderys ordinasjon til Det aronske prestedømme i nærheten av 
Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829. Ordinasjonen ble utført 
ved en engels hender, og denne fortalte at han var Johannes, den 
samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen 
forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, 
Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme 
som ble kalt Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og 
Oliver om at når tiden var inne, ville dette høyere prestedømme bli 
overdratt til dem. (se kapittel 27:7–8, 12.)

Det aronske prestedømmes nøkler 
og krefter blir forklart.

Til dere, mine medtjenere, 
a overdrar jeg i Messias’ navn, 
b Arons prestedømme, som har 
nøklene til c englers betjening, 

d omvendelsens evangelium og 
e dåp ved nedsenkning til syn
denes forlatelse, og dette skal 
aldri mer borttas fra jorden 
før f Levis sønner igjen ofrer et 
offer til Herren i g rettferdig
het.

 8 a vs Ydmyk, å 
ydmyke, ydmykhet.

  b vs Kjærlighet.
  c vs Tro.
  d vs Håp.
  e vs Nestekjærlighet.
13 1 a JS – H 1:68–75.  

vs Ordinere, 
ordinasjon.

  b L&p 27:8; 84:18–34.  
vs Aronske 
prestedømme, Det.

  c vs Engler.
  d vs Omvende, 

omvendelse.
  e vs Dåp, døpe.
  f Se beretningen til 

Oliver Cowdery 

om gjengivelsen 
av Det aronske 
prestedømme sist 
i Joseph Smith – 
Historie.  
5M 10:8; 1 Krøn 6:48;  
L&p 128:24.

  g vs Rettferdig, 
rettferdighet.

KAPITTEL 14
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer 
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1–6: De som arbeider i vingår-
den, vil bli frelst. 7–8: Evig liv er 
den største av Guds gaver. 9–11: 
 Kristus skapte himlene og jorden.

a Et stort og vidunderlig verk er 
i ferd med å komme frem blant 
menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt 
ord som er levende og kraftig, 
skarpere enn et tveegget sverd 
så det kløver både ledd og 
marg, derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede hvit 
til innhøstning, derfor, den som 
ønsker å høste, la ham kraftig 
støte frem med sin sigd og høs
te mens det er dag så han kan 
vinne evig frelse for sin sjel i 
Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem 
med sin sigd og høste, er kalt av 
Gud.

5 Derfor, hvis du vil be meg, 
skal du få, hvis du vil banke på, 
skal det lukkes opp for deg.

6 Søk å fremme og opprette 
mitt Sion. Hold mine bud i alle 
ting.

7 Og hvis du a holder mine bud 
og b holder ut til enden, skal du 
få c evig liv som er den største 
av alle Guds gaver.

8 Og det skal skje at hvis du 
ber Faderen i mitt navn, med 
fast tro, skal du motta a Den 
hellige ånd som gir å tale så du 
kan stå som et b vitne om de ting 
du både skal c høre og se, og så 
du også kan forkynne omvend
else til denne generasjon.

9 Se, jeg er a  Jesus  Kristus, 
den b levende Guds c Sønn, som 
d skapte himlene og e jorden, 
et f lys som ikke kan skjules i 
g mørket.

10 Derfor må jeg bringe frem 
a fylden av mitt evangelium, fra 
b hedningefolkene og til Israels 
hus.

11 Og se, du er David, og du 
er kalt til å hjelpe til, og hvis 

14 1 a Se L&p 
11:1–6 for samme 
krysshenvisninger.

 7 a 3M 26:3–12;  
Joh 15:10;  
Mosiah 2:22, 41;  
L&p 58:2.

  b vs Holde ut.
  c 2 Ne 31:20;  

L&p 6:13.  
vs Evig liv.

 8 a vs Hellige ånd, Den.
  b Mosiah 18:8–10.  

vs Vitne, vitnesbyrd.
  c Se “De tre vitners 

vitnesbyrd” i 
innledningen til 
Mormons bok.

 9 a Mosiah 4:2;  
L&p 76:20–24.

  b Dan 6:27; Alma 7:6;  
L&p 20:19.

  c Rom 1:4.
  d Joh 1:1–3, 14;  

3 Ne 9:15; L&p 45:1.  
vs Skape, skapelse.

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

vs Lys,  Kristi lys.
  g vs Mørke, åndelig.
 10 a L&p 20:8–9;  

JS – H 1:34.
  b vs Hedningefolkene.

i Fayette, New York i juni 1829. Familien Whitmer var blitt meget 
interessert i oversettelsen av Mormons bok. Profeten flyttet til Peter 
Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig 
og han hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var i ferd 
med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et 
vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine 
personlige plikter. Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 
16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og tummim. 
David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.
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du gjør det og er trofast, skal 
du bli velsignet, både åndelig 

og timelig, og din lønn skal bli 
stor. Amen.

KAPITTEL 15
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i 
Fayette, New York i juni 1829. (se forordet til kapittel 14.) Budskapet 
er fortrolig og svært personlig fordi Herren forteller om noe som bare 
var kjent av John Whitmer og Ham selv. John Whitmer ble senere ett 
av de åtte vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jor-
den. 3–6: Å forkynne evangeliet 
og frelse sjeler er det som er av 
størst verdi.

Lytt, min tjener John, og hør 
Jesu  Kristi, din Herres og Forlø
sers ord.

2 For se, jeg taler til deg, 
skarpt og a kraftig, for min arm 
er over hele jorden.

3 Og jeg vil fortelle deg det 
som intet menneske har kjenn
skap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du 
ønsket å få vite av meg hva som 
ville være av størst verdi for deg.

5 Se, velsignet er du på grunn 
av dette og for at du taler mine 
ord som jeg har gitt deg ifølge 
mine befalinger.

6 Og nå, se, jeg sier deg at det 
som vil være av størst verdi for 
deg, vil være å a forkynne om
vendelse til dette folk, så du 
kan bringe sjeler til meg, så du 
kan b hvile med dem i min c Fa
ders d rike. Amen.

15 2 a Hel 3:29–30.  
vs Kraft, makt.

 6 a L&p 18:15–16.  
vs Misjonærarbeide.

  b vs Hvile.
  c vs Fader i himmelen.
  d vs Rike, Guds eller 

himmelens.

16 1 a Se L&p 15 for samme 
krysshenvisninger.

KAPITTEL 16
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer 
jr. i Fayette, New York, i juni 1829. (se forordet til kapittel 14.) Peter 
Whitmer jr. ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jor-
den. 3–6: Å forkynne evangeliet 
og frelse sjeler er det som er av 
størst verdi.

a Lytt, min tjener Peter, og hør 
Jesu  Kristi, din Herres og Forlø
sers ord.

2 For se, jeg taler til deg, 
skarpt og kraftig, for min arm 
er over hele jorden.

3 Og jeg vil fortelle deg det 
som intet menneske har kjenn
skap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du 
ønsket å få vite av meg hva som 
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ville være av størst verdi for 
deg.

5 Se, velsignet er du på grunn 
av disse ting og for at du taler 
mine ord som jeg har gitt deg 
ifølge mine befalinger.

6 Og nå, se, jeg sier deg at 

det som vil være av størst ver
di for deg, vil være å forkynne 
omvendelse til dette folk, så du 
kan bringe sjeler til meg, så du 
kan hvile med dem i min Faders 
rike. Amen.

17 1 a 2 Ne 27:12;  
Ether 5:2–4;  
L&p 5:15. Se også 
“De tre vitners 
vitnesbyrd” i 
innledningen til 
Mormons bok.

  b Mormon 6:6; 

   JS – H 1:52.  
vs Plater.

  c 1 Ne 4:8–9;  
2 Ne 5:14;  
Jak bok 1:10;  
Mosiah 1:16.

  d vs Urim og tummim.
  e Ether 3.

  f 1M 32:30;  
2M 33:11;  
Moses 1:2.

  g 1 Ne 16:10, 16, 26–29;  
Alma 37:38–47.

  h 1 Ne 2:5.
 3 a vs Vitne, vitnesbyrd.

KAPITTEL 17
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, 
David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni 1829 
innen de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnel-
sen som utgjør Mormons bok. Joseph og hans skriver, Oliver Cow-
dery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre 
spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). 
Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert 
og fikk et sterkt ønske om å være de tre spesielle vitnene. Profeten 
adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt gjennom 
urim og tummim.

1–4: Ved tro skal de tre vitner se 
platene og andre hellige gjenstan-
der. 5–9:  Kristus bærer vitnesbyrd 
om at Mormons bok er guddom-
melig.

Se, jeg sier dere at dere må stole 
på mitt ord, og hvis dere gjør 
det av hele deres hjerte, skal 
dere få a se b platene og likele
des brystplaten, c Labans sverd, 
d urim og tummim som ble gitt 
til e Jareds bror på fjellet da han 
talte med Herren f ansikt til 
ansikt, samt den g mirakuløse 
veiviseren som ble gitt til Lehi 

mens han var i villmarken som 
grenset til h Rødehavet.

2 Og det er ved deres tro dere 
skal få se dem, ja, ved den tro 
som de fordums profeter hadde.

3 Og etter at dere har fattet 
tro og har sett dem med deres 
øyne, skal dere a vitne om dem 
ved Guds kraft.

4 Og dette skal dere gjøre så 
min tjener, Joseph Smith jr., ikke 
skal bli ødelagt, så jeg kan ut
føre mine rettferdige hensikter 
for menneskenes barn ved dette 
verk.

5 Og dere skal vitne om at 
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dere har sett dem, likesom min 
tjener, Joseph Smith jr., har sett 
dem, for det er ved min kraft at 
han har sett dem, og det er fordi 
han hadde tro.

6 Og han har oversatt a boken – 
ja, den b del som jeg har befalt 
ham – og så sant deres Herre og 
deres Gud lever, er den sann.

7 Derfor har dere mottatt den 
samme kraft, den samme tro og 
den samme gave som ham.

8 Og hvis dere følger disse 
mine siste befalinger som jeg 
har gitt dere, skal a helvetes por
ter ikke få makt over dere, for 
min b nåde er tilstrekkelig for 
dere, og dere skal bli c løftet opp 
på den siste dag.

9 Og jeg,  Jesus  Kristus, deres 
a Herre og Gud, har sagt dere 
det, så jeg kan utføre mine rett
ferdige hensikter for menneske
nes barn. Amen.

KAPITTEL 18
Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David 
Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829. Ifølge profeten bekjent-
gjorde denne åpenbaringen “kallelsen av tolv apostler i disse siste 
dager samt instruksjoner angående Kirk ens oppbygging.”

1–5: Skriftene viser hvordan Kirk-
en skal bygges opp. 6–8: Verden 
modnes i ugudelighet. 9–16: Sjeler 
er av stor verdi. 17–25: For å opp-
nå frelse må menneskene påta seg 
 Kristi navn. 26–36: De tolvs kall 
og misjon åpenbares. 37–39: Oliver 
Cowdery og David Whitmer skal 
velge ut De tolv. 40–47: For å opp-
nå frelse, må menneskene omvende 
seg, bli døpt og holde budene.

Nå, se, på grunn av det som du, 
min tjener Oliver Cowdery, har 
ønsket å få vite av meg, gir jeg 
deg disse ord:

2 Se, jeg har mange ganger 
åpenbart for deg ved min Ånd at 

de ting du har skrevet, er a sanne, 
derfor vet du at de er sanne.

3 Og fordi du vet at de er san
ne, gir jeg deg en befaling at du 
stoler på de ting som er a skrevet.

4 For i dem er alle ting skrevet, 
om grunnvollen til min  kirke, 
mitt a evangelium og min b klippe.

5 Derfor, hvis du bygger min 
 kirke på mitt evangeliums og 
min klippes grunnvoll, skal hel
vetes porter ikke få makt over 
deg.

6 Se, a verden modnes i ugude
lighet, og det er nødvendig at 
menneskenes barn vekkes til 
omvendelse  – både b hedninge
folkene og Israels hus.

 6 a vs Mormons bok.
  b 2 Ne 27:22;  

3 Ne 26:7–10.
 8 a Mat 16:18;  

3 Ne 11:39;  
L&p 10:69.

  b vs Nåde.

  c 1 Ne 13:37;  
3 Ne 27:14–15, 22;  
L&p 9:14.

 9 a vs Herre.
18 2 a L&p 6:15–17.
 3 a L&p 98:11.  

vs Skriftene – 

   Skriftenes verdi.
 4 a vs Evangelium.
  b vs Klippe (sten).
 6 a vs Verden.
  b vs Hedningefolkene.
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 7 a JS – H 1:70–71.
 8 a vs Flid.
  b vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  c vs Velsigne, velsignet, 

velsignelse.
  d 2 Ne 3:14–15.  

vs Smith, Joseph jr.
 9 a Rom 1:1.
 10 a vs Sjel.
  b vs Sjel – Sjelers verdi.
 11 a vs Forløser.
  b vs Korsfestelse.
  c vs Forløse, forløst, 

forløsning.
  d Jes 53:4–5.  

vs Forsoning.
 12 a vs Oppstandelse.
  b L&p 19:4–18.  

vs Omvende, 
omvendelse.

 13 a Luk 15:7.
 14 a Alma 29:1–2;  

L&p 34:5–6; 63:57.
 15 a vs Sjel – Sjelers verdi.
 16 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  b Alma 26:11.  

vs Glede.
  c vs Misjonærarbeide.
 17 a vs Frelse.
 18 a vs Bønn.

  b Joh 15:16.
  c L&p 88:63–65.
 19 a vs Tro.
  b vs Håp.
  c vs Nestekjærlighet.
 20 a 2 Tim 2:23–24;  

3 Ne 11:29–30.
  b vs Djevel – 

Djevelens  kirke.
 21 a 2 Ne 31:13;  

Mosiah 5:8;  
3 Ne 27:5;  
L&p 20:37.

  b L&p 100:5–8.
  c Rom 12:3.

7 Derfor, fordi du er blitt a døpt 
av min tjener Joseph Smith jr. 
ifølge det jeg har befalt ham, 
har han oppfylt det som jeg be
falte ham.

8 Og nå, undres ikke over at jeg 
har kalt ham i min hensikt, en 
hensikt som jeg kjenner. Derfor, 
hvis han a flittig b holder mine 
bud, skal han bli c velsignet med 
evig liv, og hans navn er d Joseph.

9 Og nå, Oliver Cowdery, tal
er jeg til deg, og også til David 
Whitmer, og gir en befaling, for 
se, jeg befaler alle mennesker 
overalt at de skal omvende seg, 
og jeg taler til dere som til min 
a apostel Paulus, for dere er kalt 
med det samme kall som han 
var kalt med.

10 Husk at a sjeler er av stor 
b verdi i Guds øyne.

11 For se, Herren deres a Forlø
ser led b døden i kjødet, derfor 
c led han d alle menneskers smer
te så alle mennesker kunne om
vende seg og komme til ham.

12 Og han har a stått opp fra de 
døde så han kunne bringe alle 
mennesker til seg på b omvend
elsens betingelser.

13 Og hvor stor er ikke hans 

a glede over den sjel som om
vender seg!

14 Derfor er dere kalt til å 
a rope omvendelse til dette folk.

15 Og om så skjer at dere skul
le arbeide alle deres dager med 
å rope omvendelse til dette folk 
og bare bringer én a sjel til meg, 
hvor stor skal ikke deres glede 
være med ham i min Faders 
rike!

16 Og nå, hvis deres glede vil 
bli stor med én sjel som dere 
har bragt til meg i min a Faders 
rike, hvor stor skal ikke deres 
b glede bli om dere skulle c brin
ge mange sjeler til meg!

17 Se, dere har mitt evangeli
um fremfor dere, og min klippe 
og min a frelse.

18 a Be til Faderen i mitt b navn 
med fast tro på at dere skal få, 
og dere skal ha Den hel lige 
ånd som åpenbarer alt som 
menneskenes barn c trenger.

19 Og hvis dere ikke har a tro, 
b håp og c kjærlighet, kan dere 
intet gjøre.

20 a Strid ikke mot noen  kirke, 
bortsett fra b djevelens  kirke.

21 Påta dere a  Kristi navn og 
b tal sannheten med c alvorlighet.
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 22 a vs Dåp, døpe.
  b vs Holde ut.
 23 a Mal 1:11;  

Apg 4:12;  
Mosiah 3:17;  
Hel 3:28–29.

 25 a Mosiah 5:9–14.
  b vs Celestial herlighet.
 26 a L&p 90:8–9; 112:4.
 27 a vs Apostel.

  b L&p 27:12.
 28 a Mark 16:15–16.
  b vs Evangelium.
  c L&p 1:2; 42:58.
 29 a 3 Ne 11:21–28;  

L&p 20:72–74.
 31 a L&p 107:23–35.
 32 a Moroni 3;  

L&p 20:60; 107:58.  
vs Ordinere, 

ordinasjon.
  b 2 Pet 1:21;  

L&p 68:3–4.
  c L&p 20:27.
 34 a vs Skriftene.
 35 a L&p 1:38.  

vs Røst.
 36 a vs Vitne, vitnesbyrd.

22 Og alle som omvender seg 
og blir a døpt i mitt navn, som 
er  Jesus  Kristus, og b holder ut 
inntil enden, skal bli frelst.

23 Se,  Jesus  Kristus er det 
a navn som er gitt av Faderen, 
og det er ikke gitt noe annet 
navn hvorved mennesket kan 
bli frelst.

24 Derfor må alle mennesker 
påta seg det navn som er gitt av 
Faderen, for ved det navn skal 
de kalles på den siste dag.

25 Derfor, hvis de ikke kjenner 
a navnet som de kalles ved, kan 
de ikke få bolig i b min Faders 
rike.

26 Og nå, se, det er andre som 
er kalt til å forkynne mitt evan
gelium, både for a hedningefolk
ene og jødene,

27 ja, endog tolv, og a De tolv 
skal være mine disipler, og de 
skal påta seg mitt navn, og De 
tolv er de som skal ønske å 
påta seg mitt b navn av hele sitt 
hjerte.

28 Og hvis de ønsker å påta 
seg mitt navn av hele sitt hjer
te, da er de kalt til å gå ut i all 
a verden for å forkynne mitt 
b evangelium for c all skapnin
gen.

29 Og det er disse som er or
dinert av meg til å a døpe i mitt 
navn ifølge det som er skrevet.

30 Og dere har det som er 

skrevet fremfor dere, derfor må 
dere utføre det ifølge de ord 
som er skrevet.

31 Og nå taler jeg til dere, a De 
tolv  – se, min nåde er tilstrek
kelig for dere, dere må vandre 
rettskaffent for meg og ikke 
synde.

32 Og se, dere er de som er 
ordinert av meg til å a ordinere 
prester og lærere og til å for
kynne mitt evangelium b ifølge 
Den hellige ånds kraft som er 
i dere, og ifølge c Guds kall og 
gaver til menneskene.

33 Og jeg,  Jesus  Kristus, deres 
Herre og Gud, har talt det.

34 Disse a ord er ikke av men
nesker, heller ikke av noe men
neske, men av meg, derfor skal 
dere vitne om at de er av meg 
og ikke av noe menneske.

35 For det er min a røst som 
taler disse ord til dere, for de 
er gitt ved min Ånd til dere, og 
ved min kraft kan dere lese dem 
for hverandre, og hvis det ikke 
var ved min kraft, kunne dere 
ikke ha dem.

36 Derfor kan dere a vitne om 
at dere har hørt min røst og 
kjenner mine ord.

37 Og nå, se, jeg pålegger deg, 
Oliver Cowdery, og også David 
Whitmer, at dere skal søke og 
velge ut de tolv som har de øn
sker som jeg har omtalt.
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38 Og på deres ønsker og de
res a gjerninger skal dere kjenne 
dem.

39 Og når dere har funnet 
dem, skal dere vise dem disse 
ting.

40 Og dere skal falle ned og 
a tilbe Faderen i mitt navn.

41 Og dere må forkynne for 
verden og si: Dere må omven
de dere og bli døpt i Jesu  Kristi 
navn.

42 For alle mennesker må om
vende seg og bli døpt, ikke bare 
menn, men også kvinner, og 
barn som har nådd a ansvarsal
deren.

43 Og nå, etter at dere har 

mottatt dette, må dere holde 
mine a bud i alle ting.

44 Og ved deres hender vil jeg 
utføre et a vidunderlig verk blant 
menneskenes barn, så mange blir 
b overbevist om sine synder, så de 
kan komme til omvendelse og 
kan komme til min Faders rike.

45 Derfor, de velsignelser jeg 
gir dere, a overgår alle ting.

46 Og etter at dere har mottatt 
dette, hvis dere a ikke holder 
mine bud, kan dere ikke bli 
frelst i min Faders rike.

47 Se, jeg,  Jesus  Kristus, deres 
Herre og Gud og deres Forløser, 
har talt det ved min Ånds kraft. 
Amen.

 38 a vs Gjerninger.
 40 a vs Tilbe, tilbedelse.
 42 a L&p 20:71; 29:47; 

68:27.  
vs Ansvarlig.

 43 a vs Guds bud.
 44 a Jes 29:14; L&p 4:1.
  b Alma 36:12–19; 62:45.

 45 a L&p 84:35–38.
 46 a L&p 82:3.
19 1 a Åp 1:8, 11;  

3 Ne 9:18;  
L&p 35:1; 61:1.  
vs Alfa og Omega.

  b vs  Jesus  Kristus.
 2 a Joh 17:4; 

   3 Ne 11:11.
  b Fil 3:21.
 3 a vs Kraft, makt.
  b Jes 14:12–17;  

1 Joh 3:8; 1 Ne 22:26;  
L&p 88:111–115.

  c vs Verden – 
Verdens ende.

KAPITTEL 19
Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, trolig 
sommeren 1829. I sin historie kaller profeten dette “en befaling fra Gud 
og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av han som er Evig.”

1–3:  Kristus har all makt. 4–5: 
Alle mennesker må omvende seg 
eller lide. 6–12: Evig straff er 
Guds straff. 13–20:  Kristus led 
for alle så de kunne slippe å lide 
hvis de ville omvende seg. 21–28: 
Forkynn omvendelsens evange-
lium. 29–41: Forkynn det glade 
budskap.

Jeg er a Alfa og Omega, 
b  Kristus, Herren, ja, jeg er han, 

begynnelsen og enden, verdens 
Forløser.

2 Jeg som har utført og a full
endt Faderens vilje med meg, 
ham jeg tilhører, har gjort dette 
så jeg kan b legge alle ting under 
meg –

3 bevare all a makt, også til å 
b ødelegge Satan og hans gjern
inger ved c verdens ende og på 
den siste store dommens dag 
som jeg skal la komme over 

LÆRE OG PAKTER 18:38–19:3 32



dens innbyggere, når jeg skal 
d dømme hvert menneske etter 
de e gjerninger det har gjort.

4 Og visselig må hvert menne
ske a omvende seg eller b lide, for 
jeg, Gud, er c uendelig.

5 Derfor a tilbakekaller jeg ikke 
den dom jeg skal la utgå, men 
det skal komme ve, gråt, b jam
mer og tenners gnidsel, ja, til 
dem som finnes på min c venstre 
side.

6 Likevel står det a ikke skrevet 
at det ikke skal være noen ende 
på denne pine, men det står 
skrevet b uendelig pine.

7 Videre står det skrevet a evig 
fordømmelse, derfor er det ty
deligere enn andre skrifter at 
det kan virke på menneskenes 
barns hjerter helt og holdent til 
mitt navns ære.

8 Derfor vil jeg forklare dette 
mysterium for dere, for det er 
høvelig for dere å vite det, like
som for mine apostler.

9 Jeg taler til dere som er ut
valgt i disse ting, til alle som til 
én, for at dere kan gå inn til min 
a hvile.

10 For se, hvilket stort a myste
rium er ikke Guds natur! For 
se, jeg er uendelig, og den straff 
som gis fra min hånd, er uende
lig straff, for b Uendelig er mitt 
navn. Derfor –

11 a Evig straff er Guds straff.
12 Uendelig straff er Guds 

straff.
13 Derfor befaler jeg deg å 

omvende deg og holde de a bud 
som du har mottatt ved min tje
ner Joseph Smith juniors hender 
i mitt navn.

14 Og det er ved min allmekti
ge kraft at du har mottatt dem.

15 Derfor befaler jeg deg å om
vende deg. Omvend deg, ellers 
slår jeg deg med min munns ris 
og ved min vrede og ved min 
harme, og dine a lidelser blir 
svære, hvor svære vet du ikke, 
hvor intense vet du ikke, ja, 
hvor tunge å bære vet du ikke.

16 For se, jeg, Gud, har a lidd 
dette for alle for at de ikke 
b skulle lide hvis de ville c om
vende seg.

17 Men hvis de ikke vil omven
de seg, må de a lide likesom jeg.

18 Hvilken lidelse fikk meg, 
ja, Gud, den største av alle, til å 
skjelve av smerte og til å blø fra 
hver pore og lide, både på lege
me og ånd, og ønske at jeg a ikke 
måtte drikke den bitre kalk, og 
vike tilbake –

19 men ære være Faderen, jeg 
drakk og a fullendte mine forbe
redelser for menneskenes barn.

20 Derfor befaler jeg deg igjen 
å omvende deg for at jeg ikke 

 3 d vs Dom, den siste 
eller endelige.

  e vs Gjerninger.
 4 a vs Omvende, 

omvendelse.
  b Luk 13:3;  

Hel 14:19.
  c Moses 1:3.
 5 a L&p 56:4; 58:32.
  b Mat 13:42.
  c Mat 25:41–43.

 6 a L&p 76:105–106; 
138:59.

  b L&p 76:33, 44–45.
 7 a Hel 12:25–26;  

L&p 29:44.
 9 a vs Hvile.
 10 a Jak bok 4:8;  

L&p 76:114–116.
  b Moses 1:3; 7:35.  

vs Uendelig.
 11 a Mat 25:46.

 13 a L&p 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41.  

vs Forsoning.
  b vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.
  c vs Syndsforlatelse.
 17 a L&p 29:17.
 18 a Luk 22:42–44.
 19 a Joh 17:4; 19:30.
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skal ydmyke deg med min all
mektige kraft, og at du a bekjen
ner dine synder for at du ikke 
skal lide disse straffedommer 
som jeg har omtalt og som du 
erfarte i en liten  – ja, kun i den 
minste grad  – da jeg trakk min 
Ånd tilbake.

21 Og jeg befaler deg at du 
a forkynner intet annet enn om
vendelse, og b ikke viser disse 
ting til verden før jeg anser det 
for visdom.

22 For de kan ikke a tåle kjøtt 
nå, men b melk må de få, derfor 
må de ikke få vite disse ting, så 
de ikke forgår.

23 Lær av meg, og lytt til mine 
ord, a gå frem i min Ånds b sakt
modighet, og du skal ha c fred i 
meg.

24 Jeg er a  Jesus  Kristus, jeg 
kom ifølge Faderens vilje, og jeg 
gjør hans vilje.

25 Og videre befaler jeg deg at 
du ikke skal a begjære din nestes 
b hustru og heller ikke søke å ta 
din nestes liv.

26 Og videre befaler jeg deg at 
du ikke skal la ditt hjerte dve
le ved din egen eiendom, men 
gi fritt av den til trykkingen av 
Mormons bok, som inneholder 
a sannheten og Guds ord –

27 som er mitt ord til a hed
ningefolkene, så det snart kan 
komme til b jødene, som lama
nittene er en c levning av, så de 
kan tro evangeliet og ikke vente 
at en d Messias skal komme som 
allerede er kommet.

28 Og videre befaler jeg deg 
at du skal a be b høyt såvel som 
i ditt hjerte, ja, for verden såvel 
som i lønndom, offentlig såvel 
som i enerom.

29 Og du skal a forkynne det 
glade budskap, ja, forkynn det 
på fjellene og på ethvert høyt 
sted og blant alle mennesker du 
får anledning til å treffe.

30 Og du skal gjøre det i all 
ydmykhet, a stole på meg og 
ikke gjengjelde spottere med 
spott.

31 Og om a dogmer skal du 
ikke tale, men du skal forkynne 
omvendelse, b tro på Frelseren, 
og c syndsforlatelse ved d dåp 
og ved e ild, ja, ved f Den hellige 
ånd.

32 Se, dette er en stor befa
ling, og den siste a befaling 
jeg gir deg om denne sak, for 
dette skal være tilstrekkelig i 
ditt daglige liv, ja, til ditt livs 
ende.

33 Og ulykke skal du motta 

 20 a 4M 5:6–7;  
Mosiah 26:29;  
L&p 58:43; 64:7.  
vs Bekjenne, 
bekjennelse.

 21 a L&p 11:9.
  b JS – H 1:42.
 22 a L&p 78:17–18.
  b Heb 5:11–14;  

L&p 50:40.
 23 a Moroni 7:3–4.
  b vs Saktmodig, 

saktmodighet.

  c vs Fred.
 24 a vs  Jesus  Kristus.
 25 a vs Begjære.
  b 2M 20:17;  

1 Kor 7:2–4.  
vs Hor.

 26 a vs Sannhet.
 27 a vs Hedningefolkene.
  b vs Jøder.
  c Omni 1:14–19;  

Mosiah 25:2–4;  
Hel 8:21; 3 Ne 2:12–16.

  d vs Messias.

 28 a 1 Tim 2:8.  
vs Bønn.

  b L&p 20:47, 51; 23:6.
 29 a vs Misjonærarbeide.
 30 a vs Tillit.
 31 a 2 Tim 2:23–24.
  b vs Tro.
  c vs Syndsforlatelse.
  d vs Dåp, døpe.
  e Mat 3:11.
  f vs Hellige ånds 

gave, Den.
 32 a L&p 58:26–29.
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hvis du ikke gir akt på disse 
a råd, ja, til ødeleggelse for deg 
selv og det du eier.

34 a Gi en del av din eiendom, 
en del av din jord og alt du ikke 
trenger til din families under
hold.

35 Betal a gjelden du har b stiftet 
hos boktrykkeren. Fri deg fra 
c trelldom.

36 a Forlat ditt hus og hjem 
unntatt når du ønsker å være 
hos din familie.

37 Og a tal fritt til alle, ja, for
kynn, forman, kunngjør b sann
heten med høy røst og med 
stor glede, og rop ut: Hosianna, 

hosianna, velsignet være Her
ren Guds navn!

38 a Be alltid, og jeg vil b utgyte 
min Ånd over deg, og stor skal 
din velsignelse være, ja, mer 
enn om du skulle få jordens 
skatter og den fordervelse som 
følger med.

39 Se, kan du lese dette uten å 
fryde deg og oppløfte ditt hjerte 
i glede?

40 Eller vil du fremdeles løpe 
omkring som en blind veileder?

41 Eller vil du være a ydmyk 
og saktmodig og vandre i vis
dom for meg? Ja, b kom til meg, 
din Frelser. Amen.

KAPITTEL 20
Åpenbaring om Kirk ens organisasjon og ledelse gitt gjennom profe-
ten Joseph Smith i eller i nærheten av Fayette, New York. Deler av 
denne åpenbaringen kan ha blitt gitt så tidlig som sommeren 1829. 
Åpenbaringen i sin helhet, kjent den gang som Artikler og pakter, ble 
trolig nedtegnet like etter 6.  april 1830 (dagen da Kirk en ble orga-
nisert). Profeten skrev: “Av ham ( Jesus  Kristus) mottok vi følgende 
ved profetiens og åpenbaringens ånd; noe som ikke bare ga oss mye 
informasjon, men som også utpekte nøyaktig hvilken dag vi ifølge 
hans vilje og befaling skulle begynne å organisere hans Kirke igjen 
her på jorden.”

1–16: Mormons bok beviser at de 
siste dagers verk er guddommelig. 
17–28: Læresetningene om skapel-
se, fall, forsoning og dåp bekreftes. 
29–37: Lover som styrer omvend-
else, rettferdiggjørelse, helliggjø-
relse og dåp fremsettes. 38–67: En 

oppsummering av eldstenes, pres-
tenes, lærernes og diakonenes plik-
ter. 68–74: Medlemmenes plikter, 
velsignelse av barn og dåpsmåten 
åpenbares. 75–84: Nadverdsbøn-
nene samt regler for behandling 
av Kirk ens medlemmer blir gitt.

 33 a vs Guds bud.
 34 a Apg 4:34–35.
 35 a vs Gjeld.
  b dvs for å betale for 

trykkingen av den 
første utgave av 

Mormons bok.
  c Ord 22:7.
 36 a Mat 19:29.
 37 a L&p 58:47; 68:8; 71:7.
  b L&p 75:4.
 38 a Luk 18:1;  

2 Ne 32:9;  
L&p 10:5.

  b Ord 1:23; Apg 2:17.
 41 a vs Ydmyk, å ydmyke, 
   ydmykhet.
  b Mat 11:28–30.
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a Fremkomsten av b  Kristi Kirke 
i disse siste dager  – ett tusen 
åtte hundre og tredve år et
ter vår Herre og Forløser, Jesu 
 Kristi komme i kjødet – som ble 
rettmessig c organisert og grunn
lagt i henhold til vårt lands 
lover og ifølge Guds vilje og be
falinger, i den fjerde måned og 
på den sjette dag i den måned 
som kalles april.

2 Disse befalinger ble gitt til 
Joseph Smith jr., som ble a kalt 
av Gud og ordinert til en Jesu 
 Kristi b apostel og til å være den
ne kirkes første c eldste –

3 og til Oliver Cowdery, som 
også ble kalt av Gud til en Jesu 
 Kristi apostel og til å være den
ne kirkes annen eldste, og ble 
ordinert under hans hånd,

4 og dette ifølge vår Herre og 
Frelsers, Jesu  Kristi nåde, og all 
ære tilkommer ham både nå og 
for evig. Amen.

5 Etter at det tydelig var til
kjennegitt for denne første eld
ste at han hadde fått forlatelse 
for sine synder, ble han igjen 
a innviklet i verdens forfengelig
het.

6 Men etter at han hadde 
omvendt seg og oppriktig 
ydmyket seg gjennom tro, be
tjente Gud ham ved en hellig 

a engel hvis b ansikt var som 
lynet og hvis klær i renhet og 
hvithet overgikk all annen 
hvithet,

7 og ga ham bud som inspirer
te ham,

8 og ga ham kraft fra det høye 
ved de a midler som forut var 
beredt for å oversette Mormons 
bok,

9 som inneholder et fallent 
folks historie og a fylden av 
Jesu  Kristi b evangelium til hed
ningefolkene og også til jøde
ne,

10 gitt ved inspirasjon, og 
stadfestet for a andre ved eng
lers betjening og b forkynt til 
verden av dem –

11 idet det bevises for verden 
at de hellige skrifter er a sanne, 
og at Gud b inspirerer mennes
ker og kaller dem til sitt c hellige 
verk i denne tid og generasjon 
såvel som i fordums generasjo
ner,

12 og viser på denne måten at 
han er den a samme Gud i går, i 
dag og for evig. Amen.

13 Derfor, ettersom det fin
nes så store vitner, skal verden 
dømmes ved dem, ja, alle som 
heretter kommer til kunnskap 
om dette verk.

14 Og de som mottar det i tro 
20 1 a JS – H 1:2.
  b 3 Ne 27:1–8.  

vs Jesu  Kristi Kirke 
av Siste Dagers 
Hellige;  
Kirk en, dens navn.

  c L&p 21:3.
 2 a vs Kall, kalle,  

kalt av Gud;  
Myndighet.

  b vs Apostel.
  c vs Eldste.

 5 a JS – H 1:28–29.
 6 a JS – H 1:30–35.  

vs Engler.
  b Mat 28:2–3.
 8 a vs Urim og tummim.
 9 a JS – H 1:34.
  b vs Evangelium.
 10 a Moroni 7:29–32;  

L&p 5:11.
  b Se “De tre vitners 

vitnesbyrd” og 
“De åtte vitners 

vitnesbyrd” i 
innledningen til 
Mormons bok.

 11 a vs Skriftene – 
Skriftenes verdi.

  b vs Inspirasjon, 
inspirere.

  c vs Hellig.
 12 a Heb 13:8;  

1 Ne 10:18–19;  
Mormon 9:9–10;  
L&p 35:1; 38:1–4.
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og lever a rettferdig, skal få det 
b evige livs krone –

15 men for dem som forherder 
sine hjerter i a vantro og for
kaster det, skal det bli til deres 
egen fordømmelse.

16 For Gud Herren har talt 
det, og vi, kirk ens eldster, har 
hørt og vitner om ordene fra 
den herlige Majestet i det høye, 
som æren tilkommer evindelig 
og alltid. Amen.

17 Ved disse ting a vet vi  – at 
det finnes en b Gud i himmelen 
som er uendelig og evig, fra 
evighet til evighet, den samme 
uforanderlige Gud som dannet 
himmelen og jorden og alle ting 
som er i dem –

18 og at han a skapte mennesk
et, mann og kvinne, i sitt eget 
b bilde og etter sin egen lignelse 
skapte han dem,

19 og ga dem bud at de skulle 
a elske ham og b tjene ham, den 
eneste levende og sanne Gud, 
og at han skulle være den ene
ste skapning de skulle c tilbe.

20 Men ved overtredelse av 
disse hellige lover ble mennes
kene a sanselige og b djevelske og 
ble c falne mennesker.

21 Derfor ga Den Allmektige 
Gud sin a Enbårne Sønn, som 
skrevet står i de skrifter som er 
gitt om ham.

22 Han ble utsatt for a fristelser, 
men ga ikke akt på dem.

23 Han ble a korsfestet, døde 
og b oppsto på den tredje dag,

24 og a fór opp til himmelen for 
å ta plass ved b Faderens høyre 
hånd for å regjere med allmek
tig kraft ifølge Faderens vilje.

25 For at så mange som ville 
a tro og bli døpt i hans hellige 
navn og b holde ut i tro inntil en
den, skulle bli frelst.

26 Ikke bare de som trodde et
ter at han kom i a tidens midte i 
kjødet, men alle som fra begyn
nelsen  – ja, alle som levde før 
han kom, og som trodde på de 
b hellige profeter som talte slik 
de ble inspirert ved c Den hel
lige ånds gave, og de d vitnet i 
sannhet om ham i alle ting – de 
skulle få evig liv –

27 likeså de som skulle kom
me senere, som skulle tro på 
a Guds gaver og kall ved Den 
hellige ånd som b bærer vit
nesbyrd om Faderen og om 
Sønnen –

 14 a vs Rettferdig, 
rettferdighet.

  b vs Evig liv;  
Opphøyelse.

 15 a vs Vantro.
 17 a L&p 76:22–23.
  b Jos 2:11.  

vs Gud, guddommen.
 18 a vs Skape, skapelse.
  b 1M 1:26–27;  

Mosiah 7:27;  
Ether 3:14–17.

 19 a 5M 11:1;  
Mat 22:37;  
Moroni 10:32;  
L&p 59:5–6.

  b 5M 6:13–15.  
vs Tjeneste.

  c vs Tilbe, tilbedelse.
 20 a vs Sanselig, 

sanselighet.
  b vs Djevel.
  c vs Naturlige 

menneske.
 21 a vs Enbårne.
 22 a Mat 4:1–11; 27:40.
 23 a vs Korsfestelse.
  b vs Oppstandelse.
 24 a vs Himmelfart.
  b vs Fader i himmelen;  

Gud, guddommen – 
Gud Faderen.

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

  b vs Holde ut.
 26 a L&p 39:1–3.
  b Jak bok 4:4; 7:11;  

Mosiah 13:33.
  c Moses 5:58.  

vs Hellige ånd, Den.
  d vs  Jesus  Kristus – 

Fødsel og død, 
profetier om 
Jesu  Kristi.

 27 a L&p 18:32.
  b L&p 42:17.
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28 om Faderen, Sønnen og 
Den hellige ånd, som er a én 
Gud, uendelig og evig, uten 
ende. Amen.

29 Og vi vet at alle mennesker 
må a omvende seg og tro på Jesu 
 Kristi navn, og tilbe Faderen i 
hans navn og holde ut i b tro
en på hans navn inntil enden, 
ellers kan de ikke bli c frelst i 
Guds rike.

30 Og vi vet at a rettferdig
gjørelse gjennom vår Herre og 
Frelsers, Jesu  Kristi b nåde, er 
rettferdig og sann.

31 Og vi vet også at a hellig
gjørelse gjennom vår Herre og 
Frelsers, Jesu  Kristi nåde, er 
rettferdig og sann for alle som 
elsker Gud og tjener ham av all 
b makt, sinn og styrke.

32 Men det er mulig for et 
menneske å a falle fra nåde og 
vike bort fra den levende Gud.

33 Derfor, la kirk en være på 
vakt, og be alltid for at de ikke 
skal falle i a fristelse.

34 Ja, og la de som er hellig
gjort være på vakt også.

35 Og vi vet at disse ting er 
sanne og i overensstemmelse 
med Johannes’ åpenbaring, og 
vi hverken a legger til eller trek
ker fra profetiene i hans bok, 

de hellige b skrifter eller Guds 
åpenbaringer som skal komme 
heretter ved Den hellige ånds 
gave og kraft, ved c Guds røst 
eller ved englers betjening.

36 Og Gud Herren har talt 
det, og ære, makt og herlighet 
tilkommer hans hellige navn, 
både nå og for alltid. Amen.

37 Og videre, som bud til kirk en 
angående dåpsmåten. Alle de som 
ydmyker seg for Gud og ønsker 
å bli a døpt  – og kommer frem 
med et b sønderknust hjerte og 
en angrende ånd, og vitner for 
kirk en at de i sannhet har om
vendt seg fra alle sine synder 
og er villige til å påta seg c Jesu 
 Kristi navn, er fast d bestemt på å 
tjene ham inntil enden og virke
lig viser ved sine e gjerninger at 
de har mottatt av  Kristi Ånd til 
f forlatelse for sine synder – skal 
ved dåp opptas i hans  kirke.

38 Plikter i  Kristi  kirke for eld-
stene, prestene, lærerne, diakonene 
og medlemmene. En a apostel er 
en eldste, og det er hans kall å 
b døpe,

39 og å a ordinere andre eld
ster, prester, lærere og diakoner,

40 og å a forrette brødet og vi
nen, symbolene på  Kristi kjød 
og blod,

 28 a Joh 17:20–22;  
3 Ne 11:27, 36.  
vs Gud, guddommen.

 29 a vs Omvende, 
omvendelse.

  b vs Tro.
  c vs Forløsningsplan;  

Frelse.
 30 a vs Rettferdiggjørelse, 

rettferdiggjøre.
  b vs Nåde.
 31 a vs Helliggjørelse.
  b 5M 6:5;  

Moroni 10:32.
 32 a vs Frafall;  

Opprør.
 33 a vs Friste, fristelse.
 35 a Åp 22:18–19.
  b vs Skriftene.
  c L&p 18:33–36.
 37 a vs Dåp, døpe.
  b vs Sønderknust  

hjerte.
  c Mosiah 5:7–9;  

18:8–10.  
vs  Jesus  Kristus –  

Navn, påta dere 
 Kristi navn.

  d vs Holde ut.
  e Jak brev 2:18.  

vs Gjerninger.
  f vs Syndsforlatelse.
 38 a vs Apostel.
  b 3 Ne 11:21–22.
 39 a Moroni 3;  

L&p 107:58.
 40 a vs Nadverd.
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41 og å a bekrefte dem som er 
døpt i kirk en, ved b håndspåleg
gelse for dåpen med ild og c Den 
hellige ånd ifølge Skriftene,

42 og å undervise, forklare, 
formane, døpe og våke over 
kirk en,

43 og å bekrefte kirk ens med
lemmer ved håndspåleggelse 
og ved å meddele Den hellige 
ånd,

44 og ta ledelsen ved alle mø
ter.

45 Eldstene skal a lede møtene, 
som de blir ledet av Den hellige 
ånd, i overensstemmelse med 
Guds bud og åpenbaringer.

46 En a prests plikt er å for
kynne, b undervise, forklare, 
formane og døpe, og forrette 
nadverden,

47 og å besøke hvert enkelt 
medlems hjem og formane dem 
til å a be b høyt og i lønndom og 
ivareta alle c plikter overfor fa
milien.

48 Og han kan også a ordinere 
andre prester, lærere og diako
ner.

49 Og han skal også ta ledel
sen på møtene når ingen eldste 
er tilstede.

50 Men når en eldste er tilstede, 
skal han bare forkynne, undervi
se, forklare, formane og døpe,

51 og besøke hvert enkelt 
medlems hjem, formane dem 
til å be høyt og i lønndom og 

ivareta alle plikter overfor fami
lien.

52 I alle disse plikter skal pres
ten a assistere eldsten hvis situa
sjonen krever det.

53 a Lærerens plikt er alltid å 
b våke over kirk en, være til hjelp 
for medlemmene og styrke dem,

54 og se til at det ikke er noen 
ugudelighet i kirk en, ei heller 
a hardhet mot hverandre, ei hel
ler løgn og baktalelse eller b ond 
tale,

55 og se til at kirk ens medlem
mer kommer ofte sammen og 
også påse at alle medlemmene 
gjør sin plikt.

56 Og han skal ta ledelsen ved 
møtene i eldstens eller prestens 
fravær,

57 og skal alltid assisteres i 
alle sine plikter i kirk en av a dia
konene hvis det er nødvendig.

58 Men hverken lærere eller 
diakoner har myndighet til å 
døpe, forrette nadverden eller 
gi håndspåleggelse.

59 De skal imidlertid advare, 
forklare, formane og undervise, 
og innby alle til å komme til 
 Kristus.

60 Enhver a eldste, prest, lærer 
eller diakon skal ordineres iføl
ge Guds gaver og b kall til ham, 
og han skal ordineres ved Den 
hellige ånds kraft som er hos 
den som ordinerer ham.

61 De respektive eldster i 

 41 a L&p 33:11, 14–15; 55:3.
  b vs Håndspåleggelse.
  c vs Hellige ånds 

gave, Den.
 45 a Moroni 6:9; L&p 46:2.
 46 a L&p 84:111; 107:61.  

vs Prest, Det aronske 
prestedømme.

  b vs Undervise.
 47 a 1 Tim 2:8.
  b L&p 19:28.
  c vs Familie.
 48 a vs Ordinere, 

ordinasjon.
 52 a L&p 107:14.
 53 a vs Lærer, Det aronske 

prestedømme.
  b vs Våke, vektere.
 54 a 1 Tess 5:11–13.
  b vs Ond tale.
 57 a vs Diakon.
 60 a vs Eldste.
  b vs Kall, kalle, 

kalt av Gud.
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denne  Kristi  kirke, skal møte til 
konferanse én gang hver tred
je måned eller fra tid til annen 
ettersom nevnte konferanser 
forordner eller bestemmer.

62 Og de nevnte konferanser 
skal behandle ethvert kirkelig 
anliggende som det da er nød
vendig å behandle.

63 Eldstene skal motta sine 
ordinasjonsattester fra andre 
eldster etter a stemmegivning i 
den menighet han tilhører, eller 
fra konferansene.

64 Hver prest, lærer eller dia
kon som blir ordinert av en 
prest, kan motta et bevis fra 
ham umiddelbart, og når han 
fremlegger dette a bevis for 
en eldste, er han berettiget til 
å motta en attest som gir ham 
myndighet til å utføre pliktene i 
sitt kall, men han kan også mot
ta den fra en konferanse.

65 Ingen person skal a ordine
res til noe embede i denne  kirke 
hvor det finnes en behørig or
ganisert enhet av den, uten me
nighetens b samtykke.

66 Men de presiderende eld
ster, omreisende biskoper, høy
rådsmedlemmer, høyprester og 
eldster kan få det privilegium 
å ordinere hvis det ikke finnes 
noen enhet av kirk en så en 
stemmegivning kan finne sted.

67 Enhver president i Det høye 

prestedømme (dvs. presideren
de eldste), a biskoper, høyråds
medlemmer og b høyprester, 
skal ordineres etter anvisning 
av et c høyråd eller en general
konferanse.

68 Medlemmenes a plikter etter 
at de er innlemmet ved dåp – Eld
stene eller prestene skal ha til
strekkelig tid til å forklare alle 
ting angående  Kristi  kirke så 
de b forstår, innen de tar del i 
c nadverden og blir bekreftet ved 
d håndspåleggelse av eldstene, 
så alle ting kan bli utført med 
orden.

69 Og medlemmene skal vise 
for kirk en, og også for eldstene 
ved en gudelig vandel og tale – 
at de er verdige til det, så det 
kan være a gjerninger og tro i 
overensstemmelse med de hel
lige skrifter – og at de vandrer i 
b hellighet for Herren.

70 Ethvert medlem av  Kristi 
 kirke som har barn, skal ta dem 
med seg til kirk en hvor eldstene 
skal legge sine hender på dem 
i Jesu  Kristi navn og a velsigne 
dem i hans navn.

71 Ingen kan innlemmes i 
 Kristi  kirke uten at de har nådd 
a ansvarsalderen for Gud og har 
evne til å b omvende seg.

72 a Dåp skal forrettes på føl
gende måte for alle som omven
der seg:

 63 a vs Felles samtykke.
 64 a L&p 20:84; 52:41.
 65 a vs Ordinere, 

ordinasjon.
  b L&p 26:2.  

vs Felles samtykke.
 67 a vs Biskop.
  b vs Høyprest.
  c vs Høyråd.
 68 a vs Plikt.

  b vs Forstand, 
forståelse.

  c vs Nadverd.
  d vs Håndspåleggelse.
 69 a Jak brev 2:14–17.
  b vs Hellighet.
 70 a vs Velsigne, velsignet, 

velsignelse – 
Velsignelse av barn.

 71 a L&p 18:42; 29:47; 

68:25–27.  
vs Ansvarlig;  
Dåp, døpe – 
Kvalifikasjoner 
for å bli døpt.

  b vs Omvende, 
omvendelse.

 72 a 3 Ne 11:22–28.
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73 Den person som er kalt av 
Gud og har myndighet fra  Jesus 
 Kristus til å døpe, skal gå ned 
i vannet med den person som 
har fremstilt seg til dåp, og skal 
si, idet han kaller ham eller 
henne ved navn: Med fullmakt 
fra  Jesus  Kristus døper jeg deg i 
Faderens og i Sønnens og i Den 
hellige ånds navn. Amen.

74 Så skal han a senke ham eller 
henne helt ned i vannet og løfte 
vedkommende opp av vannet.

75 Det er tjenlig at medlem
mene møter ofte sammen for å 
a nyte brød og vin til b minne om 
Herren  Jesus.

76 Og eldsten eller presten 
skal forrette, og på denne a må
ten skal han forrette: Han skal 
knele med menigheten, påkalle 
Faderen i høytidelig bønn og si:

77 O Gud, du evige Fader, vi 
ber deg i din Sønns, Jesu  Kristi 
navn, å velsigne og hellige dette 
a brød for alle de sjeler som nyter 
av det, så de kan ete til minne 
om din Sønns legeme og b vitne 
for deg, O Gud, du evige Fader, 
at de er villige til å c påta seg din 
Sønns navn og alltid minnes 
ham og d holde hans bud som 
han har gitt dem, så hans e Ånd 
alltid kan være hos dem. Amen.

78 a Hvordan vinen skal forret
tes. Han skal også ta b begeret 
og si:

79 O Gud, du evige Fader, vi 
ber deg i din Sønns, Jesu  Kristi 

navn, å velsigne og hellige den
ne a vin for alle de sjeler som 
drikker av den, så de kan gjøre 
det til minne om din Sønns blod 
som ble utgytt for dem, så de 
kan vitne for deg, O Gud, du 
evige Fader, at de alltid minnes 
ham, så hans Ånd kan være hos 
dem. Amen.

80 Et hvilket som helst med
lem av  Kristi  kirke som er 
skyldig i overtredelse eller i en 
forseelse, skal behandles som 
Skriftene bestemmer.

81 De forskjellige menigheter 
som utgjør  Kristi  kirke, er for
pliktet til å sende en eller flere 
av sine lærere for å overvære 
de forskjellige konferanser som 
kirk ens eldster avholder,

82 og ha med seg en liste over 
a navnene på de medlemmer 
som har sluttet seg til kirk en 
siden siste konferanse, eller 
sende den med en eller annen 
prest, så det kan føres en full
stendig oversikt over alle navn 
i hele kirk en i en bok som føres 
av en av eldstene, og som de 
andre eldstene utnevner fra tid 
til annen,

83 og likeledes hvis noen er 
blitt a utelukket av kirk en, slik at 
deres navn kan bli strøket i kirk
ens samlede navnefortegnelse.

84 Alle medlemmer som flyt
ter fra den menighet de tilhører 
og til en menighet hvor de ikke 
er kjent, kan få med seg et brev 

 74 a vs Dåp, døpe – Dåp 
ved nedsenkning.

 75 a Apg 20:7.
  b vs Nadverd.
 76 a Moroni 4.
 77 a Luk 22:19.
  b Mosiah 18:8–10;  

L&p 20:37.
  c Mosiah 5:8–12.
  d vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  e Joh 14:16.
 78 a Moroni 5.
  b Luk 22:20.

 79 a L&p 27:2–4.
 82 a Moroni 6:4.
 83 a 2M 32:33;  

Alma 5:57;  
Moroni 6:7.  
vs Utelukkelse.
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som bekrefter at de er trofaste 
medlemmer av kirk en. Dette 
bevis kan undertegnes av en 
hvilken som helst eldste eller 
prest hvis vedkommende som 

mottar brevet er personlig kjent 
med eldsten eller presten, men 
det kan også undertegnes av 
en av menighetens lærere eller 
diakoner.

21 1 a L&p 47:1; 
69:3–8; 85:1.

  b vs Seer.
  c vs Apostel.
 2 a vs Inspirasjon, 
   inspirere.

 3 a vs Jesu  Kristi Kirke  
av Siste Dagers 
Hellige.

  b L&p 20:1.
 4 a vs Skriftene.
  b vs Hellighet.

 5 a L&p 1:38.  
vs Oppholde Kirk ens 
ledere; Profet.

 6 a Mat 16:18;  
L&p 10:69.

KAPITTEL 21
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 
6. april 1830. Denne åpenbaringen ble gitt da Kirk en ble organisert, 
på den dato som tidligere er nevnt, i Peter Whitmer senior hjem. Seks 
menn, som tidligere var blitt døpt, deltok. Disse personer uttrykte 
enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere seg ifølge 
Guds befaling. (se kapittel  20.) De vedtok også ved avstemning å 
godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirk-
ens presiderende embedsmenn. Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph 
Oliver til en eldste i Kirk en, og likeledes ordinerte Oliver Joseph. Et-
ter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver 
enkelt for å meddele dem Den hellige ånd og bekrefte hver enkelt som 
et medlem av Kirk en.

1–3: Joseph Smith kalles til å være 
en seer, oversetter, profet, apostel 
og eldste. 4–8: Hans ord vil veile-
de Sions sak. 9–12: De hellige vil 
tro på hans ord som han taler ved 
Trøsteren.

Se, det skal føres en a opptegnel
se blant dere, og i den skal du 
kalles en b seer, en oversetter, en 
profet, en Jesu  Kristi c apostel, 
en eldste i kirk en ved Gud Fa
derens vilje og din Herres Jesu 
 Kristi nåde,

2 a inspirert av Den hellige 
ånd til å legge dens grunnvoll 
og bygge den opp i den aller 
helligste tro.

3 Denne a  kirke ble b organisert 
og opprettet i det Herrens år 
atten hundre og tredve, i den 
fjerde måned og på den sjette 
dag i den måned som kalles 
april.

4 Derfor skal dere, kirk en, gi 
akt på alle de a ord og befalin
ger som han skal gi dere etter 
hvert som han mottar dem og 
vandrer i all b hellighet for meg,

5 for hans a ord skal dere 
motta som om de kom fra min 
egen munn, i all tålmodighet 
og tro.

6 For ved å gjøre disse ting skal 
a helvetes porter ikke få makt 
over dere, ja, og Gud Herren vil 

42LÆRE OG PAKTER 21:1–6



drive b mørkets makter bort fra 
dere og få himlene til å c ryste til 
deres gavn og til sitt navns d ære.

7 For så sier Gud Herren: Ham 
har jeg inspirert til å fremme 
a Sions sak med stor kraft for det 
gode, og hans iver kjenner jeg, 
og hans bønner har jeg hørt.

8 Ja, jeg har sett ham gråte 
over Sion, og jeg vil se til at han 
ikke lenger sørger over henne, 
for hans gledesdager er kom
met, så hans synder er ham 
a forlatt, og mine velsignelser 
hviler over hans gjerninger.

9 For se, jeg vil a velsigne alle 
som arbeider i min b vingård 
med en mektig velsignelse, og 
de skal tro på hans ord som 

er gitt ham gjennom meg ved 
c Trøsteren, som d tilkjennegir at 
 Jesus ble e korsfestet av f syndige 
mennesker for g verdens synder, 
ja, til syndenes forlatelse for det 
h sønderknuste hjerte.

10 Derfor er det nødvendig at 
han blir a ordinert av deg, Oliver 
Cowdery, min apostel,

11 og ved denne ordinans er du 
en eldste under hans hånd, da 
han for deg er den a første, så du 
kan være en eldste i denne  Kristi 
 kirke som bærer mitt navn,

12 og den første forkynner i 
denne  kirke, for kirk en og for 
verden, ja, til hedningefolkene, 
ja, og så sier Gud Herren, ja, til 
a jødene også. Amen.

KAPITTEL 22
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New 
York, den 16. april 1830. Denne åpenbaringen ble gitt til Kirk en som 
en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til 
Kirk en uten å bli døpt på ny.

1: Dåpen er en ny og evigvarende 
pakt. 2–4: Dåp med myndighet 
forlanges.

Se, jeg sier dere at ved dette har 
jeg avskaffet alle a gamle pakter, 
og dette er en b ny og evigvar
ende pakt, ja, den som var fra 
begynnelsen.

2 Derfor, om et menneske blir 
døpt hundre ganger, gavner det 
ham intet, for dere kan ikke gå 
inn gjennom den trange port 
ved a Moseloven, ei heller ved 
deres b døde gjerninger.

3 For det er på grunn av deres 
døde gjerninger at jeg har latt 
denne siste pakt og denne  kirke 

 6 b Kol 1:12–13.
  c L&p 35:24.
  d vs Herlighet.
 7 a vs Sion.
 8 a L&p 20:5–6.
 9 a 1 Ne 13:37;  

Jak bok 5:70–76.
  b vs Herrens vingård.
  c vs Talsmann.
  d vs Vitne, vitnesbyrd.

  e vs Korsfestelse.
  f vs Synd.
  g 1 Joh 2:2.  

vs Verden – 
Mennesker som ikke 
er lydige mot budene.

  h vs Sønderknust hjerte.
 10 a vs Ordinere, 

ordinasjon.
 11 a L&p 20:2.

 12 a 1 Ne 13:42;  
L&p 19:27; 90:8–9.

22 1 a Heb 8:13;  
3 Ne 12:46–47.

  b L&p 66:2.  
vs Nye og evige 
pakt; Pakt.

 2 a Gal 2:16.  
vs Moseloven.

  b Moroni 8:23–26.
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KAPITTEL 23
En serie på fem åpenbaringer gitt gjennom profeten Joseph Smith 
i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum 
Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith senior og Joseph Knight se-
nior. Som følge av de fem nevnte personers oppriktige ønske om å få 
vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og 
mottok en åpenbaring for hver enkelt person.

1–7: Disse første disipler kalles til 
å forkynne, formane og til å styrke 
Kirk en.

Se, jeg taler til deg, Oliver, noen 
få ord. Se, du er velsignet og er 
ikke under noen fordømmelse. 
Men vokt deg for a stolthet så du 
ikke faller i b fristelse.

2 Gjør ditt kall kjent for kirk
en, og også for verden, og ditt 
hjerte skal bli åpnet til å forkyn
ne sannheten fra nå av og til 
evig tid. Amen.

3 Se, jeg taler noen få ord til 
deg, Hyrum, for du er heller 
ikke under noen fordømmel
se, og ditt hjerte er åpnet og 
din tunge løst, og ditt kall er 
å formane og stadig å a styrke 
kirk en. Derfor har du en plikt 
overfor kirk en til evig tid, og 
dette på grunn av din familie. 
Amen.

4 Se, jeg taler noen få ord til 

deg, a Samuel, for du er heller 
ikke under noen fordømmel
se, og ditt kall er å formane og 
styrke kirk en, men du er ennå 
ikke kalt til å forkynne for ver
den. Amen.

5 Se, jeg taler noen få ord til 
deg, Joseph, for du er heller 
ikke under noen fordømmelse, 
og ditt kall er også å formane 
og styrke kirk en, og dette er din 
plikt fra nå av og til evig tid. 
Amen.

6 Se, jeg åpenbarer til deg, Jo
seph Knight, ved disse ord at 
du må ta ditt a kors opp ved at 
du b ber c høyt, for verden så vel 
som i lønndom, og med din fa
milie og blant dine venner og 
på alle steder.

7 Og se, det er din plikt å 
a slutte deg til den sanne  kirke 
og bruke din tale til stadig å 
formane, så du kan motta arbei
derens lønn. Amen.

 4 a Mat 7:13–14;  
Luk 13:24;  
2 Ne 9:41;  
31:9, 17–18;  
3 Ne 14:13–14.  
vs Dåp, døpe.

  b Jak bok 4:10.
23 1 a vs Stolthet.
  b vs Friste, fristelse.
 3 a L&p 81:4–5;  

108:7.
 4 a JS – H 1:4.

 6 a Mat 10:38;  
3 Ne 12:30.

  b vs Bønn.
  c L&p 20:47, 51.
 7 a vs Dåp, døpe –  

Helt avgjørende.

bli opprettet for meg, ja, som i 
fordums dager.

4 Gå dere derfor inn gjennom 

a porten, slik jeg har befalt, og 
b søk ikke å gi deres Gud råd. 
Amen.
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KAPITTEL 24
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Har-
mony, Pennsylvania, i juli 1830. Selv om det var gått mindre enn 
fire måneder siden Kirk en ble organisert, var forfølgelsene blitt inten-
se, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult. De 
neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre 
og instruere dem.

24 2 a L&p 1:31–32.
 3 a Jak bok 1:19; 2:2.
  b L&p 26:1; 37:2.
  c L&p 70:12.
 5 a vs Talsmann.
 6 a 2M 4:12; 

   Mat 10:19–20;  
Luk 12:11–12;  
Hel 5:18–19;  
L&p 84:85; 100:5–8;  
Moses 6:32.

 7 a vs Tjeneste.

 8 a vs Tålmodighet.
  b vs Motgang.
  c vs Holde ut.
  d Mat 28:20.
 9 a vs Forvalter, 

forvaltning.

1–9: Joseph Smith kalles til å over-
sette og forkynne og til å forklare 
Skriftene. 10–12: Oliver Cowdery 
kalles til å forkynne evangeliet. 13–
19: Åpenbaring gis om den lov som 
gjelder for mirakler, forbannelser, 
for å ryste støvet av sine føtter og 
for å gå ut uten pung eller skreppe.

Se, du ble kalt og utvalgt til å 
skrive Mormons bok og til min 
tjeneste, og jeg har løftet deg 
opp, ut av dine lidelser og har 
gitt deg råd så du er blitt reddet 
fra alle dine fiender, og du er 
blitt utfridd fra Satans makt og 
fra mørket!

2 Likevel er du uten unnskyld
ning for dine a overtredelser, 
men gå bort, og synd ikke mer.

3 a Foredle ditt embede, og når 
du har tilsådd dine marker og 
sikret dem, skynd deg til me
nighetene i b Colesville, Fayette 
og Manchester som skal c støt
te deg, og jeg vil velsigne dem 
både åndelig og timelig,

4 men hvis de ikke tar imot 
deg, vil jeg sende en forbannel
se over dem istedenfor en vel
signelse.

5 Og du skal fortsette å på
kalle Gud i mitt navn, og skri
ve det som skal bli gitt deg av 
a Trøsteren, og forklare alle skrif
ter for kirk en.

6 Og det skal bli gitt deg i 
samme stund hva du skal a si og 
skrive, og de skal høre det, ellers 
vil jeg sende en forbannelse over 
dem istedenfor en velsignelse.

7 For du skal vie Sion all din 
a tjeneste, og i dette skal du ha 
styrke.

8 Vær a tålmodig i b trengsler, 
for du skal få mange, men c hold 
ut, for se, jeg er med deg inntil 
dine dagers d ende.

9 Og i timelig arbeide skal du 
ikke ha styrke, for det er ikke 
ditt kall. Ivareta ditt a kall, og du 
vil ha tilstrekkelig for å kunne 
foredle ditt embede og vil kun
ne forklare alle skrifter og fort
sette med å gi håndspåleggelse 
og styrke menighetene.

10 Og din bror, Oliver, skal 
fortsette å bære mitt navn frem 
for verden og også for kirk en. 
Og han skal ikke tro at han kan 
si nok for min sak, og se, jeg er 
med ham inntil enden.
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11 I meg skal han ha herlighet, 
og ikke av seg selv, i svakhet 
som i styrke, i trelldom som i 
frihet.

12 Og til alle tider og på alle 
steder skal han opplate sin 
munn og a forkynne mitt evan
gelium som med en b basuns 
røst både dag og natt, og jeg vil 
gi ham en styrke som ikke er 
kjent blant mennesker.

13 Krev ikke a mirakler med 
mindre jeg b befaler dere, og 
unntatt når det er nødvendig 
for å c drive ut d onde ånder, e hel
brede de syke og motstå f giftige 
slanger og dødelig gift.

14 Og a disse ting skal dere ikke 
gjøre med mindre dere anmodes 
om det av dem som ønsker det, 
så Skriftene kan oppfylles, for 
dere skal handle i overensstem
melse med det som står skrevet.

15 Og hvor som helst dere 
a kommer og de ikke tar imot 
dere i mitt navn, skal dere et

terlate dere en forbannelse 
istedenfor en velsignelse ved å 
ryste b støvet av deres føtter til 
et vitnesbyrd mot dem, og vas
ke deres føtter ved veikanten.

16 Og det skal skje at enhver 
som legger hånd på dere med 
vold, skal dere befale å bli slått i 
mitt navn, og se, jeg vil slå dem 
på deres ord i min egen beleili
ge tid.

17 Og enhver som går til sak 
mot deg, skal ved loven bli for
bannet.

18 Og du skal ikke ta med deg 
a pung eller skreppe, ei heller 
staver eller to kapper, for kirk en 
skal i samme stund gi deg hva 
du trenger til føde og til klær, til 
sko, til penger og til skreppe.

19 For du er kalt til å a beskjære 
min vingård med en grundig 
beskjæring, ja, endog for siste 
gang  – ja, og også alle som du 
har b ordinert – og de skal følge 
dette mønster. Amen.

 12 a vs Forkynne.
  b L&p 34:6.
 13 a vs Mirakel;  

Tegn.
  b 1 Ne 17:50.
  c Mark 16:17.
  d vs Ånd – Onde  

ånder.

  e vs Helbrede, 
helbredelse.

  f Apg 28:3–9;  
L&p 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a vs Salving av syke.
 15 a Mat 10:11–15.
  b Mark 6:11; Luk 10:11;  

L&p 60:15; 75:19–22;  
99:4–5.

 18 a Mat 10:9–10; Luk 10:4;  
L&p 84:78–79.

 19 a Jak bok 5:61–74;  
L&p 39:17; 71:4.

  b vs Ordinere, 
ordinasjon.

KAPITTEL 25
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Penn-
sylvania, i juli 1830 (se forordet til kapittel  24.) Denne åpenbaring 
tilkjennegir Herrens vilje til Emma Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en utvalgt kvin-
ne, kalles til å hjelpe og trøste sin 
mann. 7–11: Hun kalles også til å 
skrive, til å forklare Skriftene og til 

å velge ut salmer. 12–14: De rett-
ferdiges sang er en bønn for Herren. 
15–16: Lydighetens prinsipper i 
denne åpenbaringen gjelder for alle.
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25 1 a Joh 1:12.  
vs Guds sønner 
og døtre.

  b vs Rike, Guds 
eller himmelens.

 2 a vs Vandre, vandre 
med Gud.

  b vs Dyd.
  c L&p 52:42;  

64:30;  
101:18.  
vs Sion.

 3 a Mat 9:2.
  b vs Kall, kalle, 

kalt av Gud.
 5 a vs Medlidenhet.
 7 a eller beskikke. 

vs Beskikke.
 8 a vs Håndspåleggelse.
 9 a vs Kall, kalle, kalt av 

Gud;  
Profet.

  b vs Profeti, profetere;  
Åpenbaring.

 10 a vs Begjære;  
Rikdom.

  b vs Verdslighet.
  c Ether 12:4.
 11 a vs Salme.
 12 a vs Hjerte.
  b 1 Krøn 16:9.  

vs Synge.
 14 a vs Saktmodig, 

saktmodighet.
  b vs Stolthet.

Lytt til Herren din Guds røst 
når jeg taler til deg, min datter 
Emma Smith, for sannelig sier 
jeg deg, alle som a mottar mitt 
evangelium, er sønner og døtre 
i mitt b rike.

2 En åpenbaring gir jeg deg 
angående min vilje, og hvis du 
er trofast og a vandrer på b dy
dens stier for meg, vil jeg beva
re ditt liv, og du skal motta en 
c arv i Sion.

3 Se, dine a synder er deg til
gitt, og du er en utvalgt kvinne 
som jeg har b kalt.

4 Knurr ikke på grunn av de 
ting du ikke har sett, for de er 
holdt tilbake for deg og for ver
den i en for meg vis hensikt for 
fremtiden.

5 Og ditt kalls embede skal 
bestå i å være til a trøst for min 
tjener – din mann, Joseph Smith 
jr.  – og i hans trengsler skal du 
si ham trøstende ord i saktmo
dighetens ånd.

6 Og du skal bli med ham når 
han drar ut, og være en skri
ver for ham når det ikke finnes 
noen andre som kan være en 
skriver for ham, så jeg kan sen
de min tjener Oliver Cowdery 
hvor som helst jeg vil.

7 Og du skal a ordineres un
der hans hånd til å forklare 

Skriftene og til å formane kirk
en slik det skal bli gitt deg av 
min Ånd.

8 For han skal legge sine a hen
der på deg, og du skal motta 
Den hellige ånd, og du skal 
bruke din tid til å skrive og til å 
lære mye.

9 Og du behøver ikke frykte, 
for din mann skal støtte deg i 
kirk en, for han er a kalt for dem, 
så alle ting kan bli b åpenbart for 
dem, hva som helst jeg vil, i for
hold til deres tro.

10 Og sannelig sier jeg deg, at 
du skal legge til side de a ting 
som er av denne b verden, og 
c søke etter de ting som tilhører 
en bedre verden.

11 Og det skal også bli gitt deg 
å foreta et utvalg av hellige a sal
mer som er meg til behag, slik 
det skal bli tilkjennegitt for deg, 
så de kan brukes i min  kirke.

12 For min sjel fryder seg ved 
a hjertets b sang, ja, de rettferdi
ges sang er en bønn til meg, og 
den skal bli besvart med en vel
signelse på deres hoder.

13 Derfor, oppløft ditt hjerte 
og fryd deg, og hold fast ved 
paktene som du har inngått.

14 Fortsett i a saktmodighetens 
ånd og vokt deg for b stolthet. 
La din sjel fryde seg over din 
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 15 a vs Rettferdig, 
rettferdighet.

  b vs Krone;  
Opphøyelse.

  c Joh 7:34.

 16 a L&p 1:38.
26 1 a vs Skriftene – 

Skriftenes verdi.
  b L&p 24:3; 37:2.
 2 a 1 Sam 8:7; 

   Mosiah 29:26.  
vs Felles samtykke.

27 1 a Hel 3:29;  
L&p 6:2.

KAPITTEL 26
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John 
Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (se forordet til 
kapittel 24.)

1: De blir bedt om å studere Skrif-
tene og forkynne. 2: Loven om fel-
les samtykke blir bekreftet.

Se, jeg sier dere at dere skal vie 
deres tid til å a studere Skrifte
ne og til å forkynne og styrke 
kirk en i b Colesville og utføre 
arbeide med jorden slik det er 

nødvendig, før dere reiser 
vestover for å avholde neste 
konferanse, og da skal det gjø
res kjent for dere hva dere skal 
gjøre.

2 Og alle ting skal utføres med 
a felles samtykke i kirk en, ved 
mye bønn og tro, for alle ting 
skal dere motta ved tro. Amen.

KAPITTEL 27
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, 
i august 1830. Under forberedelsen til en gudstjeneste hvor nadver-
den skulle forrettes med brød og vin, gikk Joseph ut for å skaffe vin. 
Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbarin-
gen hvorav en del ble skrevet ned med en gang og resten i september 
samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden forrettes i 
Kirk en.

1–4: Herren forklarer hva man 
skal spise og drikke når man tar 
del i nadverden. 5–14:  Kristus og 
hans tjenere fra alle evangelieut-
delinger skal ta del i nadverden. 
15–18: Ta Guds fulle rustning på.

Lytt til Jesu  Kristi røst, han 
som er deres Herre, deres Gud 
og deres Forløser, hvis ord er 
a levende og kraftig.

2 For se, jeg sier dere at det 
ikke er avgjørende hva dere 

mann og den herlighet som skal 
komme over ham.

15 Hold alltid mine bud, og du 
skal motta en a rettferdighetens 
b krone. Men hvis du ikke gjør 

dette  – der hvor jeg er, kan du 
c ikke komme.

16 Og sannelig, sannelig sier 
jeg deg, at dette er min a røst til 
alle. Amen.
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 2 a vs Nadverd.
  b vs Herlighet.
  c vs Blod.
  d vs Syndsforlatelse.
 5 a Mat 26:29;  

Mark 14:25;  
Luk 22:18.

  b JS – H 1:30–34.
  c Esek 37:16.  

vs Efra’im –  
Efra’ims eller 
Josefs stav.

 6 a vs Elias.

 7 a Luk 1:17–19.
  b Luk 1:13;  

L&p 84:27–28.
 8 a L&p 13.  

vs Aronske 
prestedømme, Det.

  b vs Ordinere, 
ordinasjon.

  c 2M 28:1–3, 41;  
L&p 107:13.

 9 a 1 Kong 17:1–22;  
2 Kong 1–2;  
L&p 2; 110:13–16;  

JS – H 1:38–39.  
vs Elijah.

  b vs Slektshistorie.
 10 a vs Pakten med 

Abraham.
 11 a vs Adam.
 12 a JS – H 1:72.  

vs Melkisedekske 
prestedømme, Det.

  b vs Apostel.
  c Apg 1:8.

spiser eller drikker når dere tar 
del i a nadverden, såfremt dere 
gjør det med øyet fullt og helt 
vendt mot min b ære og minnes 
for Faderen mitt legeme som 
ble nedlagt for dere, og mitt 
c blod som ble utgytt til deres 
synders d forlatelse.

3 Derfor gir jeg dere en befa
ling at dere ikke skal kjøpe vin 
eller sterke drikker av deres fi
ender.

4 Derfor skal dere ikke drikke 
noen vin uten at den er nylaget 
av dere selv, ja, i dette min Fa
ders rike som skal bygges opp 
på jorden.

5 Se, jeg har en vis hensikt 
med dette, derfor, undre dere 
ikke, for den time kommer da 
jeg vil a drikke av vintreets frukt 
med dere på jorden, og med 
b Moroni, som jeg har sendt til 
dere for å åpenbare Mormons 
bok, som inneholder fylden av 
mitt evige evangelium, og til 
hvem jeg har overgitt nøklene 
til c Efra’ims stavs opptegnelse,

6 og også med a Elias til hvem 
jeg har overgitt nøklene til å 
gjenopprette alt det som er sagt 
om de siste dager ved alle de 
hellige profeters munn siden 
verdens begynnelse,

7 og også med Johannes  – 
sønn av Sakarja, den Sakarja 
som han a (Elias) besøkte og 
ga det løfte at han skulle få en 
sønn, og at hans navn skulle 
være b Johannes, og han skulle 
være fylt med Elias’ ånd –

8 den Johannes som jeg send
te til dere, mine tjenere, Joseph 
Smith jr. og Oliver Cowdery, 
for å ordinere dere til det før
ste a prestedømme som dere har 
mottatt, så dere kunne bli kalt 
og b ordinert likesom c Aron,

9 og også med a Elijah til hvem 
jeg har overgitt nøklene til å 
ha makt til å b vende fedrenes 
hjerter til barna og barnas hjer
ter til fedrene for at ikke hele 
jorden skal bli slått med en for
bannelse,

10 og også med Josef og Jakob, 
Isak og Abraham, deres fedre, 
hos hvem a løftene forblir,

11 og også med Mikael, eller 
a Adam, alles far, alles fyrste, 
den gamle av dager,

12 og også med Peter og Jakob 
og Johannes som jeg sendte til 
dere  – ved hvem jeg har a ordi
nert dere og bekreftet dere til å 
være b apostler og spesielle c vit
ner om mitt navn og til å ha nøk
lene til deres tjenestegjerning og 
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til de samme ting som jeg åpen
barte for dem,

13 og til hvem jeg har a over
dratt b nøklene til mitt rike og 
en c evangelieutdeling for d siste 
gang og i e tidenes fylde da jeg 
skal samle alle ting til f ett, både 
det som er i himmelen og det 
som er på jorden –

14 og også med alle dem som 
min Fader har a gitt meg ut av 
verden.

15 Derfor, oppløft deres hjerter 
og fryd dere, og bind omkring 
deres lender og ta min fulle 
a rustning på så dere kan motstå 
den onde dag og bli b stående et
ter å ha gjort alt.

16 Stå derfor, med deres len

der a ombundet med b sannhet, 
iført c rettferdighetens d brynje 
og deres føtter skodd med den 
beredskap som e fredens evange
lium gir, som jeg har sendt mine 
f engler for å overgi til dere.

17 Grip troens skjold hvorved 
dere skal kunne slukke alle de 
ugudeliges a brennende piler,

18 og ta frelsens hjelm og min 
Ånds sverd  – min Ånd vil jeg 
utgyte over dere, og mitt ord 
som jeg vil åpenbare til dere  – 
og vær enige med hensyn til 
alt hva dere ber meg om, og 
stå trofaste inntil jeg kommer, 
så skal dere bli a tatt opp, for 
der jeg er, skal dere b også være. 
Amen.

 13 a Mat 16:19.
  b vs Nøkler, 

prestedømmets.
  c vs Evangelieutdeling;  

Evangelium.
  d Jak bok 5:71;  

L&p 43:28–30.
  e Ef 1:9–10;  

L&p 112:30; 124:41.

  f L&p 84:100.
 14 a Joh 6:37; 17:9, 11;  

3 Ne 15:24;  
L&p 50:41–42; 84:63.

 15 a Rom 13:12;  
Ef 6:11–18.

  b Mal 3:2; L&p 87:8.
 16 a Jes 11:5.
  b vs Sannhet.

  c vs Rettferdig, 
rettferdighet.

  d Jes 59:17.
  e 2 Ne 19:6.
  f L&p 128:19–21.
 17 a 1 Ne 15:24; L&p 3:8.
 18 a 1 Ne 13:37; L&p 17:8.
  b Joh 14:3.
28 1 a L&p 20:3.

KAPITTEL 28
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery 
i Fayette, New York i september 1830. Hiram Page, et medlem av 
Kirk en, hadde en viss sten og hevdet at han ved hjelp av den mottok 
åpenbaringer om Sions oppbygging og Kirk ens orden. Flere med-
lemmer var blitt bedratt av disse påstandene, og til og med Oliver 
Cowdery ble påvirket i negativ retning. Like før en fastsatt konfe-
ranse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken og mottok 
følgende åpenbaring.

1–7: Joseph Smith har nøklene til 
mysteriene, og bare han mottar 
åpenbaringer for Kirk en. 8–10: 
Oliver Cowdery skal forkynne for 
lamanittene. 11–16: Satan bedro 

Hiram Page og ga ham falske 
åpenbaringer.

Se, jeg sier til deg, a Oliver, at 
det skal bli gitt deg å bli hørt 
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av kirk en i alle ting du skal 
b lære dem ved c Trøsteren, om 
de åpenbaringer og bud som jeg 
har gitt.

2 Men se, sannelig, sannelig 
sier jeg deg, a ingen skal utpekes 
til å motta bud og åpenbaringer 
i denne  kirke bortsett fra min 
tjener, b Joseph Smith jr., for han 
mottar dem likesom Moses.

3 Og du skal være lydig mot 
de ting som jeg skal gi til ham, 
likesom a Aron, og trofast for
kynne budene og åpenbaringe
ne med kraft og b myndighet til 
kirk en.

4 Og hvis du noen gang er le
det av Trøsteren til å a tale eller 
undervise, eller til enhver tid 
når du er ledet ved bud til det 
samme for kirk en, kan du gjøre 
det.

5 Men du skal ikke skrive det 
som bud, men som visdom.

6 Og du skal ikke befale ham 
som er satt over deg og over 
kirk en.

7 For jeg har gitt ham a nøklene 
til de b mysterier og åpenbarin
ger som er forseglet inntil jeg 
utpeker en annen i hans sted.

8 Og nå, se, jeg sier deg at 
du skal reise til a lamanittene 
og forkynne mitt b evangelium 
til dem, og hvis de lar seg un
dervise av deg, skal du la min 
 kirke bli opprettet blant dem, 

og du skal motta åpenbaringer, 
men skriv dem ikke som bud.

9 Og nå, se, jeg sier deg at det 
er ikke åpenbart, og intet men
neske vet hvor a byen b Sion skal 
bygges, men det skal bli gitt se
nere. Se, jeg sier deg at den skal 
ligge på grensen mot lamanit
tene.

10 Du skal ikke forlate dette 
sted før etter konferansen, og 
min tjener, Joseph, skal utpekes 
til å presidere over konferansen 
ved konferansens stemmegiv
ning, og det han sier til deg, 
skal du tale.

11 Og videre skal du ta din bror, 
Hiram Page, og i a enerom fortelle 
ham at det han har skrevet fra 
denne stenen, ikke er av meg, og 
at b Satan har c bedratt ham.

12 For se, disse ting er ikke 
blitt gitt til ham, ei heller skal 
noen i denne  kirke bli gitt noe 
som strider mot kirk ens pakter.

13 For alle ting må gjøres med 
orden og med a felles samtykke i 
kirk en, ved troens bønn.

14 Og du skal hjelpe til med å 
bringe orden i alle disse ting i 
overensstemmelse med kirk ens 
pakter før du reiser til lamanit
tene.

15 Og det skal a tilkjennegis for 
deg fra den tid du reiser og til 
den tid du kommer tilbake, hva 
du skal gjøre.

 1 b vs Undervise – 
Undervis med Ånden.

  c vs Talsmann.
 2 a L&p 35:17–18; 43:4.
  b 2 Ne 3:14–20.  

vs Smith, Joseph jr.
 3 a vs Aron, bror 

av Moses.
  b vs Myndighet.

 4 a 2M 4:12–16;  
L&p 24:5–6.

 7 a L&p 64:5;  
84:19.

  b vs Mysterier, Guds.
 8 a 2 Ne 3:18–22;  

L&p 30:5–6;  
32:1–3.

  b L&p 3:19–20.

 9 a L&p 57:1–3.
  b L&p 52:42–43.  

vs Sion.
 11 a Mat 18:15.
  b Åp 20:10.
  c L&p 43:5–7.
 13 a vs Felles samtykke.
 15 a 2 Ne 32:3, 5.
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16 Og du må opplate din 
munn og til alle tider forkynne 

mitt evangelium med fryd. 
Amen.

KAPITTEL 29
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i nærvær av seks 
eldster i Fayette, New York i september 1830. Denne åpenbaringen ble 
gitt noen dager før konferansen som begynte den 26. september 1830.

1–8:  Kristus samler sine utvalg-
te. 9–11: Hans komme innleder 
tusenårsriket. 12–13: De tolv skal 
dømme hele Israel. 14–21: Tegn, 
pest og utslettelse vil gå forut for 
Det annet komme. 22–28: Den 
siste oppstandelse og den endeli-
ge dom kommer etter tusenårsri-
ket. 29–35: Alle ting er åndelige 
for Herren. 36–39: Djevelen og 
hans hærskarer ble kastet ned fra 
himmelen for å friste menneske-
ne. 40–45: Fallet og forsoningen 
tilveiebringer frelse. 46–50: Små 
barn er forløst på grunn av forso-
ningen.

Lytt til Jesu  Kristi røst, deres 
Forløser, den store a Jeg Er, hvis 
b barmhjertighets arm har c sonet 
for deres synder,

2 han som vil a samle sitt folk, 
likesom en høne samler sine 
kyllinger under sine vinger, ja, 
alle som vil lytte til min røst og 
b ydmyke seg for meg og påkalle 
meg i mektig bønn.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg 
dere at i denne stund er deres 
synder a tilgitt. Derfor, motta 
disse ting, men husk at dere 
ikke må synde mer for at dere 
ikke skal bli utsatt for farer.

4 Sannelig sier jeg dere at dere 
er utvalgt fra verden til å for
kynne mitt evangelium med en 
gledes røst, som med en a ba
suns røst.

5 Oppløft deres hjerter og vær 
glade, for jeg er a midt iblant 
dere, og jeg er deres b talsmann 
hos Faderen, og det behager 
ham å gi dere c riket.

6 Og som skrevet står: Hva 
som helst dere a ber om i b tro, 
c forenet i bønn, ifølge min befal
ing, skal dere få.

7 Og dere er kalt til å gjen
nomføre a innsamlingen av mine 
b utvalgte, for mine utvalgte c hø
rer min røst og forherder ikke 
sine d hjerter.

8 Derfor er det utgått en be
slutning fra Faderen at de skal 

29 1 a vs JEG ER.
  b vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.
  c vs Forsoning.
 2 a Mat 23:37;  

3 Ne 10:4–6.
  b vs Ydmyk, å 

ydmyke,  
ydmykhet.

 3 a vs Tilgi.
 4 a Alma 29:1–2;  

L&p 19:37; 30:9.
 5 a Mat 18:20; L&p 6:32; 

38:7; 88:62–63.
  b vs Talsmann.
  c vs Rike, Guds eller 

himmelens.
 6 a Mat 21:22; Joh 14:13.

  b Mark 11:24.
  c 3 Ne 27:1–2; L&p 84:1.
 7 a vs Israel – Israels 

innsamling.
  b Mark 13:20;  

L&p 84:34.  
vs Utvalgte, De.

  c Alma 5:37–41.
  d vs Hjerte.
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a samles til ett sted i dette land 
for å b berede sine hjerter og 
være beredt i alle ting – til den 
dag da c trengsel og utslettelse 
skal sendes over de ugudelige.

9 For timen er nær, og dagen 
snart for hånden da jorden er 
moden, og alle de a stolte og de 
som er ugudelige, skal være 
som b halm, og jeg vil c brenne 
dem opp, sier Hærskarenes 
Herre, så ugudelighet ikke skal 
finnes på jorden,

10 for timen er nær, og det 
som ble a uttalt ved mine apost
ler, må oppfylles, for som de 
talte, slik skal det skje,

11 for jeg vil åpenbare meg 
fra himmelen med kraft og stor 
herlighet, med alle dens a hær
skarer, og bo i b rettferdighet 
hos menneskene på jorden i 
c tusen år, og de ugudelige skal 
ikke bestå.

12 Og videre, sannelig, san
nelig sier jeg dere, og det er 
gått ut som en fast beslutning 
ifølge Faderens vilje, at mine 
a apostler, de tolv som var med 
meg i min tjenestegjerning i 
Jerusalem, skal stå ved min 
høyre hånd på den dag da jeg 

kommer i en b ildsøyle, ikledd 
rettferdighetens kjortler, med 
kroner på sine hoder, i c herlig
het likesom jeg, for å d dømme 
hele Israels hus  – ja, så mange 
som har elsket meg og holdt 
mine bud – og ingen andre.

13 For en a basun skal lyde 
både lenge og høyt, ja, som på 
Sinaifjellet, og hele jorden skal 
skjelve, og de skal b komme 
frem  – ja, de c døde som døde i 
meg – for å motta en d rettferdig
hets krone og bli kledd e likesom 
jeg for å være hos meg, så vi 
kan være ett.

14 Men se, jeg sier dere at før 
denne store a dag kommer, skal 
b solen bli formørket og månen 
forvandles til blod, og stjerne
ne skal falle fra himmelen, og 
det skal være store c tegn oppe 
på himmelen og nede på jor
den,

15 og det skal være gråt og 
a jammer blant menneskenes 
skarer,

16 og det skal sendes ut en 
stor a haglstorm for å ødelegge 
jordens grøde.

17 Og det skal skje, på grunn 
av verdens ugudelighet, at jeg 

 8 a L&p 45:64–66; 57:1.
  b L&p 58:6–9; 78:7.
  c L&p 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 Ne 20:33;  

3 Ne 25:1.  
vs Stolthet.

  b Nah 1:10; Mal 4:1;  
1 Ne 22:15, 23;  
JS – H 1:37.

  c L&p 45:57; 63:34, 
54; 64:24; 88:94; 
101:23–25; 133:64.  
vs Jord – Jordens 
renselse.

 10 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 11 a JS – M 1:37.
  b vs Rettferdig, 

rettferdighet.
  c vs  Jesus  Kristus – 

Tusenårsriket,  Kristus 
skal regjere i tusen år;  
Tusenårsriket.

 12 a vs Apostel.
  b Jes 66:15–16;  

L&p 130:7; 133:41.
  c vs Herlighet;  

 Jesus  Kristus – 
Herlighet, Jesu  Kristi.

  d Mat 19:28;  
Luk 22:30;  
1 Ne 12:9;  

Mormon 3:18–19.
 13 a L&p 43:18; 45:45.
  b L&p 76:50.
  c L&p 88:97; 133:56.
  d vs Krone;  

Opphøyelse.
  e L&p 76:94–95; 

84:35–39.
 14 a vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
  b Joel 2:10;  

JS – M 1:33.
  c vs Tidenes tegn.
 15 a Mat 13:42.
 16 a Esek 38:22;  

Åp 11:19; 16:21.
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vil ta a hevn over de b ugudelige 
fordi de ikke vil omvende seg, 
for mitt vredes beger er fullt, 
og se, mitt c blod skal ikke rense 
dem hvis de ikke hører meg.

18 Derfor vil jeg, Gud Her
ren, sende fluer ut over jordens 
overflate, og de skal angripe 
dens innbyggere og skal ete 
deres kjøtt og skal forårsake at 
det går mark i det,

19 og deres tunge skal for
stummes så de ikke skal a tale 
imot meg, og deres kjøtt skal 
falle fra deres ben og deres 
øyne ut av sine huler,

20 og det skal skje at skogens 
a dyr og luftens fugler skal for
tære dem.

21 Og den store og a avskyelige 
 kirke, som er hele jordens b skjø
ge, skal nedstyrtes ved c fortæ
rende ild slik det er uttalt ved 
profeten Esekiels munn, han 
som talte om det som ennå ikke 
har skjedd, men som d visselig 
skal skje, like sikkert som jeg 
lever, for avskyelighet skal ikke 
råde.

22 Og videre, sannelig, sanne
lig sier jeg dere, at når de a tu
sen år er omme og menneskene 

igjen begynner å fornekte sin 
Gud, da vil jeg spare jorden, 
men bare en b kort tid,

23 og a enden skal komme, og 
himmelen og jorden skal fortæ
res og b forgå, og det skal bli en 
ny himmel og en c ny jord.

24 For alt det gamle skal a forgå 
og alt skal bli nytt, ja, himmelen 
og jorden og alt som i dem er, 
både mennesker og dyr, luftens 
fugler og havets fisker,

25 og ikke ett a hår eller støv
fnugg skal gå tapt, for de er 
mine henders gjerninger.

26 Men se, sannelig sier jeg 
dere, før jorden skal forgå, skal 
a Mikael, min b erkeengel, blåse 
i sin c basun, og da skal alle de 
døde d våkne, for deres graver 
skal åpnes og de skal e komme 
frem, ja, alle.

27 Og de a rettferdige skal sam
les ved min b høyre hånd til evig 
liv, og de ugudelige ved min 
venstre hånd vil jeg skamme 
meg for å vedkjenne meg over
for Faderen,

28 derfor vil jeg si til dem: a Gå 
bort fra meg, dere forbannede, 
til den evige b ild beredt for c dje
velen og hans engler.

 17 a Åp 16:7–11;  
2 Ne 30:10;  
JS – M 1:53–55.  
vs Hevn.

  b vs Ugudelig(e).
  c 1 Joh 1:7;  

Alma 11:40–41;  
L&p 19:16–18.

 19 a Sak 14:12.
 20 a Jes 18:6; Esek 39:17;  

Åp 19:17–18.
 21 a vs Djevel – 

Djevelens  kirke.
  b Åp 19:2.
  c Joel 1:19–20; 2:3;  

L&p 97:25–26.  

vs Jord – Jordens 
renselse.

  d L&p 1:38.
 22 a vs Tusenårsriket.
  b Åp 20:3;  

L&p 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Mat 24:14.  
vs Verden – 
Verdens ende.

  b Mat 24:35;  
JS – M 1:35.

  c vs Jord – Jordens 
endelige tilstand.

 24 a Åp 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.

 26 a vs Adam; Mikael.
  b vs Erkeengel.
  c 1 Kor 15:52–55.
  d vs Oppstandelse;  

Udødelig, 
udødelighet.

  e Joh 5:28–29.
 27 a vs Rettferdig, 

rettferdighet.
  b Mat 25:33.  

vs Dom, den siste 
eller endelige.

 28 a Mat 25:41;  
L&p 29:41.

  b L&p 43:33.
  c vs Djevel.
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29 Og nå, se, jeg sier dere, al
dri noen gang har jeg erklært 
med min egen munn at de skul
le vende tilbake derfra, for der 
a hvor jeg er, kan de ikke kom
me, til det har de ingen makt.

30 Men husk at alle mine 
straffedommer er ikke gitt til 
menneskene, og som ordene er 
gått ut av min munn, slik skal 
de også oppfylles, så de a første 
skal bli de siste og de siste skal 
bli de første i alle ting som jeg 
har skapt ved min makts ord, 
som er min Ånds kraft.

31 For ved min Ånds kraft 
a skapte jeg dem, ja, alle ting, 
både b åndelig og timelig –

32 først a åndelig, og deretter 
timelig som er begynnelsen til 
mitt verk, og videre, først time
lig og deretter åndelig, som er 
det siste av mitt verk –

33 som jeg forteller dere for at 
dere i deres naturlige tilstand 
skal forstå, men hva meg selv 
angår, har mine gjerninger in
gen a ende og heller ingen be
gynnelse, men dere er det gitt 
for at dere kan forstå, fordi 
dere har bedt meg om det og er 
forenet.

34 Derfor, sannelig sier jeg 
dere, at for meg er alle ting 
åndelige, og aldri har jeg noen 
gang gitt dere en lov som var 

timelig, heller ikke til noe men
neske eller til menneskenes 
barn, heller ikke til Adam, deres 
far, som jeg skapte.

35 Se, jeg lot ham få a handle 
etter eget ønske, og jeg ga ham 
bud, men jeg ga ham ikke noe 
timelig bud, for mine b bud er 
åndelige, de er hverken naturli
ge eller timelige, hverken kjøde
lige eller sanselige.

36 Og det skjedde at Adam 
ble fristet av djevelen  – for se, 
a djevelen var før Adam, for han 
gjorde b opprør mot meg, og sa: 
Gi meg din c ære som er min 
d makt, og likeledes førte han en 
e tredjedel av f himmelens hær
skarer bort fra meg på grunn av 
deres g handlefrihet,

37 og de ble kastet ned, og slik 
ble a djevelen og hans b engler til.

38 Og se, det er et sted beredt 
for dem fra begynnelsen, og 
dette sted er a helvete.

39 Og det måtte nødvendig
vis være slik at djevelen skulle 
a friste menneskenes barn, ellers 
kunne de ikke ha sin handlefri
het, for hvis de aldri smakte det 
b bitre, kunne de ikke kjenne det 
søte –

40 derfor skjedde det at djeve
len fristet Adam, og han spiste 
av den forbudte a frukt og over
trådte budet, hvorved han ble 

 29 a Joh 7:34;  
L&p 76:112.

 30 a Mat 19:30;  
1 Ne 13:42.

 31 a vs Skape, skapelse.
  b Moses 3:4–5.
 32 a vs Åndelig skapelse.
 33 a Sal 111:7–8;  

Moses 1:4.
 35 a vs Handlefrihet.
  b vs Guds bud.

 36 a L&p 76:25–26;  
Moses 4:1–4.

  b vs Rådet i himmelen.
  c vs Ære, hedre.
  d Jes 14:12–14;  

L&p 76:28–29.
  e Åp 12:3–4.
  f L&p 38:1; 45:1.  

vs Førjordiske liv.
  g vs Handlefrihet.
 37 a vs Djevel.

  b 2 Pet 2:4;  
Jud 1:6;  
Moses 7:26.  
vs Engler.

 38 a vs Helvete.
 39 a Moses 4:3–4.  

vs Friste, fristelse.
  b Moses 6:55.
 40 a 1M 3:6;  

Moses 4:7–13.
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b underlagt djevelens vilje fordi 
han ga etter for fristelse.

41 Derfor lot jeg, Gud Herren, 
ham bli a drevet ut av b Edens 
have, bort fra min nærhet på 
grunn av hans overtredelse, der
ved ble han c åndelig død, som 
er den første død, ja, den samme 
død som er den siste d død, som 
er åndelig, som skal bli uttalt 
over de ugudelige når jeg skal si: 
Gå bort, dere e forbannede.

42 Men se, jeg sier dere at jeg, 
Gud Herren, ga til Adam og til 
hans ætt at de ikke skulle a dø 
den timelige død før jeg, Gud 
Herren, skulle sende ut b engler 
for å forkynne for dem c omven
delse og d forløsning ved tro på 
min e Enbårne Sønns navn.

43 Og således ga jeg, Gud Her
ren, mennesket dets a prøvetids 
dager, for at de ved sin naturli
ge død kunne b oppstå i c udøde
lighet til d evig liv, ja, så mange 
som ville tro,

44 og de som ikke tror, til evig 

a fordømmelse, for de kan ikke 
bli forløst fra sitt åndelige fall 
fordi de ikke omvender seg,

45 for de elsker mørke frem
for lys, og deres a gjerninger er 
onde, og de får sin b lønn av den 
de lyster å adlyde.

46 Men se, jeg sier dere, at små 
a barn er b forløst fra verdens 
grunnvoll ble lagt ved min En
bårne –

47 derfor kan de ikke synde, 
for Satan har ikke fått makt til å 
a friste små barn før de begynner 
å bli b ansvarlige for meg,

48 for det er dem gitt som jeg 
vil, etter mitt eget behag, så 
store ting kan kreves av deres 
a fedres hender.

49 Og videre sier jeg dere: 
Har jeg ikke befalt den som har 
kunnskap, å omvende seg?

50 Og han som ingen a forstå
else har, med ham er det opp til 
meg å gjøre slik det står skre
vet. Og nå forteller jeg dere ikke 
mer denne gang. Amen.

 40 b 2 Ne 10:24;  
Mosiah 16:3–5;  
Alma 5:41–42.

 41 a vs Fall, Adam 
og Evas.

  b vs Eden.
  c vs Død, åndelig.
  d Alma 40:26.
  e L&p 29:27–28; 

76:31–39.
 42 a 2 Ne 2:21.  

vs Død, fysisk.
  b Alma 12:28–30.
  c vs Omvende, 

omvendelse.
  d vs Forløse, forløst, 

forløsning.
  e Moses 5:6–8.
 43 a Alma 12:24;  

42:10.
  b vs Oppstandelse.
  c Moses 1:39.  

vs Udødelig, 
udødelighet.

  d vs Evig liv.
 44 a L&p 19:7–12.  

vs Fordømme, 
fordømmelse.

 45 a Joh 3:18–20;  
L&p 93:31–32.

  b Mosiah 2:32–33;  
Alma 3:26–27; 

5:41–42;  
30:60.

 46 a Moroni 8:8, 12;  
L&p 93:38.  
vs Barn.

  b L&p 74:7.  
vs Forløse, forløst, 
forløsning.

 47 a vs Friste, fristelse.
  b vs Ansvarlig.
 48 a L&p 68:25.
 50 a L&p 137:7–10.  

vs Forstand, 
forståelse.

KAPITTEL 30
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, 
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1–4: David Whitmer refses for 
ikke å ha tjent med flid. 5–8: Peter 
Whitmer jr. skal ledsage Oliver 
Cowdery på en misjon til lamanit-
tene. 9–11: John Whitmer blir kalt 
til å forkynne evangeliet.

Se, jeg sier deg, a David, at du 
har b fryktet mennesker og har 
ikke c stolt på meg for å motta 
styrke slik som du burde.

2 Men dine tanker har dvelt 
mer ved a jordiske ting enn ved 
det som er av meg, din Skaper, 
og ved den tjenestegjerning du 
er blitt kalt til, og du har ikke 
gitt akt på min Ånd og på dem 
som ble satt over deg, men er 
blitt overtalt av dem som jeg 
ikke har befalt.

3 Derfor er du overlatt til deg 
selv, til å spørre meg og a grunne 
på det du har mottatt.

4 Og ditt hjem skal være i din 
fars hus inntil jeg gir deg vide
re befalinger. Og du skal utføre 
din a tjenestegjerning  – i kirk en, 
for verden, og i områdene rundt 
omkring. Amen.

5 Se, jeg sier deg, a Peter, at 
du skal b reise sammen med 
din bror, Oliver, for c tiden er 
kommet da det er min vilje at 

du opplater din munn for å for
kynne mitt evangelium, derfor, 
frykt ikke, men gi d akt på de 
ord og råd som din bror skal gi 
deg.

6 Og lid sammen med ham i 
alle hans lidelser, oppløft alltid 
ditt hjerte til meg i bønn og tro 
for hans og din utfrielse, for jeg 
har gitt ham makt til å bygge 
opp min a  kirke blant b lamanit
tene.

7 Og ingen har jeg utpekt til å 
være hans rådgiver a over ham i 
kirk en, i kirkelige anliggender, 
bortsett fra hans bror Joseph 
Smith jr.

8 Derfor, gi akt på disse ting, 
og hold mine bud med flid, og 
du skal bli velsignet med evig 
liv. Amen.

9 Se, jeg sier deg, min tjener 
John, at du fra nå av skal be
gynne å a forkynne mitt evange
lium som med en b basuns røst.

10 Og du skal arbeide hos din 
bror, Philip Burroughs, og i 
traktene deromkring  – ja, over
alt hvor du kan bli hørt – inntil 
jeg befaler deg å dra derfra.

11 Og du skal av hele din sjel 
arbeide ene og alene for Sion fra 
nå av, ja, du skal alltid opplate 

30 1 a vs Whitmer, David.
  b Apg 5:29.
  c 2 Krøn 16:7–9.
 2 a L&p 25:10.
 3 a vs Fordype seg.
 4 a vs Tjene, virke;  

Tjeneste.

 5 a vs Whitmer, Peter jr.
  b L&p 32:1–3.
  c L&p 11:15.
  d vs Oppholde  

Kirk ens ledere;  
Råd.

 6 a vs Jesu  Kristi Kirke  

av Siste Dagers 
Hellige.

  b L&p 3:20; 49:24.  
vs Lamanitter.

 7 a L&p 20:2–3.
 9 a L&p 15:6.
  b L&p 33:2.

Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York i september 
1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, men før Kirk ens eldster 
hadde skilt lag. Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt som tre 
åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven 
av Lære og pakter.

LÆRE OG PAKTER 30:1–1157



din munn for min sak og ikke 
a frykte hva b menneskene kan 

gjøre, for jeg er c med deg. 
Amen.

KAPITTEL 31
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas  B. 
Marsh i september 1830. Dette skjedde like etter en konferanse i 
Kirk en (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh var blitt døpt 
tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirk en innen 
denne åpenbaringen ble gitt.

1–6: Thomas B. Marsh blir kalt til 
å forkynne evangeliet, og forsik-
res om at hans familie har det bra. 
7–13: Han blir rådet til å være tål-
modig, til alltid å be, og til å følge 
Trøsteren.

a Thomas, min sønn, velsignet 
er du for din tro på mitt verk.

2 Se, du har hatt mange lidel
ser på grunn av din familie, li
kevel vil jeg velsigne deg og din 
familie, ja, dine små, og dagen 
kommer da de vil tro og kjenne 
sannheten og være ett med deg 
i min  kirke.

3 Oppløft ditt hjerte og fryd 
deg, for timen for din misjon er 
kommet, og din tunge skal bli 
løst og du skal forkynne a godt 
budskap om stor glede til den
ne generasjon.

4 Du skal a kunngjøre de ting 
som er blitt åpenbart til min 
tjener, Joseph Smith jr. Du skal 
begynne å forkynne fra nå av, 

ja, høste på den marken som al
lerede er b hvit til å brennes.

5 Derfor, a støt frem med din 
sigd av hele din sjel, og dine 
synder er deg b forlatt, og man
ge c kornbånd skal legges på din 
rygg, for d arbeideren er sin lønn 
verd. Derfor skal din familie 
leve.

6 Se, sannelig sier jeg deg, 
forlat dem bare en liten stund 
og forkynn mitt ord, og jeg vil 
berede et sted for dem.

7 Ja, jeg vil a åpne folkets hjer
ter, og de vil ta imot deg, og jeg 
vil opprette en menighet ved 
din hånd,

8 og du skal a styrke dem og 
forberede dem til den tid da de 
skal bli samlet.

9 Vær a tålmodig i b lidelser, 
spott ikke dem som spotter, styr 
ditt c hus i saktmodighet, og vær 
standhaftig.

10 Se, jeg sier deg at du skal 
være en lege for kirk en, men 

 11 a vs Frykt;  
Mot, modig.

  b Jes 51:7.
  c Mat 28:19–20.
31 1 a vs Marsh, Thomas B.
 3 a Jes 52:7;  

Luk 2:10–11;  
Mosiah 3:3–5.

 4 a Mosiah 18:19;  
L&p 42:12; 52:36.

  b L&p 4:4–6.
 5 a Åp 14:15.
  b vs Tilgi.
  c L&p 79:3.
  d Luk 10:3–11;  

L&p 75:24.

 7 a vs Omvende, 
omvendelse.

 8 a L&p 81:5; 108:7.
 9 a vs Tålmodighet.
  b vs Motgang.
  c vs Familie – 

Foreldrenes ansvar.
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ikke for verden, for de vil ikke 
ta imot deg.

11 Gå hvor som helst jeg vil, 
og det skal bli gitt deg av a Trøs
teren hva du skal gjøre og hvor 
du skal gå.

12 a Be alltid for at du ikke skal 
komme i b fristelse og miste din 
lønn.

13 Vær a trofast inntil enden, 
og se, jeg er b med deg. Disse 
ord er ikke av noe menneske, 
heller ikke av mennesker, men 
av meg  –  Jesus  Kristus, din 
Forløser  – ved c Faderens vilje. 
Amen.

 11 a vs Hellige ånd, Den;  
Talsmann.

 12 a 3 Ne 18:17–21.  
vs Bønn.

  b vs Friste, fristelse.
 13 a vs Holde ut.
  b Mat 28:20.
  c vs  Jesus  Kristus – 

Myndighet, 

   Jesu  Kristi.
32 1 a vs Pratt, Parley 

Parker.
  b Mat 11:28–30.
 2 a L&p 28:8; 30:5.
  b L&p 3:18–20.
 3 a L&p 58:60.
  b Mat 18:20;  

L&p 6:32; 38:7.

  c vs Talsmann.
 4 a 1 Ne 15:25;  

L&p 84:43–44.
  b L&p 28:2.
  c JS – H 1:74.
  d vs Forstand, 

forståelse.

KAPITTEL 32
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Parley  P. Pratt 
og Ziba Peterson i Manchester, New York, tidlig i oktober 1830. 
Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker 
for dem når det gjaldt de velsignelser Kirk en hadde fått vite var for-
utsagt for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om Han 
ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til 
indianerstammene i vest. Åpenbaringen fulgte.

1–3: Parley  P. Pratt og Ziba Pe-
terson blir kalt til å forkynne for 
lamanittene og ledsage Oliver 
Cowdery og Peter Whitmer jr. 4–5: 
De må be for å forstå Skriftene.

Og nå, når det gjelder min tje
ner, a Parley  P. Pratt, se, jeg sier 
til ham, at så sant jeg lever, vil 
jeg at han skal forkynne mitt 
evangelium og b lære av meg og 
være saktmodig og ydmyk av 
hjertet.

2 Og det jeg har utpekt ham 
til, er at han skal a bli med mine 
tjenere, Oliver Cowdery og 

Peter Whitmer jr., ut i villmark
en til b lamanittene.

3 Og a Ziba Peterson skal også 
bli med dem, og jeg vil selv gå 
med dem og være b midt iblant 
dem, og jeg er deres c talsmann 
hos Faderen, og ikke noe skal få 
makt over dem.

4 Og de skal gi a akt på disse 
ord og ikke påberope seg noen 
annen b åpenbaring, og de skal 
alltid be så jeg kan c avdekke det 
til deres d forståelse.

5 Og de skal gi akt på disse 
ord, og ikke vise ringeakt, og 
jeg vil velsigne dem. Amen.
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KAPITTEL 33
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre 
og Northrop Sweet i Fayette, New York i oktober 1830. Som inn-
ledning til denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie 
at “Herren . . . er alltid rede til å undervise dem som flittig søker i 
tro.”

1–4: Arbeidere kalles for å forkyn-
ne evangeliet i ellevte time. 5–6: 
Kirk en er opprettet, og de utvalgte 
skal samles. 7–10: Omvend dere, 
for himmelens rike er for hånden. 
11–15: Kirk en er bygget på evan-
geliets klippe. 16–18: Bered dere 
til Brudgommen kommer.

Se, jeg sier dere, mine tjenere 
Ezra og Northrop, åpne de
res ører og lytt til Herren deres 
Guds røst, hvis a ord er levende 
og kraftig, skarpere enn et tve
egget sverd så det kløver både 
ledd og marg, sjel og ånd, og er 
en tyder av b hjertets tanker og 
hensikter.

2 For sannelig, sannelig sier 
jeg dere, at dere er kalt til å 
oppløfte deres røst som med en 
a basuns lyd, til å forkynne mitt 
evangelium for en vrang og for
dervet generasjon.

3 For se, a marken er allerede 
hvit til innhøstning, og det er 
den b ellevte time og den c siste 
gang jeg skal kalle arbeidere til 
min vingård.

4 Og min a vingård er blitt full
stendig b fordervet, og det er in
gen som gjør c godt unntatt noen 
få, og de d feiler ofte på grunn av 
e prestelist da alles sinn er for
dervet.

5 Og sannelig, sannelig sier 
jeg dere, at denne a  kirke har jeg 
b opprettet og kalt ut av villmar
ken.

6 Og likeledes vil jeg a samle 
mine utvalgte fra b jordens fire 
hjørner, ja, alle som vil tro på 
meg og lytte til min røst.

7 Ja, sannelig, sannelig sier jeg 
dere at marken er allerede hvit 
til innhøstning, derfor, støt frem 
med deres sigd og høst av all 
deres makt, sinn og styrke.

8 a Opplat deres munn og den 
skal bli fylt, og dere skal bli 
som b Nephi i fordums tid som 
reiste fra Jerusalem ut i villmar
ken.

9 Ja, opplat deres munn og 
spar ikke, og mange a kornbånd 
skal bli lagt på deres rygger, for 
se, jeg er med dere.

10 Ja, opplat deres munn, den 
33 1 a Heb 4:12;  

Hel 3:29–30.
  b Alma 18:32;  

L&p 6:16.
 2 a Jes 58:1.
 3 a Joh 4:35;  

L&p 4:4; 12:3; 14:3.
  b Mat 20:1–16.
  c Jak bok 5:71;  

L&p 43:28.

 4 a vs Herrens vingård.
  b 2 Ne 28:2–14;  

Mormon 8:28–41.
  c Rom 3:12;  

L&p 35:12.
  d 2 Ne 28:14.
  e vs Prestelist.
 5 a vs Jesu  Kristi Kirke  

av Siste Dagers 
Hellige.

  b vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 6 a vs Israel – Israels 
innsamling.

  b 1 Ne 19:15–17.
 8 a L&p 88:81.
  b 2 Ne 1:26–28.
 9 a Sal 126:6;  

Alma 26:3–5; 
L&p 75:5.
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skal bli fylt, og dere skal si: 
a Omvend dere, omvend dere, 
bered Herrens vei og gjør hans 
stier rette, for himmelens rike er 
for hånden,

11 ja, omvend dere og enhver 
av dere la seg a døpe til sine syn
ders forlatelse, ja, bli døpt med 
vann, og så kommer dåpen med 
ild og med Den hellige ånd.

12 Se, sannelig, sannelig sier 
jeg dere: Dette er mitt a evange
lium, og kom ihu at de skal ha 
tro på meg, ellers kan de ikke 
på noen måte bli frelst,

13 og på denne a klippe vil jeg 
bygge min  kirke, ja, på denne 
klippe er dere bygget, og hvis 
dere fortsetter, skal b helvetes 
porter ikke få makt over dere.

14 Og dere skal komme ihu 

kirk ens a artikler og pakter, og 
holde dem.

15 Og den som har tro, skal 
dere a bekrefte ved b håndspå
leggelse i min  kirke, og jeg vil 
skjenke dem c Den hellige ånds 
gave.

16 Og Mormons bok og de 
hellige a skrifter er gitt av meg 
til deres b undervisning, og min 
Ånds kraft c levendegjør alle 
ting.

17 Derfor, vær trofaste, be 
alltid, sørg for at deres lamper 
er gjort istand og brenner, og 
ha olje med dere så dere kan 
være rede til a Brudgommens 
komme –

18 for se, sannelig, sannelig 
sier jeg dere, jeg a kommer has
tig. Slik er det. Amen.

 10 a Mat 3:1–3.
 11 a vs Dåp, døpe.
 12 a 3 Ne 27:13–22.
 13 a vs Klippe (sten).
  b Mat 16:16–19;  

L&p 10:69–70.
 14 a dvs L&p 20  

(Se innledning 
til kapittel 20). 

L&p 42:13.
 15 a L&p 20:41.
  b vs Håndspåleggelse.
  c vs Hellige ånds 

gave, Den.
 16 a vs Skriftene.
  b 2 Tim 3:16.
  c Joh 6:63.
 17 a Mat 25:1–13. 

   vs Brudgom.
 18 a Åp 22:20.  

vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

34 1 a vs Pratt, Orson.
 2 a Joh 1:1–5.  

vs Lys,  Kristi lys.

KAPITTEL 34
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i 
Fayette, New York den 4.  november 1830. Bror Pratt var dengang 
19 år gammel. Han hadde blitt omvendt og døpt da han seks uker 
tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av 
sin eldre bror, Parley  P. Pratt. Denne åpenbaringen ble mottatt i 
Peter Whitmer seniors hjem.

1–4: De trofaste blir Guds sønner 
gjennom forsoningen. 5–9: Evan-
geliets forkynnelse bereder veien for 
Det annet komme. 10–12: Profeti 
kommer ved Den hellige ånds kraft.

Min sønn, a Orson, lytt og hør 
og gi akt på det jeg, Gud Her
ren, skal si til deg, ja,  Jesus 
 Kristus din Forløser,

2 verdens a lys og liv, et lys 
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 3 a Joh 3:16; 15:13.  
vs Kjærlighet.

  b vs Forløser.
  c vs Forløse, forløst, 

forløsning;  
Forsoning.

  d Joh 1:9–12;  
Rom 8:14, 16–17;  
Moses 6:64–68.  

vs Guds sønner 
og døtre.

 4 a Joh 20:29.
 5 a vs Kall, kalle, 

kalt av Gud.
 6 a L&p 6:9.
  b vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
 7 a Åp 1:3.

  b Luk 21:27.
 8 a Joel 2:11;  

Mal 4:5;  
L&p 43:17–26.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b Jes 64:2.
 10 a Jes 58:1.
  b 2 Pet 1:21.

som skinner i mørket, og mørk
et fatter det ikke,

3 som så har a elsket verden at 
b han c ga sitt eget liv for at alle dem 
som ville tro, kunne bli d Guds 
sønner. Derfor er du min sønn,

4 og a velsignet er du fordi du 
har trodd.

5 Og mer velsignet er du fordi 
du er a kalt av meg til å forkyn
ne mitt evangelium,

6 til å oppløfte din røst som 
med lyden fra en basun, både 
lenge og høyt og a rope omven
delse til en vrang og fordervet 
generasjon og berede Herrens 
vei for hans b annet komme.

7 For se, sannelig, sannelig sier 
jeg deg, a tiden er nær for hån
den da jeg skal komme i b skyen 
med kraft og stor herlighet.

8 Og tiden for mitt komme 
skal være en a stor dag, for alle 
nasjoner skal b skjelve.

9 Men før denne store dag 
kommer, skal solen bli formør
ket og månen forvandles til 
blod, og stjernene skal nekte å 
gi sitt skinn, og noen skal falle, 
og store ødeleggelser venter de 
ugudelige.

10 Derfor, oppløft din røst, og 
a spar ikke, for Gud Herren har 
talt, derfor, profetér, og det skal 
bli gitt ved b Den hellige ånds 
kraft.

11 Og hvis du er trofast, se, jeg 
er med deg inntil jeg kommer.

12 Og sannelig, sannelig sier 
jeg deg, jeg kommer hastig. Jeg 
er din Herre og din Forløser, og 
slik er det. Amen.

KAPITTEL 35
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller 
i nærheten av Fayette, New York, den 7.  desember 1830. På denne 
tiden var profeten nesten daglig opptatt med å oversette Bibelen. 
Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver 
Cowdery og John Whitmer hadde arbeidet som skrivere. Ettersom 
de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney Rigdon kalt ved 
guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet 
(se vers 20). Som forord til opptegnelsen av denne åpenbaringen står 
det i Joseph Smiths historie: “I desember kom Sidney Rigdon [fra 
Ohio] for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Par-
tridge. .  . Like etter at disse to brødrene var ankommet, talte Herren 
på denne måte.”

LÆRE OG PAKTER 34:3–12 62



1–2: Hvordan menneskene kan bli 
Guds sønner. 3–7: Sidney Rigdon 
blir kalt til å døpe og meddele Den 
hellige ånd. 8–12: Tegn og mi-
rakler utføres ved tro. 13–16: Her-
rens tjenere skal treske nasjonene 
ved Åndens kraft. 17–19: Joseph 
Smith har nøklene til mysteriene. 
20–21: De utvalgte skal utholde 
dagen når Herren kommer. 22–27: 
Israel skal bli frelst.

Lytt til a Herren, deres Guds 
røst  – til b Alfa og Omega, be
gynnelsen og enden, hvis c kurs 
er et evig kretsløp – den d samme 
i dag som i går og til evig tid.

2 Jeg er  Jesus  Kristus, Guds 
Sønn, som ble a korsfestet for 
verdens synder, ja, for at alle 
som vil b tro på mitt navn, kan 
bli c Guds sønner, ja, bli d ett i 
meg likesom jeg er e ett i Fade
ren, og Faderen er ett i meg, så 
vi kan være ett.

3 Se, sannelig, sannelig sier jeg 
til min tjener, Sidney, jeg har be
traktet deg og dine gjerninger. 
Jeg har hørt dine bønner og har 
beredt deg til et større verk.

4 Du er velsignet, for du skal 
utrette store ting. Se, du ble 
sendt ut likesom a Johannes, for 
å berede veien for meg og for 

b Elijah som skulle komme, og 
du visste det ikke.

5 Du døpte med vann til om
vendelse, men de a mottok ikke 
Den hellige ånd.

6 Men nå gir jeg deg en befal
ing at du skal a døpe med vann, 
og de skal motta b Den hellige 
ånd ved c håndspåleggelse like
som apostlene i fordums tid.

7 Og det skal skje at et stort 
verk skal bli utført i lan
det  – ja, blant a hedningefol
kene  – for deres dårskap og 
avskyeligheter skal bli åpenbart 
for alle menneskers øyne.

8 For jeg er Gud, og min arm 
er ikke a for kort, og jeg vil vise 
b mirakler, c tegn og undere til 
alle som d tror på mitt navn.

9 Og hver den som i a tro ber 
om det i mitt navn, skal b drive 
ut c onde ånder, skal d helbrede de 
syke, gjøre at de blinde får sitt syn 
og de døve sin hørsel, de stumme 
skal tale og de lamme skal gå.

10 Og tiden kommer hastig da 
store ting skal bli vist til menne
skenes barn,

11 men a uten tro skal ikke noe 
bli vist unntatt b ødeleggelsen av 
c Babylon som har fått alle nasjo
ner til å drikke av sitt d horelivs 
vredesvin.

35 1 a vs Herre.
  b Åp 1:8.  

vs Alfa og Omega.
  c 1 Ne 10:19;  

L&p 3:2.
  d Heb 13:8;  

L&p 38:1–4; 39:1–3.
 2 a vs Korsfestelse.
  b L&p 20:25; 45:5, 8.
  c vs Guds sønner 

og døtre.
  d Joh 17:20–23.  

vs Enhet, enighet.

  e vs Gud, guddommen.
 4 a Mal 3:1;  

Mat 11:10;  
1 Ne 11:27;  
L&p 84:27–28.

  b 3 Ne 25:5–6;  
L&p 2:1; 110:13–15.

 5 a Apg 19:1–6.
 6 a vs Dåp, døpe.
  b vs Hellige ånds 

gave, Den.
  c vs Håndspåleggelse.
 7 a vs Hedningefolkene.

 8 a Jes 50:2; 59:1.
  b vs Mirakel.
  c vs Tegn.
  d vs Tro.
 9 a vs Tro.
  b Mark 16:17.
  c Mark 1:21–45.
  d vs Helbrede, 

helbredelse.
 11 a L&p 63:11–12.
  b L&p 5:19–20.
  c vs Babel, Babylon.
  d Åp 18:2–4.
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12 Og det er a ingen som gjør 
godt unntatt dem som er rede 
til å motta mitt evangeliums 
fylde som jeg har sendt ut til 
denne generasjon.

13 Derfor kaller jeg på det 
som er a svakt i verden, på dem 
som er b ulærde og foraktet, til å 
treske nasjonene ved min Ånds 
kraft,

14 og deres arm skal være 
min arm, og jeg vil være de
res a skjold og deres vern, og 
jeg vil binde omkring deres 
lender, og de skal kjempe 
iherdig for meg, og deres b fi
ender skal ligge under deres 
føtter, og jeg vil la sverdet 
c falle til deres gavn, og ved 
min vredes d ild vil jeg bevare 
dem.

15 Og evangeliet skal forkyn
nes for de a fattige og b saktmo
dige, og de skal c se frem til mitt 
komme, for det er d nær for hån
den,

16 og de skal lære lignelsen 
om a fikentreet, for allerede nå er 
sommeren nær.

17 Og jeg har sendt ut mitt 
a evangeliums fylde ved min 

tjener b Joseph, og i hans svakhet 
har jeg velsignet ham,

18 og jeg har gitt ham a nøkle
ne til mysteriet av de ting som 
har vært b forseglet, ja, ting som 
var fra c verdens grunnvoll ble 
lagt, og de ting som skal skje 
fra nå av og frem til tiden for 
mitt komme, hvis han forblir i 
meg, og hvis ikke, vil jeg sette 
en annen i hans sted.

19 Derfor, våk over ham så 
hans tro ikke svikter, og det 
skal bli gitt ved a Trøsteren, 
b Den hellige ånd, som kjenner 
alle ting.

20 Og et bud gir jeg deg at du 
skal a skrive for ham, og skrif
tene skal bli gitt slik de finnes 
i mitt eget bryst, til frelse for 
mine egne b utvalgte,

21 for de vil høre min a røst, og 
skal se meg og skal ikke sove, 
og skal b utholde den dagen da 
jeg c kommer, for de skal være 
renset likesom jeg er d ren.

22 Og nå sier jeg a deg: Bli hos 
ham, og han skal reise sam
men med deg, forlat ham ikke, 
og disse ting skal visselig bli 
oppfylt.

 12 a Rom 3:10–12;  
L&p 33:4; 
38:10–11; 84:49.

 13 a 1 Kor 1:27;  
L&p 1:19–23; 124:1.

  b Apg 4:13.
 14 a 2 Sam 22:2–3.
  b L&p 98:34–38.
  c L&p 1:13–14.
  d L&p 128:24.
 15 a Mat 11:5.
  b vs Saktmodig, 

saktmodighet.
  c 2 Pet 3:10–13;  

L&p 39:23;  
45:39;  
Moses 7:62.

  d L&p 63:53.
 16 a Mat 24:32;  

L&p 45:36–38;  
JS – M 1:38.  
vs Tidenes tegn.

 17 a L&p 42:12.
  b L&p 135:3.
 18 a L&p 84:19.
  b Dan 12:9;  

Mat 13:35;  
2 Ne 27:10–11;  
Ether 4:4–7;  
JS – H 1:65.

  c L&p 128:18.
 19 a Joh 14:16, 26; 15:26.  

vs Talsmann.
  b vs Hellige ånd, Den.

 20 a Profeten var på denne 
tid opptatt med en 
åpenbaringsoverset
telse av Bibelen der 
Sidney Rigdon var 
kalt som skriver.

  b vs Utvalgte, De.
 21 a Joel 2:11;  

L&p 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b Mal 3:2–3.
  c vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
  d vs Ren, renhet.
 22 a L&p 100:9–11.
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23 Og a når dere ikke er opptatt 
med å skrive, se, da skal det bli 
gitt ham å profetere, og du skal 
forkynne mitt evangelium og 
henvise til b de hellige profeter 
for å bevise hans ord som de 
skal bli gitt ham.

24 a Hold alle de bud og pakter 
dere er bundet til, og jeg vil la 
himlene b ryste til deres gavn, 
og c Satan skal skjelve og Sion 
skal d fryde seg på høydene og 
blomstre,

25 og a Israel skal bli b frelst i 
min egen beleilige tid, og ved 
de c nøkler som jeg har gitt, skal 
de bli ledet og aldri mer bli for
virret.

26 Oppløft deres hjerter og 
gled dere, for deres a forløsning 
nærmer seg.

27 Frykt ikke, lille hjord, a riket 
er deres inntil jeg kommer. Se, 
jeg b kommer hastig. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 36
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge 
i nærheten av Fayette, New York, den 9. desember 1830 (se forordet 
til kapittel 35). I Joseph Smiths historie står det at Edward Partridge 
“var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn.”

1–3: Herren legger sin hånd på 
Edward Partridge ved Sidney 
Rigdons hånd. 4–8: Enhver som 
mottar evangeliet og prestedøm-
met, skal kalles til å gå ut og 
forkynne.

Så sier Gud Herren, Israels 
a Mektige: Se, jeg sier til deg, 
min tjener b Edward, at du er 
velsignet, og dine synder er 
deg forlatt, og du er kalt til å 
forkynne mitt evangelium som 
med en basuns røst,

2 og jeg vil legge min a hånd 

på deg ved min tjener, Sidney 
Rigdons hånd, og du skal motta 
min Ånd, Den hellige ånd, ja, 
b Trøsteren, som skal lære deg 
rikets c fredelige ting,

3 og du skal forkynne det med 
høy røst og si: Hosianna, vel
signet være Den Aller Høyeste 
Guds navn.

4 Og nå, dette kall og bud, 
som angår alle mennesker, gir 
jeg deg,

5 at alle som kommer til mine 
tjenere Sidney Rigdon og Joseph 
Smith jr. og mottar dette kall og 

 23 a dvs når Sidney 
Rigdon ikke var 
opptatt med å  
skrive.

  b dvs Skriftene.
 24 a L&p 103:7.
  b L&p 21:6.
  c 1 Ne 22:26.
  d vs Glede.

 25 a vs Israel.
  b Jes 45:17;  

1 Ne 19:15–16;  
22:12.

  c vs Nøkler, 
prestedømmets.

 26 a Luk 21:28.
 27 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.

  b Åp 22:20.
36 1 a vs Jehova;  

 Jesus  Kristus.
  b L&p 41:9–11.
 2 a vs Håndspåleggelse.
  b vs Hellige ånd, Den;  

Talsmann.
  c L&p 42:61.

LÆRE OG PAKTER 35:23–36:565



bud, skal bli a ordinert og sendt 
ut for å b forkynne det evige 
evangelium for nasjonene,

6 idet de roper omvendelse og 
sier: a La dere frelse fra denne 
vrange generasjon, og kom ut 
av ilden idet dere til og med ha
ter de b klær som er besmittet av 
kjødet.

7 Og dette bud skal bli gitt til 

min kirkes eldster, at enhver 
som vil motta det i hjertets 
oppriktighet, kan bli ordinert 
og sendt ut, ja, slik som jeg har 
sagt.

8 Jeg er  Jesus  Kristus, Guds 
Sønn. Bind derfor omkring de
res lender, og jeg vil plutselig 
komme til mitt a tempel. Slik er 
det. Amen.

KAPITTEL 37
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærhe-
ten av Fayette, New York i desember 1830. I denne åpenbaringen gis 
den første befaling om en samling i denne evangelieutdeling.

1–4: De hellige blir bedt om å 
samles i Ohio.

Se, jeg sier dere at jeg anser 
det ikke for nødvendig at dere 
a oversetter mer før dere reiser 
til Ohio, og dette på grunn av 
fienden og til deres eget beste.

2 Og igjen sier jeg dere at dere 
ikke skal reise før dere har for
kynt mitt evangelium i dette 
området og har styrket kirk en 

overalt hvor den finnes, og spe
sielt i a Colesville, for se, de ber 
til meg i stor tro.

3 Og videre gir jeg kirk en et 
bud, at jeg anser det for nød
vendig at de blir samlet i a Ohio 
og tar imot min tjener Oliver 
Cowdery når han kommer til
bake til dem.

4 Se, her er visdom, og la en
hver a velge selv inntil jeg kom
mer. Slik er det. Amen.

 5 a L&p 63:57.  
vs Ordinere, 
ordinasjon.

  b vs Forkynne.
 6 a Apg 2:40.

  b Jud 1:23.
 8 a Mal 3:1.
37 1 a dvs Bibeloverset

telsen som allerede 
var igang.

 2 a L&p 24:3; 26:1.
 3 a dvs delstaten Ohio. 

L&p 38:31–32.
 4 a vs Handlefrihet.

KAPITTEL 38
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Fayette, New York, 
den 2. januar 1831. Anledningen var en konferanse i kirk en.

1–6:  Kristus skapte alle ting. 7–8: 
Han er midt iblant sine hellige, 
som snart skal se ham. 9–12: Alt 

kjød er fordervet for ham. 13–22: 
Han har avsatt et lovet land 
til sine hellige i tid og i evighet. 
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23–27: De hellige blir befalt å 
være ett og akte hverandre som 
brødre. 28–29: Kriger blir for-
utsagt. 30–33: De hellige skal få 
kraft fra det høye og gå ut blant 
alle nasjoner. 34–42: Kirk en blir 
befalt å ha omsorg for de fattige og 
trengende og trakte etter evighe-
tens rikdommer.

Så sier Herren deres Gud, ja, 
 Jesus  Kristus, den store a Jeg Er, 
Alfa og Omega, b begynnelsen og 
enden, den samme som skuet ut 
over evighetens vide utstrekning 
og alle c himmelens serafiske ska
rer, d før verden e ble til,

2 den samme som a kjenner alle 
ting, for b alle ting er synlige for 
mine øyne.

3 Jeg er den samme som talte, 
og verden a ble til, og alle ting 
ble til ved meg.

4 Jeg er den samme som har 
tatt Enoks a Sion opp i min favn, 
og sannelig sier jeg, ja, alle som 
har b trodd på mitt navn, for jeg 
er  Kristus, og i mitt eget navn 
har jeg i kraft av det c blod som 
jeg har utgytt, bønnfalt Faderen 
for dem.

5 Men se, de resterende a ugu
delige har jeg holdt i b mørkets 

lenker inntil c dommen på den 
store dag som skal komme ved 
jordens ende,

6 og slik vil jeg la de ugude
lige bli forvart, de som ikke vil 
høre min røst, men forherder 
sine hjerter, og ve, ve, ve, er 
deres tilstand.

7 Men se, sannelig, sannelig 
sier jeg dere, at mine a øyne hvi
ler på dere. Jeg er b midt iblant 
dere, og dere kan ikke se meg,

8 men dagen kommer snart da 
dere skal a se meg og vite at jeg 
er, for mørkets slør skal snart 
rives i stykker, og den som ikke 
er b renset, skal ikke c utholde 
dagen.

9 Derfor, bind omkring deres 
lender og vær beredt. Se, a riket 
er deres, og fienden skal ikke 
seire over dere.

10 Sannelig sier jeg dere, dere 
er a rene, men ikke alle, og det 
er ingen andre i hvem jeg har 
b velbehag,

11 for alt a kjød er fordervet 
for meg, og b mørkets makter er 
utbredt over jorden blant men
neskenes barn i nærvær av alle 
himmelens skarer,

12 som forårsaker at taushet 
råder, hele evigheten a sørger, 

38 1 a vs JEG ER.
  b Åp 1:8.
  c L&p 45:1.
  d vs Førjordiske liv.
  e Sal 90:2.
 2 a L&p 88:41;  

Moses 1:35.  
vs Allvitende.

  b Ord 5:21; 2 Ne 9:20.
 3 a Sal 33:6–9.  

vs Skape, skapelse.
 4 a jso 1M 14:25–40 

(Tillegg);  
L&p 45:11–14; 

   76:66–67; 84:99–100;  
Moses 7:18–21.  
vs Sion.

  b L&p 20:25; 
35:2; 45:3–5.

  c vs Forsoning.
 5 a vs Urettferdig, 

urettferdighet.
  b 2 Pet 2:4; Jud 1:6.  

vs Helvete.
  c vs Dom, den siste 

eller endelige.
 7 a L&p 1:1.
  b L&p 6:32; 29:5.

 8 a Åp 22:4–5.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b vs Ren, renhet.
  c Mal 3:2.
 9 a Luk 6:20.  

vs Rike, Guds eller 
himmelens.

 10 a vs Ren og uren.
  b L&p 1:30.
 11 a Jes 1:3–4; L&p 33:4.
  b Mika 3:6; L&p 112:23;  

Moses 7:61–62.
 12 a Moses 7:41.

LÆRE OG PAKTER 38:1–1267



og b englene venter på den store 
befalingen om å gå ned og c slå 
jorden for å samle d ugresset så 
det kan e brennes. Og se, fienden 
er forenet.

13 Og nå viser jeg dere et my
sterium, hva som foregår i hem
melige rom, ja, for å a ødelegge 
dere etter en tid, og dere visste 
det ikke,

14 men nå forteller jeg dere 
det, og dere er velsignet, ikke 
på grunn av deres ugudelighet 
og heller ikke på grunn av de
res vantro hjerter, for sannelig, 
noen av dere er skyldige for 
meg, men jeg vil vise barmhjer
tighet for deres svakhet.

15 Derfor, vær a sterke fra nå 
av, og b frykt ikke, for riket er 
deres,

16 og til deres frelse gir jeg 
dere et bud, for jeg har hørt 
deres bønner, og de a fattige har 
beklaget seg overfor meg, og de 
b rike har jeg skapt, og alt kjød 
hører meg til, og jeg c gjør ikke 
forskjell på folk.

17 Og jeg har gjort jorden rik, 
og se, den er min a fotskammel, 
derfor vil jeg igjen stå på den.

18 Og jeg har til hensikt å gi 
dere store rikdommer, til og 
med et lovet land, et land som 
flyter av melk og honning og 
som det ikke skal hvile noen 

forbannelse over når Herren 
kommer,

19 og jeg vil gi det til dere til 
arveland hvis dere søker det av 
hele deres hjerte.

20 Og dette skal være min 
pakt med dere: Dere skal ha det 
til arveland og til en a arv for 
deres barn til evig tid, så lenge 
jorden står, og dere skal eie det 
igjen i evigheten, for aldri mer 
skal det forgå.

21 Men sannelig sier jeg dere, 
at den tid kommer da dere ikke 
skal ha noen konge eller regent, 
for jeg vil være deres a konge og 
våke over dere.

22 Derfor, hør min røst og a følg 
meg, og dere skal være et b fritt 
folk, og dere skal ikke ha andre 
lover enn mine lover når jeg 
kommer, for jeg er deres c lovgi
ver, og hva kan hindre meg?

23 Men sannelig sier jeg dere, 
a undervis hverandre ifølge det 
embede jeg har utpekt dere til,

24 og la enhver a akte sin bror 
som seg selv, og vandre i b dyd 
og c hellighet for meg.

25 Og igjen sier jeg dere, la en
hver akte sin bror som seg selv.

26 For hvem iblant dere som 
har tolv sønner som han alle an
ser likt og som tjener ham i ly
dighet, og som sier til den ene: 
Vær du kledd i kostbare klær 

 12 b L&p 86:3–7.
  c vs Høste(n).
  d L&p 88:94; 101:65–66.
  e Mat 13:30.
 13 a L&p 5:32–33.
 15 a vs Mot, modig.
  b vs Frykt – Frykt 

for mennesker 
(menneskefrykt).

 16 a Mosiah 4:16–18.
  b 1 Sam 2:7.

  c Apg 10:34;  
Moroni 8:11–12;  
L&p 1:34–35.

 17 a 1 Ne 17:39; Abr 2:7.
 20 a L&p 45:58.
 21 a Sak 14:9; 2 Ne 10:14;  

Alma 5:50.
 22 a Joh 10:27.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Tusenårsriket,  Kristus 
skal regjere i tusen år.

  c Jes 33:22;  
Mika 4:2;  
L&p 45:59.

 23 a L&p 88:77–79,  
118, 122.  
vs Undervise.

 24 a 5M 17:20;  
1 Kor 4:6.

  b L&p 46:33.  
vs Dyd.

  c vs Hellighet.
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og sett deg her, og til den andre: 
Vær du kledd i filler, og sett deg 
der, kan betrakte sine sønner og 
si: Jeg er rettferdig?

27 Se, dette har jeg gitt dere 
som en lignelse, og den er like
som jeg er. Jeg sier til dere: Vær 
a ett, og hvis dere ikke er ett, er 
dere ikke mine.

28 Og igjen sier jeg dere at fi
enden i de hemmelige rom står 
dere etter a livet.

29 Dere hører om a kriger i fjer
ne land, og dere sier at det snart 
vil bli store kriger i fjerne land, 
men dere kjenner ikke mennes
kenes hjerter i deres eget land.

30 Jeg forteller dere dette på 
grunn av deres bønner, derfor, 
a samle b visdom i deres bryst for 
at ikke ugudelige mennesker 
skal åpenbare dette for dere ved 
sin ugudelighet og på en måte 
som skal tale i deres ører med 
en høyere røst enn den som skal 
ryste jorden, men hvis dere er 
beredt, skal dere ikke frykte.

31 Og for at dere kan unnslip
pe fiendens makt og bli samlet 
for meg som et rettferdig folk 
uten a plett og lyte,

32 derfor, av den grunn ga jeg 
dere den befaling at dere skulle 
reise til a Ohio, og der vil jeg gi 
dere min b lov, og der skal dere 
bli c begavet med kraft fra det 
høye,

33 og derfra skal enhver som 
jeg vil, a gå ut blant alle nasjo
ner, og det skal bli fortalt dem 
hva de skal gjøre, for jeg har et 
stort arbeide i vente, for Israel 
skal bli b frelst, og jeg vil føre 
dem hvor jeg vil, og ingen makt 
skal c hindre meg.

34 Og nå gir jeg et bud til kirk
en i dette området, at bestemte 
menn blant dem skal utpekes, 
og de skal utpekes ved a kirk ens 
stemme,

35 de skal se til de fattige og 
trengende og a hjelpe dem, så de 
ikke skal lide, og sende dem til 
det sted som jeg har befalt dem,

36 og dette skal være deres 
arbeide; å forvalte denne kirkes 
eiendomsanliggender.

37 Og de som har gårder som 
ikke kan selges, må forlate dem 
eller la dem bli forpaktet bort, 
som det synes dem best.

38 Se til at alt blir tatt vare på, 
og når menneskene blir a bega
vet med kraft fra det høye og 
sendes ut, skal alt dette samles i 
kirk ens skjød.

39 Og hvis dere søker de a rik
dommer som det er Faderens 
vilje å gi dere, skal dere bli det 
rikeste av alle folk, for dere skal 
ha evighetens rikdommer, og 
det må nødvendigvis være slik 
at det tilfaller meg å gi b jordens 
rikdommer, men vokt dere for 

 27 a Joh 17:21–23;  
1 Kor 1:10;  
Ef 4:11–14;  
3 Ne 11:28–30;  
Moses 7:18.  
vs Enhet, enighet.

 28 a L&p 5:33; 38:13.
 29 a L&p 45:26, 63; 

87:1–5; 130:12.

 30 a JS – M 1:37.
  b vs Visdom.
 31 a 2 Pet 3:14.
 32 a L&p 37:3.
  b L&p 42.
  c Luk 24:49;  

L&p 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a vs Misjonærarbeide.

  b Jes 45:17; Jer 30:10;  
L&p 136:22.

  c Dan 4:35.
 34 a vs Felles samtykke.
 35 a vs Velferd.
 38 a vs Begavelse.
 39 a Jak bok 2:17–19;  

L&p 11:7.
  b Hag 2:8.
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1–4: De hellige har kraft til å 
bli Guds sønner. 5–6: Å ta imot 
evangeliet er å ta imot  Kristus. 
7–14: James Covel blir befalt å la 
seg døpe og arbeide i Herrens vin-
gård. 15–21: Herrens tjenere skal 
forkynne evangeliet før Det annet 
komme. 22–24: De som tar imot 
evangeliet, vil bli samlet i tid og i 
evighet.

Hør, og lytt til røsten fra ham 
som er fra all evighet til all 
a evighet, den store b Jeg Er, ja, 
 Jesus  Kristus,

2 verdens a lys og liv, et lys 
som skinner i mørket, og mørk
et fatter det ikke,

3 den samme som kom i a ti
dens midte til mitt eget, og 
mine egne tok ikke imot meg.

4 Men til alle som tok imot 
meg, ga jeg kraft til å bli mine 
a sønner, og likeledes vil jeg gi 
alle som tar imot meg, kraft til å 
bli mine sønner.

5 Og sannelig, sannelig sier jeg 
deg, den som mottar mitt evan
gelium, a mottar meg, og den 
som ikke mottar mitt evangeli
um, mottar ikke meg.

6 Og dette er mitt a evangeli
um  – omvendelse og dåp med 
vann, og så kommer b dåpen 
med ild og Den hellige ånd, ja, 
Trøsteren, som åpenbarer alle 

 39 c vs Stolthet.
  d Moroni 8:27.
 40 a 1 Kor 4:12.
 41 a vs Forkynne.
  b vs Advare,  

advarsel.
 42 a Jes 52:11.
39 1 a Heb 13:8;  

L&p 20:12; 

   35:1; 38:1–4.
  b 2M 3:14.  

vs Jehova.
 2 a vs Lys,  Kristi lys.
 3 a L&p 20:26;  

Moses 6:57, 62.
 4 a Joh 1:12.  

vs Guds sønner 
og døtre.

 5 a Joh 13:20.
 6 a vs Dåp, døpe;  

Evangelium;  
Omvende, 
omvendelse.

  b vs Født på ny, Født  
av Gud;  
Hellige ånd, Den.

KAPITTEL 39
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covel i 
Fayette, New York, den 5. januar 1831. James Covel, som hadde vært 
metodistprest i nærmere 40 år, sluttet en pakt med Herren om at han 
ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjen-
nom profeten Joseph.

c stolthet for at dere ikke skal bli 
som d nephittene i fordums tid.

40 Og igjen sier jeg dere at jeg 
gir dere en befaling at enhver, 
både eldste, prest og lærer, men 
også medlem, skal gå frem med 
all sin kraft, med sine a henders 
arbeide forberede og utføre de 
ting som jeg har befalt.

41 Og la deres a forkynnelse 
være en b advarselens røst, idet 
enhver taler til sin neste i mild
het og saktmodighet.

42 Og gå a ut fra de ugudelige. 
Frels dere selv. Vær rene, dere 
som bærer Herrens kar. Så skje. 
Amen.
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ting og c underviser om rikets 
fredelige ting.

7 Og nå, se, jeg sier deg, min 
tjener a James, jeg har betraktet 
dine gjerninger, og jeg kjenner 
deg.

8 Og sannelig sier jeg deg, ditt 
hjerte er nå rettferdig for meg, 
og se, jeg har latt store velsig
nelser komme over ditt hode,

9 men likevel har du opplevd 
stor sorg, for du har forkastet 
meg mange ganger på grunn 
av stolthet og a verdens bekym
ringer.

10 Men se, tiden for din utfri
else er kommet hvis du vil lytte 
til min røst som sier til deg: Stå 
opp og bli a døpt og vask bort 
dine synder idet du påkaller 
mitt navn, og du skal motta min 
Ånd og en velsignelse så stor 
som du aldri før har kjent.

11 Og hvis du gjør dette, har 
jeg beredt deg til et større ar
beide. Du skal forkynne mitt 
evangeliums fylde som jeg har 
sendt ut i disse siste dager, 
pakten jeg har sendt ut for å 
a vinne tilbake mitt folk som er 
av Israels hus.

12 Og det skal skje at kraft 
skal a hvile over deg, du skal 
ha stor tro, og jeg vil være med 
deg og berede veien for deg.

13 Du er kalt til å a arbeide 
i min vingård, til å bygge opp 
min  kirke og til å b frembringe 

Sion så den kan fryde seg på 
høydene og c blomstre.

14 Se, sannelig, sannelig sier 
jeg deg, du er ikke kalt til å dra 
til de østlige deler, men du er 
kalt til å dra til Ohio.

15 Og hvis mitt folk vil samles 
i Ohio, har jeg en a velsignelse i 
vente for dem som ikke er kjent 
blant menneskenes barn, og den 
skal bli utøst over deres hoder. 
Og derfra skal menn dra ut til 
b alle c nasjoner.

16 Se, sannelig, sannelig sier 
jeg deg, at folket i Ohio på
kaller meg i stor tro og tenker 
at jeg vil holde min tuktende 
hånd tilbake fra nasjonene, 
men jeg kan ikke fornekte mitt 
ord.

17 Derfor, anvend all din styr
ke og kall trofaste arbeidere til 
min vingård så den kan a be
skjæres for siste gang.

18 Og i den grad de omvender 
seg og tar imot mitt evangeli
ums fylde og blir helliggjort, vil 
jeg holde min a tuktende hånd 
tilbake.

19 Derfor, gå ut, rop med en 
høy røst og si: Himmelens rike 
er nær for hånden, og rop: Ho
sianna, velsignet være Den Al
ler Høyeste Guds navn.

20 Gå ut, døp med vann og be
red veien for mitt åsyn og tiden 
for mitt a komme,

21 for tiden er nær, a dagen 

 6 c L&p 42:61.
 7 a L&p 40:1.
 9 a Mat 13:22.
 10 a L&p 40.  

vs Dåp, døpe.
 11 a vs Israel – Israels 

innsamling.
 12 a 2 Kor 12:9.

 13 a Mat 20:1–16.
  b Jes 52:8.
  c L&p 117:7.
 15 a L&p 38:32; 95:8; 

110:8–10.
  b L&p 1:2.
  c vs Misjonærarbeide.
 17 a Jak bok 5:61–75;  

L&p 24:19.
 18 a vs  Jesus  Kristus – 

Dommer.
 20 a vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
 21 a Mat 24:36.
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 21 b JS – M 1:40.
 23 a vs Håndspåleggelse.
  b vs Hellige ånds 

gave, Den.
  c Åp 3:3; 

   L&p 35:15;  
45:39–44.

  d 2 Pet 3:10–14.
40 1 a L&p 39:7–11.
 2 a Mark 4:16–19.

  b Mat 13:20–22.  
vs Forfølge, 
forfølgelse.

  c vs Frafall.

eller timen b kjenner ingen, men 
den skal visselig komme.

22 Og han som tar imot disse 
ting, tar imot meg, og de skal 
samles hos meg i tid og i evig
het.

23 Og videre skal det skje at på 

alle du døper med vann, skal du 
legge dine a hender, og de skal 
motta b Den hellige ånds gave og 
skal c se frem til tegnene på mitt 
d komme og skal kjenne meg.

24 Se, jeg kommer hastig. Slik 
er det. Amen.

KAPITTEL 40
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, 
New York, den 6. januar 1831. Innen denne åpenbaringen ble nedteg-
net, står det i Profetens historie: “Da James [Covel] forkastet Herrens 
ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga 
Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (se kapittel 39).

1–3: Frykt for forfølgelse, samt 
verdens bekymringer, fører til at 
evangeliet blir forkastet.

Se, sannelig sier jeg dere, at min 
tjener a James Covels hjerte var 
rettferdig for meg, for han slut
tet en pakt med meg at han ville 
adlyde mitt ord.

2 Og han a mottok ordet med 
glede, men straks fristet Satan 
ham, og frykten for b forfølgelse, 
samt verdens bekymringer, fikk 
ham til å c forkaste ordet.

3 Derfor brøt han min pakt, og 
det er opp til meg å gjøre med 
ham som det synes meg best. 
Amen.

KAPITTEL 41
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirk en i Kirtland, 
Ohio, den 4.  februar 1831. Denne åpenbaringen befaler profeten 
og Kirk ens eldster om å be om å motta Guds “lov” (se kapittel 42). 
Joseph Smith hadde nettopp kommet til Kirtland fra New York, og 
Leman Copley, et medlem av Kirk en i nærliggende Thompson, Ohio, 
“anmodet bror Joseph og Sidney [Rigdon] .  .  . om å bo hos ham, så 
ville han gi dem hus og mat.” Den følgende åpenbaring gjør det klart 
hvor Joseph og Sidney burde bo og kaller også Edward Partridge til å 
bli Kirk ens første biskop.
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41 1 a vs Velsigne, 
velsignet, velsignelse.

  b L&p 56:1–4; 
112:24–26.

  c 5M 11:26–28;  
1 Ne 2:23.

 2 a vs Enhet, enighet.
 3 a L&p 42.
 4 a Sak 14:9;  

L&p 45:59.  
vs  Jesus  Kristus – 

   Tusenårsriket,  Kristus 
skal regjere i tusen år.

  b vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 5 a Mat 7:24.
  b Jak brev 1:22–25;  

L&p 42:60.
  c L&p 50:8–9.  

vs Utelukkelse.
 6 a Mat 15:26.
  b Mat 7:6.

 7 a L&p 42:71.
  b dvs oversette Bibelen. 

L&p 45:60–61.
 9 a L&p 36:1.
  b L&p 72:9–12;  

107:68–75.  
vs Biskop.

  c L&p 51.
 11 a Joh 1:47.
  b vs Svik.

1–3: Eldstene skal styre Kirk-
en ved åpenbaringens ånd. 4–6: 
Trofaste disipler vil motta og hol-
de Herrens lov. 7–12: Edward 
Partridge utnevnes til biskop for 
Kirk en.

Lytt og hør, O mitt folk, sier 
Herren og deres Gud, dere som 
jeg finner behag i å a velsigne 
med den største av alle velsig
nelser, dere som hører meg. Og 
dere som ikke hører meg, men 
som har b bekjent mitt navn, vil 
jeg c forbanne med den tyngste 
av alle forbannelser.

2 Lytt, O min kirkes eldster 
som jeg har kalt, se, jeg gir dere 
en befaling at dere skal komme 
sammen for å bli a enige om mitt 
ord.

3 Og ved troens bønn skal 
dere motta min a lov, så dere 
kan vite hvordan dere skal styre 
min  kirke og gjøre alle ting rik
tig for meg.

4 Og jeg vil a råde over dere 
når jeg b kommer, og se, jeg 
kommer hastig, og dere skal se 
til at min lov blir holdt.

5 Den som a mottar min lov og 
b holder den, han er min disip
pel, men den som sier han mot
tar den og ikke holder den, han 
er ikke min disippel og skal bli 
c utstøtt fra deres midte,

6 for det sømmer seg ikke 
at de ting som tilhører rikets 
barn, skulle gis til dem som 
ikke er verdige, eller til a hun
der, eller at b perler blir kastet 
for svin.

7 Og videre sømmer det seg 
at det blir bygget et a hus til 
min tjener, Joseph Smith jr., 
hvor han kan bo og b oversette.

8 Og videre sømmer det seg 
at min tjener, Sidney Rigdon, 
bor som det synes ham best, 
hvis han holder mine bud.

9 Og videre, jeg har kalt min 
tjener, a Edward Partridge, og 
jeg gir en befaling at han skal 
kalles ved kirk ens stemme og 
ordineres til b biskop for kirk en, 
han skal forlate sin forretning 
og c benytte all sin tid i kirk ens 
tjeneste,

10 for å ta hånd om alle ting 
som skal bli anvist ham i mine 
lover når jeg skal gi dem.

11 Og dette fordi hans hjerte 
er rent for meg, for han er som 
a Natanael i fordums tid, i ham 
er det intet b svik.

12 Disse ord er gitt til dere, 
og de er rene for meg. Derfor, 
vær på vakt og se til hvordan 
dere holder dem, for dere 
skal stå til regnskap for dem 
på dommens dag. Slik er det. 
Amen.
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42 2 a L&p 58:23.  
vs Lov.

 3 a L&p 38:32.

  b Mat 18:19.
 5 a vs Hellige ånd, Den.
 6 a Mark 6:7.  

vs Misjonærarbeide.

KAPITTEL 42
Åpenbaring gitt i to deler gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, 
Ohio, den 9.  og 23.  februar 1831. Den første delen som består av 
versene 1 til og med 72, ble mottatt i nærvær av tolv eldster, og er en 
oppfyllelse av Herrens tidligere løfte om at “loven” ville bli gitt i Ohio 
(se kapittel 38:32). Den andre delen består av versene 73 til og med 93. 
Profeten spesifiserer at denne åpenbaringen “omfavner Kirk ens lov.”

1–10: Eldstene blir kalt til å for-
kynne evangeliet, døpe konvertit-
ter og bygge opp Kirk en. 11–12: 
De må kalles og ordineres, og skal 
forkynne evangeliets prinsipper 
som finnes i Skriftene. 13–17: De 
skal undervise og profetere ved 
Åndens kraft. 18–29: De hellige 
blir befalt at de ikke skal slå ihjel, 
stjele, lyve, begjære, drive hor 
eller tale ondt om andre. 30–39: 
Lover som gjelder for innvielse av 
eiendom blir gitt. 40–42: Stolthet 
og dovenskap fordømmes. 43–52: 
De syke skal helbredes ved salving 
og ved tro. 53–60: Kirk en styres 
ved Skriftene som skal forkynnes 
for verden. 61–69: Stedet for det 
nye Jerusalem samt rikets my-
sterier vil bli åpenbart. 70–73: 
Innviet eiendom skal brukes til 
underhold for Kirk ens embeds-
menn. 74–93: Lover blir gitt som 
gjelder for hor i og utenfor ekte-
skap, drap, tyveri samt for bekjen-
nelse av synder.

Lytt, O min kirkes eldster som 
har forsamlet dere i mitt navn, 
som er  Jesus  Kristus, den leven
de Guds Sønn, verdens Frelser, 
fordi dere tror på mitt navn og 
holder mine bud.

2 Igjen sier jeg til dere: Lytt og 
hør, og adlyd den a lov som jeg 
skal gi dere.

3 For sannelig sier jeg, etter
som dere har kommet sammen 
slik jeg a befalte dere, og er eni
ge b angående denne sak og har 
bedt til Faderen i mitt navn, så 
skal dere motta.

4 Se, sannelig sier jeg dere, jeg 
gir dere denne første befaling at 
dere skal gå ut i mitt navn, hver 
og en av dere, unntatt mine tje
nere Joseph Smith jr. og Sidney 
Rigdon.

5 Og jeg gir dem en befaling at 
de skal gå ut en kort tid, og det 
skal bli gitt ved a Åndens kraft 
når de skal vende tilbake.

6 Og dere skal gå ut a to og to 
i mitt navn, og ved min Ånds 
kraft forkynne mitt evangelium 
ved at dere oppløfter deres røst 
som med lyden fra en basun 
og forkynner mitt ord likesom 
Guds engler.

7 Og dere skal gå ut og døpe 
med vann idet dere sier: Om
vend dere, omvend dere, for 
himmelens rike er for hånden.

8 Og fra dette sted skal dere 
dra ut til de vestlige områder, og 
i den grad dere finner dem som 
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 9 a L&p 57:1–2.
  b Ether 13:2–11;  

L&p 45:66–71; 84:2–5;  
Moses 7:62;  
Trosart 1:10.  
vs Jerusalem, Det nye.

  c vs Israel – Israels 
innsamling.

  d Sak 8:8.
 10 a L&p 41:9–11; 124:19.
  b L&p 64:40.
 11 a vs Forkynne.
  b vs Kall, kalle, kalt  

av Gud;  
Ordinere, ordinasjon.

  c vs Myndighet;  

Prestedømme.
 12 a vs Eldste.
  b Mosiah 18:19–20;  

L&p 52:9, 36.  
vs Undervise.

  c vs Bibel.
  d vs Mormons bok;  

Skriftene – 
Skriftenes verdi.

  e vs Evangelium.
 13 a dvs L&p 20 (Se 

innledning til 
kapittel 20).

 14 a L&p 63:64.  
vs Bønn.

  b vs Hellige ånd, Den;  

Undervise – Undervis 
med Ånden.

 15 a L&p 42:56–58.
 16 a 1 Kor 2:10–14;  

L&p 68:2–4.  
vs Talsmann.

 18 a 2M 20:13–17;  
Mat 5:21–37;  
2 Ne 9:35;  
Mosiah 13:21–24;  
3 Ne 12:21–37.

  b vs Mord.
 19 a vs Dødsstraff.
 20 a vs Stjele.
 21 a vs Løgn;  

Ærlig, ærlighet.

vil ta imot dere, skal dere bygge 
opp min  kirke i hvert område,

9 inntil den tid kommer da det 
skal bli åpenbart til dere fra det 
høye når a byen b Det nye Jerusa
lem skal beredes, så dere kan bli 
c samlet til ett og være mitt d folk, 
og jeg vil være deres Gud.

10 Og videre sier jeg dere at 
min tjener, a Edward Partridge, 
skal forbli i det embede jeg har 
utpekt ham til. Og det skal skje 
at hvis han begår overtredelse, 
skal b en annen bli utpekt i hans 
sted. Slik er det. Amen.

11 Og videre sier jeg dere at 
det ikke skal bli gitt noen å gå 
ut og a forkynne mitt evangeli
um eller bygge opp min  kirke 
uten at han er b ordinert av en 
som har c myndighet, og som 
kirk en vet har myndighet og er 
blitt behørig ordinert av kirk ens 
ledere.

12 Og videre skal denne kir
kes a eldster, prester og lærere 
b undervise i mitt evangeliums 
prinsipper som er i c Bibelen og i 
d Mormons bok, hvor e evangeliet 
finnes i sin fylde.

13 Og de skal akte vel på a pak
tene og kirk ens artikler og følge 

dem, og de skal være deres lær
dommer slik de skal bli veiledet 
av Ånden.

14 Og Ånden skal bli gitt dere 
ved troens a bønn, og hvis dere 
ikke mottar b Ånden, skal dere 
ikke undervise.

15 Og alt dette skal dere akte 
vel på å gjøre slik jeg har befalt 
dere angående deres under
visning, inntil fylden av mine 
a skrifter er gitt.

16 Og når dere oppløfter deres 
røst ved a Trøsteren, skal dere 
tale og profetere som det synes 
meg best,

17 for se, Trøsteren vet alle 
ting og vitner om Faderen og 
om Sønnen.

18 Og nå, se, jeg taler til kirk
en. Du skal ikke a slå ihjel, og 
den som b slår ihjel, skal ikke 
få tilgivelse hverken i denne 
verden eller i den verden som 
kommer.

19 Og igjen sier jeg: Du skal 
ikke slå ihjel, for den som slår 
ihjel, skal a dø.

20 Du skal ikke a stjele, for den 
som stjeler og ikke vil omvende 
seg, skal bli utstøtt.

21 Du skal ikke a lyve, den som 
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 22 a vs Ekteskap;  
Kjærlighet.

  b 1M 2:23–24;  
Ef 5:25, 28–33.

 23 a Mat 5:28; 3 Ne 12:28;  
L&p 63:16.  
vs Begjær.

 24 a vs Hor.
 25 a vs Omvende, 

omvendelse.
  b Joh 8:3–11.  

vs Tilgi.
 26 a 2 Pet 2:20–22;  

L&p 82:7.
 27 a vs Sladder.
 28 a vs Utelukkelse.
 29 a Joh 14:15, 21.
  b vs Tjeneste.
  c vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
 30 a Mosiah 4:16–26;  

Alma 1:27.  
vs Fattig.

  b vs Innvie, 
innvielsesloven.

  c vs Velferd.

 31 a Mosiah 2:17.  
vs Almisser.

  b vs Fattig.
  c vs Biskop.
  d vs Beskikke.
 32 a L&p 51:4.
  b L&p 72:3–11.  

vs Ansvarlig.
  c vs Forvalter, 

forvaltning.
  d L&p 51:3.
 33 a L&p 42:55; 51:13; 

119:1–3.

lyver og ikke vil omvende seg, 
skal bli utstøtt.

22 Du skal a elske din hustru 
av hele ditt hjerte og b holde deg 
til henne og ingen annen.

23 Og den som ser på en kvin
ne for å a begjære henne, skal 
fornekte troen og skal ikke ha 
Ånden, og hvis han ikke om
vender seg, skal han bli utstøtt.

24 Du skal ikke drive a hor, for 
den som driver hor og ikke om
vender seg, skal bli utstøtt.

25 Men den som har drevet 
hor og a omvender seg av hele 
sitt hjerte og avstår fra det og 
ikke gjør det mer, skal du b tilgi,

26 men hvis han gjør det 
a igjen, skal han ikke tilgis, men 
skal bli utstøtt.

27 Du skal ikke a tale ondt om 
din neste eller skade ham på 
noen måte.

28 Du vet at mine lover om 
disse ting er gitt i mine skrifter; 
den som synder og ikke omven
der seg, skal bli a utstøtt.

29 Dersom du a elsker meg, 
skal du b tjene meg og c holde 
alle mine bud.

30 Og se, du vil huske de a fat
tige og b innvie din eiendom, 
det du har å dele med dem, til 
deres c underhold, med en pakt 

og med et skjøte som ikke kan 
oppheves.

31 Og når dere a deler deres 
midler med de b fattige, gjør 
dere det mot meg, og de skal 
legges frem for min kirkes c bis
kop og hans rådgivere, to eld
ster eller høyprester han skal 
kalle eller har kalt og d beskikket 
til dette formål.

32 Og det skal skje at etter at 
de er lagt frem for min kirkes 
biskop, og etter at han har mot
tatt disse bevisene på a innviel
sen av eiendom til min  kirke 
så de i overensstemmelse med 
mine bud ikke kan fratas kirk
en igjen, skal enhver holdes 
b ansvarlig for meg og være en 
c forvalter over sin egen eien
dom, eller det han har mottatt 
ved innvielse, så mye som er til
strekkelig for ham selv og hans 
d familie.

33 Og videre, hvis det finnes 
eiendommer på kirk ens hender 
eller blant enkeltmennesker i 
den, mer enn det som er nød
vendig for deres underhold 
etter denne første innvielse, 
skal denne a overskytende del 
innvies til biskopen, den skal 
oppbevares og fra tid til annen 
fordeles blant dem som intet 
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 35 a vs Jerusalem, Det nye;  
Sion.

 36 a L&p 36:8.
  b Mal 3:1.
 37 a L&p 41:5; 50:8–9.  

vs Utelukkelse.
  b vs Innvie, 

innvielsesloven.
 38 a Mat 25:34–40.  

vs Nestekjærlighet;  
Velferd.

 40 a Ord 16:5.  
vs Stolthet.

  b vs Sømmelighet.
 42 a L&p 68:30–32.  

vs Doven, dovenskap.
 43 a vs Syk, sykdom.
 44 a vs Håndspåleggelse;  

Salving av syke.
  b Rom 14:8;  

Åp 14:13;  
L&p 63:49.

 45 a 1 Joh 4:16, 20–21.
  b vs Kjærlighet.
  c Alma 28:11–12.
  d 1 Kor 15:19–22.  

vs Håp.
 46 a vs Død, fysisk.
  b Åp 14:13.
 48 a L&p 46:19.  

vs Tro.

har, slik at enhver som har et 
behov, kan bli rikelig forsynt og 
motta i henhold til sin trang.

34 Derfor skal den overskyten
de del oppbevares i mitt lager
hus  – for å bli fordelt blant de 
fattige og trengende ettersom det 
blir bestemt av kirk ens høyråd 
og av biskopen og hans råd –

35 og for å kjøpe jord til nytte 
for kirk ens medlemmer, bygge 
hus for tilbedelse, og bygge opp 
det a nye Jerusalem som heretter 
skal bli åpenbart,

36 så min pakts folk kan være 
samlet til ett på den dag da jeg 
skal a komme til mitt b tempel. 
Og dette gjør jeg for mitt folks 
frelse.

37 Og det skal skje at den som 
synder og ikke omvender seg, 
skal a utstøtes av kirk en og skal 
ikke få tilbake det som han har 
b innviet til de fattige og tren
gende i min  kirke, eller med 
andre ord, til meg.

38 For det dere a gjør mot den 
minste av disse, det gjør dere 
mot meg.

39 For det skal skje at det jeg 
talte ved mine profeters munn, 
skal oppfylles, for jeg vil innvie 
rikdommen blant dem som tar 
imot mitt evangelium blant hed
ningefolkene, til de fattige av 
mitt folk som er av Israels hus.

40 Og videre, du skal ikke 
være a stolt i ditt hjerte, la alle 
dine b klær være enkle, og deres 
skjønnhet skal være skjønnheten 
ved dine egne henders arbeid.

41 Og la alle ting gjøres i ren
het for meg.

42 Du skal ikke være a doven, 
for den som er doven, skal ikke 
ete arbeiderens brød eller slite 
hans klær.

43 Og de iblant dere som er 
a syke og ikke har tro til å bli 
helbredet, men tror, skal pleies 
med all omhu, med urter og 
mild føde, men ikke ved en fi
endes hånd.

44 Og kirk ens eldster, to eller 
flere, skal tilkalles, og skal be 
for dem og legge sine a hender 
på dem i mitt navn, og hvis de 
dør, så b dør de i meg, og hvis de 
lever, så lever de i meg.

45 Dere skal a leve sammen i 
b kjærlighet så dere c gråter over 
tapet av dem som dør, og sær
lig over dem som ikke har noe 
d håp om en herlig oppstandelse.

46 Og det skal skje at de som 
dør i meg, ikke skal smake a dø
den, for den skal være b søt for 
dem,

47 og ve dem som ikke dør i 
meg, for deres død er bitter.

48 Og videre, det skal skje at 
den som har a tro på meg til å 
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 48 b vs Helbrede, 
helbredelse.

  c Pred 3:1–2;  
Apg 17:26;  
Heb 9:27;  
L&p 122:9.

 52 a vs Guds sønner 
og døtre.

  b Rom 15:1.  
vs Fellesskap.

 53 a vs Forvalter, 
forvaltning.

 55 a L&p 82:17–19; 119:1–3.
  b L&p 42:34; 51:13.
 56 a L&p 45:60–61.
  b vs Skriftene – 

Skriftenes verdi.
 58 a L&p 1:2.
 60 a L&p 41:5.  

vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

  b Moses 5:15.  
vs Fordømme, 
fordømmelse.

 61 a vs Åpenbaring.
  b Abr 1:2.  

vs Kunnskap;  
Vitne, vitnesbyrd.

  c L&p 63:23.  
vs Mysterier, Guds.

  d L&p 39:6.
  e vs Glede.
 62 a L&p 57:1–5.
 64 a L&p 45:64.
  b vs Hemmelige 

forbund.

bli b helbredet og ikke er c be
stemt til å dø, skal bli helbre
det.

49 Den som har tro til å se, 
skal se.

50 Den som har tro til å høre, 
skal høre.

51 Den lamme som har tro til å 
løpe, skal løpe.

52 Og de som ikke har tro til 
å gjøre disse ting, men tror på 
meg, har kraft til å bli mine 
a sønner, og hvis de ikke bryter 
mine lover, skal du b bære deres 
skrøpeligheter.

53 Du skal forbli i din stilling 
som a forvalter.

54 Du skal ikke ta din brors 
klær, du skal betale for det du 
mottar av din bror.

55 Og hvis du a skaffer deg 
mer enn du trenger til ditt 
underhold, skal du gi det til 
mitt b lagerhus så alle ting kan 
gjøres i henhold til det som jeg 
har sagt.

56 Du skal be, og mine a skrif
ter skal bli gitt slik jeg har fast
satt, og de skal b oppbevares i 
sikkerhet.

57 Og det er tjenlig at du ikke 
omtaler dem og ikke underviser 
i dem før dere har mottatt dem i 
sin helhet.

58 Og jeg gir dere et bud at 

dere da skal undervise i dem til 
alle mennesker, for de skal bli 
undervist til a alle nasjoner, slek
ter, tungemål og folk.

59 Du skal akseptere det du 
har mottatt, og som er blitt gitt 
til deg i mine skrifter, som en 
lov, og det skal være min lov 
som skal styre min  kirke.

60 Og den som a gjør ifølge 
disse ting, skal bli frelst, men 
den som ikke gjør det, skal bli 
b fordømt hvis han fortsetter 
slik.

61 Hvis du ber, skal du mot
ta a åpenbaring på åpenbaring, 
b kunnskap på kunnskap, så du 
kan kjenne c mysteriene og det 
som gir d fred, det som bringer 
e glede, det som bringer evig 
liv.

62 Du skal be, og i min egen 
beleilige tid skal det åpenbares 
for deg hvor det a nye Jerusalem 
skal bygges.

63 Og se, det skal skje at mine 
tjenere skal sendes ut til øst og 
til vest, til nord og til syd.

64 Men la nå også han som 
reiser mot øst, lære dem som 
kommer til omvendelse å flykte 
mot a vest, og dette på grunn av 
det som skal komme over jor
den og på grunn av b hemmelige 
forbund.
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 67 a L&p 82:11–15.
 68 a Jak brev 1:5.  

vs Visdom.
 69 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  b Mat 16:19; L&p 65:2.  

vs Nøkler, 
prestedømmets.

 70 a vs Prest, Det aronske 
prestedømme.

  b vs Lærer, Det aronske 
prestedømme.

  c vs Forvalter, 
forvaltning.

 71 a vs Innvie, 
innvielsesloven.

 74 a vs Hor;  
Seksuell umoral.

 75 a vs Hor.
  b vs Utelukkelse.
 76 a vs Våke, vektere.
 79 a vs Mord.

65 Se, du skal overholde alle 
disse ting, og stor skal din 
lønn være, for dere er det gitt 
å kjenne rikets mysterier, men 
verden er det ikke gitt å kjenne 
dem.

66 Dere skal overholde lovene 
som dere har mottatt og være 
trofaste.

67 Og dere skal heretter motta 
kirk ens a pakter som skal være 
tilstrekkelige til å grunnfeste 
dere, både her og i det nye Je
rusalem.

68 Derfor la den som mangler 
a visdom, be til meg, og jeg vil 
gi ham rikelig og ikke bebreide 
ham.

69 Oppløft deres hjerter og 
fryd dere, for til dere er a ri
ket gitt, eller med andre ord, 
b nøklene til kirk en. Slik er det. 
Amen.

70 a Prestene og b lærerne skal 
ha sin c forvaltning likesom 
medlemmene.

71 Og de eldster eller høypres
ter som er kalt til å bistå bisko
pen som rådgivere i alle ting, 
skal motta underhold til sine 
familier fra den eiendom som er 
a innviet til biskopen til de fatti
ges ve og vel og til de andre før 
nevnte formål,

72 eller de skal motta en rett
ferdig godtgjørelse for alle sine 
tjenester, enten en forvaltning 
eller noe annet som måtte passe 

bedre slik det blir bestemt av 
rådgiverne og biskopen.

73 Og biskopen skal også mot
ta sitt underhold eller en rett
ferdig godtgjørelse for alle sine 
tjenester i kirk en.

74 Se, sannelig sier jeg dere, at 
hver den som har skilt seg fra 
sin ektefelle på grunn av a hor, 
eller med andre ord, hvis de 
bekjenner for dere i all hjertets 
ydmykhet at så er tilfelle, skal 
dere ikke utelukke dem,

75 men hvis dere finner ut at 
noen har forlatt sin ektefelle for 
å a drive hor, og de selv er å be
breide og deres ektefelle lever, 
skal de b utelukkes.

76 Og videre sier jeg dere at 
dere skal være a årvåkne og for
siktige og undersøke med all 
omhu, så dere ikke tar noen sli
ke inn blant dere hvis de er gift,

77 og hvis de ikke er gift, skal 
de omvende seg fra alle sine 
synder, ellers skal dere ikke ta 
imot dem.

78 Og videre skal enhver per
son som tilhører denne  Kristi 
 kirke, akte vel på å holde alle 
kirk ens bud og pakter.

79 Og det skal skje at hvis 
noen blant dere a slår ihjel, skal 
de overlates til myndighetene 
og bli behandlet i henhold til 
landets lov, for husk at det er 
ingen tilgivelse, men det skal 
bevises ifølge landets lov.
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 85 a vs Stjele.
 86 a vs Løgn;  

Ærlig, ærlighet.

 88 a vs Bror, brødre;  
Søster.

  b Mat 18:15–17.

  c vs Bekjenne, 
bekjennelse.

 90 a vs Refse, refselse.

80 Og hvis en mann eller 
kvinne driver hor, skal han 
eller hun fremstilles for to el
ler flere av kirk ens eldster, og 
hvert ord skal stadfestes mot 
ham eller henne ved to vitner 
fra kirk en, og ikke fra fienden, 
men er det flere enn to vitner, 
desto bedre.

81 Men han eller hun skal 
dømmes ved to vitners utsagn, 
og eldstene skal legge saken 
frem for kirk en, og kirk en skal 
løfte sine hender mot ham eller 
henne så de kan bli behandlet i 
henhold til Guds lov.

82 Og hvis det er mulig, er det 
nødvendig at biskopen også er 
tilstede.

83 Og således skal dere be
handle alle saker som blir lagt 
frem for dere.

84 Og hvis en mann eller kvin
ne begår ran, skal han eller hun 
overlates til landets lov.

85 Og hvis han eller hun a stje
ler, skal han eller hun overlates 
til landets lov.

86 Og hvis han eller hun a ly
ver, skal han eller hun overlates 
til landets lov.

87 Og hvis han eller hun begår 
noen misgjerning, skal han eller 

hun overlates til loven  – ja, til 
Guds lov.

88 Og hvis din a bror eller søs
ter b synder mot deg, skal du ta 
det opp med ham eller henne 
alene, og hvis han eller hun c til
står, skal du la deg forsone.

89 Og hvis han eller hun ikke 
tilstår, skal du overlate ham 
eller henne til kirk en, ikke til 
medlemmene, men til eldste
ne, og dette skal finne sted i et 
møte, men ikke for verden.

90 Og hvis din bror eller søster 
synder mot mange, skal han el
ler hun a refses i manges påhør.

91 Og hvis noen synder åpen
lyst, skal han eller hun irette
settes åpenlyst så han eller hun 
kan skamme seg, og hvis han 
eller hun ikke tilstår, skal han 
eller hun overlates til Guds lov.

92 Og hvis noen synder i lønn
dom, skal han eller hun irette
settes i lønndom for at han eller 
hun kan få anledning til å tilstå 
i lønndom for ham eller henne 
som han eller hun har syndet 
mot, og for Gud, så kirk en ikke 
skal tale nedsettende om ham 
eller henne.

93 Og således skal dere handle 
i alle ting.

KAPITTEL 43
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio i fe-
bruar 1831. På denne tiden ble noen av Kirk ens medlemmer uroet av 
folk som fremsatte falske påstander om at de var åpenbarere. Profeten 
adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor Herren henvender 
seg til Kirk ens eldster. Første del omhandler spørsmål i forbindelse 
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1–7: Åpenbaringer og bud kommer 
bare gjennom ham som er utpekt. 
8–14: De hellige blir helliggjort 
ved å gå frem i all hellighet for 
Herren. 15–22: Eldster sendes ut 
for å rope omvendelse og forberede 
menneskene til Herrens store dag. 
23–28: Herren kaller på mennes-
kene ved sin egen røst og gjennom 
naturkreftene. 29–35: Tusenårs-
riket skal komme og Satan skal 
bindes.

O Lytt, min kirkes eldster, og 
lån øre til de ord som jeg skal 
tale til dere.

2 For se, sannelig, sannelig 
sier jeg dere at dere har mot
tatt et bud som en a lov i min 
 kirke gjennom ham som jeg 
har utpekt for dere til å motta 
b bud og åpenbaringer fra min 
hånd.

3 Og dette skal dere vite for 
visst, at det ikke er utpekt noen 
annen for dere til å motta bud 
og åpenbaringer inntil han blir 
tatt bort, hvis han a forblir i 
meg.

4 Men sannelig, sannelig sier 
jeg dere at a ingen annen skal 
utpekes til denne gave uten at 
det skjer gjennom ham, for hvis 
den blir tatt fra ham, skal han 
ikke ha noen kraft, unntatt til å 
utpeke en annen i sitt sted.

5 Og dette skal være en lov 

for dere, at dere ikke mottar 
som åpenbaringer eller bud de 
lærdommer som andre kommer 
med til dere.

6 Og dette gir jeg dere for at 
dere ikke skal bli a ført vill, så 
dere kan vite at de ikke er av 
meg.

7 For sannelig sier jeg dere, at 
han som er a ordinert av meg, 
skal komme inn gjennom b por
ten og bli ordinert som jeg før 
har fortalt dere, for å undervise 
i de åpenbaringer dere har mot
tatt og skal motta gjennom ham 
som jeg har utpekt.

8 Og nå, se, jeg gir dere et 
bud at når dere forsamler dere, 
skal dere a undervise og opp
bygge hverandre så dere kan 
vite hvordan dere skal styre 
og lede min  kirke, og hvordan 
dere skal forholde dere til min 
lov og mine bud som jeg har 
gitt.

9 Og således skal dere bli un
dervist i min kirkes lov og bli 
a helliggjort ved det som dere 
har mottatt, og dere skal for
plikte dere til å gå frem i all hel
lighet for meg,

10 og i den grad dere gjør det
te, skal riket dere har mottatt, 
bli a kronet med herlighet. Men 
i den grad dere ikke gjør dette, 
skal også det dere har mottatt, 
b tas fra dere.

43 2 a L&p 42.
  b vs Guds bud;  

Åpenbaring.
 3 a Joh 15:4.
 4 a L&p 28:2–3.
 6 a L&p 46:7. 

   vs Bedra, bedrageri.
 7 a vs Ordinere, 

ordinasjon.
  b Mat 7:13–14;  

2 Ne 9:41;  
31:9, 17–18;  

3 Ne 14:13–14;  
L&p 22.

 8 a L&p 88:77.
 9 a vs Helliggjørelse.
 10 a Alma 12:10.
  b Mark 4:25.

med Kirk ens styreform, mens siste del inneholder en advarsel som 
eldstene skal gi til jordens nasjoner.
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 11 a vs Synd.
 12 a vs Oppholde 

Kirk ens ledere.
 13 a vs Mysterier, Guds.
 14 a vs Ren, renhet.
 15 a vs Misjonærarbeide.
  b vs Undervise – 

Undervis med Ånden.
 16 a vs Inspirasjon, 

inspirere.
  b vs Helliggjørelse.

  c Luk 24:49;  
L&p 38:32; 95:8–9;  
110:8–10.

 17 a Mal 4:5;  
L&p 2:1; 34:6–9.

  b L&p 29:8.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 18 a Joel 2:11;  
L&p 133:50.

  b Joel 2:10; 3:21;  

L&p 45:48.
  c L&p 88:87.
  d L&p 29:13; 45:45.
  e vs Oppstandelse.
  f L&p 76:85;  

88:100–101.
  g Mormon 9:13–14.
 21 a 2 Ne 27:2;  

L&p 88:90.
 24 a Mat 23:37;  

3 Ne 10:4–6.

11 Rens ut de a misgjerninger 
som er blant dere og helliggjør 
dere for meg.

12 Og hvis dere ønsker rikets 
herligheter, velg dere da min 
tjener Joseph Smith jr. og a opp
hold ham for mitt åsyn ved tro
ens bønn.

13 Og igjen sier jeg dere at 
hvis dere ønsker a rikets myste
rier, så gi ham mat og klær og 
alt han trenger for å gjøre det 
arbeide jeg har befalt ham.

14 Og hvis dere ikke gjør det, 
skal han bli hos dem som har 
mottatt ham, så jeg kan forbe
holde meg et a rent folk.

15 Og igjen sier jeg: Lytt, dere 
min kirkes eldster, som jeg har 
utpekt: Dere er ikke sendt ut 
for å bli undervist, men for å 
a undervise menneskenes barn 
de ting som jeg har lagt i deres 
hender ved min b Ånds kraft.

16 Og dere skal bli a undervist 
fra det høye. b Helliggjør dere, 
og dere skal bli c ikledd kraft så 
dere kan gjengi mine ord slik 
som jeg har talt.

17 Lytt, for se, Herrens a store 
b dag er nær for hånden.

18 For dagen kommer da 
Herren skal la sin a røst høre fra 
himmelen. Himlene skal b ryste 
og jorden skal c skjelve, og d Guds 
basun skal lyde både lenge og 

høyt og skal si til de sovende 
nasjoner: Dere hellige, e stå opp 
og lev. Dere syndere, f fortsett å 
g sove inntil jeg kaller igjen.

19 Derfor, bind omkring deres 
lender, så dere ikke blir funnet 
blant de ugudelige.

20 Oppløft deres røst og spar 
ikke. Kall nasjonene til omvend
else – både gammel og ung, både 
trell og fri – og si: Bered dere til 
Herrens store dag.

21 For hvis jeg, som er en 
mann, oppløfter min røst og 
kaller dere til omvendelse og 
dere hater meg, hva vil dere si 
når dagen kommer da a tordenen 
skal heve sin røst fra jordens en
der og tale til alle levendes ører 
og si: Omvend dere, og bered 
dere til Herrens store dag?

22 Ja, og videre, når lynet skal 
fare fra øst til vest og skal la 
sin røst høre for alle som lever 
og få det til å ringe i ørene på 
alle som hører, med disse ord: 
Omvend dere, for Herrens store 
dag er kommet?

23 Og videre, Herren skal la 
sin røst høre fra himmelen og si: 
Lytt, O jordens nasjoner, og hør 
ordene fra den Gud som skapte 
dere.

24 O jordens nasjoner, hvor 
ofte ville jeg ikke ha samlet dere 
likesom en a høne samler sine 
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 24 b vs Opprør.
 25 a Hel 12:2–4.
  b Mat 23:34.  

vs Profet.
  c L&p 7:6; 130:4–5.
  d Jer 24:10;  

Amos 4:6;  
L&p 87:6;  
JS – M 1:29.

  e vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

  f vs Evig liv;  
Frelse;  
Udødelig, 
udødelighet.

 28 a Jak bok 5:71;  
L&p 33:3.  
vs Herrens vingård.

 29 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 30 a vs Tusenårsriket.
 31 a 1 Ne 22:26.  

vs Djevel.
  b L&p 45:55; 

84:100; 88:110.
  c Åp 20:3;  

Jak bok 5:77;  
L&p 29:22.

  d vs Verden – 
Verdens ende.

 32 a vs Rettferdig, 
rettferdighet.

  b 1 Kor 15:51–52;  
L&p 63:51; 101:31.  
vs Oppstandelse.

 33 a Mat 3:12.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Dommer.
 34 a vs Frelser.
  b JS – M 1:37.
  c L&p 84:61; 100:7–8.
  d vs Fordype seg.
  e vs Sinn.
 35 a Rom 12:3;  

L&p 18:21.

kyllinger under sine vinger, 
men dere b ville ikke!

25 Hvor ofte har jeg ikke a kalt 
på dere ved mine b tjeneres 
munn og ved c englers betjening, 
og ved min egen røst og ved 
tordens røst og ved lyns røst 
og ved storms røst og ved jord
skjelvs røst og ved store hagl
stormer og ved d hungersnøds 
røst og all slags pest og ved en 
basuns sterke lyd og ved doms 
røst, og hele dagen lang ved 
e barmhjertighetens røst, og her
lighetens og ærens røst og det 
evige livs rikdommer og ville 
ha frelst dere med en f evigvar
ende frelse, men dere ville ikke!

26 Se, dagen er kommet da mitt 
vredes og min harmes beger er 
fullt.

27 Se, sannelig sier jeg dere, at 
dette er Herrens deres Guds ord.

28 Derfor, arbeid, a arbeid i 
min vingård for siste gang – for 
siste gang, kall på jordens inn
byggere.

29 For i min egen beleilige tid 

vil jeg a komme til jorden med 
dom, og mitt folk skal bli for
løst og skal regjere med meg på 
jorden.

30 For det store a tusenårsriket 
som jeg har talt om ved mine 
tjeneres munn, skal komme.

31 For a Satan skal b bindes, og 
når han blir løst igjen, skal han 
bare regjere en c kort tid, og så 
kommer d jordens ende.

32 Og den som lever i a rettfer
dighet, skal bli b forvandlet i et 
øyeblikk, og jorden skal forgå 
som ved ild.

33 Og de ugudelige skal gå 
bort til uslukkelig a ild, og intet 
menneske på jorden kjenner, el
ler skal noensinne kjenne deres 
skjebne før de kommer frem for 
meg til b dom.

34 Lytt til disse ord. Se, jeg er 
 Jesus  Kristus, verdens a Frelser. 
b Gjem disse ting i deres hjerte, 
og la evighetens c andektighet 
d hvile over deres e sinn.

35 Vær a sindige. Hold alle 
mine bud. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 44
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, 
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44 2 a Apg 2:17.
 3 a vs Forkynne.
 4 a vs Omvende, 

   omvendelse.
  b L&p 98:5–7.
 5 a 2 Ne 4:33.

 6 a Jak brev 1:27.  
vs Medlidenhet;  
Velferd.

1–3: Eldstene skal komme sammen 
til konferanse. 4–6: De skal orga-
nisere seg i henhold til landets lov 
og ha omsorg for de fattige.

Se, så sier Herren til dere, mine 
tjenere, jeg anser det for nød
vendig at eldstene i min  kirke 
sammenkalles fra øst og fra 
vest, fra nord og fra syd, ved 
brev eller på annen måte.

2 Og det skal skje at i den grad 
de er trofaste og utøver tro på 
meg, vil jeg utøse min a Ånd 
over dem på den dag de kom
mer sammen.

3 Og det skal skje at de skal gå 
ut i områdene rundt omkring og 
a forkynne omvendelse til folket.

4 Og mange skal bli a omvendt 
så dere skal få makt til å orga
nisere dere i b henhold til men
neskets lover,

5 for at deres a fiender ikke 
skal ha makt over dere, så dere 
kan være beskyttet på alle må
ter, så dere kan være istand til 
å holde mine lover, så ethvert 
bånd hvormed fienden forsøker 
å ødelegge mitt folk, kan bli 
brutt.

6 Se, jeg sier dere at dere må 
a se til de fattige og trengende 
og hjelpe dem så de kan bli 
bevart inntil alt kan bli gjort i 
henhold til min lov som dere 
har mottatt. Amen.

KAPITTEL 45
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirk en i Kirtland, 
Ohio, den 7. mars 1831. I de innledende bemerkninger i opptegnelsen 
til denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie at “på denne 
tid i Kirk en .  .  . ble det utgitt .  .  . og satt i omløp .  .  . mange falske 
rykter .  .  . og tåpelige historier .  .  . for å hindre folk i å undersøke 
dette verk eller omfavne denne tro . . . men til glede for de hellige . . . 
mottok jeg følgende.”

1–5:  Kristus er vår talsmann hos 
Faderen. 6–10: Evangeliet er et 
sendebud som skal berede veien for 
Herren. 11–15: Herren tok Enok og 
hans brødre til seg. 16–23:  Kristus 
åpenbarte tegnene på sitt kom-
me slik de ble gitt på Oljeberget. 

24–38: Evangeliet skal bli gjengitt, 
hedningefolkenes tider skal være 
til ende, og en utslettende sykdom 
skal gå over landet. 39–47: Tegn, 
undere og oppstandelsen skal led-
sage Det annet komme. 48–53: 
 Kristus skal stå på Oljeberget, og 

Ohio i slutten av februar 1831. For å rette seg etter de krav som her 
blir fremsatt, bestemte Kirk en å avholde en konferanse i begynnelsen 
av juni måned samme år.
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45 1 a vs Jesu  Kristi Kirke.
  b L&p 50:35.
  c Jer 14:22; 3 Ne 9:15;  

L&p 14:9.  
vs Skape, skapelse.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Mat 24:44.
  c Jer 8:20; L&p 56:16.  

vs Høste(n).
 3 a L&p 62:1. 
   vs Talsmann.
 4 a L&p 19:18–19. 

   vs Forsoning.
  b Heb 4:15.
  c Joh 12:28.
 5 a L&p 20:25; 35:2; 38:4.
  b Joh 3:16.
 6 a Heb 3:13;  

L&p 64:23–25.
 7 a Åp 1:8; 21:6; L&p 19:1.
  b Joh 1:5.
 8 a Mat 10:1.  

vs Kraft, makt.
  b vs Mirakel.

  c vs Guds sønner 
og døtre.

  d vs Tro.
  e L&p 14:7.
 9 a vs Nye og evige pakt.
  b Jer 31:31–34;  

Mormon 5:20.
  c 2 Ne 29:2.
  d Jes 42:6; 2 Ne 10:9–18.
  e Mal 3:1.
 10 a Jes 41:21;  

L&p 50:10–12.

jødene skal se sårene i Hans hen-
der og føtter. 54–59: Herren skal 
regjere under tusenårsriket. 60–62: 
Profeten blir bedt om å påbegynne 
oversettelsen av Det nye testamen-
te hvor viktige opplysninger skal 
gjøres kjent. 63–75: De hellige blir 
befalt å samle seg og bygge det nye 
Jerusalem, og dit vil folk fra alle 
nasjoner komme.

Lytt, O min a kirkes folk, til 
hvem b riket er gitt, lytt og lån 
øre til ham som la jordens 
grunnvoll, som c skapte himle
ne og alle deres hærskarer, og 
ved hvem alle ting ble til som 
lever og beveger seg og har en 
tilværelse.

2 Og igjen sier jeg: Lytt til min 
røst, så dere ikke blir innhentet 
av a døden; i en b time dere ikke 
tenker, vil sommeren være for
bi, og c innhøstningen avsluttet 
og deres sjeler ikke frelst.

3 Lytt til ham som er a talsman
nen hos Faderen, han som taler 
deres sak for hans åsyn,

4 og sier: Fader, se, hans a li
delser og død, han som ikke 
b syndet og i hvem du hadde 
velbehag, se, din Sønns blod 
som ble utgytt, blodet til ham 
du ga, så du selv kunne bli c for
herliget.

5 Derfor, Fader, spar disse mine 
brødre som a tror på mitt navn, 
så de kan komme til meg og få 
b evig liv.

6 Lytt, O min kirkes folk, lytt 
også alle dere eldster og hør 
min røst mens det heter a i dag, 
og forherd ikke deres hjerter,

7 for sannelig sier jeg dere, at 
jeg er a Alfa og Omega, begyn
nelsen og enden, verdens lys og 
liv, et b lys som skinner i mørket, 
men mørket fatter det ikke.

8 Jeg kom til mitt eget, og 
mine egne tok ikke imot meg. 
Men til alle som tok imot meg, 
ga jeg a kraft til å utføre mange 
b mirakler og til å bli c Guds søn
ner. Og til dem som d trodde på 
mitt navn, ga jeg kraft til å opp
nå e evig liv.

9 Og slik har jeg sendt min 
a evige b pakt til verden for å 
være et lys for verden, og for 
å være et c banner for mitt folk 
som d hedningefolkene kan søke 
hen til, og for å være et e sende
bud for mitt åsyn for å berede 
veien for meg.

10 Derfor, kom til den, og med 
hver den som kommer, vil jeg 
samtale som med menneskene 
i fordums tid, og jeg vil gjøre 
dere kjent med mine a sterke be
grunnelser.
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 11 a Moses 7:69.
 12 a jso 1M 14:30–34 

(Tillegg);  
L&p 38:4;  
Moses 7:21.

  b Moses 7:62–64.  
vs Sion.

 13 a Heb 11:13;  
1 Pet 2:11.

 14 a Heb 11:8–13;  

Moses 7:63.
 16 a Mat 24;  

Luk 21:7–36;  
JS – M 1.

  b vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 17 a vs Ånd.
  b L&p 138:50.
  c 1 Ne 10:12–14.  

vs Israel – Israels 

adspredelse.
  d vs Israel – Israels 

innsamling.
 22 a vs Verden – 

Verdens ende.
 24 a 2 Ne 25:15.
 25 a Neh 1:9;  

Jes 11:12–14;  
1 Ne 22:10–12;  
2 Ne 21:12–14.

11 Derfor, lytt alle sammen, og 
la meg gjøre dere kjent med min 
visdom, som kommer fra ham 
dere sier er Gud for a Enok og 
hans brødre,

12 som ble a tatt bort fra jor
den og som jeg tok til meg, en 
b by som bevares inntil det skal 
komme en rettferdighetens dag, 
en dag som alle hellige menn 
traktet etter, men de fant den 
ikke på grunn av ugudelighet 
og avskyeligheter,

13 og bekjente at de var a frem
mede og pilegrimer på jorden,

14 men de fikk det a løfte at 
de skulle finne den og se den 
i kjødet.

15 Derfor, lytt, og jeg vil sam
tale med dere, og jeg vil tale til 
dere og profetere som til men
neskene i fordums tid.

16 Og jeg vil a vise det like 
klart som jeg viste det til mine 
disipler da jeg sto frem for dem 
i kjødet, talte til dem og sa: 
Siden dere har spurt meg om 
b tegnene på mitt komme på den 
dag da jeg skal komme i min 
herlighet i himmelens skyer for 
å oppfylle de løfter jeg har gitt 
til deres fedre,

17 for ettersom dere har be
traktet deres a ånders lange b ad
skillelse fra deres legemer som 
et fangenskap, vil jeg fortelle 
dere hvordan forløsningens dag 

skal komme, og også hvordan 
det c adspredte Israel skal d gjen
opprettes.

18 Og nå, se dette tempel som 
er i Jerusalem, som dere kaller 
Guds hus, og deres fiender sier 
at dette hus aldri skal falle.

19 Men sannelig sier jeg dere, 
at ødeleggelse skal komme over 
denne generasjon som en tyv 
om natten, og dette folk skal bli 
ødelagt og adspredt blant alle 
nasjoner.

20 Og dette tempel som dere 
nå ser, skal brytes ned, så det 
ikke skal bli sten tilbake på 
sten.

21 Og det skal skje at denne 
generasjon av jøder ikke skal gå 
bort før hver eneste ødeleggel
se jeg har fortalt dere, skal gå i 
oppfyllelse.

22 Dere sier at dere vet at a ver
dens ende kommer, dere sier 
også dere vet at himlene og jor
den skal forgå,

23 og i dette taler dere sant, 
for slik er det, men dette som 
jeg har fortalt dere, skal ikke 
forgå før alt er oppfylt.

24 Og dette har jeg fortalt 
dere om Jerusalem, og når den 
dag kommer, skal en levning 
være a adspredt blant alle na
sjoner.

25 Men de skal a samles igjen, 
men de skal forbli adspredt 
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 25 b Luk 21:24.
 26 a vs Siste dager.
  b L&p 87;  

JS – M 1:23.
  c Luk 21:26.
  d 2 Pet 3:3–10.
 28 a 1 Ne 15:13.
  b vs Gjengivelsen 

av evangeliet; 
Lys,  Kristi lys.

 29 a Joh 1:5.
  b Mat 15:8–9.

  c L&p 3:6–8; 46:7;  
JS – H 1:19.

 31 a L&p 5:19–20;  
97:22–25.

 32 a L&p 101:21–22, 64.
  b Åp 16:11, 21.
 33 a L&p 43:18;  

88:87–90.
  b L&p 63:33.
 35 a Mat 24:6.
 37 a Mark 13:28;  

Luk 21:29–31.

 39 a L&p 10:55–56.  
vs Frykt – Frykt Gud 
(gudsfrykt);  
Lydighet, lydig, 
(ad)lyde.

  b 2 Pet 3:10–13;  
L&p 35:15–16;  
Moses 7:62.

  c vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  d vs Tidenes tegn.
  e vs Menneskesønnen.

inntil b hedningefolkenes tider 
er til ende.

26 Og på a den dag skal det 
høres om b kriger og rykter om 
kriger og hele jorden skal være i 
opprør, og menneskenes hjerter 
skal c svikte dem, og de skal si at 
 Kristus d drøyer med sitt komme 
inntil jordens ende.

27 Og menneskenes kjærlighet 
skal bli kold, og ugudelighet 
skal gripe om seg.

28 Og når a hedningefolkenes 
tider er begynt, skal et b lys bry
te frem blant dem som sitter i 
mørke, og det skal være fylden 
av mitt evangelium.

29 Men de a tar ikke imot det, 
for de ser ikke lyset, og de ven
der sine b hjerter bort fra meg på 
grunn av c menneskebud.

30 Og i den generasjon skal 
hedningefolkenes tider være til 
ende.

31 Og det skal være mennes
ker som lever i den generasjon 
som ikke skal gå bort før de 
skal se en overveldende plage, 
for en utslettende a sykdom skal 
gå over landet.

32 Men mine disipler skal a stå 
på hellige steder og skal ikke 
rokkes. Men blant de ugudeli
ge skal mennesker oppløfte sin 
røst, b forbanne Gud og dø.

33 Og det skal også være a jord
skjelv på forskjellige steder, og 
mange ødeleggelser, likevel vil 
menneskene forherde sine hjer
ter mot meg, og de vil gripe til 
b sverd, den ene mot den andre, 
og de vil drepe hverandre.

34 Og nå, da jeg, Herren, had
de talt disse ord til mine disip
ler, ble de bekymret.

35 Og jeg sa til dem: Vær ikke 
a bekymret, for når alt dette skjer, 
da kan dere vite at løftene som 
er gitt dere, skal gå i oppfyllelse.

36 Og når lyset begynner å 
bryte frem, skal det være med 
dem lik en lignelse jeg vil fortel
le dere.

37 Dere ser og beskuer a fiken
trærne, og dere ser dem med 
deres øyne, og dere sier når de 
begynner å sprette og bladene 
ennå er sarte at sommeren nå er 
nær for hånden.

38 Slik skal det også være på den 
dag når de skal se alle disse ting, 
da skal de vite at timen er nær.

39 Og det skal skje at den som 
a frykter meg, skal b se frem til at 
c Herrens store dag kommer, ja, 
også til d tegnene på e Menneske
sønnens komme.

40 Og de skal se tegn og unde
re, for de skal vises oppe i him
lene og nede på jorden.
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 41 a L&p 29:21; 97:25–26.
 42 a Joel 2:10; Åp 6:12;  

L&p 88:87; 133:49.
 44 a vs  Jesus  Kristus – 

Herlighet, Jesu  Kristi.
  b Mat 24:43–51;  

Mark 13:32–37.
 45 a L&p 29:13; 43:18.
  b L&p 88:96–97.  

vs Oppstandelse.
  c 1 Tess 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.

  b Jes 55:3.
  c vs Evig liv.
 47 a L&p 1:12–16.
 48 a Sak 14:4.
  b L&p 43:18; 88:87.
  c Joel 3:16;  

L&p 49:23.
 49 a L&p 87:6.
 51 a vs Jøder.
  b Sak 12:10.
 52 a Sak 13:6.
  b vs Korsfestelse.

 53 a Åp 1:7.
  b Luk 23:38;  

Joh 19:3, 14–15.
 54 a Esek 36:23; 39:21.
  b vs Oppstandelse.
  c L&p 75:22.
 55 a vs Djevel.
  b Åp 20:2;  

1 Ne 22:26;  
L&p 43:31; 88:110.

 56 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

41 Og de skal se blod og a ild 
og røkskyer.

42 Og før Herrens dag kommer, 
skal a solen formørkes og månen 
forvandles til blod, og stjernene 
skal falle fra himmelen.

43 Og levningen skal samles 
til dette sted,

44 og da skal de se etter meg – 
og se, jeg vil komme, og de 
skal se meg i himmelens skyer 
ikledd makt og stor a herlighet, 
med alle de hellige engler  – og 
den som ikke b ser etter meg, 
skal bli avskåret.

45 Men før Herren lar sin arm 
falle, skal en engel blåse i sin 
a basun, og de hensovede hellige 
skal b komme frem for å møte 
meg i c skyen.

46 Derfor, hvis dere har hvilt i 
a fred, velsignet er dere, for som 
dere nå ser meg og vet at jeg 
er, ja, slik skal dere b komme til 
meg, og deres sjeler skal c leve, 
og deres forløsning skal være 
fullkommen, og de hellige skal 
komme frem fra jordens fire 
hjørner.

47 Da skal a Herrens arm falle 
over nasjonene.

48 Og da skal Herren set
te sin fot på dette a fjell, og 
det skal kløves i to, og jorden 
skal b skjelve og rave frem og 

tilbake, og himlene c skal også 
ryste.

49 Og Herren skal la sin røst 
høre, og alle jordens ender skal 
høre den. Og jordens nasjoner 
skal a sørge, og de som har ledd, 
skal innse sin dårskap.

50 Og ulykker skal ramme 
spotteren, og den som håner, 
skal fortæres, og de som har 
traktet etter misgjerninger, skal 
bli hugget ned og kastet i ilden.

51 Da skal a jødene b se på meg 
og si: Hva er disse sår i dine 
hender og i dine føtter?

52 Da skal de vite at jeg er 
Herren, for jeg vil si til dem: 
Disse sår er a sår jeg fikk i mine 
venners hus. Jeg er han som ble 
løftet opp. Jeg er  Jesus som ble 
b korsfestet. Jeg er Guds Sønn.

53 Og da skal de a gråte på 
grunn av sine misgjerninger, da 
skal de jamre seg fordi de for
fulgte sin b konge.

54 Og da skal a hedningena
sjonene bli forløst, og de som 
ikke kjente noen lov, skal ha 
del i den første b oppstandelse, 
og den skal være c utholdelig for 
dem.

55 Og a Satan skal b bindes så 
han ikke skal ha noen plass i 
menneskenes barns hjerter.

56 Og på den a dag jeg kommer 
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 56 b Mat 25:1–13;  
L&p 63:54.

 57 a vs Sannhet.
  b vs Hellige ånd, Den.
  c JS – M 1:37.
  d L&p 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a vs Tusenårsriket.
  b Mat 5:5.
  c L&p 63:51;  

101:29–31.
  d vs Frelse.
 59 a L&p 29:11; 104:59.
  b 1M 49:10;  

Sak 14:9;  
L&p 38:21–22.

 60 a vs Joseph Smiths 
oversettelse (jso).  
Se også Utdrag 
fra Joseph Smiths 
oversettelse 
av Bibelen.

 63 a L&p 38:29; 
87:1–5; 130:12.

 64 a L&p 42:64.
 65 a L&p 63:27.
 66 a Ether 13:5–6;  

Moses 7:62;  

Trosart 1:10.  
vs Jerusalem, Det nye;  
Sion.

  b vs Fred.
  c L&p 57:1–3.
  d Jes 4:6;  

L&p 115:6.
 67 a L&p 64:41–43; 

97:15–18.  
vs  Jesus  Kristus – 
Herlighet, Jesu  Kristi.

 69 a 5M 30:3;  
Jer 32:37–39;  
L&p 33:6.

i min herlighet, skal lignelsen 
oppfylles som jeg fortalte om de 
ti b jomfruer.

57 For de som er kloke og har 
mottatt a sannheten og har antatt 
Den hellige ånd som sin b veile
der og ikke er blitt c ført vill, san
nelig sier jeg dere, de skal ikke 
bli hugget ned og kastet i d ilden, 
men skal utholde dagen.

58 Og a jorden skal bli gitt dem 
til en b arv, og de skal formere 
seg og bli sterke, og deres barn 
skal c vokse opp uten synd til 
d frelse.

59 For Herren skal være a midt 
iblant dem, og hans herlighet 
skal være over dem, og han vil 
være deres konge og deres b lov
giver.

60 Og nå, se, jeg sier dere, det 
skal ikke gis dere å vite mer om 
dette Kapittel før a Det nye tes
tamente er oversatt, og der skal 
alt dette gjøres kjent,

61 av hvilken grunn jeg nå gir 
dere tillatelse til å oversette det, 
så dere kan være forberedt på 
det som kommer.

62 For sannelig sier jeg dere, at 
store ting venter dere:

63 Dere hører om a kriger i 
fremmede land, men se, jeg sier 

dere at de er nær, ja, like ved 
deres dør, og om ikke mange år 
skal dere høre om kriger i deres 
egne land.

64 Derfor har jeg, Herren, sagt: 
samle dere ut fra den a østlige 
del av landet, samle dere, dere 
min kirkes eldster; dra til den 
vestlige del av landet, kall inn
byggerne til omvendelse, og 
i den grad de omvender seg, 
bygg opp menigheter for meg.

65 Og med ett hjerte og ett 
sinn samle deres rikdommer, 
så dere kan a kjøpe en arv som 
senere skal bli anvist dere.

66 Og den skal kalles a det nye 
Jerusalem – et b fredens c land, en 
d tilfluktsby – et trygt sted for de 
hellige som tilhører Den Aller 
Høyeste Gud.

67 Og a Herrens herlighet skal 
være der, og redsel for Herren 
skal også være der, så de ugu
delige ikke vil komme dit, og 
det skal kalles Sion.

68 Og det skal skje blant de 
ugudelige at hver den som ikke 
vil gripe til sverd mot sin neste, 
må flykte til Sion for å være i 
sikkerhet.

69 Og a innsamlingen dit skal 
skje fra hver nasjon under 
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 74 a Sef 2:11.
46 1 a 2 Tim 3:16–17.

 2 a Alma 6:1.
  b Moroni 6:9;  

L&p 20:45.

himmelen, og det skal være det 
eneste folk som ikke skal være 
i krig.

70 Og det skal sies blant de 
ugudelige: La oss ikke dra opp 
for å kjempe mot Sion, for Sions 
innbyggere er forferdelige, der
for kan vi ikke holde stand mot 
dem.

71 Og det skal skje at de rett
ferdige skal samles ut fra alle 
nasjoner og skal komme til Sion 
mens de synger evige gledes
sanger.

72 Og nå sier jeg dere: Hold 
dette for dere selv og la det 
ikke komme ut til verden før 

jeg anser det for nødvendig, så 
dere kan utføre dette verk, for 
folkets og for deres fienders 
øyne, så de ikke får kjennskap 
til hva dere gjør, før dere har ut
ført det jeg har befalt dere,

73 så de, når de får vite det, kan 
overveie disse ting.

74 For når Herren viser seg, 
skal han være a fryktinngytende 
for dem så de vil bli grepet av 
frykt og skal stå langt borte og 
skjelve.

75 Og alle nasjoner skal fryk
te av redsel for Herren og for 
hans krafts velde. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 46
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirk en i Kirt-
land, Ohio, den 8. mars 1831. I denne tidlige fasen i Kirk en hadde 
det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for hvordan gudstjenester 
skulle ledes. Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig praksis 
at bare medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på 
nadverdsmøter og andre sammenkomster i Kirk en. I denne åpenba-
ringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og 
lede møter, og sine retningslinjer når det gjelder å søke og skjelne 
Åndens gaver.

1–2: Eldstene skal lede møtene 
slik de blir veiledet av Den hellige 
ånd. 3–6: Sannhetssøkere skulle 
ikke nektes adgang til nadverds-
møter. 7–12: Be til Gud og søk et-
ter Åndens gaver. 13–26: Noen av 
disse gavene nevnes. 27–33: Kirk-
ens ledere er gitt kraft til å skjelne 
mellom Åndens gaver.

Lytt, O min kirkes folk, for 

sannelig sier jeg dere at disse 
ting ble sagt til dere for deres 
a gavn og lærdom.

2 Men til tross for de ting som 
er skrevet, har det alltid vært 
gitt a eldstene i min  kirke helt 
fra begynnelsen av – og skal all
tid bli gitt  – å b lede alle møter 
slik de blir ledet og veiledet av 
Den hellige ånd.

3 Ikke desto mindre befales 
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dere a aldri å vise noen bort fra 
deres offentlige møter som hol
des for verden.

4 I tillegg befales dere ikke å 
vise noen som tilhører a kirk en 
bort fra deres nadverdsmøter, 
men hvis noen er i overtredelse, 
la ham b ikke ta del før han lar 
seg forsone.

5 Og videre sier jeg dere at 
dere ikke skal vise noen bort 
fra deres nadverdsmøter som 
oppriktig søker riket  – dette 
sier jeg om dem som ikke tilhø
rer kirk en.

6 Og videre sier jeg til dere 
om de a møter hvor bekreftel
ser utføres, at hvis det er noen 
som ikke tilhører kirk en og som 
oppriktig søker etter riket, skal 
dere ikke vise dem bort.

7 Men dere befales i alle ting 
å a be til Gud, som gir villig; og 
det som Ånden vitner for dere, 
slik vil jeg dere skal handle i 
b hjertets hellighet, vandre rett
skaffent for meg og c overveie 
deres frelses utgang, idet dere 
utfører alle ting med bønn og 
d takksigelse, så dere ikke blir 
e forført av onde ånder eller av 
f djevlers lære eller av g mennes
kebud, for noen er av mennes
ker og andre av djevler.

8 Derfor, vokt dere så dere 
ikke blir ført vill, og for at dere 

ikke skal føres vill, a søk opp
riktig etter de beste gaver, idet 
dere alltid husker hvorfor de er 
gitt –

9 for sannelig sier jeg dere, 
de er gitt til gavn for dem som 
elsker meg og holder alle mine 
bud, samt til den som søker 
å gjøre det, slik at alle kan ha 
gavn av det, alle som søker eller 
ber til meg, alle som ber, men 
ikke om et a tegn for å b tilfreds
stille sine lyster.

10 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, jeg vil dere alltid skal 
huske, og alltid bevare i deres 
a sinn, hvilke b gaver som er gitt 
til kirk en.

11 For alle har ikke fått enhver 
gave, for det finnes mange ga
ver, og a enhver er gitt en gave 
ved Guds Ånd.

12 Til noen gis én og til andre 
en annen for at alle kan ha nytte 
av det.

13 Til noen er det gitt å a vite 
ved Den hellige ånd at  Jesus 
 Kristus er Guds Sønn og at han 
ble korsfestet for verdens synder.

14 Til andre er det gitt å a tro 
på deres ord for at de også kan 
få evig liv hvis de fortsetter å 
være trofaste.

15 Og videre, til noen er det 
gitt ved Den hellige ånd å for
stå a forskjellige måter å lede på 

 3 a 3 Ne 18:22–25.  
vs Fellesskap.

 4 a vs Jesu  Kristi Kirke.
  b 3 Ne 18:26–32.  

vs Nadverd.
 6 a dvs for å bekrefte 

dem som nylig 
var blitt døpt.

 7 a Jak brev 1:5–6;  
L&p 88:63.

  b vs Hellighet.

  c vs Fordype seg.
  d Sal 100;  

Alma 34:38.  
vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

  e 1 Tim 4:1–4;  
L&p 43:5–7.

  f vs Djevel.
  g L&p 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 Kor 12:31.

 9 a vs Tegn.
  b Jak brev 4:3.
 10 a vs Sinn.
  b 1 Kor 14:12.  

vs Gaver, Åndens.
 11 a 1 Kor 12:4–11.
 13 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 14 a 3 Ne 12:2.  

vs Tro.
 15 a Moroni 10:8.
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som vil være til Herrens behag 
og ifølge Herrens vilje, avpasset 
etter hans barmhjertighet og alt 
etter forholdene blant mennes
kenes barn.

16 Og videre er det noen gitt 
ved Den hellige ånd å kunne 
vite om de forskjellige tilkjen
negivelser er av Gud slik at Ån
dens åpenbaringer kan bli gitt 
for å være til nytte for enhver.

17 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, til noen gis a visdoms ord 
ved Guds Ånd.

18 Til en annen gis a kunnskaps 
ord for at alle kan lære visdom 
og få kunnskap.

19 Og videre, til noen er det 
gitt å ha a tro til å bli helbredet,

20 og til andre er det gitt å ha 
tro til å a helbrede.

21 Og videre, til noen er det 
gitt å kunne utføre a mirakler,

22 og til andre er det gitt å 
a profetere,

23 og til andre å a kunne skjel
ne mellom ånder.

24 Og videre, til noen er det 
gitt å kunne tale med a tunger.

25 Og til andre er det gitt å 
kunne tolke tunger.

26 Og alle disse a gaver kom
mer fra Gud, til gavn for b Guds 
barn.

27 Og til kirk ens a biskop og til 
dem som Gud skal utpeke og 
ordinere til å våke over kirk en 
og være kirk ens eldster, skal det 
gis å kunne b skjelne mellom alle 
disse gaver for at det ikke skal 
være noen blant dere som gir 
seg ut for å være av Gud, men 
likevel ikke er det.

28 Og det skal skje at den som 
ber i a Ånd, skal motta i Ånd,

29 for at noen kan være gitt å 
ha alle disse gaver, så det kan 
være et overhode, slik at det 
kan gavne alle medlemmer.

30 Den som a ber i b Ånden, ber 
i overensstemmelse med c Guds 
vilje, derfor skjer det som han 
ber om.

31 Og videre sier jeg dere at 
alle ting må utføres i  Kristi navn, 
ja, alle ting dere gjør i Ånden.

32 Og dere må gi a takk til Gud 
i Ånden for enhver velsignelse 
dere er velsignet med.

33 Og dere må alltid vandre i 
a dyd og b hellighet for meg. Slik 
er det. Amen.

 17 a Moroni 10:9.  
vs Visdom.

 18 a vs Kunnskap.
 19 a L&p 42:48–52.  

vs Tro.
 20 a vs Helbrede, 

helbredelse.
 21 a vs Mirakel.
 22 a vs Profeti, profetere.
 23 a Moses 1:13–15.

 24 a vs Tungemålsgaven.
 26 a Moroni 10:8–19.
  b vs Guds sønner 

og døtre.
 27 a vs Biskop.
  b vs Dømmekraftens 

gave.
 28 a L&p 88:64–65.
 30 a L&p 50:29.
  b vs Hellige ånd, Den.

  c 2 Ne 4:35.
 32 a 1 Krøn 16:8–15;  

1 Tess 1:2;  
Alma 37:37;  
L&p 59:7, 21.  
vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

 33 a vs Dyd.
  b vs Hellighet.

KAPITTEL 47
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
8.  mars 1831. John Whitmer, som allerede hadde tjent som profetens 
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47 1 a L&p 69:2–8; 85:1–2.
 4 a vs Hellige ånd, Den;  

Talsmann.
48 2 a vs Velferd.

1–4: John Whitmer blir utpekt 
til å føre Kirk ens historie og til å 
skrive for profeten.

Se, jeg anser det for nødven
dig at min tjener John skriver, 
at han jevnlig fører en a historie 
og assisterer deg, min tjener Jo
seph, med å skrive ned alt som 
skal bli gitt deg, inntil han blir 
kalt til andre plikter.

2 Og videre, sannelig sier jeg 
deg at han også kan oppløfte 

sin røst i møter når som helst 
det er påkrevet.

3 Og videre sier jeg deg at 
han skal være ansvarlig for at 
kirk ens opptegnelse og historie 
blir ført kontinuerlig, for Oliver 
Cowdery har jeg utpekt til et 
annet embede.

4 Derfor, hvis han er trofast, 
skal det bli gitt ham ved a Trøs
teren å skrive disse ting. Slik er 
det. Amen.

sekretær, nølte til å begynne med da han ble bedt om å erstatte Oliver 
Cowdery ved å tjene som Kirk ens historiker og protokollfører. Han 
skrev: “Jeg ville helst slippe, men merket meg at Herrens vilje måtte 
skje, og hvis han ønsker det, så ønsker jeg at han vil kunngjøre det 
gjennom seeren Joseph.” Etter at Joseph Smith mottok denne åpenbar-
ingen, aksepterte John Whitmer denne stillingen og tjente i den.

KAPITTEL 48
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
10. mars 1831. Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem 
for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette 
var et viktig spørsmål for Kirk ens medlemmer som hadde utvandret 
fra de østlige delene av De forente stater for å være lydige mot Herrens 
befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1–3; 45:64).

1–3: De hellige i Ohio skal dele 
sine jordeiendommer med sine 
brødre. 4–6: De hellige skal kjøpe 
jord, bygge en by og følge de råd 
som blir gitt av deres presiderende 
embedsmenn.

Det er nødvendig at dere for 
tiden blir på deres bosteder slik 
det vil passe best etter deres 
omstendigheter.

2 Og hvis dere har jordeien

dommer, skal dere a dele med 
brødrene som kommer fra øst,

3 og hvis dere ikke har jord, 
la dem inntil videre kjøpe i om
rådene rundt omkring som det 
synes dem best, for det er nød
vendig at de inntil videre har et 
sted å bo.

4 Det er nødvendig at dere 
sparer alle de penger dere kan, 
og på rettferdig vis tjener så 
mye som mulig, så dere med 
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 4 a L&p 57:4–5.
  b L&p 42:35–36; 

45:65–67.

 5 a L&p 57:6–8.
  b L&p 57:1–3.
 6 a vs Jerusalem, 

   Det nye.
  b L&p 51:3.
49 1 a vs Forkynne.

KAPITTEL 49
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, 
Parley P. Pratt og Leman Copley i Kirtland, Ohio, den 7. mai 1831. 
Leman Copley hadde omfavnet evangeliet, men holdt fremdeles fast 
ved noen av læresetningene til “the Shakers” (United Society of Be-
lievers in Christ’s Second Appearing [Det forente samfunn av de som 
tror på  Kristi annet komme]) som han tidligere hadde tilhørt. Shaker-
ne trodde blant annet at  Kristi annet komme allerede hadde funnet 
sted, og at han hadde manifestert seg i en kvinnes skikkelse, en kvin-
ne ved navn Ann Lee. Dåp med vann ble ikke ansett som nødvendig. 
De var imot ekteskap og trodde på et liv i totalt sølibat. Noen shakere 
forbød også å spise kjøtt. I forordet til denne åpenbaringen står det 
i Joseph Smiths historie: “For å få [en] mer fullstendig forståelse av 
emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende.” Åpenbaringen 
tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende prinsipper. De brødre 
som er nevnt ovenfor tok med seg en kopi av åpenbaringen til shaker-
nes tilholdssted (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem 
i sin helhet, men den ble avvist.

1–7: Dagen og timen for  Kristi 
komme skal forbli ukjent inntil 
han kommer. 8–14: Menneskene 
må omvende seg, tro på evangeliet 
og adlyde ordinansene for å oppnå 
frelse. 15–16: Ekteskapet er gitt av 
Gud. 17–21: Det er tillatt å spise 
kjøtt. 22–28: Sion vil blomstre og 

lamanittene blomstre som en rose 
før Det annet komme.

Lytt til mitt ord, mine tjenere 
Sidney, Parley og Leman, for 
se, sannelig sier jeg dere at jeg 
gir dere en befaling at dere skal 
gå og a forkynne mitt evange

tiden kan bli istand til å a kjøpe 
jord til arv, ja, b til byen.

5 Stedet skal ennå ikke åpen
bares, men etter at deres brødre 
er kommet fra øst, skal a bestem
te menn utpekes, og de skal bli 
gitt å b kjenne stedet eller det 
skal åpenbares til dem.

6 Og de skal bli utpekt til å 
kjøpe jordeiendommer og be
gynne å legge a byens grunnvoll, 

og da skal dere begynne å sam
les med deres b familier, hver 
mann med sin familie, alt etter 
hans omstendigheter og slik det 
blir anvist ham av kirk ens pre
sidentskap og biskop i henhold 
til de lover og befalinger som 
dere har mottatt og som dere 
heretter skal motta. Og slik er 
det. Amen.
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 2 a Apg 8:21.
 4 a vs Evangelium;  

Sannhet.
 5 a Joh 3:16–17;  

L&p 132:24.  
vs  Jesus  Kristus – 
Myndighet, 
Jesu  Kristi.

  b vs Forløse, forløst, 
forløsning; Forløser.

  c vs Fordømme, 
fordømmelse.

 6 a vs Menneskesønnen.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Herlighet, Jesu  Kristi.
  c Apg 7:55–56;  

L&p 76:20–23.
  d 1 Kor 15:25; L&p 76:61.
 7 a Mat 24:36;  

Mark 13:32–37;  
Åp 16:15; L&p 133:11.

 8 a Gal 3:22;  
Mosiah 16:3–5.

  b Heb 13:2;  

3 Ne 28:25–29.
 9 a 1M 17:7; L&p 66:2.  

vs Nye og evige pakt.
 10 a Sak 2:15;  

L&p 45:66–69; 
97:18–21.

  b Jes 60:14.
  c Mat 23:12.
 11 a vs Misjonærarbeide.
 13 a 3 Ne 27:19–20.
 14 a vs Hellige ånds 

gave, Den.

lium som dere har mottatt, ja, 
slik som dere har mottatt det, 
for shakerne.

2 Se, jeg sier dere, at de ønsker 
å kjenne sannheten delvis, men 
ikke helt, for de er ikke a rettfer
dige for meg, og derfor må de 
omvende seg.

3 Derfor sender jeg dere, mine 
tjenere Sidney og Parley, for å 
forkynne evangeliet for dem.

4 Og min tjener, Leman, skal 
ordineres til dette arbeidet så 
han kan samtale med dem, ikke 
ifølge det han har mottatt av 
dem, men ifølge det som dere, 
mine tjenere, skal a lære ham. 
Og hvis han gjør det, vil jeg vel
signe ham, ellers skal han ikke 
ha noen fremgang.

5 Så sier Herren, for jeg er 
Gud og har a sendt min Enbår
ne Sønn til verden for å b forløse 
verden og har fastsatt at den 
som tar imot ham, skal bli frelst, 
men den som ikke tar imot 
ham, skal bli c fordømt,

6 og de har gjort med a Menne
skesønnen som de lystet, og han 
har tatt sin makt ved sin b herlig
hets c høyre hånd og regjerer nå i 
himlene og vil regjere inntil han 
stiger ned på jorden for å legge 
alle fiender d under sine føtter, 
en tid som er nær for hånden –

7 jeg, Gud Herren, har talt det, 
men timen og a dagen kjenner in
tet menneske, ikke engang eng
lene i himmelen, heller ikke skal 
de vite det før han kommer.

8 Derfor vil jeg at alle menne
sker skal omvende seg, for alle 
er under a synd unntatt de som 
jeg har forbeholdt meg, b hellige 
menn som dere ikke har kjenn
skap til.

9 Derfor sier jeg dere at jeg har 
sendt dere min evige a pakt, ja, 
den som var fra begynnelsen.

10 Og det som jeg har lovet, 
har jeg således oppfylt, og a jor
dens nasjoner skal b bøye seg for 
det, og hvis de ikke gjør det av 
seg selv, skal de fornedres, for 
det som nå er opphøyet av seg 
selv, skal c fornedres ved makt.

11 Derfor gir jeg dere en befa
ling at dere skal a gå blant dette 
folk og si til dem slik min apo
stel som het Peter, gjorde i for
dums tid.

12 Tro på Herrens, Jesu navn, 
han som var på jorden og skal 
komme igjen, begynnelsen og 
enden;

13 a omvend dere og bli døpt i 
Jesu  Kristi navn ifølge det hellige 
bud, til syndenes forlatelse,

14 og hver den som gjør  dette, 
skal motta a Den hellige ånds 
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gave ved b håndspåleggelse av 
kirk ens eldster.

15 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at den som a forbyr ekte
skap, er ikke ordinert av Gud, 
for b ekteskapet er gitt til men
nesket av Gud.

16 Derfor er det ifølge loven 
at han skulle ha én a hustru, og 
de to skal være b ett kjød, og alt 
dette for at c jorden kan oppfylle 
sin skapelses mål,

17 og at den kan fylles med 
det antall mennesker som var 
a skapt b før verden ble til.

18 Og den som a forbyr kjøtt 
og sier at mennesket ikke skal 
spise det, er ikke ordinert av 
Gud.

19 For se, a markens dyr og luf
tens fugler og det som kommer 
av jorden, er gitt så mennesket 
kan bruke det til mat og klær og 
at han kan ha i overflod.

20 Men det er ikke meningen 
at ett menneske skal a ha mer 
enn et annet, derfor ligger b ver
den i synd.

21 Og ve det menneske som 
a utgyter blod eller som uten be
hov sløser med kjøtt.

22 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, at Menneskesønnen 

a kommer ikke i en kvinnes 
skikkelse, heller ikke som en 
mann som streifer omkring på 
jorden.

23 Derfor, a far ikke vill, men 
fortsett i standhaftighet, idet 
dere b ser frem til at himlene skal 
ryste og jorden skjelve og rave 
frem og tilbake som en drukken 
mann og at c dalene skal heves 
og d fjellene senkes og de ujevne 
steder jevnes, og alt dette når 
engelen skal blåse i sin e basun.

24 Men før Herrens store dag 
kommer, skal a Jakob blomstre i 
villmarken, og lamanittene skal 
b blomstre som en rose.

25 Sion skal a blomstre på b høy
dene og fryde seg på fjellene og 
skal samles til det sted som jeg 
har utpekt.

26 Se, jeg sier dere, gå ut som 
jeg har befalt dere, omvend 
dere fra alle deres synder, a be 
og dere skal få, bank på og det 
skal lukkes opp for dere.

27 Se, jeg vil gå foran dere, jeg 
vil danne a baktroppen og være 
b midt iblant dere, og dere skal 
ikke bli til c skamme.

28 Se, jeg er  Jesus  Kristus, og 
jeg kommer a hastig. Slik er det. 
Amen.

 14 b vs Håndspåleggelse.
 15 a 1 Tim 4:1–3.
  b 1M 2:18, 24;  

1 Kor 11:11.  
vs Ekteskap.

 16 a Jak bok 2:27–30.
  b 1M 2:24;  

Mat 19:5–6.
  c vs Jord – Skapt 

for mennesket.
 17 a Moses 3:4–5.  

vs Skape, skapelse.
  b vs Førjordiske liv.
 18 a 1M 9:3;  

1 Tim 4:1–3.

 19 a L&p 89:10–13.
 20 a Apg 4:32;  

L&p 51:3; 70:14; 78:6.
  b vs Verdslighet.
 21 a jso 1M 9:10–15 

(Tillegg).
 22 a vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
 23 a Mat 24:4–5.
  b 2 Pet 3:12;  

L&p 45:39.
  c Jes 40:4;  

L&p 109:74.
  d Mika 1:3–4.
  e Mat 24:29–31.

 24 a 3 Ne 5:21–26.
  b Jes 35:1;  

2 Ne 30:5–6;  
3 Ne 21:22–25;  
L&p 3:20; 109:65.

 25 a L&p 35:24.
  b 1M 49:26;  

2 Ne 12:2–3.
 26 a L&p 88:63.
 27 a Jes 52:12.
  b 3 Ne 20:22.
  c 1 Pet 2:6;  

L&p 84:116.
 28 a L&p 1:12.
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50 2 a L&p 129.  
vs Ånd – Onde ånder.

 3 a Luk 22:31;  
3 Ne 18:18.

 4 a vs  Jesus  Kristus – 
Navn, påta dere 

    Kristi navn.
 5 a vs Holde ut.
 6 a vs Bedra, bedrageri.
 7 a Mat 23:13–15;  

Alma 34:28.
  b vs Djevel.

  c Mosiah 27:8–9.
  d dvs de som er 

blitt villedet.
 8 a L&p 1:14; 56:3; 64:35.  

vs Utelukkelse.
 10 a Jes 1:18; L&p 45:10.

KAPITTEL 50
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 9. mai 1831. Joseph Smiths historie fastslår at noen av eldstene 
ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på jorden gir seg 
til kjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle 
spørsmål han stilte i den forbindelse. Såkalte åndelige fenomener var 
ikke uvanlig blant medlemmene, og noen av dem hevdet at de mottok 
syner og åpenbaringer.

1–5: Mange falske ånder finnes 
på jorden. 6–9: Ve hyklerne og de 
som er avskåret fra Kirk en. 10–14: 
Eldstene skal forkynne evangeli-
et ved Ånden. 15–22: Både talere 
og tilhørere må være opplyst av 
Ånden. 23–25: Det som ikke opp-
bygger, er ikke av Gud. 26–28: De 
trofaste er i besittelse av alle ting. 
29–36: De som er renset, får sine 
bønner besvart. 37–46:  Kristus er 
den gode hyrde og Israels klippe.

Lytt, O min kirkes eldster, lån 
øre til den levende Guds røst, 
og gi akt på de visdomsord som 
skal bli gitt dere ifølge det dere 
har bedt om og har vært enige 
om med hensyn til kirk en og 
de ånder som er i virksomhet i 
verden.

2 Se, sannelig sier jeg dere 
at det er mange ånder som er 
a falske ånder som er i virk
somhet på jorden og bedrar 
verden.

3 Og også a Satan har forsøkt å 
føre dere vill så han kan seire 
over dere.

4 Se, jeg, Herren, har skuet 

ned på dere og har sett avsky
eligheter i den  kirke som a be
kjenner mitt navn.

5 Men velsignet er de som er 
trofaste og a holder ut, enten i liv 
eller død, for de skal arve evig 
liv.

6 Men ve dem som er a be
dragere og hyklere, for så sier 
Herren, jeg vil føre dem frem til 
dom.

7 Se, sannelig sier jeg dere, det 
er a hyklere blant dere som har 
villedet noen, hvilket har gitt 
b motstanderen c makt, men se, 
d disse skal vinnes tilbake,

8 men hyklerne skal bli opp
daget og a avskåret, enten i liv 
eller død, det være som jeg vil, 
og ve dem som er avskåret fra 
min  kirke, for de er overvunnet 
av verden.

9 Derfor må enhver vokte seg 
så han ikke gjør noe som ikke 
er i sannhet og rettferdighet for 
mitt åsyn.

10 Og nå sier Herren ved Ån
den til eldstene i sin  kirke: Kom 
og la oss a tale med hverandre så 
dere kan forstå.
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 12 a L&p 1:24.
 13 a vs Ordinere, 

ordinasjon.
 14 a L&p 43:15.  

vs Undervise – 
Undervis med Ånden.

  b vs Talsmann.
 15 a vs Dømmekraftens 

gave.
 16 a Ether 12:23–27.
 17 a vs Forkynne;  

Misjonærarbeide.
  b L&p 6:15.  

vs Hellige ånd, Den;  
Sannhet.

 22 a 1 Kor 14:26.
  b Joh 4:36.
 23 a vs Mørke, åndelig.
 24 a 1 Joh 2:8–11;  

Moroni 7:14–19;  
L&p 84:45–47; 88:49.  
vs Lys,  Kristi lys.

  b Joh 15:4–5, 10.
  c 2 Ne 28:30.
 25 a Joh 8:32.
 26 a Mat 23:11.
  b Mark 10:42–45.  

vs Tjeneste.
 27 a L&p 76:5–10, 

53–60; 84:34–41.
  b vs Kraft, makt.

11 La oss tale med hverandre 
ansikt til ansikt som et mennes
ke taler med et annet.

12 Og når et menneske tal
er, blir det forstått av et annet 
menneske fordi han taler som 
et menneske. På samme måte 
vil jeg, Herren, tale med dere så 
dere kan a forstå.

13 Derfor stiller jeg, Herren, 
dere dette spørsmål: Hva ble 
dere a ordinert til?

14 Til å forkynne mitt evan
gelium ved a Ånden, ja, ved 
b Trøsteren som ble utsendt for å 
undervise i sannheten.

15 Og så mottok dere a ånder 
som dere ikke kunne forstå 
og antok dem for å være av 
Gud, og er dere rettferdiggjort 
i dette?

16 Se, dere skal selv besvare 
dette spørsmål, likevel vil jeg 
være barmhjertig mot dere, og 
den som er svak blant dere, skal 
heretter gjøres a sterk.

17 Sannelig sier jeg dere, den 
som er ordinert av meg og blir 
sendt ut for å a forkynne sann
hetens ord ved Trøsteren i sann
hetens Ånd, forkynner han det 
ved b sannhetens Ånd, eller på 
noen annen måte?

18 Og hvis det skjer på noen 
annen måte, er det ikke av Gud.

19 Og videre, den som mottar 

sannhetens ord, mottar han det 
ved sannhetens Ånd, eller på 
noen annen måte?

20 Og hvis det skjer på noen 
annen måte, er det ikke av Gud.

21 Derfor, hva er så grunnen 
til at dere ikke kan innse og for
stå at den som mottar ordet ved 
sannhetens Ånd, mottar det slik 
som sannhetens Ånd taler?

22 Derfor, den som taler og 
den som mottar, forstår hveran
dre, og begge blir a oppbygget 
og b fryder seg sammen.

23 Og det som ikke oppbyg
ger, er ikke av Gud, men er 
a mørke.

24 Det som er av Gud, er a lys, 
og den som mottar lys og b blir 
i Gud, mottar c mer lys, og dette 
lys blir klarere og klarere inntil 
som ved høylys dag.

25 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, og jeg sier det for at dere 
kan kjenne a sannheten, så dere 
kan jage mørket bort fra dere:

26 Den som er ordinert av 
Gud og sendt ut, er utpekt til 
å være den a største, ikke desto 
mindre er han den minste og 
b alles tjener.

27 Derfor er han i a besittelse 
av alle ting, for alle ting er ham 
underlagt både i himmel og på 
jord, livet og lyset, Ånden og 
b kraften, utsendt ved Faderens 
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 28 a 3 Ne 19:28–29;  
L&p 88:74–75.  
vs Helliggjørelse;  
Ren, renhet.

  b 1 Joh 1:7–9.
 29 a Hel 10:5;  

L&p 46:30.  
vs Bønn.

 30 a vs Myndighet.
 31 a 1 Joh 4:1.  

vs Ånd – Onde ånder.
 32 a Mat 10:1.

 33 a Jud 1:9.
  b L&p 84:67, 73.
 35 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  b 1 Joh 4:4;  

L&p 63:20, 47.
 36 a L&p 58:42–43.  

vs Tilgi.
 37 a vs Pratt, Parley 

Parker.
  b L&p 97:3–5.
 38 a vs Herrens vingård.

 39 a vs Partridge, Edward.
 40 a 3 Ne 17:2–3; 

L&p 78:17–18.
  b 1 Kor 3:2–3;  

L&p 19:22–23.
  c vs Nåde.
  d vs Sannhet.
 41 a 1 Joh 4:18.
  b vs Guds sønner 

og døtre.
  c Joh 16:33.

vilje gjennom hans Sønn,  Jesus 
 Kristus.

28 Men intet menneske er i be
sittelse av alle ting uten å være 
a lutret og b renset fra all synd.

29 Og hvis dere er lutret og 
renset fra all synd, kan dere a be 
om hva dere vil i Jesu navn, og 
det skal skje.

30 Men vit dette, at hva dere 
enn ber om, skal bli gitt dere, 
og ettersom dere er utpekt til å 
være a ledere, skal åndene være 
dere lydige.

31 Derfor skal det skje at hvis 
dere ser en a ånd gi seg til kjen
ne, som dere ikke kan forstå, og 
dere ikke mottar denne ånd, da 
skal dere be til Faderen i Jesu 
navn, og hvis han ikke bekrefter 
denne ånd for dere, da kan dere 
vite at den ikke er av Gud.

32 Og dere skal bli gitt a makt 
over denne ånd, og dere skal 
vitne mot denne ånd med høy 
røst at den ikke er av Gud –

33 ikke med a spottende ankla
ge for at dere ikke skal overvin
nes, ei heller med b selvros eller 
glede for at dere ikke derved 
skal bli grepet av dette.

34 Den som mottar av Gud, la 
ham gi Gud æren for det, og la 
ham fryde seg over at han av 
Gud er aktet verdig til å motta.

35 Og ved å gi akt på og gjøre 
disse ting som dere har mot
tatt og som dere heretter skal 
motta – og a riket er gitt dere av 
Faderen og b kraft til å overvin
ne alle ting som ikke er gitt av 
ham –

36 og se, sannelig sier jeg dere, 
velsignet er dere som nå hører 
disse mine ord fra min tjeners 
munn, for deres synder er dere 
a forlatt.

37 La min tjener, Joseph Wake
field, i hvem jeg har velbehag, 
og min tjener a Parley P. Pratt, gå 
ut blant menighetene og styrke 
dem med b formanende ord,

38 og likeledes min tjener, 
John Corrill, eller så mange av 
mine tjenere som er ordinert til 
dette kall, og la dem arbeide i 
a vingården, og la intet mennes
ke hindre dem i å gjøre det som 
jeg har utpekt dem til –

39 derfor, i dette er ikke min 
tjener, a Edward Partridge, rett
ferdiggjort, likevel skal han bli 
tilgitt hvis han omvender seg.

40 Se, dere er små barn og kan 
ennå ikke a tåle alle ting, dere 
må b vokse i c nåde og kunnskap 
om d sannheten.

41 a Frykt ikke, små b barn, for 
dere er mine, og jeg har c over
vunnet verden, og dere er av 
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dem som min Fader har d gitt 
meg.

42 Og ingen av dem som min 
Fader har gitt meg, skal gå a for
tapt.

43 Og Faderen og jeg er a ett. 
Jeg er i Faderen, og Faderen i 
meg, og ettersom dere har mot
tatt meg, er dere i meg og jeg i 
dere.

44 Derfor er jeg midt iblant 
dere, og jeg er den a gode hyr
de og b Israels klippe. Den som 
bygger på denne c klippe, skal 
d aldri falle.

45 Og dagen kommer da dere 
skal høre min røst og a se meg 
og vite at jeg er.

46 a Våk derfor så dere kan 
være b rede. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 51
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, 
den 20. mai 1831. På denne tiden begynte de hellige som utvandret 
fra de østlige delstatene å komme til Ohio, og det ble nødvendig å 
gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de skulle slå seg ned. 
Da denne oppgaven spesielt hørte inn under biskopens embede, søkte 
biskop Edward Partridge veiledning om saken, og profeten adspurte 
Herren.

1–8: Edward Partridge blir utpekt 
til å føre tilsyn med forvaltninger 
og eiendommer. 9–12: De hellige 
skal være ærlige og motta likt. 
13–15: De skal ha et biskopens la-
gerhus og ta vare på eiendommene 
i henhold til Herrens lov. 16–20: 
Ohio skal være et midlertidig inn-
samlingssted.

Lytt til meg, sier Herren, din 
Gud, og jeg vil tale til min tje
ner, a Edward Partridge, og gi 
ham veiledning, for det er nød
vendig at han får veiledning i 

hvordan dette folk skal organi
seres.

2 For det er nødvendig at de 
blir organisert i henhold til mine 
a lover, ellers vil de bli avskåret.

3 Derfor, la min tjener Edward 
Partridge og de han har valgt, i 
hvem jeg har velbehag, gi dette 
folk deres andeler, enhver a likt 
i forhold til sin familie i hen
hold til sine omstendigheter, sin 
trang og sine b behov.

4 Og la min tjener Edward 
Partridge, når han anviser noen 
hans andel, gi ham en skrivelse 

 41 d Joh 10:27–29; 17:2;  
3 Ne 15:24;  
L&p 27:14; 84:63.

 42 a Joh 17:12;  
3 Ne 27:30–31.

 43 a Joh 17:20–23;  
3 Ne 11:35–36.  
vs Gud, guddommen.

 44 a Joh 10:14–15.  

vs Gode hyrde.
  b 1M 49:24;  

1 Pet 2:4–8.  
vs Hjørnesten.

  c 1 Kor 10:1–4.  
vs  Jesus  Kristus;  
Klippe (sten).

  d Hel 5:12.
 45 a L&p 67:10–13.

 46 a vs Våke, vektere.
  b Alma 34:32–33.
51 1 a vs Partridge, Edward.
 2 a L&p 42:30–39; 105:5.  

vs Innvie, 
innvielsesloven.

 3 a L&p 49:20.
  b Apg 2:44–45;  

4 Ne 1:2–3.
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som skal sikre ham hans an
del, så han får beholde den, ja, 
denne rett og arv i kirk en, inntil 
han faller i overtredelse og ikke 
anses verdig ved menighetens 
stemme, ifølge a kirk ens lover og 
pakter, til å tilhøre kirk en.

5 Og hvis han faller i overtre
delse og ikke aktes verdig til å 
tilhøre kirk en, skal han ikke ha 
rett til å kreve tilbake den del 
han har innviet til biskopen, til 
de fattige og trengende i min 
 kirke, derfor skal han ikke få 
gaven tilbake, men skal bare ha 
krav på den del som er tildelt 
ham ved skjøte.

6 Og således skal alle ting sik
res a ifølge b landets lover.

7 Og la det som tilhører dette 
folk, bli tildelt dette folk.

8 Og de a penger som blir til 
overs hos dette folk, la det utpe
kes en fullmektig for dette folk 
som skal ta vare på b pengene og 
kjøpe mat og klær etter folkets 
trang.

9 Og la enhver handle a ærlig 
og være likestilt blant dette folk 
og motta likt, så dere kan være 
b ett, slik som jeg har befalt dere.

10 Og la det som tilhører dette 
folk, ikke bli tatt og gitt til a en 
annen menighet.

11 Derfor, hvis en annen me
nighet ønsker å motta penger 
fra denne menighet, la dem 

betale tilbake til denne menig
het slik de blir enige om.

12 Og dette skal bli gjort gjen
nom den biskop eller fullmektig 
som skal utpekes ved a menighe
tens stemme.

13 Og videre, la biskopen opp
rette et a lagerhus for denne me
nighet, og la alle ting både av 
penger og mat utover det som 
b behøves for å dekke dette folks 
trang, oppbevares av biskopen.

14 Og la ham også beholde 
noe til seg selv for å dekke sin 
egen trang og sin families trang 
så lenge han utfører denne opp
gaven.

15 Og således gir jeg dette folk 
anledning til å organisere seg 
ifølge mine a lover.

16 Og jeg innvier a dette land
område til dem en kort tid inn
til jeg, Herren, vil sørge for dem 
på annen måte og befale dem å 
dra herfra,

17 og timen og dagen er ikke 
gitt dem, la dem derfor arbeide 
her på stedet som om de skulle 
være her i flere år, og det skal 
tjene dem til deres beste.

18 Se, dette skal være et møn
ster for min tjener, Edward Part
ridge, og for andre steder, i alle 
menigheter.

19 Og den som finnes å være 
en trofast, rettferdig og klok 
a forvalter, skal gå inn til sin 

 4 a dvs Kapittel 20 kalles 
 Kristi kirkes artikler 
og pakter.  
L&p 33:14; 42:13.  
vs Pakt.

 6 a 1 Pet 2:13;  
L&p 98:5–7.

  b L&p 58:21–22.
 8 a L&p 84:104.

  b L&p 104:15–18.
 9 a vs Ærlig, ærlighet.
  b L&p 38:27.  

vs Enhet, enighet.
 10 a dvs en annen gren 

av Kirk en, ikke et 
annet kirkesamfunn.

 12 a vs Felles samtykke.
 13 a L&p 42:55.  

vs Lagerhus.
  b L&p 42:33–34, 55;  

82:17–19.
 15 a L&p 51:2.
 16 a dvs Kirtland, 

Ohioområdet.
 19 a Mat 24:45–47.  

vs Forvalter, 
forvaltning.
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b Herres glede og skal arve evig 
liv.

20 Sannelig sier jeg dere, jeg 

er  Jesus  Kristus. Jeg a kommer 
hastig og i en b time dere ikke 
tenker. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 52
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirk ens eldster 
i Kirtland, Ohio, den 6.  juni 1831. En konferanse som begynte den 
3.  og ble avsluttet den 6.  juni var blitt avholdt i Kirtland. Under 
denne konferansen ble de første spesifikke ordinasjonene til høyprest 
utført, og enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble 
observert og refset.

1–2: Neste konferanse skal av-
holdes i Missouri. 3–8: Bestemte 
eldster får i oppdrag å reise sam-
men. 9–11: Eldstene skal under-
vise i det som apostler og profeter 
har skrevet. 12–21: De som blir 
opplyst av Ånden, frembringer 
lovprisningens og visdommens 
frukter. 22–44: En rekke eldster 
blir utpekt til å forkynne evange-
liet mens de er underveis til konfe-
ransen i Missouri.

Se, så sier Herren til de eldster 
han har a kalt og utvalgt i disse 
siste dager ved sin Ånds røst:

2 Jeg, Herren, vil tilkjennegi 
for dere hva jeg vil dere skal 
gjøre fra nå av og frem til neste 
konferanse, som skal avholdes i 
Missouri, i det a landområde jeg 
vil b innvie til mitt folk som er 
en c levning av Jakob, og de som 
er arvinger ifølge d pakten.

3 Derfor, sannelig sier jeg 
dere, la mine tjenere, Joseph 

Smith jr. og Sidney Rigdon, ta 
fatt på sin reise så snart de har 
gjort forberedelser til reisen til 
Missouris land og kan forlate 
sine hjem.

4 Og hvis de er trofaste mot 
meg, skal det gjøres kjent for 
dem hva de skal gjøre.

5 Og hvis de er trofaste, skal 
også deres alles a arveland gjø
res kjent for dem.

6 Men hvis de ikke er trofaste, 
skal de bli avskåret, ja, som jeg 
vil, og som det synes meg best.

7 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, la min tjener Lyman 
Wight og min tjener John Cor
rill reise hurtig,

8 og la også min tjener John 
Murdock og min tjener Hyrum 
Smith reise til samme sted og 
legge veien om Detroit.

9 Og la dem reise derfra og 
forkynne ordet underveis og 
ikke si a noe annet enn det som 
b profeter og apostler har skrevet 

 19 b vs Glede.
 20 a Åp 22:6–16.
  b Mat 24:44.
52 1 a vs Kall, kalle, 

kalt av Gud.
 2 a L&p 57:1–3.

  b L&p 58:57; 84:3–4.
  c Sal 135:4;  

3 Ne 5:21–26.
  d Abr 2:6–11.  

vs Pakten med 
Abraham.

 5 a L&p 57:1–3.
 9 a Mosiah 18:19–20.
  b L&p 42:12; 52:36.  

vs Skriftene.
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 9 c vs Hellige ånd, Den;  
Talsmann;  
Undervise – Undervis 
med Ånden.

 10 a Mark 6:7;  
L&p 61:35.

  b Joh 1:26.
  c Apg 8:14–17.
 11 a Rom 9:28.

 12 a Luk 22:31;  
3 Ne 18:17–18.

 13 a Mat 25:23;  
L&p 132:53.

 15 a vs Sønderknust hjerte.
  b L&p 97:8.
  c vs Ordinanser.
 17 a L&p 66:8; 133:58.
  b vs Visdom.

 18 a Mat 3:10.
 19 a vs Dømmekraftens 

gave.
 20 a Mat 8:5–13.
 22 a L&p 56:5.  

vs Marsh, Thomas B.
 24 a vs Partridge, Edward.
 26 a vs Pratt, Parley 

Parker.

og det som læres dem av c Trøs
teren gjennom troens bønn.

10 La dem dra ut a to og to, og 
la dem forkynne slik i alle for
samlinger underveis, b døpe i 
vann, og ved c håndspåleggelse 
ved vannets bredd.

11 For så sier Herren: I hast vil 
jeg utføre min gjerning i a rett
ferdighet, for de dager kommer 
da jeg vil føre dommen frem til 
seier.

12 Og la min tjener, Lyman 
Wight, ta seg i vare, for Satan 
ønsker å a sikte ham som agner.

13 Og se, den som er a trofast, 
skal bli satt til å råde over me
get.

14 Og videre vil jeg gi dere et 
mønster i alle ting, så dere ikke 
blir ført vill, for Satan er på fer
de rundt omkring i landet og er 
i ferd med å forføre nasjonene.

15 Derfor, den som ber og har 
en a angrende ånd, ham vil jeg 
b motta hvis han adlyder mine 
c ordinanser.

16 Den som taler med en ang
rende ånd og bruker et sakt
modig og oppbyggende språk, 
han er av Gud hvis han adlyder 
mine ordinanser.

17 Og videre, den som skjelver 
under min makt, skal gjøres 
a sterk og skal frembringe lov
prisningens og b visdommens 
frukter i henhold til de åpenba

ringer og sannheter jeg har gitt 
dere.

18 Og videre, den som lar seg 
overvinne og a ikke bærer frukt 
etter dette mønster, er ikke av 
meg.

19 Derfor, etter dette mønster 
skal dere under enhver omsten
dighet a kjenne åndene under 
himmelen.

20 Og de dager er kommet da 
menneskene skal a få i henhold 
til sin tro.

21 Se, denne befaling er gitt 
til alle de eldster som jeg har 
utvalgt.

22 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, la min tjener a Thomas  B. 
Marsh og min tjener Ezra 
Thayre også dra avgårde til 
samme sted og forkynne ordet 
underveis.

23 Og videre, la min tjener 
Isaac Morley og min tjener Ezra 
Booth også begi seg på reise til 
samme sted og forkynne ordet 
underveis.

24 Og videre, la mine tjenere 
a Edward Partridge og Mar
tin Harris reise sammen med 
mine tjenere Sidney Rigdon og 
Joseph Smith jr.

25 La mine tjenere David 
Whitmer og Harvey Whitlock 
også dra avgårde til samme 
sted og forkynne underveis.

26 Og la mine tjenere a Parley P. 
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 26 b vs Pratt, Orson.
 32 a L&p 56:6–7.
 33 a Rom 15:20.
 34 a Joh 15:16;  

L&p 18:15–16.
 36 a Mosiah 18:19–20;  

L&p 52:9.

  b Joh 3:11.
  c vs Tro.
 37 a Mat 25:25–30.
 38 a L&p 79:1.
  b vs Prest, Det aronske 

prestedømme.
 39 a Alma 6:1.

  b vs Avgudsdyrkelse.
 40 a L&p 104:15–18.  

vs Fattig.
  b vs Velferd.
 41 a L&p 20:64.
 42 a vs Sion.
  b L&p 25:2; 57:1–3.

Pratt og b Orson Pratt også dra 
avgårde til samme sted og for
kynne underveis.

27 Og la mine tjenere Solomon 
Hancock og Simeon Carter også 
dra avgårde til samme sted og 
forkynne underveis.

28 Og la mine tjenere Edson 
Fuller og Jacob Scott også dra 
avgårde.

29 La mine tjenere Levi  W. 
Hancock og Zebedee Coltrin 
også dra avgårde.

30 La mine tjenere Reynolds 
Cahoon og Samuel  H. Smith 
også dra avgårde.

31 La mine tjenere Wheeler 
Baldwin og William Carter også 
dra avgårde.

32 Og la mine tjenere a Newel 
Knight og Selah J. Griffin begge 
bli ordinert og dra avgårde.

33 Ja, sannelig sier jeg, la alle 
disse dra avgårde til samme 
sted, men følge forskjellige 
reiseruter. Den ene skal ikke 
bygge på en annens a grunnvoll 
og heller ikke følge i en annens 
fotspor.

34 Den som er trofast, skal bli 
bevart og velsignet med rike 
a frukter.

35 Og videre sier jeg dere: la 
mine tjenere Joseph Wakefield 
og Solomon Humphrey dra av
gårde til de østlige områder.

36 La dem arbeide sammen 
med sine familier og ikke a for
kynne noe annet enn det som er 

av profeter og apostler, det de 
har b sett og hørt og med sikker
het c tror, så profetiene kan bli 
oppfylt.

37 På grunn av overtredelse la 
det som ble gitt til Heman Bas
set, bli a tatt fra ham og bli gitt 
til Simonds Ryder.

38 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, la Jared Carter a ordineres 
til prest, og la George James 
også ordineres til b prest.

39 La de øvrige eldster a våke 
over menighetene og forkynne 
ordet i områdene rundt om
kring, og la dem arbeide med 
sine egne hender, så det ikke 
blir praktisert hverken b avguds
dyrkelse eller ugudelighet.

40 Og kom ihu, i alle ting, de 
a fattige og b trengende, de syke 
og lidende, for den som ikke 
gjør disse ting, er ikke min di
sippel.

41 Og videre, la mine tjenere 
Joseph Smith jr., Sidney Rigdon 
og Edward Partridge ta med 
seg en skriftlig a anbefaling fra 
kirk en. Og la det bli skaffet til 
veie en slik til min tjener Oliver 
Cowdery.

42 Og således, ja, som jeg har 
sagt, hvis dere er trofaste, skal 
dere bli samlet så dere kan fry
de dere i a Missouris land, som 
er deres b arveland, men som nå 
er i deres fienders hender.

43 Men se, jeg, Herren, vil 
bygge byen hastig når tiden er 
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inne, og vil krone de trofaste 
med a glede og med fryd.

44 Se, jeg er  Jesus  Kristus, Guds 

Sønn, og jeg vil a løfte dem opp 
på den siste dag. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 53
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sid-
ney Gilbert i Kirtland, Ohio, den 8.  juni 1831. På Sidney Gilberts 
anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts arbeide og 
utnevnelse i Kirk en.

 43 a vs Glede.
 44 a L&p 88:96–98.
53 1 a vs Kall og 

utvelgelse;  
Utvalgte, De; 

   Utvelgelse.
 2 a vs Korsfestelse.
  b vs Verden;  

Verdslighet.
 3 a vs Syndsforlatelse.

  b vs Håndspåleggelse.
 4 a L&p 57:6, 8–10, 

14–15; 84:113.
 7 a vs Holde ut.

1–3: Sidney Gilberts kall og ut-
velgelse i Kirk en er å bli ordinert 
til eldste. 4–7: Han skal også være 
biskopens fullmektig.

Se, jeg sier deg, min tjener Sid
ney Gilbert, at jeg har hørt dine 
bønner, og du har påkalt meg 
for at det skulle bli tilkjenne
gitt for deg av Herren din Gud 
hva ditt kall og din a utvelgelse 
skulle være i den  kirke som jeg, 
Herren, har opprettet i disse sis
te dager.

2 Se, jeg, Herren, som ble 
a korsfestet for verdens synder, 
gir deg en befaling at du skal 
b forsake verden.

3 Iklé deg min ordinasjon, ja, 
til en eldste, for å forkynne tro 
og omvendelse og a syndsforla

telse ifølge mitt ord, og motta 
Den hellige ånd ved b håndspå
leggelse,

4 og også for å være en a full
mektig for denne  kirke på det 
sted som skal utpekes av bis
kopen ifølge de befalinger som 
senere skal bli gitt.

5 Og videre, sannelig sier jeg 
deg at du skal reise sammen 
med mine tjenere Joseph Smith 
jr. og Sidney Rigdon.

6 Se, disse er de første ordi
nanser som du skal motta, og 
de øvrige skal gjøres kjent på 
et senere tidspunkt i forhold til 
ditt arbeide i min vingård.

7 Og videre vil jeg du skal 
lære at bare den som a holder ut 
til enden, blir frelst. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 54
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i 
Kirtland i Ohio, den 10. juni 1831. Kirk ens medlemmer som bodde i 
Thompson i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse 
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1–6: De hellige må holde evange-
liets pakt for å finne barmhjertig-
het. 7–10: De må være tålmodige 
i trengsel.

Se, så sier Herren – ja, a Alfa og 
Omega, begynnelsen og en
den – ja, han som ble b korsfestet 
for verdens synder:

2 Se, sannelig, sannelig sier jeg 
deg, min tjener Newel Knight, 
at du skal stå fast i det embede 
jeg har utpekt deg til.

3 Og hvis dine brødre ønsker 
å unnslippe sine fiender, la dem 
omvende seg fra alle sine synd
er og virkelig angre og a ydmyke 
seg for meg.

4 Og ettersom de har brutt 
a pakten de sluttet med meg, er 
den b ugyldig og uten virkning.

5 Og ve den som bringer den
ne a forargelse, for det hadde 
vært bedre om han ble senket i 
havets dyp.

6 Men velsignet er de som har 
holdt pakten og fulgt budet, for 
de skal finne a barmhjertighet.

7 Derfor, kom dere ut herfra 
så deres fiender ikke overfaller 
dere, og dra avgårde og utpek 
hvem dere vil til å være deres 
leder og til å utbetale penger for 
dere.

8 Og således skal dere reise til 
områdene i vest, til a Missouris 
land, til lamanittenes grenser.

9 Og når dere har fullendt rei
sen, se, jeg sier dere: søk dere et 
a utkomme som andre mennes
ker, inntil jeg bereder et sted for 
dere.

10 Og videre, vær a tålmodige 
i trengsel inntil jeg b kommer, og 
se, jeg kommer hastig, og min 
lønn er med meg, og de som 
har c søkt meg tidlig, skal finne 
d hvile for sin sjel. Slik er det. 
Amen.

54 1 a Åp 1:8;  
L&p 19:1.  
vs Alfa og Omega.

  b vs Korsfestelse.
 3 a vs Ydmyk, å 

ydmyke, ydmykhet.
 4 a L&p 42:30–39.  

vs Innvie, 

   innvielsesloven.
  b L&p 58:32–33.
 5 a Mat 18:6–7.
 6 a vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.
 8 a L&p 52:42.
 9 a 1 Tess 4:11.
 10 a vs Tålmodighet.

  b Åp 22:12.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  c Ord 8:17.  
vs Bønn.

  d Mat 11:28–30.  
vs Hvile.

av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende. Etter 
sin misjon hos shakerne (se forordet til kapittel  49), hadde Leman 
Copley brutt pakten han hadde inngått om å innvie sin store gård til 
et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York kunne få en 
arv. Som følge av dette hadde Newel Knight (leder for medlemmene 
som bodde i Thompson) og andre eldster kommet til profeten for å 
spørre ham hvordan de skulle gå frem. Profeten adspurte Herren, og 
mottok denne åpenbaringen som befaler medlemmene i Thomson å 
forlate Leman Copleys gård og dra til Missouri.
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KAPITTEL 55
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William  W. 
Phelps i Kirtland, Ohio, den 14.  juni 1831. Trykkeren William  W. 
Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profe-
ten søkte opplysninger om ham av Herren.

1–3: William W. Phelps er kalt og 
utvalgt til å bli døpt, ordinert til 
eldste og til å forkynne evangeli-
et. 4: Han skal også skrive bøker 
til bruk for barn i Kirk ens skoler. 
5–6: Han skal reise til Missouri, 
hvor han skal arbeide.

Se, så sier Herren til deg, min 
tjener William – ja, hele a jordens 
Herre – du er kalt og utvalgt, og 
etter at du er blitt b døpt i vann, 
og hvis du gjør det med øyet 
fullt og helt vendt mot min ære, 
skal du få forlatelse for dine 
synder og motta Den hellige ånd 
ved c håndspåleggelse,

2 og så skal du bli ordinert av 
min tjener, Joseph Smith jr., til å 
være en eldste i denne  kirke, til 
å forkynne omvendelse og syn
denes a forlatelse ved dåp i Jesu 
 Kristi den levende Guds Sønns 
navn.

3 Og enhver som du legger 
dine hender på, og hvis de er 
angrende for mitt åsyn, skal 
du ha kraft til å gi Den hellige 
ånd.

4 Og videre skal du utpekes til 
å hjelpe min tjener, Oliver Cow
dery, med å trykke, velge ut og 
skrive a bøker for kirk ens skoler 
for at også små barn kan bli un
dervist slik det er velbehagelig 
for meg.

5 Og videre, sannelig sier jeg 
deg, av denne grunn skal du 
reise sammen med mine tjenere, 
Joseph Smith jr. og Sidney Rig
don, så du kan bli a bosatt i ditt 
arveland og utføre dette arbei
det.

6 Og videre la også min tje
ner Joseph Coe reise sammen 
med dem. Det øvrige skal gjø
res kjent senere, ja, som jeg vil. 
Amen.

55 1 a 5M 10:14;  
1 Ne 11:6;  
2 Ne 29:7.

  b vs Dåp, døpe.
  c vs Håndspåleggelse.
 2 a vs Syndsforlatelse.

 4 a L&p 88:118; 109:7, 14.
 5 a Amos 9:15.

KAPITTEL 56
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 15. juni 1831. Denne åpenbaringen refser Ezra Thayre for ikke å 
adlyde en tidligere åpenbaring (“budet” som det refereres til i vers 8) 
som Joseph Smith hadde mottatt for ham og som klargjorde Thayres 
plikter på Frederick G. Williams gård hvor han bodde. Den følgende 
åpenbaringen trekker også tilbake Thayres kall om å dra til Missouri 
sammen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22).
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1–2: De hellige må ta sitt kors opp 
og følge Herren for å oppnå frelse. 
3–13: Herren befaler og tilbake-
kaller, og de ulydige blir utstøtt. 
14–17: Ve de rike som ikke vil 
hjelpe de fattige, og ve de fattige 
hvis hjerter ikke er sønderknust. 
18–20: Velsignet er de fattige som 
er rene av hjertet, for de skal arve 
jorden.

Lytt, O folk, som a bekjenner 
mitt navn, sier Herren deres 
Gud, for se, min vrede er opp
tent mot de opprørske, og de 
skal kjenne min arm og min 
vrede når b hjemsøkelsens og 
vredens dag kommer over na
sjonene.

2 Og den som ikke vil ta sitt 
a kors opp og b følge meg og hol
de mine bud, skal ikke bli frelst.

3 Se, jeg, Herren, befaler, og 
den som ikke vil a adlyde etter 
at jeg har befalt, men bryter 
budet, skal bli b avskåret i min 
egen beleilige tid.

4 Derfor, jeg, Herren, befaler 
og a tilbakekaller som det synes 
meg best, og alt dette skal leg
ges på de b opprørskes hoder, 
sier Herren.

5 Derfor tilbakekaller jeg den 
befaling som ble gitt til mine 
tjenere, a Thomas  B. Marsh og 
Ezra Thayre, og gir en ny be
faling til min tjener Thomas, at 
han straks skal begi seg på vei 
til Missouris land, og min tjener 

Selah  J. Griffin skal også reise 
sammen med ham.

6 For se, jeg tilbakekaller den 
befaling som ble gitt til mine 
tjenere Selah J. Griffin og Newel 
Knight på grunn av den stivnak
kethet og opprørskhet som fin
nes blant mitt folk i Thompson.

7 Derfor, la min tjener Newel 
Knight være hos dem, og alle 
som vil og som er angrende for 
meg, kan dra avgårde og bli le
det av ham til det landområde 
som jeg har utpekt.

8 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at min tjener Ezra Thayre 
må omvende seg fra sin a stolt
het og selviskhet og adlyde den 
befaling jeg tidligere har gitt 
ham med hensyn til stedet hvor 
han bor.

9 Og hvis han vil gjøre dette, 
da det ikke skal bli noen oppde
ling av eiendommen, skal han 
likevel bli utpekt til å reise til 
Missouris land,

10 ellers skal han få tilbake 
pengene han har betalt, skal 
forlate stedet og skal bli a avskå
ret fra min  kirke, sier Herren, 
hærskarenes Gud,

11 og selv om himmel og jord 
forgår, skal disse ord ikke a for
gå, men skal bli oppfylt.

12 Og hvis min tjener Joseph 
Smith jr. er nødt til å betale 
pengene, se, da vil jeg, Herren, 
betale ham tilbake i Missouris 
land, for at de som han skal få 

56 1 a L&p 41:1.
  b Jes 10:3–4;  

Mormon 9:2;  
L&p 1:13–14; 124:10.

 2 a Luk 14:27.
  b 1 Pet 2:21;  

2 Ne 31:10–13; 

   Moroni 7:11.  
vs  Jesus  Kristus – 
Eksempel, Jesu  Kristi.

 3 a vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

  b L&p 1:14–16; 50:8.
 4 a L&p 58:31–33.

  b vs Opprør.
 5 a vs Marsh, Thomas B.
 8 a vs Stolthet.
 10 a vs Utelukkelse.
 11 a 2 Ne 9:16.
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dem av, kan bli belønnet i for
hold til det de gjør,

13 for i forhold til det de gjør, 
skal de få, ja, endog jord til arv.

14 Se, så sier Herren til mitt 
folk. Dere har mange ting å gjø
re og mye å omvende dere fra, 
for se, deres synder er kommet 
opp for meg og er ikke tilgitt 
fordi dere forsøker å a gå deres 
egne veier.

15 Og deres hjerter er ikke 
tilfreds, og dere adlyder ikke 
sannheten, men finner a behag i 
urettferdighet.

16 Ve dere a rike, som ikke vil 
b gi av deres midler til de c fat
tige, for deres d rikdommer vil 
forderve deres sjeler, og slik 
skal deres klage være på hjem
søkelsens, dommens og vredens 
dag: e Innhøstningen er forbi, 
sommeren er til ende, men min 
sjel er ikke frelst!

17 Ve dere a fattige, hvis hjerte 
ikke er sønderknust, hvis ånd 
ikke er angrende, hvis buk aldri 
mettes, og hvis hender ikke hol
der seg borte fra andre mennes
kers gods, hvis øyne er fulle av 
b begjær, og som ikke vil arbeide 
med deres egne hender!

18 Men velsignet er de a fatti
ge som er rene av hjertet, hvis 
hjerte er b sønderknust og hvis 
ånd er angrende, for de skal se 
c Guds rike komme i kraft og 
stor herlighet til sin utfrielse, for 
d jordens fedme skal være deres.

19 For se, Herren skal komme, 
og hans a lønn skal være med 
ham. Han skal lønne enhver, og 
de fattige skal fryde seg.

20 Og deres avkom skal a arve 
jorden fra generasjon til genera
sjon evindelig og alltid. Og nå 
taler jeg ikke mer til dere. Slik 
er det. Amen.

 14 a Jak bok 4:10.
 15 a Alma 41:10;  

3 Ne 27:11.
 16 a Jer 17:11;  

2 Ne 9:30.
  b vs Almisser.
  c Ord 14:31;  

Alma 5:55–56.  
vs Fattig.

  d Jak brev 5:3.
  e Jer 8:20;  

Alma 34:33–35;  
L&p 45:2.

 17 a Mosiah 4:24–27;  
L&p 42:42; 68:30–32.

  b vs Begjære.
 18 a Mat 5:3, 8; Luk 6:20;  

3 Ne 12:3.  

vs Fattig.
  b vs Sønderknust  

hjerte.
  c vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  d vs Jord.
 19 a Åp 22:12; L&p 1:10.
 20 a Mat 5:5;  

L&p 45:56–58.

KAPITTEL 57
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, 
Missouri, den 20.  juli 1831. I overensstemmelse med Herrens befal-
ing om å dra til Missouri hvor han ville åpenbare “deres arveland” 
(kapittel  52), hadde eldstene reist fra Ohio til Missouris vestlige 
grense. Joseph Smith grunnet over lamanittenes tilstand og spurte 
undrende: “Når skal villmarken blomstre som en rose? Når skal Sion 
bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, hvortil alle 
nasjoner skal komme i de siste dager?” Deretter mottok han denne 
åpenbaringen.
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1–3: Independence, Missouri, er 
det sted hvor byen Sion og tem-
pelet skal ligge. 4–7: De hellige 
skal kjøpe jord og motta en arve-
lodd i dette området. 8–16: Sidney 
Gilbert skal starte en forretning, 
William W. Phelps skal være bok-
trykker, og Oliver Cowdery skal 
redigere stoff for utgivelse.

Lytt, O min kirkes eldster, sier 
Herren deres Gud, dere som på 
min befaling har samlet dere i 
dette landområde som er a Mis
souris land  – det b landområde 
jeg har utvalgt og c innviet til 
d de helliges innsamling.

2 Derfor er dette det lovede 
land, og det a sted hvor byen 
b Sion skal ligge.

3 Og så sier Herren deres 
Gud: Hvis dere vil motta vis
dom, her er visdom. Se, det 
sted som nå kalles Indepen
dence, er stedets sentrum, og 
a tempeltomten ligger på et 
jordstykke mot vest ikke langt 
fra rådhuset.

4 Derfor, det er visdom at 
dette landområdet skulle a kjø
pes av de hellige, og likeså 
ethvert jordstykke som ligger 
mot vest, helt til grenselinjen 
som klart skiller mellom b jøde 
og hedning,

5 og likeledes ethvert jordstyk
ke som grenser til prærien i den 
utstrekning mine disipler er 

istand til å a kjøpe jord. Se, dette 
er visdom, at de kan b erverve 
det til en evig arv.

6 Og la min tjener Sidney 
Gilbert forbli i det embede jeg 
har utpekt ham til  – til å motta 
penger, til å være en a fullmektig 
for kirk en og til å kjøpe jord i 
alle områdene rundt omkring, 
så langt det kan gjøres i rettfer
dighet og som visdom tilsier.

7 Og la min tjener a Edward 
Partridge forbli i det embede 
jeg har utpekt ham til, og sam
men med dem han har utpekt 
til å hjelpe seg, b gi de hellige 
deres arv slik jeg har befalt.

8 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at min tjener Sidney Gil
bert skal bosette seg på dette 
sted og begynne en forretning 
hvor han kan selge varer uten å 
bedra, så han kan få penger til å 
kjøpe jord til gavn for de helli
ge og skaffe alle ting disiplene 
trenger, så de kan bosette seg på 
sin arvelodd.

9 Og la likeledes min tjener 
Sidney Gilbert skaffe seg en 
bevilling, se, her er visdom, og 
den som leser, la ham forstå, så 
han også kan sende varer til fol
ket, ja, med hvem han vil som 
er ansatt i hans tjeneste,

10 og således sørge for mine 
hellige, så mitt evangelium kan 
bli forkynt for dem som sitter i 
a mørke og i b dødsskyggens dal.

57 1 a L&p 52:42.
  b L&p 29:7–8; 

45:64–66.
  c L&p 61:17.
  d vs Israel – Israels 

innsamling.
 2 a L&p 28:9; 42:9, 62.
  b vs Sion.

 3 a L&p 58:57; 97:15–17.
 4 a L&p 48:4.
  b dvs Jøde henviser 

her til lamanittene, 
og hedning til de 
hvite nybyggerne.

 5 a L&p 58:49, 51; 
101:68–74.

  b L&p 56:20.
 6 a L&p 53.
 7 a L&p 58:24.  

vs Partridge, Edward.
  b L&p 41:9–11; 58:14–18.
 10 a Jes 9:2; Mat 4:16.  

vs Mørke, åndelig.
  b Sal 23:4.
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11 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, la min tjener a William  W. 
Phelps bosette seg på dette sted 
og være kirk ens b boktrykker.

12 Og se, hvis verden mottar 
hans skrivelser  – se, her er vis
dom  – skal han skaffe alt han 
kan skaffe i rettferdighet for de 
helliges gavn.

13 Og la min tjener a Oliver 
Cowdery hjelpe ham, ja, slik jeg 
har befalt, med alle oppgaver 
jeg skal gi ham, med å kopiere, 
renskrive og velge ut, så alle 
ting kan være riktige for meg, 
slik det gjennom ham skal bli 
bekreftet av Ånden.

14 Og således skal de som jeg 
har nevnt, bosette seg med sine 
familier i Sions land så snart 
som mulig for å gjøre de ting 
som jeg har sagt.

15 Og nå, når det gjelder inn
samlingen – la biskopen og full
mektigen gjøre forberedelser for 
de familier som er blitt befalt 
å komme til dette sted så snart 
som mulig, og la dem bosette 
seg på sin arvelodd.

16 Og de øvrige, både eldster 
og medlemmer, skal få flere 
direktiver senere. Slik er det. 
Amen.

 11 a vs Phelps, William W.
  b L&p 58:37, 40–41.

 13 a vs Cowdery, Oliver.
58 1 a L&p 57:1–8.

 2 a Mosiah 2:22.

KAPITTEL 58
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson 
fylke, Missouri, den 1.  august 1831. Tidligere, på den første sab-
bat etter at profeten og hans følge ankom Jackson fylke, Missouri, 
hadde en gudstjeneste blitt avholdt, og to medlemmer hadde blitt 
innlemmet ved dåp. I løpet av samme uke ankom noen av de hellige 
fra Thompson gren i Colesville, og andre (se kapittel  54). Mange 
var ivrige etter å få vite Herrens vilje angående dem på det nye 
innsamlingsstedet.

1–5: De som holder ut i trengsel, 
vil bli kronet med herlighet. 6–12: 
De hellige skal forberede seg til 
Lammets bryllup og Herrens mål-
tid. 13–18: Biskoper er dommere 
i Israel. 19–23: De hellige skal 
adlyde landets lover. 24–29: Men-
neskene skulle bruke sin handlefri-
het til å gjøre godt. 30–33: Herren 
befaler og tilbakekaller. 34–43: For 
å omvende seg, må menneskene 
bekjenne sine synder og avstå fra 

dem. 44–58: De hellige skal kjø-
pe sin arv og samles i Missouri. 
59–65: Evangeliet må forkynnes 
for enhver skapning.

Lytt, O min kirkes eldster, lån 
øre til mitt ord og lær av meg 
hva jeg vil med dere og også 
med a dette landområde som jeg 
har sendt dere til.

2 For sannelig sier jeg dere, 
velsignet er den som a holder 
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 2 b 1 Pet 4:6.
  c 2 Tess 1:4.
  d vs Motgang.
 3 a vs Gud,  

guddommen.
  b vs Herlighet.
 4 a Sal 30:6;  

L&p 101:2–7; 
103:11–14; 109:76.

  b vs Velsigne,  
velsignet,  

velsignelse.
  c vs Krone;  

Opphøyelse.
  d Rom 8:17–18;  

L&p 136:31.
 5 a 5M 11:18–19.
 6 a L&p 29:8.
  b vs Vitne, vitnesbyrd.
 7 a vs Sion.
 8 a vs Fattig.
  b Jes 25:6.

 11 a Mat 22:1–14;  
Åp 19:9;  
L&p 65:3.

  b Luk 14:16–24.
 13 a Mika 4:2.
 14 a vs Partridge, Edward.
 15 a 1 Kor 10:12.
 17 a L&p 107:72–74.  

vs Biskop.
  b vs Guds sønner 

og døtre.

mine bud, enten i liv eller b død, 
og den som er c trofast i d treng
sel, skal få større lønn i himme
lens rike.

3 Dere kan ikke med deres 
naturlige øyne i øyeblikket se 
hvilken plan deres a Gud har 
med det som skal komme her
etter, og den b herlighet som skal 
følge etter stor trengsel.

4 For etter stor a trengsel kom
mer b velsignelsene. Derfor 
kommer dagen da dere skal bli 
c kronet med stor d herlighet. Ti
men er ikke ennå, men er nær 
for hånden.

5 Husk dette som jeg forteller 
dere på forhånd, så dere kan 
a bevare det i deres hjerte og 
motta det som skal følge.

6 Se, sannelig sier jeg dere, 
av denne grunn har jeg sendt 
dere, for at dere kunne være 
lydige og for at deres hjerter 
kunne være a rede til å bære 
b vitnesbyrd om det som skal 
komme,

7 og også for at dere kunne få 
æren av å legge grunnvollen til 
og vitne om det landområde 
hvor Guds a Sion skal ligge.

8 Og også for at det kunne 
gjøres istand til gjestebud med 
fete retter for de a fattige, ja, et 
gjestebud med fete retter, med 
klaret, b gammel vin så jorden 

kan vite at profetenes ord ikke 
skal forgå,

9 ja, et måltid i Herrens hus, 
godt tilberedt, og dit skal alle 
nasjoner bli innbudt.

10 Først de rike og de lærde, 
de vise og de edle,

11 og deretter kommer min 
mektige dag da de fattige, de 
lamme og de blinde og de døve 
skal komme til a Lammets bryl
lup og ta del i b Herrens måltid, 
tilberedt for den store dag som 
skal komme.

12 Se, jeg, Herren, har sagt det.
13 Og for at a vitnesbyrdet kan 

gå ut fra Sion, ja, fra Guds arve
stads munn,

14 ja, av denne grunn har jeg 
sendt dere hit og har utvalgt 
min tjener a Edward Partridge, 
og har gitt ham en oppgave i 
dette land.

15 Men hvis han ikke omven
der seg fra sine synder, som 
er hjertets vantro og blindhet, 
må han vokte seg så han ikke 
a faller.

16 Se, han er gitt en oppgave, 
og den vil ikke bli gitt igjen.

17 Og den som har denne 
oppgave, er utpekt til å være en 
a dommer i Israel slik det var i 
fordums dager, for å fordele 
Guds arveland mellom hans 
b barn,
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 18 a vs Profet.
 21 a Luk 20:22–26;  

L&p 98:4–10;  
Trosart 1:12.  
vs Myndigheter.

 22 a vs  Jesus  Kristus;  
Messias;  
Tusenårsriket.

 23 a vs Lov.
 24 a L&p 51:13;  

70:7–11.
 26 a Mat 24:45–51;  

L&p 107:99–100.
 27 a vs Flid;  

Gjerninger.
 28 a vs Handlefrihet.

 29 a vs Fordømme, 
fordømmelse.

 30 a Jes 45:9–10;  
Hel 12:6.

 31 a L&p 1:37–38;  
82:10.

 32 a L&p 56:3–4.
 33 a L&p 29:45.

18 og for å dømme hans folk 
ved de rettferdiges vitneprov 
og ved hjelp av sine rådgivere 
i henhold til rikets lover, som 
er gitt ved a Guds profeter.

19 For sannelig sier jeg dere, 
min lov skal holdes i dette land.

20 La ingen tro han er hersker, 
men la Gud herske over han 
som dømmer ifølge sin egen 
vilje, eller med andre ord, over 
ham som gir råd eller sitter på 
dommersetet.

21 La ingen bryte a landets lov
er, for den som holder Guds lo
ver, har intet behov for å bryte 
landets lover.

22 Derfor, innordne dere un
der de myndigheter som er, 
inntil a han regjerer som har rett 
til å regjere og legger alle fien
der under sine føtter.

23 Se, de a lover som dere har 
mottatt fra min hånd, er kirk
ens lover, og i dette lys skal 
dere betrakte dem. Se, her er 
visdom.

24 Og nå, som jeg sa om min 
tjener Edward Partridge, dette 
er bostedet for ham og dem han 
har utpekt til sine rådgivere, og 
også bostedet for ham som jeg 
har utpekt til å ta vare på mitt 
a lagerhus.

25 Derfor, la dem bringe sine 
familier hit til dette sted etter å 
ha rådført seg med hverandre 
og med meg.

26 For se, det er ikke tjenlig 
at jeg befaler i alle ting, for den 
som må befales i alle ting, er en 
a doven og ikke en klok tjener, 
derfor får han ingen lønn.

27 Sannelig sier jeg, menne
skene skulle a arbeide ivrig for 
en god sak, og gjøre mange ting 
av egen fri vilje og tilveiebringe 
mye rettferdighet.

28 For de har kraften i seg til 
å a handle som de vil, og hvis 
menneskene gjør godt, skal de 
på ingen måte miste sin lønn.

29 Men den som ikke gjør noe 
før han blir befalt, og mottar et 
bud med et tvilende hjerte og 
er sen til å holde det, er a for
dømt.

30 Hvem er jeg, sier Herren, 
a menneskets skaper, som vil 
holde den uskyldig som ikke 
holder mine bud?

31 Hvem er jeg, sier Herren, 
som har gitt et a løfte som ikke 
er blitt oppfylt?

32 Jeg befaler, og menneskene 
adlyder ikke, jeg a tilbakekaller, 
og de får ikke velsignelsen.

33 Da sier de i sitt hjerte: 
Dette er ikke Herrens verk, 
for hans løfter er ikke oppfylt. 
Men ve slike, for deres lønn 
venter dem a nedenfra og ikke 
ovenfra.

34 Og nå gir jeg dere videre 
instrukser om dette landom
råde.
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 35 a L&p 42:30–32.
 37 a L&p 57:11–12.
 39 a 2 Ne 26:29;  

L&p 121:34–37.
 40 a vs Phelps, William W.
 42 a vs Omvende, 

omvendelse.

  b Jes 1:18.  
vs Tilgi.

  c Jes 43:25.
 43 a L&p 19:20; 64:7.  

vs Bekjenne, 
bekjennelse.

  b L&p 82:7.

 45 a 5M 33:17.  
vs Israel – Israels 
innsamling.

 47 a L&p 68:8.
 48 a dvs Kirk ens grener.
 49 a vs Sion.
 50 a L&p 63:55–56.

35 Jeg har en vis hensikt med 
at min tjener Martin Harris 
skulle være et eksempel for 
kirk en ved å a gi sine penger til 
kirk ens biskop.

36 Og også, dette er en lov for 
ethvert menneske som kommer 
til dette landområde for å mot
ta en arv, at det skal gjøre med 
sine penger som loven bestem
mer.

37 Og det er også visdom i å 
kjøpe jord i Independence til 
det sted hvor lagerhuset og 
a trykkeriet skal ligge,

38 og andre retningslinjer an
gående min tjener Martin Har
ris skal bli gitt ham av Ånden så 
han kan motta sin arv som det 
synes ham best,

39 og la ham omvende seg fra 
sine synder, for han trakter etter 
a verdens ros.

40 Og la også min tjener a Wil
liam  W. Phelps forbli i det em
bedet jeg har utpekt ham til og 
motta sin arv på dette sted,

41 og han trenger også å om
vende seg, for jeg, Herren, er 
ikke tilfreds med ham, for han 
søker å fremheve seg selv, og 
er ikke tilstrekkelig ydmyk for 
meg.

42 Se, den som har a omvendt 
seg fra sine synder er b tilgitt, for 
jeg Herren, c kommer dem ikke 
mer ihu.

43 Ved dette kan dere vite 
om et menneske omvender 

seg fra sine synder  – se, han 
vil a bekjenne dem og b avstå 
fra dem.

44 Og nå, sannelig sier jeg om 
de øvrige av min kirkes eld
ster  – tiden er ennå ikke kom
met, og det vil gå mange år før 
de mottar sin arv på dette sted, 
med mindre de søker den gjen
nom troens bønn, kun slik det 
blir anvist dem av Herren.

45 For se, de skal a drive folket 
sammen fra jordens ender.

46 Derfor, samle dere, og de 
som ikke er utpekt til å bli på 
dette sted, la dem forkynne 
evangeliet i områdene rundt 
omkring og deretter vende til
bake til sine hjem.

47 La dem forkynne underveis 
og a bære vitnesbyrd om sann
heten på alle steder, og kalle på 
de rike, høy og lav, og de fattige 
til å omvende seg.

48 Og la dem opprette a menig
heter hvis jordens innbyggere 
vil omvende seg.

49 Og la det utpekes en full
mektig ved kirk ens stemme for 
menigheten i Ohio, og han skal 
motta penger for å kjøpe land
områder i a Sion.

50 Og jeg gir til min tjener 
Sidney Rigdon en befaling at 
han skal gi en a skriftlig beskri
velse av Sions land og redegjø
re for Guds vilje slik det skal 
bli tilkjennegitt for ham ved 
Ånden.
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 53 a L&p 63:27–31.
 57 a L&p 57:3; 84:3–5, 

31; 97:10–17.
 58 a vs Felles samtykke.

 59 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 60 a vs Refse, refselse.
 64 a vs Forkynne.
  b vs Tegn.

 65 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

51 Og et brev og en tegnings
liste skal fremlegges i alle me
nighetene for å skaffe penger 
som skal overlates til biskopen 
selv eller hans fullmektig – slik 
han synes best eller som han fo
reskriver – til innkjøp av jord til 
arv for Guds barn.

52 For se, sannelig sier jeg 
dere, Herren vil at disiplene og 
menneskenes barn skal åpne 
sine hjerter så de kan kjøpe hele 
dette landområde så snart tiden 
tillater det.

53 Se, her er visdom. La dem 
gjøre dette, ellers får de ingen 
a arv uten at det skjer ved blods
utgytelse.

54 Og videre, etter hvert som 
det kjøpes jord, la det da også 
bli sendt til dette landområde 
alle slags arbeidere som kan ar
beide for Guds hellige.

55 La alle disse ting skje med 
orden, og la biskopen eller kirk
ens fullmektig fra tid til annen 
bekjentgjøre hvilke privilegier 
som gjelder i dette landområde.

56 Og la ikke innsamlingsar
beidet skje i hast eller ved flukt, 
men la det skje etter råd fra 
kirk ens eldster på konferansene 
ifølge den kunnskap de mottar 
fra tid til annen.

57 Og la min tjener Sidney Rig
don hellige og innvie dette sted 
og a tempeltomten til Herren.

58 Og la det bli sammenkalt til 
et konferansemøte, og la deret
ter mine tjenere Sidney Rigdon 
og Joseph Smith jr. reise tilbake 

sammen med Oliver Cowdery 
for å fullføre det gjenstående ar
beide jeg har pålagt dem i deres 
eget landområde, og det som 
gjenstår ifølge det a konferanse
ne bestemmer.

59 Og la ingen vende tilbake 
fra dette sted uten at han un
derveis a bærer vitnesbyrd om 
det han vet og med sikkerhet 
tror.

60 La det som ble gitt til Ziba 
Peterson bli fratatt ham, men 
la ham få beholde sitt medlem
skap i kirk en og arbeide med 
sine egne hender sammen med 
brødrene inntil han er tilstrek
kelig a refset for alle sine synder, 
for han bekjenner dem ikke, 
men forsøker å skjule dem.

61 La de øvrige eldster i den
ne  kirke som kommer til dette 
sted – noen av dem er overmåte 
rikt velsignet – også avholde en 
konferanse på dette sted.

62 Og la min tjener Edward 
Partridge lede den konferansen 
som skal avholdes av dem.

63 Og la dem også vende 
tilbake, forkynne evangeliet 
underveis, og bære vitnesbyrd 
om det som er blitt åpenbart til 
dem.

64 For sannelig, røsten må 
utgå fra dette sted til hele ver
den, til jordens ytterste deler, 
evangeliet må bli a forkynt for 
enhver skapning, med b tegn 
som følger dem som tror.

65 Og se, Menneskesønnen 
a kommer. Amen.
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KAPITTEL 59
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, 
Missouri, den 7.  august 1831. Forut for denne åpenbaringen ble 
landområdet innviet slik Herren hadde befalt, og tomten til det frem-
tidige tempelet ble innviet. På den dagen da åpenbaringen ble mot-
tatt, døde Polly Knight, Joseph Knight seniors hustru, og hun ble det 
første medlemmet av Kirk en som døde i Sion. De tidlige medlemmene 
beskrev denne åpenbaringen som en “instruks til de hellige i hvordan 
de skulle overholde sabbaten og hvordan de skulle faste og be”.

1–4: De trofaste hellige i Sion vil 
bli velsignet. 5–8: De skal elske 
og tjene Herren og holde Hans 
bud. 9–19: Ved å holde Herrens 
dag hellig blir de hellige velsignet 
både timelig og åndelig. 20–24: 
De rettferdige får løfte om fred 
i denne verden og evig liv i den 
kommende verden.

Se, velsignet er de, sier Herren, 
som er kommet opp til dette 
land med a øyet fullt og helt 
vendt mot min ære, i overens
stemmelse med mine befalinger.

2 For de som lever, skal a arve 
jorden, og de som b dør, skal 
hvile fra sitt arbeide, og deres 
gjerninger skal følge dem, og de 
skal motta en c krone i min d Fa
ders boliger som jeg har beredt 
for dem.

3 Ja, velsignet er de hvis føtter 
står på Sions land og som har 

vært lydige mot mitt evangeli
um, for de skal motta jordens 
gode ting som lønn, og den skal 
gi sin grøde i a rikt monn.

4 Og de skal også bli kronet 
med velsignelser fra det høye, 
ja, og ikke med få bud, og med 
a åpenbaringer når tiden er inne, 
de som er b trofaste og c flittige 
for meg.

5 Derfor gir jeg dem et bud 
som sier: Du skal a elske Herren 
din Gud av hele ditt b hjerte og 
av all din makt, sinn og styrke, 
og i Jesu  Kristi navn skal du 
c tjene ham.

6 Du skal elske din a neste som 
deg selv. Du skal ikke b stjele, 
heller ikke drive c hor eller d slå 
ihjel eller gjøre noe lignende.

7 Du skal a takke Herren din 
Gud i alle ting.

8 Du skal gi Herren din Gud 
et a offer i b rettferdighet, ja, et 

59 1 a Mat 6:22–24;  
L&p 88:67.

 2 a Mat 5:5;  
L&p 63:20, 48–49.

  b Åp 14:13.  
vs Død, fysisk; 
Paradis.

  c vs Krone; 
Opphøyelse.

  d Joh 14:2;  
L&p 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a 1M 4:12; Moses 5:37.
 4 a L&p 42:61; 76:7;  

98:12; 121:26–29.  
vs Åpenbaring.

  b vs Verdig, verdighet.
  c vs Flid.
 5 a 5M 11:1; Mat 22:37;  

Moroni 10:32;  
L&p 20:19.  
vs Kjærlighet.

  b vs Hjerte.
  c vs Tjeneste.

 6 a vs Fellesskap.
  b vs Stjele.
  c vs Hor.
  d vs Mord.
 7 a Sal 92:1; Alma 37:37;  

L&p 46:32.  
vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

 8 a vs Offer.
  b vs Rettferdig, 

rettferdighet.
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sønderknust hjerte og en c ang
rende ånd.

9 Og for at du mer fullkom
ment kan holde deg a ubesmittet 
av verden, skal du gå til bøn
nens hus og ofre dine sakra
menter på min b hellige dag,

10 for sannelig, dette er en dag 
som er gitt dere til å hvile fra 
deres arbeide og til å a vie deres 
andakt til Den Aller Høyeste.

11 Ikke desto mindre skal dine 
løfter bli gitt i rettferdighet alle 
dager og til alle tider.

12 Men husk at på denne 
Herrens dag skal du ofre dine 
a gaver og dine sakramenter til 
Den Aller Høyeste og b bekjenne 
dine synder for dine brødre og 
for Herren.

13 Og på denne dag skal du 
ikke gjøre noen andre ting enn 
å tilberede din mat i hjertets yd
mykhet og i all enkelhet for at 
din a faste kan være fullkommen, 
eller med andre ord, for at din 
b glede kan være fullkommen.

14 Sannelig, dette er faste og 
bønn, eller med andre ord, gle
de og bønn.

15 Og i den grad dere gjør 
dette med a takksigelse, med 
b glade c hjerter og blidt åsyn  – 
ikke med mye d latter, for det er 
synd  – men med et frydefullt 
hjerte og blidt åsyn –

16 sannelig sier jeg, at i den 

grad dere gjør dette, skal jor
dens fylde være deres, dyrene 
på marken, fuglene i luften og 
det som ferdes i trærne og beve
ger seg på jorden,

17 ja, urtene og de gode ting 
som kommer av jorden, enten 
til mat eller klær, til hus eller 
låve, til frukthaver, haver eller 
vingårder,

18 ja, alt som kommer av a jor
den i sin egen årstid, er skapt 
for å være til gavn for mennesk
et og for å brukes av mennesk
et  – både for å behage øyet og 
glede hjertet,

19 ja, til mat og klær, til smak 
og lukt, til å styrke legemet og 
opplive sjelen.

20 Og det behager Gud at han 
har gitt alt dette til mennesket; 
for i denne hensikt ble de skapt, 
for å brukes med måte, ikke 
med overdådighet og heller 
ikke ved tvang.

21 Og ved intet a krenker men
nesket Gud mer, og mot ingen 
er hans vrede mer opptent, enn 
mot dem som b ikke anerkjenner 
hans hånd i alle ting og ikke 
holder hans bud.

22 Se, dette er i henhold til lo
ven og profetene, besvær meg 
derfor ikke mer med denne sak.

23 Men lær at den som gjør 
a rettferdige gjerninger, skal 
få sin b lønn, ja, c fred i denne 

 8 c vs Sønderknust  
hjerte.

 9 a Jak brev 1:27.
  b vs Sabbatsdagen.
 10 a vs Tilbe, tilbedelse.
 12 a dvs offergaver, enten 

tid, talenter, midler, 
i tjeneste for Gud 
og medmennesker. 
vs Offer.

  b vs Bekjenne, 
bekjennelse.

 13 a vs Faste.
  b vs Glede.
 15 a vs Takknemlig, 

takknemlighet, 
takksigelse.

  b 2M 25:2;  
L&p 64:34.

  c Ord 17:22.

  d L&p 88:69.
 18 a vs Jord.
 21 a vs Krenke.
  b Job 1:21.
 23 a vs Rettferdig, 

rettferdighet.
  b vs Velsigne, velsignet, 

velsignelse.
  c Mat 11:28–30.  

vs Fred.
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verden, og d evig liv i den kom
mende verden.

24 Jeg, Herren, har talt det, og 

Ånden bærer vitnesbyrd om 
det. Amen.

KAPITTEL 60
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, 
Jackson fylke, Missouri, den 8. august 1831. Ved denne anledningen 
ønsket eldstene som hadde reist til Jackson fylke og deltatt i innviel-
sen av landområdet og tempeltomten, å vite hva de skulle gjøre.

 23 d L&p 14:7.
60 2 a Ef 6:19–20.
  b Mat 25:14–30.  

vs Frykt – Frykt 
for mennesker 

   (menneskefrykt).
  c Luk 8:16, 18.
 3 a Mark 4:25;  

L&p 1:33.
 4 a Alma 43:50.

  b Jes 62:3; Sak 9:16;  
Mal 3:17;  
L&p 101:3.

 7 a vs Hellighet.
  b vs Tilgi.

1–9: Eldstene skal forkynne evan-
geliet i de ugudeliges forsamlin-
ger. 10–14: De skulle ikke sløse 
med tiden og heller ikke begrave 
sine talenter. 15–17: De kan tvette 
sine føtter som et vitnesbyrd mot 
dem som forkaster evangeliet.

Se, så sier Herren til sin kirkes 
eldster som i hast skal vende 
tilbake til den del av landet de 
kom fra. Se, det behager meg at 
dere er kommet hit opp.

2 Men i noen har jeg ikke be
hag, for de vil ikke åpne sin 
a munn, men på grunn av b men
neskefrykt c skjuler de det talent 
som jeg har gitt dem. Ve slike, 
for min vrede er opptent mot 
dem.

3 Og det skal skje at hvis de 
ikke er mer trofaste mot meg, 
skal også det de har, bli a tatt fra 
dem.

4 For jeg, Herren, hersker 
i himmelen oventil og blant 
a jordens hærstyrker, og på 
den dag jeg skal samle mine 

b juveler, skal alle mennesker 
vite hvordan Guds kraft til
kjennegis.

5 Men sannelig, jeg vil tale til 
dere om deres reise til det sted 
dere kom fra. La et fartøy byg
ges eller kjøpes ettersom dere 
synes best, det spiller ingen rol
le for meg, og reis i hast til det 
sted som kalles St. Louis.

6 Og derfra skal mine tjenere – 
Sidney Rigdon, Joseph Smith 
jr. og Oliver Cowdery – reise til 
Cincinnati.

7 Og la dem på dette sted 
oppløfte sin røst og forkynne 
mitt ord med høy stemme, uten 
vrede eller tvil, og løfte hellige 
hender over dem. For jeg kan 
gjøre dere a hellige, og deres 
synder er dere b tilgitt.

8 Og la de øvrige reise fra St. 
Louis to og to, og forkynne or
det i de ugudeliges forsamlin
ger – men ikke i hast – inntil de 
vender tilbake til de menigheter 
de kom fra.

9 Og alt dette til menighetenes 
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beste, for i denne hensikt har 
jeg sendt dem.

10 Og la min tjener a Edward 
Partridge overlate en del av 
de pengene jeg har gitt ham, 
til mine eldster som er befalt å 
vende tilbake,

11 og la den som kan, betale 
tilbake til fullmektigen, men av 
den som ikke kan, forlanges det 
ikke.

12 Og nå taler jeg om de øv
rige som skal komme til dette 
landområde.

13 Se, de er blitt sendt for å 
forkynne mitt evangelium i de 
ugudeliges forsamlinger, derfor 
gir jeg dem et bud som sier: Du 
skal ikke a sløse med din tid, 
heller ikke skal du begrave ditt 
b talent så det ikke blir kjent.

14 Og etter at du er kommet 

opp til Sions land og har for
kynt mitt ord, skal du straks 
vende tilbake og forkynne mitt 
ord i de ugudeliges forsamlin
ger, ikke i hast, og heller ikke i 
a vrede eller med strid.

15 Og ryst a støvet av dine føt
ter mot dem som ikke tar imot 
deg  – ikke i deres nærvær for 
at du ikke skal provosere dem, 
men i lønndom. Og tvett dine 
føtter som et vitnesbyrd mot 
dem på dommens dag.

16 Se, dette er tilstrekkelig for 
dere, og slik er hans vilje som 
har sendt dere.

17 Og ved min tjener Joseph 
Smith juniors munn skal Sidney 
Rigdon og Oliver Cowdery få 
beskjed. Resten følger senere. 
Slik er det. Amen.

KAPITTEL 61
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av Mis-
souri-elven ved McIlwaine’s Bend den 12.  august 1831. På reisen 
tilbake til Kirtland hadde profeten og ti eldster reist nedover Missou-
ri-elven i kanoer. På reisens tredje dag opplevde de mange farer. I et 
syn i dagslys så eldste William W. Phelps ødeleggeren fare med kraft 
over vannets overflate.

1–12: Herren har bestemt at mange 
utryddelser vil finne sted på van-
nene. 13–22: Vannene ble forban-
net av Johannes, og ødeleggeren 
farer over vannets overflate. 23–
29: Noen har makt til å befale over 
vannene. 30–35: Eldstene skal rei-
se to og to og forkynne evangeliet. 

36–39: De skal forberede seg til 
Menneskesønnens komme.

Se, og lytt til hans røst som har 
all a makt, som er fra evighet til 
evighet, ja, b Alfa og Omega, be
gynnelsen og enden.

2 Se, sannelig, så sier Herren 

 10 a vs Partridge, Edward.
 13 a L&p 42:42.  

vs Doven, dovenskap.
  b Mat 25:24–30;  

L&p 82:18.
 14 a Ord 14:29.
 15 a Mat 10:14; Luk 9:5;  

Apg 13:51; 

   L&p 24:15; 
75:20; 84:92.

61 1 a vs Kraft, makt.
  b vs Alfa og Omega.
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til dere, O min kirkes eldster, 
som er forsamlet på dette sted 
og hvis synder nå er dere tilgitt, 
for jeg, Herren, a tilgir synder og 
er b barmhjertig mot dem som 
c bekjenner sine synder med yd
mykt hjerte,

3 men sannelig sier jeg dere at 
det er ikke nødvendig for hele 
denne gruppen av mine eldster 
å reise i all hast på vannene 
mens innbyggerne på begge si
der går til grunne i vantro.

4 Likevel tillot jeg det for at 
dere kunne bære vitnesbyrd. Se, 
det er mange farer på vannene, 
og særlig heretter,

5 for jeg, Herren, har i min 
vrede fastsatt at mange utryd
delser vil finne sted på vanne
ne, ja, og særlig på disse vann.

6 Likevel, alt kjød er i min 
hånd, og den som er trofast 
blant dere, skal ikke omkomme 
på vannene.

7 Derfor er det nødvendig at 
min tjener Sidney Gilbert og 
min tjener a William  W. Phelps 
skynder seg med sin oppgave 
og misjon.

8 Likevel kunne jeg ikke la 
dere skille lag før dere var blitt 
a refset for alle deres synder, så 
dere kunne være ett og ikke 
omkomme i b ugudelighet,

9 men nå, sannelig sier jeg, 
det er nødvendig at dere skil
ler lag. La derfor mine tjenere 
Sidney Gilbert og William  W. 
Phelps slutte seg til sin tidligere 

gruppe og la dem reise i all 
hast, så de kan utføre sin mi
sjon, og ved tro skal de seire.

10 Og i den grad de er trofaste, 
skal de bli bevart, og jeg, Her
ren, vil være med dem.

11 Og la de andre ta med seg 
de klær de trenger.

12 La min tjener Sidney Gil
bert ta med seg det som ikke 
trengs, slik dere blir enige om.

13 Og nå, se, til deres a gavn ga 
jeg dere et b bud om disse ting, 
og jeg, Herren, vil samtale med 
dere som jeg gjorde med men
neskene i fordums dager.

14 Se, i begynnelsen velsignet 
jeg, Herren, a vannene, men i de 
siste dager b forbannet jeg van
nene ved min tjener Johannes’ 
munn.

15 Derfor vil de dager komme 
da intet kjød skal ferdes trygt 
på vannene.

16 Og det skal bli sagt i de da
ger som kommer, at ingen an
dre skal kunne reise på vannene 
til Sions land enn de oppriktige 
av hjertet.

17 Og som jeg, Herren, i be
gynnelsen a forbannet landet, 
likeledes har jeg i de siste dager 
velsignet det, i dets tid, til nytte 
for mine hellige, så de kunne 
nyte av dets fedme.

18 Og nå gir jeg dere et bud, 
det som jeg sier til én, det sier 
jeg til alle, at dere på forhånd 
skal advare deres brødre med 
hensyn til disse vann, så de ikke 

 2 a Mosiah 4:10–11.  
vs Tilgi.

  b vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

  c vs Bekjenne, 

bekjennelse.
 7 a vs Phelps, William W.
 8 a vs Refse, refselse.
  b vs Ugudelig(e).
 13 a L&p 21:6.

  b vs Guds bud.
 14 a 1M 1:20.
  b Åp 8:8–11.
 17 a Moses 4:23.
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ferdes på dem, for at deres tro 
ikke skal svikte og de blir fan
get i snarer.

19 Jeg, Herren, har bestemt 
det, og ødeleggeren farer over 
vannene, og jeg tilbakekaller 
ikke beslutningen.

20 Jeg, Herren, var vred på 
dere i går, men i dag er min vre
de vendt bort.

21 Derfor, la de som jeg har 
omtalt og som i all hast skulle 
begi seg på reisen  – igjen sier 
jeg dere, la dem i all hast begi 
seg på reisen.

22 Og det spiller ingen rolle 
for meg, forutsatt at de etter en 
liten stund utfører sin oppgave, 
om de reiser til lands eller til 
vanns, la det skje slik det senere 
blir tilkjennegitt for dem ifølge 
deres dømmekraft.

23 Og nå, videre, med hensyn 
til mine tjenere Sidney Rig
don, Joseph Smith jr. og Oliver 
Cowdery, la dem ikke igjen 
ferdes på vannene, med min
dre det er på kanalen når de 
reiser til sine hjem, eller med 
andre ord, de skal ikke reise på 
vannene uten at det skjer på 
kanalen.

24 Se, jeg, Herren, har anvist 
en vei for mine helliges reise, og 
se, dette er veien, at når de for
later kanalen, skal de reise over 
land hvis de blir befalt å reise 
og dra opp til Sions land.

25 Og de skal gjøre likesom 
Israels barn, a slå opp sine telt 
underveis.

26 Og se, denne befaling skal 
dere gi til alle deres brødre.

27 Ikke desto mindre, den som 
har fått a makt til å befale over 
vannene, til ham er det gitt ved 
Ånden å kjenne alle hans veier,

28 derfor, la ham gjøre som 
den levende Guds Ånd befa
ler ham og reise til lands eller 
vanns ettersom det heretter er 
opp til meg å befale.

29 Og dere er vist en kurs for 
de hellige, eller hvilken vei de 
hellige av Herrens leir skal reise.

30 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at mine tjenere, Sidney 
Rigdon, Joseph Smith jr. og 
Oliver Cowdery, skal ikke opp
late sin munn i de ugudeliges 
forsamlinger før de kommer til 
Cincinnati,

31 og på dette sted skal de 
oppløfte sin røst til Gud mot 
dette folk, ja, til ham hvis vrede 
er opptent mot deres ugudelig
het, et folk som snart er a mo
dent for ødeleggelse.

32 Og la dem derfra reise til 
sine brødres forsamlinger, for 
deres arbeide trengs nå mer 
blant dem enn i de ugudeliges 
forsamlinger.

33 Og nå, når det gjelder de 
andre, la dem reise og a forkyn
ne ordet i de ugudeliges for
samlinger, slik det er gitt.

34 Og i den grad de gjør dette, 
skal de a holde sine klær rene og 
være plettfrie for meg.

35 Og la dem reise sammen, 
eller a to og to som det synes 

 25 a 4M 9:18.
 27 a vs Kraft, makt;  

Prestedømme.
 31 a Alma 37:31;  

Hel 13:14;  
L&p 101:11.

 33 a vs Forkynne;  
Vitne, vitnesbyrd.

 34 a 2 Ne 9:44;  
Jak bok 2:2;  
Mosiah 2:28.

 35 a vs Misjonærarbeide.

LÆRE OG PAKTER 61:19–35121



dem best, men min tjener Rey
nolds Cahoon og min tjener Sa
muel  H. Smith, i hvem jeg har 
velbehag, skal ikke skille lag før 
de vender tilbake til sine hjem, 
og dette i en for meg vis hensikt.

36 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, og det jeg sier til én, sier 
jeg til alle, vær ved godt mot, 
mine a barn, for jeg er b midt 
iblant dere, og jeg har ikke c for
latt dere,

37 og i den grad dere har yd
myket dere for meg, er a rikets 
velsignelser deres.

38 Bind omkring deres lender 
og vær a årvåkne og sindige, idet 
dere ser frem til Menneskesøn
nens komme, for han kommer i 
en time dere ikke tenker.

39 a Be alltid om ikke å komme 
i b fristelse, så dere kan utholde 
dagen for hans komme, enten i 
liv eller død. Slik er det. Amen.

 36 a Joh 13:33.
  b Mat 18:20.
  c Jes 41:15–17;  

1 Ne 21:14–15.
 37 a L&p 50:35.
 38 a vs Våke, vektere.

 39 a vs Bønn.
  b vs Friste, fristelse.
62 1 a L&p 45:3–4.  

vs Talsmann.
  b Heb 2:18; Alma 7:12.
  c vs Friste, fristelse.

 3 a Luk 12:8–9.  
vs Vitne, vitnesbyrd.

  b vs Livets bok.
  c L&p 84:61.
 4 a L&p 57:1–2.
 5 a vs Misjonærarbeide.

KAPITTEL 62
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av 
 Missouri-elven, i Chariton, Missouri, den 13.  august 1831. Denne 
dagen møtte profeten og hans følge, som var på vei fra Independence 
til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land. Etter å ha 
hilst hjertelig på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt.

1–3: Vitnesbyrd blir nedtegnet i 
himmelen. 4–9: Eldstene skal 
reise og forkynne etter egen døm-
mekraft og slik de blir veiledet av 
Ånden.

Se og lytt, O min kirkes eldster, 
sier Herren deres Gud, ja,  Jesus 
 Kristus, deres a talsmann som 
kjenner menneskets svakhet og 
vet hvordan han skal komme 
dem til b hjelp som blir c fristet.

2 Og sannelig, mine øyne hvi
ler på dem som ennå ikke har 
reist opp til Sions land, derfor er 
deres misjon ennå ikke fullført.

3 Likevel er dere velsignet, for 
det a vitnesbyrd dere har båret, 

er b nedtegnet i himmelen så 
englene kan se det, og de fryder 
seg over dere, og deres c synder 
er dere tilgitt.

4 Og fortsett nå deres reise. 
Samle dere i a Sions land, av
hold et møte, gled dere sam
men og ofre et sakrament til 
Den Aller Høyeste.

5 Og deretter kan dere vende 
tilbake for å bære vitnesbyrd, 
ja, i samlet flokk, eller to og to, 
som det synes dere best, det 
spiller ingen rolle for meg, bare 
dere er trofaste og a forkynner 
det glade budskap for jordens 
innbyggere, eller i de ugudeli
ges forsamlinger.
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6 Se, jeg, Herren, har ført dere 
sammen så løftet kunne bli opp
fylt, så de trofaste blant dere 
kunne bli bevart og glede seg 
sammen i Missouris land. Jeg, 
Herren, gir løfter til de trofaste 
og kan ikke a lyve.

7 Jeg, Herren, er villig om 
noen av dere ønsker å ferdes på 
hesteryggen eller på esler, eller 

i vogner, han skal motta denne 
velsignelse hvis han mottar den 
fra Herrens hånd med et a takk
nemlig hjerte i alle ting.

8 Disse ting er det opp til dere 
å gjøre etter egen dømmekraft 
og etter Åndens veiledning.

9 Se, a riket er deres. Og se, jeg 
er alltid b med de trofaste. Slik er 
det. Amen.

KAPITTEL 63
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 30.  august 1831. Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery 
hadde ankommet Kirtland den 27. august etter sitt besøk i Missou-
ri. Joseph Smithts historie beskriver denne åpenbaringen: “Mens 
Kirk en ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig 
ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte 
angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste time-
lige spørsmål som var aktuelt, adspurte jeg Herren og ba om flere 
opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord, og andre 
anliggender.”

1–6: En vredens dag vil komme 
over de ugudelige. 7–12: Tegn kom-
mer ved tro. 13–19: De som driver 
hor i sitt hjerte, vil fornekte troen 
og bli kastet i ildsjøen. 20: De tro-
faste vil motta en arv på jorden 
etter at den er blitt forklaret. 21: 
En fullstendig beretning om hva 
som skjedde på forklarelsens berg 
er ennå ikke blitt åpenbart. 22–23: 
De lydige mottar rikets mysterier. 
24–31: En arv i Sion skal kjøpes. 
32–35: Herren bekjentgjør kriger, 
og de ugudelige slår de ugudelige 
ihjel. 36–48: De hellige skal samles 
i Sion og skaffe penger til å byg-
ge det opp. 49–54: Velsignelser 

er lovet de trofaste ved Det annet 
komme, i oppstandelsen og under 
tusenårsriket. 55–58: Dette er en 
advarselsdag. 59–66: Herrens 
navn misbrukes av dem som benyt-
ter det uten myndighet.

Hør, O folk, og åpne deres hjer
ter og lån øre, dere som er langt 
borte. Lytt, dere som kaller dere 
Herrens folk, og hør Herrens 
ord og hans vilje når det gjelder 
dere.

2 Ja, sannelig sier jeg, hør ordet 
fra ham hvis vrede er opptent 
mot de ugudelige og a opprørske,

3 som visselig tar til seg dem 
 6 a Ether 3:12.
 7 a vs Takknemlig, 

takknemlighet, 

takksigelse.
 9 a L&p 61:37.
  b Mat 28:20.

63 2 a vs Opprør.
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 3 a vs Død, fysisk.
 6 a vs Annet komme,  

Jesu  Kristi;  
Rettferdig, 
rettferdighet.

  b Jer 30:23.
  c Jes 49:26.
 7 a L&p 46:9.  

vs Tegn.
 10 a Moroni 7:37.  

vs Tro.
 11 a Heb 11:6.
  b L&p 35:11.
  c L&p 88:65.
 14 a L&p 42:24–25.
 16 a Mat 5:27–28;  

L&p 42:23–26.
  b vs Begjær.
  c vs Hor.
 17 a Åp 21:8.

  b vs Løgn.
  c Åp 22:15;  

L&p 76:103.
  d Åp 19:20;  

2 Ne 9:8–19, 26; 28:23;  
Jak bok 6:10;  
Alma 12:16–18;  
L&p 76:36.  
vs Helvete.

han vil a ta til seg og bevarer i 
livet dem han ønsker å bevare,

4 som bygger opp etter sin 
egen vilje og sitt eget behag, og 
utrydder etter behag, og som 
er istand til å kaste sjelen ned i 
helvete.

5 Se, jeg, Herren, lar min røst 
høre, og den skal adlydes.

6 Derfor, sannelig sier jeg, la 
de ugudelige ta seg i vare og la 
de opprørske frykte og skjelve, 
og la de vantro lukke sin munn, 
for a vredens dag skal komme 
over dem som en b hvirvelvind, 
og alt kjød skal c vite at jeg er 
Gud.

7 Og den som søker tegn, skal 
se a tegn, men ikke til frelse.

8 Sannelig sier jeg dere, det 
finnes noen blant dere som sø
ker etter tegn, og slike har det 
vært helt fra begynnelsen av,

9 men se, tro kommer ikke ved 
tegn, men tegn følger dem som 
tror.

10 Ja, tegn kommer ved a tro, 
ikke ved menneskers vilje el
ler etter deres behag, men ved 
Guds vilje.

11 Ja, tegn kommer ved tro 
til mektige gjerninger, for uten 
a tro kan intet menneske være 
Gud til behag, og den som Gud 
vredes over, i ham har han ikke 
velbehag, derfor, til slike viser 

han ingen tegn, bare i b vrede til 
deres c fordømmelse.

12 Derfor har jeg, Herren, ikke 
behag i dem blant dere som har 
søkt etter tegn og undere for å 
få tro, og ikke til menneskenes 
gavn til min ære.

13 Likevel gir jeg bud, og 
mange har vendt seg bort fra 
mine bud og har ikke holdt 
dem.

14 Det var a horkarer og hor
kvinner blant dere, noen av 
dem har vendt seg bort fra dere, 
og andre som er hos dere, skal 
senere bli avslørt.

15 La slike være på vakt og 
omvende seg hurtig for at ikke 
dommen skal komme over dem 
som en snare, og deres dårskap 
skal bli åpenbar og deres gjer
ninger skal følge dem i folkets 
øyne.

16 Og sannelig sier jeg dere 
slik jeg før har sagt: Den som 
a ser på en kvinne for å b begjæ
re henne, eller om noen c driver 
hor i sitt hjerte, de skal ikke ha 
Ånden, men skal fornekte troen 
og skal frykte.

17 Derfor har jeg, Herren, 
sagt at de a feige og vantro og 
alle b løgnere og enhver som el
sker og c fremsetter en løgn, og 
horkarene og trollmennene  – 
deres del skal være i d sjøen som 
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 17 e vs Død, åndelig.
 18 a Åp 20:6.
 19 a vs Rettferdiggjørelse, 

rettferdiggjøre.
 20 a L&p 101:35.
  b Mat 5:5;  

L&p 59:2; 88:25–26.
 21 a vs Jord – Jordens 

endelige tilstand.
  b vs Verden – 

Verdens ende.
  c Mat 17:1–3.
 23 a Alma 12:9–11;  

L&p 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b vs Levende vann.

  c Joh 4:14.
 25 a vs Sion.
 26 a Luk 20:25;  

L&p 58:21–23.  
vs Myndigheter.

 28 a vs Djevel.
 33 a vs Krig.

brenner med ild og svovel, som 
er den e annen død.

18 Sannelig sier jeg at de skal 
ikke ha del i den a første opp
standelse.

19 Og nå, se, jeg, Herren, sier 
dere at dere ikke er a rettfer
diggjort fordi disse ting finnes 
blant dere.

20 Ikke desto mindre, den 
som a holder fast ved troen og 
gjør min vilje, han skal seire 
og skal motta en b arv på jor
den når forklarelsens dag 
kommer,

21 når a jorden skal bli b forkla
ret, ja, i overensstemmelse med 
det mønster som ble vist mine 
apostler på c berget, noe dere 
ennå ikke har mottatt en full
stendig beretning om.

22 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, at som jeg sa, vil jeg gjøre 
min vilje kjent for dere, og se, 
jeg vil gjøre den kjent for dere, 
men ikke i form av bud, for det 
er mange som ikke gir akt og 
holder mine bud.

23 Men til den som holder 
mine bud, vil jeg meddele mitt 
a rikes mysterier, og de skal bli 
i ham en kilde med b levende 
vann som c veller frem til evig 
liv.

24 Og nå, se, dette er Herren 
deres Guds vilje med hensyn til 
hans hellige, at de skal samles i 
Sions land, men ikke i hast, for 

at det ikke skal oppstå forvir
ring likesom en epidemi.

25 Se, a Sions land, jeg, Herren 
holder det i mine hender,

26 likevel gir jeg, Herren, a kei
seren det som keiserens er.

27 Derfor vil jeg, Herren, at 
dere skal kjøpe landområdene, 
så dere kan ha overtak på ver
den, så dere kan stille krav til 
verden, så de ikke oppegges til 
vrede.

28 For a Satan inngir dem i de
res hjerter å vredes mot dere og 
til å utgyte blod.

29 Derfor skal Sions land er
verves enten ved kjøp eller ved 
blod, ellers blir det ingen arv 
for dere.

30 Og hvis det skjer ved kjøp, 
se, da er dere velsignet,

31 og hvis det skjer ved blod, 
ettersom det er forbudt for dere 
å utgyte blod, se, da skal deres 
fiender overfalle dere, og dere 
skal bli jaget fra by til by og fra 
synagoge til synagoge, og bare 
noen få skal bli igjen og motta 
en arv.

32 Jeg, Herren, er vred på de 
ugudelige, jeg holder min Ånd 
borte fra jordens innbyggere.

33 Jeg har sverget i min vrede 
og har kunngjort a krig på jor
dens overflate, og de ugudelige 
skal slå de ugudelige ihjel, og 
frykt skal komme over ethvert 
menneske,
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 34 a vs Hellig.
  b vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
  c Mat 3:12; 2 Ne 26:6;  

L&p 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  

vs Ugudelig(e).
  d vs Ild.
 37 a vs Rettferdig, 

rettferdighet.
  b L&p 1:4.
  c Jes 47:11.

 41 a vs Dømmekraftens 
gave.

 47 a Mosiah 2:41; L&p 6:13.
 48 a L&p 101:18.
 49 a Åp 14:13; L&p 42:44–47.
  b 2 Kor 5:17.

34 og de a hellige skal også 
bare så vidt unnslippe, likevel 
er jeg, Herren, med dem og vil 
b komme ned i himmelen fra min 
Faders nærhet og fortære de 
c ugudelige med uslukkelig d ild.

35 Og se, dette er ikke ennå, 
men om en stund.

36 Derfor, ettersom jeg, Her
ren, har kunngjort at alt dette 
skal skje på jordens overflate, 
vil jeg at mine hellige skal sam
les i Sions land,

37 og at enhver må ta a rettfer
dighet i sine hender og trofast
het om sine lender og løfte en 
b advarselsrøst mot jordens inn
byggere og forkynne både med 
ord og ved flukt at c ødeleggelse 
skal komme over de ugudelige.

38 Derfor, la mine disipler i 
Kirtland, som bor på denne går
den, ordne sine timelige anlig
gender.

39 La min tjener Titus Billings, 
som tar vare på den, selge 
landområdet, så han, når våren 
kommer, kan være forberedt og 
kan reise til Sions land sammen 
med dem som bor der, med 
unntagelse av dem som jeg for
beholder meg og som ikke skal 
reise før jeg befaler dem.

40 Og la alle penger som kan 
avses, det spiller ingen rol
le for meg om det er lite eller 
mye, sendes opp til Sions land, 
til dem som jeg har utpekt til å 
motta dem.

41 Se, jeg, Herren, vil gi min 

tjener Joseph Smith jr. kraft så 
han ved Ånden kan a finne frem 
til dem som skal dra opp til 
Sions land, samt hvem av mine 
disipler som skal bli igjen.

42 La min tjener Newel  K. 
Whitney beholde sin forretning, 
eller med andre ord fortsette å 
drive forretningen, ennå en li
ten stund.

43 Likevel, la ham gi fra seg 
alle penger han kan avse, så de 
kan sendes til Sions land.

44 Se, disse ting er i hans 
hånd, og la ham handle med 
visdom.

45 Sannelig sier jeg, la ham 
ordineres til fullmektig for de 
disiplene som blir igjen, og la 
ham ordineres til denne myn
dighet,

46 og nå, besøk snarlig me
nighetene for å forklare alle 
disse ting for dem sammen 
med min tjener Oliver Cow
dery. Se, dette er min vilje, å 
skaffe til veie penger slik jeg 
har anvist.

47 Den som er a trofast og hol
der ut, skal overvinne verden.

48 Den som sender midler opp 
til Sions land, skal motta en a arv 
i denne verden, og hans gjer
ninger skal følge ham, og han 
skal også få en lønn i den kom
mende verden.

49 Ja, og velsignet er de døde 
som a dør i Herren fra nå av; når 
Herren kommer og de gamle 
ting b forgår og alt blir nytt, skal 
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 49 c vs Oppstandelse.
  d Åp 21:4; Alma 11:45;  

L&p 88:116.  
vs Udødelig, 
udødelighet.

 50 a vs Velsigne, velsignet, 
velsignelse.

  b vs Død, fysisk.
 51 a vs Tusenårsriket.

  b Jes 65:20–22;  
L&p 45:58; 101:29–31.

  c 1 Kor 15:51–52;  
L&p 43:32.

 53 a L&p 35:15.
 54 a Mat 25:1–13;  

L&p 45:56–59.
  b Mosiah 16:2.
 55 a vs Rigdon, Sidney.

  b vs Stolthet.
 56 a L&p 58:50.
 57 a L&p 4:3–6.
  b L&p 18:14–15.  

vs Advare, advarsel;  
Misjonærarbeide.

 59 a 1 Kor 2:10.
 60 a vs Alfa og Omega.
 61 a vs Banning.

de c oppstå fra de døde d for aldri 
mer å dø, og skal motta en arv 
for Herrens åsyn i den hellige 
stad.

50 Og den som lever når 
Herren kommer og har bevart 
troen, a velsignet er han, likevel 
er det bestemt at han skal b dø 
når han oppnår et menneskes 
alder.

51 Derfor, barn a skal b vokse 
opp til de blir gamle, gamle 
mennesker skal dø, men de skal 
ikke sove i støvet, men de skal 
c forvandles i et øyeblikk.

52 Derfor, av denne grunn for
kynte apostlene de dødes opp
standelse til verden.

53 Disse ting er det dere må se 
frem til, og etter Herrens tale
måte er de nå a nær for hånden 
og i en tid som kommer, ja, på 
dagen for Menneskesønnens 
komme.

54 Og frem til denne tid vil 
det være uforstandige a jomfru
er blant de kloke, og i den tid 
kommer en fullstendig adskil
lelse av de rettferdige og de 
ugudelige, og på den dag vil jeg 
sende mine engler for å b rykke 
opp de ugudelige og kaste dem 
i en uslukkelig ild.

55 Og nå, se, sannelig sier 
jeg dere, jeg, Herren, har ikke 
behag i min tjener a Sidney Rig
don, han b opphøyet seg i sitt 

hjerte og tok ikke imot råd, men 
bedrøvet Ånden,

56 derfor er det han har a skre
vet ikke antagelig for Herren, 
og han må skrive det om igjen, 
og hvis Herren ikke godtar det, 
se, da skal han ikke lenger for
bli i det embede jeg har utpekt 
ham til.

57 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, a de som i hjertets saktmo
dighet ønsker å b advare syndere 
til omvendelse, la dem beskik
kes til denne oppgaven.

58 For dette er en advarsels
dag, og ikke en dag for mange 
ord, for jeg, Herren, vil ikke la 
meg spotte i de siste dager.

59 Se, jeg er fra oven, og har 
makt der nede. Jeg er over 
alt og i alt og gjennom alt og 
a gransker alle ting, og dagen 
kommer da alle ting skal være 
meg underlagt.

60 Se, jeg er a Alfa og Omega, 
ja,  Jesus  Kristus.

61 Derfor, la alle mennesker 
vokte seg for hvordan de tar 
mitt a navn i sin munn –

62 for se, sannelig sier jeg at 
det er mange som er under 
denne fordømmelse som bru
ker Herrens navn og misbruker 
det, idet de ikke har myndig
het.

63 Derfor, la kirk ens med
lemmer omvende seg fra sine 
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synder, og jeg, Herren, vil kjen
nes ved dem, ellers skal de bli 
avskåret.

64 Husk at det som kommer 
fra det høye, er a hellig og må 
b omtales med forsiktighet og 
ved Åndens tilskyndelse, og ved 
dette skjer det ingen fordøm
melse og dere mottar Ånden 
c ved bønn, men uten dette fører 
det til fordømmelse.

65 La mine tjenere Joseph 
Smith jr. og Sidney Rigdon fin
ne seg et hjem slik Ånden veile
der dem ved a bønn.

66 Disse ting må overvinnes 
gjennom tålmodighet, så de 
kan få en langt større og a evig 
b herlighet, eller i motsatt fall en 
større fordømmelse. Amen.

KAPITTEL 64
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirk ens eldster i 
Kirtland, Ohio, den 11. september 1831. Profeten gjorde forberedelser 
for å flytte til Hiram, Ohio for å gjenoppta arbeidet med oversettelsen 
av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri. 
En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var 
travelt opptatt med å gjøre forberedelser til å reise i oktober. I denne 
travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt.

1–11: De hellige blir befalt å til-
gi hverandre, ellers hviler det en 
større synd på dem. 12–22: De 
som ikke omvender seg, skal stilles 
for Kirk ens domstol. 23–25: Den 
som adlyder tiendeloven, skal ikke 
bli oppbrent ved Herrens komme. 
26–32: De hellige advares mot å 
stifte gjeld. 33–36: De opprørske 
vil bli avskåret fra Sion. 37–40: 
Kirk en vil dømme nasjonene. 41–
43: Sion vil blomstre.

Se, så sier Herren deres Gud til 
dere: O min kirkes eldster, lytt 
og hør og motta min vilje med 
dere.

2 For sannelig sier jeg dere, 

jeg vil at dere skal a overvinne 
verden, derfor vil jeg ha b medli
denhet med dere.

3 Det finnes noen blant dere 
som har syndet, men sannelig 
sier jeg, denne ene gang for min 
egen a herlighets og deres frelses 
skyld har jeg b tilgitt deres syn
der.

4 Jeg vil være barmhjertig mot 
dere, for jeg har gitt dere riket.

5 Og a nøklene til rikets myste
rier gjennom de midler jeg har 
fastsatt, skal ikke bli fratatt min 
tjener Joseph Smith jr. så lenge 
han lever, såfremt han adlyder 
mine b ordinanser.

6 Det er noen som har forsøkt 
 64 a vs Hellig.
  b vs Ærbødighet.
  c L&p 42:14.
 65 a vs Bønn.
 66 a 2 Kor 4:17.

  b Rom 8:18;  
L&p 58:4; 136:31.

64 2 a 1 Joh 5:4.
  b vs Medlidenhet.
 3 a Moses 1:39.

  b Jes 43:25.
 5 a L&p 28:7; 84:19.  

vs Nøkler, 
prestedømmets.

  b vs Ordinanser.
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å finne noe å anklage ham for 
uten grunn,

7 ikke desto mindre har han 
syndet, men sannelig sier jeg 
dere, jeg, Herren, a tilgir synder 
hos dem som b bekjenner sine 
synder for meg og ber om tilgi
velse, og som ikke har syndet til 
c døden.

8 Mine disipler i fordums tid 
forsøkte å a finne feil hos hver
andre og tilga ikke hverandre 
av hjertet, og på grunn av dette 
onde ble de tuktet og strengt 
b refset.

9 Derfor sier jeg dere at dere 
skulle a tilgi hverandre, for den 
som b ikke tilgir sin bror hans 
overtredelser, står fordømt for 
Herren, for på ham hviler en 
større synd.

10 Jeg, Herren, a tilgir den jeg 
vil tilgi, men av dere fordres det 
at dere b tilgir alle mennesker.

11 Og dere burde si i deres 
hjerter: La Gud a dømme mel
lom meg og deg og lønne deg 
etter dine b gjerninger.

12 Og den som ikke omven
der seg fra sine synder og ikke 
bekjenner dem, skal dere føre 
frem for a kirk en og gjøre med 
ham som Skriftene forteller 
dere, enten i bud eller åpenba
ring.

13 Og dette skal dere gjøre så 
Gud kan bli forherliget, ikke 
fordi dere mangler medlidenhet 

og ikke tilgir, men for at dere 
kan bli rettferdiggjort i henhold 
til loven og ikke krenker ham 
som er deres lovgiver –

14 sannelig sier jeg, av denne 
grunn skal dere gjøre disse ting.

15 Se, jeg, Herren, ble vred på 
Ezra Booth som var min tjener, 
og også på min tjener Isaac 
Morley, for de holdt ikke loven 
og heller ikke budet.

16 De ga næring til ondskap i 
sitt hjerte, og jeg, Herren, holdt 
min Ånd tilbake. De a fordøm
te som ondt det som ikke var 
ondt, men likevel har jeg tilgitt 
min tjener Isaac Morley.

17 Og også min tjener 
a Edward Partridge, se, han har 
syndet, og b Satan forsøker å 
ødelegge hans sjel, men når dis
se ting blir gjort kjent for dem, 
og de omvender seg fra det 
onde, skal de bli tilgitt.

18 Og nå, sannelig sier jeg at 
jeg anser det nødvendig at min 
tjener Sidney Gilbert, etter noen 
få uker skal vende tilbake og 
arbeide i sin forretning og som 
fullmektig i Sions land,

19 og for at det han har sett og 
hørt, kan bli kunngjort for mine 
disipler så de ikke skal forgå. 
Og av denne grunn har jeg talt 
disse ting.

20 Og videre sier jeg dere, for 
at min tjener Isaac Morley ikke 
skal bli a fristet mer enn han kan 

 7 a vs Syndsforlatelse;  
Tilgi.

  b 4M 5:6–7;  
L&p 19:20; 58:43.  
vs Bekjenne, 
bekjennelse.

  c L&p 76:31–37.
 8 a vs Strid (trette).

  b vs Refse, refselse.
 9 a Mark 11:25–26;  

L&p 82:1.
  b Mat 6:14–15; Ef 4:32.
 10 a 2M 33:19;  

Alma 39:6;  
L&p 56:14.

  b Mosiah 26:29–31.

 11 a 1 Sam 24:13.
  b 2 Tim 4:14.
 12 a L&p 42:80–93.
 16 a 2 Ne 15:20;  

L&p 121:16.
 17 a vs Partridge, Edward.
  b vs Djevel.
 20 a vs Friste, fristelse.
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tåle og gi dere feilaktige råd 
som skader dere, befalte jeg at 
gården hans skulle selges.

21 Jeg vil ikke at min tjener 
Frederick G. Williams skal selge 
sin gård, for jeg, Herren, akter å 
ha et sterkt fotfeste i landområ
det Kirtland i et tidsrom av fem 
år, og i denne tiden vil jeg ikke 
omstyrte de ugudelige, for at 
jeg derved kan frelse noen.

22 Og etter den tid vil jeg, 
Herren, ikke holde noen a skyl
dig som av et oppriktig hjerte 
drar opp til Sions land, for jeg, 
Herren, krever menneskenes 
barns b hjerter.

23 Se, nå heter det a i dag inntil 
b Menneskesønnens komme, og 
sannelig, det er en c offerdag og 
en dag for mitt folk til å betale 
tiende, for den som betaler d ti
ende, skal ikke e oppbrennes ved 
hans komme.

24 For etter i dag kommer a il
den, slik er Herrens talemåte, 
for sannelig sier jeg, i morgen 
skal alle de b stolte og alle de 
ugudelige være som halm, og 
jeg vil brenne dem opp, for jeg 
er Hærskarenes Herre, og jeg 
vil ikke spare noen som blir til
bake i c Babylon.

25 Derfor, hvis dere tror meg, 
vil dere arbeide mens det heter 
i dag.

26 Og det er ikke tjenlig at 
mine tjenere a Newel  K. Whit
ney og Sidney Gilbert selger sin 
b forretning og sine eiendommer 
her, for det er ikke visdom i 
dette før resten av kirk ens med
lemmer som er tilbake på dette 
sted, drar opp til Sions land.

27 Se, det er sagt i mine lover, 
eller forbudt, å stifte a gjeld hos 
dine fiender,

28 men se, aldri har det noen 
gang vært sagt at Herren ikke 
kunne ta når det behager ham, 
og betale som det synes ham 
best.

29 Derfor, ettersom dere er 
fullmektiger, går dere Herrens 
ærend, og hva dere enn gjør 
ifølge Herrens vilje, er Herrens 
gjerning.

30 Og han har satt dere til å 
sørge for sine hellige i disse si
ste dager så de kan få en a arv i 
Sions land,

31 og se, jeg, Herren, kunngjør 
for dere, og mine a ord står fast 
og skal ikke b svikte, at de skal 
motta den.

32 Men alle ting må skje i rett 
tid.

33 Derfor, bli ikke a trette av 
å gjøre godt, for dere legger 
grunnvollen til et stort verk, 
og ut av b små ting kommer det 
som er stort.

 22 a vs Skyld (følelse).
  b 2M 35:5;  

L&p 59:15; 64:34.
 23 a L&p 45:6; 64:24–25.
  b vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
  c vs Offer.
  d Mal 3:10–11.  

vs Tiende.
  e Mal 4:1;  

3 Ne 25:1;  

JS – H 1:37.
 24 a Jes 66:15–16.  

vs Jord – Jordens 
renselse;  
Verden – Verdens 
ende.

  b Mal 3:15;  
2 Ne 12:12; 23:11.  
vs Stolthet.

  c L&p 1:16.  
vs Babel, Babylon.

 26 a vs Whitney, Newel K.
  b L&p 57:8.
 27 a vs Gjeld.
 30 a L&p 63:48.
 31 a Mark 13:31;  

2 Ne 31:15;  
L&p 1:37–38.

  b L&p 76:3.
 33 a Gal 6:9.
  b L&p 123:16.
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34 Se, Herren a krever b hjertet 
og et villig sinn, og den som 
er villig og c lydig, skal ete det 
gode i Sions land i disse siste 
dager.

35 Og de a opprørske skal bli 
b avskåret fra Sions land, de skal 
bli vist bort og skal ikke arve 
landet.

36 For sannelig sier jeg at de 
opprørske er ikke av a Efra’ims 
blod, derfor skal de rykkes opp.

37 Se, jeg, Herren, har gjort 
min  kirke i disse siste dager lik 
en dommer som sitter på en 
høyde, eller på et høyt sted, for 
å dømme nasjonene.

38 For det skal skje at Sions 
innbyggere skal a dømme i alt 
som vedrører Sion.

39 Og løgnere og hyklere skal 

oppdages av dem, og de som 
ikke er a apostler eller profeter, 
skal bli avslørt.

40 Og selv a biskopen, som er 
en b dommer, og hans rådgive
re, skal bli fordømt hvis de ikke 
er trofaste i sin c forvaltning, og 
d andre skal bli innsatt i deres 
sted.

41 For se, jeg sier dere at a Sion 
skal blomstre, og b Herrens her
lighet skal hvile over henne,

42 og hun skal være et a banner 
for folket, og fra alle nasjoner 
under himmelen skal de kom
me til henne.

43 Og dagen kommer da jor
dens nasjoner skal a skjelve på 
grunn av Sion og skal frykte på 
grunn av hennes mektige. Her
ren har sagt det. Amen.

 34 a Mika 6:8.
  b 5M 32:46; Jos 22:5;  

Mormon 9:27.  
vs Hjerte.

  c Jes 1:19.  
vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

 35 a vs Opprør.
  b L&p 41:5; 50:8–9; 56:3.  

vs Utelukkelse.
 36 a 5M 33:16–17.

 38 a Jes 2:3–4;  
L&p 133:21.

 39 a Åp 2:2.  
vs Apostel.

 40 a vs Biskop.
  b L&p 58:17; 107:72–74.
  c vs Forvalter, 

forvaltning.
  d L&p 107:99–100.
 41 a vs Sion.
  b L&p 45:67; 84:4–5; 

   97:15–20.  
vs Herlighet.

 42 a vs Banner.
 43 a Jes 60:14;  

L&p 97:19–20.
65 1 a Jes 40:3; Mat 3:3;  

Joh 1:23.
 2 a L&p 90:1–5.
  b Mat 16:19; L&p 42:69.  

vs Nøkler, 
prestedømmets.

KAPITTEL 65
Åpenbaring angående bønn gitt gjennom profeten Joseph Smith i 
Hiram, Ohio, den 30. oktober 1831.

1–2: Nøklene til Guds rike er 
overgitt til mennesket på jorden, 
og evangeliets sak vil seire. 3–6: 
Himmelens tusenårsrike vil kom-
me og bli forenet med Guds rike 
på jorden.

Lytt og gi akt, en stemme som 

av én som er sendt ned fra det 
høye, som er mektig og kraftig, 
som går ut like til jordens ender, 
ja, hvis røst er til menneskene: 
a Rydd Herrens vei, gjør hans 
stier rette.

2 a Guds rikes b nøkler er over
gitt mennesket på jorden, og fra 
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dette sted skal evangeliet rulle 
frem like til jordens ender, like
som c stenen som rives løs fra 
fjellet, men ikke med hender, 
skal rulle frem, inntil det har 
d fylt hele jorden.

3 Ja, en røst som roper: Rydd 
Herrens vei, tilbered a Lammets 
bryllupsmåltid, gjør dere rede 
for b Brudgommen.

4 Be til Herren, påkall hans 
hellige navn, gjør hans vidun
derlige gjerninger kjent blant 
folket.

5 Påkall Herren så hans rike 
kan rulle frem over jorden, så 

dens innbyggere kan motta 
det og være beredt til de dager 
som skal komme da Menneske
sønnen skal a komme ned i him
melen, b ikledd sin c herlighets 
glans, for å møte d Guds rike 
som er opprettet på jorden.

6 Derfor, måtte a Guds rike 
rulle frem så b himmelens rike 
kan komme, for at du, O Gud, 
kan bli herliggjort både i him
melen og på jorden, så dine 
fiender kan bli deg underlagt, 
for c din er æren, makten og 
herligheten, evindelig og alltid. 
Amen.

KAPITTEL 66
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
29. oktober 1831. William E. McLellin hadde anmodet Herren i lønn-
dom om å gjøre kjent gjennom profeten svaret på fem spørsmål som 
ikke var kjent for Joseph Smith. På oppfordring fra McLellin adspurte 
profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.

1–4: Den evige pakt er evangeliets 
fylde. 5–8: Eldstene skal forkynne, 
vitne og samtale med folket. 9–13: 
Den som arbeider trofast i sitt 
kall, vil være sikret en arv i form 
av evig liv.

Se, så sier Herren til min tjener 
William E. McLellin: Velsignet er 
du, ettersom du har vendt deg 
bort fra dine misgjerninger og 
har mottatt mine sannheter, sier 

Herren, din Forløser, verdens 
Frelser, ja, for så mange som 
a tror på mitt navn.

2 Sannelig sier jeg deg, velsig
net er du fordi du har mottatt 
min a evige pakt, ja, fylden av 
mitt evangelium som er sendt ut 
til menneskenes barn, så de kan 
ha b liv og få del i den herlighet 
som skal bli åpenbart i de siste 
dager slik det ble skrevet av pro
fetene og apostlene i fordums tid.

 2 c Dan 2:34–45.
  d Sal 72:19.  

vs Daniel – Daniels 
bok;  
Siste dager.

 3 a Mat 22:1–14;  
Åp 19:9;  
L&p 58:11.

  b vs Brudgom.
 5 a Mat 24:30.
  b Sal 93:1.
  c vs Herlighet.
  d Dan 2:44.
 6 a vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  b Åp 11:15.

  c 1 Krøn 29:11;  
Mat 6:13.

66 1 a Joh 1:12.  
vs Tro.

 2 a vs Nye og evige pakt.
  b Joh 10:10;  

3 Ne 5:13.
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3 Sannelig sier jeg deg, min 
tjener William, at du er ren, 
men ikke helt. Omvend deg 
derfor fra det som ikke er vel
behagelig i mine øyne, sier Her
ren, for Herren vil a vise deg det.

4 Og nå, sannelig, jeg, Herren, 
vil vise deg hva jeg vil med deg, 
eller hva min vilje er med deg.

5 Se, sannelig sier jeg deg, at 
det er min vilje at du skal a for
kynne mitt evangelium fra sted 
til sted og fra by til by, ja, i om
rådene rundt omkring hvor det 
ikke er blitt forkynt.

6 Bli ikke mange dager på det
te sted, dra ikke opp til Sions 
land ennå, men i den utstrek
ning du kan sende, send. Tenk 
forøvrig ikke på dine eiendeler.

7 a Dra til den østlige del av lan
det, bær ditt b vitnesbyrd på hvert 
sted for alt folket, også i deres 
synagoger, og samtal med folket.

8 La min tjener, Samuel  H. 
Smith, dra sammen med deg, og 
forlat ham ikke, og gi ham dine 

instruksjoner, og den som er tro
fast, skal a styrkes på hvert sted, 
og jeg Herren vil gå med deg.

9 Legg dine a hender på de syke, 
og de skal bli b helbredet. Vend 
ikke tilbake før jeg, Herren, sen
der deg. Vær tålmodig i trengsel. 
c Be og du skal få, bank på og det 
skal lukkes opp for deg.

10 Bli ikke tynget ned. Avstå 
fra all urettferdighet. Driv ikke 
a hor – en fristelse som har plaget 
deg.

11 a Adlyd disse ord, for de er 
sanne og troverdige, og du skal 
foredle ditt embede og drive 
mange mennesker til b Sion som 
skal komme med evighetens 
c frydesang i sine hjerter.

12 a Fortsett, med disse ting, ja, 
inntil enden, og du skal motta 
det evige livs b krone ved min 
Faders høyre hånd, han som er 
full av nåde og sannhet.

13 Sannelig, så sier Herren 
din a Gud, din Forløser, ja,  Jesus 
 Kristus. Amen.

KAPITTEL 67
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, tidlig 
i november 1831. Anledningen var en spesiell konferanse, hvor de 
vurderte og bestemte seg for å utgi de åpenbaringer som allerede var 
mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). Willi-
am W. Phelps hadde nylig opprettet Kirk ens trykkeri i Independence, 
Missouri. På konferansen ble det bestemt å utgi åpenbaringene i Book 
 3 a Jak bok 4:7;  

Ether 12:27.
 5 a Mark 16:15.
 7 a L&p 75:6.
  b vs Vitne, vitnesbyrd.
 8 a L&p 52:17; 133:58.
 9 a vs Håndspåleggelse;  

Salving av syke.
  b Mat 9:18.  

vs Helbrede, 
helbredelse.

  c Jak brev 1:5.
 10 a vs Hor.
 11 a L&p 35:24.
  b L&p 11:6.
  c Jes 35:10;  

L&p 45:71.  
vs Synge.

 12 a 2 Tim 3:14–15;  
2 Ne 31:20.

  b Jes 62:3;  
Mat 25:21;  
1 Pet 5:4.

 13 a vs Gud, 
guddommen – 
Gud Sønnen.
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of Commandments (Budenes Bok) og trykke 10 000 eksemplarer (som 
på grunn av uforutsette vanskeligheter senere ble redusert til 3000 
eksemplarer). Mange av brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om 
at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, 
hvilket ble bekreftet av Den hellige ånd som ble utgydt over dem.  
I Joseph Smiths historie står det at etter at åpenbaringen kjent som 
kapittel 1 hadde blitt mottatt, ble det en del diskusjon rundt språket 
som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.

1–3: Herren våker over sine eld-
ster og hører deres bønner. 4–9: 
Han utfordrer den viseste til å et-
terligne den minste av hans åpen-
baringer. 10–14: Trofaste eldster 
skal bli levendegjort av Ånden og 
skal se Guds åsyn.

Se, og lytt, O min kirkes a eld
ster, som er forsamlet, deres 
bønner har jeg hørt, og deres 
hjerter kjenner jeg, og deres øn
sker er kommet opp til meg.

2 Se, og gi akt, mine a øyne 
hviler på dere, og himlene og 
jorden er i mine hender, og 
evighetens rikdommer tilfaller 
det meg å gi.

3 Dere forsøkte å tro at dere 
skulle motta den velsignelse 
som ble tilbudt dere, men se, 
sannelig sier jeg dere, det var 
a frykt i deres hjerter, og sanne
lig, dette er grunnen til at dere 
ikke kunne motta.

4 Og nå gir jeg, Herren, dere et 
a vitnesbyrd om sannheten av dis
se bud som ligger fremfor dere.

5 Deres øyne har betraktet 
min tjener, Joseph Smith jr., og 
hans a språk har dere kjent, hans 

ufullkommenheter har dere også 
kjent, og dere har søkt kunnskap 
i deres hjerter, så dere kunne ut
trykke dere i et bedre språk enn 
ham, dette vet dere også.

6 Men velg nå fra Budenes 
Bok, ja, om så det minste av bu
dene, og utnevn den aller a vise
ste blant dere,

7 og hvis det finnes noen blant 
dere som kan skrive ett likesom 
det, da er dere rettferdiggjort 
når dere sier at dere ikke vet om 
de er sanne.

8 Men hvis dere ikke kan skrive 
ett likesom det, da er dere under 
fordømmelse hvis dere ikke a bæ
rer vitnesbyrd om at de er sanne.

9 For dere vet at det ikke finnes 
noen urettferdighet i dem, og 
det som er a rettferdig, kommer 
ned fra oven, fra b lysenes Fader.

10 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at det er deres privilegi
um, og et løfte gir jeg dere som 
er blitt utpekt til denne tjenes
tegjerning, at hvis dere legger 
bort a misunnelse og b frykt og 
c ydmyker dere for meg  – for 
dere er ikke ydmyke nok – skal 
d sløret revne og dere skal e se 

67 1 a vs Eldste.
 2 a Sal 34:16.
 3 a vs Frykt.
 4 a vs Sannhet;  

Vitne, vitnesbyrd.
 5 a L&p 1:24.

 6 a 2 Ne 9:28–29, 42.
 8 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 9 a Moroni 7:15–18.
  b Jak brev 1:17;  

L&p 50:24; 
84:45; 88:49.

 10 a vs Nidkjær.
  b vs Frykt.
  c vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
  d vs Slør.
  e L&p 88:68; 93:1; 97:16.
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meg og vite at jeg er, ikke med 
det kjødelige og heller ikke med 
det naturlige sinn, men med det 
åndelige.

11 For intet a menneske har no
ensinne i kjødet sett Gud uten å 
være levendegjort av Guds Ånd.

12 Heller ikke kan noe a natur
lig menneske tåle Guds nærvær, 
heller ikke noen med et kjødelig 
sinn.

13 Dere er ikke istand til å tåle 

Guds nærvær nå, heller ikke 
englers betjening, derfor, fort
sett i a tålmodighet inntil dere 
blir b fullkommengjort.

14 La ikke deres sinn ven
de seg tilbake, og når dere er 
a verdige, i min egen beleilige 
tid, skal dere forstå og vite hva 
som ble overdratt til dere ved 
min tjener Joseph Smith juniors 
hånd. Amen.

KAPITTEL 68
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
1. november 1831, som svar på bønn om at Herrens vilje måtte gjøres 
kjent når det gjelder Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. John-
son og William  E. McLellin. Selv om deler av denne åpenbaringen 
ble rettet mot disse fire menn, gjelder mye av innholdet hele Kirk en. 
Denne åpenbaringen ble utvidet under Joseph Smiths ledelse da den 
ble utgitt i 1835-utgaven av Lære og pakter.

1–5: Eldstenes ord når de er dre-
vet av Den hellige ånd, er hellig 
skrift. 6–12: Eldstene skal forkyn-
ne og døpe, og tegn skal følge de 
sanne troende. 13–24: Den første-
fødte av Arons sønner kan være 
presiderende biskop (eller med 
andre ord ha nøklene til å presi-
dere som biskop) under ledelse av 
Det første presidentskap. 25–28: 
Foreldre blir befalt å undervise 
sine barn i evangeliet. 29–35: De 
hellige skal helligholde sabbaten, 
arbeide flittig og be.

Min tjener, Orson Hyde, ble 

ved sin ordinasjon kalt til å 
forkynne det evige evangelium 
ved a den levende Guds Ånd, fra 
folk til folk og fra sted til sted, i 
de ugudeliges forsamlinger og 
i deres synagoger, og til å sam
tale med og utdype all hellig 
skrift for dem.

2 Og se, og gi akt, dette er et 
mønster for alle de som ble or
dinert til dette prestedømme, 
og som er beskikket til den mi
sjon å dra ut –

3 og dette er mønsteret for 
dem, at de skal a tale som de blir 
drevet av Den hellige ånd.

 11 a jso 2M 33:20, 23 
(Tillegg);  
Joh 1:18; 6:46;  
jso 1 Joh 4:12 
(Tillegg);  
L&p 84:19–22;  

Moses 1:11, 14.
 12 a Mosiah 3:19.  

vs Naturlige 
menneske.

 13 a Rom 2:7.  
vs Tålmodighet.

  b Mat 5:48; 3 Ne 12:48.
 14 a vs Verdig, verdighet.
68 1 a vs Hellige ånd, Den.
 3 a 2 Pet 1:21;  

L&p 18:32; 42:16;  
100:5.
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4 Og hva som helst de taler 
når de er drevet av a Den hellige 
ånd, skal være hellig skrift, skal 
være Herrens vilje, skal være 
Herrens sinn, skal være Herrens 
ord, skal være Herrens røst og 
b Guds kraft til frelse.

5 Se, dette er Herrens løfte til 
dere, ja, til dere, O mine tjenere.

6 Vær derfor ved godt mot og 
a frykt ikke, for jeg, Herren, er 
med dere og vil stå ved deres 
side, og dere skal vitne om 
meg, ja,  Jesus  Kristus, at jeg 
er den levende Guds Sønn, at 
jeg var, at jeg er, og at jeg skal 
komme.

7 Dette er Herrens ord til deg, 
min tjener a Orson Hyde, og 
også til min tjener Luke John
son, og til min tjener Lyman 
Johnson, og til min tjener Wil
liam E. McLellin, og til alle tro
faste eldster i min  kirke:

8 a Gå ut i all verden, b forkynn 
evangeliet til enhver c skapning 
ved å bruke den d myndighet jeg 
har gitt dere og ved å e døpe i 
Faderens og i Sønnens og i Den 
hellige ånds navn.

9 Og a den som tror og blir 
døpt, skal bli b frelst, og den som 
ikke tror, skal bli c fordømt.

10 Og den som tror, skal bli 
velsignet med de a tegn som føl
ger, ja, som skrevet er.

11 Og til dere skal det bli gitt å 
kjenne a tidenes tegn, og tegnene 
på Menneskesønnens komme.

12 Og så mange som Faderen 
skal vitne om, skal dere bli gitt 
makt til å a besegle til evig liv. 
Amen.

13 Og nå, dette er de punkter 
som kommer i tillegg til paktene 
og budene:

14 Det vil heretter i Herrens be
leilige tid bli beskikket flere a bis
koper i kirk en, og de skal tjene 
på samme måte som den første,

15 derfor skal de være a høy
prester som er verdige, og de 
skal utpekes av Det melkisedek
ske prestedømmes b Første pre
sidentskap, med mindre de er 
direkte etterkommere av c Aron.

16 Og hvis de er direkte etter
kommere av a Aron, har de en 
lovfestet rett til biskopembedet, 
hvis de er de førstefødte av 
Arons sønner.

17 For den førstefødte har rett 
til å presidere over dette pres
tedømme, og har a nøklene, eller 
myndigheten, til det samme 
prestedømme.

18 Ingen mann har lovfestet 
rett til dette embede, til å ha 
dette prestedømmes nøkler, 
med mindre han er en a direkte 
etterkommer av Aron og er den 
førstefødte.

 4 a vs Hellige ånd, Den;  
Åpenbaring.

  b Rom 1:16.
 6 a Jes 41:10.
 7 a vs Hyde, Orson.
 8 a L&p 1:2; 63:37.
  b vs Forkynne;  

Misjonærarbeide.
  c Mark 16:15.
  d vs Myndighet.
  e vs Dåp, døpe.

 9 a Mark 16:16; L&p 20:25.
  b vs Frelse.
  c vs Fordømme, 

fordømmelse.
 10 a vs Tegn.
 11 a vs Tidenes tegn.
 12 a L&p 1:8; 132:49.  

vs Besegle, besegling.
 14 a vs Biskop.
 15 a L&p 72:1.
  b vs Første 

presidentskap.
  c vs Aron, bror 

av Moses.
 16 a L&p 107:15–17.  

vs Aronske 
prestedømme, Det.

 17 a vs Nøkler, 
prestedømmets.

 18 a 2M 40:12–15;  
L&p 84:18; 
107:13–16, 70–76.
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19 Men da en a høyprest i Det 
melkisedekske prestedømme 
har myndighet til å virke i alle 
mindre embeder, kan han virke 
i en b biskops embede når det 
ikke finnes en direkte etterkom
mer av Aron, dersom han blir 
kalt, beskikket og ordinert til 
denne stilling av Det melkise
dekske prestedømmes Første 
presidentskap.

20 Og en direkte etterkom
mer av Aron må også utpekes 
av dette presidentskap, og bli 
funnet verdig, og bli a salvet og 
b ordinert under dette president
skaps hender, ellers er de ikke 
lovlig bemyndiget til å virke i 
sitt prestedømme.

21 Men i kraft av forordnin
gen om den rett de har til det 
prestedømme som går fra far til 
sønn, kan de kreve å bli salvet 
hvis de på noen måte kan bevi
se sin herkomst eller fastslå det 
ved åpenbaring fra Herren un
der det ovennevnte president
skaps hender.

22 Og videre, ingen biskop el
ler høyprest som blir beskikket 
til dette embede, kan stilles for 
en domstol eller dømmes for 
noen som helst forbrytelse av 
andre enn kirk ens a Første presi
dentskap,

23 og i den grad president
skapet finner ham skyldig på 
grunn av vitneprov som ikke 

kan bestrides, skal han døm
mes.

24 Og hvis han omvender seg, 
skal han bli a tilgitt i henhold til 
kirk ens pakter og bud.

25 Og videre, i den grad a forel
dre i Sion eller i noen av hennes 
organiserte b staver har barn, 
og de ikke c lærer dem å forstå 
læren om omvendelse, tro på 
 Kristus den levende Guds Sønn 
og om dåp og Den hellige ånds 
gave ved håndspåleggelse når 
de er d åtte år gamle, skal e syn
den være på foreldrenes hoder.

26 For dette skal være en lov 
for a Sions innbyggere og for alle 
hennes organiserte staver.

27 Og deres barn skal a døpes 
til sine b synders forlatelse når 
de er c åtte år gamle, og motta 
håndspåleggelsen.

28 Og de skal også lære sine 
barn å a be og vandre rettskaf
fent for Herren.

29 Og Sions innbyggere skal 
også gi akt på a sabbatsdagen og 
holde den hellig.

30 Og Sions innbyggere skal 
også huske å utføre sitt arbeide 
ettersom de er utpekt til å arbei
de i all trofasthet, for den dovne 
skal Herren komme i hu.

31 Nå, jeg, Herren, finner ikke 
behag i Sions innbyggere, for 
det er a lediggjengere blant dem, 
og deres barn vokser også opp 
i b ugudelighet, ei heller c søker 

 19 a vs Høyprest.
  b vs Biskop.
 20 a vs Salve.
  b vs Ordinere, 

ordinasjon.
 22 a vs Første 

presidentskap.
 24 a vs Tilgi.
 25 a vs Familie – 

Foreldrenes ansvar.
  b vs Stav.
  c vs Undervise.
  d L&p 18:42; 20:71.
  e Jak bok 1:19;  

L&p 29:46–48.
 26 a vs Sion.
 27 a vs Dåp, døpe.
  b vs Syndsforlatelse.

  c vs Ansvarlig.
 28 a vs Bønn.
 29 a L&p 59:9–12.  

vs Sabbatsdagen.
 31 a vs Doven, dovenskap.
  b vs Ugudelig(e).
  c L&p 6:7.
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 33 a vs Bønn.
  b vs Dømme, dom;  

Refse, refselse.
 34 a Åp 22:6.

  b L&p 20:35; 93:24–25.
 35 a vs Alfa og Omega.
  b L&p 1:12.
69 1 a vs Cowdery, Oliver.

 2 a vs Whitmer, John.
 3 a L&p 47:1–3; 85:1.
 4 a vs Råd.

de oppriktig etter evighetens 
rikdommer, men deres øyne er 
fulle av begjær.

32 Således skulle det ikke være, 
og det må avskaffes blant dem. 
Derfor skal min tjener, Oliver 
Cowdery, bringe disse ord til 
Sions land.

33 Og et bud gir jeg til dem, 
at den som ikke oppsender sine 

a bønner til Herren til enhver 
tid, ham skal dere b komme i hu 
for mitt folks dommer.

34 Disse a ord er sanne og tro
verdige, overtre dem derfor 
ikke og b ta heller ikke noe bort 
fra dem.

35 Se, jeg er a Alfa og Omega, 
og jeg b kommer hastig. Amen.

KAPITTEL 69
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
11.  november 1831. De åpenbaringer som var samlet med henblikk 
på snarlig utgivelse, hadde blitt godkjent på en spesiell konferanse 
den 1.–2. november. Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør 
kapittel 133, senere kalt Tillegget, lagt til. Oliver Cowdery hadde for-
ut for dette blitt utnevnt til å ta med seg manuskriptet til de samlede 
åpenbaringer og bud til Independence, Missouri til trykking. Han 
skulle også ta med seg penger som var blitt donert for oppbyggingen 
av Kirk en i Missouri. Denne åpenbaringen gir John Whitmer beskjed 
om å ledsage Oliver Cowdery, og ber også Whitmer om å reise og 
samle inn historisk materiale i sitt kall som Kirk ens historiker og 
ansvarlig for føring av opptegnelser.

1–2: John Whitmer skal reise 
sammen med Oliver Cowdery 
til Missouri. 3–8: Han skal også 
forkynne, samle inn, registrere og 
skrive ned historiske data.

Lytt til meg, sier Herren de
res Gud, for min tjener Oliver 
a Cowderys skyld. Jeg anser 
det ikke for klokt at han blir 
betrodd de bud og penger han 
skal ta med seg til Sions land, 
uten at en som er ærlig og tro
fast reiser sammen med ham.

2 Derfor vil jeg, Herren, at min 
tjener a John Whitmer skal reise 
sammen med min tjener Oliver 
Cowdery,

3 og at han også skal fortsette 
å skrive og utarbeide en a histo
rie om alle de viktige ting han 
skal iaktta og få kjennskap til 
om min  kirke,

4 og at han også skal motta a råd 
og hjelp fra min tjener Oliver 
Cowdery og andre.

5 Og likeledes skulle mine tje
nere som er ute i verden, sende 
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 5 a vs Forvalter, 
forvaltning.

 8 a vs Sion.
70 3 a 1 Kor 4:1; 

   L&p 72:20.

en beretning om sin a forvalt
ning til Sions land,

6 for Sions land skal være et 
hovedsete og et sted for å motta 
og utføre alle disse ting.

7 Likevel, la min tjener John 
Whitmer reise ofte fra sted til 
sted og fra menighet til menighet 
så han lettere kan få kunnskap –

8 samtidig som han forkynner 
og forklarer, skriver, kopierer, 
velger ut og samler alt som vil 
være til gavn for kirk en og for 
kommende generasjoner som 
skal vokse opp i a Sions land for 
å ta det i besittelse fra genera
sjon til generasjon, evindelig og 
alltid. Amen.

KAPITTEL 70
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
12.  november 1831. Profetens historie fastslår at fra 1.  til 12.  no-
vember ble det avholdt fire spesielle konferanser. Under den siste av 
disse sammenkomstene ble den store betydningen av åpenbaringene 
som senere ble utgitt som Book of Commandments (Budenes bok) og 
senere igjen Lære og pakter, tatt opp til behandling. Denne åpenba-
ringen ble gitt etter at konferansen stemte for at åpenbaringene var 
“av samme verdi for Kirk en som alle jordens rikdommer.” Joseps 
Smiths historie refererer til åpenbaringene som “Kirk ens grunnvoll i 
disse siste dager, som er til gavn for verden og viser at nøklene til vår 
Frelsers rikes mysterier igjen er betrodd mennesket.”

1–5: Forvaltere blir utpekt for å 
utgi åpenbaringene. 6–13: De som 
arbeider med åndelige ting, er sin 
lønn verd. 14–18: De hellige skul-
le være likestilt i timelige ting.

Se og lytt, O Sions innbyggere 
og alle dere, min kirkes folk, som 
er langt borte, og hør Herrens 
ord som jeg gir som bud til min 
tjener Joseph Smith jr., og også 
til min tjener Martin Harris, og 
også til min tjener Oliver Cow
dery, og også til min tjener John 
Whitmer, og også til min tjener 
Sidney Rigdon, og også til min 
tjener William W. Phelps,

2 for jeg gir dem et bud, der

for, lytt og hør, for så sier Her
ren til dem:

3 Jeg, Herren, har utpekt dem 
og ordinert dem til a forvaltere 
over de åpenbaringer og bud 
jeg har gitt dem og som jeg her
etter skal gi dem.

4 Og jeg vil forlange at de av
legger regnskap for denne for
valtning på dommens dag.

5 Derfor har jeg utpekt dem til 
dette, og deres oppgave i Guds 
 kirke er å ta hånd om dem og 
alt som henhører til dem, ja, 
også inntektene.

6 Derfor, et bud gir jeg dem, at 
de ikke skal overlate disse ting 
til kirk en, ei heller til verden.
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7 Men i den grad de mottar 
mer enn de trenger til egne 
behov og egen trang, skal det 
overlates til mitt a lagerhus.

8 Og inntektene skal vies Sions 
innbyggere og deres generasjo
ner, såfremt de blir a arvinger i 
henhold til rikets lover.

9 Se, dette er hva Herren for
drer av ethvert menneske i dets 
a forvaltning som jeg, Herren, 
har gitt eller heretter vil gi til 
noe menneske.

10 Og se, ingen som tilhører 
den levende Guds  kirke, er fri
tatt fra denne lov,

11 ja, hverken biskopen eller 
den a fullmektig som tar vare på 
Herrens lagerhus, heller ikke 
den som er utpekt til å være en 
forvalter i timelige ting.

12 Den som er utpekt til å for
valte i åndelige ting, er sin lønn 
a verd, og likeledes enhver som 
er utpekt til en forvaltning og til 
å forvalte timelige ting –

13 ja, endog i større overflod, 

en overflod som forøkes for 
dem ved Åndens tilkjennegi
velser.

14 Ikke desto mindre, i deres 
timelige ting skal dere være a li
kestilte, og uten å knurre, ellers 
skal Åndens rike tilkjennegivel
ser holdes tilbake.

15 Nå gir jeg dette a bud til 
mine tjenere, til gavn for dem 
mens de er her, som et tegn på 
mine velsignelser over deres 
hoder, som lønn for deres b flid 
og deres beskyttelse,

16 til føde og til a klær, til arv 
og til husly og til jord, under 
hvilke som helst omstendighe
ter som jeg, Herren, skal anbrin
ge dem, og hvor som helst jeg, 
Herren, skal sende dem.

17 For de har vært tro over 
a mange ting og har gjort vel i 
den grad de ikke har syndet.

18 Se, jeg, Herren, er a barm
hjertig og vil velsigne dem, og 
de skal glede seg i alt dette. Slik 
er det. Amen.

 7 a L&p 72:9–10.
 8 a L&p 38:20.
 9 a vs Forvalter, 

forvaltning.
 11 a L&p 57:6.

 12 a Luk 10:7.
 14 a L&p 49:20.  

vs Innvie, 
innvielsesloven.

 15 a 5M 10:12–13.

  b vs Flid.
 16 a L&p 59:16–20.
 17 a Mat 25:21–23.
 18 a vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.

KAPITTEL 71
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, 
Ohio, den 1. desember 1831. Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen 
med Sidney Rigdon som skriver inntil denne åpenbaringen ble mottatt, 
men arbeidet ble nå midlertidig lagt til side så de kunne utføre de 
instrukser som ble gitt her. Brødrene skulle dra ut og forkynne for å 
dempe de uvennlige følelser som hadde oppstått mot Kirk en på grunn 
av publiserte brev skrevet av den frafalne Ezra Booth.

1–4: Joseph Smith og Sidney Rig-
don blir sendt ut for å forkynne 

evangeliet. 5–11: De helliges fien-
der vil bli gjort til skamme.
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Se, så sier Herren til dere mine 
tjenere, Joseph Smith jr. og a Sid
ney Rigdon, at den tid sannelig 
er kommet da jeg finner det 
nødvendig og påkrevet at dere 
opplater deres munn for å b for
kynne mitt evangelium og det 
som hører riket til, og forklarer 
dets c mysterier ut fra Skriftene i 
forhold til den Ånd og kraft som 
skal bli gitt dere, ja, som jeg vil.

2 Sannelig sier jeg dere, for
kynn for verden i områdene 
rundt omkring, og i kirk en 
også, ennå en stund, inntil det 
skal bli tilkjennegitt for dere.

3 Sannelig, dette er en oppga
ve som jeg gir dere for en stund.

4 Derfor, arbeid i min vingård. 
Kall på jordens innbyggere og 
bær vitnesbyrd, og bered veien 
for de bud og åpenbaringer som 
skal komme.

5 Nå, se, dette er visdom. Den 
som leser, la ham a forstå det og 
også b godta det,

6 for den som godtar det, skal 
få a i overflod, ja, endog kraft.

7 Gjør derfor deres fiender a til 
skamme, be dem b møte dere 
både offentlig og privat, og hvis 
dere er trofaste, skal de bli gjort 
til skamme.

8 La dem derfor komme frem 
med sine sterke argumenter 
mot Herren.

9 Sannelig, så sier Herren til 
dere, intet a våpen som blir smidd 
mot dere, skal ha fremgang,

10 og hvis noe menneske he
ver sin røst mot dere, skal han 
gjøres til skamme i min egen 
beleilige tid.

11 Hold derfor mine bud; de 
er sanne og pålitelige. Slik er 
det. Amen.

71 1 a vs Rigdon, Sidney.
  b vs Misjonærarbeide.
  c L&p 42:61, 65.
 5 a vs Forstand, 

   forståelse.
  b Alma 12:9–11.
 6 a Mat 13:12.
 7 a Moses 7:13–17.

  b L&p 63:37; 68:8–9.
 9 a Jes 54:17.

KAPITTEL 72
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
4. desember 1831. Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for 
å lære sine plikter og bli videre oppbygget i Kirk ens lære. Dette kapitte-
let er en samling av tre åpenbaringer mottatt på samme dag. Versene 1 
til og med 8 bekjentgjør Newel K. Whitneys kall til biskop. Han ble så 
kalt og ordinert, hvoretter versene 9 til og med 23 ble mottatt. Disse 
gir flere opplysninger om en biskops plikter. Deretter ble versene 24 til 
og med 26 gitt. Disse gir instruksjoner om Sions innsamling.

1–8: Eldstene skal avlegge regn-
skap for sin forvaltning til bis-
kopen. 9–15: Biskopen tar vare 
på lagerhuset og har omsorg for 
de fattige og trengende. 16–26: 

Biskopen skal bekrefte eldstenes 
verdighet.

Hør og lytt til Herrens røst, 
dere som har forsamlet dere 
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som er a høyprester i min  kirke, 
og til hvem b riket og myndighe
ten er gitt.

2 For sannelig, så sier Herren, 
jeg anser det for nødvendig at 
det blir utpekt en a biskop for 
dere, eller blant dere, i kirk en i 
denne del av Herrens vingård.

3 Og sannelig, i dette har 
dere handlet klokt, for Herren 
fordrer av enhver a forvalter å 
avlegge b regnskap for sin c for
valtning, både i tid og i evighet.

4 For den som er trofast og 
a klok i dette liv, blir aktet verdig 
til å arve de b boliger som min 
Fader har beredt for ham.

5 Sannelig sier jeg dere, kirk
ens eldster i denne del av min 
a vingård skal avlegge regnskap 
for sin forvaltning til biskopen 
som skal utpekes av meg i den
ne del av min vingård.

6 Disse ting skal nedtegnes 
for å bli overlevert til biskopen 
i Sion.

7 Og a biskopens plikt skal 
kunngjøres ved de bud som er 
gitt og ved konferansens stem
megivning.

8 Og nå, sannelig sier jeg dere, 
at min tjener a Newel K. Whitney 
er mannen som skal bli utpekt 
og ordinert til denne myndighet. 
Dette er Herren deres Guds og 
Forløsers vilje. Slik er det. Amen.

9 Herrens ord  – i tillegg til 
 loven som er gitt  – som gjør 
kjent biskopens plikter, han 

som er ordinert for kirk en i 
denne del av vingården, er i 
sannhet dette:

10 Å ta vare på Herrens a lager
hus, å motta kirk ens midler i 
denne del av vingården,

11 å motta regnskap fra eld
stene som tidligere befalt og 
a dekke deres behov, og de skal 
betale for det de mottar, i den 
grad de har noe å betale med,

12 så dette også kan bli innviet 
til gavn for kirk en, for de fattige 
og trengende.

13 Og for den som a ikke har 
noe å betale med, skal et regn
skap overleveres til biskopen i 
Sion som skal betale gjelden av 
de midler som Herren skal leg
ge i hans hender.

14 Og de trofastes arbeide – de 
som arbeider med åndelige ting, 
med å forvalte evangeliet og ri
kets anliggender for kirk en og 
for verden  – skal være betaling 
for gjeld overfor biskopen i Sion.

15 Således blir den betalt av 
kirk en, for ifølge a loven må en
hver som kommer opp til Sion, 
legge alle ting frem for bisko
pen i Sion.

16 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, at ettersom enhver eldste i 
denne del av vingården må av
legge regnskap for sin forvalt
ning til biskopen i denne del av 
vingården,

17 skal dommeren, eller bisko
pen, i denne del av vingården 

72 1 a L&p 68:14–19.
  b vs Rike, Guds 

eller himmelens.
 2 a vs Biskop.
 3 a vs Forvalter, 

forvaltning.
  b L&p 42:32; 104:11–13.

  c Luk 19:11–27.
 4 a Mat 24:45–47.
  b L&p 59:2.
 5 a vs Herrens vingård.
 7 a L&p 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.
 8 a vs Whitney, Newel K.

 10 a L&p 70:7–11; 78:3.  
vs Lagerhus.

 11 a L&p 75:24.
 13 a vs Fattig.
 15 a L&p 42:30–31.  

vs Innvie, 
innvielsesloven.
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utstede en a attest til biskopen i 
Sion for å godtgjøre at han til
fredsstiller alle krav til å motta 
en arv, og bli mottatt som en 
klok b forvalter og en trofast ar
beider,

18 ellers skal han ikke bli god
tatt av biskopen i Sion.

19 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, la enhver eldste som 
avlegger regnskap for menig
hetens biskop i denne del av 
vingården, anbefales av den el
ler de menigheter hvor han ar
beider, så han og hans regnskap 
på alle måter kan bli godkjent.

20 Og videre, la mine tjenere 
som er utpekt til forvaltere over 
min kirkes a litterære anliggen
der, ha krav på all mulig hjelp 
fra biskopen, eller biskopene –

21 så a åpenbaringene kan bli 
utgitt og gå ut like til jordens 
ender, så de også kan skaffe 

midler som på alle måter skal 
gavne kirk en,

22 så de også på alle måter 
kan bli godkjent og bli regnet 
som kloke forvaltere.

23 Og nå, se, dette skal være et 
mønster for alle enheter i min 
 kirke som er utbredt rundt om
kring uansett hvor de blir opp
rettet. Og nå avslutter jeg mine 
ord. Amen.

24 Noen få ord i tillegg til ri
kets lover, som gjelder kirk ens 
medlemmer, de som er a utpekt 
ved Den hellige ånd til å dra 
opp til Sion og de som får an
ledning til å dra opp til Sion.

25 La dem ha med seg til bisko
pen en attest fra tre eldster i kirk
en eller en attest fra biskopen,

26 ellers vil den som drar opp 
til Sions land, ikke bli regnet 
som en klok forvalter. Dette er 
også et mønster. Amen.

KAPITTEL 73
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, 
Ohio, den 10.  januar 1832. Siden begynnelsen av desember 1831 
hadde profeten og Sidney vært opptatt med å forkynne, og på denne 
måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde opp-
stått overfor Kirk en (se forordet til kapittel 71).

 17 a L&p 20:64, 84.
  b L&p 42:32.
 20 a L&p 70:3–5.
 21 a vs Lære og pakter.

 24 a vs Kall, kalle, 
kalt av Gud.

73 1 a dvs de andre som 
var på misjon; 

   se L&p 57–68.
 2 a L&p 20:63.

1–2: Eldstene skal fortsette å 
forkynne. 3–6: Joseph Smith og 
Sidney Rigdon skal fortsette å 
oversette Bibelen inntil arbeidet er 
helt ferdig.

For sannelig, så sier Herren, jeg 

anser det for nødvendig at a de 
fortsetter å forkynne evangeliet 
og formaner menighetene i om
rådene rundt omkring, frem til 
konferansen.

2 Og se, da skal det kunngjø
res for dem ved a konferansens 
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KAPITTEL 74
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Wayne fylke, New York 
i 1830. Selv før Kirk ens organisering ble det reist spørsmål om 
hvordan dåpen skulle utføres, noe som ledet profeten til å søke svar 
angående dette emnet. Joseph Smiths historie fastslår at denne åpen-
baringen er en forklaring til 1  Korinterbrev 7:14, et skriftsted som 
ofte hadde blitt benyttet for å rettferdiggjøre barnedåp.

1–5: Paulus råder Kirk en på sin 
tid til ikke å holde Moseloven. 
6–7: Små barn er hellige, og er 
helliggjort gjennom forsoningen.

For den a vantro ektemann er 
helliggjort ved sin hustru, og 
den vantro hustru er helliggjort 
ved ektemannen, ellers ville 
deres barn være urene, men nå 
er de hellige.

2 Nå, på apostlenes tid ble 
omskjærelsens lov praktisert av 
alle jøder som ikke trodde på 
Jesu  Kristi evangelium.

3 Og det skjedde at det opp
sto en stor a strid blant folket 

angående loven om b omskjæ
relse, for den vantro ektemann 
ønsket at hans barn skulle om
skjæres og være lydig mot c Mo
seloven, en lov som var oppfylt.

4 Og det skjedde at de barn 
som ble oppdratt til å være ly
dige mot Moseloven, ga akt på 
sine fedres a tradisjoner og trod
de ikke på  Kristi evangelium, 
derfor ble de vanhellige.

5 Av denne grunn skrev aposte
len til kirk en og ga dem et bud – 
ikke fra Herren, men sitt eget – at 
en troende ikke skulle a gifte seg 
med en vantro med mindre b Mo
seloven ble forkastet av dem,

 3 a dvs Joseph og Sidney 
var tidligere blitt 
befalt å avbryte 
oversettelsen av 
Bibelen og forkynne 
evangeliet.  
L&p 71:2.

  b L&p 45:60–61; 76:15. 

   vs Joseph Smiths 
oversettelse (jso).

 6 a 1 Pet 1:13.
74 1 a 1 Kor 7:14–19.
 3 a Apg 15:1–35;  

Gal 2:1–5.
  b vs Omskjærelse.
  c vs Moseloven.

 4 a vs Tradisjoner.
 5 a vs Ekteskap – 

Ekteskap mellom 
mann og kvinne 
med forskjellig tro.

  b 2 Ne 25:24–27.

stemmegivning deres forskjelli
ge oppgaver.

3 Nå, sannelig sier jeg dere 
mine tjenere, Joseph Smith jr. og 
Sidney Rigdon, så sier Herren, 
det er a nødvendig å b oversette 
igjen,

4 og så langt det er mulig å 
forkynne evangeliet i områdene 
rundt omkring frem til konfe

ransen, og deretter er det nød
vendig å fortsette arbeidet med 
oversettelsen inntil det er ferdig.

5 Og la dette være et mønster 
for eldstene inntil de får mer 
kunnskap, ja, som skrevet er.

6 Nå gir jeg dere ikke mer 
denne gang. a Bind omkring de
res lender og vær sindige. Slik 
er det. Amen.
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6 for at deres barn kunne være 
uten omskjærelse og at tradi
sjonen som sa at små barn er 
vanhellige, kunne opphøre, for 
jødene trodde på den.

7 Men små a barn er b hellige 
og er c helliggjort gjennom d Jesu 
 Kristi forsoning, og dette er det 
skriftstedet betyr.

KAPITTEL 75
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 
25.  januar 1832. Dette kapittelet omfatter to adskilte åpenbaringer 
(den første i versene  1 til og med 22, og den andre i versene  23 til 
og med 36) gitt på samme dag. Anledningen var en konferanse hvor 
Joseph Smith ble oppholdt og ordinert som president for Det høye 
prestedømme. Visse eldster ønsket å lære mer om sine umiddelbare 
plikter. Disse åpenbaringene fulgte.

1–5: Trofaste eldster som forkyn-
ner evangeliet, vil arve evig liv. 
6–12: Be om å motta Trøsteren 
som underviser om alle ting. 13–
22: Eldstene vil sitte og dømme 
dem som forkaster deres budskap. 
23–36: Misjonærenes familier skal 
motta hjelp fra Kirk en.

Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, jeg som taler ved a min 
Ånds røst, ja, b Alfa og Omega, 
deres Herre og deres Gud:

2 Lytt dere som har gitt deres 
navn for å dra ut og forkynne 
mitt evangelium og a beskjære 
min b vingård.

3 Se, jeg sier dere at det er min 
vilje at dere skal dra ut og ikke 
vente, vær heller ikke a dovne, 
men arbeid av all deres makt,

4 ved at dere oppløfter deres 
røst som ved lyden av en basun 
og a forkynner b sannheten ifølge 
de åpenbaringer og bud som jeg 
har gitt dere.

5 Og således, hvis dere er tro
faste, skal dere høste mange 
a kornbånd og bli b kronet med 
c ære og d herlighet, med e udøde
lighet og f evig liv.

6 Derfor, sannelig sier jeg til 
min tjener William  E. McLellin: 
Jeg a tilbakekaller det oppdrag 
jeg ga ham om å dra til den øst
lige del av landet.

7 Og jeg gir ham et nytt opp
drag og en ny befaling hvor jeg, 
Herren, a refser ham for å ha 
b knurret i sitt hjerte.

8 Og han syndet, men likevel 
tilgir jeg ham og sier til ham 

 7 a Moroni 8:8–15;  
L&p 29:46–47; 137:10.

  b vs Hellig.
  c vs Frelse – Frelse 

for barn.
  d vs Forsoning.
75 1 a vs Åpenbaring.
  b Åp 1:8. 

   vs Alfa og Omega.
 2 a Jak bok 5:62.
  b vs Herrens vingård.
 3 a vs Doven, dovenskap.
 4 a vs Misjonærarbeide.
  b L&p 19:37.
 5 a Sal 126:6; Alma 26:5.
  b vs Krone.

  c vs Ære, hedre.
  d vs Herlighet.
  e vs Udødelig, 

udødelighet.
  f vs Evig liv.
 6 a L&p 66.
 7 a vs Refse, refselse.
  b vs Knurre; Tanker.
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igjen: Dra til den sydlige del av 
landet.

9 Og la min tjener Luke John
son reise sammen med ham og 
forkynne de ting som jeg har 
befalt dem,

10 idet de påkaller Herrens 
navn og ber om a Trøsteren som 
skal lære dem alle ting de tren
ger å vite,

11 idet de alltid a ber om ikke å 
bli motløse, og hvis de gjør det
te, vil jeg være med dem inntil 
enden.

12 Se, dette er Herren deres 
Guds vilje med dere. Slik er det. 
Amen.

13 Og videre, sannelig, så sier 
Herren: La min tjener a Orson 
Hyde og min tjener b Samuel H. 
Smith reise til den østlige del 
av landet og forkynne det som 
jeg har befalt dem, og hvis de er 
trofaste, se, da vil jeg være c med 
dem inntil enden.

14 Og videre, sannelig sier jeg 
til min tjener Lyman Johnson 
og til min tjener a Orson Pratt, 
de skal også reise til den østlige 
del av landet, og se, jeg er også 
med dem, ja, inntil enden.

15 Og videre sier jeg til min 
tjener Asa Dodds og til min tje
ner Calves Wilson, at de også 
skal reise til den vestlige del av 
landet og forkynne mitt evange
lium, ja, som jeg har befalt dem.

16 Og den som er trofast, skal 
overvinne alle ting og skal bli 
a løftet opp på den siste dag.

17 Og videre sier jeg til min 

tjener Major  N. Ashley og min 
tjener Burr Riggs, la også dem 
reise til den sydlige del av landet.

18 Ja, la alle disse som jeg har 
befalt, reise ut og gå fra hus til 
hus og fra landsby til landsby 
og fra by til by.

19 Og uansett hvilket hus dere 
kommer inn i, og de tar imot 
dere, etterlat dette hus deres 
velsignelse.

20 Og uansett hvilket hus dere 
kommer inn i, og de ikke tar 
imot dere, et slikt hus skal dere 
snarest forlate og a ryste støvet 
av deres føtter som et vitnes
byrd mot dem.

21 Og dere skal fylles med 
a glede og fryd, og vit dette, at 
på dommens dag skal dere 
være b dommere over dette hus 
og fordømme dem,

22 og det skal bli mer tålelig 
for hedningefolkene på dom
mens dag enn for dette hus, 
a bind derfor omkring deres 
lender og vær trofaste, og dere 
skal overvinne alle ting og bli 
løftet opp på den siste dag. Slik 
er det. Amen.

23 Og videre, så sier Herren til 
dere, O min kirkes eldster som 
har gitt deres navn, så dere kan 
vite hans vilje med dere.

24 Se, jeg sier dere at det er 
kirk ens plikt å gi hjelp til disse 
eldsters familiers underhold, og 
også til familiene til dem som er 
kalt og som nødvendigvis må 
sendes ut i verden for å forkyn
ne evangeliet til verden.

 10 a Joh 14:26.  
vs Talsmann.

 11 a 2 Ne 32:9.
 13 a vs Hyde, Orson.
  b vs Smith, Samuel H.

  c Mat 28:19–20.
 14 a vs Pratt, Orson.
 16 a L&p 5:35.
 20 a Mat 10:14;  

Luk 10:11–12;  

L&p 24:15; 60:15.
 21 a Mat 5:11–12.
  b vs Dømme, dom.
 22 a Ef 6:14;  

L&p 27:15–18.
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25 Derfor gir jeg, Herren, dere 
dette bud at dere finner opp
holdssteder til deres familier så 
langt deres brødre er villige til å 
åpne sine hjerter.

26 Og la ingen som kan finne 
et sted til sin familie og få kirk
ens underhold til den, unnlate 
å dra ut i verden, enten til øst 
eller til vest, til nord eller til syd.

27 La dem be, og de skal få, 
bank på, og det skal lukkes opp 
for dem og bli tilkjennegitt dem 
fra det høye, ja, ved a Trøsteren, 
hvor de skal reise.

28 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, at enhver mann som 
er nødt til å a ta seg av sin egen 
b familie, la ham ta seg av den, 
og han skal på ingen måte miste 
sin krone, og han skal arbeide i 
kirk en.

29 La enhver være a flittig i alle 
ting. Og den b dovne skal ikke 

ha plass i kirk en med mindre 
han omvender seg i all sin ferd.

30 Derfor, la min tjener Simeon 
Carter og min tjener Emer Harris 
virke sammen i evangeliets tje
neste,

31 og likeledes min tjener Ezra 
Thayre og min tjener a Thomas B. 
Marsh,

32 likeledes min tjener Hyrum 
Smith og min tjener Reynolds 
Cahoon,

33 og likeledes min tjener 
Daniel Stanton og min tjener 
Seymor Brunson,

34 og likeledes min tjener 
Sylvester Smith og min tjener 
Gideon Carter,

35 og likeledes min tjener 
Ruggles Eames og min tjener 
Stephen Burnett,

36 og likeledes min tjener 
Micah  B. Welton og min tjener 
Eden Smith. Slik er det. Amen.

 27 a 2 Ne 32:5;  
L&p 8:2.  
vs Hellige ånd, Den.

 28 a 1 Tim 5:8;  
L&p 83:2.

  b vs Familie.

 29 a vs Flid.
  b vs Doven, dovenskap.
 31 a vs Marsh, Thomas B.

KAPITTEL 76
Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, 
Ohio, den 16. februar 1832. I forordet til dette synet står det i Joseph 
Smiths historie: “Da jeg kom tilbake fra konferansen i Amherst, fort-
satte jeg med å oversette Skriftene. På grunnlag av forskjellige åpen-
baringer som var mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter 
som berører menneskets frelse, var blitt fjernet fra Bibelen, eller var 
gått tapt før den ble samlet i en bok. Av de sannheter som var igjen, 
var det innlysende, at hvis Gud belønnet enhver i henhold til de gjer-
ninger som ble gjort i kjødet, da måtte ordet ‘himmel’ med henblikk 
på de helliges evige hjem omfatte mer enn ett rike. I den anledning 
. . . mens jeg holdt på med oversettelsen av Johannes-evangeliet, mot-
tok jeg selv og eldste Rigdon følgende syn.” På det tidspunkt dette 
synet ble gitt, oversatte profeten Johannes 5:29.
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76 1 a Jes 1:2.
  b Jer 10:10.  

vs Gud, 
guddommen – 
Gud Sønnen.

  c Jes 43:11;  
Hos 13:4.

  d vs Frelser.
 2 a 2 Ne 2:24;  

L&p 38:1–3.
  b Åp 15:3.
 3 a 1 Kong 8:56;  

L&p 1:38; 64:31.
 4 a Heb 13:8; 

   L&p 35:1; 38:1–4; 
39:1–3.

  b Sal 102:26–28;  
Heb 1:12.

 5 a 2M 34:6;  
Sal 103:8.  
vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

  b 5M 6:13;  
Jos 4:23–24.  
vs Frykt;  
Ærbødighet.

  c L&p 4:2.
 6 a vs Celestial herlighet.

 7 a L&p 42:61; 59:4; 
98:12; 121:26–33.

  b vs Mysterier, Guds.
 9 a vs Visdom.
  b vs Forstand, 

forståelse.
  c Jes 29:14;  

2 Ne 9:28–29.
 10 a Moroni 10:5.
  b vs Vitne, vitnesbyrd;  

Åpenbaring.
  c vs Kraft, makt.

1–4: Herren er Gud. 5–10: Rikets 
mysterier vil bli åpenbart til alle 
de trofaste. 11–17: Alle vil kom-
me frem i de rettferdiges eller de 
urettferdiges oppstandelse. 18–24: 
Innbyggerne i mange verdener er 
født sønner og døtre av Gud gjen-
nom Jesu  Kristi forsoning. 25–29: 
En Guds engel falt og ble djeve-
len. 30–49: Fortapelsens søn-
ner blir evig fordømt, alle andre 
mottar en grad av frelse. 50–70: 
En beskrivelse av den herlighet 
og belønning som gis opphøyede 
skapninger i Det celestiale rike. 
71–80: En beskrivelse av dem 
som arver Det terrestriale rike. 
81–113: Tilstanden for dem som 
arver telestial, terrestrial og celes-
tial herlighet beskrives. 114–119: 
De trofaste kan se og forstå Guds 
rikes mysterier ved Den hellige 
ånds kraft.

a Lytt, O himler, og lån øre, O 
du jord, og fryd dere, alle jor
dens innbyggere, for Herren er 
b Gud, og uten ham er det c ingen 
d Frelser.

2 a Stor er hans visdom, b un
derfulle er hans veier, og om
fanget av hans gjerninger kan 
ingen finne ut.

3 Hans a formål svikter aldri, 
ei heller kan noen holde hans 
hånd tilbake.

4 Fra evighet til evighet er han 
den a samme, og hans år b opp
hører aldri.

5 For så sier Herren: Jeg, Her
ren, er a barmhjertig og nådig 
mot dem som b frykter meg og 
finner behag i å hedre dem som 
c tjener meg i rettferdighet og 
sannhet inntil enden.

6 Stor skal deres lønn bli, og 
evig skal deres a herlighet være.

7 Og for dem vil jeg a åpenbare 
alle b mysterier, ja, alle mitt rikes 
skjulte mysterier fra fordums 
dager av, og i tider som kom
mer, vil jeg tilkjennegi for dem 
min behagelige vilje om alt som 
hører mitt rike til.

8 Ja, selv evighetens undere 
skal de forstå, og det som skal 
skje, vil jeg vise dem, ja, det 
som angår mange generasjoner.

9 Og deres a visdom skal bli 
stor, og deres b forstand nå like 
til himmelen, og for dem skal 
de vises visdom c forgå, og de 
klokes forstand skal bli til intet.

10 For ved min a Ånd vil jeg 
b opplyse dem, og ved min c kraft 
vil jeg tilkjennegi for dem min 
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 10 d Jes 64:3;  
1 Kor 2:9;  
3 Ne 17:15–17;  
L&p 76:114–116.

 11 a Åp 1:10.
 12 a vs Forklarelse.
  b L&p 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 a Moses 4:2.
 14 a L&p 109:57.
  b vs Syn.
 15 a vs Joseph Smiths 

oversettelse (jso).
 16 a Joh 5:28.
  b vs Menneskesønnen.

 17 a vs Gjerninger.
  b Apg 24:15.
  c vs Oppstandelse.
 19 a vs Fordype seg.
 20 a vs  Jesus  Kristus – 

Herlighet, Jesu  Kristi.
  b vs Gud, 

guddommen – 
Gud Faderen.

  c Apg 7:56.
 21 a Mat 25:31;  

L&p 130:6–7; 136:37.
  b vs Helliggjørelse.
  c vs Tilbe, tilbedelse.
 22 a vs Vitne, vitnesbyrd.

  b L&p 20:17.
 23 a vs  Jesus  Kristus – 

Oppstandelsen, 
 Kristus viste seg etter 
sin oppstandelse.

  b vs Gud, 
guddommen – 
Gud Faderen.

  c Joh 1:14.  
vs Enbårne.

 24 a Heb 1:1–3;  
3 Ne 9:15;  
L&p 14:9;  
93:8–10.

viljes hemmeligheter, ja, selv det 
som intet d øye har sett og intet 
øre har hørt og som ikke har 
trengt inn i menneskets hjerte.

11 Vi, Joseph Smith jr. og Sid
ney Rigdon, var a i Ånden på 
den sekstende dag i februar 
i det Herrens år ett tusen åtte 
hundre og to og tredve –

12 ved a Åndens kraft ble våre 
b øyne åpnet og vår forstand ble 
opplyst så vi kunne se og forstå 
det som er av Gud,

13 selv de ting som var fra 
begynnelsen, før verden ble 
til, som ble fastsatt av Faderen 
gjennom hans Enbårne Sønn 
som var i Faderens skjød helt 
fra a begynnelsen,

14 om hvem vi bærer vit
nesbyrd, og det vitnesbyrd vi 
bærer, er fylden av Jesu  Kristi 
evangelium, han som er Sønnen 
som vi så og a talte med i det 
himmelske b syn.

15 For mens vi holdt på med 
det a oversettelsarbeidet som 
Herren hadde gitt oss, kom vi 
til det ni og tyvende vers i det 
femte kapittel i Johannesevan
geliet, som ble gitt oss på føl
gende måte:

16 Idet han taler om de dødes 

oppstandelse, om dem som skal 
a høre b Menneskesønnens røst,

17 og skal komme frem, de 
som har gjort a godt, i de b rett
ferdiges c oppstandelse, og de 
som har gjort ondt, i de urettfer
diges oppstandelse.

18 Nå, dette gjorde oss for
undret, for det ble gitt oss av 
Ånden.

19 Og mens vi a mediterte over 
disse ting, rørte Herren ved 
vår forstands øyne, og de ble 
åpnet, og Herrens herlighet 
lyste om oss.

20 Og vi så a Sønnens herlighet 
ved b Faderens c høyre hånd og 
mottok av hans fylde,

21 og så de hellige a engler 
og dem som er b helliggjort for 
hans trone, tilbe Gud og Lam
met, og de c tilber ham evindelig 
og alltid.

22 Og nå, etter de mange vit
nesbyrd som er gitt om ham, er 
dette a vitnesbyrd som vi gir om 
ham, det siste av dem alle: At 
han b lever!

23 For vi a så ham, ja, ved 
b Guds høyre hånd, og vi hørte 
røsten bære vitnesbyrd om at 
han er Faderens c Enbårne,

24 at ved a ham og gjennom 
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 24 b Moses 1:31–33; 7:30.  
vs Skape, skapelse.

  c Apg 17:28, 29;  
Heb 12:9.  
vs Guds sønner 
og døtre.

 25 a L&p 29:36–39;  
Moses 4:1–4.  
vs Djevel.

 26 a Jes 14:12–17.  
vs Lucifer.

 27 a Luk 10:18.
 28 a Åp 12:9.
  b vs Djevel.

  c vs Striden (Krigen) 
i Himmelen.

 29 a Åp 13:7;  
2 Ne 2:18; 28:19–23.

 31 a vs Frafall.
 32 a L&p 76:26;  

Moses 5:22–26.
  b vs Fortapelsens 

sønner.
 34 a Mat 12:31–32.  

vs Tilgi.
 35 a 2 Pet 2:20–22;  

Alma 39:6.  
vs Uopprettelig synd.

  b Heb 6:4–6; 1 Ne 19:7;  
L&p 132:27.

 36 a Åp 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Ne 9:16; 28:23;  
Alma 12:16–18;  
L&p 63:17.

 37 a vs Død, åndelig.
 38 a vs Fortapelsens 

sønner.
 39 a dvs bli forløst, se 

vers 38. Alle vil 
oppstå. Se Alma 
11:41–45.  
vs Levendegjøre.

ham og av ham blir og ble b ver
dener skapt, og deres innbyg
gere er født c sønner og døtre av 
Gud.

25 Og dette så vi også og bæ
rer vitnesbyrd om, at en Guds 
a engel – som sto for Guds åsyn 
og hadde myndighet, gjorde 
opprør mot den Enbårne Sønn 
som Faderen elsket og som var i 
Faderens skjød – ble kastet ned 
fra Guds og Sønnens nærhet,

26 og ble kalt Fortapelse, for 
himlene gråt over ham. Han var 
a Lucifer, en morgenrødens sønn.

27 Og vi så, og se, han er a falt, 
falt, ja, selv en morgenrødens 
sønn!

28 Og mens vi ennå var i Ån
den, befalte Herren oss at vi 
skulle skrive synet ned, for vi 
så Satan, den gamle a slange, ja, 
b djevelen, som c gjorde opprør 
mot Gud og søkte å ta riket fra 
vår Gud og hans  Kristus –

29 derfor fører han a krig mot 
Guds hellige og omringer dem 
på alle kanter.

30 Og vi så i et syn lidelsene til 
dem som han førte krig mot og 
overvant, for slik kom Herrens 
røst til oss:

31 Så sier Herren om alle 

dem som kjenner min kraft og 
er blitt delaktige i den, og som 
ved djevelens makt har latt seg 
a overvinne og til å fornekte 
sannheten og trosse min makt:

32 Det er de som er a fortapel
sens b sønner, om hvem jeg sier 
at det hadde vært bedre for 
dem om de aldri var blitt født,

33 for de er vredens kar, dømt 
til å lide Guds vrede med djeve
len og hans engler i evighet,

34 om hvem jeg har sagt at det 
ikke er noen a tilgivelse i denne 
verden, heller ikke i den kom
mende verden,

35 da de har a fornektet Den 
hellige ånd etter å ha mottatt 
den og har fornektet Faderens 
Enbårne Sønn, idet de selv har 
b korsfestet ham og gjort ham 
åpenlyst til spott.

36 Det er disse som skal gå 
bort i a sjøen av ild og svovel, 
med djevelen og hans engler,

37 og de eneste som den annen 
a død skal ha makt over,

38 ja, sannelig, de a eneste som 
ikke skal bli forløst i Herrens 
beleilige tid etter å ha lidd hans 
vrede.

39 For alle de andre skal 
a komme frem ved de dødes 
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 39 b vs Oppstandelse.
  c vs  Jesus  Kristus.
 40 a 3 Ne 27:13–22.  

vs Evangelium;  
Forløsningsplan.

 41 a vs Korsfestelse.
  b Jes 53:4–12;  

Heb 9:28.
  c 1 Joh 2:1–2.
  d vs Helliggjørelse.
  e vs Forløse, forløst, 

forløsning.

 42 a vs Frelse.
 44 a L&p 19:6–12.
  b vs Fordømme, 

fordømmelse.
  c vs Djevel.
  d Jes 66:24;  

Mark 9:43–48.
 45 a L&p 29:28–29.
 48 a Åp 20:1.
  b dvs idømt,  

overgitt til.
  c Alma 42:22.

 50 a vs Vitne, vitnesbyrd.
  b vs Oppstandelse.
 51 a L&p 20:25–27, 37.
  b vs Dåp, døpe.
  c L&p 128:13.
  d Rom 6:3–5.  

vs Dåp, døpe – Dåp 
ved nedsenkning.

 52 a 2 Ne 9:23;  
Moroni 8:25–26.

  b vs Ren, renhet.

b  oppstandelse, gjennom c Lam
mets seier og herlighet, han 
som ble slaktet og som var i Fa
derens skjød før verdenene ble 
skapt.

40 Og dette er a evangeliet, det 
glade budskap som røsten fra 
himlene bar vitnesbyrd til oss 
om:

41 At han kom til verden, ja, 
 Jesus, for å bli a korsfestet for 
verden, og for å b bære c verdens 
synder og for å d helliggjøre ver
den og e rense den fra all urett
ferdighet,

42 for at gjennom ham kunne 
alle bli a frelst som Faderen had
de gitt i hans makt og skapt ved 
ham,

43 han som forherliger Fade
ren og frelser alle sine henders 
gjerninger unntatt disse forta
pelsens sønner som fornekter 
Sønnen etter at Faderen har 
åpenbart ham.

44 Derfor frelser han alle unn
tatt dem, og de skal gå bort til 
a evigvarende b straff, som er 
uendelig straff, som er evig 
straff, for å regjere med c dje
velen og hans engler i evighet 
hvor deres d orm ikke dør og 
ilden ikke slukkes, og dette er 
deres pine –

45 og dens a ende eller dens 

sted, ei heller deres pine, kjen
ner noe menneske,

46 det har ikke vært åpenbart, 
ei heller er eller vil det bli åpen
bart for mennesket, unntatt for 
dem som får del i den,

47 ikke desto mindre viser jeg, 
Herren, det til mange i et syn, 
men tar det straks bort igjen,

48 derfor, dens ende, bredde, 
høyde, a dybde og elendighet 
forstår de ikke, ikke noe men
neske, ingen uten dem som blir 
b gitt denne c fordømmelse.

49 Og vi hørte røsten si: Skriv 
ned synet, for se, dette er slut
ten av synet om de ugudeliges 
lidelser.

50 Og igjen bærer vi vitnes
byrd  – for vi så og hørte, og 
dette er  Kristi evangeliums 
a vitnesbyrd om dem som skal 
komme frem i de rettferdiges 
b oppstandelse –

51 Det er de som mottok Jesu 
vitnesbyrd og a trodde på hans 
navn og ble b døpt i c likhet med 
hans begravelse, idet de ble 
d begravet i vannet i hans navn, 
og dette ifølge det bud som han 
har gitt,

52 så de ved å holde budene 
kunne bli a tvettet og b ren
set fra alle sine synder og 
motta Den hellige ånd ved 
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 52 c vs Hellige ånds  
gave, Den;  
Håndspåleggelse.

  d vs Ordinere, 
ordinasjon.

  e vs Myndighet.
 53 a vs Besegle,  

besegling.
  b Ef 1:13;  

L&p 88:3–5.  
vs Forjettelsens 
Hellige Ånd.

 54 a Heb 12:23;  
L&p 93:21–22.  
vs Førstefødte.

 55 a 2 Pet 1:3–4;  
L&p 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a 2M 19:6;  
Åp 1:5–6; 20:6.

 57 a vs Prest, Det 
melkisedekske 
prestedømme.

  b 1M 5:21–24.  
vs Enok.

  c L&p 107:1–4.
 58 a Sal 82:1, 6;  

Joh 10:34–36.  
vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket kan bli  
vår himmelske 
Fader lik.

  b L&p 121:32.  
vs Gud,  
guddommen.

  c vs Guds sønner 
og døtre.

 59 a Luk 12:42–44;  
3 Ne 28:10;  
L&p 84:36–38.

 60 a Åp 3:5; 21:7.
 61 a Joh 5:41–44;  

1 Kor 3:21–23.
  b 2 Ne 33:6;  

Alma 26:11–16.  

vs Herlighet.
  c L&p 49:6.
 62 a Sal 15:1–3; 24:3–4;  

1 Ne 15:33–34;  
Moses 6:57.

  b L&p 130:7.  
vs Evig liv.

 63 a L&p 88:96–98.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b Mat 24:30.
  c L&p 58:22.  

vs  Jesus  Kristus – 
Tusenårsriket,  
 Kristus skal regjere 
i tusen år.

 64 a Åp 20:6.
 65 a vs Oppstandelse.
 66 a vs Sion.
  b Jes 24:23;  

Heb 12:22–24;  
Åp 14:1;  
L&p 84:2; 133:56.

c håndspåleggelse av den som er 
d ordinert og beseglet til denne 
e kraft,

53 og kunne seire ved tro og 
bli a beseglet ved b Forjettelsens 
hellige ånd som Faderen utgy
ter over alle dem som er rettfer
dige og sanne.

54 Det er de som er a Den før
stefødtes menighet.

55 Det er de i hvis hender Fa
deren har lagt a alle ting.

56 Det er de som er a prester og 
konger, som har mottatt av hans 
fylde og hans herlighet,

57 og er Den Aller Høyestes 
a prester etter Melkisedeks or
den, som var etter b Enoks or
den, som var etter c den Enbårne 
Sønns orden.

58 Derfor, som skrevet er, de 
er a guder, ja, b Guds c sønner.

59 Derfor, a alle ting hører dem 
til, enten i liv eller død  – i det 
som er nå eller i det som skal 
komme  – alt hører dem til, og 

de hører  Kristus til, og  Kristus 
hører Gud til.

60 Og de skal a overvinne alle 
ting.

61 Derfor, la intet menneske 
a rose seg av mennesker, men 
heller b rose seg av Gud som 
skal c legge alle fiender under 
sine føtter.

62 Disse skal a bo i b Guds 
nærvær og hans  Kristi nærvær 
evindelig og alltid.

63 Disse er a de han skal føre 
med seg når han b kommer i 
himmelens skyer for å c regjere 
på jorden over sitt folk.

64 Disse er de som skal ha del 
i den a første oppstandelse.

65 Disse er de som skal kom
me frem i de a rettferdiges opp
standelse.

66 Disse er de som er kommet 
til a Sions b berg og til den le
vende Guds by, det himmelske 
sted, det helligste av alle.

67 Disse er de som er kommet 
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 67 a L&p 45:9–12.
  b Heb 12:23;  

L&p 76:53–54.  
vs Førstefødte.

 68 a vs Livets bok.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Dommer.
 69 a L&p 129:3; 138:12.
  b Moroni 10:32–33.
  c vs Nye og evige pakt.
  d vs Forsoning.
  e vs Blod.
 70 a L&p 88:28–29; 

131:1–4; 137:7–10.  
vs Celestial  
herlighet.

  b L&p 137:1–4.
  c Mat 13:43.
 71 a L&p 88:30.  

vs Terrestrial 
herlighet.

  b 1 Kor 15:40–41.
 72 a L&p 137:7, 9.
  b vs Lov.
 73 a Alma 40:11–14.  

vs Ånd.

  b L&p 88:99; 138:8.  
vs Frelse for de døde;  
Helvete.

  c 1 Pet 3:19–20; 4:6;  
L&p 138:28–37.

  d vs Evangelium.
 74 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 78 a 1 Kor 15:40–42.
 79 a L&p 56:16.
 81 a L&p 88:31.  

vs Telestial  
herlighet.

til en utallig skare av engler, til 
hovedforsamlingen og a Enoks 
og b Den førstefødtes menighet.

68 Disse er de hvis navn er 
a nedtegnet i himmelen, hvor 
Gud og  Kristus er alles b dom
mer.

69 Disse er de som er a rettfer
dige mennesker, b fullkommen
gjort gjennom  Jesus, den c nye 
pakts mellommann, som utførte 
denne fullkomne d forsoning 
ved å utgyte sitt eget e blod.

70 Disse er de hvis legemer er 
a celestiale, hvis b glans er som 
c solens, ja, som Guds herlighet, 
han som er den høyeste av alle, 
om hans herlighet er det skrevet 
at den er som solens på him
melhvelvingen.

71 Og videre så vi den a terre
striale verden, og se, og gi akt, 
disse er de som er terrestriale, 
hvis glans er forskjellig fra Den 
førstefødtes menighet som har 
mottatt Faderens fylde, likesom 
b månens glans på himmelhvelv
ingen er forskjellig fra solens.

72 Se, disse er de som døde 
a uten b loven,

73 og også de som er a menne
skers ånder som ble holdt i b va
retekt og som Sønnen besøkte 
og c forkynte d evangeliet for, så 

de kunne dømmes som menne
sker i kjødet,

74 de som ikke mottok a Jesu 
vitnesbyrd mens de var i kjødet, 
men mottok det senere.

75 Disse er de som er jordens 
hederlige mennesker som ble 
forblindet ved menneskers list.

76 Disse er de som mottar av 
av hans herlighet, men ikke av 
hans fylde.

77 Disse er de som mottar av 
Sønnens nærvær, men ikke av 
Faderens fylde.

78 Derfor er de a terrestriale 
legemer og ikke celestiale lege
mer, og er forskjellige i glans 
som månen er forskjellig fra 
solen.

79 Disse er de som ikke er 
a tapre i Jesu vitnesbyrd, derfor 
oppnår de ikke vår Guds rikes 
krone.

80 Og nå, dette er slutten av 
synet som vi så av det terrestri
ale og som Herren befalte oss å 
skrive ned mens vi ennå var i 
Ånden.

81 Og videre så vi den a telesti
ale herlighet, som er en mindre 
herlighet, likesom stjernenes 
glans på himmelhvelvingen er 
forskjellig fra månens glans.

82 Disse er de som ikke 
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 82 a L&p 138:21.
 84 a 2 Ne 9:12;  

Alma 12:11.  
vs Helvete.

 85 a vs Djevel.
  b Alma 11:41;  

L&p 43:18;  

88:100–101.
  c vs Guds Lam.
 87 a L&p 138:37.
 93 a vs Ærbødighet.
 94 a L&p 130:7.
  b vs Førstefødte.
  c 1 Kor 13:12.

  d vs Nåde.
 95 a L&p 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.
 101 a vs Nye og evige  

pakt.

mottok  Kristi evangelium og 
heller ikke a Jesu vitnesbyrd.

83 Disse er de som ikke for
nekter Den hellige ånd.

84 Disse er de som blir kastet 
ned til a helvete.

85 Disse er de som ikke skal 
bli forløst fra a djevelen før den 
b siste oppstandelse, ikke før 
Herren, ja,  Kristus, c Lammet, 
har fullført sitt verk.

86 Disse er de som ikke mottar 
hans fylde i den evige verden, 
men Den hellige ånd gjennom 
de terrestriales betjening,

87 og de terrestriale gjennom 
de celestiales a betjening.

88 Og likeledes mottar de te
lestiale den ved tjenende engler 
som blir utpekt til å betjene dem 
eller som er utpekt til å være 
tjenende ånder for dem, for de 
skal være arvinger til frelse.

89 Og således så vi i det him
melske syn den telestiale herlig
het som overgår all forstand,

90 og intet menneske kjenner 
den uten den som Gud har 
åpenbart det for.

91 Og således så vi den ter
restriale herlighet som på alle 
måter overgår den telestiale her
lighet, ja, i herlighet og i kraft 
og i makt og i herredømme.

92 Og således så vi den ce
lestiale herlighet som overgår 
alt, hvor Gud, ja, Faderen, re
gjerer på sin trone evindelig 
og alltid,

93 og alt bøyer seg for hans 
trone i ydmyk a ærbødighet og 
gir ham ære evindelig og alltid.

94 De som bor i hans a nærhet, 
er b Den førstefødtes menighet, 
og de ser som de er sett, og 
c kjenner som de er kjent da de 
har mottatt hans fylde og hans 
d nåde,

95 og han gjør dem a likestilt i 
kraft og i makt og i herredøm
me.

96 Og den celestiale herlighet 
er én, likesom a solens glans er 
én.

97 Og den terrestriale herlig
het er én, likesom månens glans 
er én.

98 Og den telestiale herlighet 
er én, likesom stjernenes glans 
er én, for likesom én stjerne er 
forskjellig fra en annen stjerne i 
glans, er også den ene forskjel
lig fra den andre i herlighet i 
den telestiale verden,

99 for disse er de som holder 
seg til a Paulus og til Apollos og 
til Kefas.

100 Disse er de som sier at 
de holder seg, noen til den ene 
og noen til den andre, noen til 
 Kristus og noen til Johannes og 
noen til Moses og noen til Elias 
og noen til Esaias og noen til Je
saja og noen til Enok,

101 men de mottok ikke evan
geliet, ei heller Jesu vitnesbyrd, 
ei heller profetene, ei heller den 
a evige pakt.
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 102 a 1 Tess 4:16–17;  
L&p 88:96–98.

  b L&p 78:21.
 103 a Åp 21:8;  

L&p 63:17–18.
  b vs Løgn.
  c vs Hor.
 104 a vs Fordømme, 

fordømmelse.
 105 a Jud 1:7.
 106 a vs Helvete.
  b L&p 19:3–20.
  c L&p 87:6.

  d Ef 1:10.
  e 1 Kor 15:24–28.
  f Heb 10:14.
 107 a Åp 19:15;  

L&p 88:106; 
133:46–53.

  b 1M 49:10–12;  
Jes 63:1–3.

 108 a L&p 137:3.
 110 a Fil 2:9–11;  

Mosiah 27:31.
 111 a Joh 14:2;  

L&p 59:2; 81:6.

  b Åp 20:12–13.  
vs Gjerninger.

 112 a L&p 29:29.
  b Åp 21:23–27.
 114 a Åp 15:3;  

Mormon 9:16–18;  
Moses 1:3–5.

  b Jak bok 4:8.
 115 a 2 Kor 12:4.
 116 a 3 Ne 17:15–17; 

19:32–34.
  b 1 Kor 2:10–12.

102 Og helt til slutt, disse er 
alle de som ikke vil bli samlet 
med de hellige for å bli a tatt 
opp til b Den førstefødtes menig
het og bli mottatt i skyen.

103 Disse er a de som er b løgne
re og trollmenn og c horkarer, de 
som driver hor og enhver som 
elsker og taler løgn.

104 Disse er de som lider 
a Guds vrede på jorden.

105 Disse er de som lider den 
a evige ilds hevn.

106 Disse er de som blir kastet 
ned til a helvete og b lider Den 
c Allmektige Guds vrede inntil 
d tidenes fylde når  Kristus har 
e lagt alle fiender under sine føt
ter og har f fullkommengjort sitt 
verk,

107 når han skal overlevere ri
ket, legge det uplettet frem for 
Faderen og si: Jeg har seiret og 
har a tråkket b vinpressen alene, 
ja, vinpressen med Gud Den 
Allmektiges strenge vrede.

108 Da skal han bli kronet 
med sin herlighets krone og 
sitte på sin makts a trone for å 
regjere evindelig og alltid.

109 Men se og gi akt, vi så 
den telestiale verdens herlig
het og dens innbyggere, og de 
var utallige som stjernene på 

himmelhvelvingen eller som 
sanden ved havets bredd,

110 og vi hørte Herrens røst 
som sa: Alle disse skal bøye 
kne, og hver tunge skal a bekjen
ne for ham som sitter på tronen 
evindelig og alltid,

111 for de skal bli dømt et
ter sine gjerninger, og hvert 
menneske skal få sitt eget her
redømme i de a boliger som er 
beredt, ifølge sine egne b gjern
inger,

112 og de skal være Den Aller 
Høyestes tjenere, men a hvor 
Gud og  Kristus b bor, kan de al
dri i evighet komme.

113 Dette er slutten av synet 
som vi så og som vi ble befalt å 
skrive mens vi ennå var i Ånden.

114 Men a store og underfulle 
er Herrens gjerninger og b hans 
rikes mysterier, som han viste 
oss og som overgår all forstand 
i herlighet og i makt og i herre
dømme,

115 som han befalte oss at vi 
ikke skulle skrive ned mens vi 
ennå var i Ånden og som det 
ikke er a tillatt for mennesket å 
uttale –

116 ei heller er mennesket 
a istand til å gjøre dem kjent, for 
de kan bare bli sett og b forstått 
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KAPITTEL 77
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, omkring 
mars 1832. I Joseph Smiths historie står det: “I forbindelse med over-
settelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring til Johannes’ 
åpenbaring.”

1–4: Dyrene har ånd og vil bo i 
evig lykksalighet. 5–7: Denne 
jorden har en timelig tilværel-
se av 7000 år. 8–10: Forskjellige 
engler gjengir evangeliet og betje-
ner jorden. 11: Beseglingen av de 
144  000. 12–14:  Kristus vil kom-
me i begynnelsen av det syvende 
årtusen. 15: To profeter vil bli 
oppreist for den jødiske nasjonen.

Spm.: Hva er a glasshavet som 
omtales av Johannes i Åpenbar
ingens 4. Kapittel og 6. vers?

Svar: Det er b jorden i dens hel
liggjorte, udødelige og c evige 
tilstand.

2 Spm.: Hva skal vi forstå med 
de fire livsvesener som er om
talt i samme vers?

Svar: Det er en a billedlig ut
trykksmåte brukt av åpenba
reren Johannes for å beskrive 
b himmelen, c Guds paradis, 

menneskenes, dyrenes, krypdy
renes og luftens fuglers d lykke; 
det som er av ånd, avbildes i 
det som er timelig, og det som 
er timelig, avbildes i det som er 
av ånd, e menneskets ånd i dets 
persons skikkelse, og likeledes 
f dyrets ånd og enhver annen 
skapning som Gud har skapt.

3 Spm.: Er de fire livsvesener 
begrenset til individuelle dyr, 
eller forestiller de klasser eller 
kategorier?

Svar: De er begrenset til fire 
individuelle dyr som ble vist 
Johannes, for å symbolisere 
herligheten til de forskjellige 
klasser av skapninger i deres 
bestemte orden eller a skapelses
sfære hvor de gleder seg i evig 
b lykksalighet.

4 Spm.: Hvordan skal vi forstå 
øynene og vingene som dyrene 
hadde?

77 1 a L&p 130:6–9.
  b L&p 88:17–20, 25–26.
  c vs Celestial herlighet;  

Jord – Jordens 
endelige tilstand.

 2 a vs Symbolikk.
  b vs Himmel.
  c vs Paradis.
  d vs Glede.
  e Ether 3:15–16;  

Abr 5:7–8.  
vs Ånd.

  f Moses 3:19.
 3 a L&p 93:30; Moses 3:9.
  b L&p 93:33–34.

ved Den hellige ånds kraft som 
Gud skjenker dem som elsker 
ham og renser seg for ham,

117 til hvem han gir denne an
ledning til selv å se og vite,

118 så de gjennom Åndens 
kraft og tilkjennegivelse mens 

de er i kjødet, kan være istand 
til å tåle hans nærvær i herlig
hetens verden.

119 Og herligheten og æren 
og herredømmet tilhører Gud 
og Lammet evindelig og alltid. 
Amen.
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Svar: Øynene forestiller lys og 
a kunnskap, det vil si, de er fulle 
av kunnskap, og deres vinger 
forestiller b kraft til å bevege seg, 
til å handle, osv.

5 Spm.: Hva forstår vi med de 
fire og tyve a eldster som omtales 
av Johannes?

Svar: Vi forstår at disse eldster 
som Johannes så, var eldster 
som hadde vært b trofaste i evan
geliets tjeneste og var døde, de 
tilhørte de c syv menighetene, og 
befant seg da i Guds paradis.

6 Spm.: Hva skal vi forstå med 
boken som Johannes så og som 
var a forseglet med syv segl?

Svar: Vi skal forstå at den in
neholder Guds åpenbarte vilje, 
b mysterier og gjerninger, de 
skjulte ting i hans forvaltning 
av denne c jord, i de syv tusen 
år av dens løpebane eller dens 
timelige tilværelse.

7 Spm.: Hva skal vi forstå med 
de syv segl som den var forseglet 
med?

Svar: Vi skal forstå at det før
ste segl inneholder de ting som 
hører til det a første årtusen, 
det andre likedan til det andre 
årtusen, og så videre inntil det 
syvende.

8 Spm.: Hva forstår vi med de 
fire engler som omtales i Åpen
baringens 7. Kapittel og 1. vers?

Svar: Vi forstår at de er fire 
engler utsendt fra Gud og som 
er gitt makt over jordens fire 

hjørner, til å spare og til å ta liv. 
Disse er de som har det a evige 
evangelium å gi til hver nasjon 
og slekt, til hvert tungemål og 
folk, med makt til å lukke him
lene, til å besegle til liv eller 
kaste ned til b mørkets regioner.

9 Spm.: Hva forstår vi med 
engelen som steg opp fra øst i 
Åpenbaringens 7.  Kapittel og 
2. vers?

Svar: Vi forstår at engelen som 
steg opp fra øst, er han som er 
gitt den levende Guds segl over 
a Israels tolv stammer. Derfor 
roper han til de fire engler som 
har det evige evangelium, og 
sier: Skad ikke jorden, ei heller 
havet eller trærne før vi har 
satt et segl på vår Guds tjenere 
i deres b panner. Og om dere vil 
ta imot det, dette er c Elias som 
skulle komme for å samle Isra
els stammer og d gjenopprette 
alle ting.

10 Spm.: Når skal de ting som 
er omtalt i dette kapittelet, skje?

Svar: Det skal skje i det a sjette 
årtusen, ved åpningen av det 
sjette segl.

11 Spm.: Hva forstår vi med 
beseglingen av de a ett hundre 
og fire og førti tusen fra alle 
Israels stammer, tolv tusen fra 
hver stamme?

Svar: Vi forstår at de som er 
beseglet, er b høyprester, ordi
nert til Guds hellige orden for å 
forvalte det evige evangelium, 

 4 a vs Kunnskap.
  b vs Kraft, makt.
 5 a Åp 4:4, 10.
  b Åp 14:4–5.
  c Åp 1:4.
 6 a Åp 5:1.
  b vs Mysterier, Guds.

  c vs Jord.
 7 a L&p 88:108–110.
 8 a Åp 14:6–7.
  b Mat 8:11–12; 22:1–14;  

L&p 133:71–73.
 9 a Åp 7:4–8.
  b Esek 9:4.

  c vs Elias.
  d vs Gjengivelsen 

av evangeliet.
 10 a Åp 6:12–17.
 11 a Åp 14:3–5.
  b vs Høyprest.
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for det er de som er ordinert, fra 
hver nasjon og slekt, fra hvert 
tungemål og folk, av de engler 
som er gitt makt over jordens 
nasjoner, for å føre alle som 
ønsker det til c Den førstefødtes 
menighet.

12 Spm.: Hva forstår vi med ly
den av a basunene som er nevnt i 
Åpenbaringens 8. Kapittel?

Svar: Vi forstår at likesom Gud 
skapte denne verden på seks 
dager og avsluttet sitt verk på 
den syvende dag og b helliget 
det og også dannet mennesk
et av c jordens støv, på samme 
måte vil Gud Herren i begyn
nelsen av det syvende årtusen 
d helliggjøre jorden og fullende 
menneskets frelse og e dømme 
i alle ting og skal f forløse alle 
ting unntatt det som han ikke 
har tatt i sin makt etter å ha 
beseglet alle ting til alle tings 
ende, og lyden av de syv eng
lers basuner er forberedelsen 
og avslutningen av hans verk 
i begynnelsen av det syvende 

årtusen, forberedelsen av veien 
før tiden for hans komme.

13 Spm.: Når skal de ting skje 
som står skrevet i Åpenbarin
gens 9. Kapittel?

Svar: De skal skje etter åpnin
gen av det syvende segl, før 
 Kristi komme.

14 Spm.: Hva forstår vi med 
den lille boken som ble a spist 
av Johannes, som står nevnt i 
Åpenbaringens 10. Kapittel?

Svar: Vi forstår at det var en 
oppgave og en hellig handling 
for ham å b samle Israels stam
mer. Se, dette er Elias som, slik 
det står skrevet, må komme og 
c gjenopprette alle ting.

15 Spm.: Hva forstår vi med 
de to a vitnene i Åpenbaringens 
11. Kapittel?

Svar: Det er to profeter som 
skal bli oppreist for den b jødis
ke nasjon i de c siste dager ved 
d gjenopprettelsens tid, og de 
skal profetere til jødene etter at 
de er samlet og har bygget byen 
Jerusalem i sine fedres e land.

 11 c L&p 76:51–70.  
vs Førstefødte.

 12 a Åp 8:2.
  b 1M 2:1–3;  

2M 20:11; 31:12–17;  
Mosiah 13:16–19;  
Moses 3:1–3;  
Abr 5:1–3.

  c 1M 2:7.

  d L&p 88:17–20.
  e vs  Jesus  Kristus – 

Dommer.
  f vs Forløse, forløst, 

forløsning.
 14 a Esek 2:9–10; 3:1–4;  

Åp 10:10.
  b vs Israel – Israels 

innsamling.

  c Mat 17:11.
 15 a Åp 11:1–14.
  b vs Jøder.
  c vs Siste dager.
  d vs Gjengivelsen 

av evangeliet.
  e Amos 9:14–15.

KAPITTEL 78
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 1.  mars 1832. På denne dagen hadde profeten og andre ledere 
kommet sammen for å diskutere Kirk ens anliggender. Denne åpenba-
ringen ga opprinnelig profeten, Sidney Rigdon og Newel K. Whitney 
beskjed om å dra til Missouri for å organisere Kirk ens handels- og 
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1–4: De hellige skulle organisere 
og opprette et lagerhus. 5–12: Klok 
bruk av deres eiendommer vil føre 
til frelse. 13–14: Kirk en skulle 
være uavhengig av jordiske myn-
digheter. 15–16: Mikael (Adam) 
tjener under ledelse av Den Hellige 
( Kristus). 17–22: De trofaste er 
velsignet, for de skal arve alle ting.

Herren talte til Joseph Smith jr. 
og sa: Lytt til meg, sier Herren 
deres Gud, dere som er ordinert 
til Det a høye prestedømme i min 
 kirke og har kommet sammen,

2 og lytt til a råd fra ham som 
har b ordinert dere fra det høye, 
som skal tale visdoms ord i de
res ører, så frelse kan komme til 
dere i det som dere har forelagt 
meg, sier Gud Herren.

3 For sannelig sier jeg dere, 
tiden er kommet og er nå for 
hånden, og se og gi akt, det er 
nødvendig at det finnes en a or
ganisasjon blant mitt folk som 
kan ordne og ta seg av det som 
angår b lagerhuset for mitt folks 
c fattige, både på dette sted og i 
d Sions land,

4 og den skal være en perma

nent og evig organisasjon og 
orden i min  kirke, for å fremme 
den sak dere har viet dere til for 
å frelse mennesket og forherlige 
deres Fader som er i himmelen,

5 så dere kan være a likestilt og 
knyttet sammen med hensyn til 
himmelske ting, ja, også i jordis
ke ting for å oppnå himmelske 
ting.

6 For hvis dere ikke er likestilt i 
jordiske ting, kan dere ikke være 
likestilt i å oppnå himmelske 
ting.

7 For hvis dere ønsker at jeg 
skal gi dere et sted i den a celes
tiale verden, må dere b forberede 
dere ved å c gjøre det som jeg har 
befalt og har forlangt av dere.

8 Og nå, sannelig, så sier Her
ren, det er nødvendig at alle 
ting gjøres av dere som er knyt
tet sammen i denne a orden, for 
å b forherlige meg,

9 eller, med andre ord, la min 
tjener Newel K. Whitney og min 
tjener Joseph Smith jr. og min 
tjener Sidney Rigdon sitte i råd 
med de hellige som er i Sion,

10 ellers vil a Satan forsøke 
å vende deres hjerter bort fra 

78 1 a vs Melkisedekske 
prestedømme, Det.

 2 a vs Råd.
  b vs Ordinere, 

ordinasjon.
 3 a L&p 82:11–12, 15–21.
  b L&p 72:9–10; 83:5–6.

  c L&p 42:30–31.  
vs Velferd.

  d L&p 57:1–2.
 5 a L&p 49:20.  

vs Innvie, 
innvielsesloven.

 7 a vs Celestial herlighet.

  b L&p 29:8; 132:3.
  c L&p 82:10.
 8 a L&p 92:1.
  b Moses 1:39.
 10 a vs Djevel.

forlagsvirksomhet ved å etablere et “firma” som skulle ta seg av disse 
oppgavene, samt generere midler for opprettelsen av Sion og for å 
hjelpe de fattige. Dette selskapet, kjent som Det forente firma ble or-
ganisert i april 1832 og oppløst i 1834 (se kapittel 82). En stund etter 
oppløsningen, under ledelse av Joseph Smith, ble uttrykket “handels- 
og forlagsvirksomhet” erstattet med “det som angår lagerhuset for de 
fattige” i åpenbaringen, og ordet “orden” erstattet ordet “firma”.
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sannheten så de blir forblindet 
og ikke forstår det som er be
redt for dem.

11 Derfor gir jeg dere et bud 
om å forberede og organisere 
dere ved å slutte dere sammen 
i en evig a pakt som ikke kan 
brytes.

12 Og den som bryter den, 
skal miste sitt embede og sin 
plass i kirk en og skal overlates 
til a Satans tuktelse inntil forløs
ningens dag.

13 Se, dette er den forberedel
se jeg forbereder dere med, og 
den grunnvoll og det mønster 
jeg gir dere hvorved dere kan 
utføre de befalinger jeg har gitt 
dere,

14 for at kirk en, ved mitt for
syn til tross for de a trengsler 
som skal komme over dere, kan 
stå uavhengig over alle andre 
skapninger under den celestiale 
verden,

15 for at dere kan motta den 
a krone som er beredt for dere 
og bli satt til å b herske over 
mange riker, sier Gud Herren, 
Sions Hellige, som har lagt 
grunnvollen til c Adamondi
Ahman,

16 han som utvalgte a Mikael 
deres fyrste og befestet hans 

føtter og plasserte ham i det 
høye og ga ham frelsens nøkler 
ved råd og veiledning fra Den 
Hellige som er uten dagers be
gynnelse og livs ende.

17 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, dere er små barn, og dere 
har ennå ikke forstått hvor sto
re velsignelser Faderen har i 
sine egne hender og har beredt 
for dere,

18 og dere kan ikke a tåle alle 
ting nå, vær likevel ved godt 
mot, for jeg vil b lede dere. Riket 
er deres, rikets velsignelser er 
deres, og c evighetens rikdom
mer er deres.

19 Og den som mottar alle ting 
med a takknemlighet, skal bli 
forherliget, og jordiske ting skal 
han få i tillegg, ja, ett b hundre 
fold, ja, mer.

20 Gjør derfor de ting som jeg 
har befalt dere, sier deres For
løser, ja, Sønnen a Ahman, som 
bereder alle ting før han b tar 
dere opp,

21 for dere er a Den førstefød
tes menighet, og han vil b ta 
dere opp i en sky og gi enhver 
hans del.

22 Og den som er en trofast og 
a klok b forvalter, skal arve c alle 
ting. Amen.

 11 a vs Pakt.
 12 a 1 Kor 5:5;  

L&p 82:21;  
104:8–10.

 14 a L&p 58:2–4.
 15 a vs Krone;  

Opphøyelse.
  b Åp 5:10;  

L&p 76:56–60;  
132:19.

  c vs Adamondi 

Ahman.
 16 a L&p 27:11;  

107:54–55.  
vs Adam.

 18 a Joh 16:12;  
3 Ne 17:2–3;  
L&p 50:40.

  b L&p 112:10.
  c vs Evig liv.
 19 a Mosiah 2:20–21.  

vs Takknemlig, 

takknemlighet, 
takksigelse.

  b Mat 19:29.
 20 a L&p 95:17.
  b 1 Tess 4:17.
 21 a L&p 76:53–54.
  b L&p 88:96–98.
 22 a L&p 72:3–4.
  b vs Forvalter, 

forvaltning.
  c L&p 84:38.
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KAPITTEL 79
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
12. mars 1832.

1–4: Jared Carter blir kalt til å 
forkynne evangeliet ved Trøsteren.

Sannelig sier jeg deg, det er min 
vilje at min tjener Jared Carter 
skulle reise tilbake til den østlige 
del av landet, fra sted til sted og 
fra by til by i kraft av den a ordina
sjon han er blitt ordinert med, og 
forkynne godt budskap om stor 
glede, ja, det evige evangelium.

2 Og jeg vil sende ham a Trøs
teren, som skal lære ham sann
heten og den vei han skal gå,

3 og hvis han er trofast, vil 
jeg igjen krone ham med korn
bånd.

4 Derfor, fryd deg i ditt hjerte, 
min tjener Jared Carter, og a frykt 
ikke, sier din Herre, ja,  Jesus 
 Kristus. Amen.

79 1 a L&p 52:38.  
vs Ordinere, 
ordinasjon.

 2 a Joh 14:26. 

   vs Talsmann.
 4 a L&p 68:5–6.
80 1 a Mark 16:15.
 4 a vs Vitne, vitnesbyrd.

 5 a vs Kall, kalle, 
kalt av Gud.

1–5: Stephen Burnett og Eden 
Smith kalles til å forkynne hvor 
som helst de måtte ønske.

Sannelig, så sier Herren til 
deg, min tjener Stephen Bur
nett: Gå, ja, gå ut i verden og 
a forkynn evangeliet for enhver 
skapning som kan høre din røst.

2 Og ettersom du ønsker en 
ledsager, vil jeg gi deg min tjener 
Eden Smith.

3 Derfor, gå ut og forkynn mitt 
evangelium, enten mot nord el
ler syd, mot øst eller vest, det 
være det samme, for dere kan 
ikke gå feil.

4 Forkynn derfor det som dere 
har hørt og virkelig tror og a vet 
er sant.

5 Se, dette er hans vilje som 
har a kalt dere, deres Forløser, ja, 
 Jesus  Kristus. Amen.

KAPITTEL 80
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Stephen Burnett, 
i Hiram, Ohio, den 7. mars 1832.

KAPITTEL 81
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
15.  mars 1832. Frederick  G. Williams kalles til å være høyprest og 
rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap. De historiske opp-
tegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble 
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Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, 
men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt med denne 
utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. Åpenbar-
ingen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den 
offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen som 
rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart 
hvor betydningsfullt dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, 
men ble utelukket av Kirk en i desember 1832. Bror Williams ble beskik-
ket til dette spesifiserte embedet den 18. mars 1833.

1–2: Det første presidentskap inne-
har alltid rikets nøkler. 3–7: Hvis 
Frederick  G. Williams er trofast i 
sitt kall, vil han arve evig liv.

Sannelig, sannelig sier jeg deg, 
min tjener Frederick  G. Willi
ams: Lytt til røsten fra ham som 
taler, til Herren din Guds ord, og 
gi akt på det kall som du er kalt 
til, ja, til å være en a høyprest i 
min  kirke og en rådgiver for min 
tjener Joseph Smith jr.,

2 til hvem jeg har gitt a rikets 
nøkler som alltid tilhører b Det 
høye prestedømmes president
skap:

3 Derfor, sannelig, jeg anerkjen
ner ham og vil velsigne ham, og 
også deg, i den grad du er tro
fast i råd, i det embede jeg har 
utpekt deg til, alltid i bønn, både 

høyt og i ditt hjerte, offentlig og 
i lønndom, og også i ditt kall 
når du forkynner evangeliet i 
de levendes land og blant dine 
brødre.

4 Og ved å gjøre disse ting, vil 
du gjøre det største gode mot 
dine medmennesker og gi stør
re a herlighet til ham som er din 
Herre.

5 Derfor, vær trofast, forbli i det 
embede jeg har utpekt deg til, 
a styrk de svake, løft de hengende 
hender, og b gi kraft til de c vak
lende knær.

6 Og hvis du er trofast inntil en
den, skal du få a udødelighetens 
krone og b evig liv i de c boliger 
jeg har beredt i min Faders hus.

7 Se, og gi akt, dette er orde
ne fra Alfa og Omega, ja,  Jesus 
 Kristus. Amen.

81 1 a vs Høyprest.
 2 a vs Nøkler, 

prestedømmets.
  b L&p 107:8–9, 22.  

vs Første 
presidentskap.

 4 a Moses 1:39.
 5 a Mosiah 4:15–16.
  b L&p 108:7.
  c Jes 35:3.
 6 a vs Udødelig, 

udødelighet.

  b vs Evig liv;  
Opphøyelse.

  c Joh 14:2–3;  
L&p 59:2; 106:8.

KAPITTEL 82
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Independence, Jackson 
fylke, Missouri, den 26.  april 1832. Foranledningen var et rådsmø-
te for Kirk ens høyprester og eldster. På dette rådsmøtet ble Joseph 
Smith oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede 
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1–4: Av den som mye er gitt, skal 
mye kreves. 5–7: Mørket regjerer i 
verden. 8–13: Herren er forpliktet 
når vi gjør som Han sier. 14–18: 
Sion må tilta i skjønnhet og hel-
lighet. 19–24: Enhver bør søke å 
ivareta sin nestes interesser.

Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, mine tjenere, at i den grad 
dere har a tilgitt hverandre deres 
overtredelser, således vil også 
jeg, Herren, tilgi dere.

2 Likevel er det noen blant 
dere som har syndet mye, ja, 
dere har a alle syndet, men san
nelig sier jeg dere, vær på vakt 
fra nå av og avstå fra synd for 
at ikke store straffedommer skal 
komme over deres hoder.

3 For den som a mye er gitt, av 
ham skal mye b kreves, og den 
som c synder mot det større d lys, 
skal få større fordømmelse.

4 Dere påkaller mitt navn for å 
motta a åpenbaringer, og jeg gir 
dem til dere, og i den grad dere 
ikke holder mine ord som jeg gir 

dere, blir dere overtredere, og 
b rettferdighet og dom er straffen 
som er knyttet til min lov.

5 Derfor, det jeg sier til én, sier 
jeg til alle: a Vær på vakt, for 
b motstanderen utvider sitt her
redømme, og c mørket regjerer,

6 og Guds vrede er opptent mot 
jordens innbyggere, og ingen 
gjør godt, for alle er kommet på 
a avveie.

7 Og nå, sannelig sier jeg dere, 
jeg, Herren, vil ikke tilregne dere 
noen a synd, gå bort og synd ikke 
mer, men til den sjel som synder, 
skal de b tidligere synder tilleg
ges, sier Herren deres Gud.

8 Og videre sier jeg dere: Et 
a nytt bud gir jeg dere, så dere 
kan forstå min vilje med dere,

9 eller med andre ord, jeg gir 
dere anvisninger for hvordan dere 
kan a vandre for meg, så det kan 
bli dere til frelse.

10 Jeg, Herren, er a forpliktet når 
dere gjør som jeg sier, men når 
dere ikke gjør som jeg sier, har 
dere intet løfte.

82 1 a Mat 6:14–15;  
L&p 64:9–11.

 2 a Rom 3:23.
 3 a Luk 12:48;  

Jak brev 4:17.  
vs Ansvarlig.

  b vs Forvalter, 
forvaltning.

  c vs Frafall; Synd.
  d Joh 15:22–24. 

   vs Lys,  Kristi lys.
 4 a vs Åpenbaring.
  b vs Rettferdig, 

rettferdighet.
 5 a vs Våke, vektere.
  b vs Djevel.
  c vs Mørke, åndelig.
 6 a Rom 3:12; L&p 1:16.
 7 a vs Synd.
  b L&p 1:32–33; 58:43.

 8 a Joh 13:34.
 9 a L&p 43:8.
 10 a Jos 23:14;  

1 Kong 8:23;  
L&p 1:38;  
130:20–21.  
vs Lydighet, lydig, 
(ad)lyde;  
Velsigne, velsignet, 
velsignelse.

han tidligere var blitt ordinert til under en konferanse bestående av 
høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25.  januar 
1832 (se forordet til kapittel  75). Denne åpenbaringen gjentar in-
struksjoner gitt i en tidligere åpenbaring (kapittel 78) om å opprette 
et firma – kjent som Det forente firma (under Joseph Smiths ledelse, 
ble betegnelsen “firma” senere erstattet med “orden”)  – for å lede 
Kirk ens handels- og forlagsvirksomhet.
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11 Derfor, sannelig sier jeg 
dere at det er nødvendig at 
mine tjenere Edward Partridge 
og Newel K. Whitney, A. Sidney 
Gilbert og Sidney Rigdon og 
min tjener Joseph Smith og John 
Whitmer og Oliver Cowdery og 
W. W. Phelps og Martin Harris i 
deres forskjellige forvaltninger 
knyttes a sammen i et bånd og 
i en pakt som ikke kan brytes 
ved overtredelse uten at straf
fen følger umiddelbart,

12 for å ivareta de fattiges an
liggender og alt som henhører 
til biskopsrådet, både i Sions 
land og i Kirtlands land,

13 for jeg har innviet Kirtlands 
land i min egen beleilige tid til 
gavn for Den Aller Høyestes 
hellige og til en a stav i Sion.

14 For Sion må tilta i skjønn
het og i hellighet, hennes gren
ser må utvides, hennes staver 
må styrkes, ja, sannelig sier jeg 
dere, a Sion må stå opp og iføre 
seg sine b skjønne klær.

15 Derfor gir jeg dere dette 
bud at dere binder dere ved 
denne pakt, og det skal gjøres i 
henhold til Herrens lover.

16 Se, jeg har også en vis hen
sikt med dette til deres beste.

17 Og dere skal være a likestilt, 
eller med andre ord, dere skal ha 
samme krav på eiendommene, 
for å kunne ivareta deres for
valtning, enhver i henhold til sin 

trang og sine behov, i den grad 
hans ønsker er rettferdige –

18 og alt dette til gavn for den 
levende Guds  kirke, for at enhver 
kan utvikle sitt a talent, for at en
hver kan tilegne seg andre talen
ter, ja, ett hundre fold, som skal 
legges i Herrens b lagerhus og bli 
hele kirk ens felles eiendom,

19 idet enhver søker å ivareta 
sin nestes interesser og gjøre 
alle ting med a øyet ene og alene 
vendt mot Guds ære.

20 Denne a orden har jeg be
stemt skal være en evigvarende 
orden for dere og for deres et
terfølgere, i den grad dere ikke 
synder.

21 Og den sjel som synder mot 
denne pakt og forherder sitt 
hjerte mot den, skal behandles 
i henhold til min kirkes lover og 
skal overlates til a Satans tuktel
se inntil forløsningens dag.

22 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, og dette er visdom, gjør 
dere venner ved den urettfer
dige mammon, og de vil ikke 
ødelegge dere.

23 Overlat dommen til meg 
alene, for den hører meg til og 
jeg vil a gjengjelde. Fred være 
med dere, mine velsignelser er 
fortsatt med dere.

24 For a riket er fremdeles de
res, og skal være det evindelig 
hvis dere ikke faller fra deres 
trofasthet. Slik er det. Amen.

 11 a L&p 78:3–7, 11–15.
 13 a Jes 33:20; 54:2.  

vs Stav.
 14 a vs Sion.
  b Jes 52:1; L&p 113:7–8.
 17 a L&p 51:3.  

vs Innvie, 
innvielsesloven.

 18 a Mat 25:14–30;  
L&p 60:13.  
vs Gave;  
Gaver, Åndens.

  b L&p 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
vs Lagerhus.

 19 a L&p 88:67.  

vs Øye, øyne.
 20 a vs Forente orden.
 21 a L&p 104:8–10.
 23 a Rom 12:19;  

Mormon 3:15.
 24 a Luk 12:32; L&p 64:3–5.  

vs Rike, Guds eller 
himmelens.
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KAPITTEL 83
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, 
Missouri, den 30. april 1832. Denne åpenbaringen ble mottatt mens 
profeten satt i rådsmøte med sine brødre.

1–4: Kvinner og barn har krav på 
underhold fra sine ektemenn og 
fedre. 5–6: Enker og foreldreløse 
barn har krav på underhold fra 
Kirk en.

Sannelig, så sier Herren i til
legg til kirk ens lover om kvin
ner og barn som tilhører kirk en 
og som har a mistet sine ekte
menn eller fedre:

2 Kvinner har a krav på under
hold av sine menn inntil deres 
ektemenn blir tatt bort, og hvis 
de ikke er overtredere, skal de 
ha samfunn med kirk en.

3 Og hvis de ikke er trofaste, 

skal de ikke ha del i kirk ens 
fellesskap, likevel kan de forbli 
på sin tildelte arv i henhold til 
landets lover.

4 Alle a barn har krav på un
derhold av sine foreldre inntil 
de er myndige.

5 Og deretter har de krav på 
kirk en, eller med andre ord på 
Herrens a lagerhus, hvis deres 
foreldre ikke har noe de kan gi 
dem som arv.

6 Og lagerhuset skal opprett
holdes ved gaver som innvies 
til kirk en, og a enker og foreldre
løse skal forsørges, likeledes de 
b fattige. Amen.

83 1 a Jak brev 1:27.
 2 a 1 Tim 5:8.
 4 a Mosiah 4:14.
 5 a L&p 78:3. 

   vs Lagerhus.
 6 a vs Enke.
  b Mosiah 4:16–26;  

Hel 4:11–13;  

L&p 42:30–39.  
vs Fattig.

KAPITTEL 84
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 22.  og 23.  september 1832. I løpet av september måned hadde 
eldstene begynt å vende tilbake fra sine misjoner i de østlige delstate-
ne og avlegge rapport om sitt arbeide. Mens de var forsamlet i denne 
gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt. Profeten utpekte den 
som en åpenbaring om prestedømmet.

1–5: Det nye Jerusalem og tempel-
et vil bli bygget i Missouri. 6–17: 
Prestedømslinjen fra Moses til 
Adam. 18–25: Det større preste-
dømme har nøkkelen til kunnska-
pen om Gud. 26–32: Det mindre 
prestedømme har nøkkelen til 

englers betjening og det forbere-
dende evangelium. 33–44: Menn 
oppnår evig liv gjennom preste-
dømmets ed og pakt. 45–53:  Kristi 
Ånd opplyser alle mennesker, og 
verden ligger i synd. 54–61: De 
hellige må vitne om det de har 
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84 1 a vs Bønn.
 2 a vs Israel – Israels 

innsamling.
  b Apg 3:19–21.
  c vs Hellig.
  d Jes 2:2–5;  

Heb 12:22;  
Åp 14:1;  
L&p 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Ether 13:2–11;  
L&p 42:8–9; 45:66–67;  
Trosart 1:10.  
vs Jerusalem, Det nye.

 3 a L&p 57:3.
 4 a vs Jerusalem, Det nye.
  b vs Tempel, 

Herrens hus.
 5 a L&p 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.

 6 a vs Jetro.
  b vs Håndspåleggelse.
 14 a vs Abraham.
  b vs Melkisedek.
  c vs Noah, patriark 

i Bibelen.
 15 a vs Enok.
 16 a vs Abel.
  b Moses 5:29–32.
  c L&p 107:40–57.

mottatt. 62–76: De skal forkynne 
evangeliet, og tegn vil følge. 77–
91: Eldstene skal gå ut uten pung 
eller skreppe, og Herren vil ivareta 
deres behov. 92–97: Pestsykdom-
mer og forbannelser venter dem 
som forkaster evangeliet. 98–102: 
Den nye sang til Sions forløsning. 
103–110: Enhver må bli i sitt eget 
embede og arbeide i sitt eget kall. 
111–120: Herrens tjenere skal for-
kynne ødeleggelsens vederstygge-
lighet i de siste dager.

En åpenbaring fra  Jesus  Kristus 
til hans tjener Joseph Smith jr. 
og seks eldster mens de forenet 
sine hjerter og a hevet sin røst 
opp mot det høye.

2 Ja, Herrens ord om sin  kirke, 
opprettet i de siste dager for å 
a gjenopprette hans folk slik 
han har talt ved sine b profe
ters munn, og for å samle hans 
c hellige, så de kan stå på d Sions 
berg som skal være byen e Det 
nye Jerusalem.

3 Byen som skal bygges og 
skal begynne på a tempeltom
ten, som er utpekt ved Herrens 
finger ved delstaten Missouris 
grense mot vest, og ble innviet 
av Joseph Smith jr. og andre i 
hvem Herren hadde velbehag.

4 Sannelig, dette er Herrens 
ord, at byen a Det nye Jerusalem 
skal bli bygget ved at de hellige 

samles og skal begynne på det
te sted, ja, på tempelets sted, 
et b tempel som skal oppføres i 
denne generasjon.

5 For sannelig, denne genera
sjon skal ikke helt gå bort før et 
hus skal bli bygget til Herren, 
og en sky skal hvile over det, en 
sky som endog skal være den 
a Herrens herlighet som skal fyl
le huset.

6 Og Mose sønner med hensyn 
til det hellige prestedømme som 
han mottok ved sin svigerfar 
a Jetros b hånd:

7 Og Jetro mottok det ved Ka
lebs hånd,

8 og Kaleb mottok det ved Eli
hus hånd,

9 og Elihu ved Jeremias’ hånd,
10 og Jeremias ved Gads hånd,
11 og Gad ved Esaias’ hånd,
12 og Esaias mottok det ved 

Guds hånd.
13 Esaias levde i Abrahams 

dager og ble velsignet av ham –
14 den samme a Abraham mot

tok prestedømmet av b Melkise
dek, som mottok det gjennom 
sine fedres slektslinje like til 
c Noah,

15 og fra Noah til a Enok gjen
nom deres fedres slektslinje,

16 og fra Enok til a Abel som 
ble drept på grunn av sin brors 
b sammensvergelse og c mottok 
prestedømmet på Guds befaling 
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 16 d vs Adam.
 17 a Alma 13:1–19;  

Abr 2:9, 11.  
vs Melkisedekske 
prestedømme, Det.

 18 a vs Aronske 
prestedømme, Det.

  b vs Aron, bror 
av Moses.

  c L&p 13.
 19 a L&p 63:23; 107:18–19.  

vs Mysterier, Guds.
  b Abr 1:2.
 20 a vs Ordinanser.
 21 a vs Myndighet;  

Prestedømme.

 22 a L&p 67:11.
 23 a 2M 19:5–11; 33:11.
  b vs Helliggjørelse.
  c 2M 24:9–11;  

L&p 93:1.
 24 a 2M 20:18–21; 32:8;  

5M 9:23;  
1 Ne 17:30–31, 42.

  b Sal 95:8;  
Heb 3:8–11;  
Jak bok 1:7–8;  
Alma 12:36.

  c jso 2M 34:1–2 
(Tillegg);  
4M 14:23;  
Heb 4:1–11.

 25 a 5M 34:1–5.
  b vs Melkisedekske 

prestedømme, Det.
 26 a vs Aronske 

prestedømme, Det.
  b L&p 13.
  c L&p 107:20.
 27 a vs Omvende, 

omvendelse.
  b vs Dåp, døpe.
  c vs Syndsforlatelse.
  d Heb 7:11–16.
  e vs Moseloven.
  f vs Døperen Johannes.
  g Luk 1:15.

ved sin far d Adams hånd, han 
som var det første menneske –

17 hvilket a prestedømme 
fortsetter i Guds  kirke i alle 
generasjoner og er uten dagers 
begynnelse eller års ende.

18 Og Herren meddelte også 
et a prestedømme til b Aron og 
hans ætt gjennom alle deres 
generasjoner, et prestedømme 
som også fortsetter og c består 
for evig sammen med det pres
tedømme som er etter Guds 
helligste orden.

19 Og dette større prestedøm
me forvalter evangeliet og har 
nøkkelen til a rikets mysterier, ja, 
endog nøkkelen til b kunnskap
en om Gud.

20 Derfor, i dets a ordinanser 
blir guddommelighetens kraft 
tilkjennegitt,

21 og uten prestedømmets 
ordinanser og prestedømmets 
a myndighet, blir ikke guddom
melighetens kraft tilkjennegitt 
for mennesker i kjødet,

22 for uten dette kan intet 
a menneske se Guds, ja, Fade
rens åsyn og leve.

23 Nå, dette lærte a Moses Is
raels barn tydelig i villmarken 

og søkte flittig å b helliggjøre sitt 
folk, så de kunne c se Guds åsyn,

24 men de a forherdet sine hjer
ter og kunne ikke tåle hans nær
vær, derfor sverget Herren i sin 
b vrede, for hans vrede var opp
tent mot dem, at de ikke skulle 
c gå inn til hans hvile mens de 
var i villmarken, en hvile som 
er fylden av hans herlighet.

25 Derfor tok han a Moses ut 
fra deres midte, og likedan det 
hellige b prestedømme,

26 og det mindre a prestedøm
me fortsatte, et prestedømme 
som har b nøkkelen til c englers 
betjening og det forberedende 
evangelium,

27 og dette evangelium er 
a omvendelsens og b dåpens 
evangelium til c syndenes forla
telse og de d kjødelige buds e lov 
som Herren i sin vrede lot fort
sette med Arons hus blant Is
raels barn inntil f Johannes som 
Gud oppreiste, som var g fylt 
av Den hellige ånd, like fra sin 
mors liv.

28 For han ble døpt mens han 
ennå var i sin barndom, og ble 
ordinert og gitt denne myndig
het av en Guds engel da han 
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 28 a Jes 40:3; Mat 3:1–3;  
Joh 1:23.

  b Mat 28:18; Joh 17:2;  
1 Pet 3:22;  
L&p 93:16–17.

 29 a L&p 107:5.
 31 a L&p 128:24.
  b L&p 57:3.
 32 a vs Herlighet.
  b Heb 12:22;  

L&p 76:66; 
84:2; 133:56.

  c vs Jesu  Kristi  Kirke.

 33 a vs Verdig, verdighet.
  b vs Prestedømme.
  c vs Helliggjørelse.
 34 a Gal 3:29;  

Abr 2:9–11.  
vs Abraham – 
Abrahams ætt.

  b L&p 132:30–32.  
vs Pakten med 
Abraham.

  c vs Utvalgte, De.
 36 a Mat 10:40–42;  

Luk 10:16;  

L&p 112:20.
 37 a Joh 13:20.
 38 a Luk 12:43–44;  

Rom 8:32;  
Åp 21:7;  
3 Ne 28:10;  
L&p 132:18–20.  
vs Opphøyelse.

 39 a vs Prestedømmets 
ed og pakt.

 41 a vs Frafall.
  b L&p 76:34–38;  

132:27.

var åtte dager gammel: Til å 
omstyrte jødenes rike og a gjøre 
Herrens vei rett for hans folks 
åsyn, til å berede dem for Her
rens komme, han som har fått 
b all makt i sin hånd.

29 Og videre, embedene eldste 
og biskop er nødvendige a tilføy
elser til det høye prestedømme.

30 Og videre, embedene læ
rer og diakon er nødvendige 
tilføyelser til det mindre pres
tedømme, et prestedømme som 
ble bekreftet på Aron og hans 
sønner.

31 Derfor, som jeg sa om Mose 
sønner, for Mose sønner og også 
Arons sønner skal bære frem 
et antagelig a offer, og skal ofre 
i Herrens hus, et hus som skal 
bygges til Herren i denne ge
nerasjon på det innviede b sted 
som jeg har utpekt –

32 og Mose og Arons sønner 
skal bli fylt med Herrens a her
lighet i Herrens hus på b Sions 
berg. Dere er disses sønner, og 
det er også mange andre som 
jeg har kalt og sendt ut for å 
bygge opp min c  kirke.

33 For alle som er a trofaste og 
mottar disse to b prestedømmer 
som jeg har omtalt, og fored
ler sine kall, er c helliggjort av 

Ånden til fornyelse av sine le
gemer.

34 De blir Mose og Arons søn
ner og a Abrahams b ætt, og kirk
en og riket og c Guds utvalgte.

35 Og videre, alle som mot
tar dette prestedømme, mottar 
meg, sier Herren,

36 for den som mottar mine 
tjenere, a mottar meg,

37 og den som a mottar meg, 
mottar min Fader,

38 og den som mottar min 
Fader, mottar min Faders rike, 
derfor, a alt som min Fader har, 
skal bli gitt ham.

39 Og dette er ifølge den a ed 
og pakt som tilhører preste
dømmet.

40 Derfor, alle som mottar 
prestedømmet, mottar fra min 
Fader denne ed og pakt som 
han ikke kan bryte, ei heller kan 
den rokkes.

41 Men enhver som a bryter 
denne pakt etter å ha mottatt 
den og vender seg helt bort fra 
den, skal b ikke få tilgivelse for 
sine synder i denne verden, ei 
heller i den kommende verden.

42 Og ve alle dem som ikke vil 
ta imot dette prestedømme som 
dere har mottatt og som jeg nå 
bekrefter på dere som er tilstede 

LÆRE OG PAKTER 84:29–42 168



 42 a L&p 84:88.
 43 a 1 Ne 15:23–25;  

L&p 1:14.
 44 a 5M 8:3;  

Mat 4:4;  
L&p 98:11.

 45 a Sal 33:4.  
vs Guds ord.

  b vs Sannhet.
 46 a vs Lys,  Kristi lys;  

Samvittighet.
  b Joh 1:9;  

L&p 93:2.
 48 a vs Inspirasjon, 

inspirere.
  b vs Nye og  

evige pakt;  
Pakt.

 49 a 1 Joh 5:19.
  b vs Mørke, åndelig.
 50 a vs Synd.
  b Gal 4:9.
 52 a Joh 10:27.
 53 a vs Verden.

  b Rom 8:22;  
Moses 7:48.

  c vs Verdslighet.
 54 a vs Vantro.
 55 a vs Verdiløs, 

forfengelig.
 57 a Jer 31:31–34.
  b vs Mormons bok.
  c 1 Ne 13:40–41.
  d Jak brev 1:22–25;  

L&p 42:13–15.

her i dag, med min egen røst fra 
himmelen, og jeg har selv befalt 
de himmelske hærskarer og 
mine a engler å våke over dere.

43 Og nå gir jeg dere en befal
ing at dere skal ta dere i vare og 
gi flittig a akt på det evige livs 
ord.

44 For dere skal a leve ved hvert 
ord som går ut av Guds munn.

45 For a Herrens ord er sann
het, og det som er b sannhet er 
lys, og det som er lys er Ånd, ja, 
Jesu  Kristi Ånd.

46 Og Ånden gir a lys til b hvert 
menneske som kommer til ver
den, og Ånden opplyser hvert 
menneske i verden som lytter til 
Åndens røst.

47 Og enhver som lytter til 
Åndens røst, kommer til Gud, 
ja, Faderen.

48 Og Faderen a lærer ham om 
b pakten som han har fornyet 
og bekreftet på dere, som er be
kreftet på dere for deres skyld, 
og ikke bare for deres skyld, 
men for hele verdens skyld.

49 Og hele a verden ligger i 
synd og stønner under b mørke 
og under syndens trelldom.

50 Og ved dette kan dere vite 
at de er under a syndens b trell
dom, fordi de ikke kommer til 
meg.

51 For den som ikke kommer 
til meg, er under syndens trell
dom.

52 Og den som ikke tar imot 
min røst, kjenner ikke a min røst 
og er ikke av meg.

53 Og ved dette kan dere 
kjenne den rettferdige fra den 
ugudelige og at hele a verden nå 
b stønner under c synd og mørke.

54 Og deres sinn har tidligere 
vært formørket på grunn av 
a vantro, og fordi dere har be
handlet lettsindig de ting som 
dere har mottatt –

55 denne a forfengelighet og 
vantro har bragt hele kirk en un
der fordømmelse.

56 Og denne fordømmelse 
hviler over Sions barn, ja, alle.

57 Og de skal forbli under 
denne fordømmelse inntil de 
omvender seg og husker den 
nye a pakt, endog b Mormons bok 
og de c tidligere bud som jeg har 
gitt dem, ikke bare med ord, 
men ved å d gjøre det som jeg 
har skrevet,

58 så de kan bære frukt som er 
deres Faders rike verdig, hvis 
ikke, vil en plage og straffedom 
bli utøst over Sions barn.

59 For skal rikets barn vanhel
lige mitt hellige land? Sannelig 
sier jeg dere: Nei.
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 60 a L&p 18:34–36.
 61 a Dan 9:9.  

vs Tilgi.
  b L&p 43:34; 

88:121; 100:7.
 62 a Mark 16:15;  

L&p 1:2–5.  
vs Misjonærarbeide.

 63 a vs Apostel.
  b 3 Ne 15:24;  

L&p 50:41–42.
  c Joh 15:13–15;  

L&p 93:45.
 64 a vs Sjel.
  b Mark 16:15–16.  

vs Tro.
  c vs Syndsforlatelse.
  d vs Hellige ånds 

gave, Den.
 65 a Mark 16:17–18.  

vs Tegn.
 66 a vs Gjerninger.
 67 a Mat 17:14–21.
 68 a vs Helbrede, 

helbredelse.
 71 a Mark 16:18;  

Apg 28:3–9;  
L&p 24:13; 
124:98–100.

 73 a L&p 105:24.  
vs Stolthet.

 74 a 2 Ne 9:23;  
L&p 76:50–52.  
vs Dåp, døpe –  
Helt avgjørende.

  b Joh 3:18.

60 Sannelig, sannelig sier 
jeg til dere som nå hører mine 
a ord, som er min røst: Velsignet 
er dere i den grad dere mottar 
dette,

61 for jeg vil a tilgi dere deres 
synder med dette bud, så dere 
kan forbli standhaftige i deres 
sinn, i b andektighet og i bøn
nens ånd når dere bærer vitnes
byrd til all verden om de ting 
som er blitt meddelt dere.

62 Derfor, a gå ut i all verden, 
og hvor som helst dere ikke selv 
kan gå, skal dere sende andre, 
så vitnesbyrdet kan komme fra 
dere til hver eneste skapning i 
hele verden.

63 Og som jeg sa til mine 
apostler, så sier jeg også til 
dere, for dere er mine a apostler, 
ja, Guds høyprester, dere er de 
som min Fader har b gitt meg, 
dere er mine c venner,

64 derfor, som jeg sa til mine 
apostler, sier jeg også til dere, at 
enhver a sjel som b tror på deres 
ord og blir døpt i vann til c syn
denes forlatelse, skal motta d Den 
hellige ånd.

65 Og disse a tegn skal følge 
dem som tror:

66 I mitt navn skal de gjøre 
mange vidunderlige a gjernin
ger,

67 i mitt a navn skal de drive ut 
djevler,

68 i mitt navn skal de a helbre
de de syke,

69 i mitt navn skal de åpne de 
blindes øyne og de døves ører,

70 og den stummes tunge skal 
tale,

71 og hvis noe menneske gir 
dem a gift, skal den ikke skade 
dem,

72 og en slanges gift skal ikke 
ha makt til å skade dem.

73 Men en befaling gir jeg 
dem, at de ikke skal a rose seg av 
disse ting, ei heller tale om dem 
til verden, for disse ting er gitt 
dere for å være dere til gavn og 
frelse.

74 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, de som ikke tror deres 
ord og ikke blir a døpt i vann i 
mitt navn til sine synders for
latelse, så de kan motta Den 
hellige ånd, skal bli b fordømt 
og skal ikke komme inn i min 
Faders rike hvor min Fader og 
jeg er.

75 Og denne åpenbaring og 
befaling til dere trer i kraft for 
hele verden i denne selvsamme 
stund, og evangeliet er til alle 
som ikke har mottatt det.

76 Men sannelig sier jeg til 
alle dem som riket er blitt gitt 
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 78 a Mat 10:9–10;  
L&p 24:18.

 79 a L&p 31:5.
 80 a vs Misjonærarbeide.
  b vs Evangelium.
  c Luk 21:18.
 81 a Mat 6:25–28.
 83 a vs Fader i himmelen.
  b Mat 6:8.

 84 a Mat 6:34.
 85 a Mat 10:19–20;  

Luk 12:11–12;  
L&p 100:6.

  b 2 Ne 31:20;  
Alma 17:2–3;  
L&p 6:20; 11:21–26.  
vs Fordype seg.

  c vs Undervise – 

Undervis med Ånden.
 86 a Mat 24:44–46;  

L&p 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a vs Misjonærarbeide.
 88 a Mat 10:40;  

Joh 13:20.
  b L&p 84:42.  

vs Engler.

til: Fra dere må det forkynnes 
til dem for at de skal omvende 
seg fra sine tidligere onde gjer
ninger, for de skal irettesettes 
for sine onde hjerters vantro, 
og deres brødre i Sion for sitt 
opprør mot dere på den tid jeg 
sendte dere.

77 Og videre sier jeg dere, 
mine venner, for fra nå av skal 
jeg kalle dere venner, det er 
nødvendig at jeg gir dere denne 
befaling, så dere blir lik mine 
venner i de dager da jeg var hos 
dem og gikk omkring og for
kynte evangeliet i min kraft,

78 for jeg lot dem ikke ta med 
seg a pung eller skreppe, heller 
ikke to kjortler.

79 Se, jeg sender dere ut for å 
prøve verden, og arbeideren er 
sin a lønn verdt.

80 Og enhver som drar ut og 
a forkynner dette b evangelium 
om riket og ikke svikter i å være 
trofast i alle ting, hans sinn skal 
ikke sløves, ei heller formørkes, 
ei heller hans legeme, lemmer 
eller ledd, og ikke et c hår på 
hans hode skal falle ubemerket 
til jorden. Og de skal ikke gå 
sultne, ei heller tørste.

81 Derfor, vær ikke a bekymret 
for morgendagen, for hva dere 
skal spise og hva dere skal drik
ke eller hva dere skal kle dere 
med.

82 For legg merke til liljene på 
marken hvordan de vokser, de 
strever ikke og spinner ikke, og 
verdens riker i all sin herlighet 
er ikke kledd som en av dem.

83 For deres a Fader som er i 
himmelen, b vet at dere trenger 
alle disse ting.

84 Derfor, la morgendagen 
a bekymre seg for seg selv.

85 Vær heller ikke bekymret 
på forhånd for a hva dere skal si, 
men b samle til enhver tid livets 
ord i deres sinn, og det skal bli 
c gitt dere i samme stund den 
del som skal bli tildelt enhver.

86 Derfor, la ingen blant dere 
som fra denne stund av drar ut 
for å forkynne dette rikets evan
gelium, ta med seg pung eller 
skreppe, for denne befaling er 
til alle de a trofaste i kirk en som 
er kalt av Gud til evangeliets 
tjeneste.

87 Se, jeg a sender dere ut for å 
irettesette verden for alle deres 
urettferdige gjerninger og for å 
lære dem om en dom som skal 
komme.

88 Og hos den som a mottar 
dere, der vil jeg også være, for 
jeg vil gå foran dere. Jeg vil 
være ved deres høyre og ved 
deres venstre hånd, og min 
Ånd skal være i deres hjerter og 
mine b engler rundt om dere for 
å støtte dere.
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 90 a Mat 10:42;  
Mark 9:41.

 91 a Joh 13:35.
 92 a Mat 10:14;  

Luk 9:5;  
L&p 60:15.

 96 a vs Allmektig.
  b L&p 1:13–14.
  c vs Ugudelig(e).
 97 a Mat 24:22.
 98 a Jes 52:8.

  b Sal 96:1;  
Åp 15:3;  
L&p 25:12; 133:56.  
vs Synge.

 99 a Åp 5:9;  
L&p 43:29.

  b vs Israel.
  c vs Nåde.
  d vs Utvelgelse.
  e vs Pakten med 

Abraham.

 100 a Åp 20:2–3;  
L&p 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Ef 1:10;  
L&p 27:13.

  c L&p 45:11–14;  
Moses 7:62–64.  
vs Sion.

  d L&p 76:102; 88:96.
 101 a vs Jord.
  b vs Herlighet.

89 Den som mottar dere, mot
tar meg, og han vil gi dere mat 
og klær og gi dere penger.

90 Og den som gir dere mat 
eller klær eller gir dere penger, 
skal ingenlunde a miste sin lønn.

91 Og den som ikke gjør disse 
ting, er ikke min disippel, på det
te kan dere kjenne a mine disipler.

92 Gå bort fra den som ikke 
mottar dere, vær alene og for 
dere selv, og a tvett deres føtter, 
ja, med vann, med rent vann, 
enten det er i hete eller kulde, og 
bær vitnesbyrd om det for de
res Fader som er i himmelen, og 
vend ikke mer tilbake til dette 
menneske.

93 Og i en hvilken som helst 
landsby eller by dere kommer 
til, gjør likedan.

94 Likevel, søk flittig og spar 
ikke, og ve det hus eller den 
landsby eller by som forkaster 
dere eller deres ord eller deres 
vitnesbyrd om meg.

95 Igjen sier jeg, ve det hus 
eller den landsby eller by som 
forkaster dere eller deres ord 
eller deres vitnesbyrd om meg,

96 for jeg, a Den Allmektige, 
har lagt mine hender på nasjo
nene for å b tukte dem for deres 
c ugudelighet.

97 Og pestsykdommer skal gå 
ut, og de skal ikke borttas fra 

jorden før jeg har fullendt mitt 
verk som skal a fremskyndes i 
rettferdighet –

98 inntil alle som er tilbake 
skal kjenne meg  – ja, fra den 
minste til den største, og de skal 
bli fylt med Herrens kunnskap 
og skal a se øye til øye og skal 
oppløfte sin røst og sammen 
b synge denne nye sang:

99 Herren har bragt Sion til
bake.

Herren har a forløst sitt folk b Is
rael,

ifølge c nådens d utvelgelse,
som ble tilveiebragt ved deres 

e fedres tro og pakt.
100 Herren har forløst sitt folk,

og Satan er a bundet, og tid er ei 
mer.

Herren har samlet alle ting til 
b ett.

Herren har bragt c Sion ned 
ovenfra.

Herren har d bragt Sion opp ne
denfra.

101 a Jorden har hatt fødsels
veer og har frembragt sin 
styrke,

og sannhet er grunnfestet i 
hennes indre.

Og himlene har smilt til henne,
og hun er ikledd sin b Guds 

herlighet.
For han står midt iblant sitt 

folk.
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 102 a vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

  b vs Fred.
 104 a L&p 51:8–9, 12–13.
 105 a vs Fattig – Fattig på 

materielle ting.
 106 a vs Fellesskap.
  b vs Saktmodig, 

saktmodighet.
 107 a vs Aronske 

prestedømme, Det.
 110 a 1 Kor 12:12–23.
 111 a vs Høyprest.
  b vs Prest, Det aronske 

prestedømme.
  c vs Diakon.

  d vs Lærer, Det aronske 
prestedømme.

  e vs Våke, vektere.
 112 a vs Velferd.
  b L&p 56:16.
 113 a L&p 90:22.
 114 a L&p 1:13–14.

102 Ære og herlighet, makt og 
styrke tilhøre vår Gud,

for han er full av a barmhjertig
het, rettferdighet,

nåde og sannhet og b fred evin
delig og alltid. Amen.

103 Og videre, sannelig, san
nelig sier jeg dere, det er tjenlig 
for alle som drar ut for å for
kynne mitt evige evangelium, 
hvis de har familie og mottar 
pengegaver, skulle de sendes 
til dem, eller brukes til deres 
gavn ettersom Herren skal vei
lede dem, for slik synes det meg 
godt.

104 Og la alle de som mottar 
a penger og som ikke har fami
lier, sende pengene til biskopen 
i Sion eller til biskopen i Ohio, 
så de kan brukes til å trykke og 
utgi åpenbaringene og til å opp
rette Sion.

105 Og hvis noen skulle gi en 
av dere en frakk eller en dress, 
ta den gamle og gi den til de 
a fattige, og gå deres vei med 
glede.

106 Og hvis noen blant dere er 
sterke i Ånden, la ham a ta med 
seg den som er svak, så han kan 
bli oppbygget i all b saktmodig
het, så han også kan bli sterk.

107 Derfor, ta med dere dem 
som er ordinert til det a mindre 
prestedømme, og send dem for
an dere for å inngå avtaler og 
berede veien og for å oppfylle 

de avtaler som dere selv ikke er 
i stand til å holde.

108 Se, det var slik mine apost
ler i fordums dager bygget opp 
min  kirke for meg.

109 La derfor enhver bli i sitt 
eget embede og arbeide i sitt 
eget kall, og la ikke hodet si til 
føttene at det ikke trenger føt
tene, for hvordan kan legemet 
greie å stå uten føttene?

110 Også legemet trenger 
ethvert a lem for at alle kan bli 
oppbygget sammen, så legemet 
kan være fullkomment.

111 Og se, a høyprestene skulle 
reise, og også eldstene og pres
tene i b det mindre prestedøm
me, men c diakonene og d lærerne 
skulle settes til å e våke over 
kirk en og være fastboende tje
nere for kirk en.

112 Og biskopen, Newel  K. 
Whitney, skulle også reise om
kring blant alle menighetene for 
å oppsøke de fattige og a dekke 
deres behov ved å b ydmyke de 
rike og de stolte.

113 Han skulle også ansette en 
a fullmektig som etter hans an
visning skal ta seg av og utføre 
alle hans verdslige oppgaver.

114 Likevel, la biskopen reise 
til byen New York, også til byen 
Albany og også til byen Boston, 
og med høy røst forkynne evan
geliet og advare folket i disse 
byene om den a ødeleggelse og 
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fullstendige oppløsning som 
venter dem hvis de forkaster 
disse ting.

115 For hvis de virkelig forkas
ter disse ting, er timen for deres 
dom nær, og deres hus skal bli 
liggende øde og a forlatt.

116 La ham a sette sin lit til 
meg, så skal han ikke bli gjort 
til b skamme, og ikke et c hår på 
hans hode skal falle ubemerket 
til jorden.

117 Og sannelig sier jeg dere, 
mine øvrige tjenere, dra ut et
tersom omstendighetene tilla
ter det i deres forskjellige kall, 
til de store og ansette byer og 
landsbyer, og irettesett verden i 
rettferdighet for alle deres urett

ferdige og ugudelige gjerninger, 
og forkynn klart og tydelig om 
den vederstyggelige ødeleggel
se i de siste dager.

118 For ved dere, sier Herren 
Den Allmektige, vil jeg a sønder
rive deres riker. Ikke bare vil jeg 
b ryste jorden, men stjernehimle
ne skal skjelve.

119 For jeg, Herren, har rakt ut 
min hånd for å sette himmelens 
krefter i bevegelse. Dere kan 
ikke se det nå, men om en liten 
stund skal dere se det og vite at 
jeg er, og at jeg vil a komme og 
b regjere med mitt folk.

120 Jeg er a Alfa og Omega, be
gynnelsen og enden. Amen.

KAPITTEL 85
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio den 
27. november 1832. Dette kapittelet er utdrag av et brev fra profeten 
til William  W. Phelps som bodde i Independence, Missouri. Den 
besvarer spørsmål angående de hellige som hadde flyttet til Sion, men 
som ikke hadde etterkommet budet om å innvie sine eiendeler og der-
for ikke hadde mottatt sin arv i henhold til Kirk ens etablerte orden.

1–5: Arv i Sion skal mottas gjen-
nom innvielse. 6–12: En som er 
mektig og sterk vil gi de hellige 
deres arv i Sion.

Herrens sekretær, den som 
han har utpekt, er forpliktet til 
å skrive en historie og en samlet 
a opptegnelse for kirk en over alle 

ting som skjer i Sion, og over 
alle som b innvier sine eiendom
mer og mottar en arv fra bisko
pen ifølge loven,

2 og også over deres vandel, 
deres tro og gjerninger, og også 
over de frafalne som faller fra 
etter å ha mottatt sin arv.

3 Det er i strid med Guds vilje 

 115 a Luk 13:35.
 116 a vs Tillit.
  b Sal 22:6; 1 Pet 2:6.
  c Mat 10:29–31.
 118 a Dan 2:44–45.
  b Joel 2:10;  

L&p 43:18; 45:33, 48; 

88:87, 90.  
vs Siste dager;  
Tidenes tegn.

 119 a L&p 1:12, 35–36; 
29:9–11; 45:59. 

   vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b vs Tusenårsriket.
 120 a vs Alfa og Omega.
85 1 a L&p 21:1; 47:1; 

69:3–6.
  b L&p 42:30–35.

LÆRE OG PAKTER 84:115–85:3 174



og befaling at de som ikke mot
tar sin arv ved a innvielse, i hen
hold til hans lov som han har 
gitt, så han kan kreve b tiende 
av sitt folk for å forberede dem 
til c hevnens og oppbrenningens 
dag, skal ha sine navn innskre
vet med Guds folk.

4 Heller ikke skal deres stam
tavle føres eller oppbevares så 
den kan finnes noe sted i kirk
ens opptegnelser eller historie.

5 Deres navn skal ikke finnes 
nedskrevet i a Guds lovbok, hel
ler ikke deres fedres navn, hel
ler ikke deres barns navn, sier 
Hærskarenes Herre.

6 Ja, så sier den a milde, lave 
røst som hvisker og b gjennom
trenger alle ting og ofte får 
mine ben til å skjelve når den 
gir seg til kjenne og sier:

7 Og det skal skje at jeg, 
Gud Herren, vil sende én som 
er mektig og sterk, som hol
der maktens septer i sin hånd 
ikledd lys som et dekke, hvis 
munn skal uttale ord, evige 
ord, mens hans indre skal være 
sannhetens kilde, for å sette 
Guds hus i orden og for, ved 
loddkasting, å ordne arven til 
de hellige og til deres fedre og 

til deres barn, hvis navn er inn
skrevet i Guds lovbok,

8 mens den mann som ble kalt 
og utpekt av Gud, som rekker 
ut sin arm for å støtte a Guds 
ark, skal falle for dødens pil 
likesom et tre som rammes av 
lynet.

9 Og alle som ikke er nedskre
vet i a minneboken, skal ikke 
motta noen arv på den dag, 
men de skal hugges i sønder og 
få sin del blant de vantro hvor 
det er b gråt og tenners gnissel.

10 Disse ting sier jeg ikke av 
meg selv, derfor, det som Her
ren taler, vil han også oppfylle.

11 Og de som tilhører Det 
høye prestedømme, hvis navn 
ikke er funnet nedskrevet i a lov
boken, eller som har b falt fra 
eller blitt c avskåret fra kirk en, 
på samme måte som de som til
hører det mindre prestedømme 
eller medlemmene, skal på den 
dag ikke motta en arv blant de 
hellige som tilhører Den Aller 
Høyeste –

12 derfor skal det gå med dem 
som med prestenes barn, slik 
det står skrevet i Esras bok i det 
andre Kapittel i vers en og seks
ti og to og seksti.

 3 a vs Innvie, 
innvielsesloven.

  b vs Tiende.
  c Mal 3:10–11, 17;  

L&p 97:25–26.
 5 a vs Livets bok.
 6 a 1 Kong 19:11–12;  

Hel 5:30–31;  
3 Ne 11:3–7.

  b Heb 4:12.
 8 a 2 Sam 6:6–7;  

1 Krøn 13:9–10.  
vs Paktens ark.

 9 a 3 Ne 24:16;  

Moses 6:5–6.  
vs Minnebok.

  b L&p 19:5.
 11 a vs Livets bok.
  b vs Frafall.
  c vs Utelukkelse.

KAPITTEL 86
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 6.  desember 1832. Denne åpenbaringen ble mottatt mens 
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1–7: Herren forklarer hva lignel-
sen om hveten og ugresset betyr. 
8–11: Prestedømmets velsignelser 
forklares til dem som er rettmessi-
ge arvinger ifølge kjødet.

Sannelig, så sier Herren til 
dere mine tjenere angående a lig
nelsen om hveten og ugresset:

2 Se, sannelig sier jeg, åkeren 
var verden, og apostlene var de 
som sådde kornet,

3 og etter at de er hensovet, 
da kommer kirk ens store for
følger, den frafalne, skjøgen, ja, 
a Babylon, som får alle nasjoner 
til å drikke av sitt beger, i hvis 
hjerter fienden, ja, Satan, sit
ter for å regjere, og se, han sår 
ugresset, derfor kveler ugresset 
hveten og driver b kirk en ut i 
villmarken.

4 Men se, i de a siste dager, ja, 
nå mens Herren begynner å 
frembringe ordet og strået sky
ter opp og ennå er spinkelt,

5 se, sannelig sier jeg dere, 
a englene roper til Herren dag og 
natt, de er rede og venter på å 
bli sendt ut for å b høste åkrene,

6 men Herren sier til dem: 
Rykk ikke opp ugresset mens 
strået ennå er spinkelt (for 

sannelig, deres tro er svak) for 
at dere ikke skal ødelegge hve
ten også.

7 Derfor, la hveten og ugresset 
vokse sammen inntil avlingen 
er fullmoden, da skal dere først 
sanke hveten ut blant ugresset, 
og etter at hveten er samlet, se, 
da blir ugresset bundet i knip
per, og så skal åkeren brennes.

8 Derfor, så sier Herren til 
dere som har bevart a preste
dømmet gjennom deres fedres 
slektslinje –

9 for dere er rettmessige a ar
vinger ifølge kjødet og har vært 
b skjult for verden med  Kristus i 
Gud –

10 derfor har deres liv og 
prestedømmet fortsatt å bestå 
og må nødvendigvis bestå gjen
nom dere og deres slektslinje 
inntil alle ting blir a gjenoppret
tet som er omtalt ved alle de 
hellige profeters munn siden 
verdens begynnelse.

11 Derfor, velsignet er dere 
hvis dere fortsetter i min god
het, et a lys for hedningefolkene 
og gjennom dette prestedømme 
en frelser for mitt folk b Israel. 
Herren har sagt det. Amen.

86 1 a Mat 13:6–43;  
L&p 101:64–67.

 3 a Åp 17:1–9.  
vs Babel, Babylon.

  b Åp 12:6, 14.
 4 a vs Siste dager.
 5 a L&p 38:12.

  b vs Høste(n).
 8 a L&p 113:8.  

vs Melkisedekske 
prestedømme, Det.

 9 a Abr 2:9–11.  
vs Pakten med 
Abraham.

  b Jes 49:2–3.
 10 a Apg 3:19–21.  

vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 11 a Jes 49:6.
  b L&p 109:59–67.

profeten gjennomgikk og redigerte manuskriptet til oversettelsen 
av Bibelen.
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KAPITTEL 87
Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith 
ved eller i nærheten av Kirtland, Ohio, den 25.  desember 1832. På 
denne tiden var det i USA utbredt diskusjon om slaveriet og Sør-
Carolinas annulering av føderale tollsatser. Joseph Smiths historie 
fastslår at “forekomsten av problemer mellom nasjonene” var i ferd 
med å bli “mer synlige” for profeten “enn de tidligere hadde vært 
siden Kirk en begynte sin ferd ut av villmarken.”

1–4: Krig blir forutsagt mellom 
Nordstatene og Sydstatene. 5–8: 
Store katastrofer skal ramme alle 
jordens innbyggere.

Sannelig, så sier Herren om de 
kriger som om kort tid vil finne 
sted og vil begynne med opp
røret i a SydCarolina og til slutt 
ende med mange sjelers død og 
elendighet,

2 og den tid vil komme da 
a krig vil bli utøst over alle na
sjoner og vil begynne på dette 
sted.

3 For se, Sydstatene skal gå 
sammen mot Nordstatene, og 
Sydstatene vil henvende seg 
til andre nasjoner, ja, til landet 
Storbritannia som det kalles, 
og de skal også henvende seg 
til andre nasjoner for å forsvare 
seg mot andre nasjoner, og da 
skal a krig bli utøst over alle na
sjoner.

4 Og det skal skje at etter man
ge dager skal a slaver gjøre opp
rør mot sine herrer, slaver rustet 
og trenet til å føre krig.

5 Og det skal også skje at lev
ningene som er tilbake i landet, 
skal ruste seg og bli meget vre
de og skal påføre hedningefolk
ene stor skade.

6 Og således, ved sverd og 
ved blodsutgytelse, skal jor
dens innbyggere a sørge, og ved 
b hunger og pest, ved jordskjelv 
og torden fra himmelen og også 
voldsomme og kraftige lyn
glimt, skal jordens innbyggere 
få føle en allmektig Guds vrede 
og harme og c tuktende hånd 
inntil den fastsatte tilintetgjørel
se fullstendig har gjort d ende på 
alle nasjoner,

7 så de helliges rop og a de 
helliges blod ikke lenger skal 
anrope b Herren Sebaots ører fra 
jorden om hevn over sine fien
der.

8 Derfor, a stå på hellige steder 
og vær urokkelige inntil Her
rens dag kommer, for se, den 
kommer b hastig, sier Herren. 
Amen.

87 1 a L&p 130:12–13.
 2 a Joel 3:14–21;  

Mat 24:6–7;  
L&p 45:26, 63; 63:33.

 3 a L&p 45:68–69.
 4 a L&p 134:12.

 6 a L&p 29:14–21; 45:49.
  b JS – M 1:29.
  c vs Refse, refselse.
  d vs Verden – 

Verdens ende.
 7 a Ether 8:22–24.

  b Jak brev 5:4;  
L&p 88:2; 95:7.

 8 a Mat 24:15;  
L&p 45:32;  
101:21–22.

  b Åp 3:11.
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KAPITTEL 88
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 27. og 28. desember 1832 og den 3.  januar 1833. Profeten kalte 
denne åpenbaringen “ ‘olivenbladet’ .  .  . plukket fra paradisets tre, 
Herrens budskap om fred til oss.” Åpenbaringen ble gitt etter at 
høyprester på en konferanse ba “til Herren hver for seg og høyt om å 
tilkjennegi sin vilje til oss angående Sions oppbygging.”

1–5: Trofaste hellige mottar Tals-
mannen som er løftet om evig 
liv. 6–13: Alle ting kontrolleres 
og styres ved  Kristi lys. 14–16: 
Oppstandelsen skjer gjennom 
forløsningen. 17–31: Lydighet 
mot henholdsvis celestial, terre-
strial og telestial lov forbereder 
menneskene til disse respektive 
riker og herligheter. 32–35: De 
som ønsker å forbli i synd, vil 
fortsatt være urene. 36–41: Alle 
riker styres ved lov. 42–45: Gud 
har gitt en lov til alle ting. 46–
50: Menneskene skal fatte endog 
Gud. 51–61: Lignelsen om man-
nen som sendte sine tjenere ut på 
marken og besøkte dem etter tur. 
62–73: Hold dere nær til Herren, 
og dere vil se hans åsyn. 74–80: 
Helliggjør dere, og lær hveran-
dre rikets lærdommer. 81–85: 
Enhver som er blitt advart, bør 
advare sin neste. 86–94: Tegn, 
elementene i opprør, samt engler, 
bereder veien for Herrens komme. 
95–102: Engler blåser i basun og 
kaller de døde frem i tur og orden. 
103–116: Engler blåser i basun 
og forkynner evangeliets gjengi-
velse, Babylons fall og det slag 
som utkjempes av den store Gud. 

117–126: Søk lærdom, bygg et 
Guds hus (et tempel) og iklé dere 
kjærlighetens bånd. 127–141: En 
orden med profetenes skole frem-
settes og herunder fottvettingens 
ordinans.

Sannelig, så sier Herren til 
dere som er forsamlet for å få 
vite hans vilje med dere:

2 Se, dette er velbehagelig for 
deres Herre, og englene a fryder 
seg over dere, for b deres bøn
ners almisse har steget opp for 
c Herren Sebaots ører og er ned
tegnet i d boken med navnene 
på dem som er helliggjort, ja, 
de som tilhører den celestiale 
verden.

3 Derfor sender jeg dere nå 
en annen a talsmann  – ja, til 
dere mine venner – så den kan 
dvele i deres hjerter, ja, b Forjet
telsens hellige ånd, og denne 
annen talsmann er den samme 
som jeg lovet mine disipler slik 
det er nedtegnet i Johannes’ 
vitnesbyrd.

4 Denne talsmann er det løfte 
jeg gir dere om a evig liv, ja, Det 
celestiale rikes b herlighet,

5 en herlighet som tilhører 

88 2 a Luk 15:10.
  b Apg 10:1–4.  

vs Bønn.
  c Jak brev 5:4;  

L&p 95:7.

  d vs Livets bok.
 3 a Joh 14:16.
  b L&p 76:53.  

vs Forjettelsens 
Hellige Ånd.

 4 a L&p 14:7.
  b vs Celestial  

herlighet.
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a Den førstefødtes menighet, ja, 
Gud, den helligste av alle, gjen
nom hans Sønn,  Jesus  Kristus –

6 a han som fór opp til det høye 
og som også b steg ned under 
alt og derved c fattet alt, så han 
kunne være i alt og gjennom alt, 
d sannhetens lys,

7 og denne sannhet skinner. 
Dette er a  Kristi lys. Og han er 
også i solen og i solens lys og 
den kraft hvorved den ble 
b skapt,

8 likesom han også er i månen 
og er månens lys og den kraft 
hvorved den ble skapt,

9 og er også stjernenes lys og 
den kraft hvorved de ble skapt,

10 og også jordens og dens 
kraft, ja, den a jord dere står på.

11 Og lyset som skinner, som 
gir dere lys, kommer gjennom 
ham som opplyser deres øyne, 
det samme lys som skjerper 
deres a forstand,

12 et a lys som utgår fra Guds 
nærhet for å b fylle det uendelige 
rom –

13 lyset som er i a alt, som gir 
alle ting b liv, som er den c lov 
alt styres ved, ja, Guds kraft, 

han som sitter på sin trone og 
er i evighetens skjød og som er 
midtpunktet i alt.

14 Nå, sannelig sier jeg dere at 
gjennom a forløsningen som er 
utført for dere, er oppstandel
sen fra de døde tilveiebragt for 
dere.

15 Og a ånden og b legemet er 
menneskets c sjel.

16 Og a oppstandelsen fra de 
døde er sjelens forløsning.

17 Og sjelens forløsning skjer 
ved ham som gir alle ting liv, i 
hvis skjød det er fastsatt at de 
a fattige og b saktmodige på c jor
den skal arve den.

18 Derfor må den nødvendig
vis helliggjøres fra all urettfer
dighet, så den kan beredes for 
den a celestiale herlighet,

19 for etter at den har oppfylt 
sin skapelses mål, skal den bli 
kronet med a herlighet, ja, med 
Gud Faderens nærvær,

20 slik at legemer som tilhører 
Det celestiale rike, kan a eie den 
evindelig og alltid, for i den
ne b hensikt ble den dannet og 
skapt, og i denne hensikt blir de 
c helliggjort.

 5 a vs Førstefødte.
 6 a vs  Jesus  Kristus.
  b L&p 122:8.  

vs Forsoning.
  c vs Allvitende.
  d L&p 93:2, 8–39.  

vs Lys,  Kristi lys;  
Sannhet.

 7 a Moroni 7:15–19;  
L&p 84:45.

  b 1M 1:16.  
vs Skape, skapelse.

 10 a Moses 2:1.
 11 a vs Forstand, 

forståelse.
 12 a vs Lys,  Kristi lys.
  b Jer 23:24.

 13 a Kol 1:16–17.
  b 5M 30:20;  

L&p 10:70.
  c Job 38; 39:1–3;  

L&p 88:36–38.  
vs Lov.

 14 a vs Forløsningsplan;  
Forsoning.

 15 a vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket er vår 
himmelske Faders 
åndebarn;  
Ånd.

  b vs Legeme.
  c 1M 2:7.  

vs Sjel.

 16 a Alma 11:42.  
vs Oppstandelse.

 17 a vs Fattig.
  b vs Saktmodig, 

saktmodighet.
  c vs Jord – Jordens 

endelige tilstand.
 18 a vs Celestial herlighet.
 19 a L&p 130:7–9.
 20 a L&p 38:20.
  b Moses 1:39.  

vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik.

  c vs Helliggjørelse.
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 22 a L&p 105:5.
 23 a vs Terrestrial 

herlighet.
 24 a vs Telestial herlighet.
 25 a vs Jord.
 26 a vs Jord – Jordens 

endelige tilstand.
  b vs Verden – 

Verdens ende.
  c 2 Pet 3:11–14.  

vs Rettferdig, 

rettferdighet.
  d Mat 5:5;  

L&p 45:58; 59:2;  
63:49.

 27 a vs Oppstandelse.
  b 1 Kor 15:44.
 28 a vs Dom, den siste 

eller endelige.
  b L&p 43:32; 

63:51; 101:31.
 29 a vs Celestial herlighet;  

Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik.

 30 a vs Terrestrial 
herlighet.

 31 a vs Telestial herlighet.
 32 a Alma 11:41–45.
  b vs Handlefrihet.
 34 a vs Helliggjørelse.
 35 a vs Opprør.

21 Og de som ikke blir hellig
gjort gjennom den lov som jeg 
har gitt dere, ja,  Kristi lov, må 
arve et annet rike, ja, et terre
strialt eller et telestialt rike.

22 For den som ikke kan ad
lyde et a celestialt rikes lov, kan 
ikke tåle en celestial herlighet.

23 Og den som ikke kan adly
de et terrestrialt rikes lov, kan 
ikke tåle en a terrestrial herlighet.

24 Og den som ikke kan ad
lyde et telestialt rikes lov, kan 
ikke tåle en a telestial herlighet, 
derfor er han ikke verdig rikes 
herlighet. Derfor må han motta 
et rike som er uten herlighet.

25 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, a jorden adlyder et celesti
alt rikes lov, for den oppfyller 
sin skapelses mål og overtrer 
ikke loven,

26 derfor skal den bli a hellig
gjort, ja, selv om den skal b dø, 
skal den levendegjøres igjen og 
skal tåle den kraft hvorved den 
blir levendegjort, og de c rettfer
dige skal d arve den.

27 For selv om de dør, skal de 
også a oppstå igjen, et b åndelig 
legeme.

28 De som er av en celesti
al ånd, skal motta det samme 
legeme som var et naturlig le
geme, ja, dere skal motta deres 
legemer, og deres a herlighet 

skal være den herlighet deres 
legemer blir b levendegjort ved.

29 Dere som blir levendegjort 
ved en del av den a celestiale 
herlighet, skal da motta, ja, en 
fylde av denne.

30 Og de som blir levendegjort 
ved en del av den a terrestriale 
herlighet, skal da motta, ja, en 
fylde av denne.

31 Og også de som blir leven
degjort ved en del av den a tele
stiale herlighet, skal da motta, 
ja, en fylde av denne.

32 Og de øvrige skal også bli 
a levendegjort, likevel skal de 
vende tilbake til sitt eget sted 
for å nyte det som de er b villige 
til å motta, fordi de ikke var vil
lige til å nyte det som de kunne 
ha mottatt.

33 For hva gavner det et men
neske om det blir gitt ham en 
gave, og han ikke mottar ga
ven? Se, han fryder seg ikke 
over det som blir gitt ham, 
heller ikke fryder han seg over 
ham som er gavens giver.

34 Og videre, sannelig sier jeg 
dere at det som styres ved lov, 
blir også bevart ved lov og blir 
fullkommengjort og a helliggjort 
ved den.

35 Den som a bryter en lov og 
ikke adlyder loven, men søker å 
lage sin egen lov og foretrekker 
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 35 b vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

  c vs Rettferdig, 
rettferdighet.

  d Åp 22:11;  
1 Ne 15:33–35;  
2 Ne 9:16; Alma 7:21.

 37 a L&p 78:15.
 38 a L&p 88:13.
 39 a L&p 130:20–21.
  b vs Rettferdiggjørelse, 

rettferdiggjøre.
 40 a vs Intelligens, 

intelligenser.
  b vs Visdom.
  c vs Sannhet.
  d vs Dyd.
  e vs Lys,  Kristi lys.
  f vs Medlidenhet.
 41 a 1 Joh 3:20; 1 Ne 9:6;  

2 Ne 9:20; L&p 38:1–3.  
vs Allvitende.

 42 a Dan 2:20–22;  
Abr 3:4–19.

 44 a vs Lys,  Kristi lys.
  b Sal 90:4; 2 Pet 3:8.
 45 a 1M 1:16; Abr 4:16.
  b L&p 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

Moses 1:27–28; 6:63;  
Abr 3:21.

 48 a Joh 1:11; 3 Ne 9:16;  
L&p 39:1–4.

synd og fullt og helt vedblir i 
synd, kan ikke helliggjøres ved 
lov, heller ikke ved b barmhjer
tighet, c rettferdighet eller dom. 
Derfor må de fortsatt forbli 
d urene.

36 Alle riker er gitt en lov,
37 og det er mange a riker, for 

det finnes ikke rom hvor det 
ikke er noe rike, og det finnes 
ikke noe rike hvor det ikke er 
noe rom, enten et større eller et 
mindre rike.

38 Og hvert rike er gitt en a lov, 
og til enhver lov er det også satt 
bestemte grenser og betingelser.

39 Alle skapinger som ikke 
retter seg etter disse a betingel
ser, blir ikke b rettferdiggjort.

40 For a intelligens klynger seg 
til intelligens, b visdom mottar 
visdom, c sannhet omfavner 
sannhet, d dyd elsker dyd, e lys 
klynger seg til lys, barmhjer
tighet har f medlidenhet med 
barmhjertighet og gjør krav på 
alt som tilkommer den. Rettfer
dighet fortsetter på sin kurs og 
gjør krav på alt som tilkommer 
den, dom går frem for hans 
åsyn, han som sitter på tronen 
og styrer og fullbyrder alt.

41 Han a fatter alt og alt er 
for hans åsyn, og alt er rundt 
om ham, og han er hevet over 
alt og er i alt og gjennomsyrer 

alt og omgir alt, og alt er ved 
ham og av ham, ja, Gud, evin
delig og alltid.

42 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, han har gitt alle ting en 
lov hvorved de beveger seg i 
sine a tider og årstider,

43 og deres baner er fastsatt, 
ja, himlenes og jordens baner 
som omfatter jorden og alle pla
netene.

44 Og de gir a lys til hverand
re i sine tider og sine årstider, 
i sine minutter, i sine timer, 
i sine dager, i sine uker, i sine 
måneder, i sine år, alt dette er 
b ett år for Gud, men ikke for 
mennesket.

45 Jorden svever på sine vin
ger, og a solen gir sitt lys om 
dagen og månen gir sitt lys om 
natten, og stjernene gir også sitt 
lys når de svever på sine vinger 
i sin herlighet omgitt av b Guds 
kraft.

46 Hva skal jeg sammenligne 
disse riker med så dere kan 
forstå?

47 Se, alle disse er riker, og et 
menneske som har sett noen av 
disse, ja, det aller minste, har 
a sett Gud bevege seg i sin velde 
og kraft.

48 Jeg sier dere at han har sett 
ham, likevel ble han som kom 
til sitt a eget, ikke forstått.
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 49 a L&p 6:21; 50:23–24; 
84:45–47.

  b Joh 17:3;  
L&p 93:1, 28.

 59 a Mat 20:1–16.
 61 a L&p 76:24.
 62 a L&p 84:63; 93:45.

  b vs Fordype seg.
  c Jes 55:6;  

Jak brev 1:5;  
L&p 46:7.

 63 a Sak 1:3; Jak brev 4:8;  
Åp 3:20.

  b 1 Krøn 28:9;  

Ether 12:41;  
L&p 101:38.

  c L&p 4:7; 49:26.
 64 a vs Bønn.
  b L&p 18:18; 46:28–30.
 65 a Jak brev 4:3.
  b L&p 63:7–11.

49 a Lyset skinner i mørket og 
mørket fatter det ikke, likevel 
skal dagen komme da dere skal 
b fatte endog Gud, idet dere blir 
levendegjort i ham og ved ham.

50 Da skal dere vite at dere har 
sett meg, at jeg er, og at jeg er 
det sanne lys som er i dere og at 
dere er i meg, ellers kunne dere 
ikke ha overflod.

51 Se, jeg vil sammenligne dis
se riker med en mann som had
de en åker, og han sendte sine 
tjenere ut på åkeren for å grave 
i åkeren.

52 Og han sa til den første: Gå 
ut og arbeid på åkeren, og i den 
første time vil jeg komme til 
deg, og du skal skue mitt åsyns 
glede.

53 Og til den annen sa han: Gå 
ut på åkeren du også, og i den 
andre time vil jeg besøke deg 
med mitt åsyns glede.

54 Og også til den tredje sa 
han: Jeg vil besøke deg.

55 Og til den fjerde, og så vi
dere til den tolvte.

56 Og åkerens herre gikk til 
den første i den første time, og 
ble hos ham hele denne timen, 
og han gledet seg ved lyset av 
sin herres åsyn.

57 Og deretter trakk han seg 
tilbake fra den første så han 
også kunne besøke den andre 
og den tredje og den fjerde og 
så videre til den tolvte.

58 Og således mottok de alle 

av lyset fra sin herres åsyn, en
hver i sin time og i sin tid og i 
sin årstid,

59 idet han begynte med den 
første og så videre til den a siste 
og fra den siste til den første, og 
fra den første til den siste,

60 enhver i tur og orden inn
til hans time var omme, ja, i 
overensstemmelse med det 
hans herre hadde befalt ham så 
hans herre kunne bli forherliget 
i ham og han i sin herre, så de 
alle kunne bli forherliget.

61 Derfor vil jeg sammenligne 
alle disse riker og deres a inn
byggere med denne lignelsen, 
hvert rike i sin time og i sin tid 
og sin årstid, ja, i henhold til 
den beslutning Gud har tatt.

62 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, mine a venner, jeg gir dere 
disse mine ord for at dere kan 
b grunne på dem i deres hjerter 
sammen med dette bud som jeg 
gir dere, at dere skal c påkalle 
meg mens jeg er nær.

63 a Hold dere nær til meg, og 
jeg vil holde meg nær til dere. 
b Søk meg flittig, og dere skal 
c finne meg, be og dere skal få, 
bank på, og det skal lukkes opp 
for dere.

64 Hva som helst dere a ber Fa
deren om i mitt navn, skal bli gitt 
dere hvis det er b tjenlig for dere.

65 Og hvis dere ber om noe 
som ikke er a tjenlig for dere, skal 
det bli dere til b fordømmelse.
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 66 a Jes 40:3;  
1 Ne 17:13;  
Alma 5:37–38;  
L&p 128:20.

  b vs Hellige ånd, Den;  
Lys,  Kristi lys.

  c vs Sannhet.
 67 a Mat 6:22;  

Luk 11:34–36;  
L&p 82:19.

  b Joh 7:18.
  c Ord 28:5;  

L&p 93:28.  
vs Dømmekraftens 
gave.

 68 a vs Helliggjørelse.
  b vs Sinn.
  c L&p 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
 69 a Mat 12:36;  

Mosiah 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b L&p 59:15; 88:121.
 71 a vs Advare, advarsel.
 74 a Mat 20:1, 16.
  b 3M 20:7–8;  

3 Ne 19:28–29;  
L&p 50:28–29; 133:62.

  c vs Ren og uren.
  d Ether 12:37.

 75 a vs Fader i himmelen;  
Gud, guddommen – 
Gud Faderen;  
Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket er vår 
himmelske Faders 
åndebarn.

 76 a vs Bønn.
  b vs Faste.
 77 a vs Undervise.
  b vs Lære,  Kristi.
 78 a vs Nåde.
  b L&p 88:118; 

90:15; 93:53.

66 Se, det som dere hører, er 
som a røsten fra en som roper i 
villmarken, i villmarken fordi 
dere ikke kan se ham, min røst, 
fordi min røst er b Ånd, min Ånd 
er sannhet, c sannhet består og 
har ingen ende, og hvis den er i 
dere, skal den tilta.

67 Og hvis deres øye a ene og 
alene er vendt mot min b ære, 
skal hele deres legeme fylles 
med lys, og det skal ikke være 
noe mørke i dere, og det legeme 
som er fylt med lys, c fatter alle 
ting.

68 Derfor, a helliggjør dere så 
deres b sinn ene og alene kan ære 
Gud, og de dager vil komme da 
dere skal c se ham, for han vil 
blotte sitt ansikt for dere, og det 
skal skje i hans egen tid og på 
hans egen måte og i overens
stemmelse med hans egen vilje.

69 Husk det store og siste løfte 
som jeg har gitt dere, kast deres 
a unyttige tanker vekk og deres 
overdrevne b latter langt bort.

70 Bli, ja, bli på dette sted, og 
sammenkall en høytidelig for
samling, ja, av dem som er de 
første arbeidere i dette siste rike.

71 Og la dem som de har 
a advart på sine reiser, påkalle 

Herren og en liten stund grunne 
i sine hjerter på den advarsel de 
har fått.

72 Se og gi akt, jeg vil ta hånd 
om deres hjorder og vil opprei
se eldster og sende til dem.

73 Se, jeg vil fremskynde mitt 
verk i dets tid.

74 Og jeg gir en befaling til 
dere som er de første a arbeidere 
i dette siste rike, at dere samler 
dere og organiserer dere og be
reder dere og b helliggjør dere, 
ja, rens deres hjerter og c tvett 
deres hender og deres føtter for 
meg så jeg kan gjøre dere d rene,

75 så jeg kan vitne for deres 
a Fader og deres Gud og min 
Gud at dere er rene fra denne 
ugudelige generasjons blod, 
så jeg, når jeg vil, kan oppfylle 
dette løfte, dette store og siste 
løfte som jeg har gitt dere.

76 Jeg gir dere også et bud at 
dere skal vedbli i a bønn og b fas
te fra denne tid av.

77 Og jeg gir dere et bud at 
dere skal a lære hverandre b rikets 
lære.

78 Undervis med all flid og 
min a nåde skal være hos dere, så 
dere mer fullkomment kan bli 
b undervist i teori, i prinsipp, i 
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 79 a vs Himmel.
  b vs Krig.
 81 a vs Vitne, vitnesbyrd.
  b L&p 63:58.  

vs Advare, advarsel.
 83 a 5M 4:29–31;  

Jer 29:12–14;  
L&p 54:10.

  b Alma 37:35.
 84 a JS – H 1:41.
  b Jes 8:16–17.
 85 a Mat 24:15.

  b L&p 11:15.
  c 1 Ne 12:10–11;  

Jak bok 1:19; 2:2;  
L&p 112:33.  
vs Ren, renhet.

 86 a Mosiah 5:8.  
vs Fri, frihet.

  b Joh 8:36.  
vs Fri, frihet;  
Handlefrihet.

  c Gal 5:1.
  d vs Synd.

  e Job 17:9;  
Sal 24:4;  
Alma 5:19.

 87 a Jes 13:4–13.
  b L&p 43:18.
  c Joel 2:10;  

L&p 45:42;  
133:49.

  d Åp 6:12.
  e Joel 3:20.

lære, i evangeliets lov, i alle ting 
som hører til Guds rike som det 
er gavnlig for dere å forstå,

79 om ting både i a himmelen 
og på jorden og under jorden, 
om det som har vært, om det 
som er, om det som snart må 
skje, om det som er hjemme, 
om det som er ute i verden, om 
b kriger og forvirring blant na
sjonene, og om de straffedom
mer som er over landet, og også 
få kunnskap om land og riker,

80 så dere kan være beredt i 
alle ting når jeg igjen skal sende 
dere ut for å foredle det kall jeg 
har kalt dere til og den misjon 
jeg har gitt dere fullmakt til å 
utføre.

81 Se, jeg sender dere ut for å 
a vitne og advare folket, og det 
tilkommer enhver som er ad
vart, å b advare sin neste.

82 Derfor er de uten unnskyld
ning, og deres synder hviler på 
deres egne hoder.

83 Den som a søker meg b tidlig, 
skal finne meg og skal ikke bli 
forlatt.

84 Derfor, bli her og arbeid 
flittig så dere kan bli full
kommengjort i deres tjenes
tegjerning og kan gå ut blant 
a hedningefolkene for siste gang, 
alle som Herrens munn skal 

nevne, for å b gjøre loven bin
dende og besegle vitnesbyrdet 
og berede de hellige for dom
mens time som skal komme,

85 så deres sjeler kan unn
slippe Guds vrede, a vederstyg
gelighetens ødeleggelse som 
venter de ugudelige både i den
ne verden og i den kommende 
verden. Sannelig sier jeg dere, 
la dem som ikke er de ledende 
eldster, fortsette i vingården 
inntil Herrens munn skal b kal
le dem, for deres time er ennå 
ikke kommet, deres klær er ikke 
c rene for denne generasjons 
blod.

86 Hold fast ved den a frihet 
hvorved dere er gjort b fri, c vik
le dere ikke inn i d synd, men 
ha e rene hender inntil Herren 
kommer.

87 For ikke mange dager her
etter skal a jorden b skjelve og 
rave frem og tilbake som en 
drukken mann, og c solen skal 
skjule sitt ansikt og skal nekte 
å gi lys, og månen skal bli ba
det i d blod, og e stjernene skal 
bli overordentlig vrede og skal 
kaste seg ned som en fiken som 
faller ned fra et fikentre.

88 Og etter deres vitnesbyrd 
kommer vrede og harme over 
folket.
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 89 a L&p 45:33.
 90 a Åp 8:5;  

L&p 43:17–25.
 91 a L&p 45:26.
 92 a Åp 8:13;  

L&p 133:17.
  b Mat 25:1–13;  

L&p 33:17;  
133:10, 19.

 93 a Mat 24:30;  
Luk 21:25–27.  

vs Tidenes tegn.
 94 a 1 Ne 13:4–9.
  b vs Djevel – 

Djevelens  kirke.
  c Åp 17:5.
  d Åp 14:8.
  e Mat 13:38.
  f L&p 64:23–24; 

101:23–25.  
vs Jord – Jordens 
renselse.

 95 a L&p 38:12.
  b Åp 6:14.
  c vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
 96 a 1 Tess 4:16–17.
 97 a L&p 29:13;  

45:45–46; 133:56.  
vs Oppstandelse.

 98 a 1 Kor 15:23.

89 For etter deres vitnesbyrd 
følger a jordskjelvs vitnesbyrd så 
jorden skal jamre seg i sitt in
dre, og mennesker skal falle om 
på marken og skal ikke være i 
stand til å stå.

90 Og videre følger vitnesbyr
det fra a tordenens røst og lynets 
røst og uværets røst, og fra røs
ten av havets bølger som skyller 
over sine bredder.

91 Og alle ting skal være i 
a forvirring, og menneskenes 
hjerter skal i sannhet svikte 
dem, for frykt skal komme over 
alle folk.

92 Og a engler skal fly midt 
igjennom himmelen, rope med 
høy røst, blåse i Guds basun og 
si: Bered dere, bered dere, O jor
dens innbyggere, for vår Guds 
dom er kommet. Se og gi akt, 
b Brudgommen kommer, gå ut 
for å møte ham.

93 Og straks skal det vise seg 
et a stort tegn på himmelen, og 
alle folk skal se det.

94 Og en annen engel skal blå
se i sin basun og si: Den a store 
b  kirke, c avskyelighetens mor, 
som fikk alle nasjoner til å drik
ke av sitt d horelivs vredesvin, 
som forfølger Guds hellige, som 
utgyter deres blod, hun som sit
ter på de mange vann og på øy
ene i havet, se, hun er e jordens 

ugress, hun er bundet i knipper, 
hennes bånd er gjort sterke så 
intet menneske kan løse dem, 
derfor er hun ferdig til å f bren
nes. Og han skal blåse i sin ba
sun både lenge og høyt, og alle 
nasjoner skal høre det.

95 Og det skal være a stillhet 
i himmelen i et tidsrom av en 
halv time, og straks etterpå skal 
himmelens forheng trekkes til 
side likesom en b bokrull som 
rulles ut etter at den er rullet 
sammen, og Herren skal blotte 
c sitt åsyn.

96 Og de hellige på jorden 
som er i live, skal bli levende
gjort og bli a tatt opp for å møte 
ham.

97 Og de som har sovet i sine 
graver, skal a komme frem, for 
deres graver skal bli åpnet, og 
de skal også bli tatt opp for å 
møte ham i himmelens skyer,

98 de tilhører  Kristus og er 
a førstegrøden, de som skal 
komme ned med ham først, og 
de som er på jorden og i sine 
graver som først blir tatt opp 
for å møte ham, og alt dette ved 
lyden av Guds engels basun.

99 Og etter dette skal en an
nen engel blåse, som er den 
andre basun, og da kommer 
forløsningen for dem som til
hører  Kristus ved hans komme, 
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 99 a L&p 76:73; 138:8.  
vs Frelse for de døde.

  b 1 Pet 4:6.
 100 a Åp 20:12–13;  

Alma 11:41;  
L&p 43:18; 76:85.

  b vs Fordømme, 
fordømmelse.

 101 a Åp 20:5.
  b vs Tusenårsriket.
 102 a vs Urenhet.
 103 a Åp 14:6–7.  

vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 104 a Åp 5:13.
  b Jes 45:23;  

Fil 2:9–11.
  c vs Frykt – Frykt Gud 

(gudsfrykt);  
Ærbødighet.

 105 a Åp 14:8;  
L&p 1:16.

 106 a vs Guds Lam.
  b 1 Kor 15:25.

  c Jes 63:3–4;  
Åp 19:15;  
L&p 76:107; 133:50.

 107 a vs Hellig.
  b vs Celestial herlighet.
  c vs Opphøyelse.
  d L&p 76:95.
 108 a Alma 37:25;  

L&p 1:3.
  b L&p 77:6–7.

som har fått sin del i det a feng
sel som er beredt for dem for 
at de kunne ta imot evangeliet 
og bli b dømt som mennesker i 
kjødet.

100 Og videre, en annen ba
sun skal lyde som er den tredje 
basun, og da kommer de men
neskers a ånder frem som skal 
bli dømt, de som er under b for
dømmelse.

101 Og disse er resten av de 
a døde, og de blir ikke levende 
igjen før de b tusen år er til ende, 
heller ikke før jordens ende.

102 Og en annen basun skal 
lyde som er den fjerde basun og 
sier: Blant dem som skal vente 
inntil den store og siste dag, ja, 
inntil enden, finnes dem som 
fortsatt skal være a urene.

103 Og en annen basun skal 
lyde som er den femte basun, 
som er den femte engel som flyr 
under det høyeste av himmelen 
og forkynner det a evige evan
gelium til alle nasjoner, slekter, 
tungemål og folk,

104 og dette skal være lyden 
av hans basun som sier til alle 
folk både i himmelen og på 
jorden og til dem som er un
der jorden, for a hvert øre skal 
høre den, og hvert kne skal 
b bøye seg, og hver tunge skal 

bekjenne når de hører lyden av 
basunen si: c Frykt Gud, og gi 
ham ære som sitter på tronen 
evindelig og alltid, for timen for 
hans dom er kommet.

105 Og videre, en annen engel 
som er den sjette engel, skal 
blåse i sin basun og si: Hun er 
a falt som fikk alle nasjoner til å 
drikke av sitt horelivs vredes
vin, hun er falt, er falt!

106 Og videre en annen en
gel som er den syvende engel, 
skal blåse i sin basun og si: Det 
er fullbragt, det er fullbragt! 
a Guds Lam har b seiret og har 
c tråkket vinpressen alene, ja, 
vinpressen med Gud Den All
mektiges strenge vrede.

107 Og da skal englene bli 
kronet med hans veldes her
lighet, og de a hellige skal fylles 
med hans b herlighet og motta 
sin c arv og bli gjort d lik med 
ham.

108 Og så skal den første engel 
igjen blåse i sin basun i alle le
vendes ører og a åpenbare men
neskenes hemmelige gjerninger 
og Guds mektige gjerninger i 
det b første årtusen.

109 Og så skal den andre engel 
blåse i sin basun og åpenbare 
menneskenes hemmelige gjer
ninger og deres hjerters tanker 
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 110 a L&p 84:100.
  b Åp 20:1–3;  

1 Ne 22:26;  
L&p 101:28.  
vs Djevel.

  c vs Tusenårsriket.
 111 a L&p 29:22; 43:30–31.
 112 a vs Mikael.
 114 a Åp 16:14.
 115 a Jes 14:12–17;  

Moses 4:1–4.
 116 a vs Helliggjørelse;  

Opphøyelse.
  b Åp 21:4; Alma 11:45; 

12:18; L&p 63:49.  
vs Udødelig, 
udødelighet.

 117 a L&p 109:6.
 118 a L&p 88:76–80.  

vs Undervise.

  b vs Visdom.
  c L&p 55:4; 109:7, 14.
 119 a L&p 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
vs Tempel, 
Herrens hus.

 121 a L&p 43:34; 100:7.
  b L&p 59:15; 88:69.
  c vs Kjødelig.
  d vs Stolthet.

og hensikter og Guds mektige 
gjerninger i det andre årtusen –

110 og så videre inntil den 
syvende engel skal blåse i sin 
basun, og han skal stå frem på 
land og på hav og sverge ved 
hans navn som sitter på tronen, 
at a tid ikke skal være lenger. Og 
b Satan, den gamle slange som 
kalles djevelen, skal bindes og 
skal ikke løses i et tidsrom av et 
c tusen år.

111 Og så skal han slippes a løs 
en kort tid så han kan samle 
sine hærstyrker.

112 Og a Mikael, den syvende 
engel, ja, erkeengelen, skal sam
le sine hærstyrker, ja, himmel
ens hærskarer.

113 Og djevelen skal samle 
sine hærstyrker, ja, helvetes 
hærskarer, og skal komme opp 
for å kjempe mot Mikael og 
hans hærstyrker.

114 Og da kommer det slag 
som a utkjempes av den store 
Gud, og djevelen og hans hær
styrker skal bli drevet tilbake 
til sitt eget sted for at de aldri 
mer skal ha noen makt over de 
hellige.

115 For Mikael skal utkjempe 
deres slag og skal seire over 
ham som a trakter etter tronen 
som tilhører ham som sitter på 
tronen, ja, Lammet.

116 Dette er Guds og de 

a helliggjortes herlighet, og de 
skal b aldri mer se døden.

117 Derfor, sannelig sier jeg 
dere, mine a venner, sammenkall 
deres høytidelige forsamling 
som jeg har befalt dere.

118 Og ettersom ikke alle har 
tro, søk derfor flittig og a lær 
hverandre b visdoms ord, ja, søk 
visdoms ord fra de beste c bøker, 
søk lærdom ved studium og 
også ved tro.

119 Organiser dere, forbered 
alt som er nødvendig, og bygg 
et a hus, ja, et bønnens hus, et 
fastens hus, et troens hus, et 
lærdommens hus, et herlighe
tens hus, et ordens hus, et Guds 
hus,

120 for at deres inngang kan 
skje i Herrens navn, for at de
res utgang kan skje i Herrens 
navn, for at alle deres hilsener 
kan skje i Herrens navn med 
oppløftede hender til Den Aller 
Høyeste.

121 Derfor, a avstå fra alt tomt 
snakk, fra all b latter, fra alle 
deres c kjødelige lyster, fra all 
deres d stolthet og lettsindighet 
og fra alle deres ugudelige gjer
ninger.

122 Velg en lærer blant dere, 
og la ikke alle tale på én gang, 
men la én tale om gangen og la 
alle lytte til det han sier, slik at 
når alle har talt, kan alle være 
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 123 a vs Kjærlighet.
  b vs Begjære.
 124 a vs Doven, dovenskap.
  b L&p 64:7–10.  

vs Ond tale.
 125 a vs Nestekjærlighet.

  b vs Fred.
 126 a vs Bønn.
  b L&p 1:12.
 127 a vs Profetenes skole.
  b vs Embede, 

embedsmann.

 131 a vs Tilbe, tilbedelse.
 133 a vs Fellesskap.
  b vs Bror, brødre;  

Søster.
 134 a L&p 97:15–17;  

110:7–8.

oppbygget av alle, og for at 
alle kan få det samme privile
gium.

123 Se til at dere a elsker hver
andre, slutt med alt b begjær og 
lær å dele med hverandre som 
evangeliet fordrer.

124 Slutt med all a lediggang, 
vær ei mer urene, b finn ei mer 
feil hos hverandre, sov ikke len
ger enn nødvendig, gå tidlig til 
sengs for at dere ikke skal være 
trette, stå tidlig opp så deres le
gemer og deres sinn kan være i 
vigør.

125 Og fremfor alt, iklé dere 
a kjærlighetens bånd lik en kap
pe som er fullkommenhetens og 
b fredens bånd.

126 a Be alltid, så dere ikke 
svikter b før jeg kommer. Se, og 
gi akt, jeg kommer hastig og tar 
dere til meg. Amen.

127 Og videre, ordenen i det 
hus som er forberedt til presi
dentskapet i a profetenes skole, 
opprettet for å undervise dem 
i alle ting som er nødvendig 
for dem, ja, for alle kirk ens 
b embedsmenn, eller med andre 
ord, de som er kalt til å virke i 
kirk en, fra høyprestene og ned 
til diakonene –

128 og dette skal være ordenen 
i huset til skolens president
skap: Den som er utpekt til å 
være president eller lærer, skal 
stå på sin plass i det hus som 
skal forberedes for ham.

129 Derfor skal han komme 

først til Guds hus og være på et 
sted hvor alle som er forsamlet i 
huset, klart og tydelig kan høre 
hva han sier uten at han snak
ker med høy stemme.

130 Og når han kommer inn i 
Guds hus, for han skulle kom
me først til huset, se, dette er 
velbehagelig for at han kan 
være et eksempel –

131 la ham bøye kne og a vende 
seg til Gud i bønn som et tegn 
på eller for å minnes den evige 
pakt.

132 Og når noen senere kom
mer inn etter ham, la læreren 
reise seg, løfte hendene opp 
mot himmelen, ja, høyt over ho
det, og hilse sin bror eller sine 
brødre med disse ord:

133 Er du en bror, eller er dere 
brødre? Jeg hilser dere i vår 
Herre Jesu  Kristi navn som tegn 
på eller for å minnes den evige 
pakt, og i denne pakt mottar 
jeg dere i a fellesskapet med en 
beslutning som er fast, urokke
lig og uforanderlig, om å være 
deres venn og b bror gjennom 
Guds nåde i kjærlighetens bånd 
og vandre ulastelig i alle Guds 
bud med takksigelse evindelig 
og alltid. Amen.

134 Og den som blir funnet 
uverdig til denne hilsen, skal 
ikke ha plass blant dere, for 
dere skal ikke tillate at mitt a hus 
blir besmittet av ham.

135 Og den som kommer inn 
og er trofast mot meg, og er 
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 137 a L&p 50:21–24.
 138 a L&p 88:74–75,  

84–85.
 139 a vs Tvette, vaske, 

   tvettinger.
 141 a vs Nadverd.
  b Joh 13:4–17.
89 1 a vs Visdomsordet.

 2 a L&p 29:34.  
vs Guds bud.

 3 a L&p 89:18–21.

en bror eller hvis de er brødre, 
skal løfte sine hender opp mot 
himmelen og hilse presidenten 
eller læreren med denne sam
me bønn og pakt eller ved å si 
amen, som tegn på det samme.

136 Se, sannelig sier jeg dere, 
dette er et mønster for hvor
dan dere skal hilse hverandre i 
Guds hus, i profetenes skole.

137 Og dere er kalt til å gjøre 
dette med bønn og takksigelse, 
ettersom Ånden påvirker dere 
i alle deres gjøremål i Herrens 
hus i profetenes skole, så det 
kan bli en helligdom, et taber
nakel for Den hellige ånd til 
deres a oppbyggelse.

138 Og dere skal ikke motta 

noen iblant dere i denne skole 
uten at han er ren fra a denne ge
nerasjons blod.

139 Og han skal bli mottatt 
med a fottvettingens ordinans, 
for i denne hensikt ble fottvet
tingens ordinans innstiftet.

140 Og videre, fottvettingens 
ordinans skal forrettes av presi
denten eller kirk ens presideren
de eldste.

141 Den skal begynne med 
bønn, og etter å ha a tatt del i 
brød og vin, skal han binde om 
seg b på samme måte som det 
fortelles om meg i det trettende 
Kapittel av Johannes’ vitnes
byrd. Amen.

KAPITTEL 89
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 27. februar 1833. Som følge av at brødrene den første tiden bruk-
te tobakk på sine møter, ble profeten ledet til å tenke nærmere over 
saken, og følgelig adspurte han Herren om det. Resultatet ble denne 
åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet.

1–9: Bruk av vin, sterke drikker, 
tobakk og hete drikker er forbudt. 
10–17: Planter, frukt, kjøtt og 
korn er gitt til bruk for mennesker 
og dyr. 18–21: Lydighet mot evan-
geliets lov, herunder Visdoms-
ordet, gir timelige og åndelige 
velsignelser.

Et a Visdomsord til gavn for 
høyprestenes råd, forsamlet i 

Kirtland, og for kirk en, og også 
for de hellige i Sion –

2 sendt som en hilsen, ikke 
som bud eller tvang, men som 
et visdomsord mottatt ved 
åpenbaring som viser a Guds or
den og vilje med hensyn til alle 
helliges timelige frelse i de siste 
dager –

3 gitt som et prinsipp med 
a løfte, avpasset etter den svakes 
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evne, ja, for den svakeste blant 
de b hellige som er eller kan kal
les en hellig.

4 Se, sannelig, så sier Herren 
til dere: På grunn av a ondskap 
og planer som er og vil være i 
b uhederlige menneskers hjer
ter i de siste dager, har jeg 
c advart dere og advarer dere 
på forhånd ved å gi dere dette 
visdomsord ved åpenbaring –

5 at i den grad noen som 
helst blant dere drikker a vin el
ler sterk drikk, se, det er ikke 
godt, ei heller antagelig i deres 
Faders øyne, unntatt når dere 
forsamler dere for å ofre deres 
sakramenter til ham.

6 Og se, dette skulle være vin, 
ja, a ren vin som dere selv har la
get av vinrankens druer.

7 Og videre, a sterk drikk er 
ikke for maven, men for å vaske 
deres legemer med.

8 Og videre, tobakk er ikke for 
a legemet, ei heller for maven 
og er ikke godt for mennesket, 
men er en plante for utvortes 
sår og for alt sykt kveg og skal 
brukes med skjønn og kyndig
het.

9 Og videre, hete drikker er 
ikke for legemet eller maven.

10 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, alle sunne a planter har 
Gud gitt til legemets styrke og 
oppbygging og til menneskets 
bruk –

11 enhver plante i sin årstid og 
enhver frukt i sin årstid, og alle 
disse for å bli brukt med måte 
og med a takksigelse.

12 Ja, også a kjøtt av b dyr og av 
luftens fugler har jeg, Herren, 
gitt til menneskets bruk, likevel 
skal det brukes c sparsomt og 
med takksigelse.

13 Og det er velbehagelig for 
meg at det ikke blir brukt, unn
tagen om vinteren eller i kulde 
eller i hungersnød.

14 Alt a korn er gitt til men
neskenes og dyrenes gavn til å 
være hovedføde, ikke bare for 
mennesket, men også for dy
rene på marken og himmelens 
fugler og alle ville dyr som lø
per eller beveger seg på jorden.

15 Og disse har Gud skapt for 
å bli brukt av mennesket kun i 
tider med sult og stor hungers
nød.

16 Alt korn er godt til føde 
for mennesket, og likeledes 
vinrankens frukt og det som 
bærer frukt enten i eller over 
jorden –

17 ikke desto mindre, hvete 
er for mennesket, mais for ok
sen, havre for hesten, rug for 
fuglene og for svin og for alle 
markens dyr, og bygg for alle 
nyttige dyr og til milde drikker 
i likhet med annet korn.

18 Og alle hellige som husker 
å holde og etterleve det som her 

 3 b vs Hellig.
 4 a vs Bedra, bedrageri.
  b vs Hemmelige 

forbund.
  c vs Advare, advarsel.
 5 a 3M 10:9–11;  

Jes 5:11–12;  
1 Kor 6:10.

 6 a L&p 27:1–4.
 7 a Ord 20:1; 23:29–35.
 8 a 1 Kor 3:16–17.  

vs Legeme.
 10 a 1M 1:29;  

L&p 59:17–20.
 11 a vs Takknemlig, 

takknemlighet, 

takksigelse.
 12 a 1M 9:3;  

3M 11:1–8.
  b 1 Tim 4:3–4;  

L&p 49:18–21.
  c L&p 59:20.
 14 a Dan 1:6–20.
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er sagt og vandrer i lydighet 
mot budene, skal få a helse i sin 
navle og marg i sine ben,

19 og skal finne a visdom og 
b kunnskapens store skatter, til 
og med skjulte skatter,

20 og skal a løpe og ikke bli 

trette, og skal gå og ikke bli 
matte.

21 Og jeg, Herren, gir dem et 
a løfte at b ødeleggelsens engel 
skal gå dem forbi, likesom med 
Israels barn og ikke slå dem 
ihjel. Amen.

KAPITTEL 90
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
8. mars 1833. Denne åpenbaringen var et steg videre i opprettelsen 
av Det første presidentskap (se forordet til kapittel 81), og som følge 
av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833.

1–5: Rikets nøkler er overdratt til 
Joseph Smith og gjennom ham til 
Kirk en. 6–7: Sidney Rigdon og 
Frederick  G. Williams skal virke 
i Det første presidentskap. 8–11: 
Evangeliet skal forkynnes til Is-
raels nasjoner, til hedningefolkene 
og til jødene, og enhver skal høre 
på sitt eget tungemål. 12–18: 
Joseph Smith og hans rådgivere 
skal organisere Kirk en. 19–37: 
Forskjellige personer blir rådet av 
Herren til å vandre rettskaffent og 
gjøre tjeneste i hans rike.

Så sier Herren, sannelig, sanne
lig sier jeg deg, min sønn, ifølge 
din inderlige påkallelse er dine 
synder deg a forlatt, for dine 
bønner og dine brødres bønner 
har steget opp for mine ører.

2 Derfor, velsignet er du fra 
nå av, du som bærer a nøklene 

til det rike som er gitt deg, et 
b rike som er i ferd med å kom
me frem for siste gang.

3 Sannelig sier jeg deg, dette 
rikes nøkler skal aldri bli fratatt 
deg mens du er i verden, ei hel
ler i den kommende verden –

4 ikke desto mindre, gjennom 
deg skal a oraklene bli gitt til an
dre, ja, til kirk en.

5 Og alle som mottar Guds 
orakler, må være a på vakt  – 
hvordan de verdsetter dem – så 
de ikke betrakter dem som noe 
ubetydelig og derved kommer 
under fordømmelse og snubler 
og faller når stormene kommer 
og vindene blåser og b regnet 
skyller ned og slår mot deres 
hus.

6 Og videre, sannelig sier jeg 
til dine brødre, Sidney Rigdon 
og Frederick G. Williams, deres 

 18 a Ord 3:8.
 19 a vs Visdom.
  b vs Kunnskap;  

Vitne, vitnesbyrd.
 20 a Jes 40:31.
 21 a L&p 84:80.
  b 2M 12:23, 29.

90 1 a vs Tilgi.
 2 a L&p 65:2.  

vs Nøkler, 
prestedømmets.

  b vs Rike, Guds 
eller himmelens.

 4 a Apg 7:38; 

   Rom 3:2;  
Heb 5:12;  
L&p 124:39, 126.  
vs Profeti, profetere.

 5 a L&p 1:14.
  b Mat 7:26–27.
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synder er dem også forlatt, og 
de regnes som likestilt med 
deg i å ha nøklene til dette siste 
rike,

7 og også gjennom din for
valtning nøklene til a profetenes 
skole som jeg har befalt skulle 
organiseres,

8 så de derved kunne bli full
kommengjort i sin tjeneste til 
frelse for Sion og for Israels na
sjoner og for hedningefolkene, 
så mange som vil tro,

9 at de gjennom din forvalt
ning kan motta ordet, og ordet 
gjennom deres forvaltning kan 
gå ut til jordens ender, a først til 
b hedningefolkene, og se, deretter 
skal de vende seg til jødene.

10 Og så kommer dagen da 
Herrens arm skal a åpenbares 
med kraft for å overbevise na
sjonene, hedningenasjonene og 
b Josefs hus, om det evangelium 
som er til deres frelse.

11 For det skal skje på den dag 
at enhver skal a høre evangeliets 
fylde i sitt eget tungemål og på 
sitt eget språk av dem som er 
b gitt denne c kraft ved d Trøste
rens betjening, utgytt over dem 
for å åpenbare  Jesus  Kristus.

12 Og nå, sannelig sier jeg deg, 
jeg gir deg et bud at du fortsatt 
skal virke i evangeliets a tjeneste 
og i presidentskapet.

13 Og når du har avsluttet 
oversettelsen av profetene, skal 
du fra den tid av a presidere 
over kirk ens og b skolens anlig
gender,

14 og fra tid til annen, etter 
hvert som det blir tilkjennegitt 
av Trøsteren, motta a åpenbarin
ger for å utfolde b rikets myste
rier,

15 og organisere menighetene 
og a studere og b lære og bli kjent 
med alle gode bøker og med 
c språk, tungemål og folk.

16 Og dette skal være deres 
oppgave og misjon så lenge 
dere lever, å presidere i råd og 
organisere alle anliggender i 
denne  kirke og dette rike.

17 a Skjemmes ikke, bli heller 
ikke forvirret, men ta imot for
maning i alt deres hovmod og i 
all deres b stolthet, for denslags 
lokker deres sjeler i en felle.

18 Sett deres hus i orden, hold 
a dovenskap og b urenhet langt 
fra dere.

19 Nå, sannelig sier jeg deg, 
sørg snarest mulig for et bo
sted for din rådgiver og skriver 
Frederick  G. Williams og hans 
familie.

20 Og la min aldrende tjener 
a Joseph Smith senior fortsatt 
være hos sin familie på det sted 
hvor han nå bor, og det skal 

 7 a vs Profetenes skole.
 9 a Mat 19:30;  

Ether 13:10–12.
  b 1 Ne 13:42;  

L&p 107:33; 133:8.
 10 a L&p 43:23–27; 

88:84, 87–92.
  b 1M 49:22–26;  

1 Ne 15:13–14.
 11 a vs Misjonærarbeide.
  b vs Kall, kalle, kalt av 

Gud;  
Ordinere, ordinasjon.

  c vs Prestedømme.
  d vs Talsmann.
 12 a vs Tjene, virke.
 13 a L&p 107:91–92.
  b vs Profetenes skole.
 14 a vs Åpenbaring.
  b vs Mysterier, Guds.
 15 a L&p 88:76–80, 

118; 93:53.

  b L&p 107:99–100; 
130:18–19.

  c vs Språk.
 17 a Rom 1:16;  

2 Ne 6:13.
  b L&p 88:121.  

vs Stolthet.
 18 a L&p 58:26–29.  

vs Doven, dovenskap.
  b L&p 38:42.
 20 a vs Smith, Joseph sen.
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ikke selges før Herrens munn 
har talt.

21 Og la min rådgiver, a Sidney 
Rigdon, bli hvor han nå bor 
inntil Herrens munn har talt.

22 Og la biskopen søke flittig 
for å finne en a fullmektig, og la 
ham være en mann som har lagt 
seg opp b rikdommer, en Guds 
mann med sterk tro,

23 så han derved kan være 
istand til å betale all gjeld, så 
Herrens lagerhus ikke kommer 
i vanry i folkets øyne.

24 Søk a flittig, b be alltid og ha 
tro, og c alle ting skal tjene dere 
til det gode hvis dere vandrer 
rettskaffent og husker d pakten 
dere har inngått med hverand
re.

25 La deres a husstand være 
liten med hensyn til dem som 
ikke tilhører deres familier, 
dette gjelder spesielt for min 
aldrende tjener Joseph Smith 
seniors familie –

26 så de ting som er gitt dere 
for å gjøre min gjerning, ikke 
blir tatt fra dere og gitt til dem 
som ikke er verdige,

27 og at dere derved blir hind
ret i å utføre det som jeg har 
befalt dere.

28 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, det er min vilje at min 
tjenerinne Vienna Jaques skal 
motta penger til å dekke sine 
utgifter og dra opp til Sions 
land –

29 og resten av pengene kan 

innvies til meg, og hun vil bli 
belønnet i min egen beleilige 
tid.

30 Sannelig sier jeg dere at det 
er riktig i mine øyne at hun drar 
opp til Sions land og mottar en 
arv fra biskopens hånd,

31 så hun kan slå seg ned i 
fred, så sant hun er trofast og 
ikke er doven i sine levedager 
etter denne tid.

32 Og se, sannelig sier jeg dere 
at dere skal skrive ned dette 
bud og med kjærlig hilsen si til 
deres brødre i Sion at jeg også 
har kalt dere til å a presidere 
over Sion i min egen beleilige 
tid.

33 Derfor, la dem slutte å be
svære meg med denne sak.

34 Se, jeg sier dere at deres 
brødre i Sion begynner å om
vende seg, og englene fryder 
seg over dem.

35 Likevel er det mange ting 
jeg ikke er tilfreds med, og jeg 
er ikke tilfreds med min tjener 
a William  E. McLellin, heller 
ikke med min tjener Sidney Gil
bert, og både biskopen og andre 
har mange ting å omvende seg 
fra.

36 Men sannelig sier jeg dere 
at jeg, Herren, vil stride med 
a Sion og gå i rette med hennes 
mektige og b refse henne inntil 
hun seirer og blir c ren for meg.

37 For hun skal ikke flyttes fra 
sitt sted. Jeg, Herren, har talt 
det. Amen.

 21 a vs Rigdon, Sidney.
 22 a L&p 84:112–113.
  b Jak bok 2:17–19.
 24 a vs Flid.
  b vs Bønn.
  c Esr 8:22;  

Rom 8:28;  
L&p 100:15; 122:7–8.

  d vs Pakt.
 25 a dvs De fattige 

som Joseph Smith 
sen. tok seg av.

 32 a L&p 107:91–92.
 35 a L&p 66:1; 75:6–9.
 36 a vs Sion.
  b vs Refse, refselse.
  c vs Ren, renhet.
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KAPITTEL 91
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 9.  mars 1833. Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å 
oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle 
skriftene som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og 
mottok denne undervisning.

91 1 a vs Apokryfiske 
bøker.

 4 a vs Forstand, 

   forståelse.
 5 a vs Hellige ånd, Den;  

Inspirasjon, inspirere.

92 1 a L&p 82:11, 15–21.  
vs Forente orden.

1–3: De apokryfiske bøker er for det 
meste riktig oversatt, men menne-
sker har foretatt mange tilføyelser 
som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er 
til gavn for dem som er opplyst av 
Ånden.

Sannelig, så sier Herren til 
deg angående a De apokryfiske 
bøker: Det er mange ting i dem 
som er sanne, og de er for det 
meste riktig oversatt.

2 Det er mange ting i dem som 
ikke er sanne som er tilføyelser 
foretatt av menneskehånd.

3 Sannelig, jeg sier deg at det 
ikke er nødvendig å oversette 
De apokryfiske bøker.

4 Derfor, den som leser dem, 
la ham a forstå, for Ånden åpen
barer sannhet.

5 Og den som er opplyst av 
a Ånden, skal ha nytte av dem.

6 Og den som ikke mottar av 
Ånden, kan ikke ha nytte av 
dem. Derfor er det ikke nød
vendig at de skulle oversettes. 
Amen.

KAPITTEL 92
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
15. mars 1833. Åpenbaringen instruerer Frederick G. Williams som 
nylig var blitt utpekt som rådgiver til Joseph Smith, i hans oppgaver 
i Det forente firma (se forordet til kapittel 78 og 82).

1–2: Herren gir et bud angående 
innlemmelse i den forente orden.

Sannelig, så sier Herren: Jeg 
gir til den a forente orden, or
ganisert i henhold til det bud 
som er gitt tidligere, en åpen
baring og et bud angående min 
tjener Frederick G. Williams, at 
dere skal motta ham i ordenen. 

Det jeg sier til én, sier jeg til 
alle.

2 Og videre sier jeg til deg, 
min tjener Frederick  G. Willi
ams: Du skal være et aktivt 
medlem av denne orden, og 
såfremt du er trofast i å holde 
alle bud som er gitt tidligere, 
skal du bli velsignet for evig. 
Amen.
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KAPITTEL 93
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 6. mai 1833.

1–5: Alle som er trofaste, vil se 
Herren. 6–18: Johannes vitnet 
om at Guds Sønn gikk fra nåde 
til nåde inntil Han mottok en fyl-
de av Faderens herlighet. 19–20: 
Trofaste mennesker som går fra 
nåde til nåde, vil også motta av 
Hans fylde. 21–22: De som er født 
gjennom  Kristus, utgjør den Før-
stefødtes menighet. 23–28:  Kristus 
mottok en fylde av all sannhet, og 
ved lydighet kan menneskene gjø-
re likeså. 29–32: Menneskene var 
i begynnelsen hos Gud. 33–35: 
Grunnstoffene er evige, og i opp-
standelsen kan menneskene motta 
en fylde av glede. 36–37: Guds her-
lighet er intelligens. 38–40: Barn 
er uskyldige for Gud på grunn av 
 Kristi forløsning. 41–53: De le-
dende brødre blir befalt å sette sine 
familier i orden.

Sannelig, så sier Herren: Det 
skal skje at hver sjel som a av
står fra sine synder og kommer 
til meg og b påkaller mitt navn 
og c adlyder min røst og holder 
mine bud, skal d se mitt e åsyn og 
vite at jeg er,

2 og at jeg er det sanne a lys 
som opplyser hvert menneske 
som kommer til verden,

3 og at jeg er a i Faderen og Fa
deren i meg, og Faderen og jeg 
er ett,

4 Faderen a fordi han b ga meg 
av sin fylde, og Sønnen fordi 
jeg var i verden og tok bolig i 
c kjødet og bodde blant mennes
kenes barn.

5 Jeg var i verden og mottok 
av min Fader, og a hans gjernin
ger ble tydelig åpenbart.

6 Og a Johannes så og vitnet 
om fylden av min b herlighet, 
og fylden av c Johannes’ opp
tegnelse skal heretter åpenba
res.

7 Og han vitnet og sa: Jeg så 
hans herlighet at han var a i be
gynnelsen, før verden ble til.

8 Derfor, i begynnelsen var 
a Ordet, for han var Ordet, ja, 
frelsens sendebud –

9 verdens a lys og b Forløser, 
Sannhetens Ånd som kom til 
verden fordi verden ble til ved 
ham, og i ham var menneskenes 
liv og menneskenes lys.

93 1 a vs Omvende, 
omvendelse;  
Verdig, verdighet.

  b Joel 3:5.
  c vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  d 2M 33:11;  

L&p 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
vs Talsmann.

  e jso 1 Joh 4:12 
(Tillegg).

 2 a Joh 1:4–9; 

   L&p 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
vs Lys,  Kristi lys.

 3 a Joh 10:25–38;  
17:20–23;  
L&p 50:43–45.

 4 a Mosiah 15:1–7.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Myndighet, 
Jesu  Kristi.

  c Luk 1:26–35; 2:4–14;  
3 Ne 1:12–14;  
Ether 3:14–16.

 5 a Joh 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Joh 1:34.
  b vs  Jesus  Kristus – 

Herlighet, Jesu  Kristi.
  c Joh 20:30–31.
 7 a Joh 1:1–3, 14; 17:5;  

L&p 76:39.
 8 a vs Jehova;  

 Jesus  Kristus.
 9 a vs Lys,  Kristi lys.
  b vs Forløser.
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10 Verdenene a ble til ved ham, 
menneskene ble til ved ham, 
alt ble til ved ham og gjennom 
ham og av ham.

11 Og jeg, Johannes, vitner om 
at jeg så hans herlighet, en her
lighet som den Enbårne har fra 
Faderen, full av nåde og sann
het, ja, Sannhetens Ånd som 
kom og tok bolig i kjødet og tok 
bolig iblant oss.

12 Og jeg, Johannes, så at han 
ikke mottok av a fylden til å be
gynne med, men mottok b nåde 
for nåde.

13 Og han mottok ikke av 
fylden til å begynne med, men 
fortsatte fra a nåde til nåde inntil 
han mottok en fylde.

14 Og således ble han kalt 
a Guds Sønn fordi han ikke mot
tok av fylden til å begynne med.

15 Og jeg, a Johannes, vitner, og 
se, himlene ble åpnet og b Den 
hellige ånd kom ned over ham 
i en c dues skikkelse og hvilte 
på ham, og det kom en røst fra 
himmelen som sa: Dette er min 
d elskede Sønn.

16 Og jeg, Johannes, vitner om 
at han mottok en fylde av Fade
rens herlighet,

17 og han mottok a all b makt, 
både i himmel og på jord, og 
c Faderens herlighet var med 
ham, for han var i ham.

18 Og det skal skje at hvis dere 
er trofaste, skal dere motta fyl
den av Johannes’ opptegnelse.

19 Jeg gir dere disse ord for at 
dere kan forstå og vite hvordan 
dere skal a tilbe og vite hva dere 
tilber, så dere kan komme til Fa
deren i mitt navn, og når tiden 
er inne, motta av hans fylde.

20 For hvis dere holder mine 
a bud, skal dere motta av b hans 
fylde og bli c forherliget i meg 
likesom jeg er i Faderen. Derfor 
sier jeg til dere: Dere skal motta 
d nåde for nåde.

21 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, jeg var a i begynnelsen hos 
Faderen og er den b Førstefødte,

22 og alle dem som er født 
gjennom meg, a har del i den 
samme b herlighet og utgjør den 
Førstefødtes menighet.

23 Dere var også i begynnel
sen a hos Faderen, det som er 
Ånd, ja, Sannhetens Ånd.

24 Og a sannhet er b kunnskap 
om ting som de er og som de 
var og som de skal bli,

 10 a Heb 1:1–3; L&p 76:24;  
Moses 1:31–33.

 12 a Fil 2:6–11.
  b Joh 1:16–17.
 13 a Luk 2:52.
 14 a Luk 1:31–35;  

L&p 6:21.  
vs Gud, 
guddommen – 
Gud Sønnen.

 15 a Joh 1:29–34.
  b vs Hellige ånd, Den.
  c vs Duens tegn.
  d Mat 3:16–17.
 17 a Mat 28:18; Joh 17:2;  

1 Pet 3:22.

  b vs  Jesus  Kristus – 
Myndighet, Jesu 
 Kristi;  
Kraft, makt.

  c vs Gud, 
guddommen – 
Gud Faderen.

 19 a Joh 4:21–26; 17:3;  
Apg 17:22–25.  
vs Tilbe, tilbedelse.

 20 a L&p 50:28.
  b Joh 1:16;  

L&p 84:36–39.
  c Joh 17:4–5, 22.  

vs Mennesket, 
mennesker – 

Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik.

  d vs Nåde.
 21 a Joh 1:1–2;  

1 Pet 1:19–20;  
Moses 4:2.

  b vs Førstefødte.
 22 a 1 Pet 5:1; L&p 133:57.
  b vs Celestial herlighet.
 23 a vs Mennesket, 

mennesker – 
Mennesket er vår 
himmelske Faders 
åndebarn.

 24 a vs Sannhet.
  b vs Kunnskap.
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25 og det som er a mer eller 
mindre enn dette, er av den on
des ånd, han som var en b løgner 
fra begynnelsen.

26 a Sannhetens Ånd er av 
Gud. Jeg er Sannhetens Ånd, og 
Johannes vitnet om meg og sa: 
Han mottok en fylde av sann
het, ja, av all sannhet,

27 og intet menneske mottar 
en a fylde uten at det holder 
hans bud.

28 Den som a holder hans bud, 
mottar sannhet og b lys inntil 
han blir forherliget i sannhet og 
c kjenner alle ting.

29 Mennesket var også a i be
gynnelsen hos Gud. b Intelli
gens, eller sannhetens lys, ble 
ikke skapt eller dannet, og kan 
heller ikke bli det.

30 All sannhet er uavhengig 
i den sfære hvor Gud har satt 
den, til å a handle for seg selv, 
således også med all intelli
gens, hvis ikke er det ingen 
eksistens.

31 Se, her er menneskets a hand
lefrihet, og her er menneskets 

fordømmelse, fordi det som var 
fra begynnelsen er b tydelig åpen
bart for dem, og de mottar ikke 
lyset.

32 Og hvert menneske hvis 
ånd ikke mottar a lyset, er under 
fordømmelse.

33 For mennesket er a ånd. 
b Grunnstoffene er evige, og ånd 
og grunnstoff, uadskillelig fore
net, mottar en fylde av glede,

34 og når de er a adskilt, kan 
ikke mennesket motta en fylde 
av b glede.

35 a Grunnstoffene er Guds ta
bernakel, ja, mennesket er Guds 
tabernakel, endog b templer, og 
hvert et tempel som er besmit
tet, det tempel skal Gud ødeleg
ge.

36 a Guds herlighet er b intelli
gens, eller med andre ord c lys 
og sannhet.

37 Lys og sannhet avviser a den 
onde.

38 Hvert menneskes ånd var 
a uskyldig i begynnelsen, og da 
Gud hadde b forløst mennesket 
fra c fallet, ble menneskene igjen 

 25 a L&p 20:35.
  b Joh 8:44;  

2 Ne 2:18;  
Moses 4:4.

 26 a Joh 14:6.
 27 a vs Fullkommen.
 28 a vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  b L&p 50:24; 84:45.  

vs Lys,  Kristi lys.
  c Joh 17:3;  

L&p 88:49, 67.
 29 a Abr 3:18.  

vs Førjordiske liv;  
Mennesket, 
mennesker.

  b vs Intelligens, 
intelligenser.

 30 a 2 Ne 2:13–27.

 31 a vs Handlefrihet.
  b 5M 30:11–14;  

L&p 84:23–24.
 32 a vs Lys,  Kristi lys;  

Sannhet.
 33 a L&p 77:2;  

Abr 5:7–8.  
vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket er vår 
himmelske Faders 
åndebarn.

  b L&p 131:7–8; 138:17.  
vs Oppstandelse.

 34 a 2 Ne 9:8–10.
  b vs Glede.
 35 a L&p 130:22.
  b 1 Kor 3:16–17.
 36 a vs Herlighet;  

 Jesus  Kristus – 
Herlighet, Jesu  Kristi.

  b L&p 130:18–19;  
Abr 3:19.  
vs Intelligens, 
intelligenser.

  c L&p 88:6–13.
 37 a Moses 1:12–16.  

vs Djevel.
 38 a vs Uskyld, uskyldig.
  b Mosiah 27:24–26;  

Moses 5:9;  
Trosart 1:3.  
vs Forløse, forløst, 
forløsning.

  c vs Fall, Adam 
og Evas.
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i sin barnlige tilstand d uskyldi
ge fremfor Gud.

39 Og den onde kommer og 
a tar bort lys og sannhet fra men
neskenes barn gjennom ulydig
het og på grunn av deres fedres 
b tradisjoner.

40 Men jeg har befalt dere 
å oppdra deres a barn i lys og 
sannhet.

41 Men sannelig sier jeg til 
deg, min tjener Frederick  G. 
Williams: du har fortsatt under 
denne fordømmelse,

42 du har ikke a lært dine barn 
lys og sannhet ifølge budene, 
og den onde har ennå makt 
over deg, og dette er grunnen 
til din lidelse.

43 Og nå gir jeg deg et bud, at 
hvis du vil bli befridd, skal du 
sette ditt eget hus a i orden, for 
det er mange ting som ikke er 
som de skulle være i ditt hus.

44 Sannelig sier jeg til min tje
ner Sidney Rigdon at i enkelte 
ting har han ikke holdt budene 
angående sine barn, derfor, sett 
først ditt hus i orden.

45 Sannelig sier jeg til min tje
ner Joseph Smith jr., eller med 
andre ord, jeg vil kalle dere 
a venner, for dere er mine venner, 
og dere skal få en arv med meg –

46 jeg kalte dere a tjenere for 
verdens skyld, og dere er deres 
tjenere for min skyld –

47 og nå, sannelig sier jeg til 
Joseph Smith jr.: Du har ikke 
holdt budene og må nødven
digvis a irettesettes av Herren,

48 din a familie må omvende 
seg og forsake enkelte ting og gi 
mer oppriktig akt på dine ord, 
eller bli fjernet fra sin stilling.

49 Det jeg sier til én, sier jeg til 
alle. a Be alltid så den onde ikke 
får makt over dere og fjerner 
dere fra deres stilling.

50 Også min tjener Newel  K. 
Whitney, biskop i min  kirke, 
trenger å bli refset og sette sin 
familie i orden og påse at de 
er mer flittige og samvittig
hetsfulle hjemme og alltid ber, 
ellers vil de bli fjernet fra sin 
a stilling.

51 Nå sier jeg til dere, mine 
venner, la min tjener Sidney 
Rigdon dra ut på sin reise og 
skynde seg, og også forkynne 
a nådens år fra Herren og frel
sens evangelium slik jeg skal gi 
ham å tale, og ved deres forene
de bønn i tro vil jeg støtte ham.

52 Og la mine tjenere Joseph 
Smith jr. og Frederick  G. Wil
liams også skynde seg, og det 
skal bli gitt dem ifølge troens 
bønn, og i den grad dere hol
der mine ord, skal dere ikke bli 
gjort til skamme i denne ver
den, heller ikke i den kommen
de verden.

 38 d Moroni 8:8, 12, 22;  
L&p 29:46–47.  
vs Frelse – Frelse 
for barn.

 39 a Mat 13:18–19;  
2 Kor 4:3–4;  
Alma 12:9–11.

  b Esek 20:18–19;  
Alma 3:8.  

vs Tradisjoner.
 40 a vs Familie – 

Foreldrenes ansvar.
 42 a 1 Sam 3:11–13;  

L&p 68:25–31.
 43 a 1 Tim 3:4–5.
 45 a L&p 84:63; 88:62.
 46 a 3M 25:55;  

1 Ne 21:3–8.  

vs Tjeneste.
 47 a L&p 95:1–2.  

vs Refse, refselse.
 48 a vs Familie – 

Barnas ansvar.
 49 a 3 Ne 18:15–21.
 50 a L&p 64:40.
 51 a Luk 4:19.

LÆRE OG PAKTER 93:39–52 198



53 Og sannelig sier jeg dere 
at det er min vilje at dere skul
le skynde dere å a oversette 
mine skrifter og b tilegne dere 

c kunnskap om historie og om 
land og om riker, om Guds og 
menneskers lover, og alt dette 
til Sions frelse. Amen.

KAPITTEL 94
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 2. august 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter 
blir utpekt som Kirk ens byggekomité.

1–9: Herren befaler at det skal 
bygges et hus hvor presidentska-
pet kan arbeide. 10–12: Det skal 
bygges et trykkeri. 13–17: Visse 
arvelodd blir tildelt.

Og videre, sannelig sier jeg 
dere, mine a venner, en befaling 
gir jeg dere, at dere skal påbe
gynne arbeidet med å utpar
sellere og gjøre forberedelser 
til å legge en begynnelse og en 
grunnvoll til byen i b Sions stav 
her i landområdet Kirtland, og 
begynne med mitt hus.

2 Og se, det må gjøres i hen
hold til det a mønster som jeg 
har gitt dere.

3 Og la den første tomten 
mot syd innvies til meg, hvor 
det skal bygges et hus til pre
sidentskapet hvor president
skapet kan arbeide, motta 
åpenbaringer og utføre a presi
dentskapets tjenestegjerning i 
alle ting som hører til kirk en 
og riket.

4 Sannelig sier jeg dere at det 

skal bygges i fem og femti gan
ger fem og seksti fots bredde og 
lengde, innvendige mål.

5 Og det skal være en nedre 
etasje og en øvre etasje i hen
hold til det mønster som skal 
bli gitt dere senere.

6 Og det skal innvies til Her
ren fra grunnvollen av etter 
prestedømmets orden og i hen
hold til det mønster som skal 
bli gitt dere senere.

7 Og det skal innvies fullt og 
helt til Herren og til president
skapets arbeide.

8 Og dere skal ikke la noe 
a urent komme inn i det, og min 
b herlighet skal være der, og mitt 
nærvær skal være der.

9 Men hvis noe a urent kommer 
inn der, skal ikke min herlighet 
være der, og mitt nærvær skal 
ikke komme inn der.

10 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, den andre tomten mot syd 
skal innvies til meg for å bygge 
et hus til meg hvor a overset
telsen av mine skrifter kan bli 

 53 a vs Joseph Smiths 
oversettelse (jso).

  b L&p 88:76–80, 118.
  c vs Kunnskap.
94 1 a L&p 93:45.

  b vs Stav.
 2 a L&p 52:14–15.
 3 a L&p 107:9, 22.
 8 a Luk 19:45–46;  

L&p 109:16–20.

  b 1 Kong 8:10–11.  
vs Herlighet.

 9 a L&p 97:15–17.
 10 a vs Joseph Smiths 

oversettelse (jso).
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b trykt, og alle ting jeg ellers skal 
befale dere.

11 Og det skal være fem og 
femti ganger fem og seksti fot, 
bredde og lengde, innvendige 
mål, og det skal bygges i to 
etasjer.

12 Og dette hus skal fra 
grunnvollen av innvies fullt 
og helt til Herren, til arbeidet 
med å trykke alt jeg skal befale 
dere, og det skal være hellig og 
ubesmittet, på alle måter i hen
hold til det mønster som skal 
bli gitt dere.

13 Og på den tredje tomten 

skal min tjener Hyrum Smith 
motta sin arv.

14 Og på den første og andre 
tomten mot nord skal mine tje
nere Reynolds Cahoon og Jared 
Carter motta sin arv,

15 så de kan utføre det arbeide 
jeg har utpekt dem til, og være 
en komité for å bygge mine hus 
i henhold til den befaling jeg, 
Gud Herren, har gitt dere.

16 Disse to hus skal ikke opp
føres før jeg gir dere en befaling 
angående dem.

17 Og nå gir jeg dere ikke mer 
denne gang. Amen.

KAPITTEL 95
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 1. juni 1833. Denne åpenbaringen er en fortsettelse av guddom-
melige befalinger om å bygge et hus for tilbedelse og undervisning, 
Herrens hus (se kapittel 88:119–136).

 10 b L&p 104:58–59.
95 1 a 5M 11:1–8;  

Ord 13:18;  
Heb 12:5–11;  
Hel 15:3;  
L&p 101:4–5; 105:6. 

   vs Refse, refselse.
  b vs Tilgi.
  c 1 Kor 10:13.
  d vs Friste, fristelse.
 3 a Hag 1:7–11;  

L&p 88:119.  

vs Tempel, 
Herrens hus.

 4 a Jak bok 5:61–75;  
L&p 24:19; 33:3–4.  
vs Herrens vingård.

1–6: De hellige blir refset for å 
ha unnlatt å bygge Herrens hus. 
7–10: Herren ønsker å bruke sitt 
hus til å begave sitt folk med kraft 
fra det høye. 11–17: Huset skal 
innvies til et sted for tilbedelse og 
for apostlenes skole.

Sannelig, så sier Herren til 
dere som jeg elsker, og dem jeg 
elsker a refser jeg også, så deres 
synder kan bli b tilgitt, for med 
refselsen bereder jeg en vei så 
de kan bli c befridd fra enhver 

d fristelse, og jeg har elsket 
dere –

2 derfor må dere nødvendig
vis refses og irettesettes for mitt 
åsyn,

3 for dere har syndet svært al
vorlig mot meg ved at dere ikke 
i alle ting har tatt hensyn til den 
store befaling jeg har gitt dere 
med hensyn til å bygge a mitt 
hus,

4 som skal være den forberedel
se hvorved jeg akter å forberede 
mine apostler til å a beskjære min 
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vingård for siste gang, så jeg kan 
utføre min b underlige gjerning, 
så jeg kan c utgyte min Ånd over 
alt kjød.

5 Men se, sannelig sier jeg 
dere at det er mange som er 
blitt ordinert blant dere som 
jeg har kalt, men få av dem er 
a utvalgt.

6 De som ikke er utvalgt, har 
begått en svært alvorlig synd 
ved at de vandrer i a mørke ved 
høylys dag.

7 Og av denne grunn ga jeg 
dere en befaling at dere skulle 
sammenkalle deres a høytide
lige forsamling så deres b faste 
og deres sorg kunne nå opp til 
c Herren Sebaots ører, hvilket 
betyr til d skaperen av den første 
dag, begynnelsen og enden.

8 Ja, sannelig sier jeg dere, jeg 
ga dere en befaling at dere skul
le bygge et hus, og i dette hus 
akter jeg å a begave dem som jeg 
har utvalgt, med kraft fra det 
høye,

9 for dette er a Faderens løfte 
til dere, derfor befaler jeg dere 
å bli her, likesom mine apostler 
i Jerusalem.

10 Men mine tjenere begikk en 
svært alvorlig synd, og i a profe
tenes skole oppsto b stridigheter 
som var svært alvorlige for meg, 
sier deres Herre, derfor sendte 
jeg dem bort for å bli refset.

11 Sannelig sier jeg dere, det 
er min vilje at dere skal bygge 
et hus. Hvis dere holder mine 
bud, skal dere ha kraft til å byg
ge det.

12 Hvis dere a ikke holder mine 
bud, skal ikke b Faderens kjær
lighet vedbli hos dere, derfor 
skal dere vandre i mørke.

13 Nå, her er visdom og Her
rens vilje: La huset bygges, ikke 
etter verdens vis, for jeg vil ikke 
at dere skal leve etter verdens 
vis –

14 derfor, la det bli bygget på 
den måte som jeg skal vise til 
tre av dere som dere skal utpe
ke og ordinere til denne myn
dighet.

15 Og størrelsen skal være fem 
og femti ganger fem og seksti 
fot, bredde og lengde, innven
dige mål.

16 Og la første etasje innvies 
til meg, til ofringen av deres 
sakramenter, og til deres for
kynnelse og til deres faste og til 
deres bønner og til å a fremlegge 
deres aller helligste ønsker for 
meg, sier deres Herre.

17 Og la annen etasje inn
vies til meg, til skole for mine 
apostler, sier Sønnen a Ahman, 
eller med andre ord Alphus, 
eller med andre ord Omegus, 
ja,  Jesus  Kristus, deres b Herre. 
Amen.

 4 b Jes 28:21;  
L&p 101:95.

  c Ord 1:23; Joel 3:1;  
L&p 19:38.  
vs Gaver, Åndens;  
Hellige ånd, Den.

 5 a Mat 20:16;  
L&p 105:35–37; 
121:34–40.  

vs Utvelgelse.
 6 a vs Mørke, åndelig.
 7 a L&p 88:70, 74–82, 

117–120.
  b vs Faste.
  c vs Jehova.
  d vs Skape, skapelse.
 8 a L&p 38:32; 39:15; 

43:16; 110:9–10.  

vs Begavelse.
 9 a Luk 24:49.
 10 a vs Profetenes skole.
  b vs Strid (trette).
 12 a Joh 15:10.
  b 1 Joh 2:10, 15.
 16 a L&p 59:9–14.
 17 a L&p 78:20.
  b vs Herre.
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KAPITTEL 96
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
4. juni 1833 som viser hvordan Sions by eller stav skulle organiseres 
og være et mønster for de hellige i Kirtland. Foranledningen var en 
konferanse av høyprester hvor det hovedemne som ble behandlet var 
hva som skulle gjøres med det landområde som ble kalt French-går-
den som Kirk en eide i nærheten av Kirtland. Ettersom konferansen 
ikke greide å bestemme seg for hvem som skulle ta hånd om gården, 
ble de alle enige om å adspørre Herren om saken.

1: Sions stav i Kirtland skal gjøres 
sterk. 2–5: Biskopen skal dele ut 
arv til de hellige. 6–9: John John-
son skal være medlem av Den for-
ente orden.

Se, jeg sier dere, her er visdom 
hvorved dere kan vite hvordan 
dere skal handle i denne sak, 
for jeg anser det for nødvendig 
at denne a stav som jeg har or
ganisert for å styrke Sion, skal 
gjøres sterk.

2 Derfor, la min tjener, 
Newel  K. Whitney, ta hånd om 
det sted som er nevnt blant dere 
og hvor jeg akter å bygge mitt 
hellige hus.

3 Og videre, la tomtene bli 
inndelt med visdom til gavn 
for dem som søker en arv slik 
det skal bli bestemt av dere i 
rådsmøte.

4 Derfor, se til at dere gir akt 
på denne sak og den del som 
er nødvendig for å gavne min 
a orden i den hensikt å bringe 
mitt ord ut til menneskenes 
barn.

5 For se, sannelig sier jeg 
dere, det som er aller viktigst 

for meg, er at mitt ord går ut til 
menneskenes barn for å bløt
gjøre menneskenes barns hjer
ter til deres beste. Slik er det. 
Amen.

6 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, at jeg har en vis hensikt 
med og anser det for nødven
dig at min tjener John Johnson, 
hvis offer jeg har godtatt og 
hvis bønner jeg har hørt og til 
hvem jeg gir et løfte om evig 
liv såfremt han heretter holder 
mine bud,

7 for han er en etterkommer 
av a Josef og har del i de velsig
nelser som ved løfte ble gitt til 
hans fedre –

8 sannelig sier jeg dere, jeg 
anser det for nødvendig at han 
blir et medlem av ordenen, så 
han kan hjelpe til med å brin
ge mitt ord ut til menneskenes 
barn.

9 Derfor skal dere ordinere 
ham til denne velsignelse, og 
han skal flittig søke å slette 
alle heftelser som hviler på det 
hus som er nevnt blant dere, 
så han kan bo i det. Slik er det. 
Amen.

96 1 a Jes 33:20; 54:2.  
vs Stav.

 4 a L&p 78:3–4.  
vs Forente orden.

 7 a vs Josef, sønn 
av Jakob.

LÆRE OG PAKTER 96:1–9 202



KAPITTEL 97
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 2.  august 1833. Denne åpenbaringen handler spesielt om de 
helliges anliggender i Sion, Jackson fylke, Missouri, og var et svar 
på profetens anmodning til Herren om å få kunnskap om dette. Med-
lemmer av Kirk en i Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige 
forfølgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å undertegne en 
avtale om å forlate Jackson fylke.

97 1 a vs Sion.
 2 a Mat 5:5;  

Mosiah 3:19.
 3 a vs Profetenes  

skole.
  b vs Pratt, Parley 

   Parker.
 6 a vs Refse, refselse.
 7 a Mat 3:10.
  b Luk 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  
3 Ne 14:15–20.

 8 a vs Sønderknust  
hjerte.

  b vs Ærlig, ærlighet.
  c L&p 64:34.

1–2: Mange av de hellige i Sion 
(Jackson fylke, Missouri) er vel-
signet for sin trofasthet. 3–5: 
Parley  P. Pratt roses for sitt ar-
beide i skolen i Sion. 6–9: De som 
holder sine pakter, vil Herren ta 
imot. 10–17: Et hus skal bygges 
i Sion hvor de rene av hjertet vil 
se Gud. 18–21: Sion er de rene av 
hjertet. 22–28: Sion skal unnslip-
pe Herrens tuktelse hvis hun er 
trofast.

Sannelig sier jeg dere, mine 
venner, jeg taler til dere med 
min røst, ja, min Ånds røst, så 
jeg kan vise dere min vilje angå
ende deres brødre i a Sions land, 
mange av dem er virkelig yd
myke og søker flittig for å lære 
visdom og finne sannhet.

2 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, velsignet er slike, for de 
skal finne, for jeg, Herren, er 
barmhjertig mot alle de a sakt
modige og mot alle som jeg vil, 
så jeg kan bli rettferdiggjort når 
jeg skal føre dem til dom.

3 Se, jeg sier dere angående 
a skolen i Sion: Jeg, Herren, har 

behag i at det er en skole i Sion, 
og har også behag i min tjener 
b Parley  P. Pratt, for han blir i 
meg.

4 Og hvis han fortsetter å bli 
i meg, skal han fortsette å pre
sidere over skolen i Sions land 
inntil jeg gir ham andre befal
inger.

5 Og jeg vil velsigne ham med 
et mangfold av velsignelser så 
han kan forklare all hellig skrift 
og alle mysterier til oppbyggel
se for skolen og kirk en i Sion.

6 Og de andre i skolen, er jeg, 
Herren, villig til å vise barm
hjertighet, likevel er det noen 
som nødvendigvis må a refses, 
og deres gjerninger skal gjøres 
kjent.

7 a Øksen ligger ved roten av 
trærne, og hvert tre som ikke 
bærer god b frukt, skal hugges 
ned og kastes på ilden. Jeg, 
Herren, har talt det.

8 Sannelig sier jeg dere, alle 
blant dem som vet at deres 
a hjerter er b ærlige, og er søn
derknuste og har en angrende 
ånd og er c villige til å holde sine 
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pakter ved å d ofre, ja, ethvert 
offer som jeg, Herren, befaler  – 
e vil jeg ta imot.

9 For jeg, Herren, vil forårsake 
at de blir lik et meget fruktbart 
tre som er plantet i god jord ved 
en klar bekk og bærer meget 
dyrebar frukt.

10 Sannelig sier jeg dere at det 
er min vilje at et a hus skal byg
ges til meg i Sions land etter det 
b mønster som jeg har gitt dere.

11 Ja, det skal bygges i hast av 
mitt folks tiende.

12 Se, dette er den a tiende og 
det offer som jeg, Herren, kre
ver av deres hender, så det kan 
bygges et b hus til meg for Sions 
frelse,

13 et sted for a takksigelse for 
alle hellige og et undervisnings
sted for alle som er kalt til å ar
beide i kirk ens tjeneste i alle sine 
forskjellige kall og embeder,

14 så de kan bli fullkommen
gjort til å a forstå sin tjenestegjer
ning i teori, i prinsipp og i lære, 
i alle ting som hører til b Guds 
rike på jorden  – og dette rikes 
c nøkler er overdratt til dere.

15 Og såfremt mitt folk bygger 
et hus til meg i Herrens navn og 
ikke lar a noe urent komme inn 
der og ikke lar det bli besmittet, 
skal min b herlighet hvile over det,

16 ja, og mitt a nærvær skal være 
der, for jeg vil komme inn der, og 
alle de b rene av hjertet som kom
mer inn der, skal se Gud.

17 Men hvis det blir besmittet, 
vil jeg ikke komme inn der, og 
min herlighet skal ikke være 
der, for jeg vil ikke komme inn i 
vanhellige templer.

18 Og nå, se, hvis Sion gjør 
disse ting, skal hun a ha frem
gang og utbre seg og bli meget 
herlig, meget stor og meget 
fryktinngytende.

19 Og a jordens nasjoner skal 
hedre henne og skal si: Visselig, 
b Sion er vår Guds by og Sion 
kan visselig ikke falle, ei heller 
bli flyttet fra sitt sted, for Gud 
er der og Herrens hånd er der,

20 og han har sverget ved sin 
makts kraft å være hennes frelse 
og hennes høye a tårn.

21 Derfor, sannelig så sier 
Herren: Fryd deg Sion, for dette 
er a Sion  – de rene av hjertet. 
Derfor, la Sion fryde seg, mens 
alle de ugudelige skal sørge.

22 For se og gi akt, a hevn kom
mer hastig som hvirvelvinden 
over de ugudelige, og hvem 
skal unnslippe den?

23 Herrens a svepe skal svinge 
over dem natt og dag, og ryk
tet om dette skal plage alt folk, 

 8 d vs Offer.
  e L&p 52:15; 132:50.
 10 a L&p 57:3; 88:119; 

124:51.
  b L&p 115:14–16.
 12 a vs Tiende.
  b vs Tempel, 

Herrens hus.
 13 a vs Takknemlig, 

takknemlighet, 
takksigelse.

 14 a vs Forstand, 

forståelse.
  b vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  c vs Nøkler, 

prestedømmets.
 15 a L&p 94:9; 109:20–21.
  b Hag 2:7;  

L&p 84:5.
 16 a L&p 110:1–10.
  b Mat 5:8;  

L&p 67:10–13; 88:68.  
vs Ren, renhet.

 18 a L&p 90:24; 100:15.
 19 a Jes 60:14;  

Sak 2:14–16;  
L&p 45:66–70; 49:10.

  b vs Jerusalem, Det nye.
 20 a 2 Sam 22:3.
 21 a Moses 7:18.  

vs Ren, renhet;  
Sion.

 22 a vs Hevn.
 23 a Jes 28:14–19;  

L&p 45:31.
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ja, og det skal ikke opphøre før 
Herren kommer.

24 For Herrens vrede er opp
tent mot deres avskyeligheter og 
alle deres ugudelige gjerninger.

25 Likevel skal Sion a unnslip
pe hvis hun er nøye med å gjøre 
alle ting jeg har befalt henne.

26 Men hvis hun ikke er nøye 
med å gjøre hva som helst jeg 
har befalt henne, vil jeg a hjem
søke henne ifølge alle hennes 
gjerninger med store lidelser: 
med b pest, med epidemier, med 

sverd, med c hevn, med d fortær
ende ild.

27 Likevel, la det bli lest den
ne ene gang for hennes ører at 
jeg, Herren, har godtatt hennes 
offer, og hvis hun ikke synder 
mer, a skal ikke noen av disse 
ting komme over henne.

28 Og jeg vil a velsigne henne 
med velsignelser og mangfoldig
gjøre et mangfold av velsignel
ser over henne og over hennes 
generasjoner evindelig og alltid, 
sier Herren deres Gud. Amen.

KAPITTEL 98
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 
6. august 1833. Denne åpenbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt 
i Missouri. Økt bosetting av Kirk ens medlemmer i Missouri bekymret 
noen av de andre nybyggerne som følte seg truet av de helliges store 
antall, deres politiske og økonomiske innflytelse og på grunn av kul-
turelle og religiøse motsetninger. I juli 1833 ødela en mobb Kirk ens 
eiendom, to av Kirk ens medlemmer ble smurt inn med tjære og fjær, 
og de forlangte at de hellige skulle forlate Jackson fylke. Selv om noen 
av problemene i Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for øre 
i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved åpenbaring han på 
dette tidspunktet kunne ha fått vite hvor alvorlig situasjonen var.

1–3: De helliges lidelser vil være 
til deres beste. 4–8: De hellige skal 
støtte landets grunnlov. 9–10: 
Ærlige, kloke og gode menn bør 
understøttes i sine verdslige embe-
der. 11–15: De som nedlegger sitt 
liv for Herrens sak, vil få evig liv. 
16–18: Tal imot krig og forkynn 
fred. 19–22: De hellige i Kirtland 
blir irettesatt og befalt å omvende 
seg. 23–32: Herren åpenbarer sine 

lover som gjelder de forfølgelser 
og lidelser som påføres hans folk. 
33–38: Krig rettferdiggjøres kun 
når Herren befaler det. 39–48: De 
hellige skal tilgi sine fiender, som, 
hvis de omvender seg, også vil 
unnslippe Herrens hevn.

Sannelig sier jeg dere, mine 
venner, a frykt ikke, la deres 
hjerter trøstes, ja, fryd dere 

 25 a 2 Ne 6:13–18;  
L&p 63:34;  
JS – M 1:20.

 26 a L&p 84:54–59.

  b Luk 21:10–13.
  c Mal 4:1–3;  

3 Ne 21:20–21.
  d Joel 1:15–20.

 27 a Esek 18:27.
 28 a vs Velsigne, 

velsignet, velsignelse.
98 1 a L&p 68:6.
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evig og alltid og gi b takk for 
alt,

2 og a vent tålmodig på Herren, 
for deres bønner har nådd inn i 
Herren Sebaots ører og er ned
tegnet med dette segl og testa
mente  – Herren har sverget og 
bestemt at de skal innvilges.

3 Derfor gir han dere dette 
løfte med en uforanderlig pakt 
at de skal oppfylles, og alle ting 
dere har vært a plaget med, skal 
virke sammen til deres gode 
og til mitt navns herlighet, sier 
Herren.

4 Og nå, sannelig sier jeg dere 
angående landets lover, det er 
min vilje at mitt folk skal være 
nøye med å gjøre alle ting som 
jeg befaler dem.

5 Og den a landets lov som ut
gjør b grunnloven og støtter det 
frihetsprinsipp som ivaretar ret
tigheter og privilegier, tilhører 
hele menneskeheten og er rett
ferdiggjort for meg.

6 Derfor, jeg, Herren, rettfer
diggjør dere og deres brødre i 
min  kirke når dere støtter den 
lov som er landets grunnlov,

7 og med hensyn til mennesk
ets lov, det som er mer eller 
mindre enn dette, er av det 
onde.

8 Jeg, Gud Herren, a frigjør dere, 

derfor er dere i sannhet frie, og 
loven frigjør dere også.

9 Ikke desto mindre, når de 
a ugudelige hersker, sørger fol
ket.

10 Derfor skulle man flittig 
søke etter a ærlige menn og vise 
menn, og gode og vise menn 
skulle dere gjøre alt for å støt
te, alt annet enn dette er av det 
onde.

11 Og jeg gir dere en befaling 
at dere skal sky alt ondt og 
klynge dere til alt godt, så dere 
lever ved hvert a ord som går ut 
av Guds munn.

12 For han vil a gi de trofaste 
linje på linje og bud på bud, og 
ved dette vil jeg b teste dere og 
prøve dere.

13 Og den som a gir sitt liv for 
min sak, for mitt navns skyld, 
skal finne det igjen, ja, evig liv.

14 Derfor, vær ikke a redde for 
deres fiender, for jeg har be
stemt i mitt hjerte, sier Herren, 
at jeg vil b prøve dere i alle ting 
om dere vil bli i min pakt  – ja, 
c inntil døden  – så dere kan bli 
funnet verdige.

15 For hvis dere ikke vil bli i 
min pakt, er dere meg ikke ver
dige.

16 Derfor, a tal imot b krig og 
forkynn c fred, og søk med all 

 1 b vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

 2 a Sal 27:14;  
Jes 30:18–19;  
L&p 133:45.

 3 a L&p 122:7.  
vs Motgang.

 5 a 1 Pet 2:13–14;  
L&p 58:21; 134:5.

  b L&p 101:77–80; 
109:54.  

vs Fri, frihet;  
Grunnlov.

 8 a Joh 8:32; 2 Kor 3:17.  
vs Fri, frihet;  
Handlefrihet.

 9 a Ord 29:2.
 10 a vs Ærlig, ærlighet.
 11 a 5M 8:3; Mat 4:4;  

L&p 84:43–44.
 12 a Jes 28:10; L&p 42:61.
  b Abr 3:25–26.
 13 a Luk 9:24;  

L&p 101:35–38; 
103:27–28.  
vs Martyr, martyrium.

 14 a Neh 4:14;  
L&p 122:9.

  b L&p 124:55.
  c Åp 2:10;  

L&p 136:31, 39.
 16 a Alma 48:14.  

vs Fredsstifter.
  b vs Krig.
  c vs Fred.

LÆRE OG PAKTER 98:2–16 206



 16 d Mal 4:5–6; L&p 2:1–2.
 17 a vs Jøder.
 18 a Joh 14:2;  

L&p 59:2; 76:111; 81:6.
 21 a Mosiah 23:21;  

Hel 12:3.  

vs Refse, refselse.
 22 a vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.
  b Mat 16:17–18;  

L&p 33:12–13.
 23 a Luk 6:29;  

Alma 43:46–47.  
vs Forfølge, 
forfølgelse.

 24 a Mat 7:1–2.
 26 a vs Tålmodighet.
 28 a vs Advare, advarsel.

flid å d vende barnas hjerter til 
deres fedre og fedrenes hjerter 
til barna –

17 og videre, a jødenes hjerter 
til profetene, og profetenes til 
jødene for at jeg ikke skal kom
me og slå hele jorden med en 
forbannelse og alt kjød bli for
tært fremfor meg.

18 La ikke deres hjerter for
ferdes, for i min Faders hus er 
det a mange boliger, og jeg har 
beredt et sted for dere, og der 
hvor min Fader og jeg er, der 
skal dere også være.

19 Se, jeg, Herren, har ikke be
hag i mange som tilhører kirk en 
i Kirtland,

20 for de forsaker ikke sine 
synder og sine ugudelige vei
er, sitt hjertes stolthet og sitt 
begjær og alle sine avskyelige 
ting, og gir ikke akt på visdom
mens og det evig livs ord som 
jeg har gitt dem.

21 Sannelig sier jeg dere at 
jeg, Herren, vil a refse dem og 
gjøre hva jeg lyster hvis de ikke 
omvender seg og gir akt på alle 
ting som jeg har sagt dem.

22 Og videre sier jeg dere at 
hvis dere er nøye med å a gjø
re alt jeg befaler dere, vil jeg, 
Herren, vende all vrede og 
harme bort fra dere, og b hel
vetes porter skal ikke få makt 
over dere.

23 Nå taler jeg til dere om de
res familier. Hvis menneskene 
a slår dere eller deres familier 

én gang og dere bærer det tål
modig og ikke spotter dem eller 
søker hevn, skal dere bli beløn
net,

24 men hvis dere ikke bærer 
det tålmodig, skal det tilregnes 
dere som om dere er a tildelt et 
rettferdig mål.

25 Og videre, hvis deres fien
de slår dere for annen gang og 
dere ikke spotter deres fiende, 
men bærer det tålmodig, skal 
deres lønn bli et hundre fold.

26 Og videre, hvis han slår 
dere for tredje gang og dere 
bærer det a tålmodig, skal deres 
lønn bli firedoblet,

27 og disse tre vitnesbyrd skal 
bli stående mot deres fiende 
hvis han ikke omvender seg, og 
skal ikke slettes.

28 Og nå, sannelig sier jeg deg, 
hvis denne fiende skal unnslip
pe min hevn og ikke bringes til 
doms for meg, da skal du se til 
å a advare ham i mitt navn om 
ikke mer å overfalle deg, ei 
heller din familie eller dine bar
nebarn, inntil tredje og fjerde 
generasjon.

29 Og hvis han da overfaller 
deg eller dine barn eller dine 
barnebarn inntil tredje og fjerde 
generasjon, har jeg overlatt din 
fiende i dine hender.

30 Og hvis du da vil spare 
ham, skal du bli belønnet for din 
rettferdighet og likeledes dine 
barn og dine barnebarn inntil 
tredje og fjerde generasjon.
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 32 a L&p 27:10.
 33 a 5M 20:10;  

Alma 48:14–16.

 34 a L&p 105:38–41.
 37 a Jos 23:10; Jes 49:25.
 40 a Mat 18:21–22;  

L&p 64:9–11.  
vs Tilgi.

 45 a Mormon 8:20.

31 Ikke desto mindre, din fien
de er i dine hender, og hvis du 
lønner ham etter hans gjernin
ger, er du rettferdiggjort. Hvis 
han har forsøkt å ta ditt liv og 
ditt liv settes i fare på grunn av 
ham, er din fiende i dine hen
der, og du er rettferdiggjort.

32 Se, dette er den lov jeg ga 
til min tjener Nephi og a dine 
fedre Josef og Jakob og Isak og 
Abraham og til alle mine for
dums profeter og apostler.

33 Og videre, dette er a den lov 
jeg ga til mitt folk i fordums tid, 
at de ikke skulle dra ut og kjem
pe mot noen nasjon, slekt, noe 
tungemål eller folk, uten at jeg, 
Herren, ga dem en befaling.

34 Og hvis noen nasjon, noe 
tungemål eller folk skulle er
klære dem krig, skulle de først 
løfte et a fredsbanner for denne 
nasjon, dette tungemål eller 
folk,

35 og hvis dette folk ikke god
tok tilbudet om fred hverken 
annen eller tredje gang, skulle 
de legge disse vitnesbyrd frem 
for Herren,

36 da ville jeg, Herren, gi dem 
en befaling og rettferdiggjøre at 
de gikk til kamp mot denne na
sjon, dette tungemål eller folk.

37 Og jeg, Herren, ville a ut
kjempe deres slag og deres 
barns slag og deres barnebarns 
inntil de hadde hevnet seg på 
alle sine fiender inntil den tred
je og fjerde generasjon.

38 Se, dette er et mønster for 
alle folk, sier Herren deres Gud, 

til rettferdiggjørelse for mitt 
åsyn.

39 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, hvis din fiende etter å ha 
overfalt deg første gang, om
vender seg og kommer til deg 
og ber deg om tilgivelse, skal 
du tilgi ham og skal ikke mer 
la det bli stående som et vitnes
byrd mot din fiende –

40 og så videre den annen og 
tredje gang, og hver gang din 
fiende omvender seg fra den 
overtredelse han har begått mot 
deg, skal du a tilgi ham inntil 
sytti ganger syv.

41 Og hvis han synder mot 
deg og ikke omvender seg før
ste gang, skal du likevel tilgi 
ham.

42 Og hvis han synder mot 
deg annen gang og ikke om
vender seg, skal du likevel tilgi 
ham.

43 Og hvis han synder mot 
deg tredje gang og ikke omven
der seg, skal du også tilgi ham.

44 Men hvis han synder mot 
deg fjerde gang, skal du ikke 
tilgi ham, men skal legge disse 
vitnesbyrd frem for Herren, og 
de skal ikke slettes før han om
vender seg og gir deg firedob
belt tilbake av alle ting hvorved 
han har syndet mot deg.

45 Og hvis han gjør dette, skal 
du tilgi ham av hele ditt hjerte, 
og hvis han ikke gjør det, vil 
jeg, Herren, a hevne deg på din 
fiende et hundre fold,

46 og på hans barn og på hans 
barnebarn og alle dem som 
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 46 a 5M 5:9–10.
 47 a Mosiah 7:33;  

Mormon 9:6.
 48 a Esek 18:19–23.
99 1 a vs Forfølge, 

forfølgelse.
 2 a Mat 10:40.

  b 1 Kor 2:4–5.
 3 a Mat 18:1–6.
  b vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  c vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.
 4 a Joh 12:44–50.

  b L&p 75:19–22.
 5 a L&p 1:11–14.
  b Jud 1:14–15.  

vs  Jesus  Kristus – 
Dommer.

hater meg, inntil den a tredje og 
fjerde generasjon.

47 Men hvis barna eller bar
nebarna omvender seg og 
a vender om til Herren sin Gud 
av hele sitt hjerte, av all makt, 
sinn og styrke og gir firedob
belt tilbake for alle sine over
tredelser og alt de eller deres 

fedre eller deres fedres fedre 
har syndet, da skal din vrede 
vendes bort,

48 og a hevn skal ikke mer 
komme over dem, sier Herren 
din Gud, og deres overtredel
ser skal aldri mer legges frem 
for Herren som et vitnesbyrd 
mot dem. Amen.

KAPITTEL 99
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock 
den 29.  august 1832 i Hiram, Ohio. I mer enn ett år hadde John 
Murdock forkynt evangeliet mens barna hans – morløse etter hustru-
en Julia Clapps død i april 1831 – bodde hos andre familier i Ohio.

1–8: John Murdock blir kalt til 
å forkynne evangeliet, og de som 
mottar ham, mottar Herren og vil 
finne barmhjertighet.

Se, så sier Herren til min tje
ner, John Murdock – du er kalt 
til å dra til de østlige deler av 
landet og gå fra hus til hus, fra 
landsby til landsby og fra by 
til by, for å forkynne mitt evige 
evangelium for innbyggerne 
der, under a forfølgelse og ugu
delighet.

2 Og den som a mottar deg, 
mottar meg, og du skal ha kraft 
til å forkynne mitt ord ved b til
kjennegivelsen av min Hellige 
ånd.

3 Og de som mottar deg a som 
et lite barn, mottar mitt b rike, og 

velsignet er de, for de skal finne 
c barmhjertighet.

4 Og de som forkaster deg, 
skal bli a forkastet av min Fader 
og hans hus, og du skal tvette 
dine b føtter på hemmelige ste
der ved veien som et vitnesbyrd 
mot dem.

5 Og se og gi akt, jeg a kommer 
hastig til b dom for å overbevise 
alle om deres ugudelige gjer
ninger som de har begått mot 
meg, slik det står skrevet om 
meg i De hellige skrifter.

6 Og nå, sannelig sier jeg deg 
at det er ikke nødvendig for deg 
å reise før du har sørget for dine 
barn og med ømhet har sendt 
dem til biskopen i Sion.

7 Og om noen få år kan du 
også, om du ønsker det av meg, 
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 8 a Mat 19:29.
100 1 a vs Rigdon, Sidney.
  b vs Smith, Joseph jr.
 4 a vs Frelse.
 5 a Hel 5:18;  

L&p 68:3–4.

 6 a Mat 10:19–20;  
L&p 84:85.

 7 a L&p 84:61.
  b vs Saktmodig, 

saktmodighet.
 8 a 2 Ne 33:1–4.

 9 a 2M 4:14–16;  
2 Ne 3:17–18;  
L&p 124:103–104.

 10 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 11 a Alma 17:2–3.

KAPITTEL 100
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Per-
rysburg, New York, den 12. oktober 1833. De to brødrene som hadde 
vært borte fra sine familier i flere dager, var noe bekymret for dem.

1–4: Joseph og Sidney skal for-
kynne evangeliet til sjelers frelse. 
5–8: Det vil bli gitt dem i samme 
stund hva de skal si. 9–12: Sidney 
skal være en talsmann, og Joseph 
skal være en åpenbarer og mektig 
i vitnesbyrd. 13–17: Herren vil 
oppreise et rent folk, og de lydige 
vil bli frelst.

Sannelig, så sier Herren til 
dere, mine venner a Sidney og 
b Joseph: Deres familier har det 
bra, de er i mine hender, og jeg 
vil gjøre med dem som det synes 
meg godt, for i meg er all makt.

2 Derfor, følg meg og lytt til de 
råd som jeg skal gi dere.

3 Se, og gi akt, jeg har mange 
mennesker på dette sted i om
rådene rundt omkring, og en 
vid dør skal bli åpnet i traktene 
rundt omkring i denne østlige 
del av landet.

4 Derfor har jeg, Herren, latt 
dere komme til dette sted, for 
dette var nødvendig for meg for 
å a frelse sjeler.

5 Derfor, sannelig sier jeg dere, 

oppløft deres røst til dette folk, 
a tal de tanker som jeg skal legge 
i deres hjerter, og dere skal ikke 
bli gjort til skamme for menne
skene,

6 for det skal bli a gitt dere i 
samme stund, ja, i samme øye
blikk, hva dere skal si.

7 Men en befaling gir jeg dere 
at hva som helst dere a forkynner, 
skal dere forkynne i mitt navn, 
i hjertets andektighet og i b sakt
modighetens ånd, i alle ting.

8 Og jeg gir dere det løfte at 
i den grad dere gjør dette, skal 
a Den hellige ånd utgytes for å 
vitne om alt dere skal si.

9 Og jeg anser det for nødven
dig at du, min tjener Sidney, 
skal være en a talsmann for dette 
folk, ja, sannelig, jeg vil ordinere 
deg til dette kall, ja, til å være en 
talsmann for min tjener Joseph.

10 Og jeg vil gi ham kraft til å 
være mektig i a vitnesbyrd.

11 Og jeg vil gi deg kraft til å 
være a mektig til å utlegge alle 
skrifter, så du kan være en tals
mann for ham, og han skal være 

dra opp til det fruktbare land 
for å motta din arv,

8 ellers skal du fortsette å for

kynne mitt evangelium a inntil 
du blir tatt bort. Amen.
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en b åpenbarer for deg, så du 
kan kjenne sannheten i alt som 
hører til mitt rike på jorden.

12 Derfor, fortsett deres reise, 
og fryd dere i deres hjerter, for 
se og gi akt, jeg er med dere 
inntil enden.

13 Og nå gir jeg dere et ord 
angående a Sion. Sion skal bli 
b forløst selv om hun blir refset 
en kort tid.

14 Dine brødre, mine tjenere 
a Orson Hyde og John Gould, er 

i mine hender, og hvis de holder 
mine bud, skal de bli frelst.

15 Derfor, la deres hjerter trøs
tes, for a alle ting skal tjene dem 
til gode som vandrer rettskaf
fent, og bli til helliggjørelse for 
kirk en.

16 For jeg vil oppreise meg et 
a rent folk som vil tjene meg i 
rettferdighet,

17 og alle som a påkaller Her
rens navn og holder hans bud, 
skal bli frelst. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 101
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. og 
17. desember 1833. På denne tiden ble de hellige som hadde samlet seg i 
Missouri, utsatt for stor forfølgelse. Pøbelen hadde drevet dem fra deres 
hjem i Jackson fylke; og noen av de hellige hadde forsøkt å slå seg ned i 
Van Buren, Lafayette og Ray fylker, men også der ble de forfulgt. Ho-
veddelen av de hellige befant seg på denne tiden i Clay fylke, Missouri. 
Det ble fremsatt mange dødstrusler mot enkeltpersoner i Kirk en. De 
hellige i Jackson fylke hadde mistet husgeråd, klær, buskap og annen 
personlig eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt ødelagt.

1–8: De hellige blir refset og må 
lide på grunn av sine overtredel-
ser. 9–15: Herrens vrede vil utøses 
over nasjonene, men hans folk vil 
samles og trøstes. 16–21: Sion og 
hennes staver vil bli opprettet. 
22–31: En forklaring på hvordan 
livet vil være under tusenårsriket. 
32–42: Da vil de hellige bli beløn-
net og velsignet. 43–62: Lignelsen 
om adelsmannen og oliventrærne 
henspiller på Sions vanskeligheter 
og endelige gjenløsning. 63–75: 

De hellige skal fortsette sin inn-
samling. 76–80: Herren opprettet 
De forente staters grunnlov. 81–
101: De hellige skal be inntren-
gende om erstatning for overgrep 
likesom i lignelsen om kvinnen og 
den urettferdige dommer.

Sannelig sier jeg dere, angå
ende deres brødre som er blitt 
plaget og a forfulgt og b jaget ut 
av sitt arveland,

2 har jeg, Herren, tillatt a lidelsen 

 11 b L&p 124:125.
 13 a vs Sion.
  b L&p 84:99; 

105:9–10, 31, 37.
 14 a vs Hyde, Orson.

 15 a Rom 8:28;  
L&p 90:24; 105:40.

 16 a vs Ren, renhet.
 17 a Joel 3:5;  

Alma 38:4–5.

101 1 a vs Forfølge, 
forfølgelse.

  b L&p 103:1–2, 11;  
109:47.

 2 a L&p 58:3–4.
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å komme over dem, derfor har 
de måttet lide som følge av sine 
b overtredelser,

3 likevel vil jeg eie dem, og 
de skal være a mine på den dag 
jeg kommer for å samle mine 
juveler.

4 Derfor må de nødvendigvis 
bli a refset og prøvet likesom 
b Abraham, som ble befalt å ofre 
sin eneste sønn.

5 For alle de som ikke vil tåle 
refselse, men a fornekter meg, 
kan ikke bli b helliggjort.

6 Se, jeg sier dere, det var 
krangel og a trette og b misun
nelse og strid og c vellystige og 
begjærlige ønsker blant dem, 
derfor, ved disse ting tilsmusset 
de sin arv.

7 De var sene til å a lytte til 
Herren sin Guds røst, derfor er 
Herren deres Gud sen til å lytte 
til deres bønner og til å svare 
dem på den dag de er i vanske
ligheter.

8 På den dag da alt var vel, ak
tet de mitt råd for intet, men når 
de kommer i a vanskeligheter, 
b søker de nødvendigvis meg.

9 Sannelig sier jeg dere, til 
tross for deres synder er mitt 
indre fylt av a medlidenhet med 

dem. Jeg vil ikke helt b forkaste 
dem, og på c vredens dag vil jeg 
komme barmhjertighet ihu.

10 Jeg har sverget, og den be
slutning er gått ut i en tidligere 
befaling jeg har gitt dere, at jeg 
vil la a min vredes sverd falle for 
mitt folks skyld, og slik jeg har 
sagt, skal det skje.

11 Min vrede skal snart utøses 
uten mål over alle nasjoner, og 
dette vil jeg gjøre når deres mis
gjerningers beger er a fullt.

12 Og på den dag skal alle 
som finnes i a vakttårnet, eller 
med andre ord hele mitt Israel, 
bli frelst.

13 Og de som har vært ad
spredt, skal a samles.

14 Og alle som har a sørget, 
skal trøstes.

15 Og alle som har a gitt sitt liv 
for mitt navn, skal bli kronet.

16 Derfor, la deres hjerter trøs
tes angående Sion, for alt kjød 
er a i mine hender. Vær rolige og 
b kjenn at jeg er Gud.

17 a Sion skal ikke flyttes fra 
sitt sted selv om hennes barn er 
adspredt.

18 De som blir igjen og er rene 
av hjertet, skal vende tilbake og 
motta sin a arv, de og deres barn, 

 2 b Mosiah 7:29–30;  
L&p 103:4; 105:2–10.

 3 a Jes 62:3;  
Mal 3:17;  
L&p 60:4.

 4 a L&p 95:1–2; 136:31.  
vs Refse, refselse.

  b 1M 22:1–14;  
Jak bok 4:5.  
vs Abraham.

 5 a Mat 10:32–33;  
Rom 1:16;  
2 Ne 31:14.

  b vs Helliggjørelse.
 6 a vs Strid (trette).

  b vs Misunnelse.
  c vs Begjær.
 7 a Jes 59:2;  

Mosiah 11:22–25; 
21:15;  
Alma 5:38.

 8 a Hel 12:3.
  b Apg 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a vs Barmhjertig, 

barmhjertighet;  
Medlidenhet.

  b Jer 30:11.
  c L&p 98:21–22.
 10 a L&p 1:13–14.

 11 a Hel 13:14;  
Ether 2:9–11.

 12 a vs Våke, vektere.
 13 a 5M 30:3–6;  

1 Ne 10:14.  
vs Israel – Israels 
innsamling.

 14 a Mat 5:4.
 15 a Mat 10:39.  

vs Martyr, martyrium.
 16 a Moses 6:32.
  b 2M 14:13–14;  

Sal 46:11.
 17 a vs Sion.
 18 a L&p 103:11–14.
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 18 b Jes 35:10;  
L&p 45:71.  
vs Synge.

  c Amos 9:13–15;  
L&p 84:2–5; 103:11.

 20 a L&p 57:1–4.
 21 a L&p 82:13–14; 115:6, 

17–18.  
vs Stav.

 22 a vs Israel – Israels 
innsamling.

  b Mat 24:15;  
L&p 45:32; 115:6.

 23 a vs Slør.
  b Jes 40:5;  

L&p 38:8; 93:1.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 24 a L&p 29:24.
  b Sef 1:2–3;  

Mal 4:1;  
L&p 88:94;  
JS – H 1:37.

 25 a Amos 9:5;  
2 Pet 3:10–14.  
vs Jord – Jordens 
renselse.

  b Åp 21:5.
  c vs Tusenårsriket.
 26 a Jes 11:6–9.  

vs Fiendskap.
  b vs Fred.
 28 a Åp 20:2–3;  

1 Ne 22:26;  
L&p 88:110.

 29 a Åp 21:4.
 30 a Jes 65:20–22;  

L&p 63:51.
 31 a 1 Kor 15:52;  

L&p 43:32.
  b 1 Tess 4:16–17.
 32 a L&p 29:11.  

vs Tusenårsriket.
  b L&p 121:26–28.
 33 a vs Mysterier, Guds.

med b evige gledessanger for å 
c bygge opp Sions øde steder,

19 og alle disse ting, så profe
tene kan bli oppfylt.

20 Og se, det er ikke noe annet 
a sted utpekt enn det som jeg har 
utpekt, ei heller skal noe annet 
sted bli utpekt enn det som 
jeg har utpekt til arbeidet med 
mine helliges samling –

21 inntil den dag kommer da 
det ikke finnes mer plass for 
dem, og da har jeg andre steder 
jeg vil utpeke for dem, og de 
skal kalles a staver – til teltduke
nes eller til Sions styrke.

22 Se, det er min vilje at alle 
som påkaller mitt navn og tilber 
meg ifølge mitt evige evangeli
um, skal a samles og b stå på hel
lige steder,

23 og forberede seg til den 
åpenbaring som skal komme 
når a sløret som dekker mitt 
tempel i mitt tabernakel som 
skjuler jorden, skal fjernes, og 
alt kjød skal b se meg.

24 Og hver a forgjengelig ting, 
både av mennesker og av mar
kens dyr eller av himmelens 
fugler og av havets fisker, som 
bor på hele jordens overflate, 
skal b fortæres.

25 Og likeledes skal grunn
stoffene a smelte med gloende 
hete, og alle ting skal bli b nye, 
så min kunnskap og c herlighet 
kan være over hele jorden.

26 Og på den dag skal a men
neskets fiendskap og dyrenes fi
endskap, ja, alt kjøds fiendskap 
b opphøre for mitt åsyn.

27 Og på den dag skal hva 
som helst et menneske ber om, 
bli gitt ham.

28 Og på den dag skal a Satan 
ikke ha makt til å friste noe 
menneske.

29 Og det skal ikke være noen 
a sorg fordi det finnes ingen død.

30 På den dag skal et a spebarn 
ikke dø før det blir gammelt, og 
dets liv skal være som et tres 
alder,

31 og når det dør, skal det ikke 
sove, det vil si i jorden, men 
skal a forvandles i et øyeblikk og 
skal bli b tatt opp, og dets hvile 
skal være herlig.

32 Ja, sannelig sier jeg dere, på 
a den dag Herren kommer, skal 
han b åpenbare alle ting,

33 det som har skjedd og 
a skjulte ting som intet menne
ske har visst om, ting som hø
rer jorden til, hvordan den ble 
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 35 a L&p 63:20.  
vs Forfølge, 
forfølgelse.

  b L&p 98:13.
 36 a vs Død, fysisk.
  b vs Glede.
 37 a vs Sjel.
 38 a 2 Krøn 7:14;  

L&p 93:1.

  b vs Tålmodighet.
 39 a vs Nye og evige pakt.
  b Mat 5:13;  

L&p 103:10.
 41 a vs Refse, refselse.
 42 a Obad 1:3–4;  

Luk 14:11;  
Hel 4:12–13.

  b Luk 18:14.  

vs Ydmyk, å ydmyke, 
ydmykhet.

 44 a L&p 103:21–22.
  b vs Herrens vingård.
 45 a Esek 33:2, 7;  

3 Ne 16:18.  
vs Våke, vektere.

dannet og dens hensikt og en
delige mål,

34 de mest dyrebare ting, de 
som er i det høye og de som er 
under det høye, de som er i jor
den og på jorden og i himmelen.

35 Og alle som blir a forfulgt 
for mitt navns skyld og holder 
ut i tro, selv om de må gi sitt 
liv b for min skyld, skal likevel 
få del i all denne herlighet.

36 Derfor, frykt ikke, selv ikke 
for a døden, for i denne verden 
er ikke deres glede fullkommen, 
men i meg er deres b glede full
kommen.

37 Derfor, vær ikke bekymret 
for legemet, heller ikke for lege
mets liv, men vær bekymret for 
a sjelen og for sjelens liv.

38 Og a søk alltid Herrens åsyn, 
så dere gjennom b tålmodighet 
kan vinne deres sjeler, og dere 
skal få evig liv.

39 Når mennesker er kalt til 
mitt a evige evangelium og slut
ter en evig pakt, regnes de som 
jordens b salt og menneskenes 
kraft.

40 De er kalt til å være menne
skenes kraft, derfor, hvis dette 
jordens salt mister sin kraft, se, 
da er det ikke lenger til noen 
nytte, bare til å bli kastet ut og 
tråkket ned av menneskene.

41 Se, her er visdom hva Sions 
barn angår, ja, for mange, men 

ikke alle, de viste seg å være 
overtredere, derfor må de nød
vendigvis bli a refset.

42 Den som a opphøyer seg selv, 
skal fornedres, og den som b for
nedrer seg selv, skal opphøyes.

43 Og nå vil jeg gi dere en lig
nelse så dere kan vite min vilje 
angående Sions forløsning.

44 En a adelsmann hadde et 
meget utsøkt stykke jord, og 
han sa til sine tjenere: Gå ut i 
min b olivenhage, ja, på dette ut
søkte jordstykke, og plant tolv 
oliventrær,

45 og sett a vektere rundt om
kring dem, og bygg et tårn så 
én kan ha utsikt over landet 
rundt omkring og være en vek
ter i tårnet, så mine oliventrær 
ikke blir hugget ned når fienden 
kommer for å plyndre og ta for 
seg av frukten i min olivenhage.

46 Adelsmannens tjenere gikk 
så og gjorde som deres herre 
befalte dem, og plantet oli
ventrærne og bygget et gjerde 
rundt omkring og satte ut vek
tere og begynte å bygge et tårn.

47 Og mens de var i ferd med 
å bygge fundamentet til det, be
gynte de å si til hverandre: Hva 
trenger min herre dette tårn til?

48 Og lenge drøftet de dette 
og sa til hverandre: Hva tren
ger min herre dette tårn til nå i 
fredstid?
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 51 a Jes 5:1–7.
 55 a L&p 103:22, 29–30; 

105:16, 29–30.

 58 a L&p 97:22–24; 105:15.
 61 a L&p 78:22.
  b Mat 25:20–23.

 62 a L&p 105:37.
 64 a L&p 87:8.

49 Kunne ikke disse pengene 
bli gitt til pengevekslerne? For 
det er ikke noe behov for dette.

50 Og mens de var uenige 
med hverandre, ble de meget 
dovne, og de lyttet ikke til sin 
herres befalinger.

51 Og fienden kom om natten 
og rev ned a gjerdet, og adels
mannens tjenere sto opp og ble 
redde og flyktet, og fienden 
ødela deres arbeide og hugg 
ned oliventrærne.

52 Se, adelsmannen, olivenha
gens herre, kalte nå på sine tje
nere og sa til dem: Hvorfor har 
dette skjedd, og hva er årsaken 
til dette store onde?

53 Burde dere ikke ha gjort 
som jeg befalte dere, og  – etter 
at dere hadde plantet oliven
hagen og bygget gjerdet rundt 
omkring og plassert vektere på 
murene – også ha bygget tårnet 
og plassert en vekter i tårnet og 
våket over min olivenhage og 
ikke falt i søvn, for at fienden 
ikke skulle overfalle dere?

54 Og se, vekteren i tårnet 
ville ha sett fienden mens han 
ennå var langt borte, og da 
kunne dere ha gjort dere rede 
og hindret fienden i å rive ned 
gjerdet og kunne ha reddet min 
olivenhage fra ødeleggerens 
hender.

55 Og olivenhagens herre sa til 
en av sine tjenere: Gå og sam
le de øvrige av mine tjenere, 
og ta a hele styrken i mitt hus, 
som er mine krigere, mine unge 
menn og likeledes de som er 

middelaldrende blant alle mine 
tjenere, som er styrken i mitt 
hus, og la bare dem bli igjen 
som jeg har utpekt til å være 
tilbake.

56 Og gå straks til min oliven
hages land og vinn min oliven
hage tilbake, for den er min, jeg 
har kjøpt den for penger.

57 Derfor, dra straks til mitt 
land, riv ned mine fienders mu
rer, bryt ned deres tårn og jag 
deres vektere.

58 Og i den grad de samler seg 
mot dere, a ta hevn over mine 
fiender, så jeg litt etter litt kan 
komme med de øvrige av mitt 
hus og ta landet i besittelse.

59 Og tjeneren sa til sin herre: 
Når skal disse ting skje?

60 Og han sa til sin tjener: Når 
jeg vil, gå straks og gjør alle 
ting som jeg har befalt deg.

61 Og dette skal være mitt segl 
og min velsignelse over deg  – 
en trofast og a klok forvalter i 
mitt hus’ midte, en b fyrste i mitt 
rike.

62 Og hans tjener gikk straks 
og gjorde alle ting hans her
re hadde befalt ham, og a etter 
mange dager var alle ting utført.

63 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, jeg vil vise dere min vise 
hensikt med alle menighetene 
i den grad de er villige til å bli 
veiledet på en riktig og sann vei 
som fører til frelse,

64 så arbeidet med å samle 
mine hellige kan fortsette, for 
at jeg kan oppbygge dem til 
mitt navn på a hellige steder, for 
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 64 b L&p 33:3, 7.  
vs Høste(n).

  c L&p 1:38.
 65 a Mat 13:6–43;  

L&p 86:1–7.

  b vs Celestial herlighet.
 66 a Nah 1:5;  

Mat 3:12;  
L&p 38:12; 63:33–34.

 68 a L&p 58:56.

 70 a L&p 63:27–29.
 72 a Jes 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.
 77 a vs Myndigheter.
  b vs Fri, frihet.

tiden for b innhøstning er kom
met, og mitt ord må nødvendig
vis c oppfylles.

65 Derfor må jeg samle mitt 
folk ifølge lignelsen om hveten 
og a ugresset, så hveten kan bli 
samlet i lader for å motta evig 
liv og bli kronet med b celestial 
herlighet når jeg skal komme i 
min Faders rike for å lønne en
hver etter hans gjerninger,

66 mens ugresset skal bindes 
i knipper, og deres bånd gjøres 
sterke så de kan a brennes med 
uslukkelig ild.

67 Derfor gir jeg en befaling 
til alle menighetene at de skal 
fortsette å samle seg på de ste
der som jeg har utpekt.

68 Ikke desto mindre, som 
jeg har sagt til dere i en tid
ligere befaling, la ikke deres 
a samling skje i hast, heller 
ikke ved flukt, men sørg for at 
alle ting er godt forberedt for 
dere.

69 Og for at alle ting skal være 
godt forberedt for dere, må 
dere huske den befaling som 
jeg har gitt om disse ting,

70 som sier, eller lærer, at dere 
må a kjøpe alle landområder for 
penger som kan kjøpes for pen
ger i områdene rundt omkring 
i det land som jeg har utpekt til 
å være Sions land, som en be
gynnelse til mine helliges inn
samling,

71 alle landområder som kan 
kjøpes i Jackson fylke og i om

kringliggende fylker, og overlat 
resten til meg.

72 Nå, sannelig sier jeg dere, 
la alle menighetene samle sam
men alle sine penger, og la disse 
ting skje til sin tid, men a ikke i 
hast, og sørg for at alle ting er 
godt forberedt for dere.

73 Og la hederlige menn ut
pekes, ja, kloke menn, og send 
dem for å kjøpe disse landom
råder.

74 Og menighetene i den øst
lige del av landet vil, når de er 
bygget opp, hvis de vil lytte til 
dette råd, kjøpe landområder 
og samles der, og på denne 
måten kan de opprette Sion.

75 Allerede nå finnes det til
strekkelig lagret, ja, i overflod 
til å gjenløse Sion og opprette 
hennes øde steder som aldri 
mer skal bli omstyrtet, hvis de 
menigheter som kaller seg ved 
mitt navn, er a villige til å lytte 
til min røst.

76 Og videre sier jeg til dere, 
de som er blitt adspredt av 
sine fiender, det er min vilje at 
de fortsetter å be inntrengende 
om erstatning og vederlag hos 
dem som er satt til å styre og 
ha myndighet over dere,

77 i henhold til folkets lover 
og den a grunnlov som jeg har 
latt bli opprettet og som skul
le opprettholdes for å bevare 
b rettigheter og beskytte alt 
kjød i henhold til rettferdige 
og hellige prinsipper,
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 78 a vs Handlefrihet.
  b vs Ansvarlig.
  c vs Dom, den siste 

eller endelige.
 80 a 2 Ne 1:7–9;  

L&p 98:5–6.  
vs Grunnlov.

  b 1 Ne 13:13–19.

 81 a Luk 18:1–8.
  b vs Bønn.
 89 a Jes 45:15;  

L&p 121:1, 4; 123:6.
 90 a vs Forvalter, 

forvaltning.
  b Åp 21:8.  

vs Vantro.

 91 a Mat 25:30;  
L&p 19:5; 
29:15–17; 124:8.

 92 a vs Barmhjertig, 
barmhjertighet.

 93 a Rom 1:18–21.
 94 a Jes 52:15;  

3 Ne 20:45; 21:8.

78 så ethvert menneske både 
i lære og prinsipp som angår 
fremtiden, kan handle i henhold 
til den moralske a handlefrihet 
som jeg har gitt det, så ethvert 
menneske kan være b ansvarlig 
for sine egne synder på c dom
mens dag.

79 Derfor er det ikke riktig at 
noe menneske skal være i trell
dom under et annet.

80 Og i denne hensikt har jeg 
opprettet dette lands a grunnlov 
ved kloke menn, som jeg opp
reiste nettopp med det for øye, 
og gjenløste landet ved b blods
utgytelse.

81 Hva skal jeg så sammenlig
ne Sions barn med? Jeg vil sam
menligne dem med a lignelsen 
om kvinnen og den urettferdige 
dommer, for menneskene bur
de alltid b be og ikke bli trette –  
lignelsen lyder slik:

82 Det var i en by en dommer 
som ikke fryktet Gud og ei hel
ler tok hensyn til noe menneske.

83 Og det var en enke der i 
byen, og hun kom til ham og sa: 
Hjelp meg til å få rett over min 
motstander.

84 Lenge ville han ikke, men 
til sist sa han til seg selv: Om 
jeg ikke frykter Gud eller tar 
hensyn til noe menneske, vil 
jeg likevel hjelpe denne enken 
til å få rett fordi hun er meg 
til besvær, og for at hun ikke 

stadig skal komme og plage 
meg.

85 Med dette vil jeg sammen
ligne Sions barn.

86 La dem bønnfalle ved dom
merens føtter.

87 Og hvis han ikke enser 
dem, skal de bønnfalle ved gu
vernørens føtter.

88 Og hvis ikke guvernøren 
enser dem, skal de bønnfalle 
ved presidentens føtter.

89 Og hvis presidenten ikke 
enser dem, da vil Herren rei
se seg og komme frem fra sitt 
a skjulested og i sin vrede plage 
nasjonen.

90 Og i sin store harme og i sin 
heftige vrede, vil han i sin tid 
avskjære disse ugudelige, utro 
og urettferdige a forvaltere og gi 
dem deres del blant hyklere og 
b vantro,

91 ja, ut i det ytterste mørke, 
hvor det er a gråt og jammer og 
tenners gnissel.

92 Be derfor at de må åpne 
sine ører for deres rop, så jeg 
kan være a barmhjertig mot dem 
så disse ting ikke kommer over 
dem.

93 Det jeg har sagt til dere, 
må nødvendigvis skje, så alle 
mennesker kan være a uten unn
skyldning,

94 så kloke menn og herskere 
kan høre og vite det de aldri har 
a enset,
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 95 a Jes 28:21;  
L&p 95:4.

  b Mal 3:18.  
vs Dømmekraftens 

gave.
 96 a vs Lagerhus.
 97 a L&p 103:4; 

112:25–26; 125:2.

 101 a Jes 65:21–22.  
vs Tusenårsriket.

102 1 a vs Høyråd.

95 så jeg kan begynne å tilveie
bringe min gjerning, min a un
derlige gjerning og utføre mitt 
verk, mitt underlige verk, så 
menneskene kan b skjelne mel
lom de rettferdige og de ugude
lige, sier deres Gud.

96 Og videre sier jeg dere, det 
er i strid med min befaling og 
min vilje at min tjener Sidney 
Gilbert skal selge mitt a lager
hus som jeg har anvist til mitt 
folk, så det faller i mine fien
ders hender.

97 La ikke det som jeg har an
vist, bli tilsmusset av mine fien
der med samtykke fra dem som 
a kaller seg ved mitt navn.

98 For dette er en meget stor 
og alvorlig synd mot meg og 
mot mitt folk på grunn av det 
jeg har besluttet og som snart 
skal komme over nasjonene.

99 Derfor er det min vilje at 
mitt folk skal kreve og fortsatt 
gjøre krav på det som jeg har 
utpekt for dem, selv om de ikke 
skulle få anledning til å bo der.

100 Likevel sier jeg ikke at de 
ikke skal bo der, for hvis de bæ
rer frukt og gjerninger som er 
mitt rike verdig, skal de bo der.

101 De skal bygge, og en an
nen skal ikke a arve det, de skal 
plante vingårder, og de skal ete 
dens frukt. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 102
Referat fra organiseringen av Kirk ens første høyråd i Kirk en i Kirt-
land, Ohio, den 17.  februar 1834. Originalreferatet ble ført av eld-
stene Oliver Cowdery og Orson Hyde. Profeten reviderte referatet 
dagen etter, og neste dag ble det korrigerte referatet enstemmig god-
kjent av høyrådet som “retningslinjer og forfattning for høyrådet” i 
Kirk en. Versene 30 til og med 32, som har å gjøre med De tolv apost-
lers råd, ble lagt til i 1835 under ledelse av Joseph Smith da dette 
kapittelet ble gjort klart for utgivelse i Lære og pakter.

1–8: Et høyråd blir organisert for 
å ta stilling til viktige og van-
skelige spørsmål som oppstår i 
Kirk en. 9–18: Retningslinjer for 
saksprosedyre blir gitt. 19–23: 
Rådets president tar den endelige 
avgjørelse. 24–34: Regler og ret-
ningslinjer for ankesaker.

På denne dag kom, ifølge åpen

baring, en rådsforsamling bestå
ende av fire og tyve høyprester 
sammen til rådsmøte i Joseph 
Smith juniors hjem, og orga
niserte a høyrådet i  Kristi  kirke, 
som skulle bestå av tolv høy
prester og én eller tre presiden
ter ettersom omstendighetene 
måtte gjøre det nødvendig.

2 Høyrådet ble utpekt ved 
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åpenbaring for å ta stilling til 
viktige, vanskelige spørsmål 
som kunne oppstå i kirk en og 
som kirk en eller a biskopens råd 
ikke kunne løse til partenes til
fredshet.

3 Joseph Smith jr., Sidney Rig
don og Frederick  G. Williams 
ble ved rådets stemmegivning 
godtatt som presidenter, og 
Joseph Smith sen., John Smith, 
Joseph Coe, John Johnson, 
Martin Harris, John  S. Carter, 
Jared Carter, Oliver Cowdery, 
Samuel  H. Smith, Orson Hyde, 
Sylvester Smith og Luke John
son, alle høyprester, ble av rå
det enstemmig valgt til å være 
et fast råd i kirk en.

4 Ovennevnte rådsmedlem
mer ble deretter spurt om de 
godtok sine utnevnelser og om 
de ville virke i dette embede 
ifølge himmelens lov. Til det 
svarte de alle at de godtok sine 
utnevnelser, og at de ville tjene 
i sine kall ifølge den Guds nåde 
som var skjenket dem.

5 Antallet som utgjorde det 
råd som stemte for kirk en og 
i dens navn med hensyn til å 
utnevne ovennevnte rådsmed
lemmer, var tre og førti  – ni 
høyprester, sytten eldster, fire 
prester og tretten medlemmer.

6 Vedtak: Høyrådet er ikke 
beslutningsdyktig uten at syv 
av ovennevnte rådsmedlemmer 
eller deres rettmessig utnevnte 
stedfortredere er tilstede.

7 Disse syv skal ha myndighet 
til å utpeke andre høyprester 
som de anser som verdige og 

istand til å handle når medlem
mer av rådet er fraværende.

8 Vedtak: Når som helst noen 
av ovennevnte rådsmedlem
mers plass blir ledig ved døds
fall, noen blir fjernet fra sitt 
embede på grunn av overtre
delse eller flytter utenfor den
ne kirkes forvaltningsområde, 
skal plassen fylles av den som 
presidenten eller presidentene 
nominerer, og nominasjonen 
må godkjennes av en rådsfor
samling av høyprester som er 
sammenkalt i dette øyemed for 
å handle i kirk ens navn.

9 Kirk ens president, som også 
er rådets president, blir utpekt 
ved a åpenbaring og b godkjent i 
sitt kall til å presidere ved kirk
ens stemme.

10 Og det er i overensstemmel
se med hans ærverdige embede 
at han presiderer over kirk ens 
rådsforsamling, og det er hans 
privilegium å bli assistert av to 
andre presidenter, kalt på sam
me måte som han selv ble kalt.

11 Og i tilfelle den ene eller 
begge som er kalt til å assiste
re ham, er fraværende, har han 
myndighet til å presidere over 
rådsforsamlingen uten assi
stent, og i tilfelle han selv er 
fraværende, har de andre pre
sidentene myndighet til å presi
dere i hans sted, begge sammen 
eller alene.

12 Når et høyråd i  Kristi  kirke 
er behørig organisert etter 
ovennevnte mønster, er de tolv 
medlemmene av rådet forplik
tet til å kaste lodd, for derved 

 2 a L&p 107:72–74.
 9 a vs Åpenbaring.

  b vs Oppholde 
Kirk ens ledere.
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å fastsette hvem av de tolv som 
først skal uttale seg, ved å be
gynne med nummer én og fort
sette oppover til nummer tolv.

13 Når dette råd kommer sam
men for å behandle en sak, skal 
de tolv medlemmene av rådet 
vurdere om saken er vanske
lig eller ikke, hvis den ikke er 
vanskelig, skal bare to av råds
medlemmene uttale seg om den 
i henhold til det som er skrevet 
ovenfor.

14 Men hvis den betraktes som 
vanskelig, skal fire utpekes, og 
hvis den er vanskeligere, skal 
seks utpekes, men under ingen 
omstendigheter skal flere enn 
seks uttale seg.

15 Den anklagede har i alle 
tilfeller rett til halvparten av 
rådsmedlemmene for å unngå 
fornærmelser eller urettfer
dighet.

16 Og de rådsmedlemmer 
som skal uttale seg for rådet, 
skal fremlegge saken for rådet i 
dens sanne lys etter at alle opp
lysninger i saken er vurdert, og 
enhver skal uttale seg upartisk 
og a rettferdig.

17 De rådsmedlemmer som 
trekker partall – eller med andre 
ord, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 – skal tale 
anklagedes sak og forhindre for
nærmelser og urettferdighet.

18 I alle saker skal anklager og 
den anklagede ha det privilegi
um å uttale seg for rådet etter at 
alle vitneutsagn er hørt, og de 
rådsmedlemmer som er utpekt 
til å uttale seg i saken, har av
sluttet sine bemerkninger.

19 Etter at vitneutsagn og be
visførsel er hørt, og rådsmed
lemmene, anklageren og den 
anklagede har uttalt seg, skal 
presidenten avsi en kjennelse 
ifølge den forståelse han har av 
saken, og anmode de tolv med
lemmene av rådet om å gi sitt 
samtykke ved stemmegivning.

20 Men hvis de øvrige råds
medlemmene, som ikke har 
uttalt seg, eller noen av dem, 
etter å ha hørt vitneutsagn og 
bevisførsel og en upartisk frem
stilling, oppdager feil i pre
sidentens kjennelse, kan de gi 
uttrykk for dette, og saken skal 
gjenopptas.

21 Og hvis det etter en grun
dig gjenopptakelse kommer nye 
momenter i saken, skal kjennel
sen forandres i overensstem
melse med disse.

22 Men hvis det ikke kommer 
nye momenter i saken, skal den 
første kjennelsen bli stående, og 
et flertall i rådet har myndighet 
til å ta denne avgjørelsen.

23 I tilfelle det oppstår vanske
ligheter med hensyn til a lære el
ler prinsipp og ikke tilstrekkelig 
står skrevet til at rådsmedlem
mene synes saken er klar, kan 
presidenten adspørre Herren 
og ved b åpenbaring få vite hans 
vilje.

24 Høyprestene har på sine 
reiser myndighet til å sammen
kalle og organisere et råd etter 
mønster av det som er nevnt 
ovenfor, for å avgjøre vanskelige 
spørsmål når begge parter eller 
den ene av dem ber om det.

 16 a vs Rettferdig, 
rettferdighet.

 23 a 4M 9:8.
  b vs Åpenbaring.
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25 Og det nevnte råd av høy
prester skal for anledningen ha 
myndighet til å utpeke én blant 
dem til å presidere over et slikt 
råd.

26 Det nevnte råd skal være 
forpliktet til straks å oversende 
en avskrift av rettsforhandlin
gene ledsaget av en fullstendig 
beretning om grunnlaget for 
kjennelsen, og den skal sendes 
til høyrådet på det sted hvor 
hovedsetet for Kirk ens Første 
Presidentskap ligger.

27 Skulle begge parter, eller 
den ene av dem, være misfor
nøyd med den kjennelse rådet 
er kommet frem til, kan saken 
innankes for høyrådet på det 
sted hvor hovedsetet for Kirk
ens Første Presidentskap ligger, 
for å få saken gjenopptatt. I så 
fall skal den behandles i hen
hold til det tidligere foreskrevne 
mønster som om ingen tidligere 
kjennelse var blitt avsagt.

28 Dette omreisende råd av 
høyprester skal bare sammenkal
les i de a vanskeligste saker som 
angår kirk en. Ingen vanlig eller 
ordinær sak er tilstrekkelig grunn 
til å sammenkalle et slikt råd.

29 De omreisende eller fastbo
ende høyprester har myndighet 
til å avgjøre om det er nødven
dig å sammenkalle et slikt råd.

30 Det er en forskjell mellom de 

kjennelser som blir avsagt av de 
omreisende høypresters høyråd, 
og de kjennelser som blir avsagt 
av det a omreisende høyråd som 
består av de tolv b apostler.

31 Det førstnevntes råds kjen
nelser kan ankes, men ikke kjen
nelser avsagt av det sistnevnte 
råd.

32 De sistnevnte kan det bare 
reises tvil om av kirk ens gene
ralautoriteter hvis det foreligger 
en overtredelse.

33 Besluttet: At presidenten 
eller presidentene i Kirk ens Før
ste Presidentskap skal ha myn
dighet til å avgjøre om en slik 
sak som er anket, virkelig har 
krav på å bli gjenopptatt, etter 
å ha gransket anken med alle 
vedlagte uttalelser og bevis.

34 De tolv rådsmedlemmene 
kastet deretter lodd for å avgjøre 
hvem som skulle uttale seg først, 
og resultatet ble som følger: 1, 
Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 
3, Samuel  H. Smith; 4, Luke 
Johnson; 5, John  S. Carter; 6, 
Sylvester Smith; 7, John Johnson; 
8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 
10, Joseph Smith sen.; 11, John 
Smith; 12, Martin Harris.

Konferansen ble deretter av
sluttet med bønn.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Sekretærer

 28 a L&p 107:78.  30 a L&p 107:23–24, 35–38.   b vs Apostel.

KAPITTEL 103
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 24.  februar 1834. Denne åpenbaringen ble mottatt etter at 
Parley  P. Pratt og Lyman Wight hadde kommet fra Missouri til 
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1–4: Hvorfor Herren tillot at de 
hellige i Jackson fylke ble forfulgt. 
5–10: De hellige vil seire hvis de 
holder budene. 11–20: Sions for-
løsning vil skje ved kraft, og Her-
ren vil gå foran sitt folk. 21–28: 
De hellige skal samles i Sion, og 
de som gir sitt liv, skal finne det 
igjen. 29–40: Forskjellige brødre 
kalles til å organisere Sions leir og 
dra til Sion. Hvis de er trofaste, 
blir de lovet seier.

Sannelig sier jeg dere, mine 
venner, se, jeg vil gi dere en 
åpenbaring og et bud, så dere 
kan vite hvordan dere skal gå 
frem når dere skal a utføre deres 
plikter for å redde og b forløse 
deres brødre som er blitt ad
spredt i Sions land –

2 a drevet og slått av mine fi
enders hender, og i min egen 
tid vil jeg utøse min vrede over 
dem uten mål.

3 For inntil nå har jeg latt dem 
a fylle sine misgjerningers mål, 
så deres beger kunne bli fullt,

4 og for at de som kaller seg 
ved mitt navn, kunne bli a ref
set en kort tid med en tung og 
streng refselse, fordi de ikke 
fullt og helt b lyttet til de for
skrifter og bud som jeg ga dem.

5 Men sannelig sier jeg dere, 

jeg har fattet en beslutning som 
skal komme mitt folk til gode i 
den grad de fra denne time av 
lytter til det a råd som jeg, Her
ren deres Gud, skal gi dem.

6 Se, de skal, for jeg har be
stemt det, begynne å seire over 
mine fiender fra denne stund av.

7 Og ved å a lytte til og gi akt 
på alle de ord som jeg, Herren 
deres Gud, skal tale til dem, skal 
de aldri slutte å seire inntil b ver
dens riker legges under mine 
føtter og jorden c gis de d hellige 
e til eie evindelig og alltid.

8 Men i den grad de a ikke hol
der mine bud og ikke lytter og 
etterlever alle mine ord, skal 
verdens riker seire over dem.

9 For de var utpekt til å være et 
a lys for verden og til å være men
neskers frelsere,

10 og såfremt de ikke er men
neskers frelsere, er de som a salt 
som har mistet sin kraft, og du
ger derfor ikke til annet enn til 
å bli kastet ut og tråkket ned av 
menneskers føtter.

11 Men sannelig sier jeg dere, 
jeg har bestemt at deres brø
dre som er blitt adspredt, skal 
vende tilbake til sine a arveland 
og skal bygge opp Sions øde 
steder.

12 For etter a stor trengsel, som 

103 1 a L&p 43:8.
  b L&p 101:43–62.
 2 a L&p 101:1; 109:47.
 3 a Alma 14:10–11; 

60:13.
 4 a L&p 95:1.  

vs Refse, refselse.
  b L&p 101:2; 105:2–6.

 5 a vs Råd.
 7 a L&p 35:24.  

vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

  b Dan 2:44.
  c Dan 7:27.
  d vs Hellig.
  e L&p 38:20.

 8 a Mosiah 1:13; 
L&p 82:10.

 9 a 1 Ne 21:6.
 10 a Mat 5:13–16;  

L&p 101:39–40.
 11 a L&p 101:18.
 12 a Åp 7:13–14;  

L&p 58:4; 112:13.

Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan de hellige 
kunne få hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke.
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jeg har sagt dere i et tidligere 
bud, kommer velsignelsen.

13 Se, dette er den velsignelse 
jeg har lovet etter deres trengs
ler og deres brødres trengsler  – 
dere skal bli forløst, og deres 
brødre skal bli forløst og skal 
vende tilbake til Sions land for 
å slå seg ned og for aldri mer å 
bli omstyrtet.

14 Men hvis de tilsmusser sin 
arv, skal de omstyrtes, for jeg 
vil ikke spare dem hvis de til
smusser sin arv.

15 Se, jeg sier dere, Sions for
løsning må nødvendigvis kom
me ved kraft.

16 Derfor vil jeg oppreise en 
mann for mitt folk som skal 
lede dem likesom a Moses ledet 
Israels barn.

17 For dere er Israels barn og 
a Abrahams ætt, og dere må nød
vendigvis føres ut av trelldom 
ved kraft og ved utrakt arm.

18 Og som deres fedre ble le
det til å begynne med, slik skal 
også Sions forløsning være.

19 Derfor, mist ikke motet, for 
jeg sier ikke til dere som jeg sa 
til deres fedre: Min a engel skal 
gå foran dere, men ikke b mitt 
nærvær.

20 Men jeg sier til dere: Mine 
a engler skal gå foran dere, og 
også mitt nærvær, og når tiden 
er inne, skal dere b eie det frukt
bare land.

21 Sannelig, sannelig sier jeg 

dere at min tjener Joseph Smith 
jr. er a mannen som jeg sam
menlignet med tjeneren som 
b olivenhagens Herre talte til i 
lignelsen som jeg har gitt dere.

22 Derfor, la min tjener Joseph 
Smith jr. si til a styrken i mitt 
hus, mine unge menn og de 
middelaldrende: Samle dere til 
Sions land, i det land som jeg 
har kjøpt for penger og som er 
blitt innviet til meg.

23 Og la alle menighetene sen
de sine penger med kloke menn 
og a kjøpe landområder slik jeg 
har befalt dem.

24 Og i den grad mine fien
der, etter disse vitnesbyrd som 
dere har båret frem for meg mot 
dem, kommer mot dere for å 
drive dere bort fra mitt fruktba
re a land som jeg har innviet til å 
være Sions land, ja, bort fra de
res egne landområder, skal dere 
forbanne dem,

25 og hver den som dere for
banner, vil jeg forbanne, og 
dere skal hevne meg på mine 
fiender.

26 Og mitt nærvær skal være 
hos dere, ja, selv når dere a hev
ner meg på mine fiender inntil 
den tredje og fjerde generasjon 
på dem som hater meg.

27 La ingen være redd for å 
gi sitt liv for min skyld, for den 
som a gir sitt liv for min skyld, 
skal finne det igjen.

28 Og den som ikke er villig 

 16 a 2M 3:2–10;  
L&p 107:91–92.  
vs Moses.

 17 a vs Abraham – 
Abrahams ætt;  
Pakten med Abraham.

 19 a vs Engler.

  b L&p 84:18–24.
 20 a 2M 14:19–20.
  b L&p 100:13.
 21 a L&p 101:55–58.
  b vs Herrens vingård.
 22 a L&p 35:13–14; 

105:16, 29–30.

 23 a L&p 42:35–36; 57:5–7; 
58:49–51; 101:68–74.

 24 a L&p 29:7–8; 
45:64–66; 57:1–2.

 26 a L&p 97:22.
 27 a Mat 10:39; Luk 9:24;  

L&p 98:13–15; 124:54.
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til å gi sitt liv for min skyld, er 
ikke min disippel.

29 Det er min vilje at min tje
ner a Sidney Rigdon skal oppløf
te sin røst i forsamlingene i den 
østlige del av landet for å forbe
rede menighetene til å holde de 
bud jeg har gitt dem om Sions 
gjenopprettelse og forløsning.

30 Det er min vilje at min 
tjener a Parley  P. Pratt og min 
tjener Lyman Wight ikke skal 
vende tilbake til sine brødres 
land før de har organisert kom
panier bestående av ti, tyve, 
femti eller hundre menn, inntil 
de har samlet et antall på fem 
hundre av b styrken i mitt hus, 
for å dra opp til Sions land.

31 Se, dette er min vilje – be og 
dere skal få, men menneskene 
gjør a ikke alltid min vilje.

32 Derfor, hvis dere ikke kan 
samle fem hundre, søk flittig om 
det er mulig å samle tre hundre.

33 Og hvis dere ikke kan sam
le tre hundre, søk flittig om det 
er mulig å samle ett hundre.

34 Men sannelig sier jeg dere, 
en befaling gir jeg dere, at dere 
ikke skal dra opp til Sions land 
før dere har samlet ett hundre 
av styrken i mitt hus som kan 

dra opp til Sions land sammen 
med dere.

35 Derfor, som jeg sa til dere, 
be og dere skal få. Be inderlig 
om at det er mulig for min tjener 
Joseph Smith jr. å dra sammen 
med dere og presidere midt 
iblant mitt folk, og organisere 
mitt rike i a det innviede land og 
grunnfeste Sions barn på de lo
ver og bud som er gitt og som 
skal bli gitt til dere.

36 All seier og herlighet kom
mer til dere gjennom deres a flid, 
trofasthet og ved b troens bønn.

37 La min tjener Parley P. Pratt 
reise sammen med min tjener 
Joseph Smith jr.

38 La min tjener Lyman Wight 
reise sammen med min tjener 
Sidney Rigdon.

39 La min tjener Hyrum Smith 
reise sammen med min tjener 
Frederick G. Williams.

40 La min tjener Orson Hyde 
reise sammen med min tjener 
Orson Pratt hvor som helst min 
tjener Joseph Smith jr. råder 
dem, for å oppfylle disse befa
linger som jeg har gitt dere, og 
overlat alt annet til meg. Slik er 
det. Amen.

 29 a vs Rigdon, Sidney.
 30 a vs Pratt, Parley 

Parker.

  b L&p 101:55.
 31 a L&p 82:10.
 35 a L&p 84:31.

 36 a vs Flid.
  b L&p 104:79–82.

KAPITTEL 104
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith ved eller i nærheten av 
Kirtland, Ohio, den 23.  april 1834 angående Det forente firma (se 
forordet til kapittel 78 og 82). Foranledningen var trolig et rådsmøte 
for medlemmene av Det forente firma, som diskuterte de presserende 
timelige behov i Kirk en. Et tidligere møte i firmaet den 10.  april 
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1–10: De hellige som overtrer den 
forente orden, vil bli forbannet. 
11–16: Herren sørger for sine 
hellige på sin egen måte. 17–18: 
Evangeliets lov styrer omsorgen 
for de fattige. 19–46: Enkelte brø-
dres forvaltninger og velsignelser 
blir angitt. 47–53: Den forente 
orden i Kirtland og ordenen i Sion 
skal drives hver for seg. 54–66: 
Herrens hellige skattkammer blir 
opprettet til trykking av Skriftene. 
67–77: Den forente ordens hoved-
skattkammer skal drives på basis 
av felles samtykke. 78–86: De som 
tilhører den forente orden, skal be-
tale all sin gjeld, og Herren vil fri 
dem ut av økonomisk trelldom.

Sannelig sier jeg dere, mine 
venner, jeg gir dere et råd og et 
bud angående alle de eiendom
mer som tilhører den orden som 
jeg befalte skulle organiseres og 
opprettes for å være en a forenet 
orden og en evig orden til gavn 
for min  kirke og til menneskenes 
frelse inntil jeg kommer –

2 med et urokkelig og ufor
anderlig løfte om at i den grad 
de som jeg befalte var trofaste, 
skulle de bli velsignet med et 
mangfold av velsignelser,

3 men i den grad de ikke var 
trofaste, skulle forbannelsen være 
dem nær.

4 Derfor, ettersom noen av 
mine tjenere ikke har holdt bu
det, men har brutt pakten ved 
a begjær og med hyklerske ord, 
har jeg forbannet dem med en 
meget tung og streng forban
nelse.

5 For jeg, Herren, har bestemt 
i mitt hjerte at hvis noen som 
tilhører ordenen viser seg å 
være en overtreder, eller med 
andre ord bryter den pakt dere 
er bundet til, skal han bli for
bannet i sin levetid og skal bli 
tråkket ned av hvem jeg vil.

6 For jeg, Herren, skal ikke 
a spottes i disse ting –

7 og alt dette for at de uskyl
dige blant dere ikke skal bli 
fordømt sammen med de urett
ferdige, og for at de skyldige 
blant dere ikke skal unnslippe, 
for jeg, Herren, har lovet dere 
en a herlighetens krone ved min 
høyre hånd.

8 Derfor, i den grad dere blir 
funnet å være overtredere, kan 
dere ikke unnslippe min vrede i 
deres liv.

9 Og hvis dere blir a utelukket 
på grunn av overtredelse, kan 
dere ikke unnslippe b Satans c tuk
telse inntil forløsningens dag.

10 Og nå, fra denne stund, 
hvis noen blant dere som tilhø
rer ordenen, viser seg å være en 

104 1 a L&p 78:3–15.  
vs Forente orden.

 4 a vs Begjære.

 6 a Gal 6:7–9.
 7 a Jes 62:3; L&p 76:56.  

vs Herlighet.

 9 a vs Utelukkelse.
  b vs Djevel.
  c L&p 82:21.

hadde avgjort at organisasjonen skulle oppløses. Denne åpenbaringen 
ga instruks om at ordenen isteden skulle omorganiseres, og dens 
eiendeler fordeles blant ordenens medlemmer til deres forvaltning. 
Under Joseph Smiths ledelse ble “Det forente firma” senere erstattet 
med “Den forente orden” i åpenbaringen.
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 10 a L&p 109:25–27.
 11 a L&p 42:32.  

vs Forvalter, 
forvaltning.

 13 a vs Ansvarlig.
  b L&p 72:3–5, 16–22.
 14 a Jes 42:5; 45:12.  

vs Skape, skapelse.
  b Sal 19:2; 24:1.

 16 a L&p 105:5.  
vs Velferd.

  b 1 Sam 2:7–8;  
Luk 1:51–53;  
L&p 88:17.

 17 a L&p 59:16–20.  
vs Jord.

  b vs Handlefrihet.
 18 a Luk 3:11;  

Jak brev 2:15–16.
  b L&p 42:30.
  c Ord 14:21;  

Mosiah 4:26;  
L&p 52:40.

  d Luk 16:20–31.
 19 a vs Forente orden.

overtreder og ikke omvender seg 
fra det onde, gir jeg dere makt til 
å overlate ham til Satans tuktel
se, og han skal ikke ha makt til å 
a bringe ondt over dere.

11 Jeg har en vis hensikt med 
dette, derfor gir jeg dere en 
befaling at dere skal organise
re dere og anvise enhver hans 
a forvaltning,

12 for at enhver kan avlegge 
regnskap for meg for den for
valtning som er anvist ham.

13 For det er nødvendig at jeg, 
Herren, holder enhver a ansvar
lig som en b forvalter over jordis
ke velsignelser som jeg har skapt 
og beredt for mine skapninger.

14 Jeg, Herren, utstrakte himle
ne og a bygget jorden, mine egne 
b henders verk, og alle ting i dem 
er mine.

15 Og det er min hensikt å sør
ge for mine hellige, for alle ting 
er mine.

16 Men det er nødvendig at 
det skjer på a min måte, og se, 
dette er måten som jeg, Herren, 
har besluttet å sørge for mine 
hellige på, b de fattige skal opp
høyes ved at de rike ydmykes.

17 For a jorden er rik og det 
er tilstrekkelig, ja, i overflod, 
ja, jeg beredte alle ting, og jeg 
har gitt til menneskenes barn b å 
handle som de vil.

18 Derfor, hvis noen tar av den 

a overflod som jeg har skapt, og 
ikke gir sin del ifølge b evangeli
ets lov til c de fattige og trengen
de, skal han med de ugudelige 
slå sine øyne opp i d helvete og 
være i pine.

19 Og nå, sannelig sier jeg 
dere angående a ordenens eien
dommer:

20 La min tjener Sidney Rig
don bli tildelt stedet hvor han 
nå bor, samt tomten med gar
veriet, til forvaltning og under
hold mens han arbeider i min 
vingård slik jeg vil, når jeg befa
ler ham.

21 Og la alle ting gjøres i over
ensstemmelse med ordenens 
råd og ved enstemmig bifall 
eller felles samtykke fra den or
den som er i Kirtland.

22 Og denne forvaltning og 
velsignelse gir jeg, Herren, til 
min tjener Sidney Rigdon til 
velsignelse for ham og hans ætt 
etter ham.

23 Og jeg vil mangfoldiggjø
re velsignelser over ham i den 
grad han vil være ydmyk over
for meg.

24 Og videre la min tjener 
Martin Harris bli tildelt som sin 
forvaltning til seg og sin ætt et
ter seg, det jordstykke som min 
tjener John Johnson fikk i bytte 
for sin tidligere arv,

25 og i den grad han er trofast, 
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 34 a L&p 94:3, 10.
 36 a vs Åpenbaring.

 39 a vs Whitney, Newel K.
 41 a L&p 84:112–113.

vil jeg mangfoldiggjøre velsig
nelser over ham og hans ætt et
ter ham.

26 Og la min tjener Martin 
Harris gi sine penger til forkyn
nelse av mitt ord slik min tjener 
Joseph Smith jr. bestemmer.

27 Og videre, la min tjener 
Frederick  G. Williams beholde 
stedet hvor han nå bor.

28 Og la min tjener Oliver 
Cowdery få tomten som er ut
skilt ved siden av huset som 
skal brukes til trykkeri og som 
utgjør tomt nummer en, og like
ledes tomten hvor hans far bor.

29 Og la mine tjenere Fre
derick  G. Williams og Oliver 
Cowdery få trykkeriet med alt 
tilbehør.

30 Og dette skal være deres 
forvaltning som skal bli tildelt 
dem.

31 Og i den grad de er trofas
te, se, da vil jeg velsigne dem 
og mangfoldiggjøre velsignelser 
over dem.

32 Og dette er begynnelsen til 
den forvaltning som jeg har til
delt dem og deres ætt etter dem.

33 Og i den grad de er trofaste, 
vil jeg mangfoldiggjøre velsig
nelser over dem og deres ætt 
etter dem, ja, et mangfold av 
velsignelser.

34 Og videre, la min tjener 
John Johnson få huset hvor han 
bor, også arven, alt unntatt den 
grunn som er avsatt til a byggin
gen av mine hus og som inngår 
i denne arven, samt de tomter 
som er tildelt min tjener Oliver 
Cowdery.

35 Og i den grad han er tro
fast, vil jeg mangfoldiggjøre 
velsignelser over ham.

36 Og det er min vilje at han 
skal selge de tomter som er 
avsatt til å bygge opp byen for 
mine hellige, slik det skal kunn
gjøres for ham ved a Åndens røst 
og ifølge råd fra ordenen og 
ved ordenens stemmegivning.

37 Og dette er begynnelsen til 
den forvaltning jeg har tildelt 
ham til velsignelse for ham og 
hans ætt etter ham.

38 Og i den grad han er tro
fast, vil jeg mangfoldiggjøre et 
mangfold av velsignelser over 
ham.

39 Og videre, la min tjener 
a Newel  K. Whitney bli tildelt 
husene og tomten hvor han nå 
bor, samt tomten og bygningen 
hvor forretningen ligger og 
også tomten ved det sydlige 
hjørne av forretningen, og også 
tomten hvor pottaskefabrikken 
ligger.

40 Og alt dette har jeg tildelt 
min tjener Newel  K. Whitney 
til hans forvaltning, til velsig
nelse for ham og hans ætt etter 
ham, til gavn for forretningen i 
min orden som jeg har oppret
tet for min stav i landområdet 
Kirtland.

41 Ja, sannelig, dette er den 
forvaltning jeg har tildelt min 
tjener N.  K. Whitney, ja, hele 
denne forretning, ham og hans 
a fullmektig og hans ætt etter 
ham.

42 Og i den grad han er trofast 
i å holde mine bud som jeg har 
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 45 a L&p 90:20.  
vs Smith, Joseph sen.

 48 a L&p 82:13; 94:1; 
109:59.  

vs Stav.
 51 a L&p 109:47.
 52 a vs Pakt.
  b vs Begjære.

 56 a vs Forvalter, 
forvaltning.

 58 a vs Joseph Smiths 
oversettelse (jso).

gitt ham, vil jeg mangfoldig
gjøre velsignelser over ham og 
hans ætt etter ham, ja, et mang
fold av velsignelser.

43 Og videre, la min tjener 
Joseph Smith jr. bli tildelt den 
tomt som er avsatt til byggingen 
av mitt hus, som er 200 meter 
lang og 60 meter bred, og også 
den arv hvor hans far nå bor.

44 Og dette er begynnelsen til 
den forvaltning som jeg har til
delt ham som en velsignelse for 
ham og hans far.

45 For se, jeg har avsatt en arv 
til hans a fars underhold. Derfor 
skal han tilhøre min tjener Jo
seph Smith juniors hus.

46 Og jeg vil mangfoldiggjø
re velsignelser over min tjener 
Joseph Smith juniors hus i den 
grad han er trofast, ja, et mang
fold av velsignelser.

47 Og nå gir jeg dere et bud an
gående Sion, at dere ikke lenger 
skal være bundet sammen i en 
forenet orden med deres brødre i 
Sion, bare på følgende måte:

48 Etter at dere er organisert, 
skal dere kalles den forente or
den av Sions a stav i byen Kirt
land. Og deres brødre, etter at 
de er organisert, skal kalles den 
forente orden i byen Sion.

49 Og de skal organiseres i sine 
egne navn og i sitt eget navn, og 
de skal ivareta sine anliggender i 
sitt eget navn og i sine egne navn.

50 Og dere skal ivareta deres 
anliggender i deres eget navn 
og i deres egne navn.

51 Og dette har jeg befalt skal 
gjøres for deres egen frelse og 
også for deres brødres frelse, 
som følge av deres a utdrivelse 
og det som skal skje.

52 a Paktene er blitt brutt ved 
overtredelse, ved b begjær og ved 
hyklerske ord.

53 Derfor er dere oppløst som 
en forenet orden med deres 
brødre, og er fra denne stund 
av ikke lenger bundet sammen 
med dem, bare på den måten 
som jeg har sagt, ved lån som 
skal godkjennes av denne or
dens rådsforsamling ettersom 
deres omstendigheter tillater og 
rådets stemmegivning anviser.

54 Og videre gir jeg dere et 
bud angående deres forvaltning 
som jeg har tildelt dere.

55 Se, alle disse eiendommer 
er mine, ellers er deres tro for
gjeves og dere er hyklere, og 
de pakter dere har inngått med 
meg, er brutt.

56 Og hvis eiendommene er 
mine, da er dere a forvaltere, el
lers er dere ikke forvaltere.

57 Men sannelig sier jeg dere, 
jeg har utpekt dere til å være 
forvaltere over mitt hus, ja, i 
sannhet forvaltere.

58 Og i denne hensikt har jeg 
befalt dere å organisere dere, ja, 
og trykke a mitt ord, fylden av 
mine skrifter, de åpenbaringer 
jeg har gitt til dere, og som jeg 
heretter fra tid til annen skal gi 
dere,

59 med henblikk på å bygge 
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 59 a vs Tusenårsriket.   b L&p 1:35–36; 29:9–11.  64 a dvs overskuddet.

opp min  kirke og mitt rike på 
jorden og for å berede mitt folk 
til den a tid da jeg skal b bo sam
men med dem, og tiden er nær 
for hånden.

60 Og dere skal berede et sted 
som skal være et skattkammer 
for dere, og innvie det til mitt 
navn.

61 Og dere skal utpeke én 
blant dere til å ta vare på skatt
kammeret, og han skal ordine
res til denne velsignelse.

62 Og det skal settes et segl 
på skattkammeret, og alle de 
hellige ting skal overleveres til 
skattkammeret, og ingen blant 
dere skal kalle det eller noen 
del av det sitt eget, for det skal 
tilhøre dere alle i fellesskap.

63 Og jeg gir det til dere i den
ne stund, og se nå til at dere tar 
fatt og gjør bruk av den forvalt
ning jeg har tildelt dere, men 
ikke de hellige ting, for å trykke 
disse hellige ting som jeg har 
sagt.

64 Og a inntektene fra de helli
ge ting skal oppbevares i skatt
kammeret og skal forsegles, 
og de skal ikke brukes eller tas 
ut av skattkammeret av noen, 
heller ikke skal seglet som skal 
settes på det, bli brutt uten ved 
ordenens stemmegivning eller 
ved bud.

65 Og slik skal dere ta vare på 
inntektene fra de hellige ting i 
skattkammeret til guddommeli
ge og hellige formål.

66 Og dette skal kalles Herrens 
hellige skattkammer, og det skal 
være et segl på det, så det kan 
være hellig og innviet til Herren.

67 Og videre skal det forbe
redes et annet skattkammer og 
utpekes en skattmester til å ta 
vare på skattkammeret, og det 
skal settes et segl på det.

68 Og alle pengemidler dere 
mottar i deres forvaltninger ved 
å forbedre de eiendommer jeg 
har tildelt dere, det være seg 
hus eller jord, kveg eller andre 
ting, bortsett fra de hellige og 
guddommelige skrifter som jeg 
har forbeholdt meg selv til hel
lige og guddommelige formål, 
skal legges i skattkammeret så 
snart dere mottar pengene i 
form av hundre, femti, tyve, ti 
eller fem.

69 Eller med andre ord, hvis 
noen blant dere mottar fem dol
lar, skal han legge dem i skatt
kammeret, og hvis han mottar ti 
eller tyve eller femti eller hund
re, skal han gjøre det samme.

70 Og ingen blant dere skal 
si det er hans eget, for det skal 
ikke kalles hans, heller ikke 
noen del av det.

71 Og ingen del av det skal 
benyttes eller tas ut av skatt
kammeret uten ved ordenens 
stemme og felles samtykke.

72 Og dette skal være orde
nens stemme og felles samtykke 
at dere alle som én sier til skatt
mesteren  – jeg trenger dette til 
hjelp i min forvaltning –

73 om det er fem dollar eller 
om det er ti dollar eller tyve 
eller femti eller hundre, skal 
skattmesteren gi ham den sum 
han ber om til hjelp i hans for
valtning,

74 helt til det viser seg at han 
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 74 a Luk 16:1–12.
 77 a L&p 107:99–100.
 78 a L&p 42:54.
  b vs Gjeld.

 79 a vs Ydmyk, å ydmyke, 
ydmykhet.

  b vs Flid.
 80 a Jak brev 5:15.

 81 a vs Hellige ånd, Den.
 82 a Luk 14:11;  

L&p 67:10.
  b L&p 103:36.

er en overtreder og det er tyde
lig og åpenbart for rådet at han 
er en utro og a uklok forvalter.

75 Men så lenge han er et full
verdig medlem og er trofast og 
klok i sin forvaltning, skal dette 
være et tegn for skattmesteren så 
han ikke holder midler tilbake.

76 Men i tilfelle av overtredel
se skal skattmesteren rette seg 
etter ordenens råd og stemme.

77 Og i tilfelle det viser seg 
at skattmesteren er en utro og 
uklok forvalter, skal han ret
te seg etter ordenens råd og 
stemme og skal fjernes fra sin 
stilling, og a en annen skal ut
nevnes i hans sted.

78 Og videre, sannelig sier jeg 
dere angående deres gjeld  – se, 
det er min vilje at dere skal a be
tale all deres b gjeld.

79 Og det er min vilje at dere 
skal a ydmyke dere for meg og 
motta denne velsignelse ved 
deres b flid og ydmykhet og ved 
troens bønn.

80 Og se, i den grad dere er 
flittige og ydmyke og utøver 
a troens bønn, vil jeg bløtgjøre 
hjertene til dem som dere er i 
gjeld til, inntil jeg sender midler 
til deres befrielse.

81 Skriv derfor omgående til 
New York og skriv slik det skal 
bli gitt av a min Ånd, og jeg vil 
bløtgjøre hjertene til dem dere 
er i gjeld til, så deres tanker slø
ves og de ikke plager dere.

82 Og se, i den grad dere er 
a ydmyke og trofaste og påkaller 
mitt navn, vil jeg gi dere b seier.

83 Jeg gir dere et løfte at dere 
skal bli befridd denne gang fra 
deres trelldom.

84 I den grad dere har mulig
het til å låne penger i hundre 
eller tusentall til dere har lånt 
tilstrekkelig til å fri dere fra 
trelldom, har dere anledning til 
det.

85 Og pantsett de eiendommer 
jeg har overlatt til dere denne 
gang, ved at dere bruker deres 
navn, ved felles samtykke eller 
på annen måte som det synes 
dere best.

86 Jeg gir dere dette privilegi
um denne ene gang, og se, hvis 
dere går frem og gjør det jeg har 
forelagt dere i henhold til mine 
bud, for alle disse ting er mine, 
og dere er mine forvaltere, vil 
husbonden ikke tillate at hans 
hus blir revet ned. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 105
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing-elven, 
Missouri, den 22.  juni 1834. Under profetens ledelse marsjerte hel-
lige fra Ohio og andre områder til Missouri på en ekspedisjon senere 
kjent som Sions leir. Hensikten var å eskortere de hellige som hadde 
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1–5: Sion vil bli bygget opp i over-
ensstemmelse med celestial lov. 
6–13: Sions forløsning blir utsatt 
en liten stund. 14–19: Herren vil 
utkjempe Sions slag. 20–26: De 
hellige skal være kloke og ikke rose 
seg av mektige gjerninger når de 
samles inn. 27–30: Landområder i 
Jackson og tilstøtende fylker skulle 
kjøpes. 31–34: Eldstene skal motta 
en begavelse i Herrens hus i Kirt-
land. 35–37: Hellige som både er 
kalt og utvalgt, vil bli helliggjort. 
38–41: De hellige skal løfte et 
fredsbanner for verden.

Sannelig sier jeg til dere som 
er forsamlet for å lære min 
vilje om mitt lidende folks 
a forløsning –

2 Se, jeg sier dere at om det 
ikke var for mitt folks a overtre
delser  – nå taler jeg om kirk en 
og ikke om enkeltpersoner  – 
kunne de ha vært forløst, ja, 
allerede nå.

3 Men se, de har ikke lært 
å være lydige mot alle de ting 
jeg har forlangt av dem, men 
er fulle av allslags ondskap og 
a gir ikke av sine midler slik det 
sømmer seg for hellige, til de 
fattige og trengende iblant seg,

4 og er ikke a knyttet sammen 
og forenet slik Det celestiale ri
kes lov forlanger,

5 og a Sion kan ikke bygges 
opp med b mindre det skjer ved 
de prinsipper som tilhører c Det 
celestiale rikes lov, ellers kan jeg 
ikke ta henne til meg.

6 Og mitt folk må nødvendig
vis a refses inntil de lærer b lydig
het selv om det må skje ved det 
de lider.

7 Jeg taler ikke om dem som 
er utpekt til å lede mitt folk, 
som er de a ledende eldster i min 
 kirke, for de er ikke alle under 
denne fordømmelse,

8 men jeg taler om mine 
menigheter rundt omkring  – 
mange av dem vil si: Hvor er 
deres Gud? Se, han vil utfri 
dem i vanskelige tider, ellers vil 
vi ikke dra opp til Sion, og vi vil 
beholde våre penger.

9 Derfor, som følge av mitt 
folks a overtredelser, anser jeg 
det for nødvendig at mine eld
ster venter en liten stund på 
Sions forløsning,

10 så de kan være beredt og 
for at mitt folk kan bli undervist 
mer fullkomment, høste erfa
ring og mer fullkomment forstå 

105 1 a L&p 100:13.
 2 a L&p 104:4–5, 52.
 3 a Apg 5:1–11;  

L&p 42:30.  
vs Innvie, 
innvielsesloven.

 4 a L&p 78:3–7.
 5 a vs Sion.
  b L&p 104:15–16.
  c L&p 88:22.
 6 a L&p 95:1–2.  

vs Refse, refselse.

  b vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

 7 a L&p 20:2–3.
 9 a L&p 103:4.

blitt utvist fra Missouri tilbake til sine landområder i Jackson fylke. 
Folk i Missouri som før hadde forfulgt de hellige, fryktet gjengjeldelse 
fra Sions leir, og for å komme dem i forkjøpet, angrep de noen hellige 
som bodde i Clay fylke, Missouri. Etter at Missouris guvernør hadde 
trukket tilbake sitt løfte om å støtte de hellige, mottok Joseph Smith 
denne åpenbaringen.
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sine a plikter og hva jeg forlan
ger av deres hånd.

11 Og dette kan ikke skje før 
mine a eldster blir b begavet med 
kraft fra det høye.

12 For se, jeg har beredt en 
stor begavelse og velsignelse 
som skal a utøses over dem i den 
grad de er trofaste og fortsetter 
å være ydmyke for meg.

13 Derfor anser jeg det for 
nødvendig at mine eldster ven
ter en liten stund på Sions for
løsning.

14 For se, jeg forlanger ikke av 
dem at de skal utkjempe Sions 
slag, for som jeg sa i et tidligere 
bud – det vil jeg oppfylle, jeg vil 
a utkjempe deres slag.

15 Se, a ødeleggeren har jeg 
sendt ut for å ødelegge og leg
ge mine fiender øde, og om 
ikke mange år fra nå av skal de 
ikke mer være der til å besmit
te min arv og b spotte mitt navn 
i de landområder som jeg har 
c innviet til mine helliges inn
samling.

16 Se, jeg har befalt min tje
ner Joseph Smith jr. å si til 
a styrken i mitt hus, ja, til mine 
krigere, mine unge og middel
aldrende menn, at de skal sam
le seg for mitt folks forløsning 
og rive ned mine fienders tårn 
og adspre deres b vektere,

17 men mitt hus’ styrke har 
ikke lyttet til mine ord.

18 Men i den grad noen har 
lyttet til mine ord, har jeg be

redt en velsignelse og en a bega
velse for dem hvis de fortsetter 
å være trofaste.

19 Jeg har hørt deres bønner 
og vil godta deres offer, og jeg 
anser det for nødvendig at de 
måtte føres så langt for å prøve 
deres a tro.

20 Og nå, sannelig sier jeg 
dere, et bud gir jeg dere, at alle 
som er kommet hit opp, og som 
kan slå seg ned i områdene 
rundt omkring, la dem bli her,

21 og de som ikke kan bli, og 
som har familier østpå, la dem 
bli en liten stund slik min tjener 
Joseph vil anvise dem,

22 for jeg vil råde ham i denne 
sak, og alt han anviser dem, vil 
bli oppfylt.

23 Og la hele mitt folk som 
bor i områdene rundt om
kring, være meget trofaste, be 
ofte, være ydmyke for meg og 
ikke åpenbare det som jeg har 
åpenbart for dem, før jeg har 
en vis hensikt med at det blir 
åpenbart.

24 Tal ikke om straffedommer, 
og a ros dere heller ikke av de
res tro eller mektige gjerninger, 
men i all forsiktighet samle dere 
så mye som mulig på ett sted i 
overensstemmelse med folkets 
følelser.

25 Og se, jeg vil la dere finne 
nåde og gunst i deres øyne, så 
dere kan hvile i a fred og trygg
het mens dere sier til folket: Fell 
dom og vis oss rettferdighet 

 10 a vs Plikt.
 11 a vs Eldste.
  b L&p 38:32; 95:8.  

vs Begavelse.
 12 a L&p 110.
 14 a Jos 10:12–14; Jes 49:25;  

L&p 98:37.
 15 a L&p 1:13–14.
  b L&p 112:24–26.  

vs Gudsbespottelse.
  c L&p 84:3–4; 103:35.
 16 a L&p 101:55; 103:22, 30.

  b vs Våke, vektere.
 18 a L&p 110:8–10.
 19 a vs Tro.
 24 a L&p 84:73.  

vs Stolthet.
 25 a vs Fred.
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ifølge loven, og gi oss erstat
ning for den urett vi har lidd.

26 Nå se, jeg sier dere, mine 
venner, på denne måten kan dere 
vinne gunst i folks øyne inntil 
a Israels hær blir meget stor.

27 Og jeg vil bløtgjøre folkets 
hjerter, likesom jeg gjorde med 
a Faraos hjerte, fra tid til annen, 
inntil min tjener, Joseph Smith 
jr., og mine eldster som jeg har 
utpekt, får tid til å samle mitt 
hus’ styrke,

28 og til å sende a kloke menn 
til å fullbyrde det som jeg har 
befalt angående b kjøp av alle 
landområder som kan kjøpes i 
Jackson fylke og i de omkring
liggende fylker.

29 For det er min vilje at disse 
landområder skal kjøpes, og at 
mine hellige, etter at de er kjøpt, 
skal eie dem ifølge de a lover for 
innvielse som jeg har gitt.

30 Og etter at disse landom
råder er kjøpt, vil jeg holde a Is
raels hærstyrker skyldfrie når 
de tar sine egne landområder i 
besittelse som de tidligere har 
kjøpt for sine penger, og når 
de river ned mine fienders tårn 
som måtte være der, og adsprer 
deres vektere og b hevner meg 
på mine fiender inntil tredje og 
fjerde generasjon mot dem som 
hater meg.

31 Men la først min hær bli 
meget stor, og la den bli a hel
liggjort for meg så den kan bli 
skjønn som solen, klar som b må
nen, og at hennes bannere må 
være fryktinngytende for alle 
nasjoner,

32 så denne verdens riker blir 
tvunget til å erkjenne at Sions 
rike virkelig er det a rike som til
hører vår Gud og hans  Kristus, 
derfor, la oss b innordne oss un
der hennes lover.

33 Sannelig sier jeg dere, jeg 
anser det for nødvendig at de 
ledende eldster i min  kirke mot
tar sin a begavelse fra det høye i 
mitt hus som jeg har befalt skal 
bygges i mitt navn i Kirtland.

34 Og la de befalinger som jeg 
har gitt om Sion og hennes a lov, 
utføres og fullbyrdes etter at 
hun er forløst.

35 Det har vært en a kallets 
dag, men tiden for en utvelgel
sens dag er kommet, og la dem 
som er b verdige, bli utvalgt.

36 Og det skal bli tilkjennegitt 
for min tjener ved Åndens røst 
hvem som er a utvalgt, og de 
skal bli b helliggjort,

37 og i den grad de følger det 
a råd de får, skal de etter man
ge dager ha kraft til å utføre alt 
som vedrører Sion.

38 Og videre sier jeg dere, søk 

 26 a Joel 2:11.
 27 a 1M 47:1–12.
 28 a L&p 101:73.
  b L&p 42:35–36.
 29 a L&p 42:30.  

vs Forente orden;  
Innvie, 
innvielsesloven.

 30 a L&p 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b L&p 97:22.
 31 a vs Helliggjørelse.
  b Høys 6:10;  

L&p 5:14; 109:73.
 32 a Åp 11:15.  

vs Rike, Guds eller 
himmelens.

  b vs Myndigheter.
 33 a L&p 95:8–9.  

vs Begavelse.

 34 a dvs L&p 42 er kjent 
som “Loven”.

 35 a vs Kall, kalle, 
kalt av Gud.

  b vs Verdig, verdighet.
 36 a L&p 95:5.  

vs Utvelge, utvalgte, 
utvalgt (verb).

  b vs Helliggjørelse.
 37 a vs Råd.
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fred, ikke bare med det folk 
som har forulempet dere, men 
med alle mennesker,

39 og løft opp et a fredsbanner 
og send en fredserklæring til jor
dens ender,

40 og foreslå fredsavtaler for 

dem som har forulempet dere 
ifølge den Åndens røst som er 
i dere, og a alle ting skal tjene 
dere til gode.

41 Derfor, vær trofaste, og se, 
og gi akt, a jeg er med dere inntil 
enden. Slik er det. Amen.

 39 a vs Banner;  
Fred.

 40 a Rom 8:28;  
L&p 90:24; 100:15.

 41 a Mat 28:19–20.
106 1 a dvs Frihetens by, 

New York, og 

   områdene rundt.
 3 a Mat 6:33.
  b vs Rike, Guds eller 

himmelens.
  c Mat 10:10;  

L&p 31:5.
 4 a Jak brev 5:8.

  b vs Siste dager.
  c 1 Tess 5:2.
 5 a vs Lys,  Kristi lys.
  b Åp 16:15.
 7 a vs Verdiløs, 

forfengelig.
 8 a vs Nåde.

KAPITTEL 106
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 25. november 1834. Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. 
Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.

1–3: Warren  A. Cowdery blir 
kalt til lokal presiderende em-
bedsmann. 4–5: Det annet kom-
me vil ikke overraske lysets barn 
som en tyv. 6–8: Store velsignel-
ser følger dem som tjener trofast 
i Kirk en.

Det er min vilje at min tjener 
Warren  A. Cowdery skal ut
nevnes og ordineres til presi
derende høyprest i min  kirke i 
landområdet a Freedom og om
rådene rundt omkring,

2 og skal forkynne mitt evige 
evangelium og oppløfte sin røst 
og advare folk, ikke bare på sitt 
eget sted, men i de omkringlig
gende fylker,

3 og vie all sin tid til dette 
høye og hellige kall som jeg nå 
gir ham, og med all flid a søke 
b himmelens rike og dets rett
ferdighet, og alle ting som er 

nødvendig skal tillegges, for 
c arbeideren er sin lønn verd.

4 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, a Herrens komme er b nær, 
og det vil overraske verden 
c som en tyv om natten.

5 Derfor, bind omkring deres 
lender så dere kan være a lysets 
barn, og så den dagen ikke 
b kommer over dere som en tyv.

6 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, det var glede i himmelen 
da min tjener Warren bøyde seg 
for mitt septer og rev seg løs fra 
menneskenes list.

7 Derfor, velsignet er min tje
ner Warren, for jeg vil vise ham 
barmhjertighet, og til tross for 
a hans hjertes forfengelighet, vil 
jeg løfte ham opp hvis han vil 
ydmyke seg for meg.

8 Og jeg vil være ham a nådig 
og gi ham forvissning så han kan 
bli stående, og hvis han fortsetter 
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å være et trofast vitne og et lys 
for kirk en, har jeg beredt en 

krone for ham b i min Faders boli
ger. Slik er det. Amen.

KAPITTEL 107
Åpenbaring om prestedømmet gitt gjennom profeten Joseph Smith 
i Kirtland, Ohio, omkring april 1835. Selv om dette kapittelet ble 
nedtegnet i 1835, bekrefter de historiske protokollene at de fleste av 
versene  60 til og med 100 innlemmer en åpenbaring gitt gjennom 
 Joseph Smith den 11.  november 1831. Dette kapittelet har å gjøre 
med organiseringen av De tolvs quorum i februar og mars 1835. 
Profeten fremførte den trolig i nærvær av de som forberedte seg den 
3. mai 1835 til å dra på sin første quorumsmisjon.

1–6: Det er to prestedømmer, 
Det melkisedekske og Det aron-
ske. 7–12: De som har Det mel-
kisedekske prestedømme, har 
fullmakt til å virke i alle Kirk-
ens embeder. 13–17: Biskopsrå-
det presiderer over Det aronske 
prestedømme som forretter i ytre 
ordinanser. 18–20: Det melkise-
dekske prestedømme har nøklene 
til alle åndelige velsignelser, Det 
aronske prestedømme har nøklene 
til englers betjening. 21–38: Det 
første presidentskap, De tolv og 
De sytti utgjør de presiderende 
quorum, og deres avgjørelser 
skal tas i enighet og rettferdig-
het. 39–52: Den patriarkalske 
orden er opprettet fra Adam til 
Noah. 53–57: De hellige i for-
dums tid kom sammen i Adam-
ondi-Ahman, og Herren viste 
seg for dem. 58–67: De tolv skal 
organisere Kirk ens embedsmenn 
på riktig måte. 68–76: Biskoper 
virker som alminnelige dommere 

i Israel. 77–84: Det første presi-
dentskap og De tolv utgjør Kirk-
ens høyeste domstol. 85–100: 
Prestedømmets presidenter styrer 
sine respektive quorum.

Det er i kirk en to prestedøm
mer, nemlig Det a melkisedekske 
og Det b aronske, som omfatter 
Det levittiske prestedømme.

2 Grunnen til at det første 
kalles Det melkisedekske pres
tedømme, er at a Melkisedek var 
en så fremtredende høyprest.

3 Før hans tid ble det kalt Det 
hellige prestedømme etter a Guds 
Sønns orden.

4 Men av aktelse eller a ærbø
dighet for Det høyeste vesens 
navn og for å unngå å gjenta 
hans navn for ofte, ga de, el
ler kirk en i fordums tid, dette 
prestedømme navn etter Melki
sedek, eller Det melkisedekske 
prestedømme.

5 Alle andre stillinger eller 

 8 b Joh 14:2;  
Ether 12:32–34;  
L&p 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

107 1 a vs Melkisedekske 

   prestedømme, Det.
  b vs Aronske 

prestedømme, Det.
 2 a jso 1M 14:25–40 

(Tillegg);  

L&p 84:14;  
vs Melkisedek.

 3 a Alma 13:3–19;  
L&p 76:57.

 4 a vs Ærbødighet.
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 5 a L&p 84:29; 107:14.
 6 a 5M 10:8–9.
 7 a vs Eldste.
 8 a vs Myndighet.
 9 a L&p 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 a vs Høyprest.

  b L&p 121:34–37.
 13 a vs Aronske 

prestedømme, Det.
  b vs Aron, bror 

av Moses.
 14 a L&p 20:52; 107:5.
 15 a vs Biskop.

 16 a L&p 68:14–21; 
107:68–76.

 17 a vs Ordinere, 
ordinasjon.

  b L&p 68:15.
 18 a vs Nøkler, 

prestedømmets.

embeder i kirk en a utledes av 
dette prestedømme.

6 Men det er to avdelinger 
eller hovedgrupper, den ene 
er Det melkisedekske preste
dømme, og den andre er Det 
aronske eller a levittiske preste
dømme.

7 En a eldstes embede hører inn 
under Det melkisedekske pres
tedømme.

8 Det melkisedekske preste
dømme har retten til å preside
re, og har kraft og a myndighet 
over alle kirk ens embeder i alle 
verdens tidsaldre til å forvalte i 
åndelige ting.

9 Det høye prestedømmes 
a presidentskap etter Melkise
deks orden har rett til å virke i 
alle kirk ens embeder.

10 a Høyprester etter Det 
melkisedekske prestedømmes 
orden har b rett til å virke i sitt 
eget embede under president
skapets ledelse, når de forvalter 
i åndelige ting, og også i en eld
stes, en prests (i den levittiske 
orden), i en lærers, i en diakons 
og i et medlems embede eller 
stilling.

11 En eldste har adgang til å 
virke i hans sted når høypresten 
ikke er tilstede.

12 Høypresten og eldsten skal 
forvalte i åndelige ting i over
ensstemmelse med kirk ens 
pakter og bud, og de har rett 
til å virke i alle disse embeder 

i kirk en når ingen høyere myn
digheter er tilstede.

13 Det andre prestedømme 
kalles a Arons prestedømme 
fordi det ble overdratt til b Aron 
og hans etterkommere gjennom 
alle deres generasjoner.

14 Hvorfor det kalles det min
dre prestedømme, er fordi det 
er a utledet av det større eller 
Det melkisedekske prestedøm
me og har myndighet til å for
rette ytre ordinanser.

15 a Biskopsrådet er dette pres
tedømmes presidentskap og har 
dets nøkler eller myndighet.

16 Ingen mann har lovfestet 
rett til dette embede, til å ha 
dette prestedømmes nøkler, 
medmindre han er en a direkte 
etterkommer av Aron.

17 Men da en høyprest i Det 
melkisedekske prestedømme 
har myndighet til å virke i 
alle mindre embeder, kan han 
virke i en biskops embede når 
det ikke finnes en direkte et
terkommer av Aron, forutsatt 
at han blir kalt, beskikket og 
a ordinert til denne myndig
het under Det melkisedekske 
prestedømmes b presidentskaps 
hender.

18 Det høyere eller melkise
dekske prestedømmes kraft og 
myndighet er å ha a nøklene til 
alle kirk ens åndelige velsig
nelser,

19 å ha anledning til å motta 
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 19 a Alma 12:9–11;  
L&p 63:23; 84:19–22.  
vs Mysterier, Guds.

  b Heb 12:22–24.
  c vs Mellommann.
 20 a L&p 13; 84:26–27.
  b vs Ordinanser.

  c vs Dåp, døpe.
  d vs Syndsforlatelse.
 22 a vs Melkisedekske 

prestedømme, Det.
  b L&p 90:3, 6; 107:9, 

65–67, 78–84, 91–92.
  c vs Oppholde 

Kirk ens ledere.
 23 a L&p 107:33–35.
  b vs Apostel.
 25 a vs Sytti.
 30 a L&p 121:36.  

vs Rettferdig, 
rettferdighet.

a himmelens rikes mysterier, å 
få himlene åpnet for seg, å ha 
samfunn med b hovedforsamlin
gen og Den førstefødtes menig
het og nyte samfunn og nærvær 
med Gud Faderen og  Jesus, den 
nye pakts c mellommann.

20 Det mindre, eller aronske, 
prestedømmes kraft og myn
dighet er å ha a nøklene til eng
lers betjening og til å forrette i 
ytre b ordinanser, evangeliets 
bokstav, omvendelsens c dåp til 
d syndenes forlatelse, i overens
stemmelse med pakter og bud.

21 Nødvendigvis vil presiden
ter eller presiderende embeds
menn bli hentet fra eller utpekt 
blant dem som er ordinert til de 
forskjellige embeder i disse to 
prestedømmer.

22 Fra a Det melkisedekske 
prestedømme danner tre b pre
siderende høyprester, utvalgt 
av kirk en, utpekt og ordinert 
til dette embede og c oppholdt 
ved kirk ens tillit, tro og bønner, 
et quorum som utgjør Kirk ens 
presidentskap.

23 De a tolv omreisende råds
medlemmer er kalt til å være 
De tolv b apostler eller spesiel
le vitner om  Kristi navn i hele 
verden – og de skiller seg derfor 
fra andre embedsmenn i kirk
en gjennom de plikter deres kall 
gir dem.

24 Og de danner et quorum 
som i myndighet og kraft er 

likestilt med de tre før nevnte 
presidenter.

25 De a sytti er også kalt til 
å forkynne evangeliet og til å 
være spesielle vitner for hed
ningefolkene og for hele ver
den  – og de skiller seg derfor 
fra andre embedsmenn i kirk en 
gjennom de plikter deres kall 
gir dem.

26 Og de danner et quorum 
som i myndighet er likestilt med 
De tolv spesielle vitner, eller 
apostler, som er nevnt ovenfor.

27 Og enhver avgjørelse som 
noen av disse quorum tar, må 
være enstemmig, hvilket vil si 
at hvert medlem i det enkelte 
quorum må være enig i avgjø
relsen, slik at alle deres beslut
ninger innbyrdes har samme 
kraft og gyldighet.

28 Et kvalifisert flertall kan 
danne et quorum når omsten
dighetene gjør noe annet umu
lig,

29 men hvis så ikke er tilfelle, 
er deres beslutninger ikke beret
tiget til de samme velsignelser 
som avgjørelsene var i fordums 
tid i et quorum bestående av tre 
presidenter som ble ordinert et
ter Melkisedeks orden, og som 
var rettferdige og hellige menn.

30 De avgjørelser som tas i ett 
eller flere av disse quorum, skal 
fattes i all a rettferdighet, i hel
lighet og i hjertets ydmykhet, 
saktmodighet og langmodighet, 
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 30 b L&p 121:41.  
vs Dyd.

 31 a 2 Pet 1:5–8.
 33 a 1 Ne 13:42;  

3 Ne 16:4–13;  
L&p 90:8–9.

 34 a L&p 112:21.
 36 a vs Høyråd.
 38 a vs Sytti.
 39 a vs Evangelist;  

Patriark, patriarkalsk.
 41 a vs Adam.

  b 1M 5;  
L&p 84:6–16;  
Moses 6:10–25.

 42 a vs Set.

og i tro og b dyd og kunnskap, 
måtehold, tålmodighet, gud
fryktighet, broderlig vennlighet 
og kjærlighet.

31 For løftet er at hvis disse 
ting finnes hos dem i rikt mål, 
skal de ikke være a ufruktbare i 
Herrens kunnskap.

32 Og hvis noen avgjørelse i 
disse quorum blir tatt i urett
ferdighet, kan den legges frem 
for en hovedforsamling av de 
forskjellige quorum som ut
gjør de åndelige myndigheter i 
kirk en, i motsatt fall kan deres 
avgjørelse ikke ankes.

33 De tolv utgjør et omreisen
de presiderende høyråd som 
virker i Herrens navn, under 
ledelse av Kirk ens president
skap, i overensstemmelse med 
himmelens lov, for å bygge 
opp kirk en og ordne alle dens 
anliggender i alle nasjoner, 
først for a hedningefolkene og 
deretter for jødene.

34 De sytti skal handle i Her
rens navn under ledelse av De 
a tolv eller det omreisende høy
råd og skal bygge opp kirk en 
og ordne alle dens anliggender 
i alle nasjoner, først for hed
ningefolkene og deretter for 
jødene.

35 De tolv, som har nøklene, 
sendes ut for å åpne døren ved 
å forkynne Jesu  Kristi evangeli
um, og først for hedningefolke
ne og deretter for jødene.

36 De faste a høyråd i Sions 

staver danner et quorum som 
er likestilt i myndighet i alle 
beslutninger som angår kirk ens 
anliggender, med presidentska
pets eller det omreisende høy
råds quorum.

37 Høyrådet i Sion danner et 
quorum som i alle beslutninger 
som angår kirk en, er likestilt i 
myndighet med de tolvs råd i 
Sions staver.

38 Det er det omreisende 
høyråds plikt å tilkalle De a syt
ti, fremfor noen andre, når de 
trenger hjelp til å imøtekomme 
de forskjellige anmodninger 
om å forkynne og forvalte 
evangeliet.

39 Det er De tolvs ansvar i 
alle kirk ens store enheter å 
ordinere a evangelister slik de 
skal gjøres kjent for dem ved 
åpenbaring.

40 Dette prestedømmes orden 
ble opprettet for å gå fra far til 
sønn og tilhører rettmessig de 
direkte etterkommere av den 
utvalgte ætt som løftene ble 
gitt til.

41 Denne orden ble innstiftet 
i a Adams dager og gikk ned 
gjennom b slektslinjen på føl
gende måte:

42 Fra Adam til a Set, som ble 
ordinert av Adam i en alder av 
ni og seksti år og ble velsignet 
av ham tre år før hans (Adams) 
død, og fikk det løfte av Gud 
gjennom sin far at hans etter
kommere skulle bli Herrens 

LÆRE OG PAKTER 107:31–42 238



 43 a vs Fullkommen.
  b 1M 5:3.
 48 a vs Enok.
 49 a 1M 5:22;  

Heb 11:5;  
Moses 7:69.

  b vs Forvandlede 
skapninger.

 50 a vs Metusalah.
 52 a vs Noah, patriark 

i Bibelen.
 53 a vs Høyprest.
  b L&p 78:15; 116.  

vs Adamondi 
 Ahman.

 54 a L&p 128:21.  

vs Adam.
  b vs Mikael.
 55 a L&p 78:16.
 56 a Moses 5:10.
 58 a vs Apostel.
  b vs Ordinere, 

ordinasjon.

utvalgte, og at de skulle bli be
vart inntil jordens ende,

43 fordi han (Set) var en a full
kommen mann og var b sin fars 
uttrykte bilde og bare kunne 
skjelnes fra ham på grunn av 
sin alder.

44 Enos ble ordinert i en alder 
av ett hundre og fire og tredve 
år og fire måneder ved Adams 
hånd.

45 Gud kalte på Kenan i vill
marken i hans førtiende år, og 
han møtte Adam på vei til ste
det Shedolamak. Han var syv 
og åtti år gammel da han mot
tok sin ordinasjon.

46 Mahalalel var fire hundre 
og seks og nitti år og syv dager 
gammel da han ble ordinert av 
Adam, som også velsignet ham.

47 Jared var to hundre år 
gammel da han ble ordinert av 
Adam, som også velsignet ham.

48 a Enok var fem og tyve år 
gammel da han ble ordinert av 
Adam, og han var fem og seksti 
da Adam velsignet ham.

49 Og han så Herren, og han 
vandret med ham og var alltid 
for hans åsyn, og han a vandret 
med Gud i tre hundre og fem 
og seksti år og var således fire 
hundre og tredve år gammel da 
han ble b forvandlet.

50 a Metusalah var ett hundre 
år gammel da han ble ordinert 
ved Adams hånd.

51 Lamek var to og tredve år 
gammel da han ble ordinert ved 
Sets hånd.

52 a Noah var ti år gammel da 
han ble ordinert ved Metusa
lahs hånd.

53 Tre år før sin død sam
menkalte Adam: Set, Enos, 
Kenan, Mahalalel, Jared, Enok 
og Metusalah, som alle var 
a høyprester, samt de øvrige av 
sine rettferdige etterkommere, 
i dalen b AdamondiAhman 
og ga dem der sin siste velsig
nelse.

54 Og Herren viste seg for 
dem, og de sto opp og velsignet 
a Adam og kalte ham b Mikael, 
fyrsten, erkeengelen.

55 Og Herren trøstet Adam og 
sa til ham: Jeg har satt deg til å 
være den første, en mengde na
sjoner skal nedstamme fra deg, 
og du er en a fyrste over dem 
evindelig.

56 Og Adam sto opp midt i 
forsamlingen, og selv om han 
var nedbøyet av alder, var han 
fylt av Den hellige ånd og a for
utsa hva som skulle skje hans 
etterkommere ned til den siste 
generasjon.

57 Disse ting ble skrevet ned i 
Enoks bok og skal bli vitnet om 
når tiden er inne.

58 Det er også De a tolvs plikt 
å b ordinere og organisere alle 
andre embedsmenn i kirk en 
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 59 a L&p 43:2–9.
 60 a L&p 107:89–90.
 61 a L&p 107:87.
 62 a L&p 107:85–86.
 66 a L&p 107:9, 91–92.  

vs President.
 67 a vs Håndspåleggelse.
 68 a vs Biskop.
 69 a vs Melkisedekske 

prestedømme, Det.

  b L&p 68:14–24; 
84:18; 107:13–17.

 72 a L&p 58:17–18.

i overensstemmelse med den 
åpenbaring som sier:

59 Til  Kristi  kirke i Sions land 
som tillegg til kirk ens a lover 
med hensyn til kirk ens anlig
gender:

60 Sannelig sier jeg dere, sier 
Hærskarenes Herre, det må 
nødvendigvis være a presideren
de eldster til å presidere over 
dem som har en eldstes embede,

61 og også a prester til å pre
sidere over dem som har en 
prests embede,

62 og også lærere til å a presi
dere over dem som har en læ
rers embede, og på samme måte 
også med diakonene,

63 derfor, fra diakon til lærer 
og fra lærer til prest og fra prest 
til eldste, til hver især ettersom 
de blir utnevnt i overensstem
melse med kirk ens pakter og 
bud.

64 Og så følger Det høye pres
tedømme som er det største av 
alle.

65 Derfor er det nødvendig 
at en blir utnevnt fra Det høye 
prestedømme til å presidere 
over prestedømmet, og han 
skal kalles President for Kirk ens 
høye prestedømme,

66 eller med andre ord, Den 
a presiderende høyprest over 
Kirk ens høye prestedømme.

67 Fra ham gis adgang til å 
forrette ordinanser og gi velsig
nelser ved a håndspåleggelse, til 
kirk en.

68 Derfor er en biskops em
bede ikke likestilt med det, for 
en a biskops embede består i å 
forvalte alle timelige ting.

69 Likevel må en biskop utvel
ges fra a Det høye prestedømme 
hvis han ikke er en b direkte et
terkommer av Aron,

70 for hvis han ikke er en di
rekte etterkommer av Aron, kan 
han ikke ha nøklene til dette 
prestedømme.

71 Likevel kan en høyprest 
som er etter Melkisedeks orden, 
bli beskikket til å ta seg av ti
melige ting og ha kunnskap om 
dem ved Sannhetens Ånd,

72 og også til å være en a dom
mer i Israel, til å ivareta kirk ens 
anliggender og dømme over
tredere i henhold til lovene og 
ifølge de vitneprov som blir fo
relagt ham, og dette ved hjelp 
av sine rådgivere som han har 
valgt eller kommer til å velge 
blant kirk ens eldster.

73 Dette er den plikt en bis
kop har når han ikke er en 
direkte etterkommer av Aron, 
men er blitt ordinert til Det 
høye prestedømme etter Melki
sedeks orden.

74 På denne måten skal han 
være en dommer, ja, en al
minnelig dommer blant Sions 
innbyggere eller i en Sions 
stav eller i en enhet i kirk en 
hvor han skal bli beskikket til 
denne virksomhet, inntil Sions 
grenser blir utvidet og det blir 

LÆRE OG PAKTER 107:59–74 240



 76 a vs Nøkler, 
prestedømmets.

 78 a L&p 102:13, 28.
  b L&p 68:22.

 84 a vs Rettferdig, 
rettferdighet.

 85 a vs Diakon.
  b L&p 38:23; 

88:77–79, 118.
 86 a L&p 20:53–60.  

vs Lærer, Det aronske 
prestedømme.

nødvendig å utnevne flere bis
koper eller dommere i Sion eller 
andre steder.

75 Og hvis andre biskoper blir 
utnevnt, skal de virke på sam
me måte.

76 Men en direkte etterkom
mer av Aron har en lovfestet 
rett til å presidere over dette 
prestedømme, til å ha a nøklene 
til denne virksomhet, til å virke 
alene i biskopens embede uten 
rådgivere, men ikke til å sitte 
som dommer i Israel i en sak 
hvor en President i Det høye 
prestedømme etter Melkisedeks 
orden er tiltalt.

77 Og kjennelsen i noen av 
disse råd skulle være i overens
stemmelse med budet som sier:

78 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, de aller viktigste anlig
gender i kirk en og kirk ens aller 
a vanskeligste saker skal, hvis 
noen ikke er tilfreds med den 
kjennelse biskopen eller dom
merne er kommet frem til, over
leveres og forelegges kirk ens 
råd, Det høye prestedømmes 
b presidentskap.

79 Og presidentskapet for Det 
høye prestedømmes råd skal 
ha myndighet til å kalle andre 
høyprester, ja, til og med tolv, 
for å assistere som rådgivere, 
og på denne måten skal Det 
høye prestedømmes presi
dentskap og dets rådgivere ha 
myndighet til å avsi kjennelse 
på grunnlag av vitneprov ifølge 
kirk ens lover.

80 Og etter denne avgjørelse 
skal saken ikke lenger erind
res for Herren, for dette er det 
høyeste råd i Guds  kirke og en 
endelig avgjørelse når det fo
religger uoverensstemmelser i 
åndelige spørsmål.

81 Det er ingen som tilhører 
kirk en, som kan unndra seg 
dette kirk ens råd.

82 Og hvis en president i Det 
høye prestedømme faller i over
tredelse, skal han fremstilles for 
kirk ens vanlige råd som skal 
utvides med tolv rådgivere fra 
Det høye prestedømme.

83 Og deres avgjørelse om 
ham skal være endelig og gjøre 
slutt på all uenighet om ham.

84 På denne måten skal ingen 
kunne unndra seg Guds a rett
ferdighet og lover, for at alle 
ting kan bli gjort med orden 
og andektighet for ham ifølge 
sannhet og rettferdighet.

85 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, han som er president for 
en a diakons embede, er forplik
tet til å presidere over tolv dia
koner, til å sitte i råd med dem 
og til å b undervise dem i deres 
plikter og bygge hverandre 
opp slik det er gitt i henhold til 
paktene.

86 Og likeledes er presidenten 
for a lærernes embede forpliktet 
til å presidere over fire og tyve 
lærere og til å sitte i råd med 
dem og undervise dem i deres 
embedes plikter slik det er gitt 
i paktene.
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 87 a vs Prest, Det aronske 
prestedømme.

 88 a vs Biskop.
 89 a vs Eldste.
 90 a L&p 124:137.
 91 a L&p 107:9, 65–67.
  b L&p 28:2; 103:16–21.

 92 a Mosiah 8:13–18.  
vs Seer.

  b vs Åpenbaring.
  c L&p 21:1.  

vs Profet.
  d vs Gaver, Åndens.
 93 a L&p 107:38.  

vs Sytti.
 97 a L&p 124:138–139.
 99 a vs Plikt.
  b vs Flid.
 100 a L&p 58:26–29.  

vs Doven, dovenskap.
  b vs Verdig, verdighet.

87 Likeledes er presidenten for 
Arons prestedømme forpliktet 
til å presidere over åtte og førti 
a prester og sitte i råd med dem, 
til å undervise dem i deres em
bedes plikter slik det er gitt i 
paktene.

88 Denne president må være 
en a biskop, for dette er en av 
dette prestedømmes plikter.

89 Og videre er presidenten 
for a eldstenes embede forpliktet 
til å presidere over seks og nitti 
eldster og til å sitte i råd med 
dem og til å undervise dem i 
henhold til paktene.

90 Dette presidentskap adskil
ler seg fra De syttis president
skap og er tiltenkt dem som 
ikke a reiser ut i hele verden.

91 Og videre er presidenten 
for Det høye prestedømmes 
embede forpliktet til å a presi
dere over hele kirk en og være 
likesom b Moses,

92 se, her er visdom, ja, til å 
være en a seer, en b åpenbarer, en 
oversetter og en c profet som har 
alle de d gaver som Gud gir til 
kirk ens overhode.

93 Og det er ifølge det syn 
som viser De a syttis orden at de 
skulle ha syv presidenter til å 
presidere over seg, utvalgt blant 
De sytti.

94 Og den syvende av disse 
presidenter skal presidere over 
de seks.

95 Og disse syv presidenter 
skal velge andre sytti foruten de 
første sytti som de tilhører, og 
skal presidere over dem,

96 og likeledes andre sytti, 
inntil syv ganger sytti hvis 
arbeidet i vingården gjør det 
nødvendig og krever det.

97 Og disse sytti skal være 
a omreisende tjenere, først blant 
hedningefolkene og deretter 
blant jødene,

98 mens andre embedsmenn 
i kirk en, som ikke tilhører De 
tolv, og heller ikke De sytti, 
ikke er forpliktet til å reise 
blant alle nasjoner, men skal 
reise ettersom omstendighete
ne tillater, men de kan ha like 
høye og ansvarsfulle stillinger 
i kirk en.

99 Derfor, la enhver lære sin 
a plikt og med all b flid virke i det 
embede han er kalt til.

100 Den som er a doven, skal 
ikke være b verdig til å bestå, og 
den som ikke lærer sin plikt og 
ikke er Gud til behag, skal ikke 
være verdig til å bestå. Slik er 
det. Amen.
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KAPITTEL 108
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 
den 26.  desember 1835. Dette kapittelet ble mottatt etter anmod-
ning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt ordinert til en 
sytti, og som hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring 
for å tilkjennegi hans oppgave.

1–3: Lyman Sherman får tilgivelse 
for sine synder. 4–5: Han skal reg-
nes blant Kirk ens ledende eldster. 
6–8: Han blir kalt til å forkynne 
evangeliet og styrke sine brødre.

Sannelig, så sier Herren til 
deg, min tjener Lyman: Dine 
synder er deg tilgitt, fordi du 
har lyttet til min røst og har 
kommet hit i dag for å motta 
råd av ham som jeg har utpekt.

2 Derfor, la din sjel falle til a ro 
med hensyn til din åndelige 
tilstand, og motsett deg ikke 
lenger min røst.

3 Og stå opp og vær fra nå av 
mer omhyggelig med å holde 
dine løfter som du har gitt og 
gir, og du skal bli velsignet med 
overmåte store velsignelser.

4 Vent tålmodig inntil den 

a høytidelige forsamling skal 
sammenkalles av mine tjenere, 
da skal du huskes som en av de 
fremste av mine eldster, og ved 
ordinasjon få den samme rett 
som de øvrige av mine eldster 
som jeg har utvalgt.

5 Se, dette er Faderens a løfte 
til deg hvis du fortsetter å være 
trofast.

6 Og den dag skal komme da 
det skal oppfylles at du skal ha 
rett til å a forkynne mitt evange
lium hvor som helst jeg fra den 
tid av skal sende deg.

7 Derfor, a styrk dine brødre 
i alle dine samtaler, i alle dine 
bønner, i alle dine formaninger 
og i alt du gjør.

8 Og se og gi akt, jeg er med 
deg for å velsigne deg og a befri 
deg for evig. Amen.

108 2 a vs Hvile.
 4 a L&p 109:6–10.

 5 a L&p 82:10.
 6 a vs Misjonærarbeide.

 7 a Luk 22:31–32.
 8 a 2 Ne 9:19.

KAPITTEL 109
Bønn fremsagt ved innvielsen av tempelet i Kirtland, Ohio, den 
27.  mars 1836. Ifølge profetens skriftlige utsagn ble denne bønnen 
gitt til ham ved åpenbaring.

1–5: Kirtland tempel ble bygget 
som et sted Menneskesønnen kun-
ne komme til. 6–21: Det skal være 
et hus for bønn, faste, tro, lærdom, 
herlighet og orden og skal være et 

Guds hus. 22–33: Måtte de som 
ikke omvender seg og som går 
imot Herrens folk, gjøres til skam-
me. 34–42: Måtte de hellige gå 
frem i kraft og samle de rettferdige 
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109 1 a Alma 37:37;  
L&p 46:32.  
vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

  b Dan 9:4. 

   vs Pakt.
 2 a L&p 88:119.
 4 a 1 Kong 9:3.  

vs Tempel, 
Herrens hus.

  b 2 Ne 5:16.

 5 a L&p 124:27–28.
 6 a L&p 88:117–120.
 11 a L&p 38:32; 

105:11–12, 18, 33.
 12 a vs Herlighet.

til Sion. 43–53: Måtte de hellige 
bli befridd fra de forferdelige ting 
som skal utøses over de ugudeli-
ge i de siste dager. 54–58: Måtte 
nasjoner og folk og kirkesamfunn 
bli beredt til å motta evangeliet. 
59–67: Måtte jødene, lamanittene 
og hele Israel bli forløst. 68–80: 
Måtte de hellige bli kronet med 
herlighet og heder og oppnå evig 
frelse.

a Takk til ditt navn, O Herre, 
Israels Gud som holder din 
b pakt og viser barmhjertighet 
mot dine tjenere som vandrer 
rettskaffent for deg av hele sitt 
hjerte –

2 du som har befalt dine tjene
re å a bygge et hus til ditt navn 
på dette sted (Kirtland).

3 Og nå ser du, O Herre, at 
dine tjenere har gjort som du 
befalte.

4 Og nå ber vi deg, hellige Fa
der, i din elskede Sønns navn, 
 Jesus  Kristus, som er det eneste 
navn som kan bringe frelse til 
menneskenes barn, vi ber deg, 
O Herre, om å godta dette a hus 
som er våre, dine tjeneres b hen
ders verk, og som du befalte oss 
å bygge.

5 For du vet at vi har ut
ført dette arbeide under store 
trengsler, og i vår fattigdom har 
vi gitt av våre midler for å byg
ge et a hus til ditt navn, så Men
neskesønnen kunne ha et sted å 
åpenbare seg for sitt folk.

6 Og som du har sagt i en 
a åpenbaring gitt til oss hvor du 
kaller oss dine venner: Sammen
kall deres høytidelige forsam
ling som jeg har befalt dere,

7 og ettersom ikke alle har 
tro, søk derfor flittig og lær 
hverandre visdoms ord, ja, søk 
visdoms ord fra de beste bøker, 
søk lærdom ved studium og 
også ved tro,

8 organiser dere, forbered alt 
som er nødvendig, og bygg et 
hus, ja, et bønnens hus, et fas
tens hus, et troens hus, et lær
dommens hus, et herlighetens 
hus, et ordens hus, et Guds hus,

9 for at deres inngang kan 
skje i Herrens navn, for at der
es utgang kan skje i Herrens 
navn, for at alle deres hilsener 
kan skje i Herrens navn med 
oppløftede hender til Den Aller 
Høyeste.

10 Og nå, hellige Fader, vi ber 
deg om å stå oss, ditt folk, bi 
med din nåde, når vi sammen
kaller vår høytidelige forsam
ling, så det kan gjøres til din 
ære og med din guddommelige 
godkjennelse,

11 og på en slik måte at vi kan 
bli funnet verdige i dine øyne 
til å sikre en oppfyllelse av de 
a løfter du har gitt oss, ditt folk, i 
de åpenbaringer vi har mottatt,

12 så din a herlighet kan hvile 
over ditt folk og over dette ditt 
hus som vi nå innvier til deg, så 
det kan bli helliggjort og innviet 
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 20 a L&p 94:8–9; 97:15–17.
 21 a vs Ærbødighet.
 22 a vs Engler.

 23 a L&p 1:2.
 25 a Jes 54:17.
  b Ord 26:27;  

1 Ne 14:3; 22:14.
 26 a L&p 98:22.
  b 1 Kong 8:29.

til å være hellig og at ditt hellige 
nærvær alltid må være tilstede i 
dette hus,

13 og for at alle mennesker 
som går over terskelen i Her
rens hus, kan føle din kraft og 
føle seg tvunget til å erkjenne 
at du har helliggjort det, og at 
det er ditt hus og din hellighets 
sted.

14 Og måtte du gi, hellige Fa
der, at alle som skal tilbe i dette 
hus, kan lære visdoms ord fra 
de beste bøker, og at de kan 
søke lærdom ved studium og 
også ved tro, som du har sagt,

15 og at de kan vokse opp i 
deg og motta en fylde av Den 
hellige ånd og bli organisert 
i henhold til dine lover og bli 
forberedt til å motta alt som er 
nødvendig,

16 og at dette hus kan være et 
bønnens hus, et fastens hus, et 
troens hus, et herlighetens og et 
Guds hus, ja, ditt hus,

17 så ditt folks inngang i det
te hus alltid kan skje i Herrens 
navn,

18 så deres utgang fra dette 
hus alltid kan skje i Herrens 
navn,

19 og at alle deres hilsener kan 
skje i Herrens navn med hellige 
hender oppløftet til Den Aller 
Høyeste,

20 og at intet a urent skal tilla
tes å komme inn i ditt hus for å 
besmitte det,

21 og når noen av ditt folk 
begår en overtredelse, kan de 
hastig omvende seg og vende 

tilbake til deg og finne nåde for 
dine øyne og igjen få del i de 
velsignelser som du har lovet å 
utøse over dem som viser deg 
a ærbødighet i ditt hus.

22 Og vi ber deg, hellige Fa
der, at dine tjenere kan gå ut 
av dette hus væpnet med din 
kraft, og at ditt navn kan være 
hos dem og din herlighet være 
rundt om dem og dine a engler 
våke over dem,

23 og fra dette sted kan de i 
sannhet bære frem et overmåte 
stort og herlig budskap til a jor
dens ender, så de kan vite at 
dette er ditt verk, og at du har 
rakt ut din hånd for å oppfylle 
det du har talt ved dine profe
ters munn om de siste dager.

24 Vi ber deg, hellige Fader, at 
du vil grunnfeste det folk som 
skal tilbe og har en hederlig an
seelse og plass i dette ditt hus i 
alle generasjoner og i all evighet,

25 at intet våpen som blir a la
get mot dem, skal ha fremgang, 
at den som graver en b grav for 
dem, skal falle i den selv,

26 at intet ugudelig forbund 
skal ha makt til å oppstå og a få 
overhånd over ditt folk som 
b ditt navn skal hvile over i dette 
hus,

27 og hvis noe folk reiser seg 
mot dette folk, vil din vrede bli 
opptent mot dem,

28 og hvis de slår dette folk, 
vil du slå dem, og du vil kjempe 
for ditt folk som du gjorde på 
stridens dag, så de kan befris 
fra alle sine fiender.
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 30 a Jes 28:17;  
Mosiah 12:6;  
L&p 29:16.

  b 3 Ne 21:19–21.
 32 a vs Åk.
 34 a Rom 3:23; 5:12.  

vs Synd.

 35 a vs Salve.
 36 a vs Tungemålsgaven.
  b Apg 2:1–3.
 37 a L&p 84:5; 109:12.  

vs Herlighet.
 38 a vs Vitne,  

vitnesbyrd.

  b Jes 8:16;  
L&p 1:8.

  c vs Jord – Jordens 
renselse.

 39 a Jes 35:10.

29 Vi ber deg, hellige Fader, at 
du vil ydmyke og forferde og 
bringe skam og forvirring over 
alle dem som ute i verden har 
satt falske rykter i omløp om 
din tjener eller om andre tjene
re, hvis de ikke vil omvende seg 
når det evige evangelium blir 
forkynt i deres ører,

30 og at alle deres gjerninger 
må gjøres til intet og feies bort 
av a hagl og av de straffedom
mer som du i din vrede vil sen
de over dem, så det kan bli slutt 
på b løgn og bakvaskelser mot 
ditt folk.

31 For du vet, O Herre, at dine 
tjenere har vært uskyldige frem 
for deg når de har båret vitnes
byrd om ditt navn, for hvilket 
de har lidd alt dette.

32 Derfor ber vi deg innsten
dig om å bli fullt og helt befridd 
fra dette a åk.

33 Ta det bort, O Herre, ta det 
bort fra dine tjeneres nakke 
med din kraft, så vi kan stå opp 
midt iblant denne generasjon 
og gjøre din gjerning.

34 O Jehova, ha barmhjertig
het med dette folk, og ettersom 
alle mennesker a synder, tilgi 
ditt folks overtredelser, og la 
dem bli utslettet for evig.

35 La a dine tjeneres salvelse bli 
beseglet på dem med kraft fra 
det høye,

36 la den bli fullbyrdet på dem 
som på pinsefestens dag, la 

a tungemålsgaven bli utøst over 
ditt folk likesom b tunger av ild 
som deler seg, og la dem bli ty
det.

37 Og la ditt hus bli fylt av 
din a herlighet som av et veldig 
stormvær.

38 Ifør dine tjenere paktens 
a vitnesbyrd så de, når de går 
ut for å forkynne ditt ord, kan 
b besegle loven og forberede 
dine helliges hjerter på alle de 
straffedommer som du i din 
vrede er i ferd med å sende 
over c jordens innbyggere på 
grunn av deres overtredelser, 
så ditt folk ikke blir motløse på 
trengselens dag.

39 Og hvilken som helst by 
dine tjenere kommer til, og 
folket i byen mottar deres vit
nesbyrd, la din fred og din 
frelse være over denne by, så 
de kan samle de rettferdige ut 
av denne by, så de kan komme 
med evighetens frydesang ut til 
a Sion eller til hennes staver, de 
steder du har utpekt.

40 Og før dette er utført, la 
ikke dine straffedommer kom
me over denne by.

41 Og hvilken som helst by 
dine tjenere kommer til, og 
folket i byen ikke mottar dine 
tjeneres vitnesbyrd, og dine 
tjenere advarer og formaner 
dem til å la seg frelse fra den
ne gjenstridige generasjon, la 
det gå slik med denne by som 
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 43 a vs Sjel.
 44 a vs Nåde.
 45 a vs Siste dager.
 48 a vs Medlidenhet.
 49 a Sal 13:1–2.

  b vs Martyr, martyrium.
 50 a vs Barmhjertig, 

barmhjertighet.
 51 a L&p 100:13; 105:2.
 54 a 1 Pet 2:13–15;  

L&p 98:5–7;  
101:77, 80.  
vs Grunnlov.

du har talt ved dine profeters 
munn.

42 Men vi bønnfaller deg, O 
Jehova, befri du dine tjenere fra 
deres hender og rens dem for 
deres blod.

43 O Herre, vi gleder oss ikke 
over våre medmenneskers øde
leggelse, deres a sjeler er dyreba
re for deg,

44 men ditt ord må oppfylles. 
Hjelp dine tjenere til å si med 
din a nådes bistand: Din vilje 
skje, O Herre, og ikke vår.

45 Vi vet at du har uttalt ved 
dine profeters munn forferde
lige ting om de ugudelige i de 
a siste dager  – at du vil utøse 
dine straffedommer uten mål,

46 derfor, O Herre, befri ditt 
folk fra de ugudeliges ulykke, 
sett dine tjenere istand til å be
segle loven og binde vitnesbyr
det fast, så de kan være beredt 
til oppbrenningens dag.

47 Vi ber deg, O hellige Fader, 
om å huske dem som er blitt 
drevet bort fra sine arveland 
av innbyggerne i Jackson fylke, 
Missouri, og bryt, O Herre, det
te lidelsens åk som er blitt lagt 
på dem.

48 Du vet, O Herre, at de har 
vært meget undertrykket og 
plaget av ugudelige mennes
ker, og våre hjerter er a fylt av 
sorg på grunn av deres tunge 
byrder.

49 O Herre, a hvor lenge vil 
du tillate dette folk å tåle disse 

plager og de uskyldiges rop å 
stige opp for dine ører og deres 
b blod å stå som et vitnesbyrd 
for deg, før du trer frem med 
ditt vitnesbyrd til deres forsvar?

50 Ha a barmhjertighet, O Her
re, med den ugudelige pøbel 
som har forfulgt ditt folk, så de 
slutter å plyndre og så de om
vender seg fra sine synder, hvis 
omvendelse er å finne.

51 Men hvis de ikke vil, da 
blott din arm, O Herre, og a for
løs det du utpekte til et Sion for 
ditt folk.

52 Og hvis det ikke kan skje 
på noen annen måte for at ditt 
folks sak ikke skal gå tapt for 
deg, måtte din vrede bli opptent 
og din harme komme over dem, 
så de visner bort under himmel
en, både rot og gren.

53 Men i den grad de omven
der seg, er du nådig og barm
hjertig og vender din vrede 
bort når du skuer din Salvedes 
åsyn.

54 Ha barmhjertighet, O Her
re, med alle jordens nasjoner, 
ha barmhjertighet med dem 
som styrer vårt land, måtte de 
prinsipper som så hederlig og 
edelt ble forsvart av våre fedre, 
nemlig vårt lands a grunnlov, bli 
grunnfestet for evig.

55 Kom ihu jordens konger, 
fyrster, de edle og store og alle 
mennesker og kirkesamfunn, 
alle de fattige, de trengende og 
lidende på jorden,
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 56 a vs Sannhet.
 57 a L&p 20:16; 76:22–24.
 59 a Jes 54:2.
  b vs Israel – Israels 

innsamling.
  c Mat 24:22.
 60 a 1 Ne 13:1–32; 

15:13–18.
 62 a 3 Ne 20:29.  

vs Jerusalem.

 63 a vs David.
 64 a Sak 12:6–9;  

Mal 3:4;  
L&p 133:13, 35.  
vs Juda.

  b 1M 17:1–8.  
vs Lovede land, Det.

 65 a 2 Ne 30:3;  
Alma 46:23–24;  
3 Ne 20:15–21;  

L&p 19:27.
  b 2 Ne 30:6;  

3 Ne 21:20–22.  
vs Omvende, 
omvendelse.

 67 a vs Israel – Israels 
innsamling.

 68 a vs Pakt.
  b vs Jehova.

56 så deres hjerter kan bløtgjø
res når dine tjenere går ut fra 
ditt hus, O Jehova, for å bære 
vitnesbyrd om ditt navn, så 
deres fordommer kan vike for 
a sannheten og ditt folk finne 
nåde for alles øyne,

57 så alle jordens ender kan 
vite at vi, dine tjenere, har a hørt 
din røst og at du har sendt oss,

58 så dine tjenere, Jakobs søn
ner, kan samle de rettferdige 
blant alle disse for å bygge en 
hellig by til ditt navn, som du 
har befalt dem.

59 Vi ber deg at du vil utpe
ke andre Sions a staver foruten 
denne som du har utpekt, så 
b ditt folks innsamling kan rulle 
frem med stor kraft og velde, 
så ditt verk kan c fremskyndes i 
rettferdighet.

60 Disse ord, O Herre, har vi 
talt til deg, om de åpenbaringer 
og bud du har gitt til oss som 
regnes blant a hedningefolkene.

61 Men du vet at du har en 
stor kjærlighet for Jakobs barn 
som i lang tid har vært adspredt 
på fjellene på en mørk og over
skyet dag.

62 Vi ber deg derfor om å ha 
barmhjertighet med Jakobs 
barn, så a Jerusalem fra denne 
time kan begynne å bli forløst,

63 og at trelldommens åk kan 

begynne å bli løftet av a Davids 
hus,

64 og a Judas barn kan begynne 
å vende tilbake til de b landom
råder du ga deres far Abraham,

65 og se til at a levningene av 
Jakob som har vært forbannet 
og slått på grunn av sin overtre
delse, b vender om fra sin ville 
og barbariske tilstand til fylden 
av det evige evangelium,

66 så de legger ned sine blo
dige våpen og slutter å gjøre 
opprør.

67 Og måtte alle adspredte 
levninger av a Israel som er blitt 
drevet til jordens ender, kom
me til kunnskap om sannheten, 
tro på Messias og bli forløst fra 
undertrykkelse og juble for ditt 
åsyn.

68 O Herre, kom din tjener Jo
seph Smith jr. ihu og alle hans 
lidelser og forfølgelser  – hvor
dan han sluttet en a pakt med 
b Jehova og har gitt deg løfter, O 
du mektige Jakobs Gud – og at 
du har gitt ham bud og at han 
oppriktig har anstrengt seg for 
å gjøre din vilje.

69 Ha barmhjertighet, O Herre, 
med hans hustru og barn så de 
kan bli opphøyet i din nærhet 
og bli bevart ved din styrkende 
hånd.

70 Ha barmhjertighet med alle 
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 72 a Dan 2:44–45;  
L&p 65:2.

 73 a Høys 6:10;  
L&p 5:14; 105:31.

 74 a L&p 133:21–22, 40.
  b Jes 40:4;  

Luk 3:5;  

L&p 49:23.
 75 a 1 Tess 4:17.
 76 a Åp 7:13–15;  

2 Ne 9:14.
  b vs Krone;  

Opphøyelse.
  c vs Glede.

  d Heb 12:1–11;  
L&p 58:4.

 77 a vs Herlighet.
 79 a Jes 6:1–2.
  b vs Guds Lam.
 80 a Sal 132:16.

deres nære slektninger, så deres 
fordommer kan smuldre hen og 
feies bort som med en flodbøl
ge, så de kan vende om og bli 
forløst sammen med Israel og 
vite at du er Gud.

71 Kom ihu presidentene, 
O Herre, ja, alle presidentene 
i din  kirke, så din høyre hånd 
kan opphøye dem med alle 
deres familier og nære slekt
ninger, så deres navn kan bli 
bevart og husket til evig tid fra 
generasjon til generasjon.

72 Kom ihu hele din  kirke, O 
Herre, med alle deres familier 
og alle deres nære slektninger, 
med alle deres syke og liden
de, med alle jordens fattige og 
saktmodige, så a det rike du har 
opprettet, men ikke med hen
der, kan bli et stort fjell og fylle 
hele jorden,

73 så din  kirke kan komme ut 
av villmarkens mørke og skin
ne, skjønn som a månen, klar 
som solen og fryktelig som en 
hær med bannere,

74 og være prydet som en 
brud på den dag da du skal 
trekke himmelens slør til side 
og få a fjellene til å senkes for 
ditt åsyn og b dalene til å heves 
og de ujevne steder til å jevnes, 
så jorden kan fylles med din 
herlighet,

75 så vi, når basunen skal lyde 

for de døde, kan bli a tatt opp i 
skyen for å møte deg, så vi all
tid kan være hos Herren,

76 så våre klær kan være rene 
og vi kan bli iført rettferdighet
ens a kapper, med palmer i våre 
hender og herlighetens b kroner 
på våre hoder, og høste evig 
c glede for alle våre d lidelser.

77 O Herre, Allmektige Gud, 
hør oss i disse våre bønner 
og svar oss fra himmelen, din 
hellige bolig, hvor du sitter på 
din trone med a herlighet, her
redømme, heder, velde, rettfer
dighet, sannhet, barmhjertighet, 
makt, majestet, dom og en uen
delig fylde fra all evighet til all 
evighet.

78 O hør, O hør, O hør oss, O 
Herre, og besvar disse bønner 
og godta innvielsen til deg av 
dette hus som er våre henders 
gjerning og som vi har bygget 
til ditt navn,

79 og også denne  kirke så du 
kan gi den ditt navn. Og hjelp 
oss ved din Ånds kraft, så vi 
kan blande våre røster med de 
klare, skinnende a serafer som 
omgir din trone, og synge med 
jubel og hyllest: Hosianna til 
Gud og b Lammet!

80 Og la disse dine salvede bli 
a ikledd frelse og dine hellige 
rope høyt av glede. Amen og 
amen.
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KAPITTEL 110
Syn gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i tempelet i 
Kirtland, Ohio, den 3.  april 1836. Foranledningen var et møte på 
sabbatsdagen. I Joseph Smiths historie fremgår det: “Om ettermid-
dagen bisto jeg de andre presidentene med å dele ut Herrens nadverd 
til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var 
å forrette ved nadverdsbordet denne dagen. Etter å ha utført denne 
handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til forhøyningen, hvor for-
hengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte 
jeg ned i høytidelig og stille bønn. Da vi reiste oss etter bønnen, ble 
følgende syn vist oss begge.”

1–10: Herren Jehovah viser seg i 
all sin herlighet og godtar Kirt-
land tempel som sitt hus. 11–12: 
Moses og Elias viser seg begge og 
overgir sine nøkler og evangelie-
utdelinger. 13–16: Elijah vender 
tilbake og overgir nøklene til sin 
evangelieutdeling slik Malaki had-
de lovet.

a Sløret ble tatt bort fra våre 
sinn, og b vår forstands øyne ble 
åpnet.

2 Vi så Herren stående på for
høyningens brystvern, foran 
oss, og under hans føtter var en 
brolegning med rent gull i farve 
som rav.

3 a Hans øyne var som en ilds
lue, håret på hans hode var 
hvitt som nyfallen sne, b hans 
åsyn skinte klarere enn solen, 
og c hans stemme var som lyden 
av mektige fossefall, ja, endog 
d Jehovahs røst som sa:

4 Jeg er a den første og den 
siste, jeg er b han som lever, jeg 
er han som ble slått ihjel, jeg er 
deres c talsmann hos Faderen.

5 Se, deres synder er dere a til
gitt, dere er rene for meg, der
for, løft deres hode og fryd dere.

6 La deres brødres hjerte fryde 
seg, og la hele mitt folks hjerte 
fryde seg, de som med sin styr
ke har a bygget dette hus til mitt 
navn.

7 For se, jeg har a godtatt det
te b hus, og mitt navn skal være 
her, og jeg vil åpenbare meg for 
mitt folk i barmhjertighet i dette 
hus.

8 Ja, jeg vil a vise meg for mine 
tjenere og tale til dem med min 
egen røst hvis mitt folk vil hol
de mine bud og ikke b besmitter 
dette c hellige hus.

9 Tusener, ja, tituseners hjer
ter skal storlig fryde seg på 
grunn av de a velsignelser som 

110 1 a vs Slør.
  b L&p 76:12, 19; 

136:32; 138:11.
 3 a Åp 1:14.
  b Åp 1:16;  

JS – H 1:17.
  c Esek 43:2;  

Åp 1:15; 

   L&p 133:21–22.
  d vs Jehova.
 4 a vs Førstefødte.
  b 5M 5:24.
  c vs Talsmann.
 5 a vs Tilgi.
 6 a L&p 109:4–5.
 7 a 2 Krøn 7:16.

  b vs Tempel, 
Herrens hus.

 8 a L&p 50:45.
  b L&p 97:15–17.
  c vs Hellig.
 9 a 1M 12:1–3;  

L&p 39:15;  
Abr 2:8–11.
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skal utøses og den b begavelse 
mine tjenere har mottatt i dette 
hus.

10 Og ryktet om dette hus 
skal nå ut til fremmede land, 
og dette er begynnelsen til den 
velsignelse som skal bli a utøst 
over mitt folks hoder. Slik er 
det. Amen.

11 Etter at dette a syn var slutt, 
ble himlene åpnet for oss igjen, 
og b Moses viste seg for oss og 
overga oss c nøklene til d Israels 
innsamling fra jordens fire hjør
ner og til å føre de ti stammer 
fra landet i e nord.

12 Etter dette viste a Elias seg 
og overga b Abrahams c evange
lieutdeling og sa at i oss og vår 
ætt skulle alle generasjoner et
ter oss bli velsignet.

13 Etter at dette syn var slutt, 

ble et annet stort og herlig 
syn brått vist oss, for profeten 
a Elijah, som ble b tatt opp til 
himmelen uten å smake døden, 
sto foran oss og sa:

14 Se, tiden er nå her som ble 
uttalt ved Malakis munn da 
han vitnet om at han (Elijah) 
skulle bli sendt før Herrens 
store og forferdelige dag kom
mer –

15 for å a vende fedrenes 
hjerter til barna og barna til 
fedrene, for at ikke hele jorden 
skulle bli slått med en forban
nelse –

16 derfor er nøklene til denne 
evangelieutdeling overgitt i 
deres hender, og ved dette kan 
dere vite at a Herrens store og 
forferdelige dag er nær, ja, for 
døren.

 9 b L&p 95:8.  
vs Begavelse.

 10 a L&p 105:12.
 11 a vs Syn.
  b Mat 17:3.
  c vs Nøkler, 

prestedømmets.
  d Jak bok 6:2;  

L&p 29:7.  

vs Israel – Israels 
innsamling.

  e L&p 133:26–32.  
vs Israel – Israels 
ti tapte stammer.

 12 a vs Elias.
  b Gal 3:6–29.  

vs Pakten med 
Abraham.

  c vs Evangelieutdeling.
 13 a vs Elijah.
  b vs Forvandlede 

skapninger.
 15 a JS – H 1:38–39.  

vs Frelse for de døde;  
Slektshistorie.

 16 a vs Siste dager.

KAPITTEL 111
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massa-
chusetts, den 6.  august 1836. På denne tiden hadde Kirk ens ledere 
satt seg i stor gjeld på grunn av deres arbeide i Kirk ens tjeneste. Da 
de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste 
profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra 
Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden, samtidig som de 
forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirk ens anliggender og 
forkynte også noe. Da det viste seg at de ikke ville få tak i noen pen-
ger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende 
forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.
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1–5: Herren ivaretar sine tjeneres 
timelige behov. 6–11: Han vil vise 
Sion barmhjertighet og ordne alle 
ting til sine tjeneres beste.

Jeg, Herren deres Gud, ser ikke 
med mishag på dere fordi dere 
har foretatt denne reisen, til 
tross for deres dårskap.

2 Jeg har store skatter til dere i 
denne by som vil være til gavn 
for Sion og mange mennesker 
i denne by, som jeg ved deres 
medvirkning vil samle og ta ut 
når tiden er inne, og som vil 
være til Sions gavn.

3 Derfor er det viktig at dere 
blir kjent med mennesker i den
ne by ettersom dere blir ledet, 
og slik det skal tilkjennegis for 
dere.

4 Og det skal skje at når tiden 
er inne, vil jeg gi denne by i 
deres hender, og dere skal ha så 
stor makt over den at de ikke 
skal oppdage deres hemmelig

heter, og dens rikdom av gull 
og sølv skal bli deres.

5 Vær ikke bekymret for deres 
a gjeld, for jeg vil gi dere evne til 
å betale den.

6 Vær ikke bekymret for Sion, 
for jeg vil vise henne barmhjer
tighet.

7 Bli på dette sted og i områ
dene rundt omkring.

8 Og det sted hvor jeg hoved
sakelig vil dere skal være, skal 
bli tilkjennegitt for dere ved 
min Ånds kraft og a fred som 
skal strømme til dere.

9 Dette sted kan dere få ved å 
leie. Og søk flittig etter denne 
bys første innbyggere og grunn
leggere,

10 for det er mer enn én skatt 
til dere i denne by.

11 Vær derfor a kloke som slan
ger, men likevel uten synd, og 
jeg vil ordne alt til deres b beste 
etter hvert som dere er istand til 
å ta imot det. Amen.

111 5 a L&p 64:27–29.
 8 a L&p 27:16. 

   vs Fred.
 11 a Mat 10:16.

  b Rom 8:28;  
L&p 90:24; 100:15.

KAPITTEL 112
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh 
i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837, angående Lammets Tolv apostler. 
Denne åpenbaringen ble mottatt på den dagen da eldstene Heber C. 
Kimball og Orson Hyde for første gang forkynte evangeliet i Eng-
land. Thomas  B. Marsh var på denne tiden president for De tolv 
apostlers quorum.

1–10: De tolv skal bringe evange-
liet ut og heve advarselens røst for 
alle nasjoner og folk. 11–15: De 
skal ta sitt kors opp, følge  Jesus 
og fø Hans får. 16–20: De som 
tar imot Det første presidentskap, 

tar imot Herren. 21–29: Et mørke 
dekker jorden, og bare de som tror 
og blir døpt, vil bli frelst. 30–34: 
Det første presidentskap og De 
tolv har nøklene til evangelieutde-
lingen i tidenes fylde.
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112 1 a Apg 10:4.
  b L&p 18:28.
 3 a Mat 23:12;  

Luk 14:11.
 4 a Mat 9:2; Joh 16:33.
  b L&p 18:6; 90:8–9.
  c L&p 19:27.
 5 a Jud 1:3.

  b L&p 1:4–5.
 6 a Sal 125:1.
 7 a Ef 6:13–17.
 8 a vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
 10 a Ord 18:12.
 11 a Mat 5:43–48.  

vs Kjærlighet;  

Nestekjærlighet.
 12 a vs  Jesus  Kristus – 

Navn, påta dere 
 Kristi navn.

 13 a vs Friste, fristelse.
  b Joh 16:33;  

Åp 7:13–14;  
L&p 58:3–4.

Sannelig, så sier Herren til 
deg min tjener Thomas: Jeg 
har hørt dine bønner, og dine 
almisser har steget opp for meg 
til a påminnelse om disse dine 
brødre som ble utvalgt til å 
bære vitnesbyrd om mitt navn 
og b bringe det ut til alle nasjo
ner, slekter, tungemål og folk 
og ordinert av mine tjeneres 
hånd.

2 Sannelig sier jeg deg, det har 
vært noen få ting i ditt hjerte og 
med deg, som jeg, Herren, ikke 
hadde velbehag i.

3 Ikke desto mindre, i den 
grad du har a fornedret deg selv, 
skal du bli opphøyet, derfor: 
Alle dine synder er deg tilgitt.

4 La ditt hjerte være a ved godt 
mot for mitt åsyn, og du skal 
bære vitnesbyrd om mitt navn, 
ikke bare for b hedningefolkene, 
men også for c jødene, og du 
skal sende mitt ord ut til jor
dens ender.

5 a Strev du derfor morgen et
ter morgen, dag etter dag, og la 
din b advarsels røst gå ut, og når 
natten kommer, la ikke jordens 
innbyggere slumre på grunn av 
din tale.

6 La din bolig bli kjent i Sion, 
og a flytt ikke ditt hus, for jeg, 
Herren, har et stort arbeide 
du skal utføre ved å gjøre mitt 
navn kjent blant menneskenes 
barn.

7 a Bind derfor omkring dine 
lender for arbeidet. Sett også 
sko på dine føtter, for du er ut
valgt, og din sti går blant fjelle
ne og blant mange nasjoner.

8 Og ved ditt ord skal mange 
høyreiste bli a ydmyket, og ved 
ditt ord skal mange ringe bli 
opphøyet.

9 Din røst skal være en iret
tesettelse for overtrederen, og 
ved din irettesettelse skal bak
talerens tunge slutte med å tale 
svik.

10 Vær du a ydmyk, og Her
ren din Gud skal lede deg ved 
hånden og gi deg svar på dine 
bønner.

11 Jeg kjenner ditt hjerte og 
har hørt dine bønner angående 
dine brødre. La ikke din a kjær
lighet være større for dem enn 
for mange andre, men la din 
kjærlighet til dem være som til 
deg selv, og la din kjærlighet 
gå ut til alle mennesker og til 
alle som elsker mitt navn.

12 Og be for dine brødre, De 
tolv. Forman dem strengt for 
mitt navns skyld, tal dem til ret
te for alle deres synder, og vær 
dere trofaste mot meg for mitt 
a navns skyld.

13 Og etter deres a fristelser og 
mange b trengsler, se, da vil jeg, 
Herren, lete etter dem, og hvis 
de ikke forherder sine hjerter 
og ikke er hårdnakket mot meg, 
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 13 c 3 Ne 18:32.  
vs Omvende, 
omvendelse.

 14 a Mat 16:24.  
jso Mat 16:25–26 
(Tillegg);  
Luk 9:23.

  b Joh 21:15–17.
 15 a vs Opprør.
  b L&p 28:7.  

vs Nøkler, 

prestedømmets.
 17 a vs Rigdon, Sidney.
  b vs Smith, Hyrum.
 19 a 1 Kor 16:9;  

L&p 118:3.
 20 a L&p 84:35–38.
 21 a L&p 107:34–35.
  b vs Myndighet.
 22 a vs Lydighet, lydig, 

(ad)lyde; Lytte.
 23 a Jes 60:2;  

Mika 3:6;  
L&p 38:11.  
vs Frafall – Frafall 
i den første 
kristne  kirke.

  b L&p 10:20–23.
 24 a vs Hevn.
  b L&p 124:8.
 25 a 1 Pet 4:17–18.
 26 a Mat 7:21–23;  

L&p 41:1; 56:1.

skal de komme til c omvendelse 
og jeg vil helbrede dem.

14 Nå sier jeg til deg, og det 
jeg sier til deg, sier jeg til alle De 
tolv: Stå opp og bind omkring 
deres lender, ta deres a kors opp, 
følg meg og b fø mine får.

15 Opphøy ikke dere selv, a sett 
dere ikke opp mot min tjener 
Joseph, for sannelig sier jeg 
dere, jeg er med ham og min 
hånd skal være over ham, og de 
b nøkler som jeg har gitt til ham 
og også til dere, skal ikke bli 
tatt fra ham før jeg kommer.

16 Sannelig sier jeg deg min 
tjener Thomas, du er mannen 
jeg har utvalgt til å ha nøklene 
til mitt rike for De tolv ute blant 
alle nasjoner –

17 så du kan være min tjener 
til å låse opp rikets dør på alle 
steder hvor min tjener Joseph 
og min tjener a Sidney og min 
tjener b Hyrum ikke kan komme,

18 for på dem har jeg en kort 
tid lagt ansvaret for alle menig
hetene.

19 Derfor, hvor som helst de 
sender dere, skal dere dra, og jeg 
vil være med dere, og hvor som 
helst dere forkynner mitt navn, 
skal en a vid dør bli åpnet for 
dere, så de kan motta mitt ord.

20 Den som a mottar mitt ord, 

mottar meg, og den som mot
tar meg, mottar dem, Det før
ste presidentskap, som jeg har 
sendt og som jeg for mitt navns 
skyld har satt til å være rådgi
vere for dere.

21 Og videre sier jeg dere at 
hvem som helst dere sender i 
mitt navn ved deres brødre, a De 
tolvs røst, som er tilbørlig an
befalt og b bemyndiget av dere, 
skal ha kraft til å åpne mitt ri
kes dør for enhver nasjon hvor 
som helst dere sender dem,

22 i den grad de ydmyker seg 
for meg og forblir i mitt ord og 
a lytter til min Ånds røst.

23 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, a mørke dekker jorden og 
et tett mørke menneskenes sinn, 
og alt kjød er blitt b fordervet for 
mitt åsyn.

24 Se, a hevn kommer hastig 
over jordens innbyggere, en 
vredens dag, en oppbrennin
gens dag, en dag med ødeleg
gelse, med b gråt, med sorg og 
med klage, og som en hvirvel
vind skal den komme over hele 
jordens overflate, sier Herren.

25 Og med mitt hus skal den 
a begynne, og fra mitt hus skal 
den gå ut, sier Herren,

26 først blant dem av dere, 
sier Herren, som har a hevdet 
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å kjenne mitt navn og ikke 
har b kjent meg, og har c spot
tet meg i mitt hus’ midte, sier 
Herren.

27 Derfor, se til at dere ikke 
bekymrer dere for min kirkes 
anliggender på dette sted, sier 
Herren.

28 Men a rens deres hjerter for 
meg, og b gå så ut i all verden 
og forkynn mitt evangelium for 
enhver skapning som ikke har 
mottatt det,

29 og den som a tror og blir 
b døpt, skal bli frelst, og den som 
ikke tror og ikke blir døpt, skal 
bli c fordømt.

30 For til dere, De a tolv, og til 
dem, Det b første presidentskap, 
som sammen med dere er ut
pekt til å være deres rådgivere 
og deres ledere, er dette pres
tedømmes myndighet gitt i de 
siste dager og for siste gang i 

det som er c evangelieutdelingen 
i tidenes fylde,

31 Og denne myndighet har 
dere sammen med alle dem 
som på noe tidspunkt fra skap
elsens begynnelse, har mottatt 
en evangelieutdeling,

32 for sannelig sier jeg dere, 
a nøklene til den evangelieutde
ling som dere har mottatt, har 
b kommet ned fra fedrene, og er 
til slutt blitt sendt ned fra him
melen til dere.

33 Sannelig sier jeg dere, se, 
hvor stort er ikke deres kall. 
a Rens deres hjerter og deres 
klær for at ikke denne genera
sjons blod skal bli b krevet av 
deres hender.

34 Vær trofaste til jeg kommer, 
for jeg a kommer hastig, og min 
lønn er med meg for å gjengjel
de enhver etter hans b gjerning
er. Jeg er Alfa og Omega. Amen.

KAPITTEL 113
Svar på visse spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten 
Joseph Smith i eller i nærheten av Far West, Missouri i mars 1838.

1–6: Isais stubb, kvisten som skal 
skyte frem fra den og Isais rot-
skudd blir forklart. 7–10: De ad-
spredte levninger av Sion har en 
rett til prestedømmet og blir bedt 
om å vende tilbake til Herren.

Hvem er a Isais stubb som er 
omtalt i Jesaja Kapittel 11, vers 
1, 2, 3, 4 og 5?

2 Sannelig, så sier Herren: Det 
er  Kristus.

3 Hva er den kvist som omtales 
 26 b Luk 6:46;  

Mosiah 26:24–27;  
3 Ne 14:21–23.

  c vs Gudsbespottelse.
 28 a vs Ren, renhet.
  b Mark 16:15–16.
 29 a Mormon 9:22–23;  

L&p 20:25–26.
  b vs Dåp, døpe.

  c vs Fordømme, 
fordømmelse.

 30 a vs Apostel.
  b vs Første 

presidentskap.
  c Ef 1:10;  

L&p 27:13; 124:40–42.  
vs Evangelieutdeling.

 32 a L&p 110:11–16. 

   vs Nøkler, 
prestedømmets.

  b Abr 1:2–3.
 33 a Jak bok 1:19.
  b L&p 72:3.
 34 a Åp 22:7, 12;  

L&p 49:28; 54:10.
  b vs Gjerninger.
113 1 a vs Isai.
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i første vers av Jesaja Kapittel 11 
og som skulle komme fra Isais 
stubb?

4 Se, så sier Herren: Det er en 
tjener i  Kristi hender som delvis 
er en etterkommer av Isai så vel 
som av a Efra’im eller av Josefs 
hus og til hvem det er gitt stor 
b kraft.

5 Hva er Isais rotskudd som er 
omtalt i Kapittel 11 vers 10?

6 Se, så sier Herren: Det er en 
etterkommer av Isai så vel som 
av Josef og som prestedømmet 
og a rikets nøkler rettmessig til
hører – som et b banner for c inn
samlingen av mitt folk i de siste 
dager.

7 Spørsmål av Elias Higbee: 
Hva betyr befalingen i Jesaja 
Kapittel 52 vers 1 hvor det står: 
Kle deg i din styrke, Sion, og 
hvilket folk siktet Jesaja til?

8 Han siktet til dem som Gud 

skulle kalle i de siste dager 
som skulle ha prestedømmets 
kraft til å bringe a Sion tilbake 
og forløse Israel. Å kle seg i sin 
b styrke betyr å iklé seg preste
dømmets myndighet som hun, 
Sion, ved sin herkomst har c rett 
til og at hun også får tilbake 
den kraft hun hadde mistet.

9 Hvordan skal vi forstå vers 
2  – at Sion skal frigjøre seg fra 
båndene om sin hals?

10 Vi skal forstå at a levninge
ne som er adspredt, formanes 
til å b vende tilbake til Herren 
som de har falt fra, og hvis de 
gjør dette, lover Herren at han 
vil tale til dem eller gi dem 
åpenbaring, se vers 6, 7 og 8. 
Båndene om hennes hals er 
Guds forbannelser over henne 
eller over levningene av Israel 
i deres adspredte tilstand blant 
hedningefolkene.

KAPITTEL 114
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, 
den 11. april 1838.

1–2: Stillinger i Kirk en som inne-
has av dem som ikke er trofaste, 
vil bli gitt til andre.

Sannelig, så sier Herren: Det 
er visdom i at min tjener Da
vid  W. Patten ordner alle sine 
forretningsanliggender snarest 

mulig og selger sin varebehold
ning, så han kan utføre en mi
sjon for meg neste vår sammen 
med andre – tolv i alt, ham selv 
medregnet – for å vitne om mitt 
navn og gi det glade budskap 
til hele verden.

2 For sannelig, så sier Herren, 

 4 a 1M 41:50–52;  
L&p 133:30–34.  
vs Efra’im.

  b vs Kraft, makt.
 6 a vs Nøkler, 

prestedømmets.

  b L&p 45:9.  
vs Banner.

  c vs Israel – Israels 
innsamling.

 8 a vs Sion.
  b L&p 82:14.

  c vs Førstefødselsrett.
 10 a vs Israel – Israels 

adspredelse.
  b Hos 3:4–5;  

2 Ne 6:11.

LÆRE OG PAKTER 113:4–114:2 256



KAPITTEL 115
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missou-
ri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje angående oppbyg-
gingen av dette sted og Herrens hus. Denne åpenbaringen er rettet 
til de presiderende embedsmenn samt medlemmene i Kirk en.

1–4: Herren gir sin  kirke føl-
gende navn: Jesu  Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige. 5–6: Sion 
og hennes staver er forsvars- og 
tilfluktssteder for de hellige. 7–16: 
De hellige blir befalt å bygge et 
Herrens hus i Far West. 17–19: 
Joseph Smith har nøklene til Guds 
rike på jorden.

Sannelig, så sier Herren til 
deg min tjener a Joseph Smith jr. 
og også til min tjener b Sidney 
Rigdon og også til min tjener 
c Hyrum Smith, og til dine nå
værende rådgivere og til dem 
som senere skal utpekes,

2 og også til deg min tjener 
a Edward Partridge og til dine 
rådgivere,

3 og også til mine trofaste 
tjenere som tilhører høyrådet 
i min  kirke i Sion, for slik skal 
det kalles, og til alle eldster og 
medlemmer i min  kirke, Jesu 
 Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige, som er spredt rundt 
omkring i hele verden,

4 for slik skal a min  kirke kalles 
i de siste dager, ja, b Jesu  Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige.

5 Sannelig sier jeg til dere alle: 
a Stå opp og la deres lys skinne, 
så deres lys kan være et b banner 
for nasjonene,

6 og at a innsamlingen til b Sions 
land og til hennes c staver, kan 
tjene som et forsvar og en d til
flukt fra stormen og fra vreden 
når den i fullt mål skal e utøses 
over hele jorden.

7 La byen Far West være et 
a hellig og innviet landområde 
for meg, og den skal kalles høy
hellig, for den grunn dere står 
på, er hellig.

8 Derfor befaler jeg dere å 
a bygge et hus til meg hvor mine 
hellige kan komme sammen for 
å b tilbe meg.

9 Og la begynnelsen til dette 
arbeidet og grunnvollen og et 

114 2 a L&p 118:1, 6.
  b L&p 64:40.
115 1 a vs Smith, Joseph jr.
  b vs Rigdon, Sidney.
  c vs Smith, Hyrum.
 2 a vs Partridge, 

Edward.
 4 a 3 Ne 27:4–8.
  b vs Jesu  Kristi 

   Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

 5 a Jes 60:1–3.
  b Jes 11:12.  

vs Banner.
 6 a vs Israel – Israels 

innsamling.
  b vs Sion.
  c L&p 101:21.  

vs Stav.
  d Jes 25:1, 4;  

L&p 45:66–71.
  e Åp 14:10;  

L&p 1:13–14.
 7 a vs Hellig.
 8 a L&p 88:119; 95:8.
  b vs Tilbe, tilbedelse.

at hvis det finnes noen blant 
dere som fornekter mitt navn, 

skal andre bli a satt i deres b sted 
og overta deres embede. Amen.
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forberedende arbeide bli gjort 
til sommeren.

10 Og la arbeidet begynne den 
fjerde dag i førstkommende juli, 
og fra den tid av skal mitt folk 
arbeide flittig for å bygge et hus 
til mitt navn.

11 Og om a ett år fra i dag la 
dem gjenoppta arbeidet med å 
legge grunnvollen til mitt b hus.

12 Og fra den tid av la dem ar
beide flittig til det er ferdig, fra 
hjørnestenen til taket, inntil det 
ikke gjenstår noe som ikke er 
fullført.

13 Sannelig sier jeg dere, la ikke 
min tjener Joseph, ei heller min 
tjener Sidney, ei heller min tjener 
Hyrum, igjen sette seg i gjeld for 
å bygge et hus til mitt navn,

14 men la et hus bygges til mitt 
navn i henhold til det a mønster 
som jeg skal vise dem.

15 Og hvis mitt folk ikke byg

ger det i henhold til det møn
ster som jeg skal vise deres 
presidentskap, vil jeg ikke ta 
imot det fra deres hånd.

16 Men hvis mitt folk bygger 
det i henhold til det mønster 
som jeg skal vise deres presi
dentskap, ja, min tjener Joseph 
og hans rådgivere, da vil jeg ta 
imot det fra mitt folks hånd.

17 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, det er min vilje at byen 
Far West raskt skal bygges opp 
ved at mine hellige samles der,

18 og at også andre steder blir 
utpekt til a staver i områdene 
rundt omkring etter hvert som 
de fra tid til annen blir åpenbart 
for min tjener Joseph.

19 For se, jeg vil være med 
ham, og jeg vil helliggjøre ham 
for folket, for til ham har jeg gitt 
a nøklene til dette rike og denne 
virksomhet. Slik er det. Amen.

 11 a L&p 118:5.
  b L&p 124:45–54.
 14 a Heb 8:5; L&p 97:10.
 18 a L&p 101:21. 

   vs Stav.
 19 a vs Nøkler, 

prestedømmets.
116 1 a L&p 78:15. 

   vs Adamondi 
Ahman.

  b vs Adam.
  c Dan 7:13–14, 22.

KAPITTEL 116
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i nærheten av Wights ferje-
sted på et sted som ble kalt Spring Hill, Daviess fylke, Missouri, den 
19. mai 1838.

Spring Hill kalles av Herren 
a AdamondiAhman fordi, sa 
han, det er stedet hvor b Adam 
skal komme for å gjeste sitt folk 

eller hvor Den c gamle av dage 
skal sitte, som profeten Daniel 
har talt om.

KAPITTEL 117
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, 
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1–9: Herrens tjenere skulle ikke 
begjære timelige ting, for “hva be-
tyr eiendom for Herren?” 10–16: 
De skal forsake sjelens smålighet, 
og deres offer skal være hellig for 
Herren.

Sannelig, så sier Herren til min 
tjener William Marks og også til 
min tjener Newel  K. Whitney: 
La dem omgående avslutte sine 
forretningsanliggender og reise 
fra Kirtland før jeg, Herren, igjen 
lar det falle sne på marken.

2 La dem våkne og stå opp og 
komme frem og ikke vente, for 
jeg, Herren, befaler det.

3 Derfor, hvis de venter, skal 
det ikke gå dem vel.

4 La dem omvende seg for 
meg fra alle sine synder og fra 
alle sine begjærlige ønsker, sier 
Herren, for hva betyr a eiendom 
for meg? sier Herren.

5 La Kirtlands eiendommer bli 
omsatt for å betale a gjeld, sier 
Herren. La dem fare, sier Herren, 
og det som måtte bli igjen, kan 
dere selv beholde, sier Herren.

6 For eier jeg ikke himmelens 
fugler og også havets fisker og 
fjellenes dyr? Har jeg ikke skapt 
jorden? Holder jeg ikke a alle 
nasjoners hærstyrkers skjebne i 
mine hender?

7 Derfor, kan jeg ikke få de 

a ufruktbare steder til å skyte 
knopper og til å blomstre og til 
å frembringe grøde i overflod? 
sier Herren.

8 Er det ikke tilstrekkelig 
plass på fjellene i a Adamondi
Ahman og på slettene Olaha 
b Shinehah eller det c landområ
de hvor Adam bodde, så dere 
skulle begjære det som bare er 
en dråpe og forsømme det som 
veier tyngre?

9 Derfor, kom hit opp til mitt 
folks land, ja, til Sion.

10 La min tjener William 
Marks være a trofast over lite, 
og han skal råde over meget, la 
ham presidere midt iblant mitt 
folk i byen Far West, og la ham 
velsignes med mitt folks velsig
nelser.

11 La min tjener, Newel  K. 
Whitney, skamme seg over a ni
kolaittenes gruppe og over alle 
deres b hemmelige avskyelighe
ter og over sin sjels smålighet 
overfor meg, sier Herren, og 
komme opp til landområdet 
AdamondiAhman og være en 
c biskop for mitt folk, sier Her
ren, ikke i navnet, men i gavnet, 
sier Herren.

12 Og videre sier jeg dere, jeg 
husker min tjener a Oliver Gran
ger, se, sannelig sier jeg til ham 
at hans navn skal holdes i hellig 

117 4 a L&p 104:14.
 5 a L&p 104:78.
 6 a Apg 17:26;  

1 Ne 17:36–39.
 7 a Jes 35:1;  

L&p 49:24–25.
 8 a L&p 116. 

   vs Adamondi 
Ahman.

  b Abr 3:13.
  c vs Eden.
 10 a Mat 25:23.
 11 a Åp 2:6, 15.
  b vs Hemmelige 

forbund.
  c vs Biskop.
 12 a dvs den fullmektig 

som profeten lot være 
igjen for å ta seg av 
hans forretninger 
i Kirtland.

den 8.  juli 1838 angående øyeblikkelige plikter for William Marks, 
Newel K. Whitney og Oliver Granger.
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erindring fra generasjon til ge
nerasjon, evindelig og alltid, 
sier Herren.

13 Derfor, la ham kjempe 
iherdig for å befri Det første 
presidentskap i min  kirke, sier 
Herren, og når han faller, skal 
han reise seg igjen, for hans a of
fer skal være mer hellig for meg 
enn hans timelige fremgang, 
sier Herren.

14 Derfor, la ham straks kom
me hit opp til Sions land, og når 
tiden er inne, skal han være en 

handelsmann i mitt navn, sier 
Herren, til gavn for mitt folk.

15 Derfor, la ingen forakte 
min tjener, Oliver Granger, men 
la mitt folks velsignelser hvile 
over ham evindelig og alltid.

16 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, la alle mine tjenere i 
Kirtland huske Herren sin Gud, 
og mitt hus også, å holde og 
bevare det hellig og kaste pen
gevekslerne ut i min egen belei
lige tid, sier Herren. Slik er det. 
Amen.

KAPITTEL 118
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, 
den 8. juli 1838 som svar på bønnen: “Vis oss din vilje, O Herre, angå-
ende De tolv.”

1–3: Herren vil ta hånd om De 
tolvs familier. 4–6: Ledige plasser 
i De tolvs råd blir besatt.

Sannelig, så sier Herren: La 
det straks avholdes en konfe
ranse, la De tolv organiseres, 
og la menn utpekes for å a innta 
plassene etter dem som har falt 
fra.

2 La min tjener a Thomas bli en 
tid i Sions land for å utgi mitt 
ord.

3 La de øvrige fra denne 
stund fortsette å forkynne, og 
hvis de gjør dette i hjertets 
a ydmykhet, i b saktmodighet, i 
mildhet og langmodighet, gir 
jeg, Herren, dem et løfte at jeg 
vil ta hånd om deres familier, 

og en vid dør skal fra nå av 
åpnes for dem.

4 Og la dem neste vår reise 
over de store vann og der for
kynne mitt evangelium, ja, i 
dets fylde, og bære vitnesbyrd 
om mitt navn.

5 La dem ta farvel med mine 
hellige i byen Far West den 
26.  april neste år, på den tomt 
hvor mitt hus skal bygges, sier 
Herren.

6 La min tjener John Taylor og 
også min tjener John E. Page og 
også min tjener Wilford Wood
ruff og også min tjener Willard 
Richards, utpekes til å fylle 
plassene etter dem som har falt 
fra og bli offisielt underrettet 
om sin utnevnelse.

 13 a vs Offer.
118 1 a Apg 1:13, 

16–17, 22–26.

 2 a vs Marsh, Thomas B.
 3 a vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.

  b vs Holde ut.
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KAPITTEL 119
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Mis-
souri, den 8.  juli 1838 som svar på hans bønn: “O Herre, vis dine 
tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende.” 
Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirk en 
før denne åpenbaringen ble mottatt. Uttrykket tiende i den bønn 
som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer (64:23; 85:3; 97:11), 
omfattet ikke bare én tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag 
til Kirk ens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og 
forvaltning av eiendom, som medlemmer (hovedsakelig de ledende 
eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig. Men fordi 
mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga 
i stedet tiendeloven til hele Kirk en. Profeten spurte Herren hvor stor 
del av deres eiendom han forlangte til hellige formål. Svaret kom i 
form av denne åpenbaringen.

1–5: De hellige skal overlate all 
sin overflødige eiendom, og der-
etter gi som tiende hvert år én 
tiendedel av sin årlige innkomst. 
6–7: En slik praksis vil helliggjøre 
Sions land.

Sannelig, så sier Herren, jeg 
fordrer at all deres a overflødige 
eiendom skal overlates til min 
kirkes biskop i Sion,

2 for å bygge a mitt hus og 
legge grunnvollen til Sion og 
prestedømmet, og for å betale 
gjelden til min kirkes presi
dentskap.

3 Og dette skal være begyn
nelsen til mitt folks a tiende.

4 Og deretter skal de som på 
denne måten har betalt tiende, 
hvert år innbetale én tiendedel 
av hele sin årlige innkomst. Og 

dette skal være en fastsatt lov 
for dem for evig, for mitt hellige 
prestedømme, sier Herren.

5 Sannelig sier jeg dere, det 
skal skje at alle som samles i 
a Sions land, skal overlate sin 
overflødige eiendom som tien
de og skal etterleve denne lov, 
ellers skal de ikke finnes verdi
ge til å være blant dere.

6 Og jeg sier dere, hvis mitt 
folk ikke etterlever denne lov 
og holder den hellig og ved 
denne lov helliggjør a Sions land 
for meg, så mine lover og bud 
kan overholdes der så det kan 
være høyhellig, se, sannelig sier 
jeg dere, det skal ikke være et 
Sions land for dere.

7 Og dette skal være et mønster 
for alle Sions a staver. Slik er det. 
Amen.

119 1 a L&p 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a L&p 115:8.

 3 a Mal 3:8–12;  
L&p 64:23.  
vs Tiende.

 5 a L&p 57:2–3.
 6 a vs Sion.
 7 a vs Stav.
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1–6: Profeten ber inntrengende 
til Herren for de hellige som lider. 
7–10: Herren taler fred til ham. 
11–17: Forbannet er de som hever 
falske røster om overtredelse mot 
Herrens folk. 18–25: De vil ikke 
ha rett til prestedømmet og vil bli 
fordømt. 26–32: Åpenbaringer i 
herlighet lovet dem som tappert 
holder ut. 33–40: Hvorfor mange 
er kalt, og få er utvalgt. 41–46: 
Prestedømmet skulle brukes bare i 
rettferdighet.

O Gud, hvor er du? Og hvor er 
den tronhimmel som dekker ditt 
a skjulested?

2 a Hvor lenge skal din hånd 
holdes tilbake og ditt øye, ja, 
ditt rene øye, skue fra de evige 
himler ned på ditt folks og dine 
tjeneres urett og ditt øre gjen
nomtrenges av deres rop?

3 Ja, O Herre, a hvor lenge skal 
de lide denne urett og lovløse 
undertrykkelse før ditt hjerte 
bløtgjøres for dem, og ditt in
dre røres av medlidenhet med 
dem?

4 O Herre, a Allmektige Gud, 
skaper av himmel og jord, van
nene og alt som i dem er, som 
kontrollerer og underlegger deg 
djevelen og Sheols mørke og 
mørklagte herredømme  – rekk 
ut din hånd, la ditt øye gjen
nomtrenge, la din tronhimmel 
bli løftet opp og b ditt skjulested 
ikke mer være tildekket, la ditt 
øre vendes til oss, la ditt hjerte 
bløtgjøres og ditt indre røres av 
medlidenhet med oss.

5 La din vrede bli opptent mot 
våre fiender  – og i ditt hjertes 
vrede, a hevn med ditt sverd den 
urett vi har lidd.

KAPITTEL 120
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, 
den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som 
tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119.

Sannelig, så sier Herren, tiden 
er nå kommet da a den skal dis
poneres av et råd som består av 
Det første presidentskap i min 

 kirke, av biskopen og hans råd, 
og av mitt høyråd, og ved min 
egen røst til dem, sier Herren. 
Slik er det. Amen.

120 1 a dvs tienden.
121 1 a Sal 13:2–3;  

102:2–3.

 2 a Hab 1:2.
 3 a L&p 109:49.
 4 a vs Allmektig.

  b L&p 123:6.
 5 a Luk 18:7–8.

KAPITTEL 121
Bønn og profetier skrevet av profeten Joseph Smith i et brev datert 
20. mars 1839 til Kirk en, mens han satt fengslet i Liberty, Missouri. 
Profeten og flere medarbeidere hadde sittet måneder i fengsel. Deres 
søknader og henvendelser til ledende offentlige embedsmenn og til 
domstolen hadde ikke gitt dem noen hjelp eller lindring.
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 7 a vs Motgang.
 8 a 1 Pet 2:19–23.  

vs Holde ut.
 9 a L&p 122:3.
 10 a vs Job.
 11 a 2M 16:14.
 12 a Dan 2:21.

 13 a Ord 28:10;  
1 Ne 14:3.

 16 a 1 Sam 26:9;  
Sal 105:15.

  b 2 Ne 15:20;  
Moroni 7:14, 18.

 17 a Ef 5:6.

 19 a Mat 18:6.  
vs Krenke.

  b vs Ordinanser.
 20 a 5M 28:15–20.
 21 a vs Prestedømme.
 22 a Mat 18:6;  

L&p 54:5.

6 Kom dine lidende hellige 
ihu, O vår Gud, og dine tjene
re vil fryde seg i ditt navn for 
evig.

7 Min sønn, fred være med din 
sjel, din a motgang og dine lidel
ser skal kun vare et øyeblikk,

8 og så, hvis du trofast a holder 
det ut, skal Gud opphøye deg i 
det høye, og du skal seire over 
alle dine fiender.

9 a Dine venner står deg bi, 
og de skal igjen hilse deg med 
et varmt hjerte og en vennlig 
hånd.

10 Du er ennå ikke som a Job, 
dine venner strider ikke mot 
deg, ei heller beskylder de deg 
for å være i overtredelse som de 
gjorde med Job.

11 Og de som beskylder deg 
for å være i overtredelse, skal se 
sitt håp briste, og deres forhåp
ninger skal smelte som a rim
frosten for den oppadgående 
sols brennende stråler,

12 og Gud har også løftet sin 
hånd og sitt segl for å forandre 
a tidene og årstidene og for å 
forblinde deres sinn så de ikke 
kan forstå hans vidunderlige 
gjerninger, så han kan prøve 
dem også og fange dem i deres 
egen list,

13 også fordi deres hjerter er 
fordervet og de ting de er vil
lige til å bringe over andre og 
elsker å la andre lide for, i fullt 
mål kan komme over a dem selv,

14 så de også kan bli skuffet 
og se sitt håp briste,

15 og om ikke mange år fra nå 
av skal de og deres etterkomme
re bli feiet bort under himmelen, 
sier Gud, så ikke én av dem blir 
tilbake for å stå ved muren.

16 Forbannet er alle de som 
løfter hælen mot a mine salvede, 
sier Herren, og roper at de har 
b syndet når de ikke har syndet 
for mitt åsyn, sier Herren, men 
har gjort det som var riktig i 
mine øyne og som jeg befalte 
dem.

17 Men de som roper over
tredelse, gjør det fordi de er 
syndens tjenere og selv er a uly
dighetens barn.

18 Og de som sverger falsk 
mot mine tjenere for å kunne 
føre dem i trelldom og død,

19 ve over dem, fordi de har 
a forført mine små, skal de av
skjæres fra b ordinansene i mitt 
hus.

20 Deres a kurv skal ikke bli 
full, deres hus og deres lader 
skal forgå, og selv skal de bli 
foraktet av dem som smigret 
dem.

21 De skal ikke ha rett til 
a prestedømmet, ei heller deres 
etterkommere etter dem fra ge
nerasjon til generasjon.

22 Det hadde vært a bedre for 
dem om en kvernsten ble hengt 
om deres hals og de ble druknet 
i havets dyp.
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 23 a Mat 12:34.
 24 a vs Allvitende.
  b Hel 8:25.  

vs Dømme, dom.
 25 a Job 7:1; L&p 122:9.
  b vs Gjerninger.
 26 a L&p 8:2–3.
  b vs Hellige ånds 

gave, Den.
  c Dan 2:20–22;  

Trosart 1:9.  
vs Åpenbaring.

 28 a L&p 42:61; 

76:7–8; 98:12.
  b Sal 82:1, 6;  

Joh 10:34–36;  
1 Kor 8:5–6;  
L&p 76:58; 132:20;  
Abr 4:1; 5:1–2.

 29 a L&p 101:32.
 30 a Job 26:7–14;  

Sal 104:5–9;  
Apg 17:26.

 31 a vs Evangelieutdeling.
 32 a vs Rådet i himmelen.
  b 5M 10:17.

  c vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik.

  d vs Hvile.
 33 a L&p 128:19.  

vs Kunnskap.
 34 a Mat 20:16; 22:1–14;  

L&p 95:5–6.  
vs Kall, kalle, 
kalt av Gud.

  b vs Utvelge, utvalgte, 
utvalgt (verb).

23 Ve alle dem som forulemper 
mitt folk, og fordriver og myrder 
og vitner mot dem, sier Hærska
renes Herre, en a generasjon av 
ormeyngel skal ikke unnslippe 
helvetes fordømmelse.

24 Se, mine øyne a ser og kjen
ner alle deres gjerninger, og når 
tiden er inne, har jeg en hastig 
b dom rede for dem alle.

25 For det er a en tid fastsatt for 
ethvert menneske ifølge dets 
b gjerninger.

26 Gud skal ved sin a Hellige 
ånd – ja, ved b Den hellige ånds 
usigelige gave  – gi dere c kunn
skap som fra verden ble til, ikke 
er blitt åpenbart før nå,

27 hvilket våre forfedre leng
selsfullt ventet skulle åpenba
res i de siste tider, som englene 
henledet deres tanker på, og 
som, for deres herlighets fylde, 
ble holdt tilbake

28 til en kommende tid da 
a ikke noe skal holdes tilbake, 
om det er én Gud eller b mange 
guder, skal de åpenbares.

29 Alle troner og herredøm
mer, fyrstedømmer og makter 
skal a åpenbares og overdras til 
alle som har holdt tappert ut i 
Jesu  Kristi evangelium,

30 og også om det er fastsatt 

a grenser for himlene, eller for 
vannene, eller for det tørre 
land eller for solen, månen eller 
stjernene –

31 alle deres omdreiningstider, 
alle fastsatte dager, måneder 
og år, og alle dagene av deres 
dager, måneder og år, og all 
deres glans, alle deres lover og 
fastsatte tider skal bli åpenbart 
i a evangelieutdelingen i tidenes 
fyldes dager –

32 ifølge det som ble fastsatt i 
a rådet til den evige b Gud over 
alle andre guder før denne ver
den ble til, og som skulle holdes 
tilbake inntil den er fullendt 
og tilendebragt når alle skal gå 
inn til c hans evige nærvær og til 
hans udødelige d hvile.

33 Hvor lenge kan rennen
de vann forbli urent? Hvilken 
makt kan stanse himlene? Like 
gjerne kunne mennesket rekke 
ut sin svake arm for å stanse 
elven Missouri i dens fastsat
te løp eller vende strømmen i 
motsatt retning, som å forsøke å 
hindre Den Allmektige i å utøse 
a kunnskap fra himmelen over 
de siste dagers helliges hoder.

34 Se, mange er a kalt, men få 
er b utvalgt. Og hvorfor er de 
ikke utvalgt?
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 35 a vs Verdslighet.
  b Mat 6:2;  

2 Ne 26:29.
 36 a vs Myndighet;  

Prestedømme.
  b vs Kraft, makt.
  c vs Rettferdig, 

rettferdighet.
 37 a Ord 28:13.
  b vs Synd.

  c vs Stolthet.
  d L&p 1:33.
 38 a Apg 9:5.
  b vs Forfølge, 

forfølgelse.
 39 a vs Naturlige 

menneske.
 41 a 1 Pet 5:1–3.
  b 2 Kor 6:4–6.
 42 a Jak brev 3:17.

  b vs Svik.
 43 a vs Refse, refselse.
  b vs Kjærlighet;  

Nestekjærlighet.
 45 a vs Tanker.
  b vs Dyd.
  c 5M 32:1–2;  

L&p 128:19.
 46 a vs Hellige ånd, Den.
  b Dan 7:13–14.

35 Fordi deres hjerter begjærer 
de ting som hører a denne ver
den til og trakter etter b mennes
kers ære så de ikke lærer denne 
ene lekse –

36 at a prestedømmets rettig
heter er uadskillelig forbundet 
med himmelens b krefter, og at 
himmelens krefter hverken kan 
kontrolleres eller nyttes uten at 
det skjer ifølge c rettferdighetens 
prinsipper.

37 At de kan overdras til oss, 
er riktig, men når vi forsøker 
å a skjule våre b synder eller å 
tilfredsstille vår c stolthet, vår 
forfengelige ærgjerrighet eller 
utøve kontroll, herredømme 
eller tvang over menneskenes 
barns sjeler i noen som helst 
grad av urettferdighet, se, da 
d trekker himlene seg tilbake, 
Herrens Ånd bedrøves, og når 
den trekker seg tilbake, amen til 
den manns prestedømme eller 
myndighet.

38 Se, før han aner det, er han 
overlatt til seg selv, til å a stampe 
mot brodden, til å b forfølge de 
hellige og til å kjempe mot Gud.

39 Av sørgelig erfaring har vi 
lært at det er nesten alle menne
skers a natur og tilbøyelighet  – 
så snart de får det de betrakter 
som litt myndighet, begynner 
de straks å utøve urettferdig 
herredømme.

40 Derfor, mange er kalt, men 
få er utvalgt.

41 Ingen makt eller innflytelse 
kan eller bør utøves i kraft av 
prestedømmet – uten ved a over
talelse, ved b langmodighet, ved 
mildhet og saktmodighet og 
ved oppriktig kjærlighet,

42 ved vennlighet og ren kunn
skap som storlig skal utvide sje
len, uten a hykleri og uten b svik.

43 a Irettesett i tide, klart og 
tydelig når Den hellige ånd 
 tilskynder, og vis deretter større 
b kjærlighet mot den som du har 
irettesatt, for at han ikke skal 
betrakte deg som sin fiende,

44 så han kan vite at din trofast
het er sterkere enn dødens bånd.

45 La også ditt indre være 
fylt av kjærlighet til alle men
nesker og til troens hus, og la 
alltid dine a tanker være prydet 
med b dyd, da skal du ha stør
re frimodighet for Guds åsyn, 
og prestedømmets lærdommer 
skal falle på din sjel som c him
melens dugg.

46 a Den hellige ånd skal stadig 
være din ledsager og ditt septer, 
et rettferdighetens og sannhet
ens uforanderlige septer, og ditt 
b herredømme skal være et evig
varende herredømme, og uten 
at det skal utøves noen tvang, 
skal det strømme til deg evinde
lig og alltid.
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KAPITTEL 122
Herrens ord til profeten Joseph Smith mens han satt som fange i 
fengselet i Liberty, Missouri. Dette kapittelet er et utdrag av et brev 
til Kirk en, datert den 20. mars 1839 (se forordet til kapittel 121).

1–4: Jordens ender vil spørre etter 
Joseph Smiths navn. 5–7: Alle farer 
og lidelser han har gjennomgått, 
vil gi ham erfaring og være til hans 
gode. 8–9: Menneskesønnen gjen-
nomgikk mer enn alt dette.

Jordens ender skal spørre etter 
a ditt navn, og dårer skal spotte 
deg, og helvete skal rase mot deg,

2 mens de rene av hjertet og de 
vise og de edle og de dydige sta
dig skal søke a råd og myndighet 
og velsignelser fra din hånd.

3 Og ditt folk skal aldri vende 
seg mot deg ved forræderes vit
neprov.

4 Og selv om deres innflytelse 
skal bringe deg i vanskeligheter 
og bak lås og slå, skal du holdes 
i ære, og om ganske a kort tid 
skal din røst på grunn av din 
rettferdighet være mer fryktinn
gytende blant dine fiender enn 
en rasende b løve, og din Gud 
skal stå ved din side evindelig 
og alltid.

5 Om du må gjennomgå 
trengsler, om du er i fare blant 
falske brødre, om du er i fare 
blant røvere, om du er i fare på 
land eller hav,

6 om du anklages og utsettes 
for alle slags falske beskyldnin
ger, om dine fiender overfaller 

deg, om de river deg bort fra 
din far og mor og brødre og søs
tre, og om dine fiender med løf
tet sverd river deg bort fra din 
hustrus skjød og bort fra dine 
barn, og din eldste sønn som 
bare er seks år gammel, klynger 
seg til deg og sier: Min far, min 
far, hvorfor kan du ikke bli hos 
oss? O, min far, hva kommer 
disse menn til å gjøre med deg? 
Og om han så ved sverdet blir 
skjøvet bort fra deg og du blir 
kastet i fengsel og dine fiender 
flokker seg rundt deg som a ul
ver etter lammets blod,

7 og om du skulle bli kastet i 
fangehullet eller falle i morde
res hender og det felles døds
dom over deg, om du kastes a i 
dypet, om frådende bølger slår 
imot deg, om heftige stormer 
blir din fiende, om himlene for
mørkes og alle elementer går 
sammen om å sperre veien, ja, 
fremfor alt om b helvetes kjever 
åpner seg på vidt gap for å slu
ke deg, så vit da, min sønn, at 
alle disse ting skal gi deg c erfa
ring og være til ditt gode.

8 a Menneskesønnen har b gjen
nomgått mer enn alt dette. Er 
du større enn ham?

9 Derfor, hold stø kurs, og 
prestedømmet skal a forbli hos 

122 1 a JS – H 1:33.
 2 a vs Råd.
 4 a L&p 121:7–8.
  b 3 Ne 20:16–21; 21:12.
 6 a Luk 10:3.

 7 a Jon 2:4–7.
  b 2 Sam 22:5–7;  

JS – H 1:15–16.
  c 2 Kor 4:17;  

Heb 12:10–11;  

2 Ne 2:11.
 8 a vs Menneskesønnen.
  b Heb 2:9, 17–18;  

L&p 76:107; 88:6.
 9 a L&p 90:3.
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deg, for b deres grenser er truk
ket opp, dem kan de ikke krys
se. c Dine dager er talte, og dine 
år skal ikke bli avkortet, derfor, 

d frykt ikke for hva mennesket 
kan gjøre, for Gud skal være 
med deg evindelig og alltid.

 9 b Apg 17:26.
  c L&p 121:25.
  d Neh 4:14;  

Sal 56:5; 118:6;  
Ord 3:5–6; Jes 51:7;  
Luk 12:4–5; 2 Ne 8:7; 

   L&p 3:7; 98:14.
123 6 a L&p 101:89;  

121:1, 4.

KAPITTEL 123
De helliges plikt med hensyn til sine forfølgere, nedtegnet av profeten 
Joseph Smith mens han var fange i fengselet i Liberty, Missouri. 
Dette kapittelet er et utdrag av et brev til Kirk en datert den 20. mars 
1839 (se forordet til kapittel 121).

1–6: De hellige skulle samle og of-
fentliggjøre en beretning om sine 
lidelser og forfølgelser. 7–10: Den 
samme ånd som la grunnlaget til 
falske trosbekjennelser, forårsak-
er også at de hellige blir forfulgt. 
11–17: Mange mennesker fra alle 
sekter vil til slutt motta sannheten.

Og videre vil vi be dere over
veie om det ikke ville være hen
siktsmessig for alle de hellige å 
samle opplysninger om alle fak
tiske forhold og om de lidelser 
og overgrep folk i denne delsta
ten har utsatt dem for,

2 og også om all eiendom og 
i hvilket omfang de har lidd 
overlast, både når det gjelder 
anseelse, legemsbeskadigelse 
og skader på fast eiendom,

3 og også navnene på alle 
personer som har hatt en hånd 
med i deres undertrykkelse så 
langt det er mulig å oppspore 
og få tak i dem.

4 Og kanskje kan det bli ned
satt en komité for å granske dis
se ting, og innhente uttalelser 

og erklæringer avgitt under ed, 
og dessuten samle inn ærekren
kende skrifter som er i omløp,

5 og alt som finnes i tidsskrif
ter og oppslagsverk, og alle 
ærekrenkende historier som er 
eller vil bli utgitt, og av hvem, 
og legge frem hele kjeden av 
djevelsk skurkaktighet og de 
ondsinnede og morderiske 
overgrep som dette folk har 
vært utsatt for,

6 så vi ikke bare kan offent
liggjøre det for hele verden, 
men også legge det frem for 
statsledere i all dets mørke og 
djevelske fremtoning som et 
siste krav pålagt oss av vår him
melske Fader, før vi fullt og helt 
kan gjøre krav på det løfte som 
skal kalle ham frem fra hans 
a skjulested, og også for at hele 
nasjonen kan være uten unn
skyldning før han sender ut sin 
mektige arms kraft.

7 Det er en ugjenkallelig plikt 
vi skylder Gud og engler som 
vi skal stilles ved siden av, og 
også oss selv, våre hustruer og 
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barn som er blitt nedbøyet i 
sorg, bedrøvelse og bekymring 
under myrderiets, tyranniets og 
undertrykkelsens mest fordøm
mende hånd, støttet, tilskyndet, 
oppholdt og under påvirkning 
av den ånd som så sterkt har 
befestet fedrenes trosbekjennel
ser, fedre som har arvet løgner, i 
barnas hjerter og har fylt verden 
med forvirring og har vokset seg 
sterkere og sterkere og nå er sel
ve drivkraften til all fordervelse, 
og a hele jorden stønner under 
vekten av dens misgjerninger.

8 Den er et a jernåk, den er et 
sterkt bånd, de er selve helve
tes håndjern, lenker, fotjern og 
bånd.

9 Derfor, det er en ugjenkal
lelig plikt vi skylder, ikke bare 
våre egne hustruer og barn, 
men også enker og faderlø
se, hvis menn og fedre er blitt 
a myrdet under dens jernhånd,

10 hvis mørke og skitne gjern
inger er nok til å få helvete selv 
til å gyse og blekne av skrekk 
og djevelens egne hender til å 
skjelve og lammes.

11 Og det er også en ugjenkal
lelig plikt vi skylder hele den 
oppvoksende slekt og alle de 
rene av hjertet,

12 for det finnes ennå mange 
på jorden blant alle sekter, tros
retninger og kirkesamfunn som 
er a forblindet ved listige men
neskers kløkt hvormed de lig
ger på lur for å bedra, og mange 
holdes borte fra sannheten bare 
fordi de b ikke vet hvor de kan 
finne den.

13 Derfor skulle vi ofre og gi 
hele vårt liv for å bringe frem i 
lyset alle mørkets a skjulte ting 
slik vi kjenner dem og de i sann
het er åpenbart fra himmelen.

14 Dette skulle gjøres med stor 
iherdighet.

15 La ingen betrakte dette som 
ubetydelige ting, for hva de 
hellige angår, er det mye som 
hører fremtiden til som er av
hengig av disse ting.

16 Dere vet, brødre, at i storm 
har et meget stort skip svært 
stor a nytte av et ganske lite ror 
når det skal holdes opp mot 
vinden og bølgene.

17 Derfor, høyt elskede brødre, 
la oss a med glede gjøre alt som 
står i vår makt, og måtte vi så 
bli stående og ha full tillit til å 
få se Guds b frelse og hans arm 
bli blottet.

 7 a Moses 7:48–49.
 8 a vs Åk.
 9 a L&p 98:13; 124:54.
 12 a Kol 2:8;  

L&p 76:75.
  b 1 Ne 8:21–23.
 13 a 1 Kor 4:5.
 16 a Jak brev 3:4;  

Alma 37:6–7;  
L&p 64:33.

 17 a L&p 59:15.
  b 2M 14:13.

KAPITTEL 124
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 
19. januar 1841. På grunn av tiltagende forfølgelser og ulovlige tiltak 
av offentlige tjenestemenn, var de hellige blitt tvunget til å forlate 
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1–14: Joseph Smith blir bedt om å 
avgi en høytidelig erklæring om 
evangeliet til De forente staters 
president, til guvernører og til 
regenter i alle nasjoner. 15–21: 
Hyrum Smith, David  W. Patten, 
Joseph Smith senior og andre blant 
de levende og de døde, er velsignet 
for sin rettskaffenhet og sine dy-
der. 22–28: De hellige blir befalt å 
bygge et hus til innkvartering av 
fremmede og et tempel i Nauvoo. 
29–36: Dåp for de døde skal utfø-
res i templer. 37–44: Herrens folk 
bygger alltid templer for å utføre 
hellige ordinanser. 45–55: De helli-
ge blir fritatt fra å bygge et tempel 
i Jackson fylke på grunn av under-
trykkelse fra deres fiender. 56–83: 
Retningslinjer blir gitt for hvordan 
Nauvoo hus skal bygges. 84–96: 
Hyrum Smith kalles til å være en 
patriark og til å motta nøklene og 
overta plassen etter Oliver Cowde-
ry. 97–122: William Law og andre 
mottar råd om sine arbeidsopp-
gaver. 123–145: Embedsmenn på 
general- og lokalplan nevnes ved 
navn og får vite hvilke plikter de 
har og hvilket quorum de tilhører.

Sannelig, så sier Herren til 
deg, min tjener Joseph Smith, 
ditt offer og dine bekjennelser 
er velbehagelige for meg, for i 

denne hensikt har jeg oppreist 
deg for å kunne frembringe min 
visdom gjennom a det som er 
svakt på jorden.

2 Dine bønner er antagelige 
for meg, og som svar på dem 
sier jeg deg at du nå er kalt til 
øyeblikkelig å avgi en høytide
lig erklæring om mitt evangeli
um og om denne a stav som jeg 
har satt til å være en hjørnesten 
i Sion og som skal utsmykkes så 
den ligner et slott.

3 Denne erklæring skal gis til 
alle verdens a konger, ja, til de fire 
verdenshjørner  – til den ærver
dig valgte president og de edle 
guvernører i den nasjon hvor du 
bor – og til alle jordens nasjoner 
rundt omkring i verden.

4 La den skrives i a saktmodig
hetens ånd og ved Den hellige 
ånds kraft som du skal være i 
besittelse av når du skriver den,

5 for det skal bli gitt deg ved 
Den hellige ånd å vite min vilje 
angående disse konger og myn
digheter, ja, hva som skal møte 
dem i fremtiden.

6 For se, jeg er nær ved å kalle 
på dem for at de kan gi akt på 
Sions lys og herlighet, for den 
fastsatte tid er kommet da hun 
skal begunstiges.

7 Kall derfor på dem med en 

124 1 a 1 Kor 1:26–28;  
L&p 1:19; 35:13.

 2 a vs Stav.

 3 a Sal 119:46;  
Mat 10:18;  
L&p 1:23.

 4 a vs Saktmodig, 
saktmodighet.

Missouri. Utryddelsesordren datert 27.  oktober 1838 og utstedt av 
Missouris guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg. I 1841, 
da denne åpenbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme 
sted som den tidligere landsbyen Commerce i Illinois hadde ligget, 
blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirk ens hovedkvarter blitt 
opprettet.

LÆRE OG PAKTER 124:1–7269



 7 a Sal 103:15–16;  
Jes 40:6–8;  
1 Pet 1:24–25.

 8 a Mat 8:12;  
Alma 40:13;  
L&p 101:91; 112:24.

 9 a Jes 60:1–4.  
vs Lys,  Kristi lys.

 10 a Mat 24:44;  
JS – M 1:48.

 14 a vs Forvalter, 
forvaltning.

 15 a vs Smith, Hyrum.
  b vs Oppriktighet, 

rettskaffenhet.
 16 a vs Råd.
 18 a 2M 19:4;  

Jes 40:31.

kraftig erklæring og med deres 
vitnesbyrd for at de også kan 
være uten unnskyldning, og 
frykt dem ikke, for de er som 
a gress, og all deres herlighet 
er som gressets blomster som 
snart visner,

8 og for at jeg kan hjemsøke 
dem på hjemsøkelsens dag  – 
når jeg skal trekke sløret for 
mitt åsyn til side for å gi un
dertrykkeren hans del blant 
hyklerne hvor det er a tenners 
gnissel – hvis de forkaster mine 
tjenere og mitt vitnesbyrd som 
jeg har åpenbart for dem.

9 Og videre vil jeg se til dem 
og bløtgjøre deres hjerter, man
ge av dem til gavn for dere, 
for at dere kan finne nåde for 
deres øyne, så de kan komme til 
a sannhetens lys og hedningefol
kene til Sions opphøyelse eller 
forherligelse.

10 For min hjemsøkelses dag 
kommer hastig i en a time dere 
ikke tror, og hvor skal det være 
trygghet for mitt folk og tilflukt 
for dem som er igjen av dem?

11 Våkn opp, O jordens kon
ger! Kom, O, kom med deres 
gull og deres sølv til hjelp for 
mitt folk – til Sions døtres hus.

12 Og videre, sannelig sier 
jeg deg, la min tjener Robert  B. 
Thompson hjelpe deg med å 
skrive denne erklæringen, for 
jeg er vel tilfreds med ham og at 
han skal være med deg,

13 la ham derfor lytte til ditt 

råd, og jeg vil velsigne ham 
med en mangfoldighet av vel
signelser. La ham fra nå av være 
trofast og sannferdig i alle ting, 
så skal han bli stor i mine øyne,

14 men la ham komme i hu at 
jeg vil kreve ham til regnskap 
for hans a forvaltning.

15 Og videre, sannelig sier 
jeg deg, velsignet er min tjener 
a Hyrum Smith, for jeg, Herren, 
elsker ham på grunn av b hans 
hjertes oppriktighet og fordi 
han elsker det som er riktig i 
mine øyne, sier Herren.

16 Videre, la min tjener John C. 
Bennett hjelpe deg i ditt arbeide 
med å sende mitt ord til jordens 
konger og folk og stå ved din 
side, ja, du min tjener, Joseph 
Smith, i trengselens stund, og 
hans belønning skal ikke utebli 
hvis han mottar a råd.

17 Og på grunn av sin kjær
lighet skal han bli stor, for han 
skal være min hvis han gjør det
te, sier Herren. Jeg har sett det 
arbeide han har utført, og det 
er godtatt av meg hvis han fort
setter, og jeg vil krone ham med 
velsignelser og stor herlighet.

18 Og videre sier jeg deg, at 
det er min vilje at min tjener 
Lyman Wight skal fortsette å 
forkynne for Sion i saktmodig
hetens ånd og bekjenne meg 
for verden, og jeg vil bære ham 
som på a ørnevinger, og han skal 
frembringe herlighet og ære til 
seg selv og til mitt navn,
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 19 a L&p 124:130.  
vs Patten, David W.

  b vs Partridge, Edward.
  c vs Smith, Joseph sen.
  d L&p 137:5.
 20 a vs Svik.
 21 a L&p 41:9.  

vs Biskop.
 22 a L&p 124:56–60.
 23 a 5M 31:12;  

Mat 25:35, 38.
  b L&p 124:2.
 27 a L&p 109:5.  

vs Tempel, 

Herrens hus.
  b 2M 25:8;  

L&p 97:15–17.
 28 a vs Gjengivelsen 

av evangeliet.
 29 a L&p 128:13.

19 så når han har fullendt sitt 
arbeide, kan jeg ta ham til meg 
som jeg gjorde med min tjener 
a David Patten som nå er hos 
meg og også min tjener b Edward 
Partridge og også min aldrende 
tjener c Joseph Smith senior som 
sitter d hos Abraham ved hans 
høyre hånd, og velsignet og hel
lig er han, for han er min.

20 Og videre, sannelig sier jeg 
deg, min tjener George Miller 
er uten a svik, han kan man ha 
tillit til på grunn av hans hjer
tes oppriktighet, og jeg, Herren, 
elsker ham på grunn av den 
kjærlighet han har til mitt vit
nesbyrd.

21 Derfor sier jeg til deg, jeg 
besegler en a biskops embede 
på hans hode, likesom med min 
tjener Edward Partridge, så han 
kan motta gavene til mitt hus, 
så han kan gi velsignelser over 
de fattiges hoder blant mitt 
folk, sier Herren. La ingen for
akte min tjener George, for han 
skal hedre meg.

22 La min tjener George og min 
tjener Lyman og min tjener John 
Snider og andre bygge et a hus til 
mitt navn, slik min tjener Joseph 
skal vise dem og på det sted 
som han også skal vise dem.

23 Og det skal være et herber
ge, et hus hvor fremmede som 
kommer langveisfra kan ta inn. 
Derfor, la det være et godt hus, 
fullt antagelig, hvor den trette 

a reisende kan finne sunnhet og 
trygghet mens han grunner på 
Herrens ord og den b hjørnesten 
jeg har utpekt for Sion.

24 Dette hus skal være en 
sunn bolig hvis det bygges til 
mitt navn og hvis den bestyrer 
som blir utpekt til å ta vare på 
det, ikke lar noe urent komme 
inn der. Det skal være hellig, el
lers vil ikke Herren deres Gud 
bo der.

25 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, la alle mine hellige kom
me langveisfra.

26 Og send ut raske sendebud, 
ja, utvalgte sendebud, og si til 
dem: Kom med alt deres gull 
og deres sølv og deres kostelige 
stener og med alle deres gamle 
kostbarheter, og med alle som 
har kunnskap om gamle kost
barheter og som vil komme, 
la dem komme og ha med seg 
buksbom, grantrær og furutrær 
og alle jordens dyrebare trær,

27 og med jern, med kobber 
og med messing og med sink og 
med alle jordens kostelige ting, 
og bygge et a hus til mitt navn 
hvor Den Aller Høyeste kan b bo.

28 For det finnes intet sted på 
jorden hvor han kan komme 
og a gjenopprette det som gikk 
tapt for dere, eller som han har 
tatt bort, nemlig prestedømmets 
fylde.

29 For det finnes ikke noen 
a døpefont på jorden hvor mine 
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 29 b 1 Kor 15:29;  
L&p 127:6; 138:33.  
vs Dåp, døpe – Dåp 
for de døde;  
Frelse for de døde.

 31 a L&p 97:10.
 34 a L&p 110:14–16.  

vs Nøkler, 
prestedømmets.

 36 a Jes 4:5–6.
 37 a vs Tvette, vaske, 

tvettinger.
 38 a 2M 25:1–9; 33:7.  

vs Tabernakel.
  b vs Tempel, 

Herrens hus.
 39 a 2M 29:7.  

vs Salve.

  b vs Ordinanser – 
Stedfortredende 
ordinans.

  c L&p 88:117.
  d L&p 13; 84:31; 128:24;  

JS – H 1:69.
  e Esek 41:4;  

L&p 45:32; 
87:8; 101:22.

hellige kan bli b døpt for de som 
er døde.

30 For denne ordinans hører 
hjemme i mitt hus og kan ikke 
godkjennes av meg – bare i de
res fattigdoms dager når dere 
ikke er i stand til å bygge et hus 
til meg.

31 Men jeg befaler dere, alle 
mine hellige, å bygge et hus til 
meg, og jeg gir dere tilstrekkelig 
tid til å a bygge et hus til meg, 
og mens det pågår, skal deres 
dåpshandlinger være antagelige 
for meg.

32 Men se, når denne avtalte 
tid er omme, skal deres dåps
handlinger for deres avdøde 
ikke bli godkjent av meg, og 
hvis dere ikke utfører disse ting 
når denne tid er omme, skal 
dere bli forkastet som en  kirke 
sammen med deres avdøde, sier 
Herren deres Gud.

33 For sannelig sier jeg dere, 
etter at dere har hatt tilstrekke
lig tid til å bygge et hus til meg 
hvor dåpsordinansen for de 
døde hører hjemme og for hvem 
den ble innstiftet før verdens 
grunnvoll ble lagt, kan ikke 
deres dåpshandlinger for deres 
avdøde godkjennes av meg,

34 for der er a det hellige pres
tedømmes nøkler overdratt så 
dere kan motta ære og herlig
het.

35 Og etter denne tid vil de
res dåpshandlinger for de døde 
som utføres av dem som er 
spredt rundt omkring, ikke bli 
godkjent av meg, sier Herren.

36 For det er bestemt at i Sion 
og i hennes staver og i Jerusa
lem, de a tilfluktssteder som jeg 
har utpekt, skal være steder 
hvor dåpshandlinger for deres 
avdøde skal utføres.

37 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, hvordan skal deres a tvet
tinger bli godkjent av meg hvis 
dere ikke utfører dem i et hus 
som dere har bygget til mitt 
navn?

38 For av denne grunn befalte 
jeg Moses å bygge et a taberna
kel som de skulle bære med seg 
i villmarken og bygge et b hus i 
det lovede land, så disse ordi
nanser som hadde vært skjult 
fra før verden ble til, kunne bli 
åpenbart.

39 Derfor, sannelig sier jeg 
dere, at deres a salvinger og 
deres tvettinger og deres b dåps
handlinger for de døde, og 
deres c høytidelige forsamlinger 
og deres påminningsoffer for 
deres d ofringer ved Levis søn
ner, og deres orakler på deres 
aller e helligste steder hvor dere 
mottar tilkjennegivelser, og de
res lover og vedtak som begyn
nelsen til Sions åpenbaringer 
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 41 a Trosart 1:9.
  b L&p 121:26–32.
  c Ef 1:9–10;  

L&p 27:13; 112:30.
 42 a L&p 95:14–17.
 44 a vs Hellig.

 45 a L&p 1:38.  
vs Profet.

 47 a vs Ed.
 48 a 5M 28:15.
 49 a vs Flid.
  b L&p 56:4; 137:9.

 50 a Mosiah 12:1.
  b 5M 5:9;  

L&p 98:46–47.
  c vs Omvende, 

omvendelse.

og grunnvoll og til alle hennes 
enheters herlighet, heder og 
begavelse, er gitt gjennom or
dinansen i mitt hellige hus som 
mitt folk alltid blir befalt å byg
ge til mitt hellige navn.

40 Og sannelig sier jeg dere, la 
dette hus bygges til mitt navn, 
så jeg der kan åpenbare mine 
ordinanser for mitt folk,

41 for i min nåde vil jeg a åpen
bare for min  kirke ting som er 
blitt holdt b skjult fra før verdens 
grunnvoll ble lagt, ting som 
hører til evangelieutdelingen c i 
tidenes fylde.

42 Og a jeg vil vise min tjener 
Joseph alle ting som hører til 
dette hus og dets prestedømme 
og stedet hvor det skal bygges.

43 Og dere skal bygge det på 
det sted hvor dere har tenkt 
å bygge det, for det er stedet 
jeg har valgt at dere skal bygge 
det.

44 Hvis dere arbeider av hele 
deres styrke, vil jeg hellige dette 
sted, så det skal være a hellig.

45 Og hvis mitt folk vil lytte til 
min røst og til røsten fra mine 
a tjenere som jeg har utpekt til å 
lede mitt folk, se, sannelig sier 
jeg dere, skal de ikke bli flyttet 
fra sitt sted.

46 Men hvis de ikke vil lytte 
til min røst eller til røsten fra 
disse menn som jeg har utpekt, 
skal de ikke bli velsignet fordi 
de tilsmusser min hellige grunn 
og mine hellige ordinanser og 

lover og mitt hellige ord som 
jeg gir dem.

47 Og det skal skje at hvis 
dere bygger et hus til mitt 
navn og ikke gjør de ting som 
jeg sier, vil jeg ikke holde den 
a ed som jeg avlegger for dere, 
ei heller oppfylle de løfter som 
dere venter fra min hånd, sier 
Herren.

48 For a i stedet for velsignel
ser bringer dere ved deres egne 
gjerninger forbannelser, vrede, 
harme og straffedommer over 
deres egne hoder ved deres dår
skap og ved alle deres avskye
ligheter som dere gjør for mitt 
åsyn, sier Herren.

49 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, at når jeg gir en befaling 
til noen av menneskenes barn 
om å gjøre et arbeide i mitt 
navn, og disse menneskene går 
frem med all sin styrke og med 
alt de har, for å utføre dette ar
beide og ikke opphører med sin 
a flid, og deres fiender overfaller 
dem og hindrer dem i å utføre 
dette arbeide, se, da ønsker jeg 
ikke lenger å b kreve dette arbei
de av disse menneskene, men å 
godta deres offer.

50 Og misgjerningen og over
tredelsen av mine hellige lover 
og bud vil jeg a bringe over de
res hoder som hindret mitt verk, 
inntil tredje og fjerde b genera
sjon, så lenge de c ikke omvender 
seg, men hater meg, sier Gud 
Herren.
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51 Derfor, av denne grunn har 
jeg godtatt ofringene fra dem 
som jeg befalte å bygge en by 
og et a hus til mitt navn i b Jack
son fylke, Missouri og ble hind
ret av sine fiender, sier Herren 
deres Gud.

52 Og jeg vil sende a dom, vre
de og harme, jammer og kvaler 
og tenners gnissel over deres 
hoder inntil tredje og fjerde ge
nerasjon så lenge de ikke om
vender seg, og hater meg, sier 
Herren deres Gud.

53 Og dette gir jeg dere som 
et eksempel og til trøst for dere 
angående alle dem som er blitt 
befalt å utføre et arbeide og er 
blitt hindret av sine fienders 
hender og ved undertrykkelse, 
sier Herren deres Gud.

54 For jeg er Herren deres Gud 
og vil frelse alle de av deres 
brødre som har vært a rene av 
hjertet og er blitt b drept i Mis
souris land, sier Herren.

55 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, jeg befaler dere igjen å 
bygge a et hus til mitt navn, ja, 
på dette sted, så dere kan b be
vise for meg at dere er trofaste 
i alle ting jeg befaler dere, så 
jeg kan velsigne dere og krone 
dere med heder, udødelighet 
og evig liv.

56 Og nå sier jeg til dere med 
hensyn til det a herberge jeg har 
befalt dere å bygge så fremme
de kan ta inn der, la det bygges 

til mitt navn, anbring mitt navn 
på det, og la min tjener Joseph 
og hans hus være bosatt der fra 
generasjon til generasjon.

57 For denne salvelse har jeg 
gitt på hans hode for at hans 
velsignelse også skal bli gitt på 
hans etterkommeres hode.

58 Og som jeg sa til a Abra
ham angående jordens slekter, 
slik sier jeg også til min tjener 
Joseph: I deg og din b ætt skal 
jordens slekter velsignes.

59 Derfor, la min tjener Joseph 
og hans ætt etter ham være bo
satt i dette hus fra generasjon til 
generasjon evindelig og alltid, 
sier Herren.

60 Og la dette hus kalles 
Nauvoo hus, og la det være en 
behagelig bolig for mennesker 
og et hvilested for den trette rei
sende, så han kan meditere over 
Sions herlighet og over denne 
hennes hjørnestens herlighet,

61 så han også kan motta råd 
av dem som jeg har satt til å 
være som a velkjente planter og 
som b vektere på hennes murer.

62 Se, sannelig sier jeg dere, 
la min tjener George Miller og 
min tjener Lyman Wight og min 
tjener John Snider og min tjener 
Peter Haws organisere seg, og 
utpek en av dem til å være for
mann i den komité som har til 
oppgave å bygge dette hus.

63 Og de skal forfatte en lov 
som danner grunnlag for teg
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ning av aksjer til byggingen av 
dette hus.

64 Og de skal ikke motta min
dre enn femti dollar for én aksje 
i dette hus, og de skal ha tilla
telse til å motta femten tusen 
dollar fra hvem som helst som 
betaling for aksjer i dette hus.

65 Men de skal ikke tillates 
å motta mer enn femten tusen 
dollar per aksje fra én enkelt 
person.

66 Og de skal ikke tillates å 
motta mindre enn femti dollar 
fra noen som betaling for en 
aksje i dette hus.

67 Og de skal ikke tillates å 
motta noen som aksjonær i det
te hus uten at vedkommende 
betaler sine aksjer når han mot
tar dem.

68 Og i forhold til det beløp han 
innbetaler, skal han motta aksjer i 
dette hus, men hvis han ikke inn
betaler noe, skal han ikke motta 
noen aksjer i dette hus.

69 Og hvis noen betaler dem 
for aksjer, skal det benyttes til 
aksjer i dette hus – til ham selv 
og hans generasjon etter ham, 
fra generasjon til generasjon så 
lenge han og hans arvinger be
holder aksjene og ikke av egen 
fri vilje selger eller overdrar 
dem  – hvis dere vil gjøre min 
vilje, sier Herren deres Gud.

70 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, hvis min tjener Geor
ge Miller og min tjener Lyman 
Wight og min tjener John Sni
der og min tjener Peter Haws 
mottar betaling for aksjer i form 
av penger – eller som eiendeler 

med en motsvarende pengever
di – skal de ikke bruke noen av 
disse midler til noe annet for
mål enn til dette hus.

71 Og hvis de bruker noen av 
disse midler til et annet formål 
enn til dette hus uten aksjeeie
rens samtykke og ikke betaler 
tilbake det firedobbelte av det 
som brukes til annet formål enn 
til dette hus, skal de bli forban
net og skal fjernes fra sin plass, 
sier Gud Herren, for jeg, Her
ren, er Gud og kan ikke a spottes 
i noen av disse ting.

72 Sannelig sier jeg dere, la 
min tjener Joseph betale for 
aksjer til bygging av dette hus 
som det synes ham best, men 
min tjener Joseph kan ikke beta
le mer enn femten tusen dollar 
for aksjer i dette hus, og heller 
ikke mindre enn femti dollar, og 
det kan heller ingen andre gjø
re, sier Herren.

73 Og det er også andre som 
ønsker å vite min vilje angåen
de dem, for de har bedt om det 
fra min hånd.

74 Derfor sier jeg dere angå
ende min tjener Vinson Knight, 
hvis han vil gjøre min vilje, la 
ham kjøpe aksjer i dette hus til 
seg selv og til sin generasjon 
etter seg, fra generasjon til ge
nerasjon.

75 Og la ham oppløfte sin røst 
blant folk lenge og høyt for å 
a tale de fattiges og trengendes 
sak, og la ham ikke svikte, ei 
heller må hans hjerte svikte, og 
jeg vil b godta hans offer, for det 
skal ikke være som Kains offer 
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til meg, for han skal være min, 
sier Herren.

76 La hans familie fryde seg 
og vende sine hjerter bort fra 
sorg og bekymringer, for jeg har 
utvalgt ham og salvet ham, og 
han skal hedres i sitt hus, for 
jeg vil tilgi alle hans synder, sier 
Herren. Amen.

77 Sannelig sier jeg dere, la 
min tjener Hyrum kjøpe aksjer 
i dette hus som det synes ham 
best, til seg selv og sin genera
sjon etter seg, fra generasjon til 
generasjon.

78 La min tjener Isaac Galland 
kjøpe aksjer i dette hus, for jeg, 
Herren, elsker ham for det ar
beide han har utført og vil tilgi 
ham alle hans synder, derfor, 
kom ham i hu med en andel i 
dette hus fra generasjon til ge
nerasjon.

79 La min tjener Isaac Galland 
utpekes blant dere og ordineres 
av min tjener William Marks og 
velsignes av ham til å reise sam
men med min tjener Hyrum for 
å utføre det arbeide som min 
tjener Joseph skal anvise dem, 
og de skal bli storlig velsignet.

80 La min tjener William 
Marks kjøpe aksjer i dette hus 
som det synes ham best til seg 
selv og sin generasjon etter seg, 
fra generasjon til generasjon.

81 La min tjener Henry  G. 
Sherwood kjøpe aksjer i dette 
hus som det synes ham best til 
seg selv og sine etterkommere, 
fra generasjon til generasjon.

82 La min tjener William Law 

kjøpe aksjer i dette hus til seg 
selv og sine etterkommere, fra 
generasjon til generasjon.

83 Hvis han vil gjøre min vil
je, så la ham ikke ta sin familie 
med seg til den østlige del av 
landet, til Kirtland, likevel vil 
jeg, Herren, bygge opp Kirtland, 
men jeg, Herren, har en svøpe 
beredt for innbyggerne der.

84 Og med hensyn til min tje
ner Almon Babbitt, er det man
ge ting jeg ikke er fornøyd med. 
Se, han trakter etter å opprette 
sitt eget råd i stedet for det råd 
som jeg har opprettet, nemlig 
presidentskapet i min Kirke, og 
han setter opp en a gullkalv som 
mitt folk skal tilbe.

85 La ingen som er kommet 
hit og forsøker å holde mine 
bud, a forlate dette sted.

86 Hvis de oppholder seg her, 
la dem leve i meg, og hvis de 
dør, la dem dø i meg, for de 
skal a hvile fra all sin gjerning 
her og skal fortsette sitt arbeide.

87 Derfor, la min tjener Willi
am sette sin lit til meg og slutte 
å bekymre seg for sin familie 
på grunn av sykdommen i om
rådet. Hvis dere a elsker meg, da 
hold mine bud, og sykdommen 
i området skal b tjene dere til ære.

88 La min tjener William dra 
ut, og forkynne mitt evige evan
gelium med høy røst og med 
stor glede ettersom han skal bli 
tilskyndet av min a Ånd, til inn
byggerne i Warsaw og også til 
innbyggerne i Carthage og også 
til innbyggerne i Burlington og 
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også til innbyggerne i Madison, 
og vente tålmodig og innsten
dig på nærmere beskjed under 
min generalkonferanse, sier 
Herren.

89 Hvis han vil gjøre min vilje, 
skal han fra nå av lytte til min 
tjener Josephs råd og med sine 
midler støtte a de fattiges sak og 
utgi b den nye oversettelsen av 
mitt hellige ord til jordens inn
byggere.

90 Og hvis han vil gjøre dette, 
vil jeg a velsigne ham med en 
mangfoldighet av velsignelser 
så han ikke skal bli forlatt, hel
ler ikke skal hans etterkommere 
b tigge om brød.

91 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, la min tjener William 
utpekes, ordineres og salves til 
rådgiver for min tjener Joseph, 
i stedet for min tjener Hyrum, 
så min tjener Hyrum kan motta 
embedet som a patriark i pres
tedømmet som ble gitt ham av 
hans far  – ved velsignelse og 
også ved rettighet,

92 så han fra nå av skal ha 
nøklene til de a patriarkalske 
velsignelser ved håndspåleggel
se til hele mitt folk,

93 så enhver som han vel
signer skal være velsignet, og 
enhver som han a forbanner, 
skal være forbannet, så det han 
b binder på jorden, skal være 

bundet i himmelen, og det han 
løser på jorden, skal være løst i 
himmelen.

94 Og fra nå av utpeker jeg 
ham til å være en profet, en a seer 
og en åpenbarer for min  kirke, 
såvel som min tjener Joseph,

95 så han kan virke sammen 
med min tjener Joseph, og så 
han kan motta råd fra min tje
ner Joseph som skal vise ham 
a nøklene hvorved han kan be 
og motta og bli kronet med den 
samme velsignelse og herlig
het og ære og prestedømme og 
prestedømmets gaver som en 
gang ble gitt ham som var min 
tjener – b Oliver Cowdery,

96 så min tjener Hyrum kan 
bære vitnesbyrd om de ting 
som jeg skal vise ham, så hans 
navn kan holdes i hederlig er
indring fra generasjon til gene
rasjon, evindelig og alltid.

97 La min tjener William Law 
også motta de nøkler hvormed 
han kan be og motta velsig
nelser, la ham a ydmyke seg 
for meg og være uten b svik, og 
han skal motta av min ånd – ja, 
c Trøsteren  – som skal åpenbare 
sannheten om alle ting for ham 
og i samme stund skal gi ham 
hva han skal si.

98 Og disse a tegn skal følge 
ham  – han skal b helbrede de 
syke, han skal drive ut djevler 
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og skal bli befridd fra dem som 
vil gi ham dødelig gift.

99 Og han skal ledes på stier 
hvor a den giftige slange ikke 
kan såre hans hæl, og i sine 
b tanker skal han stige opp som 
på ørnevinger.

100 Og om jeg vil at han skal 
vekke opp døde, skal han ikke 
holde sin røst tilbake.

101 Derfor, la min tjener Wil
liam ikke spare seg, men rope 
høyt av glede og fryd og med 
hosianna til ham som sitter på 
tronen evindelig og alltid, sier 
Herren deres Gud.

102 Se, jeg sier dere, jeg har 
et oppdrag i vente til min tje
ner William og min tjener Hy
rum  – og bare til dem  – og la 
min tjener Joseph være her, for 
det er behov for ham. Resten vil 
jeg vise dere senere. Slik er det. 
Amen.

103 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, hvis min tjener a Sidney 
vil tjene meg og være rådgiver 
for min tjener Joseph, la ham 
stå opp og komme frem og vir
ke i det embede han er kalt til 
og ydmyke seg for meg.

104 Og hvis han vil bære 
frem et antagelig offer til meg, 
og vise erkjennelse og bli hos 
mitt folk, se, jeg, Herren deres 
Gud, vil helbrede ham så han 
blir helbredet, og han skal igjen 
heve sin røst på fjellene og være 
en a talsmann for mitt åsyn.

105 La ham komme og boset
te seg med sin familie i nærhe

ten av det sted hvor min tjener 
Joseph bor.

106 Og på alle sine reiser, la 
ham heve sin røst som med en 
basuns lyd og advare jordens 
innbyggere om å flykte fra den 
kommende vrede.

107 La ham hjelpe min tjener 
Joseph, og la min tjener Willi
am Law også hjelpe min tjener 
Joseph med å utarbeide en høy
tidelig a erklæring til jordens 
konger, ja, som jeg før har sagt 
dere.

108 Hvis min tjener Sidney vil 
gjøre min vilje, la ham ikke flyt
te med sin familie til den a øst
lige del av landet, men la ham 
skifte bopel som jeg har sagt.

109 Se, det er ikke min vilje at 
han skal søke å finne trygghet 
og tilflukt utenfor den by som 
jeg har utpekt for dere, ja, byen 
a Nauvoo.

110 Sannelig, nå sier jeg dere 
at hvis han vil lytte til min røst, 
skal det gå ham vel. Slik er det. 
Amen.

111 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, la min tjener Amos Davies 
kjøpe aksjer av dem som jeg har 
utpekt til å bygge et herberge, 
ja, Nauvoo hus.

112 La ham gjøre dette hvis 
han vil ha en andel i det, og la 
ham lytte til råd fra min tjener 
Joseph og arbeide med sine 
egne hender så han kan vinne 
menneskenes tillit.

113 Og når han har vist seg 
trofast i alt som blir overlatt i 
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hans varetekt  – ja, selv over 
lite – skal han bli satt til å a her
ske over meget.

114 La ham derfor a fornedre 
seg selv så han kan bli opphøy
et. Slik er det. Amen.

115 Og videre, sannelig sier jeg 
dere, hvis min tjener Robert  D. 
Foster vil adlyde min røst, la 
ham bygge et hus til min tjener 
Joseph ifølge den kontrakt han 
har inngått med ham ettersom 
han gis anledning fra tid til an
nen.

116 Og la ham omvende seg 
fra all sin dårskap og ikle seg 
a kjærlighet, slutte å gjøre ondt 
og avstå fra all hård tale,

117 og også kjøpe aksjer av be
styrelsen for Nauvoo hus til seg 
selv og sin generasjon etter seg, 
fra generasjon til generasjon,

118 og lytte til råd fra mine tje
nere Joseph og Hyrum og Willi
am Law og fra de myndigheter 
som jeg har kalt til å legge Sions 
grunnvoll, og det skal gå ham 
vel evindelig og alltid. Slik er 
det. Amen.

119 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, la ingen som ikke har 
en tro på Mormons bok og på 
de åpenbaringer jeg har gitt til 
dere, kjøpe aksjer av bestyrel
sen for Nauvoo hus, sier Herren 
deres Gud,

120 for det som er a mer eller 
mindre enn dette, kommer fra 

den onde og skal ledsages av 
forbannelser og ikke av velsig
nelser, sier Herren deres Gud. 
Slik er det. Amen.

121 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, la bestyrelsen for Nau
voo hus få et rettferdig veder
lag som lønn for alt arbeide de 
utfører under oppførelsen av 
Nauvoo hus, og la størrelsen 
av deres lønn være slik de blir 
enige om seg imellom, ifølge 
overenskomst.

122 Og la enhver som kjøper 
aksjer bære den del av lønnen 
som faller på ham hvis det er 
nødvendig for deres underhold, 
sier Herren, ellers skal deres 
arbeide omregnes til aksjer i hu
set. Slik er det. Amen.

123 Sannelig sier jeg dere, jeg 
navngir nå hvilke a embeds
menn som tilhører mitt pres
tedømme, så dere kan ha dets 
b nøkler  – ja, det prestedømme 
som er etter c Melkisedeks or
den, som er etter min Enbårne 
Sønns orden.

124 Først gir jeg dere Hyrum 
Smith til å være en a patriark 
for dere og til å ha de b be
seglende velsignelser i min 
 kirke  – ja, c Forjettelsens hellige 
ånd – hvorved dere er d beseglet 
inntil forløsningens dag, så dere 
ikke skal falle, selv om fristel
sens e time kommer over dere.

125 Jeg gir dere min tjener 
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Joseph til å være en presideren
de eldste over hele min  kirke, til 
å være en oversetter, en åpenba
rer, en a seer og profet.

126 Jeg gir ham som rådgive
re min tjener Sidney Rigdon og 
min tjener William Law for at 
disse kan utgjøre et quorum og 
Det første presidentskap til å 
motta a åpenbaringene for hele 
kirk en.

127 Jeg gir dere min tjener 
a Brigham Young til å være pre
sident for De tolvs omreisende 
råd,

128 og a disse tolv har nøklene 
til å åpne opp min kirkes myn
dighet til jordens fire hjørner og 
deretter b sende mitt ord ut til 
enhver skapning.

129 De er Heber  C. Kimball, 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Or
son Hyde, William Smith, John 
Taylor, John  E. Page, Wilford 
Woodruff, Willard Richards og 
George A. Smith.

130 a David Patten har jeg b tatt 
til meg – se, hans prestedømme 
kan ingen ta fra ham – men san
nelig sier jeg dere, en annen kan 
bli utpekt til det samme kall.

131 Og videre sier jeg dere, jeg 
gir dere et a høyråd til å være 
Sions hjørnesten –

132 nemlig Samuel Bent, Hen
ry  G. Sherwood, George  W. 
Harris, Charles C. Rich, Thomas 
Grover, Newel Knight, David 
Dort, Dunbar Wilson  – Sey
mour Brunson har jeg tatt til 

meg, ingen kan ta hans preste
dømme, men en annen kan bli 
utpekt til det samme preste
dømme i hans sted, og sannelig 
sier jeg dere at min tjener Aaron 
Johnson skal ordineres til dette 
kall i hans sted  – David Full
mer, Alpheus Cutler og William 
Huntington.

133 Og videre gir jeg dere 
Don  C. Smith til å være presi
dent over et quorum av høy
prester,

134 som er organisert og inn
stiftet i den hensikt å lære opp 
dem som skal utpekes som fast
boende presidenter eller tjenere 
over forskjellige a staver som er 
spredt rundt omkring.

135 Og de kan også foreta 
reiser hvis de velger det, men 
er egentlig ordinert som fastbo
ende presidenter, dette er de
res embede og kall, sier Herren 
deres Gud.

136 Jeg gir ham Amasa Lyman 
og Noah Packard til rådgivere 
så de kan presidere over høy
prestenes quorum i min  kirke, 
sier Herren.

137 Og videre sier jeg dere, jeg 
gir dere John  A. Hicks, Samu
el Williams og Jesse Baker hvis 
prestedømme er å presidere 
over a eldstenes quorum, et quo
rum som er innstiftet for fastbo
ende tjenere, ikke desto mindre 
kan de foreta reiser, men de er 
ordinert til å være fastboende 
tjenere i min  kirke, sier Herren.
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 138 a vs Sytti.
 141 a L&p 68:14; 107:15.
  b vs Lære og pakter.

 143 a Ef 4:11–14.
 144 a L&p 26:2.  

vs Felles samtykke.

125 2 a vs  Jesus  Kristus – 
Navn, påta dere 
 Kristi navn.

138 Og videre gir jeg dere Jo
seph Young, Josiah Butterfield, 
Daniel Miles, Henry Herriman, 
Zera Pulsipher, Levi Hancock 
og James Foster til å presidere 
over a syttienes quorum,

139 et quorum som er innstif
tet for omreisende eldster for å 
bære vitnesbyrd om mitt navn 
i hele verden hvor som helst 
det omreisende høyråd, mine 
apostler, skal sende dem for å 
berede en vei for mitt åsyn.

140 Forskjellen mellom dette 
quorum og eldstenes quorum 
er at det ene stadig skal reise, 
og det andre skal presidere over 
menighetene fra tid til annen. 
Det ene er ansvarlig for å pre
sidere fra tid til annen, og det 
andre har ikke noe ansvar for 
å presidere, sier Herren deres 
Gud.

141 Og videre sier jeg dere, jeg 
gir dere Vinson Knight, Samu
el  H. Smith og Shadrach Roun
dy, hvis han vil motta det, til å 
presidere over a biskopsrådet, 

kunnskap om dette biskopsråd 
er gitt dere i boken b Lære og 
pakter,

142 og videre sier jeg dere, 
Samuel Rolfe og hans rådgive
re for prestene og presidenten 
for lærerne og hans rådgivere 
og også presidenten for diako
nene og hans rådgivere og også 
presidenten for staven og hans 
rådgivere.

143 Ovennevnte embeder 
med tilhørende nøkler har jeg 
gitt dere som hjelp til å styre, 
til å arbeide i kirk ens tjenes
te og a fullkommengjøre mine 
hellige.

144 Og en befaling gir jeg dere 
at dere skulle beklé alle disse 
embeder og a godkjenne disse 
navn som jeg har nevnt, eller 
forkaste dem under min general
konferanse,

145 og at dere skal berede rom 
for alle disse embeder i mitt 
hus når dere bygger det til mitt 
navn, sier Herren deres Gud. 
Slik er det. Amen.

KAPITTEL 125
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois i 
mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet.

1–4: De hellige skal bygge byer og 
samles i Sions staver.

Hva er Herrens vilje med de 
hellige i Iowaterritoriet?

2 Sannelig, så sier Herren, jeg 
sier til dere: Hvis de som a kaller 

seg ved mitt navn og forsø
ker å være mine hellige  – hvis 
de vil gjøre min vilje og holde 
mine bud som gjelder dem – la 
dem samle seg på de steder jeg 
skal anvise dem ved min tjener 
Joseph og bygge byer til mitt 
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navn så de kan være forberedt 
på det som er i vente i en kom
mende tid.

3 La dem bygge en by til mitt 
navn på landområdet rett over
for byen Nauvoo, og la den få 
navnet a Zarahemla.

4 Og la alle som kommer fra 
øst og vest og nord og syd som 
ønsker å bo der, motta sin arv 
der såvel som i byen a Nashville 
eller i byen Nauvoo og i alle 
b staver som jeg har utpekt, sier 
Herren.

KAPITTEL 126
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs 
hjem i Nauvoo, Illinois, den 9.  juli 1841. På dette tidspunkt var 
Brigham Young president i De tolv apostlers quorum.

1–3: Brigham Young roses for sin 
arbeidsinnsats og fritas for fremti-
dig reisevirksomhet.

Kjære og høyt elskede bror 
a Brigham Young, sannelig, så 
sier Herren til deg: Min tjener 
Brigham, det forlanges ikke 
mer av deg at du forlater din 

familie slik du før har gjort, for 
ditt offer er antagelig for meg.

2 Jeg har sett hvordan du har 
a arbeidet og slitt på reiser for 
mitt navn.

3 Jeg befaler deg derfor å sende 
mitt ord ut i verden, og ta spesi
elt godt vare på din a familie fra 
nå av og for evig. Amen.

 3 a vs Zarahemla.
 4 a dvs Nashville, 

Lee fylke, Iowa.

  b vs Stav.
126 1 a vs Young, Brigham.
 2 a vs Gjerninger.

 3 a vs Familie.
127 1 a Job 2:3; Mat 5:10–12;  

1 Pet 2:20–23.

KAPITTEL 127
Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste dagers hellige i Nauvoo, 
Illinois, med retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert den 
1. september 1842 i Nauvoo.

1–4: Joseph Smith fryder seg i 
forfølgelser og trengsler. 5–12: 
Opptegnelser må føres over dåps-
handlinger for de døde.

Ettersom Herren har åpenbart 
for meg at mine fiender både i 
Missouri og i denne delstaten 
igjen begynte å forfølge meg  – 

og ettersom de forfølger meg 
a uten grunn og ikke har den 
ringeste skygge eller snev av 
rett eller rettferdighet på sin 
side når det gjelder å anlegge 
sak mot meg, og alle deres på
stander er grunnlagt på løgner 
av verste slag  – har jeg funnet 
det nødvendig og klokt å for
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late stedet en liten stund av 
hensyn til min egen sikkerhet 
og dette folks sikkerhet. Jeg vil 
gjerne si til alle jeg har forret
ningsforbindelser med, at jeg 
har overlatt mine affærer til 
fullmektiger og sekretærer som 
vil ordne alle forretningsanlig
gender hurtig og korrekt og vil 
påse at all min gjeld blir betalt 
i rett tid, ved å selge eiendom 
eller på annen måte som saken 
måtte kreve eller omstendighe
tene måtte tilsi. Når jeg får vite 
at stormen har stilnet av, vil jeg 
vende tilbake til dere igjen.

2 Og med hensyn til a de farer 
som jeg er kalt til å gjennom
gå, forekommer de meg å være 
ganske små ettersom det å være 
utsatt for menneskenes b mis
unnelse og vrede har vært min 
lodd hele mitt liv, noe jeg synes 
er høyst forunderlig, hvis jeg 
ikke fra før verdens grunnvoll 
ble lagt var c eslet til noe godt 
eller dårlig  – kall det hva dere 
vil. Døm selv. Gud kjenner alle 
disse ting, enten de er gode 
eller dårlige, men likevel er 
jeg vant til å svømme på dypt 
vann. Alt dette er blitt en vane 
for meg, og i likhet med Paulus 
har jeg lyst til å juble i d trengs
ler, for til denne dag har mine 
fedres Gud befridd meg fra 
dem alle og vil befri meg her
etter, for se og gi akt, jeg skal 

seire over alle mine fiender, for 
Gud Herren har sagt det.

3 La derfor alle de hellige fry
de seg og være overmåte glade, 
for a Israels Gud er deres Gud, 
og han vil utmåle en rettferdig 
gjengjeldelse som lønn over alle 
deres undertrykkeres hoder.

4 Og videre, sannelig så sier 
Herren: La arbeidet på mitt 
a tempel og alt det arbeide jeg 
har gitt dere, fortsette og ikke 
opphøre, og la deres b flid og 
deres utholdenhet og tålmo
dighet og deres arbeidsinnsats 
fordobles, og dere skal på in
gen måte miste deres lønn, sier 
Hærskarenes Herre. Og hvis de 
c forfølger dere  – slik forfulgte 
de profetene og rettferdige 
menn som var før dere. For alt 
dette er det en lønn i himmelen.

5 Og videre gir jeg dere et ord 
med hensyn til a dåpen for deres 
b avdøde.

6 Sannelig, så sier Herren til 
dere når det gjelder deres avdø
de: Når noen av dere blir a døpt 
for deres avdøde, la det være 
en b skriver, og la ham være øy
envitne til deres dåpshandlin
ger, la ham høre med sine ører 
så han kan bekrefte en sannhet, 
sier Herren,

7 så alle deres nedtegnelser 
kan bli a nedtegnet i himmelen. 
Hva som helst dere b binder 
på jorden, skal være bundet i 

 2 a Sal 23.  
vs Forfølge, 
forfølgelse.

  b vs Misunnelse.
  c vs Forutbeskikkelse.
  d 2 Kor 6:4–5.  

vs Motgang.
 3 a 3 Ne 11:12–14.

 4 a L&p 124:55.
  b vs Flid.
  c vs Forfølge, 

forfølgelse.
 5 a vs Dåp, døpe – Dåp 

for de døde.
  b vs Frelse for de  

døde.

 6 a 1 Kor 15:29;  
L&p 128:13, 18.

  b L&p 128:2–4, 7.
 7 a vs Livets bok.
  b vs Besegle,  

besegling.
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himmelen, hva som helst dere 
løser på jorden, skal være løst i 
himmelen,

8 for jeg er i ferd med å a gjengi 
mange ting til jorden som hører 
til b prestedømmet, sier Hærska
renes Herre.

9 Og videre, la det være or
den i alle a opptegnelser, så de 
kan anbringes i arkivene i mitt 
hellige tempel for å holdes i er
indring fra generasjon til gene
rasjon, sier Hærskarenes Herre.

10 Jeg vil si til alle de hellige, 
at jeg ønsket, med et inderlig 
sterkt ønske, at jeg kunne ha 
talt til dem fra forhøyningen 
over emnet dåp for de døde 
den kommende sabbat. Men et

tersom det ikke står i min makt 
å gjøre det, vil jeg skrive Her
rens ord om dette emne fra tid 
til annen og sende det til dere i 
posten i likhet med mange an
dre ting.

11 Jeg avslutter nå mitt brev 
for denne gang da jeg ikke har 
mer tid, for fienden er på vakt, 
og som Frelseren sa: a Denne 
verdens fyrste kommer, og han 
har ikke noe i meg.

12 Se, min bønn til Gud er at 
dere alle må bli frelst. Og jeg 
undertegner som deres tjener 
i Herren, som profet og a seer i 
Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige.

Joseph Smith.

KAPITTEL 128
Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige med ytterligere retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er 
datert den 6. september 1842 i Nauvoo, Illinois.

1–5: Skrivere på lokal- og gene-
ralplan må bekrefte at dåp for 
de døde faktisk har funnet sted. 
6–9: Deres opptegnelser er bin-
dende og nedtegnes på jorden og 
i himmelen. 10–14: Døpefonten 
er et sinnbilde på graven. 15–17: 
Elijah gjenga fullmakt til dåp 
for de døde. 18–21: Alle nøkler, 
krefter og myndigheter i tidligere 
evangelieutdelinger er blitt gjen-
gitt. 22–25: Et gledens og herlig-
hetens budskap gis til de levende 
og de døde.

Ettersom jeg nevnte for dere 
i mitt brev før jeg forlot mitt 
oppholdssted at jeg ville skrive 
til dere fra tid til annen og gi 
dere opplysninger om mange 
emner, kommer jeg nå tilbake 
til emnet a dåp for de døde, si
den det emnet synes å oppta 
mine tanker på det sterkeste 
og trenge seg på mine følelser 
mens jeg har vært forfulgt av 
mine fiender.

2 Jeg skrev noen få åpenbar
ingens ord til dere om en skri

 8 a vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

  b vs Melkisedekske 
prestedømme, Det.

 9 a L&p 128:24.
 11 a Joh 14:30;  

jso Joh 14:30 (Tillegg).  
vs Djevel.

 12 a L&p 124:125.  
vs Seer.

128 1 a vs Dåp, døpe – Dåp 
for de døde.
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ver. Jeg har mottatt noen flere 
tanker om denne saken som 
jeg nå vil bekrefte. Det vil si, 
det ble sagt i mitt forrige brev 
at det skulle være en a skriver 
som skulle være øyenvitne og 
også skulle høre med sine ører, 
så han kunne føre en sannferdig 
opptegnelse for Herren.

3 Men med hensyn til den
ne saken ville det være svært 
vanskelig for én skriver å være 
tilstede til enhver tid og ta vare 
på alt. For å unngå denne van
skelighet, kan det i hver menig
het i byen utpekes en skriver 
som er godt skikket til å føre 
nøyaktige referater, og la ham 
være svært omhyggelig og nøy
aktig med å skrive ned alt som 
foregår, og i sin opptegnelse be
krefte at han så med sine øyne 
og hørte med sine ører, oppgi 
dato og alle navn og så videre, 
og gi en beretning om alt som 
fant sted og også navnene på 
tre personer som måtte være 
tilstede, hvis det er noen tilste
de, som når som helst de blir 
bedt om det, kan bekrefte det 
som har foregått, slik at hvert 
ord kan stå fast ved to eller tre 
a vitners munn.

4 Så la det være en hovedskri
ver som disse andre opptegnel
ser kan overleveres til, ledsaget 
av attester med deres egen un
derskrift som bekrefter at den 
opptegnelse de har skrevet, er 
riktig. Så kan kirk ens hoved
skriver føre opptegnelsen over 
i kirk ens hovedprotokoll sam

men med attester og alle vitne
utsagn, med sin egen uttalelse 
om at han virkelig tror at oven
nevnte uttalelse og opptegnelse 
er riktig ut fra hans kjennskap 
til disse menns karakter og at 
de er utpekt av kirk en. Og når 
dette er gjort i kirk ens hoved
protokoll, skal opptegnelsen 
være like hellig og ordinansen 
like gyldig som om han hadde 
sett med sine øyne og hørt med 
sine ører og ført en opptegnelse 
om det samme i kirk ens hoved
protokoll.

5 Dere synes kanskje at denne 
måten å gjøre det på er svært 
omstendelig, men la meg for
telle dere at det bare skjer for å 
oppfylle Guds vilje ved å følge 
den ordinans og forberedelse 
som Herren fastsatte og bered
te før denne verdens grunnvoll 
ble lagt til a frelse for de døde 
som kom til å dø uten b kunn
skap om evangeliet.

6 Og videre vil jeg dere skal 
huske at åpenbareren Johannes 
grunnet over det samme emne 
med hensyn til de døde da han 
sa, slik dere vil finne det ned
tegnet i Åpenbaringen 20:12  – 
Og jeg så de døde, små og store, 
stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og 
en annen bok ble åpnet, som er li-
vets bok. De døde ble dømt etter det 
som var skrevet i bøkene, etter sine 
gjerninger.

7 Dere vil se i dette sitat at bø
ker ble åpnet, og en annen bok 
ble åpnet som var a livets bok, 
men de døde ble dømt etter de 

 2 a L&p 127:6.
 3 a vs Vitne, vitnesbyrd.
 5 a vs Frelse for de døde.

  b 1 Pet 4:6.
 7 a Åp 20:12;  

L&p 127:6–7.  

vs Livets bok.
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 7 b L&p 21:1.
 8 a vs Kraft, makt;  

Prestedømme.
  b vs Besegle, besegling.

  c vs Ordinanser.
  d vs Frelse for de døde.
 9 a vs Evangelieutdeling.
  b vs Myndighet.

  c vs Jehova.
 11 a vs Nøkler, 

prestedømmets.

ting som var skrevet i bøkene, 
etter sine gjerninger. Følgelig 
må bøkene som omtales, være 
de bøker som inneholdt opp
tegnelsen over deres gjerninger 
og viser til de b opptegnelser 
som føres på jorden. Og boken 
som er livets bok, er den opp
tegnelse som føres i himme
len. Prinsippet stemmer helt 
overens med den lære som er 
gitt dere som befaling i åpen
baringen som sto i det brev jeg 
skrev til dere før jeg forlot mitt 
oppholdssted  – at alle deres 
opptegnelser må nedtegnes i 
himmelen.

8 Nå, det grunnleggende ved 
denne ordinans ligger i a preste
dømmets kraft – gjennom åpen
baring fra  Jesus  Kristus  – som 
stadfester at alt dere b binder 
på jorden, skal være bundet i 
himmelen, og alt dere løser på 
jorden, skal være løst i him
melen. Eller med andre ord, 
med et litt annerledes syn på 
oversettelsen, alt dere nedteg
ner på jorden, skal nedtegnes 
i himmelen, og alt dere ikke 
nedtegner på jorden, skal ikke 
bli nedtegnet i himmelen, for ut 
fra det som står i bøkene, skal 
deres døde dømmes etter sine 
egne gjerninger, enten de selv 
har utført c ordinansene propria 
persona eller ved hjelp av sine 
egne stedfortredere ifølge den 
ordinans som Gud har beredt 
for deres d frelse før verdens 
grunnvoll ble lagt ifølge de 

opptegnelser de har ført over 
sine døde.

9 Det kan for enkelte synes å 
være en meget dristig lære vi 
omtaler, en kraft som nedtegner 
eller binder på jorden og binder 
i himmelen. Likevel er denne 
myndighet alltid blitt gitt i alle 
verdens tidsaldre når som helst 
Herren gjennom virkelig åpen
baring har gitt en a utdeling 
av prestedømmet til én mann 
eller til en gruppe menn. Der
for, alt disse menn gjorde med 
b myndighet i Herrens navn og 
gjorde det i oppriktighet og 
trofasthet og førte en nøyaktig 
og korrekt opptegnelse over det 
hele, ble den en lov på jorden 
og i himmelen og kunne ikke 
tilintetgjøres ifølge den store 
c Jehovas forordninger. Dette er 
en sannferdig uttalelse. Hvem 
kan høre den?

10 Og videre, som presedens, 
Matteus 16:18, 19: Jeg sier deg 
at du er Peter, og på denne klippe 
vil jeg bygge min menighet, og 
dødsrikets porter skal ikke få makt 
over den. Jeg vil gi deg nøklene til 
himmelens rike, og det du binder 
på jorden, skal være bundet i him-
melen, og det du løser på jorden, 
skal være løst i himmelen.

11 Nå, hele sakens store og 
viktige hemmelighet og hele 
emnets summum bonum som 
ligger fremfor oss, består i å 
erholde Det hellige prestedøm
mes myndighet. For ham som 
disse a nøkler blir gitt til, er det 
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 11 b vs Frelse.
 12 a vs Herlighet.
  b vs Ære, hedre.
  c vs Udødelig, 

udødelighet.
  d vs Dåp, døpe – Dåp 

ved nedsenkning.

 13 a L&p 124:29.
  b vs Symbolikk.
 14 a vs Besegle, besegling.
  b vs Nøkler, 

prestedømmets.
  c jso Luk 11:53 

(Tillegg).

 15 a vs Frelse for de døde.
  b Heb 11:40.  

vs Fullkommen.
 17 a vs Gjengivelsen 

av evangeliet.

ingen vanskelighet å tilegne seg 
kunnskap om de faktiske for
hold i forbindelse med mennes
kenes barns b frelse – de døde så 
vel som de levende.

12 I dette finnes a herlighet og 
b ære og c udødelighet og evig 
liv – ordinansen dåp med vann 
vil si å bli d nedsenket i det som 
et sinnbilde på de døde, så det 
ene prinsipp kan stemme over
ens med det andre, å bli ned
senket i vann og komme ut av 
vannet er et sinnbilde på opp
standelsen av de døde når de 
kommer ut av sine graver. Der
for ble denne ordinans innstiftet 
for å danne en forbindelse med 
ordinansen dåp for de døde, og 
er et sinnbilde på de døde.

13 Følgelig ble a døpefonten 
innstiftet som et b sinnbilde 
på graven, og ifølge befaling 
skulle den være på et sted 
nedenunder hvor de levende 
pleier å samles, for å forestille 
de levende og de døde og at 
alle ting kunne være et sinn
bilde og stemme overens med 
hverandre – det som er jordisk 
stemmer overens med det som 
er himmelsk, som Paulus har 
erklært i første brev til korin
terne 15:46, 47 og 48:

14 Men det åndelige er ikke det 
første, men det naturlige, og der-
etter det åndelige. Det første men-
neske var av jorden, jordisk. Det 
andre menneske er av himmelen. 

Som det jordiske var, slik er også 
de jordiske. Og som den himmel-
ske er, slik skal også de himmelske 
være. Og slik som de oppteg
nelser på jorden er, som er 
nøyaktig ført hva deres avdøde 
angår, slik er også opptegnelse
ne i himmelen. Dette er derfor 
den a beseglende og bindende 
kraft, og er i en betydning av 
ordet b rikets nøkler som finnes i 
c kunnskapens nøkkel.

15 Og nå, mine høyt elskede 
brødre og søstre, la meg for
sikre dere om at dette er prin
sipper som gjelder for de døde 
og de levende og som ikke lett 
kan forbigås med hensyn til 
vår frelse. For deres a frelse er 
nødvendig og avgjørende for 
vår frelse, slik Paulus sier om 
fedrene  – at de ikke kan bli 
b fullkomne uten oss, ei heller 
kan vi bli fullkomne uten våre 
avdøde.

16 Og nå, i forbindelse med 
dåp for de døde, vil jeg sitere 
et annet skriftsted av Paulus i 
første brev til korinterne 15:29: 
De som lar seg døpe for de døde – 
hvorfor gjør de det? Dersom døde 
i det hele tatt ikke oppstår, hvorfor 
lar de seg da døpe for dem?

17 Og videre, i forbindelse 
med dette sitat, vil jeg sitere en 
av profetene som hadde sine 
øyne rettet mot prestedømmets 
a gjengivelse og den herlighet 
som skulle åpenbares i de siste 
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dager og på en spesiell måte, 
dette mest strålende av alle 
emner som tilhører det evige 
evangelium, nemlig dåpen for 
de døde. For Malaki sier i det 
siste kapittel, vers 5 og 6: Se, 
jeg sender dere b Elias, profeten, 
før Herrens dag kommer, den sto-
re og forferdelige. Han skal vende 
fedrenes hjerte til barna og bar-
nas hjerte til deres fedre, så jeg 
ikke skal komme og slå landet med 
bann.

18 Jeg kunne ha gitt en a ty
deligere oversettelse av dette, 
men den er tydelig nok som 
den er og svarer til min hen
sikt. Det er tilstrekkelig i dette 
tilfelle å vite at jorden vil bli 
slått med en forbannelse, hvis 
det ikke finnes et eller annet 
sammenføyende b ledd mellom 
fedrene og barna i tilknytning 
til en eller annen sak, og se, hva 
er det for en sak? Det er c dåpen 
for de døde. For vi kan ikke bli 
fullkomne uten dem, ei  heller 
kan de bli fullkomne uten oss. 
Ei heller kan de eller vi bli 
fullkomne uten dem som også 
er døde i evangeliet, for ved 
innledningen av d evangelie
utdelingen i tidenes fylde  – en 
evangelieutdeling som nå har 
sin begynnelse  – er det nød
vendig at det finner sted en 

hel, fullstendig og fullkommen 
forening og sammenføyning av 
evangelieutdelinger og nøkler 
og krefter og herligheter, og at 
de blir åpenbart fra Adams da
ger ned til vår tid. Og ikke bare 
dette, men de ting som aldri 
har vært åpenbart fra e verdens 
grunnvoll ble lagt, men som 
har vært holdt skjult for de vise 
og forstandige, skal bli åpen
bart for f umyndige og diebarn i 
denne evangelieutdeling i tide
nes fylde.

19 Nå, hva hører vi i det 
evangelium vi har mottatt? 
En gledens røst! En barmhjer
tighetens røst fra himmelen 
og en a sannhetens røst ut av 
jorden, et gledens budskap for 
de døde, en gledens røst for 
de levende og de døde, et godt 
b budskap om stor glede. Hvor 
fagre er deres c føtter på fjellene 
som kommer med gledesbud 
og som sier til Sion: Se, din 
Gud regjerer! Likesom d duggen 
over Karmel skal kunnskapen 
om Gud falle ned over dem!

20 Og videre, hva hører vi? 
Et gledelig budskap fra a Cu
morah! b Moroni, en engel fra 
himmelen som erklærer at pro
fetiene om c boken som skulle 
åpenbares, er gått i oppfyllel
se. Herrens røst i villmarken 

 17 b 3 Ne 25:5–6;  
L&p 2; 110:13–16.  
vs Elijah.

 18 a JS – H 1:36–39.
  b vs Ordinanser – 

Stedfortredende 
ordinans;  
Slektshistorie.

  c L&p 124:28–30; 
127:6–7.

  d vs Evangeli
eutdeling.

  e L&p 35:18.
  f Mat 11:25;  

Luk 10:21;  
Alma 32:23.

 19 a Sal 85:11–12.
  b Luk 2:10.
  c Jes 52:7–10;  

Mosiah 15:13–18;  

3 Ne 20:40.
  d 5M 32:2;  

L&p 121:45.
 20 a JS – H 1:51–52.  

vs Cumorahhøyden.
  b vs Moroni, sønn 

av Mormon.
  c Jes 29:4, 11–14;  

2 Ne 27:6–29.  
vs Mormons bok.
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i d Fayette, Seneca fylke, som 
erklærer at tre vitner skal e bære 
vitnesbyrd om boken! f Mikaels 
røst på bredden av Susquehan
na da han avslørte djevelen 
som viste seg som en g lysets 
engel! Røsten av h Peter, Jakob 
og Johannes i villmarken mel
lom Harmony i Susquehanna 
fylke og Colesville i Broome 
fylke ved Susquehannaelven, 
hvor de forteller at de er i be
sittelse av i rikets nøkler og av 
nøklene til evangelieutdelingen 
i tidenes fylde!

21 Og videre, Guds røst i 
gamle a far Whitmers værelse 
i Fayette, Seneca fylke, til for
skjellige tider og på forskjelli
ge steder under alle reiser og i 
trengsler for denne Jesu  Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige! 
Og røsten fra erkeengelen Mi
kael, b Gabriels og c Rafaels røst, 
og fra forskjellige d engler, fra 
Mikael, eller e Adam, nedover 
til denne tid, alle kunngjør sin 
f evangelieutdeling, sine rettig
heter, sine nøkler, sin verdighet, 
sitt velde og sin herlighet og 
sitt prestedømmes kraft, gir lin
je på linje, g bud på bud, litt her 
og litt der, gir oss trøst ved å 
fremholde det som skal skje, og 
bekrefter vårt h håp!

22 Brødre, skal vi ikke gå 
fremad i en så stor sak? Gå 
fremover og ikke tilbake! 
Friskt mot brødre, og fremad 
til seier! La deres hjerter fryde 
seg, og vær overmåte glade. La 
jorden bryte ut i a sang. La de 
døde fremføre frydesanger om 
evig lovprisning til kong b Im
manuel som før verden ble til 
fastsatte det som ville gjøre det 
mulig for oss å c fri dem ut av 
deres d fengsel, for fangene skal 
settes fri.

23 La a fjellene juble av glede 
og alle dere daler rope høyt og 
alt hav og alt tørt land fortelle 
om undere av deres evige Kon
ge! Og dere elver og bekker, 
store som små, renn nedover 
med glede. La skogen og alle 
markens trær lovprise Her
ren og det faste b fjell gråte av 
glede! Og la solen, månen og 
c morgenstjernene synge sam
men og alle Guds sønner rope 
av fryd. Og la det evige skaper
verk forkynne hans navn evin
delig og alltid! Og videre sier 
jeg, hvor herlig er den røst vi 
hører fra himmelen forkynne i 
våre ører, herlighet og frelse og 
ære og d udødelighet og e evig 
liv, riker, fyrstedømmer og 
krefter!

 20 d vs Fayette, New 
York (USA).

  e L&p 17:1–3.
  f L&p 27:11.  

vs Adam.
  g 2 Kor 11:14.
  h L&p 27:12.
  i vs Nøkler, 

prestedømmets.
 21 a dvs Peter 

Whitmer sen.
  b vs Gabriel.

  c vs Rafael.
  d vs Engler.
  e L&p 107:53–56.
  f vs Evangeli

eutdeling.
  g Jes 28:10.
  h vs Håp.
 22 a Jes 49:13.
  b Jes 7:14;  

Alma 5:50.  
vs Immanuel.

  c vs Forløse,  

forløst,  
forløsning.

  d Jes 24:22;  
L&p 76:72–74.

 23 a Jes 44:23.
  b Luk 19:40.
  c Job 38:7.
  d vs Udødelig, 

udødelighet.
  e vs Evig liv.
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24 Se, a Herrens store dag er 
nær, og hvem kan b utholde da
gen når han kommer, og hvem 
kan bli stående når han viser 
seg? For han er som c lutrerens 
ild og tvetterens lut, og han 
skal sitte som en som d lutrer og 
renser sølvet, og han skal rense 
e Levis sønner og lutre dem som 
gull og sølv så de kan ofre til 
Herren et f offer i rettferdighet. 
La oss derfor som en  kirke og et 
folk og som siste dagers hellige 
ofre til Herren et offer i rettfer

dighet, og la oss fremlegge i 
hans hellige tempel, når det står 
ferdig, en bok verdig all anta
gelse som inneholder g oppteg
nelsen over våre avdøde.

25 Brødre, jeg har mange ting 
å si til dere om emnet, men skal 
nå slutte for denne gang og 
fortsette med emnet en annen 
gang. Jeg forblir som alltid de
res ydmyke tjener og aldri svik
tende venn.

Joseph Smith.

KAPITTEL 129
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 
9. februar 1843, hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør 
det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder.

1–3: I himmelen finnes det både 
oppstandne legemer og ånde-le-
gemer. 4–9: Nøkler som gjør det 
mulig å fortelle hvordan man kan 
gjenkjenne sendebud fra den andre 
siden av sløret.

Det er to slags vesener i a him
melen, nemlig: b Engler som er 
c oppstandne personer som har 
legemer av kjøtt og ben –

2 for eksempel sa  Jesus: Rør 
ved meg og se! For en ånd har ikke 
a kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.

3 For det annet: De a rettferdi
ge menneskers b ånder som er 

fullkommengjort, de som ikke 
er oppstandne, men arver den 
samme herlighet.

4 Når et sendebud kommer 
og sier han har et budskap fra 
Gud, rekk ham hånden, og be 
ham ta din hånd.

5 Hvis han er en engel, vil han 
gjøre det, og du vil føle hans 
hånd.

6 Hvis han er et rettferdig 
menneskes ånd som er full
kommengjort, vil han komme 
i sin herlighet, for det er den 
eneste måten han kan gi seg 
tilkjenne på –

 24 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b Mal 3:1–3.
  c 3 Ne 24:2–3.  

vs Jord – Jordens 
renselse.

  d Sak 13:9.

  e 5M 10:8;  
L&p 13; 124:39.

  f L&p 84:31.  
vs Offergaver, offer.

  g L&p 127:9.  
vs Slektshistorie.

129 1 a vs Himmel.

  b vs Engler.
  c vs Oppstandelse.
 2 a Luk 24:39.
 3 a Heb 12:23;  

L&p 76:69.
  b vs Ånd.
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7 be ham ta din hånd, men 
han vil ikke røre seg, da det for 
et rettferdig menneske er i strid 
med himmelens orden å bedra, 
men han vil likevel fremføre 
sitt budskap.

8 Hvis det er a djevelen som en 

lysets engel, vil han, når du ber 
ham ta din hånd, rekke frem sin 
hånd, og du vil ikke føle noe, 
du kan derfor avsløre ham.

9 Dette er de tre viktige nøkler 
som gjør det mulig for deg å 
vite om et budskap er fra Gud.

KAPITTEL 130
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 
2. april 1843.

1–3: Faderen og Sønnen kan vise 
seg personlig for mennesker. 4–7: 
Engler bor i en celestial sfære. 8–
9: Den celestiale jord vil være en 
stor urim og tummim. 10–11: En 
hvit sten blir gitt til alle som går 
inn i den celestiale verden. 12–17: 
Tiden for Det annet komme holdes 
tilbake for profeten. 18–19: Intelli-
gens vi har tilegnet oss i dette liv, 
vil være med oss i oppstandelsen. 
20–21: Alle velsignelser kommer 
ved lydighet mot loven. 22–23: 
Faderen og Sønnen har legemer av 
kjøtt og ben.

Når Frelseren a viser seg, skal vi 
se ham som han er. Vi skal se at 
han er et b menneske lik oss.

2 Og den samme sosiale om
gang som finnes blant oss her, 
vil finnes blant oss der, men der 
vil den være ledsaget av a evig 

herlighet, en herlighet vi ikke 
nyter godt av nå.

3 Johannes 14:23: a Faderen og 
b Sønnen som viser seg slik det 
står i dette verset, er en person
lig c tilsynekomst, og den tanke 
at Faderen og Sønnen kan d bo i 
et menneskes hjerte, er en gam
mel sekterisk oppfatning og er 
uriktig.

4 For å besvare spørsmålet – er 
ikke Guds, englers, profeters og 
menneskers a tidsregning i hen
hold til den planet de bor på –

5 svarer jeg ja. Men ingen a eng
ler betjener denne jord uten at 
de tilhører eller har tilhørt den.

6 Englene bor ikke på en planet 
som denne jord,

7 men de bor i Guds nær
het på en klode lik et a hav av 
glass og b ild hvor alle ting 
som hører til deres herlighet 

 8 a 2 Kor 11:14;  
2 Ne 9:9.

130 1 a 1 Joh 3:2;  
Moroni 7:48.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

  b Luk 24:36–40.
 2 a vs Celestial 

herlighet.

 3 a vs Gud, 
guddommen – 
Gud Faderen.

  b vs Gud, 
guddommen – 
Gud Sønnen.

  c L&p 93:1.
  d L&p 130:22.  

vs Gud,  

guddommen.
 4 a 2 Pet 3:8;  

Abr 3:4–10; se også 
Abr., faksimile 
2, fig. 1.

 5 a vs Engler.
 7 a Åp 4:6; 15:2.
  b Jes 33:14.
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er åpenbart  – fortid, nåtid og 
fremtid  – og er alltid for Her
rens åsyn.

8 Stedet hvor Gud bor, er en 
stor a urim og tummim.

9 Denne a jord vil i sin hellig
gjorte og udødelige tilstand 
være som krystall og vil være 
en urim og tummim for dem 
som bor på den, ved hvilken 
alle ting som henhører til et 
lavere rike, eller til riker av en 
lavere orden, vil være åpenbart 
for dem som bor på den, og 
denne jord vil tilhøre  Kristus.

10 Da vil den hvite sten nevnt 
i Johannes’ åpenbaring 2:17 bli 
en urim og tummim for enhver 
som mottar en slik, og ved den 
vil det som hører til riker av en 
høyere orden, bli åpenbart.

11 Og en a hvit sten blir gitt 
til alle som kommer inn i Det 
celestiale rike, hvorpå det er 
skrevet et b nytt navn som intet 
menneske kjenner, uten den 
som mottar det. Det nye navnet 
er nøkkelordet.

12 Jeg profeterer i Gud Her
rens navn at begynnelsen til de 
a vanskeligheter som vil forårsa
ke stor blodsutgytelse forut for 
Menneskesønnens komme, vil 
bli i b SydCarolina.

13 De vil sannsynligvis oppstå 
på grunn av slavespørsmålet. 
Dette erklærte en røst til meg 

den 25. desember 1832 da jeg ba 
inderlig om saken.

14 En gang ba jeg meget inn
trengende om å få vite tids
punktet for a Menneskesønnens 
komme, da jeg hørte en røst 
som sa:

15 Joseph, min sønn, hvis du 
lever til du er fem og åtti år 
gammel, skal du se Menneske
sønnens åsyn, derfor, la dette 
være nok, og besvær meg ikke 
mer med denne saken.

16 Således ble jeg overlatt til 
meg selv uten å kunne avgjøre 
om dette komme henviste til 
tusenårsrikets begynnelse eller 
en tilsynekomst før den tid eller 
om jeg skulle dø og derfor se 
hans åsyn.

17 Jeg tror at Menneskesønn
ens komme ikke vil skje før den 
tid.

18 Hvilket som helst a intel
ligent prinsipp vi tilegner oss 
i dette liv, vil være med oss i 
b oppstandelsen.

19 Og hvis en person oppnår 
mer a kunnskap og intelligens 
i dette liv gjennom sin b flid og 
c lydighet enn en annen, vil han 
ha desto større d fortrinn i den 
kommende verden.

20 Det er en a lov ugjenkallelig 
fastsatt i himmelen b før denne 
verdens grunnvoll ble lagt som 
alle c velsignelser er betinget av –

 8 a vs Urim og  
tummim.

 9 a L&p 77:1.  
vs Jord – Jordens 
endelige tilstand.

 11 a Åp 2:17.
  b Jes 62:2.
 12 a L&p 38:29; 45:63.
  b L&p 87:1–5.

 14 a vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 18 a vs Intelligens, 
intelligenser.

  b vs Oppstandelse.
 19 a vs Kunnskap.
  b vs Flid.
  c vs Lydighet, 

lydig, (ad)lyde.

  d Alma 12:9–11.
 20 a L&p 82:10.
  b vs Førjordiske liv.
  c 5M 11:26–28;  

L&p 132:5.  
vs Velsigne,  
velsignet,  
velsignelse.
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21 og når vi mottar en velsig
nelse fra Gud, er det ved lydig
het mot den lov den er betinget 
av.

22 a Faderen har et b legeme av 
kjøtt og ben like følbart som 
menneskets  – Sønnen likeså  – 
men c Den hellige ånd har ikke 

et legeme av kjøtt og ben, men 
er en Ånd i persons skikkelse. 
Var det ikke slik, kunne Den 
hellige ånd ikke bo i oss.

23 Et menneske kan motta 
a Den hellige ånd, og den kan 
komme ned over ham og ikke 
forbli hos ham.

KAPITTEL 131
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 
16. og 17. mai 1843.

1–4: Celestialt ekteskap er helt 
nødvendig for å bli opphøyet i den 
høyeste himmel. 5–6: Hvordan 
mennesker blir beseglet til evig 
liv. 7–8: All ånd er materie.

I den a celestiale herlighet er det 
tre himler eller grader.

2 Og for å oppnå den a høyeste, 
må et menneske inngå i det
te prestedømmes orden (som 
betyr den b nye og evige ekte
skapspakt),

3 og hvis det ikke gjør dette, 
kan det ikke oppnå den.

4 Et menneske kan gå inn i de 
andre, men dette er slutten på 
dets rike, det kan ikke få a avkom.

5 (Den 17. mai 1843.) Det enda 
fastere a profetiske ord betyr 
at et menneske vet at det er 
b beseglet til c evig liv ved åpen
baring og ved profetiens ånd 
gjennom Det hellige preste
dømmes kraft.

6 Det er umulig for et mennes
ke å bli a frelst i b uvitenhet.

7 Det finnes ikke noe slikt som 
immaterielt stoff. All a ånd er 
materie, men den er finere og 
renere og kan bare skjelnes med 
b renere øyne.

8 Vi kan ikke se den, men når 
våre legemer er renset, skal vi 
se at all ånd er materie.

 22 a vs Gud,  
guddommen.

  b Apg 17:29.
  c vs Hellige ånd, Den.
 23 a vs Hellige ånds 

gave, Den.
131 1 a L&p 76:70.  

vs Celestial 
herlighet.

 2 a L&p 132:5–21.  
vs Opphøyelse.

  b vs Ekteskap –  
Den nye og evige 
ekteskapspakt.

 4 a L&p 132:16–17.
 5 a 2 Pet 1:19. 
   vs Kall og utvelgelse.
  b L&p 68:12; 88:4.  

vs Besegle, besegling.
  c vs Evig liv.
 6 a vs Frelse.
  b L&p 107:99–100.
 7 a vs Ånd.
  b L&p 76:12; 97:16;  

Moses 1:11.
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KAPITTEL 132
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, 
og nedtegnet den 12.  juli 1843, vedrørende den nye og evige pakt, 
herunder ekteskapspaktens evige karakter og prinsippet om flergifte. 
Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, er det visse fakta som 
indikerer at noen av prinsippene i denne åpenbaringen var kjent av 
profeten så tidlig som i 1831. Se Offisiell erklæring 1.

1–6: Opphøyelse oppnås gjennom 
den nye og evige pakt. 7–14: Vil-
kår og betingelser for denne pakt 
blir beskrevet. 15–20: Celestialt 
ekteskap og en fortsettelse av fa-
milieenheten gjør det mulig for 
menneskene å bli guder. 21–25: 
Den snevre og smale vei fører 
til evige liv. 26–27: Loven som 
angår bespottelse mot Den hel-
lige ånd, gis. 28–39: Løfter om 
evig avkom og opphøyelse gis til 
profeter og til de hellige i alle 
tidsaldre. 40–47: Joseph Smith 
får fullmakt til å binde og besegle 
på jorden og i himmelen. 48–50: 
Herren besegler sin opphøyelse 
på ham. 51–57: Emma Smith blir  
rådet til å være trofast og sann-
ferdig. 58–66: Lovene om flergifte 
blir beskrevet.

Sannelig, så sier Herren til deg 
min tjener Joseph, at ettersom 
du har spurt meg for å vite og 
forstå hvordan jeg, Herren, 
rettferdiggjorde mine tjenere, 
Abraham, Isak og Jakob, og 
også mine tjenere Moses, Da
vid og Salomo med hensyn til 
dette prinsipp og denne lære at 

de hadde mange a hustruer og 
medhustruer –

2 se, og gi akt, jeg er Herren 
din Gud og vil svare deg i denne 
sak.

3 Derfor, a bered ditt hjerte til å 
motta og adlyde de instruksjo
ner jeg nå skal gi deg, for alle 
som får denne lov åpenbart for 
seg, må adlyde den.

4 For se, jeg åpenbarer for dere 
en ny og evig a pakt, og hvis 
dere ikke er lydige mot denne 
pakt, da står dere b fordømt, for 
ingen kan c forkaste denne pakt 
og bli tillatt å gå inn til min her
lighet.

5 For alle som ønsker en a vel
signelse fra mine hender, skal 
holde den b lov som ble fastsatt 
for denne velsignelse og dens 
betingelser slik de ble bestemt 
før verdens grunnvoll ble lagt.

6 Og med hensyn til den a nye 
og evige pakt, ble den innstif
tet for fylden av min b herlighet, 
og den som mottar en fylde av 
den, må og skal holde loven, 
ellers skal han bli fordømt, sier 
Gud Herren.

7 Og sannelig sier jeg dere, at 
132 1 a L&p 132:34, 37–39.  

vs Ekteskap – 
Flergifte.

 3 a L&p 29:8;  
58:6; 78:7.

 4 a vs Pakt.

  b vs Fordømme, 
fordømmelse.

  c L&p 131:1–4.
 5 a L&p 130:20–21.
  b vs Lov.
 6 a L&p 66:2.  

vs Nye og evige  
pakt.

  b L&p 76:70, 92–96.  
vs Celestial herlighet.
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 7 a L&p 88:38–39.
  b vs Ed.
  c vs Besegle, besegling.
  d vs Forjettelsens 

Hellige Ånd.
  e vs Åpenbaring.
  f vs Nøkler, 

prestedømmets.
 9 a Moroni 7:5–6.  

vs Offer.
 10 a 3M 22:20–25;  

Moses 5:19–23.
 11 a L&p 132:5.
 12 a Joh 14:6.

 13 a 3 Ne 27:10–11.
 15 a vs Ekteskap.
 16 a Mat 22:23–33;  

Mark 12:18–25;  
Luk 20:27–36.

  b vs Engler.

a denne lovs betingelser er som 
følger: Alle pakter, kontrakter, 
overenskomster, forpliktelser, 
b eder, høytidelige løfter, hand
linger, forbindelser, allianser 
eller forventninger som ikke er 
stiftet og inngått og c beseglet 
ved d Forjettelsens hellige ånd 
av ham som er salvet, både for 
tid og for all evighet, og det på 
det aller helligste, ved e åpen
baring og befaling gjennom 
min salvede som et redskap og 
som jeg har satt til å ha den
ne myndighet på jorden (og 
jeg har satt min tjener Joseph 
til å ha denne myndighet i de 
siste dager, og det er aldri mer 
enn én på jorden til enhver tid 
som denne myndighet og disse 
f prestedømmets nøkler er over
dratt til), har ingen virkning, 
kraft eller gyldighet i og etter 
oppstandelsen fra de døde, for 
alle kontrakter som ikke er inn
gått i denne hensikt, opphører 
når menneskene er døde.

8 Se, mitt hus er et ordens hus, 
sier Gud Herren, og ikke et for
virringens hus.

9 Vil jeg godta et a offer, sier 
Herren, som ikke er gjort i mitt 
navn?

10 Eller vil jeg motta fra de
res hender det som jeg ikke har 
a befalt?

11 Og vil jeg befale noe for 
dere, sier Herren, uten at det 
skjer ved lov, ja, som jeg og min 

Fader a fastsatte for dere før ver
den ble til?

12 Jeg er Herren din Gud, og 
jeg gir deg dette bud  – at intet 
menneske skal a komme til Fa
deren uten ved meg eller ved 
mitt ord som er min lov, sier 
Herren.

13 Og alt som er i verden, 
enten det er bestemt av men
nesker, av troner eller fyrste
dømmer eller makter, eller av 
hvilket navn det måtte være 
som ikke er av meg eller ved 
mitt ord, sier Herren, skal om
styrtes og skal a ikke bestå etter 
at menneskene er døde, ei hel
ler i eller etter oppstandelsen, 
sier Herren din Gud.

14 For de ting som består, er av 
meg, og de ting som ikke er av 
meg, skal rystes og ødelegges.

15 Derfor, hvis en mann a ekter 
en hustru i verden og han ikke 
vies til henne ved meg eller ved 
mitt ord og inngår en pakt med 
henne så lenge han er i verden 
og hun med ham, er deres pakt 
og ekteskap ikke gyldig når de 
er døde og ikke lenger er i ver
den, derfor er de ikke bundet av 
noen lov når de ikke lenger er i 
verden.

16 Derfor, når de ikke lenger 
er i verden, hverken tar de til 
ekte eller a gis til ekte, men er 
satt til å være b engler i himme
len  – engler som er hjelpende 
tjenere for å betjene dem som 
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 19 a vs Ekteskap – Den 
nye og evige 
ekteskapspakt.

  b vs Besegle, besegling.
  c L&p 76:52–53; 88:3–4.
  d vs Nøkler, 

prestedømmets.

  e 2M 19:5–6;  
Åp 5:10; 20:6;  
L&p 76:56; 78:15, 18.

  f vs Livets bok.
  g vs Opphøyelse.
 20 a Mat 25:21;  

L&p 29:12–13; 132:37.  

vs Mennesket, 
mennesker – 
Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik.

  b L&p 50:26–29; 
76:94–95; 84:35–39.

er verdig en langt større, ja, en 
overmåte stor og evig herlighet.

17 For disse engler holdt ikke 
min lov, derfor kan de ikke 
forøkes, men forblir ugifte og 
alene i all evighet uten opp
høyelse i sin frelste tilstand og 
er fra denne tid av ikke guder, 
men er Guds engler evindelig 
og alltid.

18 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, hvis en mann ekter 
en hustru og inngår en pakt 
med henne for tid og all evig
het, hvis denne pakt ikke er 
av meg eller ved mitt ord som 
er min lov og ikke er beseglet 
ved Forjettelsens hellige ånd 
gjennom ham som jeg har sal
vet og satt til å ha denne kraft, 
da er den ikke gyldig eller 
i kraft når de ikke lenger er i 
verden, fordi de ikke er fore
net av meg eller ved mitt ord, 
sier Herren, når de ikke lenger 
er i verden, kan den ikke an
erkjennes der, for englene og 
gudene er plassert der, og de 
kan ikke passere dem, de kan 
derfor ikke arve min herlighet, 
for mitt hus er et ordens hus, 
sier Gud Herren.

19 Og videre, sannelig sier 
jeg dere, hvis en mann ekter en 
hustru ved mitt ord som er min 
lov og ved den a nye og evige 
pakt og den blir b beseglet på 
dem ved c Forjettelsens hellige 
ånd av ham som er salvet og 

som jeg har gitt denne myn
dighet og d dette prestedømmes 
nøkler, og det skal bli sagt til 
dem  – dere skal komme frem 
i den første oppstandelse  – og 
om det skulle være etter den 
første oppstandelse, i den nes
te oppstandelse  – og skal arve 
e troner, riker, fyrstedømmer 
og makter, herredømmer, alle 
høyder og dybder – da skal det 
bli skrevet i f livets bok som til
hører Lammet at han ikke skal 
begå mord hvorved det utgytes 
uskyldig blod, og hvis de hol
der fast ved min pakt og ikke 
begår mord hvorved det utgy
tes uskyldig blod, skal de i tid 
og gjennom all evighet få del 
i alle ting min tjener har lovet 
dem, og skal være i full kraft 
når de ikke lenger er i verden, 
og de skal passere englene og 
gudene som er satt der og gå til 
sin g opphøyelse og herlighet i 
alle ting som er blitt beseglet på 
deres hoder, en herlighet som 
skal være en fylde og en fort
settelse av ætten evindelig og 
alltid.

20 Da skal de være guder, for
di de er uendelige, derfor skal 
de være fra evighet til evighet, 
fordi de fortsetter å bestå, da 
skal de være over alle ting, for
di alle ting er dem underlagt. 
Da skal de være a guder fordi de 
har b all makt og englene er dem 
underlagt.
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 21 a vs Lov.
 22 a Luk 13:24;  

2 Ne 33:9;  
Hel 3:29–30.

  b Mat 7:13–14, 23;  
2 Ne 9:41; 31:17–21.

  c L&p 132:30–31.
 23 a Joh 14:2–3.
 24 a Joh 17:3.  

vs Evig liv.
  b Joh 3:16–17;  

L&p 49:5.

 25 a Mat 7:13–14;  
3 Ne 14:13–15.

  b vs Død, åndelig.
  c Joh 5:43.
 26 a vs Forjettelsens 

Hellige Ånd.
  b Alma 39:5–6.
  c L&p 82:21; 104:9–10.
  d vs Djevel.
 27 a vs Gudsbespottelse;  

Uopprettelig synd.
  b Mat 12:31–32;  

Heb 6:4–6;  
L&p 76:31–35.  
vs Fortapelsens 
sønner.

  c vs Fordømme, 
fordømmelse.

 29 a vs Abraham.
 30 a 1M 12:1–3; 13:16.  

vs Abraham – 
Abrahams ætt;  
Pakten med Abraham.

21 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, uten at dere adlyder min 
a lov, kan dere ikke oppnå denne 
herlighet.

22 For a snever er porten og 
smal er b veien som leder til opp
høyelse og c livenes fortsettelse, 
og få er de som finner den, fordi 
dere ikke mottar meg i verden, 
ei heller kjenner meg.

23 Men hvis dere mottar meg 
i verden, da skal dere kjenne 
meg og skal motta deres opp
høyelse, for at a der jeg er, skal 
også dere være.

24 Dette er a evige liv – å kjen
ne den eneste vise og sanne 
Gud og  Jesus  Kristus som han 
har b sendt. Jeg er han. Motta 
derfor min lov.

25 a Vid er den port og bred er 
den vei som fører til b død, og 
mange er de som går inn gjen
nom den, fordi de c ikke mottar 
meg, ei heller adlyder min lov.

26 Sannelig, sannelig sier jeg 
dere, hvis en mann ekter en 
hustru ifølge mitt ord og de be
segles ved a Forjettelsens hellige 
ånd ifølge det jeg har fastsatt, 
og han eller hun på noen som 
helst måte synder mot eller 
overtrer den nye og evige pakt 
og gjør seg skyldig i alle former 
for gudsbespottelse  – og hvis 

de b ikke begår mord hvorved 
de utgyter uskyldig blod – skal 
de likevel komme frem i den 
første oppstandelse og gå inn 
til sin opphøyelse, men de skal 
tilintetgjøres i kjødet og skal 
c overlates til d Satans tuktelse 
inntil forløsningens dag, sier 
Gud Herren.

27 a Bespottelse mot Den hel
lige ånd  – som b ikke skal bli 
tilgitt i denne verden, ei heller 
i den kommende verden  – be
står i at dere begår mord hvor
ved dere utgyter uskyldig blod 
og samtykker i min død etter 
at dere har mottatt min nye og 
evige pakt, sier Gud Herren, 
og den som ikke adlyder den
ne lov, kan på ingen måte gå 
inn til min herlighet, men skal 
bli c fordømt, sier Herren.

28 Jeg er Herren din Gud og 
vil gi deg mitt hellige preste
dømmes lov slik den ble fastsatt 
av meg og min Fader før verden 
ble til.

29 a Abraham mottok alle ting – 
hva han enn mottok – ved åpen
baring og bud ved mitt ord, sier 
Herren, og han har gått inn til 
sin opphøyelse og sitter på sin 
trone.

30 Abraham mottok a løfter 
om sin ætt og om sine lenders 

LÆRE OG PAKTER 132:21–30297



 30 b 2 Ne 3:6–16.
  c 1M 15:5; 22:17.
 31 a L&p 86:8–11; 110:12.
 32 a Joh 8:39;  

Alma 5:22–24.
 34 a 1M 16:1–3.
  b vs Sara.
  c 1M 25:12–18.  

vs Hagar.
 35 a Jak bok 2:24–30.
 36 a 1M 22:2–12.
  b vs Isak.

  c 2M 20:13.
  d Jak bok 4:5.  

vs Rettferdig, 
rettferdighet.

 37 a dvs andre hustruer. 
1M 25:5–6.

  b 1M 30:1–4;  
L&p 133:55.  
vs Jakob, sønn 
av Isak.

  c vs Mennesket, 
mennesker – 

Mennesket kan bli vår 
himmelske Fader lik;  
Opphøyelse.

 38 a vs David.
  b 1 Sam 25:42–43;  

2 Sam 5:13;  
1 Kong 11:1–3.

 39 a 2 Sam 12:7–8.
  b vs Nøkler, 

prestedømmets.

frukt – fra hvis b lender du er, du 
min tjener Joseph  – som skulle 
fortsette så lenge de var i ver
den, og med hensyn til Abraham 
og hans ætt, skulle den fortsette 
i den kommende verden – både 
i denne verden og den kommen
de verden skulle den fortsette  – 
like utallig som c stjernene, eller 
om dere skulle telle sandkorne
ne ved havets bredd, ville dere 
ikke kunne telle dem.

31 Dette løfte er også deres 
fordi dere er av a Abraham, og 
løftet ble gitt til Abraham, og 
ved denne lov fortsetter min 
Faders gjerninger hvorved han 
forherliger seg selv.

32 Gå derfor og gjør a Abra
hams gjerninger, underkast 
dere min lov, og dere skal bli 
frelst.

33 Men hvis dere ikke under
kaster dere min lov, kan dere 
ikke motta min Faders løfte 
som han ga til Abraham.

34 Gud a befalte Abraham, og 
b Sara ga Abraham c Hagar til 
hustru. Og hvorfor gjorde hun 
det? Fordi dette var loven, og 
fra Hagar kom mange folk. 
Dette var derfor blant annet en 
oppfyllelse av løftene.

35 Var Abraham derfor under 
fordømmelse? Sannelig sier jeg 

dere, nei, for jeg, Herren, a befal
te det.

36 Abraham ble a befalt å ofre 
sin sønn b Isak til tross for at det 
sto skrevet: Du skal ikke c slå 
ihjel. Abraham nektet likevel 
ikke, og det ble regnet ham til 
d rettferdighet.

37 Abraham mottok a medhus
truer og de fødte ham barn, og 
det ble regnet ham til rettferdig
het fordi de ble gitt til ham og 
han adlød min lov, på samme 
måte gjorde Isak og b Jakob intet 
annet enn det de ble befalt, og 
fordi de ikke gjorde noe annet 
enn det de ble befalt, har de gått 
inn til sin c opphøyelse ifølge 
løftene og sitter på troner og er 
ikke engler, men er guder.

38 a David mottok også b man
ge hustruer og medhustruer og 
likedan mine tjenere Salomo og 
Moses, og også mange andre av 
mine tjenere fra skapelsens be
gynnelse inntil denne tid, og de 
syndet ikke i noe, uten i de ting 
som de ikke mottok fra meg.

39 Davids hustruer og med
hustruer ble a gitt ham av meg 
ved min tjener Natans hånd og 
andre av profetene som hadde 
denne myndighets b nøkler, og 
han syndet ikke mot meg i noe 
av dette unntatt i tilfellet med 
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 39 c 2 Sam 11:4, 27; 12:9;  
1 Kong 15:5.  
vs Hor;  
Mord.

  d Jer 8:10.
 40 a JS – H 1:33.  

vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 42 a L&p 42:22–26.
 43 a vs Ekteskap;  

Pakt.
 44 a vs Kyskhet.
 45 a vs Nøkler, 

prestedømmets.
  b Apg 3:21;  

L&p 86:10.  

vs Gjengivelsen 
av evangeliet.

 46 a vs Besegle, besegling.
  b vs Syndsforlatelse.
 47 a 1M 12:1–3;  

L&p 124:93.

c Uria og hans hustru, og derfor 
har han falt fra sin opphøyelse 
og har mottatt sin del, og han 
skal ikke beholde dem når han 
ikke lenger er i verden, for jeg 
har d gitt dem til en annen, sier 
Herren.

40 Jeg er Herren din Gud, og 
jeg ga deg, min tjener Joseph, et 
påbud om å a gjenopprette alle 
ting. Be om hva du vil, og det 
skal bli gitt deg ifølge mitt ord.

41 Og ettersom du har adspurt 
meg angående hor, sannelig, 
sannelig sier jeg deg, hvis en 
mann mottar en hustru i den 
nye og evige pakt, og hvis hun 
holder seg til en annen mann, 
og han ikke er gitt henne ved 
den hellige salvelse, har hun 
drevet hor og vil bli ødelagt.

42 Hvis hun ikke er i den nye 
og evige pakt og hun holder 
seg til en annen mann, har hun 
a drevet hor.

43 Og hvis hennes mann hol
der seg til en annen kvinne og 
han var underlagt et høytidelig 
a løfte, har han brutt sitt løfte og 
har drevet hor.

44 Og hvis hun ikke har drevet 
hor, men er uskyldig og ikke har 
brutt sitt høytidelige løfte og 
hun vet det  – og jeg åpenbarer 
det for deg, min tjener Joseph – 
da skal du i kraft av mitt hellige 
prestedømme ha myndighet til 
å ta henne og gi henne til ham 

som ikke har drevet hor, men 
har vært a trofast, for han skal bli 
satt til å råde over mange.

45 For jeg har gitt deg preste
dømmets a nøkler og kraft hvor
ved jeg b gjengir alle ting og gjør 
alle ting kjent for deg når tiden 
er inne.

46 Og sannelig, sannelig sier 
jeg deg, at alt du a besegler på 
jorden, skal være beseglet i 
himmelen, og alt du binder på 
jorden i mitt navn og ved mitt 
ord, sier Herren, skal være evig 
bundet i himlene, og hvis du 
b forlater noen deres synder på 
jorden, skal de være evig for
latt i himlene, og hvis du fast
holder noen deres synder på 
jorden, skal de være fastholdt i 
himmelen.

47 Og videre, sannelig sier jeg, 
enhver som du velsigner, vil 
jeg velsigne, og enhver som du 
forbanner, vil jeg a forbanne, sier 
Herren, for jeg, Herren, er din 
Gud.

48 Og videre, sannelig sier jeg 
deg, min tjener Joseph, at hva 
som helst du gir på jorden, og 
enhver som du gir noen til på 
jorden ved mitt ord og ifølge 
min lov, skal motta velsignelser 
og min kraft og ikke hjemsøkes 
med forbannelser, sier Herren, 
og skal være uten fordømmelse 
på jorden og i himmelen.

49 For jeg er Herren din Gud 
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 49 a Mat 28:20.
  b L&p 68:12.
  c L&p 5:22.  

vs Kall og utvelgelse.
  d 1M 17:1–8; 2 Ne 8:2.
 50 a vs Offer.

  b 1M 22:10–14;  
L&p 97:8.

 52 a vs Smith, Emma Hale.
 53 a Mat 25:21;  

L&p 52:13.
 55 a Mark 10:28–31.

  b vs Evig liv;  
Familie – Den 
evige familie.

 56 a vs Tilgi.
 57 a Mat 10:28.
  b vs Opphøyelse.

og vil være med deg, ja, inntil 
a verdens ende og gjennom all 
evighet, for sannelig, jeg b be
segler på deg din c opphøyelse 
og bereder en trone for deg i 
min Faders rike med Abraham, 
d din far.

50 Se, jeg har sett dine a ofre 
og vil tilgi alle dine synder, jeg 
har sett dine ofre i lydighet mot 
det jeg har fortalt deg. Gå der
for, og jeg bereder en vei så du 
kan unnslippe slik jeg b godtok 
at Abraham ofret da han skulle 
ofre sin sønn Isak.

51 Sannelig sier jeg deg: Et 
bud gir jeg til min tjenerinne 
Emma Smith  – din hustru som 
jeg har gitt deg  – at hun stiller 
seg avventende og ikke tar imot 
det som jeg befalte deg å tilby 
henne, for dette gjorde jeg, sier 
Herren, for å prøve dere alle 
som jeg gjorde med Abraham, 
og for at jeg kunne kreve en of
ring ved deres hånd ved pakt 
og ved offer.

52 Og la min tjenerinne 
a Emma Smith godta alle som er 
blitt gitt til min tjener Joseph og 
som er dydige og rene for meg, 
og de som ikke er rene og har 
sagt de var rene, skal bli øde
lagt, sier Gud Herren.

53 For jeg er Herren din Gud, 
og dere skal adlyde min røst, og 
jeg setter min tjener Joseph til 
å råde over meget, for han har 
vært a tro over lite, og fra nå av 
vil jeg styrke ham.

54 Og jeg befaler min tjenerin
ne Emma Smith å bli hos min 
tjener Joseph og holde seg til 
ham og ingen annen. Men hvis 
hun ikke er lydig mot denne be
faling, skal hun bli ødelagt, sier 
Herren, for jeg er Herren din 
Gud og vil ødelegge henne hvis 
hun ikke adlyder min lov.

55 Men hvis hun ikke vil ad
lyde denne befaling, da skal 
min tjener Joseph gjøre alle 
ting for henne – ja, som han har 
sagt  – og jeg vil velsigne ham 
og mangfoldiggjøre ham og gi 
ham ett a hundre fold i denne 
verden av fedre og mødre, brø
dre og søstre, hus og landom
råder, hustruer og barn, samt 
kroner med b evige liv i de evige 
verdener.

56 Og videre, sannelig sier 
jeg, la min tjenerinne a tilgi min 
tjener Joseph hans overtre
delser, og da vil hun bli tilgitt 
sine overtredelser som hun har 
begått mot meg, og jeg, Herren 
din Gud, vil velsigne henne og 
mangfoldiggjøre henne og gi 
henne fryd i sitt hjerte.

57 Og videre sier jeg, la ikke 
min tjener Joseph avhende 
sin eiendom, så en fiende ikke 
kommer og ødelegger ham, for 
Satan a forsøker å ødelegge, for 
jeg er Herren din Gud, og han 
er min tjener, og se, og gi akt, 
jeg er med ham som jeg var 
med Abraham, din far, ja, inntil 
hans b opphøyelse og herlighet.

LÆRE OG PAKTER 132:50–57 300



 58 a L&p 84:19–26.  
vs Prestedømme.

 59 a Heb 5:4.  
vs Aron, bror 
av Moses.

  b vs Nøkler, 
prestedømmets.

 61 a vs Jomfru.
  b OE 1.  

vs Ekteskap – 

Flergifte.
 63 a 1M 1:26–28;  

Jak bok 2:30.
  b Moses 1:39.

58 Nå, med hensyn til a preste
dømmets lov, er det mange ting 
som hører til den.

59 Sannelig, hvis en mann 
blir kalt av min Fader likesom 
a Aron  – ved min egen røst og 
ved hans røst som sendte meg – 
og jeg har begavet ham med 
b nøklene til dette prestedøm
mes myndighet, hvis han gjør 
noe i mitt navn og ifølge min 
lov og ved mitt ord, begår han 
ingen synd, og jeg vil rettfer
diggjøre ham.

60 La derfor ingen anklage 
min tjener Joseph, for jeg vil 
rettferdiggjøre ham, for han 
skal gi det offer som jeg krever 
fra hans hånd for hans overtre
delser, sier Herren deres Gud.

61 Og videre, med hensyn til 
prestedømmets lov  – hvis en 
mann ekter en a jomfru og øn
sker å ekte b enda en, og den 
første gir sitt samtykke  – og 
hvis han ekter den annen og 
de er jomfruer og ikke har gitt 
et høytidelig løfte til noen an
nen mann  – da er han rettfer
diggjort, han kan ikke bedrive 
hor, for de er gitt til ham, for 
han kan ikke bedrive hor med 
det som tilhører ham og ingen 
annen.

62 Og om det blir gitt ham ti 
jomfruer ved denne lov, kan 
han ikke bedrive hor, for de til
hører ham, og de er gitt til ham, 
derfor er han rettferdiggjort.

63 Men hvis en eller annen 

av de ti jomfruer etter at hun 
er gift holder seg til en annen 
mann, har hun drevet hor og 
vil bli ødelagt – for de er gitt til 
ham for å a bli mange og opp
fylle jorden ifølge mitt bud og 
for å innfri det løfte som ble 
gitt av min Fader før verdens 
grunnvoll ble lagt og for deres 
opphøyelse i de evige verdener, 
så de kan føde menneskenes 
sjeler, for på denne måten vide
reføres b min Faders gjerning så 
han kan bli forherliget.

64 Og videre, sannelig, sanne
lig sier jeg dere, hvis en mann 
som har denne myndighets 
nøkler, har en hustru, og han 
lærer henne mitt prestedøm
mes lov angående disse ting, 
da skal hun tro og tjene ham, 
ellers vil hun bli ødelagt, sier 
Herren deres Gud, for jeg vil 
ødelegge henne, for jeg vil for
herlige mitt navn på alle dem 
som mottar og adlyder min lov.

65 Derfor, hvis hun ikke mot
tar denne lov, skal det være rett 
i mine øyne for ham å motta alt 
som jeg, Herren hans Gud, vil 
gi ham fordi hun ikke trodde og 
tjente ham ifølge mitt ord, og da 
blir hun overtrederen, og han 
blir fritatt fra Saras lov, for Sara 
tjente Abraham ifølge loven da 
jeg befalte Abraham å ta Hagar 
til hustru.

66 Og nå, med hensyn til den
ne lov, sannelig, sannelig sier 
jeg deg, jeg vil åpenbare mer for 
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deg senere, la derfor dette være 
tilstrekkelig på det nåværende 

tidspunkt. Se, jeg er Alfa og 
Omega. Amen.

133 2 a Mal 3:1;  
L&p 36:8.

  b L&p 1:36.  
vs  Jesus  Kristus – 
Dommer.

 3 a Jes 52:10.

  b Jes 12:2; 52:10.  
vs Forløsningsplan; 
Frelse.

 5 a Alma 5:57;  
L&p 1:16.  
vs Babel, Babylon;  

Verdslighet.
  b 2 Tim 2:21;  

3 Ne 20:41;  
L&p 38:42.  
vs Ren, renhet.

 6 a Mal 3:16–18.

KAPITTEL 133
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 
3. november 1831. Som forord til denne åpenbaringen fastslår Joseph 
Smiths historie: “På dette tidspunkt var det mange ting som eldstene 
ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens 
innbyggere og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det sanne 
lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg Herren den 3. november 
1831 og mottok følgende viktige åpenbaring.” Dette kapittelet ble 
først tatt inn i boken Lære og pakter som et tillegg, men fikk senere et 
kapittelnummer.

1–6: De hellige blir befalt å forbere-
de seg til Det annet komme. 7–16: 
Alle mennesker blir befalt å flykte 
ut av Babylon, komme til Sion og 
forberede seg til Herrens store dag. 
17–35: Han vil stå på Sions berg, 
kontinentene vil bli ett landom-
råde, og Israels tapte stammer vil 
vende tilbake. 36–40: Evangeliet 
ble gjengitt gjennom Joseph Smith 
for å bli forkynt over hele verden. 
41–51: Herren vil komme ned for å 
ta hevn over de ugudelige. 52–56: 
Det vil være året for Hans forløste. 
57–74: Evangeliet skal sendes ut til 
de helliges frelse og til de ugudeli-
ges ødeleggelse.

Lytt, O min kirkes folk, sier 
Herren deres Gud, og hør Her
rens ord om dere –

2 Herren, som plutselig skal 
a komme til sitt tempel, Herren 

som skal komme ned over 
verden med en forbannelse til 
b dom, ja, over alle nasjoner som 
glemmer Gud og over alle de 
ugudelige blant dere.

3 For han skal a blotte sin helli
ge arm for alle nasjoners øyne, 
og alle jordens ender skal se sin 
Guds b frelse.

4 Derfor, bered dere, bered 
dere, O mitt folk, helliggjør dere, 
samle dere i Sions land, O min 
kirkes folk, alle dere som ikke 
har fått befaling om å vente.

5 Gå ut fra a Babylon. Vær b rene 
dere som bærer Herrens kar.

6 Sammenkall deres høytide
lige forsamlinger og a tal ofte til 
hverandre. Og la enhver påkalle 
Herrens navn.

7 Ja, sannelig sier jeg dere 
igjen, tiden er kommet da Her
rens røst lyder til dere: Gå ut fra 
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 7 a L&p 29:8.  
vs Israel – Israels 
innsamling.

  b Sak 2:10–11; 
Mark 13:27.

 8 a vs Misjonærarbeide.
  b Jes 11:11; 1 Ne 22:4;  

2 Ne 10:8, 20.
  c vs Hedningefolkene.
  d vs Jøder.
 9 a Jes 54:2.  

vs Stav.
  b vs Sion.
 10 a Mat 25:6;  

L&p 33:17–18; 
45:54–59.  

vs Brudgom.
  b L&p 1:12–14.
 11 a Mark 13:32–37;  

JS – M 1:46, 48.
  b L&p 49:7.
 12 a L&p 38:31, 42.
  b vs Sion.
 13 a vs Juda.
  b vs Jerusalem.
  c Jes 2:1–3; Esek 38:8.
  d Sal 122.
 15 a Jes 52:10–12;  

L&p 58:56.
  b 1M 19:17, 26;  

Luk 9:62.
 16 a L&p 1:1–6.

  b vs Omvende, 
omvendelse.

 17 a L&p 13; 27:7–8; 88:92.
  b Jes 40:3–5.
  c Mal 3:1.
 18 a Åp 14:1.  

vs Guds Lam.
  b L&p 84:2.
  c Åp 7:1–4.
 19 a vs Brudgom.
  b Mat 25:1–13;  

L&p 33:17–18; 88:92.  
vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 20 a Sak 14:4;  
L&p 45:48–53.

Babylon, dra ut fra nasjonene 
og a samle dere fra de b fire vind
retninger, fra himmelens ene 
ende til den annen.

8 a Send ut min kirkes eldster til 
nasjonene som er langt borte, til 
b øyene i havet, send dem ut til 
fremmede land, kall på alle na
sjoner, først på c hedningefolkene 
og deretter på d jødene.

9 Og se, og gi akt, dette skal 
være deres rop og Herrens røst 
til alle folk: Dra til Sions land så 
mitt folks grenser kan utvides 
og hennes a staver kan styrkes 
og b Sion kan vokse i områdene 
rundt omkring.

10 Ja, la ropet gå ut blant alle 
folk: Våkn opp, stå opp og dra 
ut for å møte a Brudgommen, se 
og gi akt, Brudgommen kom
mer, dra ut for å møte ham. Be
red dere for Herrens b store dag.

11 a Våk derfor, for dere b kjen
ner hverken dagen eller timen.

12 La derfor de som er a blant 
hedningefolkene, flykte til b Sion.

13 Og la de som er av a Juda, 
flykte til b Jerusalem, til c fjellene 
der Herrens d hus står.

14 Dra ut fra nasjonene, ja, 
fra Babylon, fra ugudelighe

tens midte, som er et åndelig 
Babylon.

15 Men sannelig, så sier Her
ren, la ikke deres flukt skje i 
a hast, men sørg for at alle ting 
er godt forberedt, og den som 
drar, la ham b ikke se seg tilbake 
for at ikke en plutselig ødeleg
gelse skal komme over ham.

16 Lytt og hør, O jordens inn
byggere, a lytt alle dere som er 
eldster i min  kirke og hør Her
rens røst, for han kaller på alle 
mennesker, og han befaler alle 
mennesker overalt å b omvende 
seg.

17 For se, Gud Herren har 
a sendt ut engelen som roper 
midt igjennom himmelen og 
sier: Rydd Herrens vei og gjør 
hans stier b rette, for timen for 
hans c komme er nær –

18 når a Lammet skal stå på 
b Sions berg, og med ham et 
c hundre og fire og førti tusen 
som har hans Faders navn skre
vet på sine panner.

19 Derfor, bered dere til a Brud
gommens b komme, dra ut, ja, 
dra ut for å møte ham.

20 For se, han skal a stå på 
Oljeberget og på det mektige 
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 21 a Joel 3:21;  
Amos 1:2.

  b Jes 2:2–4.
 22 a Esek 43:2;  

Åp 1:15;  
L&p 110:3.

  b Sal 77:19;  
Åp 14:2.

  c Dom 5:5;  
Jes 40:4; 64:1;  
Åp 16:20;  
L&p 49:23;  
109:74.

 23 a Åp 6:14.
 24 a vs Jerusalem.
  b 1M 10:25.  

vs Jord – Jordens 
deling.

 25 a vs  Jesus  Kristus – 
Tusenårsriket,  Kristus 
skal regjere i tusen år.

 26 a Jer 16:14–15;  
L&p 110:11.  
vs Israel – Israels 
ti tapte stammer.

 27 a Jes 11:15–16;  
2 Ne 21:16.

 29 a Jes 35:6–7.
 30 a Sak 10:7–12.  

vs Efra’im – Efra’ims 
stamme.

 31 a 1M 49:26.

 33 a Jes 35:10; 51:11;  
L&p 66:11.

 34 a vs Israel – Israels 
tolv stammer.

  b 1M 48:14–20;  
1 Krøn 5:1–2;  
Ether 13:7–10.

 35 a vs Juda – Juda 
stamme.

  b vs Hellighet.
 36 a Åp 14:6–7;  

L&p 20:5–12.
  b vs Gjengivelsen 

av evangeliet.

hav  – ja, det store dyp  – og på 
øyene i havet og på Sions land.

21 Og han skal a la sin røst høre 
fra b Sion, og han skal tale fra Je
rusalem, og hans røst skal høres 
blant alle folk,

22 og det skal være en a røst 
som lyden av mange vann og 
som lyden av sterk b torden som 
skal c bryte ned fjellene, og dale
ne skal ikke finnes.

23 Han skal befale det store 
dyp og det skal drives tilbake til 
landene i nord, og a øyene skal 
bli ett landområde.

24 Og a Jerusalems land og 
Sions land skal vendes tilbake 
til sitt eget sted, og jorden skal 
bli som den var i dagene før 
den ble b delt.

25 Og Herren, ja, Frelseren, 
skal stå midt iblant sitt folk og 
skal a regjere over alt kjød.

26 Og de som er i a landene i 
nord skal Herren komme ihu, 
og deres profeter skal høre hans 
røst og skal ikke lenger holde 
seg tilbake, og de skal slå på 
klippene og isen skal flyte ned 
for deres åsyn.

27 Og en a hovedvei skal bli 
dannet i det store dyps midte.

28 Deres fiender skal bli deres 
bytte.

29 Og i den a golde ørken skal 
kilder av levende vann springe 
frem, og den tørre jord skal ikke 
lenger være et tørstende land.

30 Og de skal bringe med seg 
sine rike skatter til a Efra’ims 
barn, mine tjenere.

31 Og de evige a høyders gren
ser skal skjelve i deres nærvær.

32 Og der skal de falle ned og 
bli kronet med herlighet  – ja, 
i Sion  – ved Herrens tjeneres 
hender, ja, Efrai’ms barn.

33 Og de skal fylles med a evig
hetens gledessang.

34 Se, dette er den evige Guds 
velsignelser over a Israels stam
mer, og den rikere velsignelse 
over b Efra’im og hans medbrødre.

35 Og også de som er av a Juda 
stamme skal, etter sine lidelser, 
bli helliggjort i b hellighet for 
Herren og bo i hans nærhet dag 
og natt, evindelig og alltid.

36 Og nå, sannelig sier Herren, 
for at disse ting kan bli kjent 
blant dere, O jordens innbyg
gere, har jeg sendt a min engel 
som flyr under det høyeste av 
himmelen med det evige b evan

LÆRE OG PAKTER 133:21–36 304



 37 a vs Evangelium.
  b vs Forkynne;  

Misjonærarbeide.
  c L&p 42:58.
 39 a vs Tilbe, tilbedelse.
 40 a Jes 64:1.
 41 a Job 41:22.
 44 a 1 Tess 4:15–18.
 45 a Jes 64:3;  

1 Kor 2:9.
  b Klag 3:25;  

2 Ne 6:7, 13.
 46 a Jes 63:1–2.
  b vs Annet komme, 

Jesu  Kristi.
 48 a 1M 49:11–12;  

Luk 22:44;  
Åp 19:11–15;  

jso Åp 19:15 (Tillegg);  
Mosiah 3:7;  
L&p 19:18.

 49 a Jes 13:10; 24:23;  
L&p 45:42; 88:87.

 50 a Jes 63:2–3;  
L&p 76:107; 88:106.

 51 a 3M 8:30.

gelium, han har vist seg for 
noen og har overdratt det til 
mennesket og skal vise seg for 
mange som bor på jorden.

37 Og dette a evangelium skal 
b forkynnes for c alle nasjoner og 
slekter og tungemål og folk.

38 Og Guds tjenere skal gå ut 
og si med høy røst: Frykt Gud 
og gi ham ære, for timen for 
hans dom er kommet,

39 og a tilbe ham som dannet 
himmel og jord og havet og 
vannkildene –

40 og påkall Herrens navn dag 
og natt og si: O, om du ville 
a sønderrive himmelen og kom
me ned så fjellene kunne smelte 
ved ditt nærvær.

41 Og den skal bli oppfylt på 
deres hoder, for Herrens nær
vær skal være som den luende 
ild som brenner og som ilden 
som får vannet til å a koke.

42 O Herre, du skal komme 
ned for å gjøre ditt navn kjent 
for dine motstandere, og alle 
nasjoner skal skjelve ved ditt 
nærvær,

43 når du gjør forferdelige 
ting, ting de ikke venter,

44 ja, når du kommer ned og 
fjellene smelter ved ditt nær
vær, skal du a møte den som 
fryder seg og gjør rettferdighet, 
som kommer deg ihu på dine 
veier.

45 For siden verdens begyn
nelse har menneskene ikke hørt 
eller fattet med øret, ei heller har 
noe øye sett  – uten deg, Gud  – 
hvor store ting du har a beredt 
for den som b venter på deg.

46 Og det skal bli sagt: a Hvem 
er denne som b kommer ned fra 
Gud i himmelen med farvede 
klær – ja, fra de ukjente regioner 
iført sin herlige skrud – og beve
ger seg i sin storhets styrke?

47 Og han skal si: Jeg er den 
som talte i rettferdighet, mektig 
til å frelse.

48 Og a røde skal Herrens klær 
være, og hans kledning som en 
som tråkker vinpressen.

49 Og så stor skal herligheten 
ved hans nærvær være, at a so
len skal skjule sitt ansikt i skam, 
og månen skal holde sitt lys til
bake, og stjernene skal slynges 
fra sine steder.

50 Og hans røst skal høres: Jeg 
har a tråkket vinpressen alene og 
har ført dom over alle folk, og 
ingen var med meg,

51 og jeg har tråkket dem i 
min vrede og jeg trampet på 
dem i min harme, og deres blod 
har jeg a stenket på mine klær 
og tilsølt hele min kledning, for 
dette var hevnens dag som var i 
mitt hjerte.

52 Og nå er året for mine for
løste kommet, og de skal tale 
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 53 a Jes 63:4–9.
  b vs Nestekjærlighet.
  c vs Forløse, forløst, 

forløsning.
 54 a vs Enok.
  b vs Noah, patriark 

i Bibelen.
  c vs Moses.
 55 a vs Oppstandelse.
 56 a vs Hellig.
  b L&p 29:13.
  c L&p 45:45–46; 

88:96–97.
  d Mat 25:33–34.
  e Jes 24:23;  

Åp 14:1;  
L&p 76:66;  
84:2, 98–102.

  f vs Jerusalem, Det nye.
  g vs Guds Lam.
  h Åp 15:3;  

L&p 84:98–102.
 57 a vs Herlighetsgrader.
  b vs Evangelium.
 58 a Mat 11:25;  

1 Kor 1:27;  
Alma 32:23; 37:6–7.

  b Jes 60:22.
  c 5M 32:29–30.
 59 a Mika 4:11–13.

 60 a L&p 104:58–59.
  b L&p 1:2.
 62 a vs Omvende, 

omvendelse.
  b L&p 88:74.  

vs Helliggjørelse.
  c vs Evig liv.
 63 a vs Lytte.
  b Apg 3:22–23;  

1 Ne 22:20–21;  
3 Ne 20:23; 21:11;  
L&p 1:14;  
JS – H 1:40.

 64 a Mal 4:1.  
vs Malaki.

om sin Herres kjærlige venn
lighet og alt som han har skjen
ket dem  – ifølge sin godhet og 
ifølge sin kjærlige vennlighet  – 
evindelig og alltid.

53 I all deres a trengsel led han 
med dem, og hans nærværs 
engel reddet dem, og i sin 
b kjærlighet og i sin medliden
het c forløste han dem og løftet 
dem opp og bar dem i all for
dums tid –

54 ja, og a Enok også og de som 
var med ham, profetene som 
var før ham, og b Noah også og 
de som var før ham, og c Moses 
også og de som var før ham,

55 og fra Moses til Elijah og 
fra Elijah til Johannes – som var 
med  Kristus i hans a oppstan
delse  – og de hellige apostler 
med Abraham, Isak og Jakob  – 
skal være i Lammets nærhet.

56 Og de a helliges b graver 
skal c åpnes, og de skal kom
me frem og stå ved Lammets 
d høyre hånd når han skal stå på 
e Sions berg og på den hellige 
by – det f nye Jerusalem – og de 
skal synge g Lammets h sang dag 
og natt, evindelig og alltid.

57 Og av denne grunn, for at 
menneskene kunne få del i de 

a herligheter som skulle åpenba
res, sendte Herren fylden av sitt 
b evangelium  – sin evige pakt  – 
som taler tydelig og enkelt –

58 for å forberede de svake 
til de ting som skal komme 
over jorden, og til å gå Herrens 
ærend på den dag da de a svake 
skal gjøre de vise til skamme, 
og den som er b liten skal bli en 
sterk nasjon, og c to skal jage ti
tusener av dem på flukt.

59 Og ved det som er svakt på 
jorden skal Herren a treske na
sjonene ved sin Ånds kraft.

60 Og av denne grunn ble 
disse bud gitt, og på den dag 
de ble gitt, ble det befalt at de 
skulle skjules for verden, men 
nå skal de a gå ut til b alt kjød –

61 og dette ifølge Herrens sinn 
og vilje, han som råder over alt 
kjød.

62 Og den som a omvender seg 
og b helliggjør seg for Herren, 
skal få c evig liv.

63 Og over dem som a ikke 
lytter til Herrens røst, skal det 
fullbyrdes som ble skrevet av 
profeten Moses – at de skulle bli 
b avskåret fra folket,

64 og også det som ble skre
vet av profeten a Malaki: For se, 
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 64 b JS – H 1:36–37.
  c Jes 66:15–16;  

1 Ne 22:15;  
3 Ne 25:1;  
L&p 29:9; 64:24.  
vs Jord – Jordens 
renselse.

 66 a Joh 1:11.

 67 a 2 Ne 28:32.
  b Jes 50:2;  

2 Ne 7:2.
 68 a 2M 14:21;  

Jos 3:14–17.
 70 a Jes 50:11.
 71 a 2 Krøn 36:15–16;  

Jer 44:4–5.

 72 a Jes 8:16–20.
 73 a Mat 8:11–12;  

Luk 13:28;  
L&p 19:5.  
vs Helvete;  
Mørke, åndelig.

b dagen kommer! Den c brenner 
som en ovn. Da skal alle over
modige og hver den som gjør 
ondt, være som halm, og dagen 
som kommer, skal sette dem i 
brann, sier Herren, hærskarenes 
Gud, så den ikke levner dem rot 
eller gren.

65 Derfor, dette skal være Her
rens svar til dem:

66 På den dag da jeg kom til 
mitt eget, var det ingen blant 
dere som a tok imot meg, og 
dere ble drevet bort.

67 Da jeg kalte igjen, var det 
ingen av dere som svarte, like
vel var a min arm på ingen måte 
forkortet, så jeg ikke kunne for
løse eller b min kraft for liten til 
å befri.

68 Se, når jeg irettesetter, a tør
ker jeg ut havet. Jeg gjør elvene 

til en villmark, fiskene i dem 
stinker og dør av tørst.

69 Jeg kler himlene i sort og 
innhyller dem i sørgedrakt.

70 Og a dette skal dere få fra 
min hånd: dere skal bøyes ned 
i sorg.

71 Se, og gi akt, det er ingen til 
å befri dere, for dere adlød ikke 
min røst da jeg kalte på dere fra 
himlene, dere trodde ikke mine 
tjenere, og da de ble a sendt til 
dere, tok dere ikke imot dem.

72 Derfor, de a beseglet vit
nesbyrdet og gjorde loven bin
dende, og dere ble overlatt til 
mørke.

73 Disse skal gå bort i det yt
terste mørke hvor det er a gråt 
og jammer og tenners gnissel.

74 Se, Herren deres Gud har 
sagt det. Amen.

KAPITTEL 134
En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin almin-
nelighet, enstemmig innlemmet under en hovedforsamling i Kirk en 
avholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835. Mange hellige var sam-
let for å ta stilling til hva som skulle tas inn i førsteutgaven av Lære og 
pakter. Denne trosbekjennelsen fikk dengang følgende innledning: “For 
at vår tro med hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminne-
lighet ikke skal bli feiltolket eller misforstått, har vi funnet det riktig til 
slutt i denne boken å formidle vår mening om dette.”

1–4: Myndighetene skulle sørge 
for samvittighetsfrihet og religi-
onsfrihet. 5–8: Alle mennesker 

skulle støtte sine myndigheter og 
skylder å vise respekt og aktel-
se for loven. 9–10: Trossamfunn 
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skulle ikke utøve sivil myndighet. 
11–12: Menneskene har rett til å 
forsvare seg selv og sin eiendom.

Vi tror at Gud har forordnet 
a myndigheter til menneskets 
gavn og at han holder mennes
kene b ansvarlig for hvordan de 
forholder seg til dem, både ved 
å gi og håndheve lover til sam
funnets gavn og trygghet.

2 Vi tror at intet styre kan be
stå i fred uten at det blir ved
tatt og opprettholdt lover som 
sikrer det enkelte menneske 
a samvittighetsfrihet, retten til å 
eie og forvalte eiendom og b be
skyttelse av liv.

3 Vi tror at alle styreformer 
nødvendigvis må ha offentlige 
a tjenestemenn og øvrighetsper
soner til å håndheve landets 
lover, og at man ved folkets 
stemmegivning skulle søke 
etter og støtte dem som vil 
håndheve loven upartisk og 
rettferdig  – i en republikk eller 
ved regentens vilje.

4 Vi tror at religion er forord
net av Gud og at menneskene er 
ansvarlig overfor ham, og ham 
alene, for hvordan de praktise
rer den, så lenge deres religiøse 
oppfatninger ikke fører til at 
de krenker andres rettigheter 
og friheter, men vi tror ikke at 
menneskelig lovgivning har 
rett til å gripe inn og gi regler 
for a gudsdyrkelse og binde 
menneskenes samvittighet eller 

fastsette former for offentlig el
ler privat andakt, at offentlige 
myndigheter skulle forebygge 
forbrytelser, men aldri kon
trollere samvittigheten, skulle 
straffe lovbrudd, men aldri un
dertrykke sjelens frihet.

5 Vi tror at alle mennesker er 
forpliktet til å støtte og opphol
de de myndigheter de lever un
der så lenge deres naturlige og 
umistelige rettigheter beskyttes 
av slike myndigheters lover, og 
at opprør og a uroligheter ikke 
sømmer seg for noen borger 
som er beskyttet på denne må
ten, og skulle straffes deretter, 
og at alle myndigheter har rett 
til å vedta slike lover, som etter 
deres skjønn er best egnet til å 
ivareta folks interesser samtidig 
som samvittighetsfriheten hol
des hellig.

6 Vi tror at enhver skylder 
å vise respekt for regenter og 
øvrighetspersoner som sådan i 
deres stilling  – for dem som er 
satt til å beskytte de uskyldige 
og straffe de skyldige  – og at 
alle mennesker skylder å vise 
respekt og aktelse for a lovene, 
for uten dem ville fred og har
moni bli erstattet av lovløshet 
og frykt. Menneskenes lover 
er innstiftet i den uttrykkelig 
hensikt å regulere våre interes
ser mennesker imellom, som 
enkeltpersoner og som nasjoner, 
og guddommelige lover gitt fra 
himmelen, gir regler i åndelige 

134 1 a L&p 98:4–7;  
Trosart 1:12.

  b vs Ansvarlig.
 2 a vs Handlefrihet;  

Samvittighet.

  b L&p 42:18–19.
 3 a L&p 98:8–10.
 4 a Alma 21:21–22;  

Trosart 1:11.  
vs Tilbe, tilbedelse.

 5 a Trosart 1:12.  
vs Opprør.

 6 a L&p 58:21; 88:34.
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anliggender om tro og tilbedel
se, og for begge deler er men
neskene ansvarlig overfor sin 
skaper.

7 Vi tror at regenter, stater og 
myndigheter har rett til og er 
forpliktet til å vedta lover som 
beskytter alle borgeres adgang 
til fri religionsutøvelse, men vi 
tror ikke at de i rettferdighetens 
navn har rett til å frata borgerne 
denne rettighet eller legge bånd 
på deres meninger, så lenge de 
viser respekt og ærbødighet for 
lovene og slike religiøse oppfat
ninger ikke rettferdiggjør opp
rør og sammensvergelse.

8 Vi tror at når en forbrytelse 
er begått, skulle den a straffes et
ter overtredelsens art, at mord, 
forræderi, plyndring, tyveri og 
alle former for brudd på den 
alminnelige ro og orden skulle 
straffes  – i henhold til forbry
telsens karakter og den onde 
innvirkning den har på menne
skene – av de lover som gjelder 
under den myndighet hvor 
overtredelsen er begått, og i den 
offentlige ro og freds interesse 
skulle alle mennesker stå frem 
og sørge for at den blir straffet 
som overtrer gode lover.

9 Vi tror ikke det er riktig å 
blande religiøs innflytelse med 
offentlig forvaltning ved at ett 
trossamfunn begunstiges og et 
annet hemmes i sine åndelige 
rettigheter og medlemmene blir 
nektet individuelle rettigheter 
som borgere.

10 Vi tror at alle trossamfunn 
har rett til å ta sine medlem

mers udisiplinerte oppførsel 
i forhold til trossamfunnets 
regler og retningslinjer opp til 
behandling, forutsatt at slik be
handling gjelder medlemskap 
og anseelse, men vi tror ikke 
noe trossamfunn har myndighet 
til å forhøre mennesker om ret
ten til liv og eiendom, til å ta fra 
dem denne verdens gods eller 
å utsette dem for livsfare eller 
legemsbeskadigelse eller utsette 
dem for fysisk avstraffelse. De 
kan bare a utelukke dem fra sitt 
samfunn og frata dem deres ret
tigheter som medlemmer.

11 Vi tror at menneskene, 
skulle henvende seg til sivile 
domstoler for å få erstatning 
for alle overgrep, all urettfer
dig behandling hvor personer 
er blitt mishandlet eller foru
lempet, eller eiendomsrett el
ler rykte er blitt krenket  – når 
det finnes lover som beskytter 
mot dette  – men vi tror at alle 
mennesker har rett til å forsvare 
seg selv, sine venner, sin eien
dom og sine myndigheter mot 
ulovlige angrep og overgrep av 
enhver person når det oppstår 
kritiske situasjoner hvor man 
ikke straks kan henvende seg til 
domstolene for å få deres hjelp.

12 Vi tror det er riktig å a for
kynne evangeliet til jordens 
nasjoner og formane de rettfer
dige til å redde seg fra verdens 
fordervelse, men vi tror ikke det 
er riktig å befatte seg med trel
ler eller forkynne evangeliet for 
dem eller døpe dem mot deres 
herrers vilje og ønske, ei heller 

 8 a Alma 30:7–11;  
L&p 42:84–87.

 10 a vs Utelukkelse.
 12 a vs Forkynne;  

Misjonærarbeide.
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tror vi det er riktig å ha noe med 
dem å gjøre eller bruke vår inn
flytelse for å gjøre dem misfor
nøyd med deres stilling i livet 
og derved sette menneskers liv i 

fare – slik innblanding betrakter 
vi som ulovlig og urettferdig og 
farlig for freden under ethvert 
styre som tillater at mennesker 
holdes som slaver.

KAPITTEL 135
Bekjentgjørelsen av martyrdøden til profeten Joseph Smith og hans 
bror, patriarken Hyrum Smith i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844. 
Dette dokumentet ble tatt med bakerst i 1844-utgaven av Lære og 
pakter, som var nesten klar til utgivelse da Joseph og Hyrum Smith 
ble myrdet.

1–2: Joseph og Hyrum led mar-
tyrdøden i Carthage fengsel. 3: 
Profetens fremstående stilling. 
4–7: Deres uskyldige blod bærer 
vitnesbyrd om verkets sannhet og 
guddommelighet.

For å besegle denne boks og 
Mormons boks vitnesbyrd, 
kunngjør vi profeten a Joseph 
Smiths og patriarken Hyrum 
Smiths b martyrdød. De ble 
skutt i c Carthage fengsel om
trent klokken fem om etter
middagen den 27.  juni 1844 
av en bevæpnet pøbelhop på 
anslagsvis 150–200 personer 
med svartmalte ansikter. d Hy
rum ble skutt først, og segnet 
rolig om, idet han utbrøt: Jeg 
er en død mann! Joseph hoppet 
fra vinduet, og ble skutt i for
søket, og han utbrøt: Å Herre, 
min Gud! De ble begge beskutt 
på en brutal måte, etter at de 

var døde, og begge ble truffet 
av fire kuler.

2 a John Taylor og Willard 
Richards, to av De tolv, var de 
eneste som var tilstede i væ
relset da dette skjedde. Den 
førstnevnte ble på en barbarisk 
måte såret av fire kuler, men 
har siden kommet seg. Den 
sistnevnte unnslapp ved Guds 
hjelp uten så mye som et hull i 
sine klær.

3 Joseph Smith, Herrens 
a profet og b seer, har gjort mer, 
bortsett fra  Jesus selv, for men
neskenes frelse i denne verden 
enn noe annet menneske som 
noensinne har levet i den. I det 
korte tidsrom av tyve år har 
han frembragt Mormons bok 
som han oversatte ved Guds 
gave og kraft og har vært et 
redskap til å utgi den på to 
kontinenter, han har sendt c fyl
den av det evige evangelium 

135 1 a vs Smith, Joseph jr.
  b L&p 5:22; 6:30.  

vs Martyr, 
martyrium.

  c vs Carthage 

   fengsel (USA).
  d vs Smith, Hyrum.
 2 a vs Taylor, John.
 3 a vs Profet.
  b vs Seer.

  c L&p 35:17; 42:12.  
vs Gjengivelsen 
av evangeliet.
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 3 d vs Nauvoo, Illinois  
(USA).

  e Heb 9:16–17;  

L&p 136:39.
 4 a Jes 53:7.
 5 a L&p 88:74–75.

  b Ether 12:36–38.
  c Heb 9:16–17.
 6 a Luk 23:31.

som den inneholdt, til jordens 
fire hjørner, frembragt de åpen
baringer og bud som denne 
boken, Lære og pakter, består 
av, og mange andre vise doku
menter og instruksjoner som er 
til gavn for menneskenes barn, 
samlet mange tusen av de siste 
dagers hellige, grunnlagt en 
stor d by og etterlatt seg en be
rømmelse og et navn som ikke 
kan utslettes. I dette liv var 
han stor, og han døde også stor 
i Guds og sitt folks øyne, og i 
likhet med de fleste av Herrens 
salvede i fordums tid beseglet 
han sin misjon og sitt verk med 
sitt eget e blod, og likeledes gjor
de hans bror Hyrum. I livet var 
de uatskillelige, ei heller døden 
skilte dem!

4 Da Joseph reiste til Carthage 
for å overgi seg etter de krav 
loven angivelig stilte, sa han 
to eller tre dager før han ble 
myrdet: “Jeg går som et a lam til 
slakterbenken, men jeg er rolig 
som en sommermorgen, min 
samvittighet er ren for Gud og 
alle mennesker. Jeg skal dø 
uskyldig, og det skal bli sagt 
om meg – han ble myrdet med 
koldt blod.” Samme morgen, 
etter at Hyrum hadde gjort 
seg istand til å gå  – skal vi si 
til slakterbenken, ja, for slik var 
det – leste han følgende avsnitt 
i slutten av det 12. kapittel av 
Ethers bok i Mormons bok og 
laget der en brett på bladet:

5 Og det skjedde at jeg ba til 
Herren at han ville vise hednin-

gefolkene nåde, så de kunne ha 
kjærlighet. Og det skjedde at Her-
ren sa til meg: Hvis de ikke har 
kjærlighet, så angår det ikke deg. 
Du har vært trofast, derfor skal 
dine klær gjøres a rene, og fordi 
du har sett din svakhet, skal du 
gjøres sterk og ta plass på det sted 
som jeg har beredt i min Faders 
boliger. Og nå sier jeg .  .  . farvel 
til hedningefolkene  – ja, også til 
mine brødre som jeg elsker – inntil 
vi skal møtes for b  Kristi domstol 
hvor alle mennesker skal vite at 
mine klær er uplettet av deres 
blod. c Arvelaterne er nå døde, 
og deres testamente er trådt i 
kraft.

6 Hyrum Smith fylte fire 
og førti år i februar 1844, og 
Joseph Smith åtte og tredve 
i desember 1843, og fra nå av 
vil deres navn bli regnet blant 
religionens martyrer, og alle 
som leser, i enhver nasjon, vil 
bli minnet om at Mormons 
bok, og denne kirk ens bok, 
Lære og pakter, kostet det nit
tende århundres edleste blod 
å frembringe, til frelse for en 
fordervet verden, og hvis ilden 
kan svi av et a grønt tre til Guds 
herlighet, hvor lett vil den da 
ikke kunne brenne opp de tørre 
trær for å rense vingården fra 
fordervelse. De levde for her
lighet, de døde for herlighet, og 
herlighet er deres evige beløn
ning. Fra generasjon til genera
sjon skal deres navn nevnes for 
etterslekten som edelstener for 
de helliggjorte.
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7 De var uskyldige i alt som 
de ble anklaget for, som så 
ofte før var bevist, og ble kun 
fengslet på grunn av forræderes 
og onde menneskers sammen
svergelse; og deres uskyldige 
blod på gulvet i Carthage feng
sel er et tydelig segl festet til 
“mormonismen” som ikke kan 
bestrides av noen jordisk dom
stol, og deres uskyldige blod på 
delstaten Illinois’ våpenskjold 
sammen med delstatens brutte 
løfte avgitt av guvernøren, er et 

vitne om det evige evangeliums 
sannhet som en hel verden ikke 
kan tilbakevise, deres uskyldige 
blod på frihetens fane og på De 
forente staters Magna Charta er 
en talsmann for Jesu  Kristi re
ligion som vil røre oppriktige 
menneskers hjerter i alle na
sjoner, og deres uskyldige blod  – 
med alle martyrers uskyldige 
blod under a alteret som Johan
nes så – vil anrope Hærskarenes 
Herre inntil han hevner dette 
blod på jorden. Amen.

KAPITTEL 136
Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young i Winter 
Quarters (Vinterkvarteret), Israels leir i Omaha-området på vest-
bredden av Missouri-elven i nærheten av Council Bluffs, Iowa.

1–16: Hvordan Israels leir skal 
organiseres på reisen vestover. 
17–27: De hellige blir befalt å et-
terleve en rekke normer i evangeli-
et. 28–33: De hellige skulle synge, 
danse, be og lære visdom. 34–42: 
Profeter slått ihjel slik at de kan 
hedres og de ugudelige fordømmes.

Herrens ord og vilje angående 
Israels leir på deres vandring 
mot vest.

2 La alle som tilhører a Jesu 
 Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige og de som reiser sam
men med dem, organiseres i 
kompanier med en pakt og et 
løfte om å holde alle Herren vår 
Guds bud og lover.

3 La kompaniene organiseres 
med kapteiner over a hundre, 
kapteiner over femti og kaptei
ner over ti, med en president og 
hans to rådgivere over dem un
der ledelse av De tolv b apostler.

4 Og dette skal være vår a pakt – 
at vi vil b vandre i lydighet mot 
alle Herrens c forordninger.

5 La hvert kompani etter beste 
evne skaffe til veie alle trekkdyr, 
vogner, proviant, klær og annet 
nødvendig utstyr til reisen.

6 Når kompaniene er orga
nisert, la dem av all sin styrke 
gjøre forberedelser for dem som 
må være tilbake.

7 La hvert kompani med sine 
kapteiner og presidenter ta stil

 7 a Åp 6:9.
136 2 a vs Jesu  Kristi 

Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

 3 a 2M 18:21–26.
  b vs Apostel.
 4 a vs Pakt.
  b vs Vandre, vandre 

med Gud.
  c vs Ordinanser.
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 8 a vs Fattig.
  b vs Enke.
  c Jak brev 1:27;  

3 Ne 24:5.
 10 a vs Stav.
 11 a 5M 28:1–14.  

vs Velsigne,  
velsignet,  
velsignelse.

 18 a L&p 100:13.
 19 a vs Råd.
 20 a vs Ærlig, ærlighet.
  b vs Begjære.
 21 a vs Banning.
  b 2M 3:6;  

1 Ne 19:10.
 22 a 2M 13:18;  

Jer 2:5–7;  

1 Ne 5:15;  
Alma 36:28.  
vs Jehova.

  b Jer 30:10;  
Esek 20:33–34;  
L&p 38:33.

 23 a 3 Ne 11:29–30.  
vs Strid (trette).

ling til hvor mange som kan dra 
avgårde førstkommende vår, 
velg deretter ut et tilstrekkelig 
antall dyktige og kyndige menn 
som skal ta med seg trekkdyr, 
såkorn og landbruksredskaper 
og reise i forveien for å forbere
de våronn.

8 La hvert kompani i forhold 
til sine midler ta seg av de a fat
tige, b enkene, c de faderløse og 
familiene til dem som har slut
tet seg til hæren, så ropene fra 
enkene og de faderløse ikke 
stiger opp til Herrens ører mot 
dette folk.

9 La hvert kompani berede 
hus og marker til dyrking av 
korn til dem som blir igjen den
ne gang, og dette er Herrens 
vilje angående sitt folk.

10 La enhver mann bruke all 
sin innflytelse og alle sine mid
ler til å forflytte dette folk til det 
sted hvor Herren skal opprette 
en Sions a stav.

11 Og hvis dere gjør dette av 
et rent hjerte og i all trofasthet, 
skal dere bli a velsignet, dere 
skal bli velsignet med deres 
storfe og med deres småfe og 
med deres marker og med deres 
hus og med deres familier.

12 La mine tjenere Ezra T. Ben
son og Erastus Snow organisere 
et kompani.

13 La mine tjenere Orson Pratt 

og Wilford Woodruff organisere 
et kompani.

14 La mine tjenere Amasa Ly
man og George  A. Smith også 
organisere et kompani.

15 Og utnevn presidenter og 
kapteiner for hundre og for 
femti og for ti.

16 Og la mine tjenere som er 
blitt utpekt, dra ut og undervise 
de hellige om dette som er min 
vilje, så de kan være rede til å 
dra til et fredens land.

17 Dra ut og gjør som jeg har 
sagt dere, og frykt ikke for dine 
fiender, for de skal ikke ha makt 
til å stanse mitt verk.

18 Sion skal bli a forløst i min 
egen beleilige tid.

19 Og om noen forsøker å 
fremheve seg selv og ikke søker 
mitt a råd, skal han ikke ha noen 
makt, og hans tåpelighet skal 
bli åpenbar.

20 Søk – og a hold alle løfter dere 
har gitt hverandre, og b begjær 
ikke det som tilhører din bror.

21 Avstå fra alt ondt, a misbruk 
ikke Guds navn, for jeg er Her
ren deres Gud – ja, b deres fedres 
Gud  – Abrahams, Isaks og Ja
kobs Gud.

22 a Jeg er han som førte Israels 
barn ut av landet Egypt, og min 
arm er utstrakt i de siste dager 
for å b frelse mitt folk Israel.

23 Slutt å a stride med hveran
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 23 b L&p 20:54.  
vs Ond tale.

 24 a vs Visdomsordet.
  b L&p 108:7.
 25 a Sal 37:21;  

Mosiah 4:28.  
vs Gjeld;  
Ærlig, ærlighet.

 26 a 3M 5:23;  
5M 22:3.

 27 a vs Flid.
  b vs Forvalter, 

forvaltning.
 28 a vs Synge.
  b vs Bønn.
  c 2 Krøn 5:13;  

L&p 59:15–16.  
vs Takknemlig, 
takknemlighet, 
takksigelse.

 29 a 2 Sam 22:7.
  b vs Glede.
 31 a L&p 101:4.  

vs Motgang.

  b Rom 8:18;  
L&p 58:3–4.  
vs Herlighet.

  c vs Refse, refselse.
 32 a vs Visdom.
  b vs Ydmyk, å ydmyke, 

ydmykhet.
 33 a vs Hellige ånd, Den.
 34 a vs Forfølge, 

forfølgelse.
 37 a vs Ren, renhet.
  b Hel 8:18.

dre, slutt å b tale ondt om hver
andre.

24 Avstå fra a drukkenskap, og 
la deres ord tjene til å b oppbyg
ge hverandre.

25 Hvis du låner av din neste, 
skal du betale tilbake det du har 
a lånt, og hvis du ikke kan betale 
tilbake, gå da straks og fortell 
det til din neste for at han ikke 
skal fordømme deg.

26 Hvis du finner noe som din 
neste har a mistet, skal du lete 
flittig inntil du kan levere det 
tilbake til ham.

27 Du skal a ta godt vare på alt 
du har, så du kan være en klok 
b forvalter, for det er Herren din 
Guds frie gave, og du er hans 
forvalter.

28 Hvis du er glad, da pris 
Herren med a sang, med musikk, 
med dans og med en b bønn full 
av lovprisning og c takksigelse.

29 Hvis du er a sørgmodig, på
kall Herren din Gud i opprik
tighet så din sjel kan b glede seg.

30 Frykt ikke for dine fiender, 
for de er i mine hender, og jeg 
vil gjøre med dem som jeg fin
ner for godt.

31 Mitt folk må a prøves i alle 
ting så de kan være beredt til å 
motta den b herlighet jeg har for 
dem  – ja, Sions herlighet  – og 

den som ikke vil tåle c refselse, 
er ikke mitt rike verd.

32 La den som er uvitende 
lære a visdom ved å b ydmyke seg 
og påkalle Herren sin Gud for at 
hans øyne kan bli åpnet, så han 
kan se og hans ører åpnet så han 
kan høre,

33 for min a Ånd er sendt ut i 
verden for å opplyse de ydmy
ke og angrende og til de ugude
liges fordømmelse.

34 Dine brødre har forkastet 
dere og deres vitnesbyrd, ja den 
nasjon som har a drevet dere ut,

35 og nå kommer deres ulyk
kesdag – ja, dager med sorg like
som en kvinne i fødselsveer – og 
deres sorg skal bli stor hvis de 
ikke hastig omvender seg  – ja, 
meget hastig.

36 For de drepte profetene og 
dem som ble sendt til dem, og 
de har utgytt uskyldig blod som 
roper fra jorden mot dem.

37 Derfor, undre dere ikke 
over disse ting, for dere er ennå 
ikke a rene, dere kan ennå ikke 
tåle min herlighet, men dere 
skal se den hvis dere er trofas
te i å holde alle mine ord som 
jeg har b gitt dere – fra Adams til 
Abrahams dager, fra Abraham 
til Moses, fra Moses til  Jesus og 
hans apostler, og fra  Jesus og 
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 37 c Åp 14:6;  
L&p 110:11–16; 
128:19–21;  
JS – H 1:30–47.

 39 a Mosiah 17:20;  
L&p 135:3.

  b vs Vitne, vitnesbyrd.
  c vs Martyr,  

martyrium.
 40 a 2M 23:22;  

L&p 8:4; 105:15.
 41 a vs Jesu  Kristi Kirke.
  b Dan 7:27.

137 1 a Apg 7:55–56;  
1 Ne 1:8;  
Hel 5:45–49;  
JS – H 1:43.

  b vs Celestial 
herlighet.

  c 2 Kor 12:2–4;  
1 Ne 11:1; Moses 1:11.

 2 a 2 Ne 9:41; 31:17.
  b 2M 24:17;  

Jes 33:14–15;  
Hel 5:23; L&p 130:7.

 3 a Jes 6:1; Esek 1:26–28.

  b vs Gud, 
guddommen – 
Gud Faderen.

  c vs Gud, 
guddommen – 
Gud Sønnen.

 4 a Åp 21:21; L&p 110:2.
 5 a vs Adam.
  b L&p 132:29.  

vs Abraham.
  c L&p 124:19.  

vs Smith, Joseph sen.
  d vs Smith, Lucy Mack.

hans apostler til Joseph Smith 
som jeg kalte på c ved mine eng
ler – mine hjelpende tjenere – og 
ved min egen røst fra himlene 
for å frembringe mitt verk,

38 hvis grunnvoll han la og var 
trofast, og jeg tok ham til meg.

39 Mange har undret seg over 
hans død, men det var nødven
dig at han a beseglet sitt b vit
nesbyrd med sitt c blod, så han 
kunne bli hedret og de ugudeli
ge bli fordømt.

40 Har jeg ikke befridd dere 

fra deres a fiender bare ved at 
jeg har etterlatt et vitne om mitt 
navn?

41 Nå, derfor, lytt, O min a kir
kes folk, og dere eldster, lytt 
alle sammen, dere har mottatt 
mitt b rike.

42 Vær trofaste i å holde alle 
mine bud for at ikke straffe
dommer skal komme over dere 
og deres tro svikte dere og der
es fiender seire over dere. Og 
nå, ikke mer for denne gang. 
Amen og amen.

KAPITTEL 137
Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 
21. januar 1836. Foranledningen var forrettelsen av ordinanser som 
forberedelse til innvielsen av tempelet.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i 
Det celestiale rike. 7–9: Læren om 
frelse for de døde blir åpenbart. 10: 
Alle barn blir frelst i Det celestiale 
rike.

a Himlene ble åpnet for oss, 
og jeg så Guds b celestiale rike 
og dets herlighet, om jeg var c i 
eller utenfor legemet, kan jeg 
ikke si.

2 Jeg så hvor overordentlig 

vakker den a port er som arvin
gene til dette rike skal gå inn 
gjennom, den var som en portal 
b omspent av flammer,

3 også a Guds skinnende trone 
hvor b Faderen og c Sønnen hadde 
sitt sete.

4 Jeg så rikets skjønne gater 
som lot til å være brolagt med 
a gull.

5 Jeg så fader a Adam og b Ab
raham og min c far og min d mor, 
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min bror e Alvin som lenge har 
vært død,

6 og undret meg over hvordan 
han hadde fått en a arv i dette 
rike all den stund han hadde 
forlatt dette liv før Herren løftet 
sin hånd for å samle Israel for 
b annen gang og ikke var blitt 
c døpt til syndenes forlatelse.

7 Således lød a Herrens røst til 
meg, og sa: Alle som er døde 
b uten kunnskap om dette evan
gelium og som ville ha godtatt 
det hvis de hadde fått anled
ning til å bli på jorden, skal c bli 

arvinger til d Guds celestiale 
rike.

8 Også alle som heretter kom
mer til å dø uten kunnskap om 
det, som a ville ha godtatt det av 
hele sitt hjerte, skal bli arvinger 
til dette rike,

9 for jeg, Herren, vil a dømme 
alle mennesker etter deres b gjer
ninger  – etter deres c hjerters 
ønsker.

10 Og jeg så også at alle barn 
som dør før de når a ansvarsal
deren, blir b frelst i himmelens 
celestiale rike.

KAPITTEL 138
Et syn gitt til president Joseph  F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 
3. oktober 1918. I sin åpningstale under Kirk ens 89. halvårlige gene-
ralkonferanse, den 4. oktober 1918, fortalte president Smith at han i de 
foregående måneder hadde mottatt flere guddommelige tilkjennegivel-
ser. En handlet om Frelserens besøk til de dødes ånder mens Hans lege-
me lå i graven. Denne hadde president Smith mottatt dagen i forveien, 
og den ble skrevet ned like etter at konferansen var avsluttet. Den 
31. oktober 1918 ble den forelagt rådgiverne i Det første presidentskap, 
De tolvs råd og patriarken, og den ble enstemmig godkjent av dem.

1–10: President Joseph  F. Smith 
grunner på det Peter har skrevet 
og vår Herres besøk i åndeverde-
nen. 11–24: President Smith ser 
de rettferdige døde forsamlet i pa-
radis og  Kristus som virker blant 
dem. 25–37: Han ser hvordan 

forkynnelsen av evangeliet ble 
organisert blant åndene. 38–52: 
Han ser Adam, Eva og mange av 
de hellige profeter i åndeverdenen, 
og de betraktet sin tilstand som 
ånder før sin oppstandelse som et 
fangenskap. 53–60: De rettferdige 

 5 e JS – H 1:4.
 6 a vs Frelse for de døde.
  b Jes 11:11;  

1 Ne 22:10–12;  
Jak bok 6:2.  
vs Israel – Israels 
innsamling.

  c Joh 3:3–5;  
2 Ne 9:23;  
Ether 4:18–19;  

L&p 76:50–52; 84:74.  
vs Dåp, døpe.

 7 a Hel 5:30.  
vs Åpenbaring.

  b jso 1 Pet 4:6 (Tillegg);  
2 Ne 9:25–26;  
Mosiah 15:24.

  c L&p 76:50–70.
  d vs Celestial herlighet.
 8 a Alma 18:32;  

L&p 6:16.
 9 a Åp 20:12–13.  

vs Dom, den siste 
eller endelige.

  b vs Gjerninger.
  c L&p 64:34.  

vs Hjerte.
 10 a vs Ansvarlig.
  b vs Frelse – Frelse 

for barn.
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138 1 a vs Fordype seg.
 2 a Mat 20:28.  

vs Forsoning.
  b vs Forløsningsplan.
 3 a Joh 3:16.  

vs Kjærlighet.
  b vs Forløser.
 4 a Trosart 1:3.
  b Mat 7:21.  

vs Lydighet, 
lydig, (ad)lyde.

 5 a 1 Pet 1:1.
 8 a Jes 61:1;  

Luk 4:18;  
L&p 76:73–74; 88:99.

 11 a vs Skriftene – 
Skriftenes verdi.

  b Ef 1:18;  
L&p 76:10, 12, 19.

  c Jes 11:2.
  d vs Ånd.
 12 a L&p 76:69–70.

  b L&p 6:13; 51:19; 
76:51–53.

 13 a vs Offer.
  b Mat 5:10–12.
 14 a Ether 12:4;  

Moroni 7:3, 40–44.  
vs Håp.

  b vs Oppstandelse.
  c vs Gud, 

guddommen – 
Gud Faderen.

døde i våre dager, fortsetter sitt 
arbeide i åndenes verden.

Den 3.  oktober 1918 satt jeg på 
mitt værelse a i dype tanker over 
Skriftene,

2 og reflekterte over det store 
a sonoffer som ble utført av Guds 
Sønn for verdens b forløsning,

3 og den store og vidunderlige 
a kjærlighet Faderen og Sønnen 
viste ved å la b Forløseren kom
me inn i verden,

4 slik at gjennom hans a for
soning og ved å b adlyde evan
geliets prinsipper, kunne 
menneskeheten bli frelst.

5 Mens jeg var opptatt av det
te, gikk mine tanker tilbake til 
det apostelen Peter skrev til de 
første hellige som var adspredt 
rundt omkring i a Pontus, Ga
latia, Kappadokia og andre 
deler av Asia hvor evangeliet 
var blitt forkynt etter Herrens 
korsfestelse.

6 Jeg slo opp i Bibelen og leste 
fra det tredje og fjerde kapittel 
i Peters første brev, og mens 
jeg leste, gjorde følgende vers 
sterkt inntrykk på meg, mer 
enn de noensinne tidligere 
hadde gjort:

7 “For også  Kristus led en 
gang for synder, en rettferdig 
for urettferdige, for å føre oss 

frem til Gud, han som led dø
den i kjødet, men ble levende
gjort i Ånden.

8 I denne gikk han også bort 
og preket for åndene som var i 
a varetekt,

9 de som tidligere var ulydige, 
den gang da Guds langmodig
het ventet i Noahs dager, mens 
arken ble bygget. I den ble noen 
få, det er åtte sjeler, frelst ved 
vann.” (1 Pet 3:18–20.)

10 “For derfor ble evangeliet 
forkynt også for døde, for at de 
vel skulle dømmes som menne
sker i kjødet, men leve som Gud 
i ånden.” (1 Pet 4:6.)

11 Mens jeg fordypet meg i 
disse ting som er a skrevet, ble 
min b forstands øyne åpnet og 
Herrens Ånd c hvilte på meg, og 
jeg så hærskarene av de d døde, 
både små og store.

12 Og utallige av de a rettfer
dige ånder var forsamlet på ett 
sted, de som hadde vært b tro
faste i Jesu vitnesbyrd mens de 
levde på jorden,

13 og som hadde frembragt 
a offer i likhet med Guds Sønns 
store offer og hadde b lidd treng
sel for sin Forløsers navn.

14 Alle disse hadde forlatt 
dette jordeliv urokkelige i 
a håpet om en b oppstandelse i 
herlighet ved Gud c Faderens 
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 14 d vs Enbårne.
  e vs Nåde.
 15 a Jes 51:11;  

Alma 40:12.
 16 a Luk 23:43;  

Alma 40:11–12.  
vs Paradis.

  b Mormon 9:13.
 17 a 2 Ne 9:10–13.
  b Esek 37:1–14.
  c L&p 93:33–34.
  d vs Glede.
 18 a Jes 61:1.  

vs Frelse for de døde.
 19 a L&p 76:72–74.
  b vs Evangelium.
  c vs Fall, Adam 

og Evas.
  d vs Omvende, 

omvendelse.
 20 a Alma 40:13–14.  

vs Helvete;  
Ugudelig(e).

  b 1 Ne 10:21.
 22 a vs Mørke, åndelig.
  b vs Fred.

 23 a vs Forløsningsplan.
  b Rom 14:11;  

Mosiah 27:31.
  c 2 Ne 1:13;  

Alma 12:11.
 24 a Sal 104:1–2;  

Jes 60:19;  
Åp 22:5;  
JS – H 1:17.  
vs Lys,  Kristi lys.

  b vs Synge.
 26 a 1 Ne 11:28.

og hans d Enbårne Sønns, Jesu 
 Kristi e nåde.

15 Jeg så at de var fylt av a gle
de og lykksalighet og frydet 
seg sammen fordi dagen da de 
skulle bli utfridd, var nær for 
hånden.

16 De var forsamlet og ventet 
på at Guds Sønn skulle komme 
til a åndeverdenen for å erklære 
at de var løst fra b dødens bånd.

17 Deres sovende støv skulle 
a gjenopprettes til sin fullkomne 
skikkelse, b ben på ben ikledd 
sener og kjøtt, c ånden og lege
met skulle gjenforenes for aldri 
mer å skilles ad, så de kunne 
motta en fylde av d glede.

18 Mens denne store skare 
ventet, samtalte med hverandre 
og frydet seg over timen for sin 
utfrielse fra dødens lenker, viste 
Guds Sønn seg og kunngjorde 
a frihet for de fangne som hadde 
vært trofaste.

19 Og der a forkynte han for 
dem det evige b evangelium, 
læren om oppstandelsen og 
menneskehetens forløsning fra 
c fallet og fra personlige synder 
på d omvendelsens betingelser.

20 Men til de a urettferdige 
gikk han ikke, og til de ugude
lige og uomvendte som hadde 

levd et b urent liv mens de var i 
kjødet, opplot han ikke sin røst.

21 Ei heller fikk de som hadde 
gjort opprør og hadde forkastet 
de fordums profeters advarsler 
og vitnesbyrd, erfare hans nær
vær eller se hans åsyn.

22 Der hvor disse var, rådet 
a mørke, men blant de rettferdige 
var det b fred,

23 og de hellige frydet seg 
over sin a forløsning og b bøyde 
kne og anerkjente Guds Sønn 
som sin Forløser og Befrier fra 
døden og fra c helvetes lenker.

24 Deres ansikter skinte, og 
a utstrålingen fra Herrens nær
vær hvilte over dem, og de b lov
priste hans hellige navn med 
sang.

25 Jeg var slått av forundring, 
for jeg forsto at Frelseren til
bragte omtrent tre år av sin 
virksomhet blant jødene og de 
som var av Israels hus, og at 
han anstrengte seg for å lære 
dem det evige evangelium og 
kalle dem til omvendelse.

26 Og likevel, til tross for de 
mektige gjerninger og mirakler 
han utførte og den store a kraft 
og myndighet han forkynte 
sannheten med, var det likevel 
bare noen få som lyttet til hans 
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 27 a Mark 8:31.
 29 a L&p 76:12.
 30 a Luk 24:49.
  b vs Mørke, åndelig.
  c L&p 1:2.
 31 a Jes 61:2;  

Luk 4:17–19.
  b vs Fri, frihet.
 32 a Joh 8:21–24.
  b L&p 128:5.  

vs Kunnskap.
 33 a Trosart 1:4.  

vs Tro.
  b vs Dåp, døpe –  

Dåp for de døde;  
Ordinanser – 
Stedfortredende 
ordinans.

  c vs Syndsforlatelse.
  d vs Hellige ånds 

gave, Den.
 34 a vs Dom, den siste 

eller endelige.
 35 a Alma 34:9–16.  

vs Forsoning;  
Offer.

  b vs Kors;  
Korsfestelse.

 36 a L&p 138:57.

røst og frydet seg i hans nær
vær og mottok frelse fra hans 
hånd.

27 Men hans virksomhet blant 
de døde var begrenset til a den 
korte tiden mellom korsfestel
sen og oppstandelsen,

28 og jeg tenkte med for
undring på det Peter hadde 
sagt  – at Guds Sønn forkynte 
for åndene som var i varetekt, 
de som tidligere hadde vært 
ulydige den gang da Gud ven
tet tålmodig i Noahs dager – og 
hvordan det var mulig for ham 
å forkynne for disse ånder og 
utføre det nødvendige arbeide 
blant dem på så kort tid.

29 Og mens jeg undret meg 
over dette, ble mine øyne åpnet 
og a min forstand ble opplyst, og 
jeg forsto at Herren ikke gikk 
personlig for å undervise de 
ugudelige og ulydige som had
de forkastet sannheten,

30 men se, blant de rettferdige 
organiserte han sine styrker og 
utpekte sendebud, ikledd a kraft 
og myndighet, og ga dem i opp
drag å bringe evangeliets lys til 
dem som befant seg i b mørke, 
ja, til c alle menneskenes ånder, 
og således ble evangeliet for
kynt for de døde.

31 Og de utvalgte sendebud 
gikk ut for å forkynne a nådens 

dag fra Herren og kunngjøre 
b frihet for de fangne som var 
bundet, ja, for alle som ville 
omvende seg fra sine synder og 
motta evangeliet.

32 Således ble evangeliet for
kynt for dem som a døde i sine 
synder uten b kunnskap om 
sannheten, eller i overtredelse 
ved å forkaste profetene.

33 Disse ble undervist i a tro 
på Gud, omvendelse fra synd, 
b stedfortredende dåp til syn
denes c forlatelse, d Den hellige 
ånds gave ved håndspåleggelse,

34 og i alle evangeliets øvrige 
prinsipper som de måtte kjenne 
for å kvalifisere seg, så de kunne 
a dømmes som mennesker i kjø
det, men leve som Gud i ånden.

35 Og således ble det gjort 
kjent blant de døde, både små 
og store, de urettferdige såvel 
som de trofaste, at forløsning 
var tilveiebragt gjennom a Guds 
Sønns offer på b korset.

36 Og således ble det gjort 
kjent at vår Forløser tilbragte 
sin tid mens han oppholdt seg i 
åndenes verden med å instruere 
og forberede de trofaste ånder 
til a profetene som i kjødet had
de vitnet om ham,

37 så de kunne bringe for
løsningens budskap til alle de 
døde som han ikke selv kunne 
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 37 a L&p 138:20.  
vs Opprør.

 38 a vs Adam.
 39 a Moses 4:26.  

vs Eva.
 40 a vs Abel.
  b vs Martyr, martyrium.
  c vs Set.
  d 1M 5:3; Moses 6:10.
 41 a vs Noah, patriark 

i Bibelen.
  b vs Sem.
  c vs Høyprest.
  d 1M 17:1–8.  

vs Abraham.
  e 1M 21:1–5.  

vs Isak.
  f 1M 35:9–15.  

vs Jakob, sønn 
av Isak.

  g vs Moses.
 42 a vs Jesaja.
  b Jes 61:1–2.
  c vs Helvete.
 43 a vs Esekiel.
  b Esek 37:1–14.
  c vs Oppstandelse.
 44 a vs Daniel.
  b Dan 2:44–45.  

vs Rike, Guds eller 
himmelens.

 45 a vs Elias.

  b vs Forklarelse.
 46 a Mal 4:5–6;  

JS – H 1:36–39.  
vs Malaki.

  b L&p 110:13–15.  
vs Elijah.

  c vs Annet komme, 
Jesu  Kristi.

 47 a L&p 128:17.
 48 a vs Frelse for de døde.
  b vs Tempel, 

Herrens hus.
  c vs Evangelieutdeling.
  d vs Besegle, besegling;  

Familie – Den 
evige familie.

gå til på grunn av deres a opprør 
og overtredelse, slik at de gjen
nom hans tjeneres virksomhet 
også kunne få høre hans ord.

38 Blant de store og mektige 
som befant seg i denne store 
skare av de rettferdige, var fa
der a Adam, Den gamle av dage 
og alles far,

39 og vår strålende moder 
a Eva med mange av hennes tro
faste døtre som hadde levd ned 
gjennom tidene og dyrket den 
sanne og levende Gud.

40 a Abel, den første b martyr, 
var der, og hans bror c Set, en 
av de store som var i sin far 
Adams uttrykte d bilde.

41 a Noah, som ga advarsel om 
vannflommen, b Sem, den store 
c høyprest, d Abraham, de trofas
tes far, e Isak, f Jakob, og g Moses, 
Israels store lovgiver,

42 og a Jesaja som forkynte ved 
profeti at Forløseren ble salvet 
for å forbinde dem som hadde 
et sønderknust hjerte, og for å 
kunngjøre frihet for b de fangne 
og åpne c fengselet for dem som 
var bundet, var også der.

43 Videre var a Esekiel der, han 
som i et syn ble vist den store 

dal med b tørre ben, som skulle 
iklés kjøtt og komme frem i de 
dødes c oppstandelse som leven
de sjeler,

44 a Daniel, som forutså og 
forutsa opprettelsen av b Guds 
rike i de siste dager, et rike som 
aldri mer skulle ødelegges eller 
overlates til noe annet folk.

45 a Elias, som var sammen 
med Moses på b forklarelsens 
berg,

46 og a Malaki, profeten som 
vitnet om at b Elijah skulle kom
me – han som også Moroni talte 
om til profeten Joseph Smith og 
erklærte at han skulle komme 
før c Herrens store og forferdeli
ge dag – disse var også der.

47 Profeten Elijah skulle plan
te i a barnas hjerter de løfter som 
ble gitt til deres fedre,

48 og innvarsle a det store 
arbeide som skulle utføres i 
b Herrens templer i c evangelie
utdelingen i tidenes fylde, så de 
døde kunne bli forløst og barna 
d beseglet til sine foreldre, for at 
ikke hele jorden skulle bli slått 
med en forbannelse og lagt øde 
ved hans komme.

49 Alle disse, og mange flere – 
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 49 a Hel 8:19–22.
 50 a vs Ånd.
  b L&p 45:17.
 51 a 1 Kor 6:14;  

Alma 40:19–21.
  b vs Udødelig, 

udødelighet.
  c L&p 29:43.  

vs Evig liv.
 52 a Jes 64:3; 1 Kor 2:9;  

L&p 14:7.

 53 a vs Forutbeskikkelse.
  b L&p 64:33.
 54 a vs Ordinanser – 

Stedfortredende 
ordinans.

 55 a Abr 3:22–24.
  b vs Forutbeskikkelse.
 56 a Job 38:4–7;  

Alma 13:3–7.
  b Apg 17:24–27.
  c Jak bok 6:2–3.  

vs Herrens vingård.
 57 a vs Eldste.
  b vs Helvete.
 58 a vs Forløse,  

forløst,  
forløsning.

  b vs Ordinanser.
 59 a Alma 5:17–22.  

vs Tilgi.
  b vs Gjerninger.
 60 a vs Sannhet.

ja, også a profetene som var blant 
nephittene og vitnet om Guds 
Sønns komme  – gikk omkring i 
denne store skare og ventet på 
sin befrielse,

50 for de døde hadde betraktet 
sine a ånders lange adskillelse 
fra legemet som et b fangenskap.

51 Herren underviste disse, og 
han ga dem a kraft til å komme 
frem etter at han selv var opp
standen fra de døde, for å tre 
inn i hans Faders rike for der å 
bli kronet med b udødelighet og 
c evig liv,

52 og fra dette tidspunkt 
fortsette sitt arbeide slik Her
ren hadde lovet og få del i alle 
a velsignelser som ble forbeholdt 
dem som elsker ham.

53 Profeten Joseph Smith og 
min far Hyrum Smith, Brigham 
Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff og andre utvalgte 
ånder som var blitt a holdt tilba
ke for å komme frem i tidenes 
fylde for å være med og b legge 
grunnvollen til dette store siste 
dagers verk,

54 herunder byggingen av 
templene og utførelsen av or
dinanser i dem for de a dødes 
forløsning, disse var også i ån
deverdenen.

55 Jeg så at de også var blant 
de a edle og store som ble 

b utvalgt i begynnelsen til ledere 
i Guds  kirke.

56 Ja, før de ble født, mottok 
de, sammen med mange andre, 
sine første leksjoner i åndenes 
verden og ble a forberedt til å 
komme frem i b Herrens beleilige 
tid for å arbeide i hans c vingård 
med å frelse menneskenes sjeler.

57 Jeg så at de trofaste a eldster 
i denne evangelieutdeling når 
de forlater jordelivet, fortsetter 
sitt arbeide med å forkynne 
omvendelsens og forløsningens 
evangelium gjennom Guds 
Enbårne Sønns offer blant 
dem som er b i mørke og under 
syndens trelldom i den store 
verden hvor de dødes ånder be
finner seg.

58 De døde som omvender 
seg, vil bli a forløst ved å adlyde 
b ordinansene i Guds hus.

59 Og etter at de har sonet 
straffen for sine overtredelser 
og er a vasket rene, skal de mot
ta en belønning i overensstem
melse med sine b gjerninger, for 
de er arvinger til frelse.

60 Således ble synet om de 
dødes forløsning åpenbart for 
meg, og jeg bærer vitnesbyrd 
om det, og gjennom vår Herre 
og Frelser, Jesu  Kristi velsignel
se, vet jeg at det er a sant. Slik er 
det. Amen.
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OFFISIELL ERKLÆRING 1
Bibelen og Mormons bok lærer at monogami er Guds norm for 
ekteskap med mindre Han erklærer noe annet (se 2 Samuel 12:7–8 
og Jakob 2:27, 30). Som følge av en åpenbaring til Joseph Smith 
ble flergifte innledet blant Kirk ens medlemmer tidlig i 1840-årene 
(se kapittel 132). Fra 1860- til 1880-årene vedtok regjeringen i De 
forente stater lover for å gjøre denne religiøse praksis ulovlig. Disse 
lovene ble til slutt opprettholdt av amerikansk høyesterett. Etter 
å ha mottatt åpenbaring publiserte president Wilford Woodruff 
følgende erklæring som ble godkjent av Kirk en som autoritativt og 
bindene den 6. oktober 1890. Dette medførte slutten på praktisering 
av flergifte i Kirk en.

Til alle det måtte angå:

Ifølge pressemeldinger som av politiske grunner er blitt utsendt 
fra Salt Lake City, og som er vidt utbredt, hevdes det at Utah
kommisjonen i sin ferske rapport til innenriksministeren påstår at 
det fremdeles inngås polygame ekteskap og at mer enn førti slike 
ekteskap er blitt inngått i Utah siden juni måned eller i løpet av 
inneværende år, og at Kirk ens ledere i offentlige taler har undervist 
om, oppmuntret og oppfordret til å fortsette å praktisere flergifte –

Som president for Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er
klærer jeg herved høytidelig at disse beskyldningene er falske. Vi 
underviser ikke om polygami eller flergifte og tillater heller ikke at 
noen praktiserer det, og jeg avviser bestemt at det er inngått førti 
eller noe annet antall polygame ekteskap i våre templer eller på 
noe annet sted i territoriet i det angitte tidsrom.

Ett tilfelle er innrapportert hvor partene påsto at ekteskapet ble 
inngått i Endowment House i Salt Lake City våren 1889, men jeg 
har ikke vært istand til å finne ut hvem som utførte vielsen, og det 
som måtte ha skjedd i dette tilfellet, har funnet sted uten min viten. 
På grunn av denne ubekreftede påstand ble Endowment House 
straks revet etter ordre fra meg.

Ettersom kongressen har vedtatt lover som forbyr polygame 
ekteskap og landets høyesterett har sagt at disse lovene er i pakt 
med landets grunnlov, erklærer jeg herved at jeg akter å innordne 
meg under disse lovene, og med den innflytelse jeg har over med
lemmene i den Kirke jeg presiderer over, vil jeg be dem om å gjøre 
det samme.

Det finnes ikke noe som jeg eller mine medarbeidere har under
vist om i Kirk en i det angitte tidsrom som med rimelighet kan opp
fattes som noen oppfordring eller oppmuntring til flergifte, og hvis 
noen eldste i Kirk en har ordlagt seg slik at han tilsynelatende har 
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forfektet en slik lære, har han straks blitt irettesatt. Og jeg erklærer 
nå offentlig at mitt råd til de siste dagers hellige er at de ikke skal 
inngå ekteskap som er forbudt ved landets lov.

Wilford Woodruff
President i Jesu  Kristi Kirke av  

Siste Dagers Hellige

President Lorenzo Snow foreslo følgende:

“Jeg foreslår at vi, idet vi anerkjenner Wilford Woodruff som 
president i Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og som det 
eneste menneske på jorden som for tiden er i besittelse av nøklene 
til beseglingsordinansene, betrakter ham som fullt bemyndiget i 
kraft av sin stilling til å utstede det manifest som vi nå har hørt 
opplest og som er datert den 24.  september 1890, og at vi som en 
Kirke forsamlet til generalkonferanse aksepterer hans erklæring 
om polygame ekteskap som autoritativ og bindende.”

Salt Lake City, Utah, den 6. oktober 1890.

UTDRAG FRA TRE TALER AV  
PRESIDENT WILFORD WOODRUFF  

ANGÅENDE MANIFESTET

Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er president for denne 
Kirke å lede dere på villspor. Det er ikke ifølge programmet. Det er heller ikke 
Guds hensikt. Hvis jeg skulle forsøke det, ville Herren fjerne meg fra min stilling, 
og det vil han gjøre med ethvert annet menneske som forsøker å lede mennes
kenes barn på villspor og bort fra Guds orakler og fra deres plikt. (Fra Kirk ens 
61.  halvårlige generalkonferanse, mandag den 6.  oktober 1890 i Salt Lake City, 
Utah. Gjengitt i Deseret Evening News den 11. oktober 1890, s. 2.)

Det spiller ingen rolle hvem som lever eller hvem som dør eller hvem som er kalt 
til å lede denne Kirke, de er nødt til å lede den ved inspirasjon fra Den Allmek
tige Gud. Hvis de ikke gjør det på den måten, kan de ikke gjøre det i det hele 
tatt. . .

I den senere tid har jeg mottatt noen åpenbaringer som for meg er meget vik
tige, og jeg vil nå fortelle dere hva Herren har fortalt meg. La meg få minne dere 
om det som kalles for Manifestet. . .

Herren har bedt meg om å stille de siste dagers hellige et spørsmål, og han 
fortalte meg også at hvis de ville lytte til det jeg fortalte dem og besvare det 
spørsmål som ble stilt dem ved Guds Ånd og kraft, ville de alle besvare det på 
samme måte, og alle ville ha den samme tro med hensyn til denne saken.

Spørsmålet lyder slik: Hvilken kurs gjør de siste dagers hellige klokest i å 
følge  – enten å fortsette med å forsøke å praktisere flergifte når landets lover 
går i mot det, seksti millioner mennesker motsetter seg det, og ta den belastning 
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det vil være at alle templer blir beslaglagt og går tapt, at alle ordinanser der blir 
stanset både for de levende og de døde, at Det første presidentskap, De tolv og 
Kirk ens familieoverhoder blir fengselet, at medlemmenes personlige eiendeler 
blir beslaglagt (alt dette ville i seg selv stanse en slik praksis), eller at vi – etter alt 
vi har gjort og gjennomgått ved å følge dette prinsipp, innstiller denne praksis 
og innordner oss under loven slik at profetene, apostlene og fedrene derved kan 
få være hjemme så de kan undervise folket, ivareta Kirk ens plikter og også la de 
hellige få beholde templene slik at de kan utføre evangeliets ordinanser både for 
de levende og de døde?

Herren viste meg ved syn og åpenbaring nøyaktig hva som ville skje hvis vi 
ikke stanset denne praksis. Hvis vi ikke hadde stanset den, ville dere ikke hatt 
bruk for .  .  . noen av disse menn i Logan tempel, for alle ordinanser ville blitt 
stanset overalt i Sions land. Forvirringen ville råde i hele Israel, og mange menn 
ville bli satt i fengsel. Disse vanskelighetene ville ha rammet hele Kirk en, og vi 
ville ha blitt tvunget til å slutte med å praktisere dette. Spørsmålet er nå om det 
skulle stanses på denne måten eller på den måten Herren har åpenbart for oss 
så våre profeter, apostler og fedre kunne være frie menn og folket få beholde 
templene så de døde kunne bli forløst. Et stort antall er allerede blitt befridd av 
dette folk fra fengselet i åndenes verden, og skal arbeidet fortsette eller stanse 
opp? Det er dette spørsmålet jeg legger frem for de siste dagers hellige. Dere 
må selv ta stilling til det, og jeg vil at dere selv skal besvare det. Jeg skal ikke 
 besvare det, men jeg forteller dere at nøyaktig i denne situasjon ville vi som et 
folk ha befunnet oss, hvis vi ikke hadde foretatt oss det vi nå har gjort.

.  .  . Jeg så nøyaktig hva som ville ha skjedd hvis ikke noe ble gjort. Jeg har 
vært påvirket av denne ånd i lengre tid, men jeg vil gjerne si følgende: Jeg skulle 
ha latt alle templene fare ut av våre hender, selv skulle jeg ha gått i fengsel med 
hver eneste annen mann, hvis ikke himmelens Gud hadde befalt meg å gjøre det 
jeg gjorde, og da timen kom at jeg ble befalt å gjøre det, sto alt klart for meg. Jeg 
gikk fremfor Herren, og jeg skrev det Herren ba meg om å skrive. . .

Jeg lar det være opp til dere å overveie og vurdere saken. Herren arbeider 
med oss. (Konferanse i Cache stav, Logan, Utah søndag den 1.  november 1891. 
Gjengitt i Deseret Weekly, den 14. november 1891.)

Jeg vil nå fortelle dere hva som ble åpenbart til meg og hva Guds Sønn utførte 
i dette.  .  . Alle disse ting ville ha skjedd, så sant Den Allmektige Gud lever, 
hvis ikke Manifestet var blitt utstedt. Derfor var Guds Sønn villig til å la dette 
bli fremlagt for Kirk en og for verden i en hensikt bare han selv kjenner. Herren 
hadde bestemt at Sion skulle opprettes. Han hadde fastsatt at dette tempel skulle 
fullføres. Han hadde bestemt at frelse for de levende og de døde skulle bli gitt i 
disse fjelldalene. Og Den Allmektige Gud bestemte også at djevelen ikke skulle 
kullkaste det. Hvis dere kan forstå det, er dette nøkkelen til Manifestet. (Fra en 
tale under 6. sesjon i forbindelse med innvielsen av Salt Lake tempel i april 1893. 
Maskinskrevet kopi av innvielsesseremoniene som finnes i Kirk ens historiske 
avdeling, Salt Lake City, Utah.)
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Mormons bok lærer at “alle er like for Gud”, det være seg “sort eller 
hvit, trell eller fri, mann eller kvinne” (2  Nephi 26:33). Opp gjen-
nom Kirk ens historie har mennesker av alle folkeslag og etnisiteter i 
mange land blitt døpt og levd som trofaste medlemmer av Kirk en. I 
Joseph Smiths levetid ble noen få sorte mannlige medlemmer ordinert 
til prestedømmet. Tidlig i Kirk ens historie holdt Kirk ens ledere opp 
med å overdra prestedømmet til sorte menn av afrikansk opprin-
nelse. Kirk ens opptegnelser gir ingen klar innsikt i opprinnelsen til 
denne praksis. Ledere i Kirk en mente at en åpenbaring fra Gud var 
nødvendig for å endre denne praksis og søkte veiledning ved bønn. 
Åpenbaringen kom til Kirk ens president Spencer W. Kimball og ble 
bekreftet til andre av Kirk ens ledere i Salt Lake tempel den 1.  juni 
1978. Åpenbaringen fjernet alle restriksjoner med hensyn til rase 
som engang hadde vært gjeldende for prestedømmet.

Til alle det måtte angå:

Den 30.  september 1978 ved den 148.  halvårlige generalkonfe
ranse i Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble følgende frem
lagt av president N.  Eldon Tanner, førsterådgiver i Kirk ens første 
presidentskap:

I begynnelsen av juni i år bekjentgjorde Det første presidentskap 
at president Spencer W. Kimball hadde mottatt en åpenbaring om å 
gi prestedømmets og tempelets velsignelser til alle verdige, mann
lige medlemmer av Kirk en. President Kimball har bedt meg under
rette konferansen om at han etter å ha mottatt denne åpenbaringen 
som kom til ham etter langvarig meditasjon og bønn i de fredfylte 
rom i det hellige tempel, fremla den for sine rådgivere som god
tok og godkjente den, og den ble etter dette fremlagt for De tolv 
apostlers quorum som enstemmig godkjente den. Etter dette ble 
den fremlagt for alle de andre generalautoritetene som også ga sin 
enstemmige tilslutning.

President Kimball har bedt meg lese dette brevet nå:

8. juni 1978.
Til alle embedsmenn i prestedømmet på general og lokalplan i 
Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden.

Kjære brødre:
Ettersom vi har vært vitne til hvordan Herrens verk har bredt 

seg utover jorden, har vi vært takknemlige for at folk i mange 
land har reagert positivt på budskapet i det gjengitte evangelium 
og har sluttet seg til Kirk en i stadige stigende antall. Dette har i 
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neste omgang inspirert oss og gitt oss et ønske om å la alle verdige 
medlemmer av Kirk en få del i alle rettigheter og velsignelser som 
evangeliet tilbyr.

Fordi vi har vært oppmerksomme på de løfter som er gitt av 
Kirk ens profeter og presidenter som er gått forut for oss om at en 
gang i Guds evige plan vil alle våre brødre som er verdige, motta 
prestedømmet, og har sett den trofasthet som er vist av dem for 
hvem prestedømmet er blitt holdt tilbake, har vi lenge og oppriktig 
bedt inntrengende for disse våre trofaste brødre og har tilbragt 
mange timer i tempelets øverste sal i bønn og påkallelse om gud
dommelig veiledning fra Herren.

Han har hørt våre bønner, og ved åpenbaring har han bekreftet 
at den lenge bebudede dag nå er kommet da enhver trofast og ver
dig mann i Kirk en kan motta det hellige prestedømme, med kraft 
til å utøve dets guddommelige myndighet og sammen med sine 
kjære få del i alle velsignelser som strømmer derfra, herunder også 
tempelets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, mannlige med
lemmer av Kirk en ordineres til prestedømmet uten hensyn til rase 
eller farge. Prestedømsledere pålegges å følge de retningslinjer som 
gjelder for grundig intervju av alle kandidater som skal ordineres 
til enten Det aronske eller Det melkisedekske prestedømme for å 
påse at de tilfredsstiller de fastsatte normer for verdighet.

Vi erklærer høytidelig at Herren nå har tilkjennegitt sin vilje for 
å kunne velsigne alle sine barn over hele jorden som vil lytte til 
hans bemyndigede tjeneres røst og forberede seg til å motta alle 
evangeliets velsignelser.

Med vennlig hilsen
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
Det første presidentskap

Idet vi anerkjenner Spencer  W. Kimball som profet, seer og 
åpenbarer og president for Jesu  Kristi Kirke av Siste Dagers Hel
lige, foreslås det at vi som en beslutningsdyktig forsamling godtar 
denne åpenbaring som Herrens ord og vilje. Alle som er enige, 
viser det ved å rekke opp sin høyre hånd. Hvis noen er i mot, kan 
de vise det ved det samme tegn.

Dette forslag ble enstemmig vedtatt.
Salt Lake City, Utah, den 30. september 1978.
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