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FORMÁLI

Kenning og sáttmálar er safn guðlegra opinberana og innblásinna 
yfirlýsinga, sem gefnar voru fyrir stofnun og stjórn Guðs ríkis 

á jörðu á síðustu dögum  Þó að flestum köflunum sé beint til með-
lima Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu, er boðskapurinn, 
aðvaranirnar og hvatningarorðin ætluð öllu mannkyni til heilla, og 
geyma boð til allra manna, alls staðar, um að hlýða á rödd Drottins 
Jesú Krists, sem talar til þeirra varðandi stundlega velferð þeirra og  
ævarandi sáluhjálp 

Flestar opinberanir þessa safns voru gefnar með Joseph Smith yngri, 
fyrsta spámanni og forseta Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu  
Aðrar voru gefnar með sumum eftirmanna hans í forsætisráðinu (sjá 
formála að K&S 135 , 136  og 138  og Opinberar yfirlýsingar 1 og 2) 

Bókin Kenning og sáttmálar er eitt af helgiritum kirkjunnar ásamt 
hinni heilögu Biblíu, Mormónsbók og Hinni dýrmætu perlu  Kenning 
og sáttmálar hefur þó sérstöðu, vegna þess að hún er ekki þýðing á 
fornum ritum, heldur nýtt rit, sem Guð gaf með útvöldum spámönnum 
sínum til endurreisnar heilögu verki sínu og til stofnunar Guðs ríkis á 
jörðu á þessum dögum  Í opinberununum heyrum við blíða en ákveðna 
rödd Drottins Jesú Krists, sem talar á ný í ráðstöfun fyllingar tímanna, 
og það verk, sem hér hefst, er til undirbúnings síðari komu hans, til 
uppfyllingar og samræmis orðum allra hinna heilögu spámanna frá 
upphafi veraldar 

Joseph Smith yngri fæddist 23  desember 1805 í Sharon, Windsorsýslu, 
Vermontfylki  Ungur að árum flutti hann ásamt fjölskyldu sinni þangað 
sem nú heitir Manchester í vesturhluta New York-fylkis  Meðan hann 
bjó þar gerðist það að vorlagi árið 1820, þegar hann var fjórtán ára, 
að hann sá fyrstu sýn sína, þar sem Guð, hinn eilífi faðir, og sonur 
hans, Jesús Kristur, vitjuðu hans í eigin persónu  Í þeirri sýn var 
honum sagt, að hin sanna kirkja Jesú Krists, sem stofnuð hafði verið 
á tímum Nýja testamentisins og veitt hafði fyllingu fagnaðarerindis-
ins, væri ekki lengur á jörðu  Aðrar guðlegar vitranir fylgdu, þar sem 
margir englar kenndu honum  Honum var sýnt, að Guð ætlaði honum 
ákveðið verk að vinna á jörðu, og að með honum yrði kirkja Jesú Krists  
endurreist á jörðu 

Er fram liðu stundir var Joseph Smith fær um, með guðlegri að-
stoð, að þýða og birta Mormónsbók  Meðan á því stóð, voru hann og 
Oliver Cowdery vígðir til Aronsprestdæmisins af Jóhannesi skírara, 
í maí 1829 (sjá K&S 13), og skömmu síðar voru þeir einnig vígðir til 
Melkísedeksprestdæmisins af hinum fornu postulum, Pétri, Jakob og 
Jóhannesi (sjá K&S 27:12)  Aðrar vígslur fylgdu, þar sem Móse, Elía, 



Elías og margir fornir spámenn veittu prestdæmislykla (sjá K&S 110; 
128:18, 21)  Þær vígslur voru í raun endurreisn hins guðlega valds til 
manna á jörðu  Hinn 6  apríl 1830 stofnaði spámaðurinn Joseph Smith 
kirkjuna undir himneskri handleiðslu, og þannig er hin sanna kirkja 
Jesú Krists á ný starfrækt sem stofnun meðal manna, með valdi til að 
kenna fagnaðarerindið og framkvæma helgiathafnir sáluhjálpar  (Sjá 
K&S 20 og Hina dýrmætu perlu, Joseph Smith — Saga 1 )

Þessar helgu opinberanir fengust sem svar við bæn, þegar þeirra var 
þörf, og snertu eigið líf þeirra, sem í hlut áttu  Spámaðurinn og aðstoðar-
menn hans leituðu guðlegrar handleiðslu, og þessar opinberanir sýna, að 
þeir fengu hana  Í opinberununum sjáum við endurreisnina og afhjúpun 
fagnaðarerindis Jesú Krists og upphaf þessarar ráðstöfunar í fyllingu 
tímanna  Í þessum opinberunum má einnig sjá flutning kirkjunnar í 
vesturátt frá New York og Pennsylvaníu til Ohio, Missouri, Illinois, og 
að lokum til hinna miklu dala Vestur-Ameríku, og hina erfiðu baráttu 
hinna heilögu við að byggja upp Síon á jörðu á þessum tímum 

Nokkrir fyrstu kaflarnir fjalla um mál varðandi þýðingu og útgáfu 
Mormónsbókar (sjá kafla 3, 5, 10, 17 og 19)  Sumir síðari kaflarnir end-
urspegla verk spámannsins Josephs Smith við innblásna þýðingu á 
Biblíunni, en margir kaflar, ríkir af kenningaratriðum, fengust meðan 
á því stóð (sjá t d  kafla 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, sem allir eru í 
beinum tengslum við þýðinguna á Biblíunni) 

Í opinberununum eru kenningar fagnaðarerindisins settar fram 
með skýringum um grundvallaratriði, eins og eðli guðdómsins, 
uppruna mannsins, raunveruleika Satans, tilgang jarðlífsins, nauðsyn 
hlýðni, þörfina fyrir iðrun, starf hins heilaga anda, helgiathafnir og 
framkvæmdir er sáluhjálp varða, örlög jarðarinnar, framtíðarástand 
mannsins eftir upprisuna og dóminn, eilífð hjónabandstengsla og eilíft 
eðli fjölskyldunnar  Á sama hátt afhjúpast smátt og smátt stjórnarupp-
bygging kirkjunnar, með köllun biskupa, Æðsta forsætisráðsins, ráðs 
hinna tólf, hinna sjötíu og stofnun annarra embætta og sveita  Að lokum 
gerir vitnisburðurinn, sem gefinn er um Jesú Krist — guðdómleika 
hans, hátign hans, fullkomnun hans, ást hans og endurlausnarkraft — 
þessa bók afar verðmæta fyrir mannkyn allt og „meira virði fyrir 
kirkjuna en auðæfi allrar jarðar“ (sjá formála að K&S 70) 

Opinberaninar voru upphaflega skráðar af riturum Josephs Smith 
og kirkjuþegnardeildu handskrifuðum handritum hver með öðrum, 
gagnteknir áhuga  Til þess að skapa varanlegri heimildirskráðu ritarar 
opinberanirnar í handritabækur, sem kirkjuleiðtogar notuðu til að búa 
þær undir prentun  Joseph og hinir fyrstu heilögu litu þessar opinberanir 
sömu augum og þeir litu kirkjuna, lifandi, kraftmikla og í þörf fyrir 
fágun með áframhaldandi opinberunum  Þeir gerðu sér einnig grein 
fyrir því, að góðar líkur voru á því að mistök hefðu verið gerð við afritun 
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opinberananna og undirbúning þeirrafyrir útgáfu  Þar af leiðandi var 
Joseph Smith beðinn, á ráðstefnu árið 1831, um að „lagfæra þær villur 
eða þau mistök, sem hann kynni að finna, fyrir kraft heilags anda “

Eftir þessa endurskoðun og leiðréttingar á opinberununum, hófu 
kirkjuþegnar í Missouri að prenta bók undir nafninu A Book of Comm-
andments for the Government of the Church of Christ (Boðorðabókin, til 
stjórnunar á kirkju Krists), en í henni mátti finna margar af fyrstu 
opinberunum spámannsins  Þessari fyrstu tilraun til útgáfu opin-
berananna lauk hinsvegar þegar múgur eyðilagði prentsmiðju hinna 
heilögu í Jacksonsýslu þann 20  júlí 1833 

Þegar Joseph Smith heyrði af eyðileggingu prentsmiðjunnar, hóf 
hann og aðrir leiðtogar kirkjunnar undirbúning að útgáfu opnin-
berananna í Kirtland, Ohio  Enn á ný var farið yfir villur, orðalag 
lagfært og þróun í kenningum kirkjunnar og skipulagningu hennar 
staðfest  Joseph Smithhafði yfirumsjón meðlagfæringu á texta nokk-
urra opinberana og undirbúningi þeirra fyrir útgáfu árið 1835, 
undir heitinu Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day 
Saints (Kenning og sáttmálar Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu)  Joseph Smith heimilaði aðra útgáfu Kenningar og sáttmála, 
sem gefin var út aðeins nokkrum mánuðum eftir píslarvættisdauða  
spámannsins 1844 

Hinir Síðari daga heilögu á þessum tíma mátu opinberanirnar mikils 
og litu á þær sem boðskap frá Guði  Í einu tilfelli, síðla árs 1831, gáfu 
nokkrir öldungar kirkjunnar hátíðlegan vitnisburð um, að Drottinn 
hefði borið sálum þeirra vitni um sannleiksgildi opinberananna  Sá 
vitnisburður var í 1835útgáfu Kenningar og sáttmála, undir heitinu 
Vitnisburður postulanna tólf:

VITNISBURÐUR  
POSTULANNA TÓLF UM SANNLEIKSGILDI  
BÓKARINNAR KENNING OG SÁTTMÁLAR

Vitnisburður vitnanna að Boðorðabók Drottins, en þau boðorð gaf hann 
kirkju sinni með Joseph Smith yngri, sem rödd kirkjunnar tilnefndi í 

þeim tilgangi.
Vér erum þess vegna fúsir til þess að bera því vitni fyrir öllum 

mannheimi, allri skepnu á yfirborði jarðar, að Drottinn hefur 
með heilögum anda, sem hann veitti oss, borið sálum vorum 
vitni um, að þessi boðorð voru veitt með innblæstri Guðs, öllum 
mönnum til heilla, og þau eru vissulega sönn 

Vér gefum heiminum þennan vitnisburð, Drottinn sé með oss, 
og það er fyrir náð Guðs föðurins og sonar hans, Jesú Krists, að 
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Í síðari útgáfum Kenningar og sáttmála hefur frekari opinberunum 
eða öðru skráðu efni verið bætt við, eftir því sem það hefur verið 
meðtekið og samþykkt á réttmætum samkomum eða ráðstefnum 
kirkjunnar  Í 1876 útgáfunni, sem öldungur Orson Pratt undirbjó undir 
leiðsögn Brighams Young, var opinberunum raðað í tímaröð og ný 
formálsorð útbúin með sögulegri kynningu 

Í ensku útgáfunni árið 1835 birtist fyrst flokkur með sjö guðfræði-
fyrirlestrum, sem báru fyrirsögnina Lectures on Faith [Fyrirlestrar um 
trú]  Þeir höfðu verið samdir til að nota fyrir skóla spámannanna í 
Kirtland, Ohio, 1834–1835  Þó að þeir væru góðir, hvað kenningar og 
fræðslu snerti, voru þessir fyrirlestrar teknir úr Kenningu og sáttmálum 
frá og með útgáfunni 1921, vegna þess að þeir voru ekki gefnir eða 
kynntir sem opinberanir til allrar kirkjunnar 

Í útgáfu Kenningar og sáttmála, sem kom út árið 1981, var þremur 
skjölum bætt við í fyrsta sinn  Þetta eru kaflar 137 og 138, þar sem 
grundvallaratriði sáluhjálpar fyrir hina dánu voru sett fram og Opinber 
yfirlýsing 2, þar sem tilkynnt var að vígja mætti alla verðuga karlmenn 
innan kirkjunnar til prestdæmisins, án tillits til kynþáttar eða litarháttar 

Í hverri nýrri útgáfu af Kenningu og sáttmálum hafa eldri villur 
verið leiðréttar og nýjum upplýsingum bætt við, sérstaklega sögulegum 
atriðum í formálsorðum kaflanna  Í nýjustu útgáfunni eru gerðar 
endurbætur á dagsetningum og staðarheitum og aðrar leiðréttingar  
Þessar breytingar hafa verið gerðar til þess að efnið sé í samræmi við 
nákvæmustu sögulegar upplýsingar  Aðrir nýir þættir, sem finna má í 
þessari útgáfu, eru endurskoðuð kort, sem sýna helstu landfræðilegar 
staðsetningar, þar sem opinberanir voru meðteknar, auk þess betri 
ljósmyndir af sögulegum stöðum kirkjunnar, tilvísanir, formálsorð 
kafla og efnislega samantekt, allt gert til að auðvelda lesendum að 
skilja og gleðjast yfir þeim boðskap, sem Drottinn gefur í Kenningu og 
sáttmálum  Upplýsingar í formálsorðum kafla koma úr Söguhandrit 
kirkjunnar og útgefinni History of the Church (Saga kirkjunnar) (oftast 
nefnd saga Josephs Smith í formálsorðunum), og Joseph Smith Papers 
(Skjöl Josephs Smith) 

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

oss veitast þau forréttindi að flytja heiminum þennan vitnisburð, 
en í honum fögnum vér ákaft, og biðjum Drottin þess, að mann-
anna börn megi njóta þar góðs af 
Nöfn hinna tólf voru:
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* Við eða í grennd við tilgreindan stað.

TÍMARÖÐ EFNIS

Dagsetning Staður Kafli

1823 September Manchester, New York 2
1828 Júlí Harmony, Pennsylvaníu 3
1829 Febrúar Harmony, Pennsylvaníu 4

Mars Harmony, Pennsylvaníu 5
Apríl Harmony, Pennsylvaníu 6, 7, 8, 9, 10
Maí Harmony, Pennsylvaníu 11, 12, 13*
Júní Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
Sumar Manchester, New York 19

1830 Wayne sýsla, New York 74
Apríl Fayette, New York 20*, 21
Apríl Manchester, New York 22, 23
Júlí Harmony, Pennsylvaníu 24, 25, 26
Ágúst Harmony, Pennsylvaníu 27
September Fayette, New York 28, 29, 30, 31
Október Manchester, New York 32
Október Fayette, New York 33
Nóvember Fayette, New York 34
Desember Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 Janúar Fayette, New York 38, 39, 40
Febrúar Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
Mars Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
Maí Kirtland, Ohio 49, 50
Maí Thompson, Ohio 51
Júní Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
Júlí Síon, Jacksonsýsla, Missouri 57
Ágúst Síon, Jacksonsýsla, Missouri 58, 59
Ágúst Independence, Missouri 60
Ágúst Missouri áin, Missouri 61
Ágúst Chariton, Missouri 62
Ágúst Kirtland, Ohio 63
September Kirtland, Ohio 64
Október Hiram, Ohio 65, 66
Nóvember Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
Desember Hiram, Ohio 71
Desember Kirtland, Ohio 72

1832 Janúar Hiram, Ohio 73
Janúar Amherst, Ohio 75
Febrúar Hiram, Ohio 76
Mars Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                    
                              
                              
                          
                          
                        
                              
                      
                              
                              
                              
                      
                        
                      
                      
                          
                              
                    
                              
                          
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                  
                              
                              
                              
                              
                              
                      



Dagsetning Staður Kafli

Mars Kirtland, Ohio 78
Apríl Independence, Missouri 82, 83
Ágúst Hiram, Ohio 99
September Kirtland, Ohio 84
Nóvember Kirtland, Ohio 85
Desember Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 Febrúar Kirtland, Ohio 89
Mars Kirtland, Ohio 90, 91, 92
Maí Kirtland, Ohio 93
Júní Kirtland, Ohio 95, 96
Ágúst Kirtland, Ohio 94, 97, 98
Október Perrysburg, New York 100
Desember Kirtland, Ohio 101

1834 Febrúar Kirtland, Ohio 102, 103
Apríl Kirtland, Ohio 104*
Júní Fishing River, Missouri 105
Nóvember Kirtland, Ohio 106

1835 Apríl Kirtland, Ohio 107
Ágúst Kirtland, Ohio 134
Nóvember Kirtland, Ohio 108

1836 Janúar Kirtland, Ohio 137
Mars Kirtland, Ohio 109
Apríl Kirtland, Ohio 110
Ágúst Salem, Massachusetts 111

1837 Júlí Kirtland, Ohio 112
1838 Mars Far West, Missouri 113*

Apríl Far West, Missouri 114, 115
Maí Spring Hill, Davissýsla, Missouri 116
Júlí Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 Mars Liberty-fangelsið, Claysýsla, 
Missouri 121, 122, 123

1841 Janúar Nauvoo, Illinois 124
Mars Nauvoo, Illinois 125
Júlí Nauvoo, Illinois 126

1842 September Nauvoo, Illinois 127, 128
1843 Febrúar Nauvoo, Illinois 129

Apríl Ramus, Illinois 130
Maí Ramus, Illinois 131
Júlí Nauvoo, Illinois 132

1844 Júní Nauvoo, Illinois 135
1847 Janúar Winter Quarters (nú Nebraska) 136
1890 Október Salt Lake City, Utah Opinber yfirlýsing 1
1918 Október Salt Lake City, Utah 138
1978 Júní Salt Lake City, Utah Opinber yfirlýsing 2
* Við eða í grennd við tilgreindan stað.

                              
                          
                              
                              
                              
                        
                              
                        
                              
                          
                        
                            
                            
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          
                            
                    

                      
                            
                            
                            
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                
                            
                
 



1–7, Aðvörunarorð til allra manna; 8–
16, Fráhvarf og ranglæti eru undanfari 
síðari komunnar; 17–23, Joseph Smith 
er kallaður til að endurreisa sannleika 
Drottins og kraft á jörðu; 24–33, Mor-
mónsbók er birt og hin sanna kirkja 
stofnuð; 34–36, Friður mun tekinn af 
jörðu; 37–39, Kannið þessi boð.

HLÝÐIÐ á, ó þér sem í a kirkju 
minni eruð, segir rödd hans, 

sem dvelur í upphæðum og beinir 
b augum sínum til allra manna. Já, 
sannlega segi ég: c Hlýðið á, þér sem 
í fjarlægð dveljið og þér sem dveljið 
á eyjum sjávar, hlustið saman.

2 Því að sannlega er a rödd Drott-
ins til allra manna, b enginn kemst 
undan og ekkert auga sem eigi 
mun sjá, né eyra sem eigi mun 
heyra, né c hjarta sem ósnortið 
verður.

3 Og mikil sorg mun nísta hina 

a mótþróafullu, því að misgjörðir 
þeirra verða b ræddar á húsþökum 
og leyniverk þeirra opinberuð.

4 Og a aðvörunarraust mun ber-
ast öllum lýðum af munni læri-
sveina minna, sem ég hef útvalið 
á þessum b síðustu dögum.

5 Og þeir munu ganga fram og 
enginn fær stöðvað þá, því að ég, 
Drottinn, hef gefið þeim boð.

6 Sjá, þetta er a vald mitt og vald 
þjóna minna og formáli minn að 
bók boðorða minna, sem ég hef 
gefið þeim til að b birta yður, ó 
jarðarbúar.

7 a Óttist þess vegna og skelfist, 
ó þér menn, því að það sem ég, 
Drottinn, hef ákvarðað í þeim skal 
b uppfyllt verða.

8 Og sannlega segi ég yður, að 
þeim, sem ganga fram og flytja 
íbúum jarðar þessi tíðindi, er 
gefið vald til að a innsigla hina 

   

1 1 a 3 Ne 27:3; K&S 20:1.  
LR Kirkja Jesú Krists.

  b K&S 38:7–8.  
LR Guð, guðdómur.

  c 5 Mós 32:1.
 2 a K&S 133:16.
  b Fil 2:9–11.
  c LR Hjarta.

 3 a LR Uppreisn.
  b Lúk 8:17; 12:3;  

2 Ne 27:11;  
Morm 5:8.

 4 a Esek 3:17–21;  
K&S 63:37.  
LR Trúboðsverk;  
Vara við, viðvörun.

  b LR Síðustu dagar, síðari 
dagar.

 6 a LR Jesús Kristur — Vald.
  b K&S 72:21.
 7 a 5 Mós 5:29;  

Préd 12:13.
  b K&S 1:38.
 8 a LR Innsigli, innsiglun.

KENNING OG SÁTTMÁLAR

1. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith 1. nóvember 1831, á 
sérstakri öldungaráðstefnu kirkjunnar, sem haldin var í Hiram, Ohio. 
Fyrir þann tíma hafði Drottinn gefið margar opinberanir og var sam-
antekt þeirra til útgáfu í bókarformi eitt aðalmálið, sem samþykkt var á 
ráðstefnunni. Þessi kafli er formáli Drottins að kenningum, sáttmálum 
og boðum þeim, sem gefin eru á þessum ráðstöfunartímum.



vantrúuðu og b mótþróafullu, bæði 
á jörðu og á himni —

9 Já, sannlega, innsigla þá til 
þess dags, er heilagri a reiði Guðs 
verður úthellt takmarkalaust yfir 
hina b ranglátu —

10  Til þess a dags, er Drott-
inn kemur og b geldur hverjum 
manni samkvæmt c verkum hans 
og d mælir hverjum manni með 
þeim mæli, sem hann hefur mælt 
meðbræðrum sínum.

11  Rödd Drottins nær þess 
vegna til endimarka jarðar, svo 
að allir fái heyrt, sem heyra  
vilja:

12 Búið yður, búið yður undir 
það sem koma skal, því að Drott-
inn er í nánd —

13 Og a reiði Drottins er tendruð 
og b sverð hans er laugað á himni, 
og það mun falla á íbúa jarðar.

14  Og a armur Drottins mun 
opinberaður verða og sá dagur 
kemur, er þeir, sem hvorki vilja 
b hlýða á rödd Drottins né rödd 
þjóna hans, né heldur gefa 
c gaum að orðum spámannanna 
og postulanna, munu d útilokaðir  
frá fólkinu —

15 Því að þeir hafa a vikið frá 

b helgiathöfnum mínum og c rofið 
d ævarandi sáttmála minn —

16 Þeir a leita ekki Drottins til 
að tryggja réttlæti hans, heldur 
gengur hver maður sína b eigin 
c leið og eftir d ímynd síns eigin 
guðs, en ímynd hans er í líkingu 
heimsins og efniviður hans sem 
skurðgoðs, er e eldist og ferst í  
f Babýlon, já, Babýlon hinni miklu, 
sem falla mun.

17 Þess vegna kallaði ég, Drott-
inn, sem þekki þær hörmungar er 
koma munu yfir a íbúa jarðar, þjón 
minn Joseph Smith yngri og talaði 
til hans frá himni og gaf honum 
fyrirmæli —

18 Og gaf einnig öðrum fyrirmæli 
um að boða heiminum þessa hluti, 
og allt til þess að rætast megi það 
sem spámennirnir hafa ritað —

19 Hið a veika í heiminum mun 
koma og brjóta niður hina mátt-
ugu og sterku, svo að maðurinn 
gefi hvorki meðbróður sínum ráð 
né b treysti á arm holdsins —

20  Heldur megi hver maður 
a mæla í nafni Guðs Drottins, já, 
frelsara heimsins —

21 Að trú megi einnig eflast á 
jörðu —

 8 b LR Uppreisn.
 9 a Op 19:15–16;  

1 Ne 22:16–17.
  b Mósía 16:2;  

JS — M 1:31, 55.
 10 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  b Esek 7:4; K&S 56:19.  

LR Jesús Kristur —  
Dómari.

  c Okv 24:12;  
Al 9:28; 41:2–5;  
K&S 6:33.

  d Matt 7:2.

 13 a K&S 63:6.
  b Esek 21:3; K&S 35:14.
 14 a Jes 53:1.
  b 2 Ne 9:31; Mósía 26:28.
  c K&S 11:2.
  d Post 3:23; Al 50:20;  

K&S 50:8; 56:3.
 15 a Jós 23:16; Jes 24:5.
  b LR Helgiathafnir.
  c LR Fráhvarf.
  d LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli.
 16 a Matt 6:33.
  b Jes 53:6.

  c K&S 82:6.
  d 2 Mós 20:4; 3 Ne 21:17.  

LR Falsguðadýrkun.
  e Jes 50:9.
  f K&S 64:24; 133:14.  

LR Babel, Babýlon;  
Veraldarhyggja.

 17 a Jes 24:1–6.
 19 a Post 4:13; 1 Kor 1:27;  

K&S 35:13; 133:58–59.  
LR Hógvær, hógværð.

  b 2 Ne 28:31.  
LR Treysta.

 20 a LR Vitna, bera vitni.
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 22 a K&S 39:11.  
LR Nýr og ævarandi 
sáttmáli; Sáttmáli.

 23 a 1 Kor 1:26–29.
  b LR Trúboðsverk.
  c LR Fagnaðarerindi.
 24 a 2 Ne 33:10–11;  

Moró 10:27–28.
  b 2 Ne 31:3; Et 12:39.
  c K&S 50:12.  

LR Skilningur.
 26 a Jakbr 1:5; K&S 42:68.  

LR Viska.
 27 a LR Aga.
  b LR Iðrast, iðrun.
 28 a LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  b LR Þekking.
 29 a LR Mormónsbók.
 30 a K&S 1:4–5, 17–18.
  b LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins;  
Kirkja Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu.

  c LR Myrkur, andlegt.
  d Ef 4:5, 11–14.  

LR Kirkja, einkenni 
hinnar sönnu.

  e K&S 38:10.
 31 a Al 45:16; K&S 24:2.  

LR Synd.
 32 a K&S 58:42–43.  

LR Fyrirgefa.
 33 a Mósía 26:32.
  b Al 24:30;  

K&S 60:2–3.
  c LR Heilagur andi.
  d 1 Mós 6:3;  

2 Ne 26:11;  
Morm 5:16;  
Et 2:15; Moró 9:4.

 34 a Matt 28:19;  
K&S 1:2; 42:58.

 35 a 5 Mós 10:17;  
Post 10:34; Moró 8:12;  
K&S 38:16.

  b LR Síðustu dagar, síðari 
dagar.

22 Að ævarandi a sáttmála mínum 
verði á komið —

23 Að hinir a veiku og einföldu 
b fái boðað fyllingu c fagnaðar-
erindisins til endimarka heims, 
og frammi fyrir konungum og 
stjórnendum.

24 Sjá, ég er Guð og hef mælt 
þetta. Þessi a boð eru frá mér og 
voru gefin þjónum mínum í veik-
leika þeirra og á b tungu þeirra, svo 
að þeir mættu öðlast c skilning.

25 Og sem þeir færu villir vegar, 
svo mætti það kunnugt verða —

26 Og sem þeir sæktust eftir 
a visku, svo mættu þeir fræðslu 
fá —

27 Og sem þeir syndguðu, svo 
mættu þeir a agaðir verða, til þess 
að þeir b iðruðust —

28 Og sem þeir væru a auðmjúkir, 
svo mættu þeir styrkir verða og 
hljóta blessun frá upphæðum og 
öðlast b þekkingu smátt og smátt.

29 Já, og eftir að hafa meðtekið 
heimildir Nefíta, gæti jafnvel 
þjónn minn Joseph Smith yngri, 
fyrir miskunn Guðs og með krafti 
Guðs, öðlast kraft til að þýða 
a Mormónsbók.

30 Og einnig mættu þeir, sem 
þessi boð fengu, hljóta a kraft til að 
leggja grundvöll þessarar b kirkju 
og leiða hana fram úr móðu og 
úr c myrkri, hina einu sönnu og 
lifandi d kirkju á gjörvallri jörð-
unni, sem ég, Drottinn, er vel 
e ánægður með, og tala ég þar til 
kirkjunnar í heild, en ekki til ein-
stakra manna —

31 Því að ég, Drottinn, get ekki 
litið á a synd með minnsta votti af 
undanlátssemi —

32 Eigi að síður verður þeim 
a fyrirgefið, sem iðrast og fylgir 
boðorðum Drottins —

33 En frá þeim, sem eigi a iðrast, 
verður jafnvel það ljós b tekið, sem 
hann hefur hlotið, því að c andi 
minn mun ekki endalaust d tak-
ast á við manninn, segir Drottinn 
hersveitanna.

34 Og enn, sannlega segi ég yður, 
ó íbúar jarðar: Ég, Drottinn, er 
fús til að kunngjöra þetta a öllu 
holdi —

35 Því að ég fer ekki í a mann-
greinarálit, og vil að allir menn 
viti að b dagurinn nálgast óðfluga. 
Stundin er enn ekki komin, en er í 
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 35 c K&S 87:1–2.  
LR Friður;  
Tákn tímanna.

  d LR Djöfull.
 36 a LR Heilagur.
  b LR Jesús Kristur — 

Þúsund ára ríki Krists.
  c Sak 2:10–11;  

K&S 29:11; 84:118–119.
  d LR Dómari, dómur.
  e LR Heimur.
 37 a LR Ritningar.
  b K&S 58:31; 62:6; 82:10.

 38 a 2 Kon 10:10;  
Matt 5:18; 24:35;  
2 Ne 9:16; JS — M 1:35.

  b K&S 101:64.
  c 5 Mós 18:18;  

K&S 18:33–38; 21:5.  
LR Opinberun;  
Rödd.

  d LR Spámaður.
  e LR Stuðningur við 

kirkjuleiðtoga;  
Vald.

 39 a 1 Jóh 5:6;  

K&S 20:27; 42:17.
  b LR Sannleikur.
2 1 a Mal 4:5–6;  

3 Ne 25:5–6;  
K&S 110:13–15; 128:17;  
JS — S 1:38–39.  
LR Elía;  
Lyklar prestdæmisins.

  b K&S 34:6–9; 43:17–26.
 2 a K&S 27:9; 98:16–17.
  b LR Innsigli, innsiglun;  

Sáluhjálp fyrir hina 
dánu.

nánd, þegar c friður verður burtu 
tekinn af jörðu og d djöfullinn fær 
vald yfir sínu eigin yfirráðasvæði.

36 En Drottinn mun einnig hafa 
vald yfir sínum a heilögu og b ríkja 
c mitt á meðal þeirra og koma og 
d dæma e Ídúmea, eða heiminn.

37 Kannið þessi a boð, því að þau 
eru sönn og áreiðanleg og spá-
dómarnir og b fyrirheitin, sem í 
þeim felast, munu öll uppfyllast.

38 Það sem ég, Drottinn, hef 

talað, hef ég talað, og ég afsaka 
mig ekki. Og þótt himinn og jörð 
líði undir lok, mun a orð mitt ekki 
líða undir lok, heldur allt b upp-
fyllast, hvort sem það er sagt með 
minni eigin c rödd eða með rödd 
d þjóna minna, það e gildir einu.

39 Því að sjá og tak eftir. Drott-
inn er Guð og a andinn ber vitni 
og sá vitnisburður er sannur og 
b sannleikurinn varir alltaf og að 
eilífu. Amen.

1, Elía á að opinbera prestdæmið; 2–3, 
Fyrirheit feðranna eru gróðursett í 
hjörtum barnanna.

Sjá, með hendi spámannsins a Elía 
opinbera ég yður prestdæmið, 
áður en hinn b mikli og ógurlegi 
dagur Drottins kemur.

2 Og a hann mun gróðursetja í 
hjörtum barnanna b fyrirheitin, sem 
feðrunum voru gefin, og hjörtu 
barnanna munu snúa til feðra 
sinna.

3 Ef svo væri ekki, mundi jörðin 
öll verða gjöreydd við komu 
hans.

2. KAFLI
Útdráttur úr sögu Joseph Smith, sem segir frá orðum engilsins Mor-
ónís til spámannsins Josephs Smith, meðan hann dvaldi á heimili föður 
síns í Manchester, New York, kvöldið 21. september 1823. Moróní var 
síðastur í langri röð sagnaritara, sem ritað höfðu heimildir þær, er nú 
liggja frammi fyrir heiminum sem Mormónsbók. (Berið saman við Mal-
akí 4:5–6; einnig K&S 27:9; 110:13–16 og 128:18.)
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3 1 a Sálm 8:3–9;  
K&S 10:43.

 2 a Al 7:20.  
LR Guð, guðdómur.

  b 1 Ne 10:18–19;  
K&S 35:1.

 3 a Post 5:38–39;  
Morm 8:22; K&S 10:43.

 4 a LR Hefnd.
  b K&S 84:73.  

LR Drambsemi.
  c Jakob 4:10; Al 37:37.  

LR Boðorð Guðs;  
Ráðgjöf.

  d LR Holdlegur.
 6 a K&S 5:21;  

JS — S 1:28–29.
  b K&S 45:29; 46:7.
 7 a Sálm 27:1; Lúk 9:26;  

K&S 122:9.  

LR Hugrekki, 
hugrakkur;  
Ótti.

  b 3 Mós 26:42–43;  
1 Ne 19:7;  
Jakob 4:8–10.

 8 a Ef 6:16; 1 Ne 15:24;  
K&S 27:17.

  b LR Djöfull.
  c Al 38:5.

1–4, Farvegur Drottins er eilíf hring-
rás; 5–15, Joseph Smith verður að iðr-
ast eða glata þýðingargjöfinni; 16–20, 
Mormónsbók kemur fram, til að frelsa 
niðja Lehís.

Hvorki er unnt að ónýta a verk 
Guðs, áætlanir hans eða tilgang, 
né gera þau að engu.

2  Því að a Guð gengur ekki 
bugðóttar brautir, né snýr hann 
til hægri handar eða vinstri, eigi 
víkur hann heldur frá því, sem 
hann hefur mælt. Þess vegna eru 
brautir hans beinar og b farvegur 
hans ein eilíf hringrás.

3 Hafið hugfast, munið, að það 
er ekki a verk Guðs sem ónýtist, 
heldur verk mannanna —

4 Því enda þótt maðurinn geti 
fengið margar opinberanir og haft 
kraft til að gjöra margvísleg mátt-
arverk, hlýtur hann samt að falla 
og kalla yfir sig a refsingu réttvíss 
Guðs, ef hann b hreykir sér í eigin 

styrk, hefur að engu c ráðleggingar 
Guðs og fylgir sinni eigin d hold-
legu hyggju og þrá.

5 Sjá, þér var treyst fyrir þessum 
hlutum, en hversu ströng voru 
ekki fyrirmælin til þín! Og mundu 
einnig loforðin, sem þér voru 
gefin, ef þú brytir þau eigi.

6 Og sjá, hve oft þú hefur a brotið 
boðorð og lögmál Guðs og farið að 
b fortölum manna.

7 Því að sjá, þú áttir ekki að a ótt-
ast manninn meira en Guð. Enda 
þótt menn hafi að engu ráðlegg-
ingar Guðs og b fyrirlíti orð hans —

8 Ættir þú samt að hafa verið 
trúr. Og hann hefði rétt út hönd 
sína og varið þig gegn glóandi 
a örvum b andstæðingsins, og hann 
hefði verið með þér hverja c erfiða 
stund.

9 Sjá, þú ert Joseph, og þú varst 
valinn til að vinna verk Drottins, 
en vegna lögmálsbrots munt þú 
falla, sért þú eigi var um þig.

3. KAFLI
Opinberun veitt spámanninum Joseph Smith í Harmony, Pennsylvaníu, 
í júlí 1828, varðandi 116 bls. af handritum, sem glatast höfðu af þýð-
ingu fyrsta hluta Mormónsbókar og nefndust Bók Lehís, en spámaður-
inn hafði með tregðu látið þessi blöð úr vörslu sinni til Martins Harris, 
sem skamma hríð hafði verið ritari hans við þýðingu Mormónsbókar. 
Opinberunin veittist með Úrím og Túmmím. (Sjá kafla 10.)
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 12 a K&S 1:29; 5:4.
  b K&S 10:6–8.
 13 a LR Drambsemi.
 15 a Þ.E. Drottinn.
 16 a LR Frelsari.
  b 1 Ne 13:23–25;  

2 Ne 29:4–6.
  c Mósía 3:20.

 17 a 2 Ne 5:8–9.
 18 a 2 Ne 5:14;  

Enos 1:13–18.
  b 2 Ne 26:15–16.
  c Morm 8:2–3.
  d LR Mormónsbók.
 19 a 1 Ne 9:3, 5.
  b LR Gulltöflur.

  c 3 Ne 5:14–15;  
K&S 10:46–50.

 20 a 2 Ne 30:3–6;  
K&S 28:8; 49:24.

  b Morm 3:19–21.
  c 2 Ne 31:19;  

Moró 6:4.
  d Moró 7:26, 38.

10 En haf hugfast, að Guð er 
miskunnsamur. Iðrast því þess 
sem þú hefur gjört og er andstætt 
fyrirmælum þeim sem ég gaf þér, 
og enn ert þú útvalinn og kallaður 
til verksins á ný —

11 Ef þú gjörir þetta ei, munt þú 
framseldur og verða sem aðrir 
menn og enga gjöf eiga lengur.

12 Og þegar þú lést af hendi það, 
sem Guð hafði gefið þér innsýn og 
kraft til að a þýða, lést þú í hendur 
rangláts b manns það, sem heilagt 
var —

13 Manns, sem að engu hafði ráð-
leggingar Guðs og rofið hefur hin 
helgustu fyrirheit, sem gefin voru 
frammi fyrir Guði, og hefur treyst 
á eigin dómgreind og a stært sig af 
eigin visku.

14 Og þetta er ástæðan fyrir 
því, að þú hefur glatað réttindum 
þínum um tíma —

15 Því að þú hefur leyft að ráð 
a stjórnanda þíns væru fótumtroðin 
frá byrjun.

16 Engu að síður mun verk mitt 
halda áfram, því að rétt eins og 

heimurinn hefur fengið vitneskju 
um a frelsarann með b vitnisburði 
Gyðinganna, svo mun og fólk mitt 
fá c vitneskju um frelsarann —

17 Og a Nefítar og Jakobítar og 
Jósefítar og Sóramítar, með vitn-
isburði feðra sinna —

18 Og a Lamanítar og Lemúelítar 
og Ísmaelítar, sem b hnignað hafði 
í vantrú vegna misgjörða feðra 
sinna, og sem Drottinn leyfði að 
c tortíma bræðrum sínum, Nef-
ítum, vegna misgjörða þeirra og 
viðurstyggðar, þeir munu fá vitn-
eskju um þennan d vitnisburð.

19 Og einmitt í þeim a tilgangi 
eru b töflur þær, sem geyma þessar 
heimildir, varðveittar — til að c fyr-
irheitin, sem Drottinn gaf fólki 
sínu, uppfyllist —

20 Og a Lamanítar fái vitneskju 
um feður sína og viti um fyrirheit 
Drottins, og að þeir megi öðlast 
b trú á fagnaðarerindið og c treysta 
á verðleika Jesú Krists, og d dýrð-
legir verða fyrir trú á nafn hans 
og hólpnir verða fyrir iðrun sína. 
Amen.

4. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til föður hans, Josephs 
Smith eldri, í Harmony, Pennsylvaníu, í febrúar 1829.
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1–4, Dygg þjónusta frelsar þjóna 
Drottins; 5–6, Guðlegir eiginleikar 
gera þá hæfa til þjónustunnar; 7, Leita 
verður þess sem Guðs er.

Sjá nú, a undursamlegt verk er að 
hefjast á meðal mannanna barna.

2 Ó þér, sem gangið í a þjónustu 
Guðs, gætið þess því að b þjóna 
honum af öllu c hjarta yðar, mætti, 
huga og styrk, svo að þér megið 
standa d saklausir frammi fyrir 
Guði á efsta degi.

3 Ef þér þráið þess vegna að 
þjóna Guði, eruð þér a kallaðir til 
verksins —

4 Því að sjá, a akurinn er þegar 

hvítur til b uppskeru; og tak eftir, 
að sá sem beitir sigð sinni af mætti 
sínum, sá hinn sami safnar sér 
c forða, svo að hann farist eigi, 
heldur búi sálu sinni hjálpræði —

5 Og a trú, b von, c kærleikur og 
d ást, með e einbeittu augliti á 
f dýrð Guðs, gjörir hann hæfan til 
verksins.

6 Hafið í huga trú, a dyggð, þekk-
ingu, hófsemi, b þolinmæði, bróð-
urlega góðvild, guðrækni, kærleik, 
c auðmýkt, d kostgæfni.

7 a Biðjið og yður mun gefast, 
knýið á og fyrir yður mun upp 
lokið verða. Amen.

4 1 a Jes 29:14;  
1 Ne 14:7; 22:8;  
K&S 6:1; 18:44.  
LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 2 a LR Þjónusta.
  b Jós 22:5;  

1 Sam 7:3;  
K&S 20:19; 76:5.

  c LR Hjarta;  
Hugur.

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

 3 a K&S 11:4, 15; 36:5; 
63:57.  
LR Köllun, kallaður af 
Guði.

 4 a Jóh 4:35;  
Al 26:3–5;  
K&S 11:3; 33:3, 7.

  b LR Uppskera.
  c 1 Tím 6:19.
 5 a LR Átrúnaður.
  b LR Von.
  c LR Kærleikur.
  d LR Elska, ást.
  e Sálm 141:8;  

Matt 6:22;  
Morm 8:15.

  f LR Dýrð.
 6 a LR Dyggð.
  b LR Þolinmæði, þolgæði.
  c LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  d LR Kostgæfni.
 7 a Matt 7:7–8;  

2 Ne 32:4.  
LR Bæn.

5 1 a K&S 5:23–24;  
JS — S 1:61.

  b LR Gulltöflur.

5. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Harmony, Penn-
sylvaníu, í mars 1829, samkvæmt beiðni Martins Harris.

1–10, Þessi kynslóð mun fá orð 
Drottins með Joseph Smith; 11–18, 
Þrjú vitni munu bera vitni um Mor-
mónsbók; 19–20, Orð Drottins mun 
sannast sem fyrr; 21–35, Martin 
Harris getur iðrast og orðið eitt 
vitnanna.

Sjá, ég segi þér, að þar sem þjónn 
minn a Martin Harris hefur þráð 
að ég beri vitni um að þú, þjónn 
minn, Joseph Smith yngri, hafir 
b töflur þær, sem þú hefur vitnað 
um og sagst hafa fengið frá 
mér —
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2 Og sjá nú, þú skalt tjá honum 
þetta — sá, sem talaði til þín, sagði 
við þig: Ég, Drottinn, er Guð og 
hef fengið þér, þjóni mínum Jos-
eph Smith yngri, þessa hluti og 
hef boðið þér að standa sem a vitni 
um þá —

3 Og ég hef látið þig gjöra sátt-
mála við mig um að sýna þær 
engum öðrum en a þeim, sem ég 
býð þér. Og þú hefur ekkert b vald 
yfir þeim, nema ég veiti þér það.

4 Og þú hefur gjöf til að þýða 
töflurnar og það er fyrsta gjöfin, 
sem ég veitti þér. Og ég hef boðið 
þér að krefjast engrar annarrar 
gjafar fyrr en tilgangi mínum er 
náð með þessu, því að ég mun 
enga aðra gjöf veita þér fyrr en 
honum er náð.

5 Sannlega segi ég þér, að vei sé 
íbúum jarðar, ef þeir vilja a ekki 
hlýða orðum mínum —

6 Því að síðar skalt þú a vígður 
verða og ganga fram og flytja 
mannanna börnum b orð mín.

7 Sjá, vilji þeir ekki a trúa orðum 
mínum, munu þeir ekki trúa 
þér, þjónn minn Joseph, jafn-
vel þótt mögulegt væri að þú 
sýndir þeim allt það, sem ég hef  
falið þér.

8 Ó, þessi a vantrúa og b þrjóska 

kynslóð! Reiði mín er tendruð 
gegn henni.

9 Sjá, sannlega segi ég þér, ég 
hef a geymt það, sem ég hef treyst 
þér fyrir, þjónn minn Joseph, í 
viturlegum tilgangi mínum, og 
það mun kunngjört komandi 
kynslóðum —

10 En með þér mun þessi kynslóð 
fá orð mitt —

11 Og við vitnisburð þinn mun 
bætast a vitnisburður þriggja 
þjóna minna, sem ég mun kalla 
og vígja, og þeim mun ég sýna 
þessa hluti, og þeir skulu ganga 
fram með orð mín, sem gefin eru 
með þér.

12 Já, þeir skulu vita með vissu, 
að þetta er sannleikur, því að frá 
himni mun ég kunngjöra þeim 
það.

13 Ég mun gefa þeim kraft til að 
sjá og skoða þetta eins og það er —

14 Og a engum öðrum af þessari 
kynslóð mun ég gefa kraft til að 
hljóta þennan sama vitnisburð, við 
upphaf uppbyggingar og tilkomu 
b kirkju minnar úr auðninni — sem 
er heið sem c máninn og björt sem 
sólin og ógurleg sem her undir 
merkjum.

15 Og vitnisburð þriggja a vitna 
um orð mitt mun ég fram senda.

 2 a LR Vitni.
 3 a 2 Ne 27:13.  

Sjá einnig 
„Vitnisburður 
þriggja vitna“ og 
„Vitnisburður 
átta vitna“ á 
inngangssíðum 
Mormónsbókar.

  b 2 Ne 3:11.
 5 a Jer 26:4–5;  

Al 5:37–38;  
K&S 1:14.

 6 a K&S 20:2–3.  
LR Vígja, vígsla.

  b 2 Ne 29:7.
 7 a Lúk 16:27–31;  

K&S 63:7–12.
 8 a LR Vantrú.
  b Morm 8:33.  

LR Drambsemi.
 9 a Al 37:18.

 11 a 2 Ne 27:12;  
Et 5:3–4;  
K&S 17:1–5.

 14 a 2 Ne 27:13.
  b LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins;  
Kirkja Jesú Krists.

  c K&S 105:31; 109:73.
 15 a K&S 17.  

LR Vitni um 
Mormónsbók.
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 16 a 1 Ne 2:16.
  b Et 4:11.
  c K&S 8:1–3.
  d LR Heilagur andi.
  e LR Endurfæddur, 

fæddur af Guði;  
Gjöf heilags anda;  
Skírn, skíra.

 17 a LR Vald;  
Vígja, vígsla.

 18 a 1 Ne 14:7;  
K&S 20:13–15.

 19 a LR Iðrast, iðrun.
  b K&S 29:8; 35:11;  

43:17–27.  
LR Síðustu dagar, síðari 
dagar;  
Tákn tímanna.

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

K&S 133:41.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 20 a 1 Ne 1:18;  

2 Ne 25:9.
  b K&S 1:38.
 22 a LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  b Al 60:13;  

K&S 6:30; 135.
 23 a K&S 5:1.
 24 a Sjá „Vitnisburður 

þriggja vitna“ á 
inngangssíðum 
Mormónsbókar.

 25 a Et 5:3.

16 Og sjá, ég mun a vitja allra 
þeirra, sem orðum mínum b trúa, 
með c opinberun d anda míns, og 
þeir skulu e fæðast af mér, já, af 
vatni og anda —

17 Og þú verður að bíða enn 
um stund, því að þú ert enn eigi 
a vígður —

18 Og vitnisburður þeirra skal 
einnig fram ganga til a fordæm-
ingar þessarar kynslóðar, ef hún 
herðir hjörtu sín gegn þeim —

19 Og ef þeir a iðrast ekki, mun 
eyðandi b plága herja á íbúa jarðar 
og verður áfram úthellt öðru 
hverju, þar til jörðin er c auð og 
íbúum hennar eytt og gjörsam-
lega tortímt við ljómann af d komu 
minni.

20 Sjá, ég segi þér þetta, já, eins 
og ég a sagði einnig lýðnum frá 
tortímingu Jerúsalem. Og b orð mitt 
mun sannast í þetta sinn eins og 
það hefur hingað til sannast.

21 Og nú býð ég þér, þjónn minn 
Joseph, að iðrast og ganga grand-
var frammi fyrir mér og láta eigi 
oftar undan fortölum manna —

22 Og a hald staðfastlega þau boð, 
sem ég hef boðið þér. Og gjörir þú 
það, sjá, þá mun ég gefa þér eilíft 
líf, jafnvel þótt þú verðir b líflátinn.

23 Og enn tala ég til þín, þjónn 

minn Joseph, um a mann þann, 
sem þráir vitnisburð —

24 Sjá, ég segi við hann, hann 
upphefur sjálfan sig og auðmýkir 
sig ekki nægilega fyrir mér. En 
vilji hann beygja sig fyrir mér og 
auðmýkja sig í máttugri bæn og 
trú og af einlægu hjarta, þá mun 
ég leyfa honum að a líta það, sem 
hann þráir að sjá.

25 Og þá mun hann segja við 
þessa kynslóð: Sjá, ég hef séð þá 
hluti, sem Drottinn hefur sýnt Jos-
eph Smith yngri, og ég a veit með 
vissu, að þeir eru sannir, því að 
ég hef séð þá, því að fyrir kraft 
Guðs en ekki manna hafa mér 
verið sýndir þeir.

26 Og ég, Drottinn, býð honum, 
þjóni mínum Martin Harris, að 
hann skuli ekkert fleira um það 
segja annað en þetta: Ég hef séð 
þá, fyrir kraft Guðs hafa mér verið 
sýndir þeir. Og þetta eru þau orð, 
sem hann skal segja.

27 Og afneiti hann þessu, mun 
hann rjúfa sáttmálann, sem hann 
hefur áður gjört við mig, og sjá, 
hann er fordæmdur.

28 Og ef hann auðmýkir sig ekki 
og viðurkennir fyrir mér það sem 
hann hefur gjört og rangt er, og 
gjörir sáttmála við mig um að 
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6. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Oliver Cowdery 
í Harmony, Pennsylvaníu, í apríl 1829. Oliver Cowdery hóf starf 
sitt sem ritari við þýðingu Mormónsbókar 7. apríl 1829. Hann hafði 
þá þegar fengið guðlega opinberun um sannleiksgildi vitnisburðar  
Josephs varðandi töflurnar, sem Mormónsbók var letruð á. Spámaðurinn 
spurði Drottin með Úrím og Túmmím og fékk þetta svar.

halda boðorð mín og iðka trú á 
mig, sjá, þá segi ég honum, að 
hann muni ekkert sjá, því að ég 
mun ekki leyfa honum að líta það, 
sem ég hef talað um.

29 Og fari svo, býð ég þér, þjónn 
minn Joseph, að segja honum, að 
hann skuli ekkert frekar aðhaf-
ast né íþyngja mér oftar varðandi 
þetta mál.

30 Og fari svo, sjá, þá segi ég þér 
Joseph, að þegar þú hefur þýtt 
nokkrar blaðsíður til viðbótar, 
skalt þú hætta um tíma, allt þar 
til ég gef þér fyrirmæli á ný. Þá 
mátt þú taka aftur til við að þýða.

31 Og ef þú gjörir þetta ekki, sjá, 
þá skalt þú enga gjöf eiga lengur 
og ég mun taka aftur það, sem ég 
hef treyst þér fyrir.

32 Og þar sem ég sé nú fyrir, að 
setið er um að tortíma þér, já, ég 
sé fyrir, að ef þjónn minn Martin 
Harris auðmýkir sig ekki og öðlast 
ekki vitnisburð frá mér, þá mun 
hann falla í lögmálsbrot —

33 Og margir eru þeir, sem sitja 
um að a tortíma þér af yfirborði 
jarðar. Og af þeim sökum hef ég 
gefið þér þessi boð, svo að dagar 
þínir verði framlengdir.

34 Já, vegna þessa hef ég sagt: 
Stansa og ver kyrr þar til ég býð 
þér, og ég mun a sjá til þess að þú 
fáir lokið því, sem ég hef boðið 
þér að gjöra.

35 Og sért þú a trúr við að halda 
boðorð mín, mun þér b lyft upp á 
efsta degi. Amen.

 33 a K&S 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1 Ne 3:7.
 35 a 2 Mós 15:26;  

K&S 11:20.
  b Jóh 6:39–40;  

1 Þess 4:17;  
3 Ne 15:1;  
K&S 9:14; 17:8;  
75:16, 22.

6 1 a Jes 29:14;  

K&S 4; 18:44.
 2 a Hebr 4:12;  

Op 1:16; K&S 27:1.
  b He 3:29;  

K&S 33:1.

1–6, Verkamenn á akri Drottins öðlast 
sáluhjálp; 7–13, Engin gjöf er stærri 
en gjöf sáluhjálpar; 14–27, Vitnis-
burður um sannleikann fæst með 
krafti andans; 28–37, Lítum til Krists 
og gjörum gott án afláts.

Mikið og a undursamlegt verk er 
að hefjast meðal mannanna barna.

2 Sjá, ég er Guð. Gef gaum að 
a orði mínu, sem er lifandi og kröft-
ugt, b beittara en tvíeggjað sverð, 
er smýgur bæði gegnum merg 
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 3 a Jóh 4:35;  
K&S 31:4; 33:3; 101:64.

 4 a Op 14:15–19; Al 26:5;  
K&S 11:3–4, 27.

 5 a Matt 7:7–8.
 6 a 1 Ne 13:37.
  b LR Síon.
 7 a Al 39:14;  

K&S 68:31.
  b 1 Kon 3:10–13;  

Matt 19:23;  
Jakob 2:18–19.  
LR Auðugur, auður;  

Veraldarhyggja.
  c LR Viska.
  d K&S 42:61, 65.  

LR Leyndardómar Guðs.
  e K&S 14:7.
 9 a Al 29:9;  

K&S 15:6; 18:14–15; 34:6.  
LR Iðrast, iðrun;  
Trúboðsverk.

 10 a K&S 63:64.
 11 a K&S 102:23;  

JS — S 1:18, 26.
  b Matt 11:25; 13:10–11;  

Al 12:9.
  c LR Gjafir andans;  

Gjöf, gáfa.
  d Jakbr 5:20;  

Al 62:45;  
K&S 18:44.

 12 a Matt 7:6.
 13 a 1 Ne 15:24.
  b Mósía 2:41; Et 4:19;  

K&S 51:19; 63:47.
  c LR Standast.
  d LR Sáluhjálp, hjálpræði.
 14 a LR Bæn.

og bein. Gef þess vegna gaum að 
orðum mínum.

3 Sjá, a akurinn er þegar hvítur til 
uppskeru. Hver sem þess vegna 
þráir að uppskera, skal beita sigð 
sinni af mætti sínum og uppskera 
meðan dagur endist, svo að hann 
megi búa sálu sinni ævarandi 
hjálpræði í ríki Guðs.

4 Já, hver sá, sem a beita mun sigð 
sinni og uppskera, hann er kall-
aður af Guði.

5 Ef þér þess vegna a biðjið mig, 
mun yður gefast. Ef þér knýið á, 
mun fyrir yður upplokið verða.

6 Þar sem þér nú hafið beðið, sjá, 
þá segi ég yður: Haldið boðorð 
mín og a leitist við að tryggja og 
efla málstað b Síonar —

7 a Sækist ekki eftir b ríkidæmi 
heldur eftir c visku, og sjá, d leynd-
ardómar Guðs munu opnast yður 
og þá munuð þér ríkir gjörðir — 
Sjá, sá sem á e eilíft líf er ríkur.

8 Sannlega, sannlega segi ég yður, 
hvað sem þér þráið af mér, það 
mun yður veitast. Og ef þér þráið, 
munuð þér koma miklu góðu til 
leiðar meðal þessarar kynslóðar.

9  Boðið þessari kynslóð að-
eins a iðrun. Haldið boðorð mín 
og styðjið framgang verks míns 

í samræmi við fyrirmæli mín, og 
þér munuð blessaðir verða.

10 Sjá, þú hefur gjöf og blessaður 
ert þú vegna gjafar þinnar. Mundu 
að hún er a heilög og kemur frá 
upphæðum —

11 Og leitir þú a svara, skalt þú 
kynnast miklum og undursam-
legum b leyndardómum. Þess 
vegna skalt þú nota c gjöf þína til 
að kynnast leyndardómunum, svo 
að þú getir leitt marga til þekk-
ingar á sannleikanum, já, d sann-
fært þá um villu síns vegar.

12 Seg engum frá gjöf þinni, nema 
þeir séu þinnar trúar. Far ekki létt-
úðlega með það sem a heilagt er.

13 Viljir þú gjöra gott, já, og 
a haldast b trúr allt til c enda, munt 
þú frelsaður verða í ríki Guðs, 
sem er mest allra Guðs gjafa, 
því að engin gjöf er meiri en gjöf 
d hjálpræðisins.

14 Sannlega, sannlega, segi ég 
þér, blessaður ert þú fyrir það, sem 
þú hefur gjört, því að þú hefur 
a spurt mig, og sjá, jafn oft og þú 
hefur spurt hefur þú fengið leið-
beiningar anda míns. Ef svo væri 
ekki, hefðir þú ekki komist þangað 
sem þú ert nú.

15 Sjá, þú veist að þú hefur spurt 
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mig og að ég hef upplýst a huga 
þinn. Og nú segi ég þér þetta, svo 
að þú megir vita, að andi sannleik-
ans hefur upplýst þig —

16 Já, ég segi þér, svo að þú megir 
vita, að enginn nema Guð a þekkir 
hugsanir þínar og áform b hjarta 
þíns.

17 Ég segi þér þetta sem vitnis-
burð um það, að orðin eða verk 
það, sem þú hefur verið að skrá, 
er a sannleikur.

18 Ver a því kostgæfinn og b stattu 
með þjóni mínum Joseph, af trú-
festu, í hverjum þeim erfiðleikum, 
sem mæta honum sakir orðsins.

19 Áminn hann um mistök hans 
og tak einnig við áminningum 
hans. Ver þolinmóður, ver árvakur, 
ver umburðarlyndur. Tem þér þol-
inmæði, trú, von og kærleika.

20 Sjá, þú ert Oliver, og ég hef 
talað til þín vegna þess sem þú 
þráir. a Varðveit þess vegna orð 
þessi í hjarta þínu. Ver trúr og 
kostgæfinn við að halda boðorð 
Guðs og ég mun umlykja þig 
elskuríkum örmum mínum.

21 Sjá, ég er Jesús Kristur, a sonur 
Guðs. Ég er hinn sami og kom 
til minna eigin, en mínir b eigin 
tóku ekki við mér. Ég er c ljósið, 
sem skín í d myrkrinu, en myrkrið 
skynjar það ekki.

22 Sannlega, sannlega segi ég 
þér, ef þú þráir frekari vitnisburð, 
hugleiddu þá nóttina, er þú ákall-
aðir mig í hjarta þínu til að fá að 
a vita um sannleiksgildi þessara 
hluta.

23 Veitti ég þér ekki a hugarró 
varðandi þetta? Hvaða stærri 
b vitnisburð getur þú fengið en 
þann, sem frá Guði kemur?

24 Og sjá nú, þú hefur fengið 
vitnisburð, því að hafi ég sagt þér 
það sem enginn maður veit, hefur 
þú þá ekki fengið vitnisburð?

25 Og sjá, ef þú þráir það, þá veiti 
ég þér gjöf til að a þýða, já, eins og 
þjónn minn Joseph.

26 Sannlega, sannlega segi ég 
þér, að til eru a heimildir, sem hafa 
að geyma mikið af fagnaðarer-
indi mínu, en geymdar hafa verið 
vegna b ranglætis fólksins.

27 Og nú býð ég þér, ef þú þráir 
hið góða — og þráir að safna þér 
fjársjóði á himni — þá munt þú 
með gjöf þinni aðstoða við að 
leiða fram í ljósið þá hluta a ritn-
inga minna, sem huldir hafa verið 
vegna misgjörða.

28 Og sjá nú, ég veiti þér og 
einnig þjóni mínum Joseph lykla 
þessarar gjafar, sem leiða mun 
þessa helgu þjónustu fram í 
ljósið. Og af munni tveggja eða 

 15 a LR Hugur.
 16 a 1 Kro 28:9; Matt 12:25;  

Hebr 4:12;  
Mósía 24:12;  
3 Ne 28:6.  
LR Alvitur.

  b 1 Kon 8:39.
 17 a K&S 18:2.
 18 a LR Kostgæfni.
  b K&S 124:95–96.
 20 a Et 3:21;  

K&S 84:85.
 21 a LR Jesús Kristur.
  b Jóh 1:10–12;  

Post 3:13–17;  
3 Ne 9:16; K&S 45:8.

  c Jóh 1:5;  
K&S 10:58.  
LR Ljós, ljós Krists.

  d LR Myrkur, andlegt.
 22 a LR Dómgreind, 

dómgreindargáfa.

 23 a LR Friður.
  b 1 Jóh 5:9;  

K&S 18:2.
 25 a Mósía 8:13;  

K&S 5:4; 9:1–5, 10.
 26 a K&S 8:1; 9:2.  

LR Ritningar — Spáð 
um að ritningar komi 
fram.

  b LR Ranglátur, ranglæti.
 27 a K&S 35:20.
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þriggja a vitna skal hvert orð  
staðfest.

29 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, að þó að þeir hafni orðum 
mínum og þessum hluta fagnaðar-
erindis míns og helgrar þjónustu, 
þá eruð þér blessaðir, því að þeir 
geta ekki gjört yður neitt meira en 
þeir hafa gjört mér.

30 Og jafnvel þótt þeir a gjöri 
yður það sem þeir hafa gjört mér, 
þá eruð þér blessaðir, því að þér 
munuð b dvelja með mér í c dýrð.

31 En blessaðir eru þeir, ef þeir 
a hafna eigi orðum mínum, sem 
staðfest verða með þeim b vitn-
isburði, er gefinn verður. Og þá 
skuluð þér gleðjast yfir ávexti erf-
iðis yðar.

32 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, eins og ég sagði lærisveinum 
mínum, að hvar sem tveir eða þrír 
eru a saman komnir í mínu nafni, 
varðandi ákveðið mál, sjá, þar 

verð ég b mitt á meðal þeirra — 
einmitt þannig er ég mitt á meðal 
yðar.

33 a Óttist ei að gjöra gott, synir 
mínir, því að eins og þér b sáið, svo 
munuð þér og uppskera. Ef þér 
þess vegna sáið góðu, munuð þér 
og góð laun uppskera.

34 Óttast þess vegna ekki, litla 
hjörð. Gjörið gott, leyfið jörð og 
helju að sameinast gegn yður, því 
að ef þér byggið á a bjargi mínu, fá 
þær eigi á yður sigrast.

35 Sjá, ég dæmi yður ekki. Farið 
leiðar yðar og a syndgið ei framar. 
Vinnið af árvekni þau verk, sem 
ég hef boðið yður.

36 a Beinið öllum hugsunum yðar 
til mín. Efist ekki, óttist ekki.

37 a Sjáið sárin er nístu síðu mína 
og einnig b naglaförin á höndum 
mér og fótum. Verið trúir, haldið 
boðorð mín og þér skuluð c erfa 
d himnaríki. Amen.

 28 a 5 Mós 19:15;  
2 Kor 13:1;  
2 Ne 27:12–14;  
K&S 128:3.

 30 a K&S 5:22; 135.  
LR Píslarvottur, 
píslarvætti.

  b Op 3:21.
  c LR Dýrð.
 31 a 3 Ne 16:10–14;  

K&S 20:8–15.
  b LR Vitnisburður.
 32 a Matt 18:19–20.  

LR Eining.

  b K&S 29:5; 38:7.
 33 a LR Hugrekki, 

hugrakkur.
  b Gal 6:7–8;  

Mósía 7:30–31;  
Al 9:28;  
K&S 1:10.

 34 a Sálm 71:3;  
Matt 7:24–25;  
1 Kor 10:1–4;  
He 5:12;  
K&S 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  
HDP Móse 7:53.  

LR Bjarg.
 35 a Jóh 8:3–11.
 36 a Jes 45:22;  

K&S 43:34.
 37 a LR Jesús Kristur — 

Birting Krists eftir 
jarðlífið.

  b LR Krossfesting.
  c Matt 5:3, 10;  

3 Ne 12:3, 10.
  d LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.

7. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Oliver Cowdery í 
Harmony, Pennsylvaníu, í apríl 1829, þegar þeir í gegnum Úrím og 
Túmmím spurðust fyrir um hvort Jóhannes, hinn elskaði lærisveinn, 
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1–3, Jóhannes hinn elskaði mun lifa 
þar til Drottinn kemur; 4–8, Pétur, 
Jakob og Jóhannes halda lyklum 
fagnaðarerindisins.

Og Drottinn sagði við mig: a Jó-
hannes, minn elskaði, hvað b þráir 
þú? Því að biðjir þú um það, sem 
þú vilt, þá mun þér það veitt 
verða.

2 Og ég sagði við hann: Drottinn, 
gef mér vald yfir a dauðanum, svo 
að ég megi lifa og leiða sálir til þín.

3 Og Drottinn sagði við mig: 
Sannlega, sannlega, segi ég þér, 
þar eð þú þráir þetta skalt þú 
a kyrr verða þar til ég kem í b dýrð 
minni, og skalt c spá fyrir þjóðir, 
kynkvíslir, tungur og lýði.

4 Og af þeim sökum sagði Drott-
inn við Pétur: Ef ég vil að hann lifi 
þar til ég kem, hvað tekur það til 
þín? Því að hann þráði að fá að 

leiða sálir til mín, en þú þráðir 
að mega fljótlega koma til mín í 
a ríki mitt.

5 Ég segi þér, Pétur, þetta var góð 
þrá, en minn elskaði hefur þráð að 
fá að gjöra meira, eða vinna ennþá 
stærra verk meðal mannanna en 
hann hefur áður gjört.

6  Já, hann hefur tekið að sér 
stærra verk. Þess vegna mun ég 
gjöra hann sem brennandi bál og 
a þjónustuengil. Hann mun þjóna 
þeim, sem á b jörðunni dvelja og 
c erfa munu hjálpræðið.

7  Og ég mun láta þig þjóna 
honum og Jakob bróður þínum, 
og ykkur þremur mun ég gefa 
þetta vald og a lykla þessarar helgu 
þjónustu þar til ég kem.

8 Sannlega segi ég ykkur, þið 
munuð báðir hljóta það, sem þið 
þráið, því að þið a gleðjist báðir yfir 
því, sem þið þráðuð.

7 1 a LR Jóhannes 
Sebedeusson.

  b 3 Ne 28:1–10.
 2 a Lúk 9:27.  

LR Dauði, líkamlegur.
 3 a Jóh 21:20–23.  

LR Umbreyttar verur.

  b LR Dýrð;  
Síðari koma Jesú Krists.

  c Op 10:11.
 4 a LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
 6 a K&S 130:5.
  b K&S 76:86–88.

  c Jóh 10:8–11;  
K&S 77:14.

 7 a Matt 16:19; Post 15:7;  
JS — S 1:72.  
LR Lyklar 
prestdæmisins.

 8 a LR Gleði.

8. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Olivers Cowdery í 
Harmony, Pennsylvaníu, í apríl 1829. Oliver, sem hélt áfram að þjóna sem 
ritari við þýðingu Mormónsbókar og skráði niður það sem spámaðurinn las 
honum fyrir, óskaði eftir að öðlast þýðingargjöfina. Drottinn svaraði bæn 
hans með því að veita honum þessa opinberun.

lifði enn í holdinu eða hvort hann hefði dáið. Opinberunin er þýðing á 
frásögn, sem Jóhannes sjálfur ritaði á bókfell og varðveitti.

1–5, Opinberun fæst fyrir kraft heil-
ags anda; 6–12, Með trú fæst þekking 

á leyndardómum Guðs og kraftur til 
að þýða fornar heimildir.
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a Oliver Cowdery, sannlega, sann-
lega segi ég þér, að eins víst og 
Drottinn lifir, sem er Guð þinn og 
lausnari, já, jafn vissulega skalt þú 
öðlast b vitneskju um allt það, sem 
þú í trú og af einlægu hjarta c spyrð 
um, og í trú á að þú öðlist vitn-
eskju um áletranir gamalla d heim-
ildarita, sem eru forn og innihalda 
þá hluta ritninga minna, sem um 
hefur verið talað fyrir e opinberun 
anda míns.

2 Já, sjá, ég mun a segja þér í huga 
þínum og b hjarta, með c heilögum 
anda, sem koma mun yfir þig og 
dvelja í hjarta þínu.

3 Sjá, þetta er andi opinberunar. 
Sjá, með þeim anda leiddi Móse 
Ísraelsmenn yfir a Rauðahafið sem 
þurrt land væri.

4 Þetta er þess vegna gjöf þín. 
Notaðu hana, og blessaður ert 
þú, því að hún mun bjarga þér úr 
höndum óvina þinna, þegar þeir 
mundu drepa þig og tortíma sál 
þinni, ef þú hefðir hana ekki.

5 Ó, haf þessi a orð hugföst og 
hald boðorð mín. Mundu að þetta 
er gjöf þín.

6 Þetta er ekki eina gjöf þín, því 

að þú hefur aðra gjöf, sem er gjöf 
Arons. Sjá, hún hefur sagt þér 
margt —

7 Sjá, enginn kraftur annar en 
kraftur Guðs getur valdið því að 
gjöf Arons sé með þér.

8 Efast þess vegna eigi, því að 
þetta er gjöf Guðs, og þú skalt halda 
henni í höndum þér og vinna und-
ursamleg verk. Og enginn kraftur 
getur tekið hana úr höndum þér, 
því að hún er verk Guðs.

9 Og hvað sem þú þess vegna 
biður mig að segja þér, á þennan 
hátt, það mun ég veita þér og þú 
munt fá vitneskju um það.

10 Haf hugfast að án a trúar getur 
þú ekkert gjört. Bið þess vegna í 
trú. Far ekki léttúðlega með þetta. 
b Bið ekki um það sem þú ættir 
ekki að biðja um.

11 Bið um að fá að þekkja leynd-
ardóma Guðs og að geta a þýtt og 
öðlast þekkingu frá öllum þessum 
fornu heimildaritum, sem hulin 
hafa verið og helg eru. Og í sam-
ræmi við trú þína skal þér veitast.

12 Sjá, það er ég sem hef talað 
þetta, og ég er hinn sami og talað 
hef til þín frá upphafi. Amen.

8 1 a JS — S 1:66.  
LR Oliver Cowdery.

  b LR Þekking.
  c LR Bæn.
  d K&S 6:26–27; 9:2.
  e K&S 5:16.

 2 a K&S 9:7–9.  
LR Opinberun.

  b LR Hjarta.
  c LR Heilagur andi.
 3 a 2 Mós 14:13–22;  

5 Mós 11:4; 1 Ne 4:2;  

Mósía 7:19.  
LR Rauðahafið.

 5 a 5 Mós 11:18–19.
 10 a LR Átrúnaður.
  b K&S 88:63–65.
 11 a K&S 9:1, 10.

9. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Olivers Cowd-
ery í Harmony, Pennsylvaníu, í apríl 1829. Oliver er áminntur 
um þolinmæði og hvattur til að láta sér lynda, að svo stöddu, að 
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9 1 a K&S 8:1, 11.
  b JS — S 1:67.
 2 a Lauslega vísað til 

annars þýðingarstarfs, 
þar með talin Þýðing 
Josephs Smith á 
Biblíunni og Bók 
Abrahams, en við 
það aðstoðaði Oliver 

Cowdery sem ritari. 
LR Þýðing Josephs 
Smith (ÞJS).

  b K&S 6:26; 8:1.
 6 a LR Mögla.
 8 a LR Íhuga, ígrunda.
  b LR Bæn.
  c Lúk 24:32.
  d LR Innblástur, guðleg 

andagift;  
Vitnisburður.

  e K&S 8:2–3.
 9 a K&S 10:2.
 10 a K&S 8:11.
 11 a LR Ótti.
 12 a K&S 18:8.
 13 a LR Freista, freisting.
 14 a 1 Kor 16:13.

1–6, Aðrar fornar heimildir eru 
enn óþýddar; 7–14, Mormónsbók 
er þýdd með námi og með andlegri 
staðfestingu.

Sjá, ég segi þér, sonur minn, að 
þar eð þú a þýddir ekki í samræmi 
við það sem þú æsktir af mér og 
hófst aftur að b skrifa fyrir þjón 
minn Joseph Smith yngri, þá vil 
ég að þið haldið þannig áfram, þar 
til þið hafið lokið þessu heimilda-
riti, sem ég hef treyst honum fyrir.

2 Og sjá, a önnur b rit hef ég, sem 
ég vil gefa þér kraft til að aðstoða 
við að þýða.

3 Ver þolinmóður, sonur minn, 
því að það er viska mín, að ekki sé 
æskilegt að þú þýðir nú á þessum 
tíma.

4 Sjá, það verk, sem þú ert kall-
aður til að vinna, er að skrifa fyrir 
þjón minn Joseph.

5 Og sjá, ástæðan fyrir því að ég 
hef svipt þig þessum réttindum er, 
að þú hélst ekki áfram eins og þú 
byrjaðir, þegar þú hófst að þýða.

6 a Kvarta ekki, sonur minn, það 
er samkvæmt visku minni, að ég 
hef komið þannig fram við þig.

7 Sjá, þú hefur ekki skilið. Þú 

hefur talið að ég gæfi þér það, og 
ekki þyrfti að hugsa um annað en 
að spyrja mig.

8 En sjá, ég segi þér, að þú verður 
að a kanna það vel í huga þínum, 
síðan að b spyrja mig hvort það sé 
rétt, og sé það rétt, mun ég láta 
c brjóst þitt d brenna hið innra með 
þér. Þú munt þess vegna e finna að 
það er rétt.

9 En sé það ekki rétt, munt þú 
ekkert slíkt finna, heldur aðeins 
a sljóleika, sem veldur því að þú 
gleymir því sem rangt er. Þú getur 
þess vegna aðeins skrifað það sem 
heilagt er, að það komi frá mér.

10 Nú, ef þú hefðir vitað þetta, 
hefðir þú getað a þýtt. Eigi að síður 
er ekki æskilegt að þú þýðir nú.

11 Sjá, það var æskilegt þegar þú 
byrjaðir, en þú a óttaðist og tíminn 
er liðinn og það er ekki æskilegt 
nú —

12 Því að sérð þú ekki, að ég hef 
gefið þjóni mínum a Joseph nægi-
legan styrk til að bæta það upp? 
Og hvorugan ykkar hef ég dæmt.

13 Gjör það sem ég hef boðið þér 
og þér mun vegna vel. Ver trúr og 
lát eigi undan a freistingum.

14 Ver staðfastur við það a verk, 

skrá niður eftir upplestri þýðandans, frekar en að reyna sjálfur  
að þýða.
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sem ég hef b kallað þig til, og ekki 
skal glatast eitt hár á höfði þér og 

þér mun c lyft upp á efsta degi. 
Amen.

 14 b LR Köllun, kallaður af 
Guði.

  c Al 13:29; K&S 17:8.
10 1 a K&S 3:1–15.
  b LR Úrím og Túmmím.

 2 a LR Hugur.
 3 a K&S 3:10.
 4 a Mósía 4:27.
  b 2 Mós 18:13–26.
  c Matt 10:22.  

LR Kostgæfni.
 5 a 3 Ne 18:15–21.  

LR Bæn.
 6 a K&S 5:32–33; 38:13.
  b K&S 5:1–2.

10. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Harmony, Pennsylvaníu, 
líklega í kringum apríl 1829, þó að hluti hennar gæti hafa verið gefinn 
sumarið 1828. Hér segir Drottinn Joseph frá breytingum, sem misindis-
menn hafa gjört á 116 handrituðum síðum úr þýðingu á Bók Lehís í Mor-
mónsbók. Þessar handrituðu síður glötuðust úr vörslu Martins Harris, en 
honum hafði um tíma verið treyst fyrir þeim. (Sjá formálsorð að kafla 3.) 
Hinn illi tilgangur var sá, að bíða væntanlegrar endurþýðingar á því, sem 
þessar stolnu síður geymdu, og síðan ófrægja þýðandann með því að sýna 
ósamræmið, sem orðið hefði við breytingarnar. Sjá má í Mormónsbók að 
Drottinn vissi um þessa níðingslegu fyrirætlan hins illa, jafnvel þegar 
Mormón, hinn forni sagnamaður Nefíta, var að gera ágrip af töflusafninu 
(Sjá Orð Mormóns 1:3–7).

1–26, Satan æsir rangláta menn til 
andstöðu við verk Drottins; 27–33, 
Hann leitast við að tortíma sálum 
mannanna; 34–52, Fagnaðarerindið 
skal berast til Lamaníta og allra þjóða 
með Mormónsbók; 53–63, Drottinn 
mun stofna kirkju sína og fagnaðar-
erindi sitt meðal manna; 64–70, Hann 
mun safna hinum iðrandi í kirkju sína 
og frelsa þá hlýðnu.

Sjá, nú segi ég þér, að vegna 
þess að þú lést í hendur a rangláts 
manns blöð þau, sem þér var gefinn 
kraftur til að þýða með hjálp b Úrím 
og Túmmím, hefur þú glatað þeim.

2 Og þú glataðir einnig sam-
tímis gjöf þinni og a hugur þinn 
myrkvaðist.

3 Eigi að síður er hún a endurveitt 
þér. Gættu þess því að vera trúr og 
halda áfram þar til þú hefur lokið 
við að þýða það, sem eftir er þess 
verks, eins og þú byrjaðir.

4 Hlaup eigi a hraðar né erfiða 
meira við þýðinguna en b styrkur 
þinn og geta leyfir, en ver c kost-
gæfinn allt til enda.

5 a Bið ávallt, að þú megir verða 
sigurvegari, já, að þú megir sigra 
Satan og fáir umflúið þjóna Satans, 
sem vinna verk hans.

6 Sjá, þeir hafa leitast við að a tor-
tíma þér, já, jafnvel sá b maður, sem 
þú hefur borið traust til, hefur leit-
ast við að tortíma þér.

7 Og af þeim sökum sagði ég að 
hann væri ranglátur maður, því að 
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 10 a LR Djöfull.
 13 a Jer 5:26.
 20 a 2 Ne 28:20–22.
  b LR Synd.
 21 a K&S 112:23–24.

  b LR Ranglátur, ranglæti.
  c HDP Móse 5:13–18.
  d Mósía 15:26.  

LR Myrkur, andlegt.
  e Jóh 3:18–21;  

K&S 29:45.
 22 a 2 Ne 2:17–18.
  b LR Freista, freisting.
 23 a He 8:25;  

K&S 121:23–25.

hann hefur sókst eftir að ná því, 
sem þér hefur verið trúað fyrir. 
Og hann hefur einnig leitast við 
að tortíma gjöf þinni.

8 Og þar eð þú hefur látið blöðin 
honum í hendur, sjá, þá hafa rang-
látir menn tekið þau frá þér.

9 Þú hefur því afhent ranglætinu 
það, já, það sem heilagt er.

10 Og sjá, a Satan hefur blásið 
þeim í brjóst að breyta orðum 
þeim, sem þú hefur látið skrifa, 
eða sem þú hefur þýtt og látið af 
hendi.

11 Og sjá, ég segi þér, að þar eð 
þeir hafa breytt orðunum, fá þau 
allt aðra merkingu en þá sem þú 
þýddir og lést skrifa —

12  Og á þennan hátt hefur 
djöfullinn reynt að leggja slótt-
uga áætlun, til að tortíma þessu 
verki —

13 Því að hann hefur blásið þeim 
í brjóst að gjöra þetta, að með því 
að ljúga gætu þeir sagt, að þeir 
hefðu a gripið þig á orðum þeim, 
sem þú segist hafa þýtt.

14 Sannlega segi ég þér, að ég 
leyfi ekki, að Satan komi sínum 
illu fyrirætlunum fram í þessu 
máli.

15 Því að sjá, hann hefur komið 
því inn í hug þeirra, að fá þig til 
að freista Drottins Guðs þíns með 
því að biðja um að fá að þýða það 
aftur.

16 En sjá, þá segja þeir og hugsa í 

hjörtum sér: Við munum sjá hvort 
Guð hefur gefið honum kraft til að 
þýða. Ef svo er, mun hann einnig 
gefa honum kraft til þess aftur —

17 Og ef Guð gefur honum aftur 
kraft, eða ef hann þýðir það aftur, 
eða með öðrum orðum, ef hann 
kemur fram með sömu orðin, sjá, 
þá höfum við þau og höfum breytt 
þeim —

18 Þess vegna mun þeim ekki 
bera saman og við munum segja 
að hann hafi logið og að hann hafi 
enga gjöf og engan kraft —

19 Þannig munum við tortíma 
honum og þessu verki. Og við 
munum gjöra þetta, svo að við að 
lokum hljótum ekki skömm af, 
heldur hljótum við dýrð heimsins.

20 Sannlega, sannlega segi ég 
þér, að Satan hefur sterk tök á 
hjörtum þeirra og a eggjar þá til 
b misgjörða gegn því sem gott er —

21 Og hjörtu þeirra eru a spillt og 
full af b ranglæti og viðurstyggð 
og þeir c elska d myrkrið frekar en 
ljósið, þar eð e verk þeirra eru ill. 
Þess vegna biðja þeir mig einskis.

22 a Satan æsir þá upp, svo að 
hann megi b leiða sálir þeirra í 
tortímingu.

23 Og þannig hefur hann lagt 
slóttuga áætlun um að tortíma 
verki Guðs, en ég mun krefja þá 
reikningsskila fyrir þetta og það 
mun snúast þeim til smánar og 
fordæmingar á degi a dómsins.
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 25 a 2 Ne 2:18; 28:8–9;  
Al 10:17;  
HDP Móse 4:4.  
LR Lygar.

 26 a LR Fráhvarf.
  b LR Helja.
  c Okv 29:5–6;  

1 Ne 14:3.
 27 a Job 1:7.
  b 2 Ne 28:19–23;  

K&S 76:28–29.
 28 a LR Blekking, blekkja.
  b Róm 2:3.  

LR Réttvísi.

 29 a Matt 4:7.
 33 a LR Djöfull.
 34 a LR Viska.
 37 a Matt 23:28.
  b 2 Mós 14:14.

24 Já, hann egnir hjörtu þeirra til 
reiði gegn verki þessu.

25 Já, hann segir við þá: Blekkið 
og leitið færis að veiða, svo þið 
fáið tortímt. Sjá, það skaðar ekki. 
Og þannig skjallar hann þá og 
segir þeim, að ekki sé synd að 
a ljúga í þeim tilgangi að veiða 
annan mann í lygi og þeir fái tor-
tímt honum.

26 Og þannig skjallar hann þá 
og a leiðir, þar til hann dregur sálir 
þeirra niður til b heljar og lætur 
þá þannig festast í þeirra eigin  
c snöru.

27 Og þannig æðir hann a fram og 
aftur, til og frá á jörðunni, og leit-
ast við að b tortíma sálum manna.

28 Sannlega, sannlega segi ég 
þér, vei sé þeim sem lýgur til að 
a blekkja, vegna þess að hann telur 
að annar ljúgi til að blekkja, því 
að slíkir komast ekki undan b rétt-
vísi Guðs.

29 Sjá nú, þeir hafa breytt þessum 
orðum, vegna þess að Satan segir 
við þá: Hann hefur blekkt yður — 
og þannig skjallar hann þá til mis-
gjörða, til að fá þig til að a freista 
Drottins Guðs þíns.

30 Sjá, ég segi þér, að þú skalt 
ekki þýða aftur þau orð, sem 
horfið hafa úr höndum þínum —

31 Því að sjá, þeir skulu ekki 
ná fram sínum illu fyrirætlunum 
með því að ljúga gegn orðum 

þessum. Því að sjá, ef þú kæmir 
fram með þessi sömu orð, myndu 
þeir segja að þú hafir logið og 
látist þýða og sért í mótsögn við 
sjálfan þig.

32 Og sjá, þeir munu birta þetta 
og Satan mun herða hjörtu fólks-
ins og egna það til reiði gegn 
þér, svo að það trúi ekki orðum 
mínum.

33 Þannig hyggst a Satan gera 
vitnisburð þinn að engu hjá þess-
ari kynslóð, svo að verkið nái 
ekki fram að ganga hjá þessari 
kynslóð.

34 En sjá, hér er viska, og af því 
að ég sýni þér a visku og gef þér 
fyrirmæli um það, sem þú skalt 
gjöra, skalt þú ekki sýna heim-
inum þetta fyrr en þú hefur lokið 
þýðingunni.

35 Undrast ei að ég segi þér: 
Hér er viska, sýn ekki heiminum 
það — því að þér til verndar 
segi ég þér að sýna það eigi 
heiminum.

36 Sjá, ég segi ekki, að þú skulir 
ekki sýna það hinum réttlátu —

37 En þar sem þú getur ekki 
alltaf a greint hina réttlátu, eða, 
þú getur ekki alltaf þekkt hina 
ranglátu frá hinum réttlátu, þá 
segi ég þér, ver b rólegur þar til ég 
tel rétt að kunngjöra heiminum 
allt um þetta mál.

38 Og sannlega segi ég þér nú, að 
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frásögnin af a því, sem þú skrifaðir 
og horfið hefur úr höndum þínum, 
er letruð á b töflur Nefís —

39 Já, og þú minnist þess að í 
þeim ritum stóð, að nákvæm-
ari frásögn af þessu væri gefin á 
töflum Nefís.

40 Og þar sem frásögnin, sem 
grafin er á töflur Nefís, er ná-
kvæmari varðandi það, sem ég 
í visku minni mundi kunngjöra 
fólki mínu í þessari frásögn —

41 Skalt þú þýða áletrunina, sem 
grafin er á a töflur Nefís, allt þar til 
þú kemur að valdatíma Benjamíns 
konungs, eða þar til þú kemur að 
því sem þú hefur þýtt og varðveitt.

42 Og sjá, þú skalt birta það sem 
frásögn Nefís. Og þannig mun ég 
smána þá, sem breytt hafa orðum 
mínum.

43 Ég mun ekki leyfa, að þeir 
tortími verki mínu. Já, ég mun 
sýna þeim að viska mín er meiri 
en slægð djöfulsins.

44 Sjá, þeir hafa aðeins hluta eða 
ágrip af frásögn Nefís.

45 Sjá, margt er letrað á töflur 
Nefís, sem varpar enn meira ljósi 
á fagnaðarerindi mitt, og þess 
vegna er það viska mín að þú 
þýðir þennan fyrsta hluta áletr-
ana Nefís og gefir út í þessu verki.

46 Og sjá, allt, sem a eftir er þessa 
verks, geymir alla hluta b fagnað-
arerindis míns, sem hinir heilögu 

spámenn mínir, já, og einnig læri-
sveinar mínir, c þráðu í bænum 
sínum að birtast skyldi þessum 
lýð.

47 Og ég sagði þeim, að það 
skyldi a veitast þeim í samræmi 
við b trú þeirra í bænum þeirra —

48 Já, og þetta var trú þeirra — 
að fagnaðarerindi mitt, sem ég 
gaf þeim til að prédika á þeirra 
tímum, mætti berast bræðrum 
þeirra, a Lamanítum, og einnig 
öllum þeim sem orðið hefðu 
Lamanítar vegna sundrungar 
þeirra.

49 Nú, þetta er ekki allt — trú 
þeirra í bænum þeirra var sú, að 
þessi fagnaðarboðskapur skyldi 
einnig kunngjörður öðrum þeim 
þjóðum, sem mögulega eignuðust 
þetta land —

50  Og þannig eftirlétu þeir 
þessu landi, með bænum sínum, 
þá blessun, að hver sá sem tryði 
þessu fagnaðarerindi í þessu landi 
mætti öðlast eilíft líf —

51 Já, og að það yrði öllum frjálst, 
hverrar þjóðar, kynkvíslar, tungu 
eða lýðs, sem þeir annars væru.

52 Og sjá nú, í samræmi við trú 
þeirra í bænum þeirra mun ég 
kunngjöra fólki mínu þennan 
hluta fagnaðarerindis míns. Sjá, 
ég færi þeim það ekki til að tor-
tíma því, sem þeir hafa meðtekið, 
heldur til að byggja það upp.

 38 a Í formála fyrstu útgáfu 
Mormónsbókar greindi 
spámaðurinn frá því, 
að efni hinna 116 
glötuðu síðna hefði 
verið þýtt af hluta 
taflnanna sem nefndust 

„Bók Lehís.“
  b LR Töflur.
 41 a OMorm 1:3–7.
 46 a LR Mormónsbók.
  b LR Fagnaðarerindi.
  c Enos 1:12–18;  

Morm 8:24–26; 9:34–37.

 47 a 3 Ne 5:13–15;  
K&S 3:19–20.

  b LR Átrúnaður.
 48 a Moró 10:1–5;  

K&S 109:65–66.
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53 Og af þeim sökum hef ég sagt: 
Ef þessi kynslóð herðir ekki hjörtu 
sín, mun ég stofnsetja kirkju mína 
á meðal hennar.

54 Ég segi þetta ekki til að tor-
tíma kirkju minni, heldur segi 
ég þetta til að byggja upp kirkju 
mína.

55 Hver sá sem tilheyrir kirkju 
minni þarf þess vegna ekki að 
a óttast, því að slíkir munu b erfa 
c himnaríki.

56 En þeirra ró mun ég raska, 
sem hvorki a óttast mig né halda 
boðorð mín, heldur byggja upp 
b kirkjur sjálfum sér til c hagnaðar, 
já og allra þeirra, sem ranglæti 
fremja og byggja upp ríki djöfuls-
ins — já, sannlega, sannlega segi 
ég þér, að þá mun ég láta skjálfa 
og titra inn að hjartarótum.

57 Sjá, ég er Jesús Kristur, a sonur 
Guðs. Ég kom til minna eigin, en 
mínir eigin tóku ekki við mér.

58 Ég er a ljósið, sem skín í myrkr-
inu, en myrkrið skynjar það ekki.

59 Ég er sá, er sagði við læri-
sveina mína: a Aðra b sauði á ég, 
sem ekki eru af þessu sauðabyrgi, 
og margir voru þeir, sem c skildu 
mig ekki.

60 Og ég mun sýna þessu fólki, 
að ég átti aðra sauði og að þeir 
voru grein af a húsi Jakobs —

61 Og ég mun færa undursamleg 
verk þeirra, sem þeir unnu í mínu 
nafni, fram í ljósið —

62 Já, ég vil einnig færa fagn-
aðarerindi mitt, sem þeim var 
veitt, fram í ljósið, og sjá, þeir 
munu ekki afneita því, sem þú 
hefur móttekið, heldur skulu þeir 
byggja það upp og færa fram í 
ljósið hin sönnu a kenningaratriði 
mín, já, og þá einu kenningu, sem 
í mér býr.

63 Og þetta gjöri ég til að stofn-
setja fagnaðarerindi mitt og draga 
úr deilum. Já, a Satan egnir hjörtu 
fólksins til b deilna um kenningar-
atriði mín, og í því fara þeir villir 
vegar, því að þeir c rangsnúa ritn-
ingunum og skilja þær ekki.

64 Þess vegna mun ég afhjúpa 
þennan mikla leyndardóm fyrir 
þeim —

65 Því að sjá, ef þeir herða ekki 
hjörtu sín, mun ég a safna þeim 
saman eins og þegar hæna safnar 
ungum sínum undir vængi sér —

66  Já, þeir mega koma, sem 
koma vilja, og teyga frjálst af lífs-
ins a vatni.

67 Sjá, þetta er mín kenning — 
hver, sem iðrast og a kemur til mín, 
hann er mín b kirkja.

68 Hver sá sem a boðar meira 
eða minna en þetta, hann er ekki 

 55 a LR Ótti.
  b Matt 5:10.
  c LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
 56 a Préd 12:13–14.
  b LR Djöfull — Kirkja 

djöfulsins.
  c 4 Ne 1:26.
 57 a Róm 1:4.

 58 a K&S 6:21.
 59 a Jóh 10:16.
  b LR Góði hirðirinn.
  c 3 Ne 15:16–18.
 60 a LR Víngarður Drottins.
 62 a 3 Ne 11:31–40.
 63 a LR Djöfull.
  b LR Deilur.
  c 2 Pét 3:16.

 65 a Lúk 13:34;  
3 Ne 10:4–6;  
K&S 43:24.

 66 a LR Lifandi vatn.
 67 a Matt 11:28–30.
  b LR Kirkja Jesú Krists.
 68 a 3 Ne 11:40.
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af mér, heldur á b móti mér. Þess 
vegna er hann ekki af kirkju minni.

69 Og sjá nú, hverjum þeim, sem 
er af kirkju minni og er kirkju 
minni trúr allt til enda, mun ég 
veita fótfestu á a bjargi mínu og 

b hlið heljar munu eigi á þeim 
sigrast.

70 Og ver minnugur orða hans, 
sem er líf og a ljós heimsins, lausn-
ari þinn, b Drottinn þinn og Guð 
þinn. Amen.

 68 b Lúk 11:23.
 69 a LR Bjarg.
  b Matt 16:18;  

2 Ne 4:31–32;  
K&S 17:8; 128:10.

 70 a LR Ljós, ljós Krists.
  b LR Jesús Kristur.
11 1 a Jes 29:14; K&S 4.  

LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 2 a 1 Ne 15:23–25;  
K&S 1:14; 84:43–45.

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

K&S 6:2.
 3 a K&S 12:3.
  b Lúk 18:22; He 5:8.
  c 1 Tím 6:19.
 4 a Op 14:15;  

K&S 14:3–4.
 5 a LR Bæn.
 6 a Jes 52:7–8;  

K&S 66:11.  
LR Síon.

 7 a 1 Kon 3:11–13;  
2 Ne 26:31;  
Jakob 2:17–19;  
K&S 38:39.

  b LR Viska.

11. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til bróður hans, Hyr-
ums Smith, í Harmony, Pennsylvaníu, í maí 1829. Þessi opinberun 
fékkst með Úrím og Túmmím, sem svar við auðmjúkri bæn Josephs og 
fyrirspurn. Í sögu Josephs Smith er bent á, að þessi opinberun hafi feng-
ist eftir að Aronsprestdæmið var endurreist.

1–6, Verkamenn í víngarðinum munu 
öðlast sáluhjálp; 7–14, Sækist eftir 
visku, hrópið iðrun, treystið á andann; 
15–22, Haldið boðorðin og lærið orð 
Drottins; 23–27, Afneitið ekki anda 
opinberunar og spádóms; 28–30, Þeir 
sem taka á móti Kristi verða synir 
Guðs.

a Mikið og undursamlegt verk er 
að hefjast meðal mannanna barna.

2  Sjá, ég er Guð. Gef a gaum 
að b orði mínu, sem er lifandi og 
c kröftugt, d beittara en tvíeggjað 
sverð, er smýgur bæði gegnum 
merg og bein. Gef þess vegna 
gaum að orði mínu.

3 Sjá, akurinn er þegar a hvítur til 

uppskeru. Hver, sem þess vegna 
þráir að uppskera, skal beita sigð 
sinni af mætti sínum og uppskera 
meðan dagur endist, svo að hann 
megi b búa sálu sinni c ævarandi 
hjálpræði í ríki Guðs.

4 Já, hver sá, sem beita mun a sigð 
sinni og uppskera, hann er kall-
aður af Guði.

5 Ef þér þess vegna a biðjið mig, 
mun yður gefast. Ef þér knýið á, 
mun fyrir yður upplokið verða.

6 Þar sem þér nú hafið beðið, sjá, 
þá segi ég yður: Haldið boðorð 
mín og leitist við að tryggja og efla 
málstað a Síonar.

7 Sækist ekki eftir a ríkidæmi 
heldur b visku, og sjá, leyndardómar  
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Guðs munu opnast yður og þá 
munuð þér ríkir gjörðir. Sjá, sá 
sem á eilíft líf er ríkur.

8 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, hvað sem þér þráið af mér, 
það mun yður veitast. Og ef þér 
þráið, munuð þér koma miklu 
góðu til leiðar meðal þessarar 
kynslóðar.

9  a Boðið þessari kynslóð að-
eins b iðrun. Haldið boðorð mín 
og styðjið framgang verks míns í 
c samræmi við fyrirmæli mín, og 
þér munuð blessaðir verða.

10 Sjá, þú átt a gjöf, eða þú skalt 
eiga gjöf, ef þú þráir það af mér í 
trú, af b einlægu hjarta og með trú 
á kraft Jesú Krists eða kraft minn, 
sem talar til þín.

11 Því að sjá, það er ég sem tala. 
Sjá, ég er a ljósið, sem skín í myrkr-
inu, og með b krafti mínum gef ég 
þér þessi orð.

12 Og sannlega, sannlega segi 
ég þér nú, set a traust þitt á þann 
b anda, sem leiðir til góðra verka — 
já, til að breyta rétt, til að c ganga í 
d auðmýkt, til að e dæma réttlátlega, 
og þetta er andi minn.

13 Sannlega, sannlega segi ég þér, 
ég mun veita þér af anda mínum, 
sem mun a upplýsa b huga þinn, 
sem mun fylla sál þína c gleði.

14  Og þá munt þú vita, eða 

þannig munt þú vita allt, sem 
a réttlætinu tilheyrir og sem þú 
þráir af mér, í trú á mig og í trú á 
að þér gefist það.

15 Sjá, ég býð þér, að þú teljir 
þér ekki trú um, að þú sért kall-
aður til að prédika fyrr en þú ert 
a kallaður.

16 Bíð þú aðeins lengur, þar til 
þú hefur orð mitt, a bjarg mitt, 
kirkju mína og fagnaðarerindi 
mitt, að þú þekkir örugglega kenn-
ing mína.

17 Og sjá, í samræmi við þrá 
þína, já, í samræmi við trú þína, 
þá mun það gjörast.

18 Hald þú boðorð mín, hald ró 
þinni, leita til anda míns.

19 a Hald þér fast að mér af öllu 
hjarta þínu, svo að þú megir að-
stoða við að færa fram í ljósið það, 
sem ég hef talað um — já, þýðingu 
verks míns. Ver þolinmóður uns 
þú hefur lokið því.

20  Sjá, þetta er verk þitt, að 
a halda boðorð mín, já, af öllum 
mætti þínum, huga og styrk.

21  Reyndu ekki að boða orð 
mitt, reyndu heldur fyrst að a öðl-
ast orð mitt, og þá mun tunga 
þín losna. Og þá, ef þú þráir það, 
skalt þú hafa anda minn og orð 
mitt, já, kraft Guðs til að sannfæra 
mennina.

 9 a K&S 19:21–22.
  b LR Iðrast, iðrun.
  c K&S 105:5.
 10 a K&S 46:8–12.
  b Lúk 8:15.
 11 a LR Ljós, ljós Krists.
  b LR Kraftur.
 12 a K&S 84:116.  

LR Treysta.
  b Róm 8:1–9; 1 Jóh 4:1–6.

  c LR Ganga, ganga með 
Guði.

  d LR Auðmjúkur, 
auðmýkt.

  e Matt 7:1–5; Al 41:14–15.
 13 a K&S 76:12.
  b LR Hugur.
  c LR Gleði.
 14 a LR Réttlátur, réttlæti.
 15 a TA 1:5.  

LR Köllun, kallaður  
af Guði;  
Vald.

 16 a K&S 6:34.  
LR Bjarg.

 19 a Jakob 6:5;  
K&S 98:11.

 20 a LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

 21 a Al 17:2–3; K&S 84:85.
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1–6, Verkamenn í víngarðinum eiga að 
öðlast sáluhjálp; 7–9, Allir, sem þrá að 
aðstoða við verk Drottins og eru hæfir 
til þess, mega gjöra það.

a Mikið og undursamlegt verk er 
að hefjast meðal mannanna barna.

2 Sjá, ég er Guð. Gef gaum að 
orði mínu, sem er lifandi og kröft-
ugt, beittara en tvíeggjað sverð, 

 22 a Þ.E. Biblían.
  b LR Ritningar — Gildi 

ritninganna.
  c Þ.E. Mormónsbók.
  d Al 29:8.
 23 a JS — S 1:4.
  b Matt 6:33.
 24 a Matt 7:24–27.

  b LR Fagnaðarerindi.
 25 a LR Opinberun.
  b Op 19:10.  

LR Spádómur, spá.
 26 a 5 Mós 11:18;  

K&S 6:20; 43:34;  
JS — M 1:37.

 27 a LR Trúboðsverk.

 28 a LR Jesús Kristur.
  b LR Ljós, ljós Krists.
 30 a Jóh 1:12.
  b LR Synir og dætur 

Guðs.
12 1 a Sjá K&S 11:1–6 

varðandi hliðstæðar 
tilvísanir.

12. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Josephs Knight 
eldri í Harmony, Pennsylvaníu, í maí 1829. Joseph Knight trúði yfir-
lýsingu Josephs Smith um að hann hefði töflurnar með Mormónsbók og 
um þýðingarstarf það, sem þá var unnið, og hafði nokkrum sinnum veitt 
Joseph Smith og ritara hans fjárhagsstuðning, sem gerði þeim kleift að 
halda þýðingunni áfram. Að beiðni Josephs Knight leitaði spámaðurinn 
til Drottins og fékk opinberunina.

22 En hald ró þinni nú, lær a orð 
mitt, sem borist hefur meðal 
mannanna barna, og b lær einnig 
c orð mitt, sem berast mun út meðal 
mannanna barna, eða það, sem 
nú er verið að þýða, já, þar til 
þú hefur öðlast allt, sem ég mun 
d veita mannanna börnum af þess-
ari kynslóð, og þá mun allt annað 
bætast þar við.

23 Sjá, þú ert a Hyrum, sonur 
minn. b Leita þú Guðs ríkis og allt 
annað mun við bætast, samkvæmt 
því sem rétt er.

24 a Bygg þú á bjargi mínu, sem 
er b fagnaðarerindi mitt —

25 Afneita ekki anda a opinber-
unar, né anda b spádómsgáfunnar, 

því að vei sé þeim, sem afneitar 
þessu —

26 a Varðveit því í hjarta þér, þar 
til sá tími kemur, að þú samkvæmt 
visku minni skalt hefjast handa.

27 Sjá, ég tala til allra, sem þrá 
hið góða og hafa a beitt sigð sinni 
til uppskeru.

28 Sjá, ég er a Jesús Kristur, sonur 
Guðs. Ég er líf og b ljós heimsins.

29 Ég er hinn sami og kom til 
minna eigin, en mínir eigin tóku 
ekki á móti mér —

30 En sannlega, sannlega segi 
ég þér, að öllum þeim, sem taka á 
móti mér, mun ég gefa a kraft til að 
verða b synir Guðs, einmitt þeim, 
sem trúa á nafn mitt. Amen.
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er smýgur bæði gegnum merg 
og bein. Gef þess vegna gaum að 
orði mínu.

3 Sjá, akurinn er þegar hvítur til 
uppskeru. Hver, sem þess vegna 
þráir að uppskera, skal beita sigð 
sinni af mætti sínum og uppskera 
meðan dagur endist, svo að hann 
megi búa sálu sinni ævarandi 
hjálpræði í ríki Guðs.

4 Já, hver sá, sem beita mun sigð 
sinni og uppskera, hann er kall-
aður af Guði.

5 Ef þér þess vegna biðjið, mun 
yður gefast. Ef þér knýið á, mun 
fyrir yður upplokið verða.

6 Þar sem þér nú hafið beðið, sjá, 

þá segi ég yður: Haldið boðorð 
mín og leitist við að tryggja og efla 
málstað Síonar.

7 Sjá, ég tala til þín og einnig til 
allra þeirra, sem þrá að vinna að 
framgangi þessa verks og tryggja 
það —

8 Og enginn getur aðstoðað við 
þetta verk, nema hann sé a auð-
mjúkur og fullur b elsku, eigi c trú, 
d von og e kærleika og sé hófsamur 
í öllu, hverju því sem honum 
verður treyst fyrir.

9 Sjá, ég, sem mæli þessi orð, er 
ljós og líf heimsins. Gef þeim þess 
vegna gaum af mætti þínum, og 
þá ert þú kallaður. Amen.

 8 a LR Auðmjúkur, 
auðmýkt.

  b LR Elska, ást.
  c LR Átrúnaður.
  d LR Von.
  e LR Kærleikur.
13 1 a JS — S 1:68–75. 

   LR Vígja, vígsla.
  b K&S 27:8; 84:18–34.  

LR Aronsprestdæmið.
  c LR Englar.
  d LR Iðrast, iðrun.
  e LR Skírn, skíra.
  f Sjá frásögn Olivers 

Cowdery af endurreisn 
Aronsprestdæmisins 
aftan við Joseph 
Smith — Saga.  
5 Mós 10:8; 1 Kro 6:48;  
K&S 128:24.

  g LR Réttlátur, réttlæti.

13. KAFLI
Útdráttur úr sögu Josephs Smith, þar sem sagt er frá vígslu spámanns-
ins og Olivers Cowdery til Aronspresdæmisins í grennd við Harmony í 
Pennsylvaníu, 15. maí 1829. Vígsluna gjörði engill, er kynnti sig sem 
Jóhannes, hinn sama og nefndur er Jóhannes skírari í Nýja testamentinu. 
Engillinn sagðist starfa undir handleiðslu Péturs, Jakobs og Jóhannesar, 
hinna fornu postula, er héldu lyklum hins æðra prestdæmis, sem nefnt 
er Melkísedeksprestdæmið. Joseph og Oliver fengu það loforð, að á sínum 
tíma yrði þeim veitt þetta æðra prestdæmi. (Sjá einnig kafla 27:7–8, 12.)

Lyklar og vald Aronsprestdæmisins 
útskýrt.

Yður, samþjónum mínum, a veiti 
ég í nafni Messíasar b Arons-
prestdæmið, sem hefur lykla að 

c þjónustu engla og fagnaðarerindi 
d iðrunar og e niðurdýfingarskírn til 
fyrirgefningar syndanna. Og þetta 
skal aldrei aftur af jörðunni tekið, 
uns f synir Levís færa Drottni aftur 
fórn í g réttlæti.
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14 1 a Sjá K&S 11:1–6 
varðandi hliðstæðar 
tilvísanir.

 7 a 3 Mós 26:3–12;  
Jóh 15:10;  
Mósía 2:22, 41;  
K&S 58:2.

  b LR Standast.

  c 2 Ne 31:20; K&S 6:13.  
LR Eilíft líf.

 8 a LR Heilagur andi.
  b Mósía 18:8–10.  

LR Vitni.
  c Sjá „Vitnisburð þriggja 

vitna“ á inngangs-
síðum Mormónsbókar.

 9 a Mósía 4:2;  
K&S 76:20–24.

  b Róm 1:4.
  c Dan 6:26; Al 7:6;  

K&S 20:19.
  d Jóh 1:1–3, 14;  

3 Ne 9:15; K&S 45:1.  
LR Skapa, sköpun.

14. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Davids Whitmer, 
í Fayette, New York, í júní 1829. Whitmer-fjölskyldan hafði fengið mik-
inn áhuga á þýðingu Mormónsbókar. Joseph flutti aðsetur sitt á heimili 
Peters Whitmer eldri, þar sem hann dvaldi, uns þýðingarstarfinu lauk 
og útgáfuréttur bókarinnar var tryggður. Þrem sonum Whitmer-hjón-
anna, sem allir höfðu fengið vitnisburð um áreiðanleika þessa verks, 
var mjög umhugað um persónulega skyldu sína. Þessi opinberun og 
tvær næstu (kafli 15 og 16) voru gefnar með Úrím og Túmmím, sem 
svar við fyrirspurn. David Whitmer varð seinna eitt vitnanna þriggja 
að Mormónsbók.

1–6, Verkamenn í víngarðinum munu 
öðlast sáluhjálp; 7–8, Eilíft líf er mest 
allra gjafa Guðs; 9–11, Kristur skapaði 
himna og jörð.

a Mikið og undursamlegt verk 
er að hefjast meðal mannanna 
barna.

2 Sjá, ég er Guð. Gef gaum að 
orði mínu, sem er lifandi og kröft-
ugt, beittara en tvíeggjað sverð, 
er smýgur bæði gegnum merg 
og bein. Gef þess vegna gaum að 
orði mínu.

3 Sjá, akurinn er þegar hvítur 
til uppskeru. Hver, sem þess 
vegna þráir að uppskera, skal 
beita sigð sinni af mætti sínum 
og uppskera meðan dagur end-
ist, svo að hann megi búa sálu 
sinni ævarandi hjálpræði í ríki  
Guðs.

4 Já, hver sá, sem beita mun sigð 

sinni og uppskera, hann er kall-
aður af Guði.

5 Ef þér þess vegna biðjið mig, 
mun yður gefast. Ef þér knýið 
á, mun fyrir yður upplokið  
verða.

6 Leitist við að tryggja og efla 
mína Síon. Haldið boðorð mín í 
öllu.

7 Og ef þú a heldur boðorð mín 
og b stendur stöðugur allt til enda, 
skalt þú öðlast c eilíft líf, en sú gjöf 
er mest allra gjafa Guðs.

8 Og svo mun bera við, að ef þú 
biður föðurinn í mínu nafni og 
í öruggri trú, munt þú meðtaka 
a heilagan anda, sem málið gefur, 
svo að þú megir standa sem b vitni 
þess, er þú munt bæði c heyra og 
sjá, og getir einnig boðað þessari 
kynslóð iðrun.

9 Sjá, ég er a Jesús Kristur, b sonur 
hins c lifanda Guðs, sem d skapaði 
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 9 e Abr 4:12, 24–25.
  f 2 Sam 22:29.  

LR Ljós, ljós Krists.
  g LR Myrkur, andlegt.
 10 a K&S 20:8–9; 

   JS — S 1:34.
  b LR Þjóðirnar.
15 2 a He 3:29–30.  

LR Kraftur.
 6 a K&S 18:15–16. 

   LR Trúboðsverk.
  b LR Hvíld.
  c LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  d LR Faðir á himnum.

himna og e jörð, f ljós, sem ekki er 
unnt að dylja í g myrkrinu.

10  Þess vegna verð ég að 
leiða fram a fyllingu fagnaðar-
erindis míns frá b Þjóðunum til 
Ísraelsættar.

11 Og sjá, þú ert David, og þú 
ert kallaður til aðstoðar, og ef þú 
gjörir svo og reynist trúr, munt 
þú bæði hljóta andlega og stund-
lega blessun, og mikil verða laun 
þín. Amen.

15. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Johns Whitmer, í 
Fayette, New York, í júní 1829 (sjá einnig formálsorð að kafla 14). Þessi 
boðskapur er afar persónulegur, því Drottinn talar um það, sem aðeins 
hann og John Whitmer vissu. John Whitmer varð síðar eitt vitnanna 
átta að Mormónsbók.

1–2, Armur Drottins er yfir allri jörð-
unni; 3–6, Að prédika fagnaðarerindið 
og frelsa sálir er það sem mest er virði.

Hlýð á, þjónn minn John, og 
hlusta á orð Jesú Krists, Drottins 
þíns og lausnara.

2 Því að sjá, ég tala til þín af festu 
og a krafti, því að armur minn er 
yfir allri jörðunni.

3 Og ég mun segja þér það, sem 
enginn maður veit, nema aðeins 
þú og ég —

4 Því oft hefur þú æskt þess af 
mér að fá að vita það, sem yrði 
þér mest virði.

5 Sjá, blessaður ert þú vegna 
þessa, og fyrir að tala orð mín, 
sem ég hef gefið þér, að boði mínu.

6 Og sjá nú, ég segi þér, að það, 
sem verða mun þér mest virði, er 
að a boða fólki þessu iðrun, svo 
að þú megir leiða sálir til mín og 
b hvílast með þeim í c ríki d föður 
míns. Amen.

16. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Peters Whitmer 
yngri í Fayette, New York, í júní 1829 (sjá formála að kafla 14). Peter 
Whitmer yngri varð síðar eitt vitnanna átta að Mormónsbók.

1–2,  Armur Drott ins er  yf ir 
allri jörðunni; 3–6, Að prédika 

fagnaðarerindið og frelsa sálir er 
það sem mest er virði.
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16 1 a Sjá K&S 15 varðandi 
hliðstæðar tilvísanir.

17 1 a 2 Ne 27:12;  
Et 5:2–4;  
K&S 5:15.  
Sjá einnig „Vitnisburð 
þriggja vitna“ á 
inngangssíðum 

   Mormónsbókar.
  b Morm 6:6;  

JS — S 1:52.  
LR Töflur.

  c 1 Ne 4:8–9;  
2 Ne 5:14;  
Jakob 1:10;  
Mósía 1:16.

  d LR Úrím og Túmmím.
  e Et 3.
  f 1 Mós 32:30;  

2 Mós 33:11;  
HDP Móse 1:2.

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

  h 1 Ne 2:5.

a Hlýð á, þjónn minn Peter, og 
hlusta á orð Jesú Krists, Drottins 
þíns og lausnara.

2 Því að sjá, ég tala til þín af festu 
og krafti, því að armur minn er 
yfir allri jörðunni.

3 Og ég mun segja þér það, sem 
enginn maður veit, nema aðeins 
þú og ég —

4 Því oft hefur þú æskt þess af 
mér að fá að vita það, sem yrði 
þér mest virði.

5 Sjá, blessaður ert þú vegna 
þessa, og fyrir að tala orð mín, 
sem ég hef gefið þér, að boði  
mínu.

6 Og sjá nú, ég segi þér, að það, 
sem verða mun þér mest virði, 
er að boða fólki þessu iðrun, svo 
að þú megir leiða sálir til mín 
og hvílast með þeim í ríki föður 
míns. Amen.

17. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Olivers Cowdery, 
Davids Whitmer og Martins Harris, í Fayette, New York, í júní 1829, 
áður en þeir litu hinar áletruðu töflur, sem innihéldu heimildir Mor-
mónsbókar. Joseph og ritari hans, Oliver Cowdery, höfðu komist að því 
við þýðingu á töflum Mormónsbókar, að þrjú sérstök vitni yrðu tilnefnd 
(sjá Eter 5:2–4; 2 Nefí 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer 
og Martin Harris urðu gripnir innblásinni ósk um að verða þessi þrjú 
sérstöku vitni. Spámaðurinn spurði Drottin og þessi opinberun var 
gefin sem svar með Úrím og Túmmím.

1–4, Í trú munu vitnin þrjú sjá 
töflurnar og aðra helga muni; 5–9, 
Kristur ber vitni um guðdómleika 
Mormónsbókar.

Sjá, ég segi yður, að þér verðið 
að treysta á orð mitt, og ef þér 
gjörið það með einlægum ásetn-
ingi hjartans, skuluð þér fá að 
a líta b töflurnar og einnig brjóst-
plötuna, c sverð Labans, d Úrím 

og Túmmím, sem gefnir voru 
e bróður Jareds á fjallinu, þegar 
hann ræddi við Drottin f augliti 
til auglitis, og einnig hinn g yfir-
náttúrlega vegvísi, sem gefinn var 
Lehí í óbyggðunum, við strendur  
h Rauðahafsins.

2 Og það er fyrir trú yðar, að þér 
fáið að líta þetta, einmitt þá trú, 
sem hinir fornu spámenn áttu.

3 Og eftir að þér hafið öðlast trú 
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 3 a LR Vitna, bera vitni;  
Vitni.

 6 a LR Mormónsbók.
  b 2 Ne 27:22;  

3 Ne 26:7–10.
 8 a Matt 16:18;  

3 Ne 11:39;  
K&S 10:69.

  b LR Náð.
  c 1 Ne 13:37;  

3 Ne 27:14–15, 22;  
K&S 9:14.

 9 a LR Drottinn.
18 2 a K&S 6:15–17.
 3 a K&S 98:11.  

LR Ritningar — Gildi 
ritninganna.

og séð þetta eigin augum, skuluð 
þér bera því a vitni, með krafti 
Guðs —

4 Og það skuluð þér gjöra, svo að 
þjóni mínum Joseph Smith yngri 
verði eigi tortímt, og ég megi ná 
fram réttlátum tilgangi mínum 
gagnvart mannanna börnum í 
þessu verki.

5 Og þér skuluð bera því vitni, 
að þér hafið séð þetta, já, eins og 
þjónn minn Joseph Smith yngri 
hefur séð það, því að það er fyrir 
minn kraft að hann hefur séð það, 
og það vegna þess að hann átti trú.

6 Og hann hefur þýtt a bókina, 
já, þann b hluta sem ég hef boðið 

honum. Og sem Drottinn Guð 
yðar lifir, er hún sönn.

7 Þér hafið þess vegna öðlast 
sama kraft og sömu trú og sömu 
gjöf og hann —

8 Og ef þér farið eftir þessum 
nýjustu fyrirmælum mínum, sem 
ég hef gefið yður, munu a hlið 
heljar eigi á yður sigrast, því að 
b náð mín nægir yður og yður mun 
verða c lyft upp á efsta degi.

9 Og ég, Jesús Kristur, a Drottinn 
yðar og Guð yðar, hef talað þetta 
til yðar, svo að ég megi ná fram 
réttlátum tilgangi mínum gagn-
vart mannanna börnum. Amen.

18. KAFLI
Opinberun til spámannsins Josephs Smith, Olivers Cowdery og Davids 
Whitmer, gefin í Fayette, New York, í júní 1829. Samkvæmt spámann-
inum kynnti þessi opinberun „köllun tólf postula á þessum síðustu 
dögum og veitti leiðbeiningar varðandi uppbyggingu kirkjunnar.“

1–5, Ritningar sýna hvernig byggja á 
upp kirkjuna; 6–8, Misgjörðir heims-
ins vaxa; 9–16, Verðmæti sálna er 
mikið; 17–25, Menn verða að taka 
á sig nafn Krists til að öðlast sálu-
hjálp; 26–36, Köllun og ætlunarverk 
hinna tólf er opinberað; 37–39, Oliver 
Cowdery og David Whitmer eiga að 
velja hina tólf; 40–47, Til að öðlast 
sáluhjálp verða menn að iðrast, láta 
skírast og halda boðorðin.

Sjá, vegna þess sem þú, þjónn minn 
Oliver Cowdery, hefur æskt að fá 
að vita hjá mér, gef ég þér þessi orð:

2  Sjá, ég hef við mörg tæki-
færi gjört þér kunnugt með anda 
mínum, að það, sem þú hefur 
skráð, er a sannleikur. Þú veist þess 
vegna að það er sannleikur.

3 Og vitir þú að það er sann-
leikur, sjá, þá gef ég þér þau boð, 
að treysta því sem a ritað er —
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 4 a LR Fagnaðarerindi.
  b LR Bjarg.
 6 a LR Heimur.
  b LR Þjóðirnar.
 7 a JS — S 1:70–71.
 8 a LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  b LR Kostgæfni.
  c LR Blessa, blessaður, 

blessun.
  d 2 Ne 3:14–15.  

LR Joseph Smith yngri.
 9 a Róm 1:1.

 10 a LR Sál — Verðmæti 
sálna.

  b LR Sál.
 11 a LR Lausnari.
  b LR Krossfesting.
  c LR Endurleysa, endur-

leystur, endurlausn.
  d Jes 53:4–5.  

LR Friðþægja, 
friðþæging.

 12 a LR Upprisa.
  b K&S 19:4–18.  

LR Iðrast, iðrun.

 13 a Lúk 15:7.
 14 a Al 29:1–2;  

K&S 34:5–6; 63:57.
 15 a LR Sál — Verðmæti 

sálna.
 16 a LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  b Al 26:11.  

LR Gleði.
  c LR Trúboðsverk.
 17 a LR Sáluhjálp, hjálpræði.
 18 a LR Bæn.
  b Jóh 15:16.

4 Því að þar er allt skráð um 
grundvöll kirkju minnar, a fagn-
aðarerindi mitt og b bjarg mitt.

5 Ef þú þess vegna byggir upp 
kirkju mína á grundvelli fagn-
aðarerindis míns og á bjargi 
mínu, munu hlið heljar eigi á 
þér sigrast.

6 Sjá, misgjörðir a heimsins vaxa, 
og því er nauðsynlegt að vekja 
mannanna börn til iðrunar, bæði 
b Þjóðirnar og einnig Ísraelsætt.

7  Þar eð þjónn minn Joseph 
Smith yngri hefur a skírt þig að 
boði mínu, hefur hann uppfyllt 
það sem ég bauð honum.

8 Og undrast nú ei, að ég hef 
kallað hann í eigin tilgangi, þeim 
tilgangi sem ég þekki. Ef hann 
þess vegna a heldur boðorð mín 
af b kostgæfni, mun hann c bless-
aður með eilífu lífi; og nafn hans 
er d Joseph.

9 Og nú tala ég til þín, Oliver 
Cowdery, og einnig til Davids 
Whitmer og gef yður boðorð. Því 
að sjá, ég býð öllum mönnum, 
alls staðar að iðrast, og ég ávarpa 
yður, já, eins og Pál a postula minn, 
því að þér eruð einmitt kallaðir 
til sömu köllunar og hann var 
kallaður.

10 Hafið hugfast að a verðmæti 
b sálna er mikið í augum Guðs —

11 Því að sjá, Drottinn a lausnari 
yðar leið b píslardauða í holdinu. 
Hann c leið þess vegna d kvalir allra 
manna, svo að allir menn gætu 
iðrast og komið til hans.

12 Og hann hefur a risið aftur upp 
frá dauðum, til þess að geta leitt 
alla menn til sín, gegn því að þeir 
b iðrist.

13 Og hversu mikil er a gleði hans 
yfir þeirri sál sem iðrast!

14 Þess vegna eruð þér kallaðir 
til að a boða þessu fólki iðrun.

15 Og fari svo, að þér erfiðið alla 
yðar daga við að boða þessu fólki 
iðrun og leiðið, þó ekki sé nema 
eina a sál til mín, hversu mikil skal 
þá gleði yðar verða með henni í 
ríki föður míns!

16 Og verði nú gleði yðar mikil 
með einni sál, sem þér hafið leitt til 
mín inn í a ríki föður míns, hversu 
mikil yrði þá b gleði yðar, ef þér 
c leidduð margar sálir til mín!

17 Sjá, þér hafið fagnaðarerindi 
mitt frammi fyrir yður og bjarg 
mitt og a hjálpræði mitt.

18  a Biðjið til föðurins í mínu 
b nafni í trú, og í trú á að yður 
muni hlotnast, og þér skuluð hafa 
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 18 c K&S 88:63–65.
 19 a LR Átrúnaður.
  b LR Von.
  c LR Kærleikur.
 20 a 2 Tím 2:23–24;  

3 Ne 11:29–30.
  b LR Djöfull — Kirkja 

djöfulsins.
 21 a 2 Ne 31:13;  

Mósía 5:8;  
3 Ne 27:5;  
K&S 20:37.

  b K&S 100:5–8.

  c Róm 12:3.
 22 a LR Skírn, skíra.
  b LR Standast.
 23 a Mal 1:11;  

Post 4:12;  
Mósía 3:17;  
He 3:28–29.

 25 a Mósía 5:9–14.
  b LR Himnesk dýrð.
 26 a K&S 90:8–9; 112:4.
 27 a LR Postuli.
  b K&S 27:12.
 28 a Mark 16:15–16.

  b LR Fagnaðarerindi.
  c K&S 1:2; 42:58.
 29 a 3 Ne 11:21–28;  

K&S 20:72–74.
 31 a K&S 107:23–35.
 32 a Moró 3;  

K&S 20:60; 107:58.  
LR Vígja, vígsla.

  b 2 Pét 1:21;  
K&S 68:3–4.

  c K&S 20:27.
 34 a LR Ritningar.

heilagan anda, sem opinberar allt 
það, sem mannanna börnum er 
c æskilegt.

19 En skorti yður a trú, b von og 
c kærleika, getið þér ekkert gjört.

20  a Stríðið ei gegn nokkurri 
kirkju nema b kirkju djöfulsins.

21 Takið á yður a nafn Krists og 
b segið sannleikann af c árvekni.

22 Og allir þeir sem iðrast og eru 
a skírðir í mínu nafni, sem er Jesús 
Kristur, og b standa stöðugir allt til 
enda, þeir skulu hólpnir verða.

23 Sjá, Jesús Kristur er það a nafn, 
sem faðirinn gefur, og ekkert 
annað nafn er gefið, sem frelsað 
getur manninn —

24 Þess vegna verða allir menn 
að taka á sig það nafn, sem fað-
irinn hefur gefið, því að með því 
nafni verða þeir kallaðir á efsta 
degi —

25 Ef þeir þess vegna þekkja ekki 
það a nafn, sem þeir verða kallaðir 
með, geta þeir ekki eignast stað í 
b ríki föður míns.

26 Og sjá nú, aðrir eru kallaðir til 
að boða fagnaðarerindi mitt, bæði 
a Þjóðunum og Gyðingum —

27 Já, jafnvel tólf, og hinir a tólf 
skulu vera lærisveinar mínir og 
þeir skulu taka á sig nafn mitt. Og 

hinir tólf eru þeir, sem þrá munu 
af öllu hjarta að taka á sig b nafn 
mitt.

28 Og þrái þeir af öllu hjarta að 
taka á sig nafn mitt, þá eru þeir 
kallaðir til að fara út um allan 
a heim og prédika b fagnaðarboð-
skap minn c hverri skepnu.

29 Og þetta eru þeir, sem ég hef 
vígt til að a skíra í mínu nafni, sam-
kvæmt því sem skrifað stendur —

30 Og þér hafið það, sem skrifað 
stendur, frammi fyrir yður. Þess 
vegna verðið þér að framkvæma 
það í samræmi við þau orð, sem 
rituð eru.

31 Og nú tala ég til yðar, hinna 
a tólf — Sjá, náð mín nægir yður. 
Þér verðið að ganga grandvarir 
frammi fyrir mér og syndga  
ekki.

32 Og sjá, þér eruð þeir sem 
ég hef vígt til að a vígja presta 
og kennara, til að boða fagnað-
arerindi mitt, b samkvæmt krafti 
heilags anda, sem í yður er, og 
samkvæmt c köllunum og gjöfum 
Guðs til mannanna —

33 Og ég, Jesús Kristur, Drottinn 
yðar og Guð yðar, hef talað þetta.

34  Þessi a orð eru ekki frá 
mönnum, né frá nokkrum manni 
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 35 a K&S 1:38.  
LR Rödd.

 36 a LR Vitna, bera vitni.
 38 a LR Verk.
 40 a LR Tilbeiðsla.

 42 a K&S 20:71; 29:47; 68:27.  
LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

 43 a LR Boðorð Guðs.
 44 a Jes 29:14;  

K&S 4:1.
  b Al 36:12–19; 62:45.
 45 a K&S 84:35–38.
 46 a K&S 82:3.

komin, heldur frá mér. Þess vegna 
skuluð þér bera því vitni, að þau 
eru mín, en ekki mannanna —

35 Því að það er mín a rödd, sem 
talar þau til yðar. Því að þau eru 
gefin yður af anda mínum, og fyrir 
kraft minn getið þér lesið þau hver 
fyrir annan. Og án krafts míns 
gætuð þér ekki haft þau —

36 Þess vegna getið þér a vottað, 
að þér hafið heyrt rödd mína og 
þekkið orð mín.

37  Og sjá, ég fel þér, Oliver 
Cowdery, og einnig þér, David 
Whitmer, að leita hinna tólf, sem 
bera þær þrár í brjósti, sem ég hef 
talað um —

38 Og af þrám þeirra og a verkum 
þeirra skuluð þér þekkja þá.

39 Og þegar þér hafið fundið þá, 
skuluð þér sýna þeim þetta.

40 Og þér skuluð falla á kné og 
a tilbiðja föðurinn í mínu nafni.

41 Og þér verðið að prédika fyrir 
heiminum og segja: Þér verðið að 

iðrast og láta skírast í nafni Jesú 
Krists —

42 Því að allir menn verða að iðr-
ast og láta skírast, og ekki aðeins 
karlar, heldur konur og þau börn, 
sem náð hafa a ábyrgðaraldri.

43 Og eftir að þér hafið nú tekið 
á móti þessu, verðið þér að halda 
a boðorð mín í öllu —

44 Og með höndum yðar mun 
ég vinna a undursamlegt verk á 
meðal mannanna barna, þannig 
að margir b sannfærist um syndir 
sínar, svo að þeir geti iðrast og 
komist inn í ríki föður míns.

45 Þess vegna eru þær blessanir, 
sem ég gef yður, öllu a æðri.

46 Og ef þér a haldið ei boðorð 
mín, eftir að þér hafið tekið við 
þessu, getið þér eigi orðið hólpnir 
í ríki föður míns.

47 Sjá, ég, Jesús Kristur, Drottinn 
yðar, Guð yðar og lausnari yðar, 
hef talað þetta með krafti anda 
míns. Amen.

19. KAFLI
Opinberun gefin með Joseph Smith í Manchester, New York, líklega 
um sumarið 1829. Í sögu sinni kynnir spámaðurinn hana sem „boðorð 
Guðs en ekki manna til Martins Harris, gefið af honum, sem eilífur er.“

1–3, Kristur hefur allt vald; 4–5, Allir 
menn verða að iðrast eða þjást; 6–12, 
Eilíf refsing er Guðs refsing; 13–20, 
Kristur þjáðist fyrir alla, svo að þeir 

þyrftu ekki að þjást, ef þeir iðruðust; 
21–28, Prédikið fagnaðarerindi iðr-
unar; 29–41, Boðið gleðitíðindi.
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Ég er a Alfa og Ómega, b Kristur 
Drottinn. Já, ég er einmitt hann, 
upphafið og endirinn, lausnari 
heimsins.

2 Ég hef leitt til lykta og a fullnað 
vilja hans, sem ég tilheyri, já, föð-
urins, hvað mig varðar — það hef 
ég gjört, svo að allt geti orðið mér 
b undirgefið —

3 Ég hef allt a vald, jafnvel til að 
b tortíma Satan og verki hans við 
c endalok veraldar og hinn síðasta 
mikla dómsdag, sem ég mun láta 
koma yfir íbúa hennar, og d dæmi 
hvern mann í samræmi við e verk 
hans og þær dáðir, sem hann 
drýgði.

4  Og vissulega verður hver 
maður að a iðrast eða b þjást, því 
að ég, Guð, er c óendanlegur.

5 Þess vegna a afturkalla ég ekki 
þá dóma, sem ég felli, en vei mun 
verða, grátur, b kvein og gnístran 
tanna, já, hjá þeim sem verða mér 
á c vinstri hönd.

6 Engu að síður er a ekki skráð, að 
enginn endir verði á kvöl þessari, 
en skrifað stendur b óendanleg kvöl.

7 Enn fremur stendur skrifað 
a eilíf fordæming. Þess vegna er 
það greinilegra en aðrar ritning-
argreinar, svo að það geti haft áhrif 

á hjörtu mannanna barna, einvörð-
ungu nafni mínu til dýrðar.

8 Ég mun þess vegna útskýra 
fyrir þér þennan leyndardóm, því 
að rétt er að þú þekkir hann eins 
og postular mínir.

9 Ég tala til þín, sem útvalinn ert 
í þessu, já, sem hinn eini, svo að 
þú megir inn ganga til a hvíldar 
minnar.

10  Því að sjá hversu mikill 
a leyndardómur guðleikans er! Því 
að sjá, ég er óendanlegur og sú 
refsing, sem hönd mín veitir, er 
óendanleg refsing, því að b Óend-
anlegur er nafn mitt. Þess vegna —

11 a Eilíf refsing er Guðs refsing.
12 Óendanleg refsing er Guðs 

refsing.
13 Þess vegna býð ég þér að iðr-

ast og halda a boð þau, sem þú 
hefur meðtekið í mínu nafni af 
hendi þjóns míns Josephs Smith 
yngri —

14 Og það er með almáttugu 
valdi mínu að þú hefur meðtekið 
þau —

15 Þess vegna býð ég þér að 
iðrast — iðrast þú, ella mun ég 
ljósta þig með munnsprota mínum 
og með bræði minni og heilagri 
reiði, og a þjáningar þínar verða 

19 1 a Op 1:8, 11;  
3 Ne 9:18;  
K&S 35:1; 61:1.  
LR Alfa og Ómega.

  b LR Jesús Kristur.
 2 a Jóh 17:4;  

3 Ne 11:11.
  b Fil 3:21.
 3 a LR Kraftur.
  b Jes 14:12–17;  

1 Jóh 3:8;  
1 Ne 22:26;  
K&S 88:111–115.

  c LR Heimur — 
Heimsendir.

  d LR Lokadómur.
  e LR Verk.
 4 a LR Iðrast, iðrun.
  b Lúk 13:3;  

He 14:19.
  c HDP Móse 1:3.
 5 a K&S 56:4; 58:32.
  b Matt 13:42.
  c Matt 25:41–43.
 6 a K&S 76:105–106; 

138:59.

  b K&S 76:33, 44–45.
 7 a He 12:25–26;  

K&S 29:44.
 9 a LR Hvíld.
 10 a Jakob 4:8;  

K&S 76:114–116.
  b HDP Móse 1:3; 7:35.  

LR Óendanlegur.
 11 a Matt 25:46.
 13 a K&S 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Al 36:11–19.
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 16 a Al 11:40–41.  
LR Friðþægja, 
friðþæging.

  b LR Miskunnsamur, 
miskunnsemi.

  c LR Fyrirgefning synda.
 17 a K&S 29:17.
 18 a Lúk 22:42–44.
 19 a Jóh 17:4; 19:30.
 20 a 4 Mós 5:6–7;  

Mósía 26:29;  
K&S 58:43; 64:7.  
LR Játa, játning.

 21 a K&S 11:9.
  b JS — S 1:42.
 22 a K&S 78:17–18.
  b Hebr 5:11–14;  

K&S 50:40.
 23 a Moró 7:3–4.
  b LR Hógvær, hógværð.
  c LR Friður.
 24 a LR Jesús Kristur.
 25 a LR Ágirnd.
  b 2 Mós 20:17;  

1 Kor 7:2–4.  
LR Hórdómur.

 26 a LR Sannleikur.
 27 a LR Þjóðirnar.
  b LR Gyðingar.
  c Om 1:14–19;  

Mósía 25:2–4;  
He 8:21;  
3 Ne 2:12–16.

  d LR Messías.
 28 a 1 Tím 2:8.  

LR Bæn.
  b K&S 20:47, 51; 23:6.
 29 a LR Trúboðsverk.

sárar — hversu sárar veist þú ekki, 
hversu nístandi veist þú ekki, já, 
hversu erfiðar að bera veist þú ekki.

16 Því að sjá, ég, Guð, hef a þolað 
þetta fyrir alla, svo að þeir b þurfi 
ekki að þjást, ef þeir c iðrast.

17 En iðrist þeir ekki, verða þeir 
að a þjást, alveg eins og ég —

18 Þjáningu, sem varð þess vald-
andi, að ég, sjálfur Guð, æðstur 
allra, skalf af sársauka og blóð 
draup úr hverri svitaholu, og þjáð-
ist bæði á líkama og í anda — og 
með hrolli óskaði ég þess að þurfa 
a ekki að bergja þennan beiska 
bikar —

19 Dýrð sé föðurnum eigi að 
síður, og ég tæmdi hann og a lauk 
undirbúningi mínum fyrir mann-
anna börn.

20 Þess vegna býð ég þér enn að 
iðrast, ella auðmýki ég þig með 
almáttugu valdi mínu, og a að þú 
játir syndir þínar, ella verður þú 
að þola þær refsingar, sem ég hef 
talað um og þú reyndir í örlitlum 
mæli, já, í hinum alsmæsta, þegar 
ég dró anda minn í hlé.

21 Og ég býð þér að a prédika 
ekkert nema iðrun, og sýna þetta 
b ekki heiminum fyrr en ég tel það 
viturlegt.

22 Því að þeir a þola ekki kjöt nú, 
en b mjólk verða þeir að fá. Þess 
vegna mega þeir ekki vita þetta, 
svo að þeir farist ekki.

23 Lær af mér og hlusta á orð 
mín. a Gakk í b hógværð anda míns 
og þú munt eiga c frið í mér.

24 Ég er a Jesús Kristur. Ég kom 
að vilja föðurins og ég gjöri hans 
vilja.

25 Og enn býð ég þér, að þú skalt 
ekki a girnast b konu náunga þíns, 
né sækjast eftir lífi náunga þíns.

26 Og enn býð ég þér, að þú 
skalt ekki horfa í eigur þínar, 
heldur láta þær fúslega af hendi 
til prentunar Mormónsbókar, 
sem geymir a sannleikann og orð 
Guðs —

27  Sem er orð mitt til a Þjóð-
anna, svo að brátt geti það borist 
b Gyðingum, sem Lamanítar eru 
c leifar af, svo að þeir megi trúa 
fagnaðarerindinu, en vænti ekki 
komu d Messíasar, sem þegar hefur 
komið.

28 Og enn býð ég þér, að þú skalt 
a biðja b upphátt jafnt og í hjarta 
þínu. Já, frammi fyrir heiminum 
jafnt og í leynum, opinberlega 
jafnt og í einrúmi.

29 Og þú skalt a boða gleðitíðindi, 
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 30 a LR Treysta.
 31 a 2 Tím 2:23–24.
  b LR Átrúnaður.
  c LR Fyrirgefning synda.
  d LR Skírn, skíra.
  e Matt 3:11.
  f LR Gjöf heilags anda.
 32 a K&S 58:26–29.

 33 a LR Boðorð Guðs.
 34 a Post 4:34–35.
 35 a LR Skuld.
  b Þ.E. til að greiða út-

gáfukostnað við fyrstu 
útgáfu Mormónsbókar.

  c Okv 22:7.
 36 a Matt 19:29.

 37 a K&S 58:47; 68:8; 71:7.
  b K&S 75:4.
 38 a Lúk 18:1; 2 Ne 32:9;  

K&S 10:5.
  b Okv 1:23; Post 2:17.
 41 a LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  b Matt 11:28–30.

já, birta þau á fjöllunum og á 
hverri hæð, meðal allra þeirra, 
sem þér verður leyft að sjá.

30 Og þú skalt gjöra það í fullri 
auðmýkt og a treysta á mig og lasta 
ekki lastmælendur.

31 Og þú skalt ekki ræða a kenni-
setningar, heldur boða iðrun og 
b trú á frelsarann og c fyrirgefningu 
syndanna með d skírn og með e eldi, 
já, sjálfum f heilögum anda.

32 Sjá, þetta eru mikil a boð og 
þau síðustu, sem ég gef þér varð-
andi þetta mál, því að þetta mun 
nægja þér á daglegri göngu þinni, 
já, allt til æviloka þinna.

33 Og vansæld muntu hljóta, ef 
þú lítilsvirðir þessar a ráðleggingar, 
já, bæði tortímingu þína og eigna 
þinna.

34  a Lát af hendi hluta eigna 
þinna, já, jafnvel hluta lands þíns, 
allt utan þess, sem þarf til fram-
færslu fjölskyldu þinnar.

35 Greið þú a skuldina sem þú 

hefur b samið um við prentarann. 
Losa þig úr c ánauð.

36 a Yfirgef hús þitt og heimili, 
nema þegar þú æskir að sjá fjöl-
skyldu þína —

37 Og a tala frjálst til allra. Já, pré-
dika, hvetja, boða b sannleikann, 
já, hárri röddu, með gleðihljómi 
og hrópa — Hósanna! Hósanna! 
Blessað sé nafn Drottins Guðs!

38 a Bið ávallt og ég mun b úthella 
anda mínum yfir þig og mikil 
verður blessun þín — já, jafnvel 
meiri en þó að þú hlytir fjársjóði 
á jörðu og spillingarhneigð í sama 
mæli.

39 Sjá, getur þú lesið þetta án 
þess að fagna og lyfta hjarta þínu 
í gleði?

40 Eða getur þú ráfað um lengur 
eins og blindur leiðsögumaður?

41  Eða getur þú verið a auð-
mjúkur og hógvær og hagað þér 
viturlega frammi fyrir mér? Já, 
b kom til mín, frelsara þíns. Amen.

20. KAFLI
Opinberun um stofnun kirkjunnar og stjórn, gefin með spámanninum 
Joseph Smith, í eða nærri Fayette, New York. Hluti þessarrar opinber-
unar gæti jafnvel hafa verið veittur sumarið 1829. Opinberunin í heild 
sinni var líklega skráð fljótlega eftir 6. apríl 1830 (daginn sem kirkjan 
var stofnuð), þá undir heitinu Reglur og sáttmálar. Spámaðurinn skrif-
aði: „Okkur veittist það, sem hér fer á eftir, af honum [Jesú Kristi], 
með anda spádóms og opinberunar, sem ekki aðeins veitti okkur miklar 
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1–16, Mormónsbók sannar guðdóm-
leika þessa síðari daga verks; 17–28, 
Kenningar um sköpunina, fallið, frið-
þæginguna og skírnina staðfestar; 
29–37, Lögmál iðrunar, réttlætingar, 
helgunar og skírnar sett fram; 38–67, 
Skyldur öldunga, presta, kennara og 
djákna; 68–74, Skyldur kirkjumeð-
lima, blessun barna, og skírnaraðferð 
opinberað; 75–84, Sakramentisbæn-
irnar og reglur um aðild að kirkjunni 
gefnar.

a Upphaf b kirkju Krists á þessum 
síðustu dögum, sem er eitt þúsund 
átta hundruð og þrjátíu árum eftir 
komu Drottins vors og frelsara 
Jesú Krists í holdinu, og er hún 
formlega c skipulögð og stofnsett 
í samræmi við lög lands vors, að 
vilja og fyrirmælum Guðs, í fjórða 
mánuði og á sjötta degi þess mán-
aðar, sem nefnist apríl —

2 Þau fyrirmæli voru gefin Jos-
eph Smith yngri, sem a kallaður 
var af Guði og vígður b postuli Jesú 
Krists, til að verða fyrsti c öldungur 
þessarar kirkju —

3 Og Oliver Cowdery, postula 
Jesú Krists, sem Guð einnig kall-
aði til að verða annar öldungur 

þessarar kirkju og vígður er af 
hendi hans —

4 Og þetta samkvæmt náð Drott-
ins vors og frelsara Jesú Krists, 
hans sé öll dýrðin, bæði nú og að 
eilífu. Amen.

5 Eftir að þessi fyrsti öldungur 
hafði fengið það sannlega staðfest, 
að syndir hans væru fyrirgefnar, 
a flæktist hann enn í hégóma 
heimsins —

6 En eftir að hafa iðrast og auð-
mýkt sig einlæglega og í trú, veitti 
Guð honum þjónustu með heil-
ögum a engli, en b ásýnd hans var 
sem leiftur og klæði hans svo hrein 
og hvít að öllu tók fram —

7 Og gaf honum fyrirmæli, sem 
veittu honum innblástur —

8  Og veitti honum kraft að 
ofan til að þýða Mormónsbók á 
þann a hátt, sem áður hafði verið 
undirbúinn —

9 En hún geymir frásagnir af fall-
inni þjóð og a fyllingu b fagnaðarer-
indis Jesú Krists, til Þjóðanna og 
til Gyðinganna —

10 Hún var veitt með innblæstri 
og staðfest fyrir a öðrum með 
þjónustu engla, og er b boðuð 
heiminum af þeim —

20 1 a JS — S 1:2.
  b 3 Ne 27:1–8.  

LR Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga 
heilögu;  
Kirkja, nafn hennar.

  c K&S 21:3.
 2 a LR Köllun, kallaður  

af Guði; 

   Vald.
  b LR Postuli.
  c LR Öldungur.
 5 a JS — S 1:28–29.
 6 a JS — S 1:30–35.  

LR Englar.
  b Matt 28:2–3.
 8 a LR Úrím og Túmmím.
 9 a JS — S 1:34.

  b LR Fagnaðarerindi.
 10 a Moró 7:29–32;  

K&S 5:11.
  b Sjá „Vitnisburður 

þriggja vitna“ og 
„Vitnisburður 
átta vitna“ á 
inngangssíðum 
Mormónsbókar.

upplýsingar, heldur benti okkur einnig nákvæmlega á þann dag, sem 
við, samkvæmt vilja hans og fyrirmælum, skyldum stofna kirkju hans 
aftur hér á jörðu.“
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11 Og sannar heiminum, að hinar 
heilögu a ritningar eru sannar og að 
Guð b innblæs menn og kallar þá til 
sinna c heilögu starfa á þessari öld 
og með þessari kynslóð, jafnt og 
með kynslóðum til forna —

12 Og sýnir á þann hátt, að hann 
er hinn a sami Guð í gær, í dag og 
að eilífu. Amen.

13 Og þar sem heimurinn hefur 
svo stórfengleg vitni, skal hann af 
þeim dæmdur verða, já, allir þeir, 
sem héðan í frá öðlast þekkingu á 
verki þessu.

14 Og þeir, sem meðtaka það í 
trú og iðka a réttlæti, skulu hljóta 
b kórónu eilífs lífs —

15 En gegn þeim, sem herða 
hjörtu sín í a vantrú og hafna því, 
skal það snúast þeim sjálfum til 
fordæmingar —

16 Því að Drottinn Guð hefur 
talað það og við, öldungar kirkj-
unnar, höfum heyrt það og berum 
orðum hinnar dýrðlegu hátignar 
í upphæðum vitni, en hans sé 
dýrðin alltaf og að eilífu. Amen.

17 Af þessu a vitum við, að til er 
b Guð á himni, sem er takmarka-
laus og eilífur, hinn sami óbreyt-
anlegi Guð frá eilífð til eilífðar, 

höfundur himins og jarðar og alls 
þess, sem í þeim er —

18 Og að hann a skapaði mann-
inn, karl og konu, í sinni eigin 
b mynd og í eigin líkingu sinni 
skapaði hann þau —

19 Og gaf þeim boðorð, að þau 
skyldu a elska hann og b þjóna 
honum, hinum eina lifandi og 
sanna Guði, og að hann skyldi 
vera eina veran, sem þau c tilbæðu.

20 En með broti á þessum heil-
ögu lögmálum varð maðurinn 
a munúðarfullur og b djöfullegur, 
og varð c fallinn maður.

21 Fyrir því gaf hinn almáttugi 
Guð a eingetinn son sinn, eins og 
ritað er í þeim ritningum, sem hafa 
verið gefnar um hann.

22 Hann þoldi a freistingar, en 
sinnti þeim engu.

23 Hann var a krossfestur, dó og 
b reis aftur upp á þriðja degi —

24 Og a sté upp til himins og situr 
við hægri hönd b föðurins, og ríkir 
þar með almáttugu valdi, sam-
kvæmt vilja föðurins —

25 Svo að allir þeir, sem a trúa 
munu og láta skírast í hans heil-
aga nafni og b standa stöðugir í trú 
allt til enda, skuli hólpnir verða —

 11 a LR Ritningar — Gildi 
ritninganna.

  b LR Innblástur, guðleg 
andagift.

  c LR Helgur.
 12 a Hebr 13:8;  

1 Ne 10:18–19;  
Morm 9:9–10;  
K&S 35:1; 38:1–4.

 14 a LR Réttlátur, réttlæti.
  b LR Eilíft líf;  

Upphafning.
 15 a LR Vantrú.
 17 a K&S 76:22–23.

  b Jós 2:11.  
LR Guð, guðdómur.

 18 a LR Skapa, sköpun.
  b 1 Mós 1:26–27;  

Mósía 7:27;  
Et 3:14–17.

 19 a 5 Mós 11:1; Matt 22:37;  
Moró 10:32;  
K&S 59:5–6.

  b 5 Mós 6:13–15.  
LR Þjónusta.

  c LR Tilbeiðsla.
 20 a LR Munúðarfullur, 

munúð.

  b LR Djöfull.
  c LR Hinn náttúrlegi 

maður.
 21 a LR Eingetinn.
 22 a Matt 4:1–11; 27:40.
 23 a LR Krossfesting.
  b LR Upprisa.
 24 a LR Uppstigningin.
  b LR Faðir á himnum;  

Guð, guðdómur — 
Guð faðirinn.

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

  b LR Standast.
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 26 a K&S 39:1–3.
  b Jakob 4:4; 7:11;  

Mósía 13:33.
  c HDP Móse 5:58.  

LR Heilagur andi.
  d LR Jesús Kristur — 

Spádómar um fæðingu 
og dauða Jesú Krists.

 27 a K&S 18:32.
  b K&S 42:17.
 28 a Jóh 17:20–22;  

3 Ne 11:27, 36.  
LR Guð, guðdómur.

 29 a LR Iðrast, iðrun.
  b LR Átrúnaður.
  c LR Endurlausnará-

ætlunin; Sáluhjálp, 
hjálpræði.

 30 a LR Réttlæting, réttlæta.
  b LR Náð.
 31 a LR Lausn frá synd.
  b 5 Mós 6:5;  

Moró 10:32.
 32 a LR Fráhvarf;  

Uppreisn.
 33 a LR Freista, freisting.
 35 a Op 22:18–19.
  b LR Ritningar.
  c K&S 18:33–36.
 37 a LR Skírn, skíra.
  b LR Sundurkramið 

hjarta.

26 Ekki aðeins þeir, sem trúa eftir 
að hann kom í holdinu á a hádeg-
isbaugi tímans, heldur allir þeir 
frá upphafi, já, allir, sem lifðu 
áður en hann kom og trúðu á orð 
hinna b heilögu spámanna, sem 
töluðu eins og c gjöf heilags anda 
blés þeim í brjóst og sem sann-
lega báru honum d vitni í öllu, þeir 
skyldu eiga eilíft líf —

27 Sem og þeir, er á eftir kæmu, 
sem trúa myndu á a gjafir og kall-
anir Guðs með heilögum anda, 
sem b ber föðurnum og syninum 
vitni —

28  Þeim föður, syni og heil-
ögum anda, sem eru a einn Guð, 
takmarkalaus og eilífur, óendan-
legur. Amen.

29 Og vér vitum, að allir menn 
verða að a iðrast og trúa á nafn 
Jesú Krists og tilbiðja föðurinn 
í hans nafni og standa stöðugir 
í b trú á nafn hans allt til enda, 
ella geta þeir eigi c frelsast í  
Guðs ríki.

30 Og vér vitum, að a réttlæting 
fyrir b náð Drottins vors og frelsara 
Jesú Krists er réttvís og sönn —

31  Og vér vitum einnig, að 
a helgun fyrir náð Drottins vors 
og frelsara Jesú Krists er réttvís og 
sönn, til allra þeirra, sem elska og 

þjóna Guði af öllum b mætti sínum, 
huga og styrk.

32 En mögulegt er að maðurinn 
a falli úr náðinni og víki burt frá 
lifanda Guði —

33 Lát því kirkjuna vera vel á 
verði og biðja stöðugt, svo að þeir 
falli ekki í a freistni —

34 Já, lát jafnvel þá, sem helgaðir 
eru, og vera á verði.

35 Og vér vitum, að þetta er 
sannleikur og í samræmi við op-
inberanir Jóhannesar, og a leggur 
hvorki við spádóma bókar hans, 
hinar heilögu b ritningar, né opin-
beranir Guðs, sem koma munu 
héðan í frá með gjöf og krafti heil-
ags anda, c rödd Guðs eða þjón-
ustu engla, né tekur það burt  
úr þeim.

36 Og Drottinn Guð hefur talað 
það. Og heiður, vald og dýrð sé 
heilögu nafni hans, nú og ætíð. 
Amen.

37 Og enn fremur, með boðorði til 
kirkjunnar varðandi skírnaraðferð-
ina — Allir þeir, sem auðmýkja 
sig fyrir Guði og þrá að láta a skír-
ast, sem koma með b sundur-
kramin hjörtu og sáriðrandi anda 
og vitna fyrir kirkjunni, að þeir 
hafi sannlega iðrast allra synda 
sinna og séu fúsir að taka á sig  
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 37 c Mósía 5:7–9; 18:8–10.  
LR Jesús Kristur — Að 
taka á okkur nafn Jesú 
Krists.

  d LR Standast.
  e Jakbr 2:18.  

LR Verk.
  f LR Fyrirgefning synda.
 38 a LR Postuli.
  b 3 Ne 11:21–22.
 39 a Moró 3;  

K&S 107:58.
 40 a LR Sakramenti.
 41 a K&S 33:11, 14–15; 55:3.
  b LR Handayfirlagning.
  c LR Gjöf heilags anda.
 45 a Moró 6:9;  

K&S 46:2.
 46 a K&S 84:111; 107:61.  

LR Prestur, 
Aronsprestdæmi.

  b LR Kenna, kennari.

 47 a 1 Tím 2:8.
  b K&S 19:28.
  c LR Fjölskylda.
 48 a LR Vígja, vígsla.
 52 a K&S 107:14.
 53 a LR Kennari í 

Aronsprestdæminu.
  b LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
 54 a 1 Þess 5:11–13.
  b LR Illt umtal.

c nafn Jesú Krists, d ákveðnir í að 
þjóna honum allt til enda og sann-
lega sýna með e verkum sínum, að 
þeir hafa meðtekið af anda Krists til 
f fyrirgefningar synda sinna, skulu 
teknir með skírn inn í kirkju hans.

38 Skyldur öldunga, presta, kenn-
ara, djákna og meðlima kirkju 
Krists — a Postuli er öldungur og 
það er köllun hans að b skíra —

39 Og að a vígja aðra öldunga, 
presta, kennara og djákna —

40 Og a þjónusta brauð og vín — 
tákn holds og blóðs Krists —

41 Og a staðfesta þá, sem eru 
skírðir inn í kirkjuna, með b handa-
yfirlagningu til skírnar með eldi 
og c heilögum anda, samkvæmt 
ritningunum —

42 Og kenna, útskýra, hvetja, 
skíra og vaka yfir kirkjunni —

43 Og staðfesta söfnuðinn með 
handayfirlagningu og veitingu 
heilags anda —

44  Og hafa forystu á öllum 
samkomum.

45 Öldungarnir eiga að a stjórna 
samkomunum eins og heilagur 
andi leiðir þá, samkvæmt boðum 
og opinberunum Guðs.

46 Skylda a prestsins er að pré-
dika, b kenna, útskýra, hvetja og 
skíra og þjónusta sakramentið —

47 Og vitja heimilis sérhvers 
meðlims og hvetja þá til að a biðja 
b upphátt og í leynum og rækja 
allar skyldur við c fjölskyldu sína.

48 Og hann má einnig a vígja aðra 
presta, kennara og djákna.

49 Og hann skal hafa forystu á 
samkomum, þegar enginn öld-
ungur er viðstaddur —

50 En þegar öldungur er við-
staddur, skal hann aðeins prédika, 
kenna, útskýra, hvetja og skíra —

51 Og vitja heimila allra með-
lima, hvetja þá til að biðja upphátt 
og í leynum og rækja allar skyldur 
við fjölskyldu sína.

52  Í öllum þessum skyldu-
störfum skal presturinn a aðstoða 
öldunginn, ef aðstæður krefja.

53 Skylda a kennarans er að b vaka 
stöðugt yfir söfnuðinum, vera með 
honum og styrkja hann —

54 Og sjá um að hvorki tíðkist 
misgjörðir í kirkjunni, a harka í 
garð hver annars, lygi, rógburður, 
né b illt umtal —

55 Og sjá um að söfnuðurinn 
komi oft saman og einnig sjá um 
að allir meðlimir gegni skyldum 
sínum.

56 Og hann skal hafa forystu á 
samkomum í fjarveru öldungs 
eða prests —
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57 Og í öllum skyldustörfum 
sínum skal hann njóta aðstoðar 
a djáknanna, ef aðstæður krefja.

58 En hvorki kennarar né djáknar 
hafa vald til að skíra, þjónusta 
sakramentið eða leggja hendur 
yfir aðra —

59 Þeir eiga samt sem áður að 
aðvara, útskýra, hvetja og kenna 
og bjóða öllum að koma til Krists.

60 Sérhver a öldungur, prestur, 
kennari og djákni skal vígður í 
samræmi við gjafir og b kallanir 
Guðs honum til handa, og hann 
skal vígður með krafti heilags 
anda, sem er í þeim er vígir hann.

61 Hinir ýmsu öldungar, sem 
mynda þessa kirkju Krists, skulu 
koma saman til ráðstefnu á þriggja 
mánaða fresti, eða eins oft og 
ákveðið er eða tilgreint á um-
ræddum ráðstefnum —

62  Og umræddar ráðstefnur 
skulu sinna öllum málum kirkj-
unnar eins og nauðsynlegt er á 
hverjum tíma.

63  Öldungarnir skulu hljóta 
embættisleyfi sín frá öðrum öld-
ungum með a samþykkt þess 
safnaðar, sem þeir tilheyra, eða 
ráðstefnanna.

64 Sérhver prestur, kennari eða 
djákni, sem prestur vígir, getur 
fengið a vottorð hjá honum á þeim 
tíma, og hann á, þegar það vottorð 
er lagt fyrir öldung, rétt á embætt-
isleyfi, sem veitir honum vald til 

að framkvæma skyldur köllunar 
sinnar, eða hann getur fengið það 
frá ráðstefnu.

65 Enginn skal a vígður til nokk-
urs embættis í þessari kirkju, þar 
sem fyrir er formlega skipulögð 
grein hennar, án b samþykktar þess 
safnaðar —

66 En ráðandi öldungar, farand-
biskupar, háráðsmenn, háprestar 
og öldungar mega framkvæma 
vígslu, þar sem engin grein kirkj-
unnar er, sem leita megi sam-
þykktar hjá.

67 Sérhver forseti hins háa prest-
dæmis (eða ráðandi öldungur), 
a biskup, háráðsmaður og b há-
prestur, skal vígður vera sam-
kvæmt ákvörðun c háráðs eða 
aðalráðstefnu.

68 a Skyldur kirkjumeðlima eftir að 
tekið er á móti þeim með skírn — 
Öldungar eða prestar skulu gefa 
sér nægan tíma til að útskýra allt 
varðandi kirkju Krists, svo að þeir 
öðlist b skilning, áður en þeir með-
taka c sakramentið og hljóta stað-
festingu með d handayfirlagningu 
öldunganna, þannig að regla sé á 
öllum hlutum.

69 Og kirkjumeðlimir skulu með 
guðlegri göngu og tali sýna kirkj-
unni og einnig öldungunum, að 
þeir séu verðugir þessa, að a verk 
og trú verði í samræmi við heil-
agar ritningar — og b gangi í heil-
agleika frammi fyrir Drottni.

 57 a LR Djákni.
 60 a LR Öldungur.
  b LR Köllun, kallaður  

af Guði.
 63 a LR Almenn samþykkt.
 64 a K&S 20:84; 52:41.

 65 a LR Vígja, vígsla.
  b K&S 26:2.  

LR Almenn samþykkt.
 67 a LR Biskup.
  b LR Háprestur.
  c LR Háráð.

 68 a LR Skylda.
  b LR Skilningur.
  c LR Sakramenti.
  d LR Handayfirlagning.
 69 a Jakbr 2:14–17.
  b LR Heilagleiki.
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70  Sérhver meðlimur kirkju 
Krists, sem á börn, skal leiða þau 
fyrir öldungana, og þeir skulu 
leggja hendur yfir þau í nafni Jesú 
Krists og a blessa þau í hans nafni 
frammi fyrir söfnuðinum.

71 Engan má meðtaka í kirkju 
Krists, nema hann hafi náð 
a ábyrgðaraldri gagnvart Guði og 
sé fær um að b iðrast.

72 a Skírn allra þeirra er iðrast 
skal framkvæmd á eftirfarandi 
hátt:

73 Sá, sem kallaður er af Guði 
og hefur vald frá Jesú Kristi til 
að skíra, skal stíga niður í vatnið 
ásamt honum eða henni, sem til 
skírnar er kominn, nefna nafn 
hans eða hennar og segja: Með 
umboði frá Jesú Kristi, skíri ég þig 
í nafni föðurins, og sonarins, og 
hins heilaga anda. Amen.

74 Þá skal hann a dýfa honum eða 
henni niður í vatnið og stíga síðan 
upp úr vatninu.

75 Æskilegt er að kirkjan komi 
oft saman til að a meðtaka brauð og 
vín í b minningu Drottins Jesú —

76 Og öldungur eða prestur skal 
þjónusta það, og á þennan a hátt 
skal hann þjónusta það — hann 
skal krjúpa með söfnuðinum 
og ákalla föðurinn í hátíðlegri  
bæn og segja:

77 Ó Guð, eilífi faðir. Í nafni 

sonar þíns, Jesú Krists, biðjum vér 
þig að blessa og helga þetta a brauð 
fyrir sálir allra, er þess neyta; 
að þau neyti þess til minningar 
um líkama sonar þíns og b vitni 
fyrir þér, ó Guð, eilífi faðir, að 
þau séu fús til að c taka á sig nafn 
sonar þíns og hafa hann ávallt 
í huga og d halda boðorð hans, 
sem hann hefur gefið þeim, svo 
að e andi hans sé ætíð með þeim.  
Amen.

78 a Hátturinn við þjónustu víns-
ins — hann skal einnig taka b bik-
arinn og segja:

79 Ó Guð, eilífi faðir. Í nafni 
sonar þíns, Jesú Krists, biðjum 
vér þig að blessa og helga þetta 
a vín fyrir sálir allra, er það drekka; 
að þau gjöri svo til minningar um 
blóð sonar þíns, sem úthellt var 
fyrir þau; að þau vitni fyrir þér, ó 
Guð, eilífi faðir, að þau hafi hann 
ávallt í huga, svo að andi hans sé 
með þeim. Amen.

80 Með mál sérhvers meðlims, 
sem brýtur af sér eða er sekur um 
yfirsjón, skal fara eins og ritning-
arnar segja til um.

81 Það skal vera skylda hinna 
ýmsu safnaða, sem mynda kirkju 
Krists, að senda einn eða fleiri af 
kennurum sínum til þeirra ýmsu 
ráðstefna, sem öldungar kirkj-
unnar halda —

 70 a LR Blessa, blessaður, 
blessun — Blessun 
barna.

 71 a K&S 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda;  
Skírn, skíra — 
Forsendur skírnar.

  b LR Iðrast, iðrun.
 72 a 3 Ne 11:22–28.
 74 a LR Skírn, skíra — Skírn 

með niðurdýfingu.
 75 a Post 20:7.
  b LR Sakramenti.
 76 a Moró 4.
 77 a Lúk 22:19.
  b Mósía 18:8–10;  

K&S 20:37.
  c Mósía 5:8–12.
  d LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  e Jóh 14:16.
 78 a Moró 5.
  b Lúk 22:20.
 79 a K&S 27:2–4.
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82 Með lista yfir a nöfn þeirra 
ýmsu meðlima, sem gengið hafa í 
kirkjuna eftir að síðasta ráðstefna 
var haldin, eða senda hann með 
presti, svo að nákvæm skrá yfir öll 
nöfn í allri kirkjunni sé færð í bók 
af þeim öldungi, sem hinir öldung-
arnir tilnefna á hverjum tíma —

83  Og einnig, ef einhverjum 
hefur verið a vikið úr kirkjunni, 
svo að nöfn þeirra séu þurrkuð 
út af heildarnafnaskrá kirkjunnar.

84 Allir meðlimir, sem flytja úr 
þeim söfnuði, er þeir tilheyra, 
flytji þeir til safnaðar, sem ekki 
þekkir til þeirra, geta tekið með 
sér bréf, sem vottar að þeir séu 
traustir meðlimir og í góðu áliti. 
Þetta vottorð má öldungur eða 
prestur undirrita, ef meðlimurinn, 
sem vottorðið fær, er persónu-
lega kunnugur öldunginum eða 
prestinum. Eins geta kennarar eða 
djáknar kirkjunnar undirritað það.

 82 a Moró 6:4.
 83 a 2 Mós 32:33;  

Al 5:57;  
Moró 6:7.  
LR Brottvikning.

21 1 a K&S 47:1; 69:3–8; 85:1.
  b LR Sjáandi.
  c LR Postuli.
 2 a LR Innblástur, guðleg 

andagift.

 3 a LR Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga 
heilögu.

  b K&S 20:1.

21. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Fayette, New York, 6. apríl 
1830. Þessi opinberun var gefin við stofnun kirkjunnar á fyrrgreindum 
degi á heimili Peters Whitmer eldri. Sex menn, sem áður höfðu verið skírðir, 
tóku þátt í þessu. Þeir létu samhljóða þá ósk og ákvörðun í ljós, að stofna 
kirkjuna í samræmi við fyrirmæli Guðs (sjá kafla 20). Þeir samþykktu 
einnig og studdu Joseph Smith yngri og Oliver Cowdery sem ráðandi 
embættismenn kirkjunnar. Með handayfirlagningu vígði Joseph Oliver 
síðan til öldungs kirkjunnar, og Oliver vígði Joseph á sama hátt. Eftir 
veitingu sakramentisins lögðu Joseph og Oliver hendur yfir viðstadda, 
hvern fyrir sig, til veitingar heilags anda og til staðfestingar hvers þeirra 
sem meðlims kirkjunnar.

1–3, Joseph Smith er kallaður til að 
vera sjáandi, þýðandi, spámaður, post-
uli og öldungur; 4–8, Orð hans mun 
leiða málstað Síonar; 9–12, Hinir heil-
ögu munu trúa orðum hans, eins og 
hann mælir þau með huggaranum.

Sjá, a heimildaskrá skal haldin 
meðal yðar, og í henni verður 
þú nefndur b sjáandi, þýðandi, 

spámaður, c postuli Jesú Krists og 
öldungur kirkjunnar fyrir vilja 
Guðs föðurins og náð Drottins 
yðar Jesú Krists —

2 a Innblásinn af heilögum anda 
til að leggja grundvöll hennar og 
byggja hana upp til hinnar helg-
ustu trúar —

3 Þá a kirkju, sem b skipulögð var 
og stofnuð á því herrans ári átján 
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 4 a LR Ritningar.
  b LR Heilagleiki.
 5 a K&S 1:38.  

LR Spámaður;  
Stuðningur við 
kirkjuleiðtoga.

 6 a Matt 16:18;  
K&S 10:69.

  b Kól 1:12–13.
  c K&S 35:24.

  d LR Dýrð.
 7 a LR Síon.
 8 a K&S 20:5–6.
 9 a 1 Ne 13:37;  

Jakob 5:70–76.
  b LR Víngarður Drottins.
  c LR Huggari.
  d LR Vitna, bera vitni.
  e LR Krossfesting.
  f LR Synd.

  g 1 Jóh 2:2.  
LR Heimur — Fólk sem 
ekki heldur boðorð 
Guðs.

  h LR Sundurkramið 
hjarta.

 10 a LR Vígja, vígsla.
 11 a K&S 20:2.
 12 a 1 Ne 13:42;  

K&S 19:27; 90:8–9.

hundruð og þrjátíu, í fjórða mán-
uði og á sjötta degi þess mánaðar, 
sem nefndur er apríl.

4 Þess vegna skuluð þér, það 
er kirkjan, gefa gaum að öllum 
a orðum hans og fyrirmælum, 
sem hann gefur yður þegar hann 
meðtekur þau, gangandi í fullum 
b heilagleika frammi fyrir mér —

5 Því að hans a orði skuluð þér 
taka á móti með fullkominni þol-
inmæði og trú, sem kæmi það af 
mínum eigin munni.

6 Því að gjörið þér það, munu 
a hlið heljar eigi á yður sigrast. Já, 
og Drottinn Guð mun dreifa valdi 
b myrkursins frá yður og láta himn-
ana c bifast yður til góðs og nafni 
sínu til d dýrðar.

7 Því að svo segir Drottinn Guð: 
Hann hef ég innblásið til að flytja 
málstað a Síonar með máttugum 
krafti til góðs, og kostgæfni hans 
þekki ég og bænir hans hef ég 
heyrt.

8 Já, grát hans yfir Síon hef ég 
séð og ég mun ekki láta hann gráta 
hana lengur, því að fagnaðardagar 

hans eru upp runnir, því að syndir 
hans eru honum a fyrirgefnar og 
blessun mín hvílir á verkum hans.

9 Því að sjá, ég mun a blessa alla 
þá sem erfiða í b víngarði mínum 
máttugri blessun, og þeir skulu 
trúa á orð hans, sem ég gef honum 
með c huggaranum, sem d vitnar 
að Jesús var e krossfestur af f synd-
ugum mönnum vegna synda 
g heimsins, já, til fyrirgefningar 
synda hins h sáriðrandi hjarta.

10 Þess vegna er það mér þókn-
anlegt, að þú, Oliver Cowdery 
postuli minn, a vígir hann —

11 Þetta er helgiathöfn fyrir þig, 
að þú sért öldungur undir hans 
stjórn, þar sem hann er a framar 
þér, og að þú megir vera öldungur 
þessarar kirkju Krists, sem ber 
nafn mitt —

12 Og fyrsti prédikari þessarar 
kirkju, fyrir kirkjuna og frammi 
fyrir heiminum, já, og frammi fyrir 
Þjóðunum. Já, og svo mælir Drott-
inn Guð, heyr og tak eftir!, einnig 
til a Gyðinganna. Amen.

22. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Manchester, 
New York, 16. apríl 1830. Þessi opinberun var gefin kirkjunni vegna 
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1, Skírn er nýr og ævarandi sáttmáli; 
2–4, Krafist er fullgildrar skírnar.

Sjá, ég segi yður, að alla a gamla 
sáttmála hef ég að engu gjört í 
þessu máli, og þetta er b nýr og 
ævarandi sáttmáli, einmitt sá sem 
var frá upphafi.

2 Þó að maðurinn þess vegna 
væri skírður hundrað sinnum, 
gagnaði það honum ekkert, því að 

þér getið ekki gengið inn um hið 
þrönga hlið eftir a lögmáli Móse, né 
eftir b dauðum verkum yðar.

3 Því að það er vegna dauðra 
verka yðar, að ég hef látið reisa 
mér þennan síðasta sáttmála og 
þessa kirkju, alveg eins og til 
forna.

4 Gangið því inn um a hliðið, eins 
og ég hef boðið, og b leitist ekki við 
að gefa Guði yðar ráð. Amen.

22 1 a Hebr 8:13;  
3 Ne 12:46–47.

  b K&S 66:2.  
LR Nýr og ævarandi 
sáttmáli; Sáttmáli.

 2 a Gal 2:16. 

   LR Móselögmál.
  b Moró 8:23–26.
 4 a Matt 7:13–14;  

Lúk 13:24;  
2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Ne 14:13–14. 

   LR Skírn, skíra.
  b Jakob 4:10.
23 1 a LR Drambsemi.
  b LR Freista, freisting.
 3 a K&S 81:4–5; 108:7.
 4 a JS — S 1:4.

nokkurra, sem áður höfðu verið skírðir og óskuðu að sameinast kirkj-
unni án endurskírnar.

23. KAFLI
Röð fimm opinberana gefnar með spámanninum Joseph Smith í Man-
chester, New York, í apríl 1830, til Olivers Cowdery, Hyrums Smith, 
Samuels H. Smith, Josephs Smith eldri og Josephs Knight eldri. Vegna 
einlægra óska þessara fimm manna um að þekkja viðkomandi skyldur 
sínar leitaði spámaðurinn til Drottins og meðtók opinberun fyrir hvern 
þeirra.

1–7, Þessir fyrstu lærisveinar eru kall-
aðir til að prédika, hvetja og styrkja 
kirkjuna.

Sjá, ég mæli nokkur orð til þín, 
Oliver. Sjá, þú ert blessaður og á 
þér hvílir engin fordæming. En 
gæt þín á a ofurdrambi, svo að þú 
fallir ekki í b freistni.

2 Kunngjör kirkjunni köllun þína 
og einnig heiminum, og þá mun 
hjarta þitt opnast til boðunar sann-
leikans héðan í frá og að eilífu. 
Amen.

3 Sjá, ég mæli nokkur orð til þín, 
Hyrum, því að á þér hvílir heldur 
engin fordæming og hjarta þitt 
er opið og tunga þín frjáls. Og 
köllun þín er að hvetja og a styrkja 
kirkjuna stöðugt. Þess vegna varir 
skylda þín við kirkjuna að eilífu 
og það vegna fjölskyldu þinnar. 
Amen.

4 Sjá, ég mæli nokkur orð til 
þín, a Samúel, því að á þér hvílir 
heldur engin fordæming og köllun 
þín er að hvetja og styrkja kirkj-
una, en enn ert þú ekki kallaður 
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 6 a Matt 10:38;  
3 Ne 12:30.

  b LR Bæn.
  c K&S 20:47, 51.

 7 a LR Skírn, skíra —  
Nauðsynleg.

24 2 a K&S 1:31–32.
 3 a Jakob 1:19; 2:2.

  b K&S 26:1; 37:2.
  c K&S 70:12.
 5 a LR Huggari.

til að prédika fyrir heiminum.  
Amen.

5 Sjá, ég mæli nokkur orð til þín, 
Joseph, því að á þér hvílir heldur 
engin fordæming, og köllun þín er 
einnig að hvetja, og styrkja kirkj-
una og það er skylda þín héðan í 
frá og að eilífu. Amen.

6 Sjá, með þessum orðum gjöri 
ég þér, Joseph Knight, kunnugt, 

að þú verður að taka upp a kross 
þinn, og þar með b biðja c upphátt, 
jafnt frammi fyrir heiminum sem 
í leynum, meðal fjölskyldu þinnar 
og vina þinna og á öllum stöðum.

7 Og sjá, skylda þín er að a sam-
einast hinni sönnu kirkju og nota 
tungu þína til stöðugra hvatninga, 
svo að þú megir hljóta laun verka-
mannsins. Amen.

24. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Oliver Cowdery í 
Harmony, Pennsylvaníu, í júlí 1830. Þó að aðeins væru liðnir tæpir 
fjórir mánuðir frá því kirkjan var stofnuð, voru ofsóknirnar orðnar mjög 
harðar og leiðtogarnir urðu að leita öryggis í nokkurs konar einangrun. 
Þrjár eftirfarandi opinberanir voru gefnar á þessum tíma til að styrkja 
þá og hvetja og leiðbeina þeim.

1–9, Joseph Smith er kallaður til að 
þýða, prédika og skýra ritningarnar; 
10–12, Oliver Cowdery er kallaður 
til að prédika fagnaðarerindið; 13–
19, Lögmál er opinberað varðandi 
kraftaverk, bölvun, að hrista rykið 
af fótum sér og ferðast án pyngju 
og mals.

Sjá, þú varst kallaður og útval-
inn til að rita Mormónsbók og til 
helgrar þjónustu minnar, og ég hef 
lyft þér upp úr þrengingum þínum 
og gefið þér ráðleggingar, svo að 
þú hefur komist undan öllum 
óvinum þínum og losnað undan 
valdi Satans og úr myrkrinu!

2 Þrátt fyrir það hefur þú enga 

afsökun fyrir a brotum þínum. Far 
samt leiðar þinnar og syndga eigi 
framar.

3 a Efldu embætti þitt, og eftir að 
þú hefur sáð í akra þína og tryggt 
þá, far þú í skyndi til kirkjunnar í 
b Colesville, Fayette og Manchester, 
og þeir munu sjá þér c farborða og 
ég mun blessa þá bæði andlega og 
stundlega —

4 En veiti þeir þér ekki viðtöku, 
mun ég senda yfir þá bölvun í stað 
blessunar.

5 Og þú skalt halda áfram að 
ákalla Guð í mínu nafni og skrifa 
það, sem a huggarinn gefur þér, 
og útskýra allar ritningar fyrir 
kirkjunni.
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 6 a 2 Mós 4:12;  
Matt 10:19–20;  
Lúk 12:11–12;  
He 5:18–19;  
K&S 84:85; 100:5–8;  
HDP Móse 6:32.

 7 a LR Þjónusta.
 8 a LR Þolinmæði, þolgæði.
  b LR Andstreymi.
  c LR Standast.

  d Matt 28:20.
 9 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.
 12 a LR Prédika.
  b K&S 34:6.
 13 a LR Kraftaverk;  

Tákn.
  b 1 Ne 17:50.
  c Mark 16:17.
  d LR Andi — Illir andar.

  e LR Lækna, lækningar.
  f Post 28:3–9;  

K&S 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a LR Þjónusta við sjúka.
 15 a Matt 10:11–15.
  b Mark 6:11;  

Lúk 10:11;  
K&S 60:15; 75:19–22; 
99:4–5.

6  Og þér skal gefið á sömu 
stundu hvað a segja skal og skrifa, 
og þeir skulu hlýða á, ella mun 
ég senda þeim bölvun í stað 
blessunar.

7 Því að þú skalt helga Síon alla 
a þjónustu þína, og við það skalt 
þú öðlast styrk.

8 Ver a þolinmóður í þeim mörgu 
b þrengingum, sem þú munt þola, 
og c umber þær, því að tak eftir, ég 
er með þér allt til d æviloka þinna.

9 En í stundlegu erfiði munt þú 
engan styrk hafa, því að það er 
ekki köllun þín. Sinn þú a köllun 
þinni og þú skalt hafa það sem 
til þarf til að efla embætti þitt og 
útskýra allar ritningar og halda 
áfram að leggja hendur yfir söfn-
uðina og staðfesta þá.

10 Og bróðir þinn, Oliver, skal 
halda áfram að bera heiminum 
og einnig kirkjunni nafn mitt. Og 
hann skal ekki álíta að hann fái 
sagt nóg fyrir málstað minn. Og 
tak eftir, ég er með honum allt 
til enda.

11 Í mér skal hann finna dýrð, 
en ekki í sjálfum sér, hvort heldur 
er í veikleika eða styrk, í fjötrum 
eða frelsi —

12 Og öllum stundum og á öllum 
stöðum skal hann ljúka upp munni 
sínum og a boða fagnaðarerindi 

mitt, sem með b lúðurhljómi, bæði 
dag og nótt. Og ég mun veita 
honum þvílíkan styrk, sem menn-
irnir hafa ekki áður kynnst.

13 Biðjið ekki um a kraftaverk, 
nema ég b bjóði svo, utan þess að 
c kasta út d djöflum, e lækna sjúka og 
gegn f eitruðum nöðrum og gegn 
banvænu eitri —

14 Og a þetta skuluð þér ekki 
gjöra nema þeir, sem þrá það, 
beiðist þess, svo að ritningarnar 
megi uppfyllast. Því að þér 
skuluð fara eftir því, sem skrifað 
stendur.

15 Og á hverjum þeim stað, sem 
þér a komið á, og ekki er tekið á 
móti yður í mínu nafni, skuluð 
þér skilja eftir bölvun í stað bless-
unar með því að hrista b duftið af 
fótum yðar sem vitnisburð gegn 
þeim og hreinsa fætur yðar á 
vegarbrúninni.

16  Og beri svo við, að ein-
hver leggi með ofbeldi hendur á 
yður, þá skuluð þér í mínu nafni 
bjóða að hann verði lostinn. Og 
sjá, ég mun ljósta hann sam-
kvæmt orðum yðar, þegar mér  
þóknast.

17 Og hver sem dregur yður 
fyrir lög skal dæmdur verða að 
lögum.

18 Og þér skuluð hvorki taka 
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 18 a Matt 10:9–10;  
Lúk 10:4;  
K&S 84:78–79.

 19 a Jakob 5:61–74;  
K&S 39:17; 71:4.

  b LR Vígja, vígsla.
25 1 a Jóh 1:12.  

LR Synir og 

   dætur Guðs.
  b LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
 2 a LR Ganga, ganga með 

Guði.
  b LR Dyggð.
  c K&S 52:42; 64:30; 

101:18.  

LR Síon.
 3 a Matt 9:2.
  b LR Köllun, kallaður  

af Guði.
 5 a LR Samúð, 

meðaumkun.
 7 a EÐA Setja í embætti. 

LR Setning í embætti.

1–6, Emma Smith, kjörin kona, er 
kölluð til að aðstoða og hughreysta 
eiginmann sinn; 7–11, Hún er einnig 
kölluð til að skrifa, til að útskýra ritn-
ingar og til að safna sálmum; 12–
14, Söngur hinna réttlátu er bæn til 
Drottins; 15–16, Reglur um hlýðni í 
þessari opinberun eru til allra.

Hlýð þú á rödd Drottins Guðs 
þíns meðan ég tala til þín, Emma 
Smith, dóttir mín. Því að sannlega 
segi ég þér, að allir þeir sem a með-
taka fagnaðarerindi mitt, eru synir 
og dætur í b ríki mínu.

2 Opinberun gef ég þér varð-
andi vilja minn, og sért þú staðföst 
og a gangir á vegi b dyggðarinnar 
frammi fyrir mér, mun ég varð-
veita líf þitt og þú skalt hljóta c arf 
í Síon.

3  Sjá, a syndir þínar eru þér 

fyrirgefnar, og þú ert kjörin kona, 
sem ég hef b kallað.

4 Kvarta ekki vegna þess, sem þú 
hefur ekki séð, því að um tíma er 
það hulið þér og heiminum, sam-
kvæmt visku minni.

5 Og embætti köllunar þinnar 
er að vera þjóni mínum, Joseph 
Smith yngri, eiginmanni þínum, 
a huggun í þrengingum hans, með 
hughreystingarorðum, í hóg-
værum anda.

6 Og þú skalt fara með honum 
þegar hann fer og vera ritari hans 
þegar enginn annar ritari er fyrir 
hendi, svo að ég geti sent þjón 
minn, Oliver Cowdery, hvert sem 
mér hentar.

7  Og af hans hendi skalt þú 
a vígð til að útskýra ritningar og 
hvetja kirkjuna, eins og andi minn  
segir þér.

a pyngju né mal, hvorki staf né 
tvær yfirhafnir, því að kirkjan skal 
gefa yður fæði og klæði, skó, fé og 
mal, einmitt á þeirri stundu, sem 
þér þarfnist þess.

19 Því að þér eruð kallaðir til að 

a sniðla víngarð minn með mátt-
ugum sniðli, já, í síðasta sinn. Já, 
og einnig allir þeir, sem þér hafið 
b vígt, og þeir skulu einmitt fylgja 
þessari aðferð. Amen.

25. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Harmony, Penn-
sylvaníu, í júlí 1830 (sjá formála að kafla 24). Þessi opinberun birtir 
Emmu Smith, eiginkonu spámannsins, vilja Drottins.
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 8 a LR Handayfirlagning.
 9 a LR Köllun, kallaður af 

Guði;  
Spámaður.

  b LR Opinberun;  
Spádómur, spá.

 10 a LR Auðugur, auður;  
Ágirnd.

  b LR Veraldarhyggja.

  c Et 12:4.
 11 a LR Lofsöngur.
 12 a 1 Kro 16:9.  

LR Syngja.
  b LR Hjarta.
 14 a LR Hógvær, hógværð.
  b LR Drambsemi.
 15 a LR Kóróna;  

Upphafning.

  b LR Réttlátur, réttlæti.
  c Jóh 7:34.
 16 a K&S 1:38.
26 1 a LR Ritningar — Gildi 

ritninganna.
  b K&S 24:3; 37:2.
 2 a 1 Sam 8:7;  

Mósía 29:26.  
LR Almenn samþykkt.

8 Því að hann skal leggja a hendur 
yfir þig og þú skalt meðtaka heil-
agan anda, og þú skalt nýta tíma 
þinn til skrifta og mikils lærdóms.

9 Og þú þarft ekki að óttast, því 
að eiginmaður þinn mun styðja 
þig í kirkjunni. Því að fyrir hana 
er a köllun hans, svo að allt, sem 
ég vil, megi b opinberað þeim, í 
samræmi við trú þeirra.

10 Og sannlega segi ég þér, að 
þú skalt leggja til hliðar a það, sem 
þessa b heims er, og c leita þess, sem 
betra er.

11 Og þér skal einnig falið val á 
heilögum a sálmum, sem mér er 
þóknanlegt að hafa í kirkju minni, 
eins og það verður gefið þér.

12 Því að sál mín hefur unun af 

a söng b hjartans, já, söngur hinna 
réttlátu er bæn til mín, og henni 
mun svarað með blessun yfir 
höfuð þeirra.

13 Lyft því upp hjarta þínu og 
fagna og hald fast við þá sáttmála, 
sem þú hefur gjört.

14 Hald áfram í a hógværð og gæt 
þín á b ofurdrambi. Lát sálu þína 
gleðjast yfir eiginmanni þínum 
og þeirri dýrð, sem yfir hann mun 
koma.

15 Hald ávallt boðorð mín, og þú 
munt hljóta a kórónu b réttlætisins. 
En gjörir þú það ei, c kemst þú ekki 
þangað, sem ég er.

16 Og sannlega, sannlega segi 
ég þér, að þetta er a rödd mín til 
allra. Amen.

26. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith, Oliver Cowdery og John 
Whitmer í Harmony, Pennsylvaníu, í júlí 1830 (sjá formála að kafla 24).

1, Þeim er sagt að nema ritningarnar 
og prédika; 2, Lögmál almennrar sam-
þykktar staðfest.

Sjá, ég segi yður, að þér skuluð 
helga tíma yðar því að a nema ritn-
ingarnar, og prédika og styrkja 
kirkjuna í b Colesville, og yrkja 

land yðar eins og með þarf, þar til 
þér farið vestur til að halda næstu 
ráðstefnu. Og þá mun yður sagt 
hvað gjöra skal.

2 Og allt skal gjört með a almennri 
samþykkt í kirkjunni, með heitum 
bænum og trú, því að allt skuluð 
þér meðtaka í trú. Amen.
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27 1 a He 3:29;  
K&S 6:2.

 2 a LR Sakramenti.
  b LR Dýrð.
  c LR Blóð.
  d LR Fyrirgefning synda.

 5 a Matt 26:29;  
Mark 14:25;  
Lúk 22:18.

  b JS — S 1:30–34.
  c Esek 37:16.  

LR Efraím — Stafur 

Efraíms eða Jósefs.
 6 a LR Elías.
 7 a Lúk 1:17–19.
  b Lúk 1:13;  

K&S 84:27–28.

27. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Harmony, Pennsylvaníu, 
í ágúst 1830. Vegna undirbúnings guðsþjónustu, þar sem sakramenti 
brauðs og víns skyldi veitt, fór Joseph til að útvega vín. Þá mætti hann 
himneskum sendiboða og fékk þessa opinberun. Var hluti hennar skrif-
aður á þeirri stundu, en það sem eftir var í september sama ár. Vatn er 
nú notað í stað víns á sakramentissamkomum kirkjunnar.

1–4, Táknin, sem notuð skulu við 
sakramentið, gefin; 5–14, Kristur og 
þjónar hans frá öllum ráðstöfunart-
ímum eiga að meðtaka sakramentið; 
15–18, Íklæðist alvæpni Guðs.

Hlýð á rödd Jesú Krists, Drott-
ins þíns, Guðs þíns og lausn-
ara, en orð hans er a lifandi og  
kröftugt.

2  Því að sjá, ég segi þér, að 
það skiptir engu hvað þér etið 
eða drekkið, þegar þér meðtakið 
a sakramentið, ef þér aðeins gjörið 
það með einbeittu augliti á b dýrð 
mína — og minnist fyrir föðurnum 
líkama míns, sem lagður var í söl-
urnar fyrir yður, og c blóðs míns, 
sem úthellt var til d fyrirgefningar 
synda yðar.

3 Þess vegna gef ég yður þau fyr-
irmæli, að þér skuluð ekki kaupa 
vín né sterka drykki af óvinum 
yðar —

4 Þér skuluð þess vegna ekki 
neyta víns, nema það sé nýlagað af 
yður sjálfum, já, í þessu ríki föður 
míns, sem reist skal á jörðu.

5 Sjá, þetta er viska mín, undr-
ist ei, því að stundin kemur, er ég 
mun a drekka af ávexti vínviðarins 
með yður á jörðu og með b Mor-
óní, sem ég hef sent yður til að 
opinbera Mormónsbók, er geymir 
fyllingu hins ævarandi fagnað-
arerindis míns, en honum hef ég 
falið lyklana að heimildunum á 
c staf Efraíms —

6 Og einnig með a Elíasi, sem 
ég hef falið lyklana að endur-
reisn allra hluta, sem talað hefur 
verið um fyrir munn allra hinna 
heilögu spámanna frá upphafi 
veraldar, varðandi hina síðustu  
daga —

7  Og einnig Jóhannesi syni 
Sakaría, þess Sakaría, sem hann 
(a Elías) vitjaði og gaf loforð um, 
að hann skyldi eignast son, og 
nafn hans skyldi vera b Jóhannes 
og hann skyldi fyllast anda  
Elíasar —

8 Þann Jóhannes, sem ég hef 
sent yður, þjónar mínir, Joseph 
Smith yngri og Oliver Cowdery,  
til að vígja yður hinu fyrra 
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 8 a K&S 13.  
LR Aronsprestdæmið.

  b LR Vígja, vígsla.
  c 2 Mós 28:1–3, 41;  

K&S 107:13.
 9 a 1 Kon 17:1–22;  

2 Kon 1–2;  
K&S 2; 110:13–16;  
JS — S 1:38–39.  
LR Elía.

  b LR Ættfræði.
 10 a LR Sáttmáli Abrahams.
 11 a LR Adam.
 12 a JS — S 1:72.  

LR Melkísedeksprest-
dæmi.

  b LR Postuli.
  c Post 1:8.
 13 a Matt 16:19.
  b LR Lyklar 

prestdæmisins.
  c LR Ráðstöfunartími.
  d LR Fagnaðarerindi.
  e Jakob 5:71;  

K&S 43:28–30.
  f Ef 1:9–10;  

K&S 112:30; 124:41.
  g K&S 84:100.
 14 a Jóh 6:37; 17:9, 11;  

3 Ne 15:24;  
K&S 50:41–42; 84:63.

 15 a Róm 13:12;  

Ef 6:11–18.
  b Mal 3:2;  

K&S 87:8.
 16 a Jes 11:5.
  b LR Sannleikur.
  c Jes 59:17.
  d LR Réttlátur, réttlæti.
  e 2 Ne 19:6.
  f K&S 128:19–21.
 17 a 1 Ne 15:24;  

K&S 3:8.
 18 a 1 Ne 13:37;  

K&S 17:8.
  b Jóh 14:3.

a prestdæmi, sem þér hafið með-
tekið, svo að kalla mætti yður og 
b vígja, rétt eins og c Aron —

9 Og einnig a Elía, sem ég hef 
falið lyklana að því valdi að b snúa 
hjörtum feðranna til barnanna og 
hjörtum barnanna til feðranna, 
svo að öll jörðin verði ekki lostin 
banni —

10 Og einnig með Jósef og Jakob 
og Ísak og Abraham, feðrum yðar, 
en með þeim eru a fyrirheitin —

11 Og einnig með Míkael, eða 
a Adam, föður allra, höfðingja allra, 
hinum aldna daganna —

12 Og einnig með Pétri og Jakob 
og Jóhannesi, sem ég hef sent yður, 
og með þeim hef ég a vígt yður og 
staðfest til að vera b postula og sér-
stök c vitni nafni mínu, og halda 
lyklum helgrar þjónustu yðar og 
þess sama, sem ég hef opinberað 
þeim —

13 En þeim hef ég a falið b lykla 
ríkis míns og c ráðstöfun d fagnaðar-
erindisins fyrir e síðustu tímana, og 
fyrir f fyllingu tímanna, en þá mun 
ég safna öllu saman í g eitt, bæði 
því sem er á himni og á jörðu —

14 Og einnig með öllum þeim, 
sem faðir minn hefur a gefið mér 
úr heiminum.

15 Lyftið þess vegna hjörtum 
yðar og fagnið, girðið lendar yðar 
og klæðist a alvæpni mínu, svo 
að þér fáið staðist hinn illa dag, 
eftir að hafa gjört allt til að fá  
b staðist.

16  Standið þess vegna með 
lendar yðar a girtar b sannleik-
anum, klæddir c brynju d réttlæt-
isins og með fætur yðar skóaða 
undirbúningi e friðarboðskaparins, 
sem ég hef sent f engla mína til að 
fela yður —

17 Og berið skjöld trúarinnar, 
en með honum getið þér að 
engu gjört a glóandi örvar hinna 
ranglátu —

18 Og takið hjálm sáluhjálpar-
innar og sverð anda míns, sem ég 
mun úthella yfir yður, og orð mitt, 
sem ég opinbera yður, og verið 
einhuga varðandi allt, sem þér 
biðjið mig um, og staðfastir þar 
til ég kem, og þér verðið a hrifnir 
upp, að þar sem ég er skuluð þér 
b og vera. Amen.
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28 1 a K&S 20:3.
  b LR Kenna, kennari — 

Kennsla með 
andanum.

  c LR Huggari.
 2 a K&S 35:17–18; 43:4.
  b 2 Ne 3:14–20. 

   LR Joseph Smith yngri.
 3 a LR Aron, bróðir Móse.
  b LR Vald.
 4 a 2 Mós 4:12–16;  

K&S 24:5–6.
 7 a K&S 64:5; 84:19.
  b LR Leyndardómar 

Guðs.
 8 a 2 Ne 3:18–22;  

K&S 30:5–6; 32:1–3.
  b K&S 3:19–20.
 9 a K&S 57:1–3.
  b K&S 52:42–43.  

LR Síon.

28. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Olivers Cowdery, 
í Fayette, New York, í september 1830. Hiram Page, meðlimur kirkj-
unnar, átti ákveðinn stein og taldi sig fá opinberanir með hans hjálp 
varðandi uppbyggingu Síonar og fyrirkomulag kirkjunnar. Nokkrir 
meðlimir höfðu látið blekkjast vegna þessarar fullyrðingar og jafnvel 
Oliver Cowdery varð ranglega fyrir áhrifum þar af. Stuttu fyrir boðaða 
ráðstefnu leitaði spámaðurinn einlæglega til Drottins varðandi málið 
og þessi opinberun fylgdi.

1–7, Joseph Smith heldur lyklum að 
leyndardómunum, og aðeins hann 
fær opinberanir fyrir kirkjuna; 8–10, 
Oliver Cowdery skal prédika fyrir 
Lamanítum; 11–16, Satan blekkti 
Hiram Page og veitti honum falskar 
opinberanir.

Sjá, ég segi þér, a Oliver, að þér 
mun gefast það, að kirkjan hlýði 
á allt, sem þú b kennir henni með 
c huggaranum, varðandi opinber-
anir og boðorð þau, sem ég hef 
gefið.

2 En sjá, sannlega, sannlega segi 
ég þér, að a enginn skal útnefndur 
til að meðtaka boð og opinberanir 
í þessari kirkju, nema þjónn minn 
b Joseph Smith yngri, því að hann 
meðtekur það, rétt eins og Móse.

3 Og þú skalt hlýðinn því, sem 
ég mun gefa honum, alveg eins 
og a Aron, og boða kirkjunni af 
trúmennsku, með krafti og b valdi, 
boðorðin og opinberanirnar.

4 Og hvenær sem huggarinn 

leiðir þig til að a tala eða kenna, 
eða alltaf þegar kirkjunni er boðið 
það, mátt þú gjöra það.

5 En þú skalt ekki skrifa bjóð-
andi, heldur af visku —

6 Og þú skalt ekki segja honum 
fyrir verkum, sem yfir þig og kirkj-
una er settur —

7 Því að ég hef gefið honum 
a lykla þeirra b leyndardóma og 
opinberana, sem innsigluð eru, 
þar til ég útnefni þeim annan í 
hans stað.

8 Og sjá, nú segi ég þér að fara 
til a Lamanítanna og prédika b fagn-
aðarerindi mitt meðal þeirra. Og 
meðtaki þeir kenningar þínar skalt 
þú stofna kirkju mína þeirra á 
meðal; og þú munt hljóta opin-
beranir, en ekki skrifa þær niður 
sem boðorð.

9 Og sjá nú, ég segi þér, að það 
hefur ekki verið opinberað og 
enginn maður veit hvar a borgin 
b Síon skal reist, en það mun 
gefið síðar. Sjá, ég segi þér, að 
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1–8, Kristur safnar saman sínum 
kjörnu; 9–11, Við komu hans hefst 
Þúsund ára ríkið; 12–13, Hinir tólf 
munu dæma alla Ísraelsþjóð; 14–21, 
Tákn, plágur og eyðing verður undan-
fari síðari komunnar; 22–28, Síðasta 
upprisan og lokadómurinn fylgja í 
kjölfar Þúsund ára ríkisins; 29–35, 
Allt er andlegt fyrir Drottni; 36–39, 
Djöflinum og herskörum hans var 
varpað frá himni til að freista manns-
ins; 40–45, Fallið og friðþægingin 

færir sáluhjálp; 46–50, Lítil börn eru 
endurleyst fyrir friðþæginguna.

Hlýðið á rödd Jesú Krists, lausn-
ara yðar, hins mikla a Ég Er, en 
b miskunnsamur armur hans hefur 
c friðþægt fyrir syndir yðar —

2 Sem a safna mun fólki sínu 
saman, líkt og þegar hæna safnar 
ungum sínum undir vængi 
sér, já, öllum þeim, sem hlýða 
vilja rödd minni og b auðmýkja  

 11 a Matt 18:15.
  b Op 20:10.
  c K&S 43:5–7.
 13 a LR Almenn samþykkt.
 15 a 2 Ne 32:3, 5.

29 1 a LR ÉG ER.
  b LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
  c LR Friðþægja, 

friðþæging.

 2 a Matt 23:37;  
3 Ne 10:4–6.

  b LR Auðmjúkur, 
auðmýkt.

það mun verða við landamörk  
Lamaníta.

10 Þú skalt ekki yfirgefa þennan 
stað fyrr en eftir ráðstefnuna, og 
þjónn minn Joseph skal með rödd 
hennar tilnefndur í forsæti hennar, 
og því, sem hann segir þér, skalt 
þú skýra frá.

11  Og enn fremur skalt þú 
taka bróður þinn, Hiram Page, 
og segja honum í a einrúmi, að 
það, sem hann hefur skrifað 
eftir þessum steini, sé ekki frá 
mér komið og að b Satan c blekki  
hann —

12  Því að sjá, honum hefur 
ekki verið útnefnt þetta, og ekki 
skal heldur nokkrum í kirkjunni 

útnefnt það, sem er í mótsögn við 
sáttmála hennar.

13 Því að allt verður að gjör-
ast með reglu og með a almennri 
samþykkt kirkjunnar og með 
trúarbæn.

14 Og þú skalt aðstoða við að 
jafna allt þetta í samræmi við sátt-
mála kirkjunnar, áður en þú leggur 
upp í ferð þína til Lamaníta.

15 Og frá þeim tíma er þú leggur 
af stað og til þess tíma er þú snýrð 
aftur, mun þér a gefið hvað gjöra 
skal.

16 Og öllum stundum skalt þú 
ljúka upp munni þínum og boða 
fagnaðarerindi mitt með gleði-
hljómi. Amen.

29. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith, að viðstöddum sex 
öldungum, í Fayette, New York, í september 1830. Þessi opinberun var 
gefin nokkrum dögum fyrir ráðstefnuna, sem hófst 26. september 1830.
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 3 a LR Fyrirgefa.
 4 a Al 29:1–2;  

K&S 19:37; 30:9.
 5 a Matt 18:20;  

K&S 6:32; 38:7; 
88:62–63.

  b LR Málsvari.
  c LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
 6 a Matt 21:22;  

Jóh 14:13.
  b Mark 11:24.
  c 3 Ne 27:1–2;  

K&S 84:1.
 7 a LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  b Mark 13:20;  

K&S 84:34.  
LR Kjörinn, hinir 
kjörnu.

  c Al 5:37–41.
  d LR Hjarta.
 8 a K&S 45:64–66; 57:1.
  b K&S 58:6–9; 78:7.
  c K&S 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 Ne 20:33;  

3 Ne 25:1.  
LR Drambsemi.

  b Nahúm 1:10;  
Mal 4:1;  

1 Ne 22:15, 23;  
JS — S 1:37.

  c K&S 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
LR Jörð — Hreinsun 
jarðar.

 10 a LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 11 a JS — M 1:37.
  b LR Réttlátur, réttlæti.
  c LR Jesús Kristur — 

Þúsund ára ríki Krists;  
Þúsundáraríkið.

 12 a LR Postuli.

sig fyrir mér og ákalla mig í mátt-
ugri bæn.

3 Sjá, sannlega, sannlega segi 
ég yður, að á þessari stundu eru 
syndir yðar a fyrirgefnar; þess 
vegna móttakið þér þetta. En hafið 
hugfast að syndga ei framar, svo 
að ólán hendi yður ekki.

4  Sannlega segi ég yður, að 
þér eruð útvaldir úr heim-
inum til að boða fagnaðarerindi 
mitt með gleðiröddu, sem með 
a lúðurhljómi.

5 Lyftið hjörtum yðar og gleðjist, 
því að ég er a mitt á meðal yðar og 
er b málsvari yðar hjá föðurnum. 
Og það er hans velþóknun að gefa 
yður c ríkið.

6 Og eins og skrifað stendur: 
Hvers sem þér a biðjið í b trú, 
c sameinaðir í bæn samkvæmt 
mínum boðum, það mun yður  
gefast.

7 Og þér eruð kallaðir til að gjöra 
a samansöfnun minna b kjörnu að 
veruleika, því að mínir kjörnu 
c heyra raust mína og herða eigi 
d hjörtu sín —

8 Sú ákvörðun hefur þess vegna 
komið frá föðurnum, að þeim 

skuli a safnað á einn stað í þessu 
landi til að b búa hjörtu sín undir 
og vera að öllu leyti viðbúnir þeim 
degi, er c andstreymi og eyðing 
kemur yfir hina ranglátu.

9 Því að stundin er nálæg og dag-
urinn í nánd, þegar jörðin verður 
fullþroskuð. Og allir hinir a dramb-
látu og þeir sem breyta ranglát-
lega verða sem b hálmleggir og ég 
mun c brenna þá upp, segir Drott-
inn hersveitanna, svo að ranglæti 
verði ekki á jörðu —

10 Því að stundin er nálæg og 
það, sem postular mínir a mæltu, 
hlýtur að uppfyllast, því að það, 
sem þeir sögðu, mun verða —

11 Því að ég mun opinbera mig 
frá himni í veldi og mikilli dýrð 
ásamt öllum a herskörum himins 
og dvelja í b réttlæti meðal manna 
á jörðu í c þúsund ár, og hinir rang-
látu munu ekki standa.

12 Og enn, sannlega, sannlega 
segi ég yður, og það er gefið sem 
föst ákvörðun, að vilja föðurins, að 
a postular mínir, hinir tólf, sem með 
mér voru í helgri þjónustu minni 
í Jerúsalem, skulu standa mér 
til hægri handar, þegar ég kem í 
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b eldstólpa, klæddir skikkjum rétt-
lætisins með kórónur á höfðum 
sér, í c dýrð, já, eins og ég, til að 
d dæma alla Ísraelsætt, já, alla þá, 
sem hafa elskað mig og haldið 
boðorð mín, en enga aðra.

13 Því að a básúna skal hljóma 
lengi og hátt, rétt eins og á Sínaí-
fjalli, og gjörvöll jörðin mun skjálfa 
og þeir munu b ganga fram — já, 
einmitt hinir c dauðu, sem dóu í 
mér, til að meðtaka d kórónu rétt-
lætisins og klæðast, e já, eins og 
ég, og vera með mér, svo að vér 
megum verða eitt.

14 En sjá, ég segi yður, að áður 
en þessi mikli a dagur rennur upp 
mun b sólin sortna og tunglið 
breytast í blóð og stjörnurnar 
falla af himni, og enn stærri c tákn 
verða á himni uppi og á jörðu  
niðri —

15  Og það verður grátur og 
a kvein á meðal herskara manna —

16 Og kröftug a haglhríð skal send 
yfir til að tortíma gróðri jarðar.

17  Og svo ber við, að vegna 
ranglætis heimsins mun ég a refsa 
hinum b ranglátu, þar eð þeir vilja 

eigi iðrast, því að bikar réttlátrar 
reiði minnar er fullur. Því að sjá, 
c blóð mitt mun ekki hreinsa þá, ef 
þeir hlusta eigi á mig.

18 Þess vegna mun ég, Drott-
inn Guð, senda flugur yfir jörð-
ina, sem setjast munu að íbúum 
hennar og eta hold þeirra og valda 
því að maðkar þekja þá —

19 Og tungur þeirra skulu þagna, 
svo að þeir geti ekki a mælt gegn 
mér. Og hold þeirra skal falla af 
beinum þeirra og augu þeirra úr 
augnatóftunum —

20 Og svo ber við, að a dýr skóg-
arins og fuglar loftsins munu rífa 
þá í sig.

21 Og hinni miklu og a viður-
styggilegu kirkju, sem er b skækja 
allrar jarðarinnar, skal varpað 
niður með c eyðandi eldi, sam-
kvæmt því sem mælt er af munni 
Esekíels spámanns, sem talaði um 
þessa hluti, er enn hafa ekki átt sér 
stað, en, sem ég lifi, munu vissu-
lega d verða, því að viðurstyggðin 
skal ekki sitja við völd.

22 Og sannlega, sannlega segi ég 
yður enn, að þegar a þúsund árin 

 12 b Jes 66:15–16;  
K&S 130:7; 133:41.

  c LR Dýrð;  
Jesús Kristur — Dýrð 
Jesú Krists.

  d Matt 19:28;  
Lúk 22:30;  
1 Ne 12:9;  
Morm 3:18–19.

 13 a K&S 43:18; 45:45.
  b K&S 76:50.
  c K&S 88:97; 133:56.
  d LR Kóróna;  

Upphafning.
  e K&S 76:94–95; 

84:35–39.
 14 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  b Jóel 2:10;  

JS — M 1:33.
  c LR Tákn tímanna.
 15 a Matt 13:42.
 16 a Esek 38:22;  

Op 11:19; 16:21.
 17 a Op 16:7–11;  

2 Ne 30:10;  
JS — M 1:53–55.  
LR Hefnd.

  b LR Ranglátur, ranglæti.
  c 1 Jóh 1:7;  

Al 11:40–41;  
K&S 19:16–18.

 19 a Sak 14:12.
 20 a Jes 18:6;  

Esek 39:17;  
Op 19:17–18.

 21 a LR Djöfull — Kirkja 
djöfulsins.

  b Op 19:2.
  c Jóel 1:19–20; 2:3;  

K&S 97:25–26.  
LR Jörð — Hreinsun 
jarðar.

  d K&S 1:38.
 22 a LR Þúsundáraríkið.
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 22 b Op 20:3;  
K&S 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Matt 24:14.  
LR Heimur — 
Heimsendir.

  b Matt 24:35;  
JS — M 1:35.

  c LR Jörð — Lokaástand 
jarðar.

 24 a Op 21:1–4.
 25 a Al 40:23.

 26 a LR Adam;  
Míkael.

  b LR Erkiengill.
  c 1 Kor 15:52–55.
  d LR Ódauðlegur, 

ódauðleiki;  
Upprisa.

  e Jóh 5:28–29.
 27 a LR Réttlátur, réttlæti.
  b Matt 25:33.  

LR Lokadómur.
 28 a Matt 25:41;  

K&S 29:41.
  b K&S 43:33.
  c LR Djöfull.
 29 a Jóh 7:34;  

K&S 76:112.
 30 a Matt 19:30;  

1 Ne 13:42.
 31 a LR Skapa, sköpun.
  b HDP Móse 3:4–5.
 32 a LR Andleg sköpun.
 33 a Sálm 111:7–8;  

HDP Móse 1:4.

eru á enda runnin og menn fara 
að nýju að afneita Guði sínum, þá 
mun ég þyrma jörðunni b skamma 
stund —

23 Og a endirinn mun koma og 
himni og jörð mun eytt og þau 
b líða undir lok og það verður nýr 
himinn og c ný jörð —

24 Því að allt hið aldna mun 
a líða undir lok og allt verður 
nýtt, jafnvel himinn og jörð og 
öll fylling þeirra, bæði menn og 
skepnur, fuglar loftsins og fiskar 
sjávarins —

25 En hvorki skal glatast eitt ein-
asta a hár né hið minnsta duftkorn, 
því að það er verk handa minna.

26 En sjá, sannlega segi ég yður: 
Áður en jörðin líður undir lok, 
mun a Míkael b erkiengill minn 
þeyta c básúnu sína, og þá munu 
allir hinir dauðu d vakna, því 
að grafir þeirra munu opnast 
og þeir e ganga fram — já, hver  
og einn.

27  Og hinum a réttlátu mun 
safnað mér til b hægri handar 
til eilífs lífs, en fyrir hina rang-
látu mér til  vinstri  handar 
mun ég blygðast mín gagnvart  
föðurnum —

28 Þess vegna mun ég segja við 

þá: a Farið frá mér, þér bölvaðir, í 
hinn ævarandi b eld, sem fyrirbú-
inn er c djöflinum og englum hans.

29 Og sjá, nú segi ég yður: Aldrei 
nokkurn tíma hef ég af eigin 
munni sagt, að þeir skyldu snúa 
aftur, því að a þangað sem ég er 
geta þeir ekki komið, því að þeir 
hafa engan kraft.

30 En minnist þess, að alla mína 
dóma hef ég enn ekki birt mönn-
unum. Og eins og orðin hafa 
gengið fram af munni mínum svo 
skulu þau uppfyllast, svo að hinir 
a fyrstu verði síðastir og hinir síð-
ustu verði fyrstir í öllu því, sem ég 
hef skapað með orði krafts míns, 
sem er kraftur anda míns.

31 Því að með krafti anda míns 
a skapaði ég þá, já, alla hluti, bæði 
b andlega og stundlega —

32 Fyrst a andlega, þá stundlega, 
sem er upphaf verks míns; og 
síðan, fyrst stundlega og þá and-
lega, sem er lok verks míns.

33 Þannig tala ég til yðar, svo að 
þér fáið eðlilega skilið, en gagn-
vart sjálfum mér eiga verk mín 
hvorki a endi né upphaf. En þetta 
er gefið yður, svo að þér fáið skilið, 
vegna þess að þér hafið beðist þess 
og eruð einhuga.

KENNING OG SÁTTMÁLAR 29:23–3355



 35 a LR Sjálfræði.
  b LR Boðorð Guðs.
 36 a K&S 76:25–26;  

HDP Móse 4:1–4.
  b LR Ráð eða þing á 

himnum.
  c LR Heiður.
  d Jes 14:12–14;  

K&S 76:28–29.
  e Op 12:3–4.
  f K&S 38:1; 45:1.  

LR Fortilvera.
  g LR Sjálfræði.
 37 a LR Djöfull.

  b 2 Pét 2:4;  
Júd 1:6;  
HDP Móse 7:26.  
LR Englar.

 38 a LR Helja.
 39 a HDP Móse 4:3–4.  

LR Freista, freisting.
  b HDP Móse 6:55.
 40 a 1 Mós 3:6;  

HDP Móse 4:7–13.
  b 2 Ne 10:24;  

Mósía 16:3–5;  
Al 5:41–42.

 41 a LR Fall Adams og Evu.

  b LR Eden.
  c LR Dauði, andlegur.
  d Al 40:26.
  e K&S 29:27–28; 

76:31–39.
 42 a 2 Ne 2:21.  

LR Dauði, líkamlegur.
  b Al 12:28–30.
  c LR Iðrast, iðrun.
  d LR Endurleysa, 

endurleystur, 
endurlausn.

  e HDP Móse 5:6–8.
 43 a Al 12:24; 42:10.

34 Sannlega segi ég yður þess 
vegna, að allt er andlegt fyrir mér, 
og aldrei hef ég gefið yður stund-
legt lögmál, né nokkrum manni, 
né heldur mannanna börnum eða 
Adam, föður yðar, sem ég skapaði.

35 Sjá, ég gaf honum a sjálfræði 
og ég gaf honum boðorð, en 
ekkert stundlegt boðorð gaf ég 
honum, því að b boðorð mín eru 
andleg. Þau eru hvorki náttúrleg 
né stundleg, hvorki holdleg né 
munúðarleg.

36 Og svo bar við, að Adam, sem 
freistaðist af djöflinum — því að 
sjá, a djöfullinn var til á undan 
Adam, því að hann b reis gegn mér 
og sagði: Veit mér c heiður þinn, 
sem er d kraftur minn. Og e þriðja 
hluta af f herskörum himins sneri 
hann einnig gegn mér vegna g sjálf-
ræðis þeirra —

37 Og þeim var varpað niður og 
þannig urðu a djöfullinn og b englar 
hans til —

38 Og sjá, þeim var fyrirbúinn 
staður frá upphafi, og sá staður 
er a helja.

39 Og þess vegna hlaut svo að 
verða, að djöfullinn a freistaði 
mannanna barna, ella væri ekki 

um neitt sjálfræði þeirra að ræða. 
Því að ef þeir kynnast aldrei hinu 
b beiska geta þeir ekki þekkt hið 
sæta —

40 Því bar svo við, að djöfullinn 
freistaði Adams og hann neytti 
hins forboðna a ávaxtar og braut 
boðorðið og varð þannig b undir-
gefinn vilja djöfulsins, vegna þess 
að hann lét undan freistingunni.

41 Þess vegna lét ég, Drottinn, 
a vísa honum burt úr aldingarð-
inum b Eden, úr návist minni, 
vegna brots hans. Og þannig varð 
hann c andlega dauður, sem er hinn 
fyrsti dauði, já, hinn sami dauði og 
er hinn d síðasti dauði, sem er and-
legur, og verður felldur yfir hinum 
ranglátu, þegar ég mun segja: Vík 
burt, þér e bölvaðir.

42 En sjá, ég segi yður að ég, 
Drottinn Guð, veitti Adam og 
niðjum hans að þeir skyldu ekki 
a deyja stundlegum dauða fyrr en 
ég, Drottinn Guð, sendi b engla til 
að boða þeim c iðrun og d endur-
lausn, fyrir trú á nafn míns e ein-
getna sonar.

43 Og þannig útnefndi ég, Drott-
inn Guð, manninum sinn a reynslu-
tíma — svo að með líkamsdauða 
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 43 b LR Upprisa.
  c HDP Móse 1:39.  

LR Ódauðlegur, 
ódauðleiki.

  d LR Eilíft líf.
 44 a K&S 19:7–12.  

LR Fordæming.
 45 a Jóh 3:18–20;  

K&S 93:31–32.
  b Mósía 2:32–33;  

Al 3:26–27; 5:41–42; 
30:60.

 46 a Moró 8:8, 12;  
K&S 93:38.  
LR Barn, börn.

  b K&S 74:7.  
LR Endurleysa, 
endurleystur, 
endurlausn.

 47 a LR Freista, freisting.

  b LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

 48 a K&S 68:25.
 50 a K&S 137:7–10.  

LR Skilningur.
30 1 a LR David Whitmer.
  b Post 5:29.
  c 2 Kro 16:7–9.
 2 a K&S 25:10.

hans mætti b reisa hann upp í 
c ódauðleika til d eilífs lífs, já, alla 
þá, sem trúa munu —

44 En þá, sem ekki trúa, til ei-
lífrar a fordæmingar, því að ekki 
er unnt að endurleysa þá frá and-
legu falli sínu, vegna þess að þeir 
iðrast ekki —

45 Því að þeir elska myrkrið 
meira en ljósið og a verk þeirra 
eru ill, og þeir hljóta b laun sín hjá 
þeim, sem þeir kjósa að hlýða.

46 En sjá, ég segi yður, að lítil 
a börn eru b endurleyst frá grund-
völlun veraldar, fyrir minn 
eingetna —

47 Þau geta því ekki syndgað, 

því að Satan er ekki gefið vald til 
að a freista lítilla barna fyrr en þau 
fara að verða b ábyrg gjörða sinna 
gagnvart mér —

48 Því að það er þeim gefið, 
já, eins og ég vil og eins og mér 
hentar, svo að mikils verði krafist 
af a feðrum þeirra.

49 Og enn segi ég yður: Hef ég 
ekki boðið öllum, sem vitneskjuna 
hafa, að iðrast?

50 En í mínu valdi er að breyta 
gagnvart þeim, sem engan a skiln-
ing hefur, samkvæmt því sem 
skrifað stendur. Og nú boða ég 
yður ekkert fleira á þessari stundu. 
Amen.

30. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Davids Whitmer, 
Peters Whitmer yngri og Johns Whitmer í Fayette, New York, í sept-
ember 1830, eftir þriggja daga ráðstefnu í Fayette, en áður en öldungar 
kirkjunnar skildu. Í upphafi var hún birt sem þrjár opinberanir, sem 
spámaðurinn sameinaði síðan í eina heild fyrir útgáfu Kenningar og 
sáttmála árið 1835.

1–4, David Whitmer er agaður fyrir 
að þjóna ekki af kostgæfni; 5–8, Peter 
Whitmer yngri skal fara með Oliver 
Cowdery í trúboðsferð til Lamaníta; 
9–11, John Whitmer er kallaður til að 
prédika fagnaðarerindið.

Sjá, ég segi þér, a David, að þú hefur 
b óttast manninn og ekki c treyst á 
styrk frá mér eins og þér bar.

2  En hugur þinn hefur hvílt 
meir á hinu a jarðneska en á því, 
sem mitt er, skapara þíns, og á  
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þeirri helgu þjónustu, sem þú 
hefur verið kallaður til. Og þú 
hefur ekki gefið gaum að anda 
mínum og þeim, sem yfir þig voru 
settir, heldur látið þá hafa áhrif á 
þig, sem engin boð hafa fengið 
frá mér.

3 Þess vegna ert þú látinn einn 
um að spyrja mig og a íhuga það, 
sem þú hefur móttekið.

4 Og heimili þitt skal vera í húsi 
föður þíns, þar til ég gef þér frek-
ari fyrirmæli. Og þú skalt rækja 
andlega a þjónustu í kirkjunni og 
fyrir heiminum og á nærliggjandi 
svæðum. Amen.

5 Sjá, ég segi þér, a Peter, að þú 
skalt leggja upp í b ferð með bróður 
þínum, Oliver, því að sá c tími er 
kominn, sem mér er hentugur, að 
þú ljúkir upp munni þínum og 
boðir fagnaðarerindi mitt. Óttastu 
þess vegna ekki, en gef d gaum 
að þeim orðum og ráðleggingum 
bróður þíns, sem hann mun gefa 
þér.

6 Og tak þátt í öllum þrengingum 
hans og lyft stöðugt hjarta þínu 

til mín í trú og bæn fyrir lausn 
hans og þinni, því að ég hef gefið 
honum kraft til að byggja upp 
a kirkju mína á meðal b Lamaníta —

7 Og engan hef ég útnefnt ráð-
gjafa a yfir hann í kirkjunni, varð-
andi mál kirkjunnar, annan en 
bróður hans, Joseph Smith yngri.

8 Gef því gaum að þessu og ver 
kostgæfinn við að halda boðorð 
mín, og þú skalt blessaður með 
eilífu lífi. Amen.

9 Sjá, ég segi þér þjónn minn 
John, að þú skalt héðan í frá 
a boða fagnaðarerindi mitt sem 
með b lúðurhljómi.

10 Og þú skalt starfa hjá bróður 
þínum Philip Burrough og á svæð-
inu þar í kring. Já, hvar sem heyr-
ast má til þín, þar til ég býð þér að 
fara þaðan.

11 Og allt starf þitt skal héðan 
í frá helgað Síon, af allri sálu 
þinni. Já, þú skalt ætíð ljúka upp 
munni þínum fyrir málstað minn, 
og a óttast ekki hvað b maðurinn 
getur gjört, því að ég er c með þér.  
Amen.

 3 a LR Íhuga, ígrunda.
 4 a LR Þjónn;  

Þjónusta.
 5 a LR Peter Whitmer 

yngri.
  b K&S 32:1–3.
  c K&S 11:15.
  d LR Ráðgjöf;  

Stuðningur við 
kirkjuleiðtoga.

 6 a LR Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga 
heilögu.

  b K&S 3:20; 49:24.  
LR Lamanítar.

 7 a K&S 20:2–3.

 9 a K&S 15:6.
  b K&S 33:2.
 11 a LR Hugrekki, 

hugrakkur;  
Ótti.

  b Jes 51:7.
  c Matt 28:19–20.

31. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Thomasar B. 
Marsh í september 1830. Þetta átti sér stað strax eftir ráðstefnu kirkj-
unnar (sjá formála að kafla 30). Thomas B. Marsh hafði verið skírður 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 30:3–11 58



31 1 a LR Thomas B. Marsh.
 3 a Jes 52:7;  

Lúk 2:10–11;  
Mósía 3:3–5.

 4 a Mósía 18:19;  
K&S 42:12; 52:36.

  b K&S 4:4–6.
 5 a Op 14:15.
  b LR Fyrirgefa.

  c K&S 79:3.
  d Lúk 10:3–11;  

K&S 75:24.
 7 a LR Trúskipti, 

trúskiptingur.
 8 a K&S 81:5; 108:7.
 9 a LR Þolinmæði, þolgæði.
  b LR Andstreymi.
  c LR Fjölskylda — Ábyrgð 

foreldra.
 11 a LR Heilagur andi;  

Huggari.
 12 a 3 Ne 18:17–21.  

LR Bæn.
  b LR Freista, freisting.
 13 a LR Standast.
  b Matt 28:20.

1–6, Thomas B. Marsh er kallaður til 
að boða fagnaðarerindið og er fullviss-
aður um velfarnað fjölskyldu sinnar; 
7–13, Honum er ráðlagt að vera 
þolinmóður, biðja stöðugt og fylgja 
huggaranum.

a Thomas, sonur minn, blessaður 
ert þú vegna trúar þinnar á verk 
mitt.

2 Sjá, þú hefur liðið margskonar 
þrengingar vegna fjölskyldu 
þinnar. Engu að síður mun ég 
blessa þig og fjölskyldu þína, já, 
börn þín, og sá dagur kemur er 
þau munu trúa og þekkja sann-
leikann og sameinast þér í kirkju 
minni.

3 Lyft upp hjarta þínu og fagna, 
því að stund ætlunarverks þíns 
er upp runnin og tunga þín skal 
losuð og þú skalt boða þessari 
kynslóð a gleðitíðindi og mikinn 
fögnuð.

4 Þú skalt a boða það, sem opin-
berað hefur verið þjóni mínum, 
Joseph Smith yngri. Frá þessari 
stundu skalt þú byrja að prédika, 
já, að uppskera akur minn, sem 
þegar er b hvítur til brennunnar.

5  a Beit sigð þinni því af allri 
sálu þinni og syndir þínar eru 

þér b fyrirgefnar og bak þitt skal 
hlaðið c kornbindum, því að 
verður er d verkamaðurinn launa 
sinna. Fjölskylda þín skal þess  
vegna lifa.

6 Sjá, sannlega segi ég þér, far að-
eins frá henni stutta hríð og boða 
orð mitt, og ég mun búa henni 
stað.

7 Já, ég mun a opna hjörtu fólks-
ins og það mun taka á móti þér. Og 
ég mun stofna kirkju með hendi 
þinni —

8 Og þú skalt a styrkja það og búa 
það undir þann tíma, er því mun 
safnað saman.

9  Ver a þolinmóður í b þreng-
ingum og lasta ekki lastmælendur. 
Stjórna c húsi þínu með hógværð 
og ver staðfastur.

10 Sjá, ég segi þér, að þú skalt 
verða kirkju minni læknir, en ekki 
heiminum, því að hann mun ekki 
taka við þér.

11 Far hvert sem ég vil, og a hugg-
arinn mun segja þér hvað gjöra 
skal og hvert fara skal.

12 a Bið án afláts, svo að þú fallir 
ekki í b freistni og glatir launum 
þínum.

13  Ver a trúr allt til enda og 
tak eftir, ég er b með þér. Þetta 

fyrr í mánuðinum og hafði þegar verið vígður öldungur í kirkjunni, er 
opinberun þessi var gefin.
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 13 c LR Jesús Kristur —  
Vald.

32 1 a LR Parley Parker Pratt.
  b Matt 11:28–30.
 2 a K&S 28:8; 30:5.

  b K&S 3:18–20.
 3 a K&S 58:60.
  b Matt 18:20;  

K&S 6:32; 38:7.
  c LR Málsvari.

 4 a 1 Ne 15:25;  
K&S 84:43–44.

  b K&S 28:2.
  c JS — S 1:74.
  d LR Skilningur.

er ekki orð manns né manna, 
heldur mín orð, sjálfs, Jesú Krists, 

lausnara þíns, fyrir c vilja föðurins.  
Amen.

32. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Parleys P. Pratt og 
Ziba Peterson í Manchester, New York, snemma í október 1830. Mikill 
áhugi og brennandi þrá var meðal öldunganna varðandi Lamanítana, 
en kirkjan hafði lært um blessanir þær, sem Mormónsbók talar um að 
þeim séu ætlaðar. Þar af leiðandi var Drottinn beðinn að segja vilja 
sinn um, hvort öldungarnir skyldu nú sendir til ættflokka indíánanna 
í vestri. Opinberunin fylgdi.

1–3, Parley P. Pratt og Ziba Pet-
erson eru kallaðir til að prédika 
fyrir Lamanítunum og fylgja Oliver 
Cowdery og Peter Whitmer yngri; 
4–5, Þeir eiga að biðja um skilning 
á ritningunum.

Og varðandi þjón minn a Parley P. 
Pratt, sjá, ég segi honum nú, að 
svo sannlega sem ég lifi vil ég að 
hann boði fagnaðarerindi mitt, 
b læri af mér og verði hógvær og 
af hjarta lítillátur.

2 Og það sem ég hef útnefnt 
honum er, að hann a fari með 
þjónum mínum, Oliver Cowdery 

og Peter Whitmer yngri, út í 
óbyggðirnar til b Lamanítanna.

3 Og a Ziba Peterson skal einnig 
fara með þeim. Og ég mun sjálfur 
fara með þeim og vera b mitt á 
meðal þeirra. Og ég er c málsvari 
þeirra hjá föðurnum, og ekkert 
mun á þeim sigrast.

4 Og þeir skulu gefa a gaum að 
því, sem ritað er, og ekki gera 
kröfu til annarra b opinberana, og 
þeir skulu biðja án afláts um að ég 
c afhjúpi það, þannig að þeir d skilji.

5 Og þeir skulu gefa gaum að 
orðum þessum án léttúðar, og ég 
mun blessa þá. Amen.

33. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Ezra Thayre og 
Northrops Sweet í Fayette, New York, í október 1830. Við kynningu 
þessarar opinberunar staðfestir saga Josephs Smith, að „Drottinn. . . 
er ávallt reiðubúinn að leiðbeina þeim, sem af kostgæfni leita í trú.“
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33 1 a Hebr 4:12;  
He 3:29–30.

  b Al 18:32; K&S 6:16.
 2 a Jes 58:1.
 3 a Jóh 4:35;  

K&S 4:4; 12:3; 14:3.
  b Matt 20:1–16.
  c Jakob 5:71;  

K&S 43:28.
 4 a LR Víngarður Drottins.

  b 2 Ne 28:2–14;  
Morm 8:28–41.

  c Róm 3:12;  
K&S 35:12.

  d 2 Ne 28:14.
  e LR Prestaslægð.
 5 a LR Kirkja Jesú Krists 

hinna Síðari daga 
heilögu.

  b LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins.
 6 a LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  b 1 Ne 19:15–17.
 8 a K&S 88:81.
  b 2 Ne 1:26–28.
 9 a Sálm 126:6;  

Al 26:3–5; K&S 75:5.
 10 a Matt 3:1–3.
 11 a LR Skírn, skíra.

1–4, Verkamenn eru kallaðir til að 
boða fagnaðarerindið á elleftu stundu; 
5–6, Kirkjan er stofnuð og hinum 
kjörnu skal safnað saman; 7–10, Iðr-
ist, því að himnaríki er í nánd; 11–15, 
Kirkjan er byggð á bjargi fagnaðar-
erindisins; 16–18, Undirbúið komu 
brúðgumans.

Sjá, ég segi yður, þjónar mínir 
Ezra og Northrop: Opnið eyru 
yðar og hlýðið á rödd Drottins 
Guðs yðar, en a orð hans er lifandi 
og máttugt, beittara en tvíeggjað 
sverð, er smýgur í gegnum merg 
og bein, sál og anda, og greinir 
hugsanir og b áform hjartans.

2 Því að sannlega, sannlega segi 
ég yður, að þér eruð kallaðir til 
að hefja upp raust yðar sem með 
a lúðurhljómi, til að boða fagnað-
arerindi mitt spilltri og rangsnú-
inni kynslóð.

3 Því að sjá, a akurinn er þegar 
hvítur til uppskeru, og þetta er 
hin b ellefta stund og í c síðasta sinn 
sem ég mun kalla á verkamenn í 
víngarð minn.

4  Og a víngarður minn hefur 
b spillst gjörsamlega, og enginn 
gjörir c gott utan fáeinir, og þeim 
d skjátlast í mörgum tilvikum 
vegna e prestaslægðar, og allra 
hugir eru spilltir.

5   Og sannlega ,  sannlega 
segi ég yður, að þessa a kirkju 
hef ég b stofnað og kallað út úr 
óbyggðunum.

6 Og einmitt þannig mun ég 
a safna mínum kjörnu saman úr 
öllum b fjórum skautum heimsins, 
öllum þeim, sem trúa munu á mig 
og hlýða rödd minni.

7 Já, sannlega, sannlega segi ég 
yður, að akurinn er þegar hvítur til 
uppskeru. Beitið þess vegna sigð 
yðar og uppskerið af öllum mætti 
yðar, huga og styrk.

8 a Ljúkið upp munni yðar og 
hann skal fyllast, og þér skuluð 
jafnvel verða eins og b Nefí til 
forna, sem ferðaðist frá Jerúsalem 
út í óbyggðirnar.

9 Já, ljúkið upp munni yðar og 
hlífið yður eigi, og bök yðar skulu 
hlaðin a kornbindum, því að tak 
eftir, ég er með yður.

10 Já, ljúkið upp munni yðar og 
hann skal fyllast og segið: a Iðrist, 
iðrist og greiðið Drottni veg og 
gjörið beinar brautir hans, því að 
himnaríki er í nánd —

11 Já, iðrist og látið a skírast, hver 
og einn, til fyrirgefningar synda 
yðar. Já, látið skírast af vatni, og 
síðan kemur skírn af eldi og af 
heilögum anda.

12 Sjá, sannlega, sannlega segi ég 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 33:1–1261



34. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Orsons Pratt, í 
Fayette, New York, 4. nóvember 1830. Bróðir Pratt var þá nítján ára. 
Hann hafði snúist til trúar og verið skírður, þegar hann fyrst heyrði 
boðun hins endurreista fagnaðarerindis hjá eldri bróður sínum, Parley P. 
Pratt, sex vikum fyrr. Þessi opinberun var meðtekin á heimili Peters 
Whitmer eldri.

 12 a 3 Ne 27:13–22.
 13 a LR Bjarg.
  b Matt 16:16–19;  

K&S 10:69–70.
 14 a ÞE K&S 20 (sjá formála 

að kafla 20). K&S 42:13.
 15 a K&S 20:41.
  b LR Handayfirlagning.
  c LR Gjöf heilags anda.
 16 a LR Ritningar.
  b 2 Tím 3:16.

  c Jóh 6:63.
 17 a Matt 25:1–13.  

LR Brúðgumi.
 18 a Op 22:20.  

LR Síðari koma Jesú 
Krists.

34 1 a LR Orson Pratt.
 2 a Jóh 1:1–5.  

LR Ljós, ljós Krists.
 3 a Jóh 3:16; 15:13.  

LR Elska, ást.

  b LR Lausnari.
  c LR Endurleysa, 

endurleystur, 
endurlausn;  
Friðþægja, friðþæging.

  d Jóh 1:9–12;  
Róm 8:14, 16–17;  
HDP Móse 6:64–68.  
LR Synir og dætur 
Guðs.

 4 a Jóh 20:29.

1–4, Hinir staðföstu verða synir Guðs 
með friðþægingunni; 5–9, Boðun 
fagnaðarerindisins greiðir síðari kom-
unni veginn; 10–12, Spádómur fæst 
með krafti heilags anda.

Sonur minn a Orson, hlýð á og 
heyr og tak eftir hvað ég, Drottinn 
Guð, mun til þín mæla, já, sjálfur 
Jesús Kristur, lausnari þinn —

2  a Ljós og líf heimsins, ljós 
sem skín í myrkrinu og myrkrið 
skynjar það ekki —

3  Sem a elskaði svo heiminn, 
að b hann c gaf líf sitt, svo að allir 
þeir, sem trúa myndu, gætu orðið 
d synir Guðs. Þess vegna ert þú 
sonur minn —

4 Og a blessaður ert þú vegna 
trúar þinnar —

yður, þetta er a fagnaðarerindi mitt, 
og hafið hugfast að þeir skulu eiga 
trú á mig, ella geta þeir á engan 
hátt frelsast —

13 Og á þessu a bjargi mun ég 
byggja kirkju mína. Já, á þessu 
bjargi eruð þér byggðir, og ef þér 
eruð stöðugir, munu b hlið heljar 
eigi á yður sigrast.

14  Og þér skuluð hafa hug-
fast að halda a reglur og sáttmála 
kirkjunnar.

15 Og hverja þá, sem trúa, skuluð 
þér a staðfesta í kirkju minni með 

b handayfirlagningu, og ég mun 
veita þeim c gjöf heilags anda.

16 Og Mormónsbók og hinar 
heilögu a ritningar hef ég gefið 
yður til b leiðsagnar, og kraftur 
anda míns c lífgar allt.

17 Verið þess vegna staðfastir og 
biðjið án afláts, látið loga á hreinum 
lömpum yðar og hafið olíu með 
yður, svo að þér séuð reiðubúnir 
við komu a brúðgumans —

18 Því að sjá, sannlega, sannlega 
segi ég yður, að ég a kem skjótt. Já, 
vissulega. Amen.
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35. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í eða 
í grennd við Fayette, New York, 7. desember 1830. Á þessum tíma var 
spámaðurinn næstum daglega önnum kafinn við þýðingu á Biblíunni. 
Þýðingin hófst þegar í júní 1830 og bæði Oliver Cowdery og John Whit-
mer höfðu þjónað sem ritarar. Þar sem þeir höfðu nú verið kallaðir til 
annarra starfa, var Sidney Rigdon kallaður með guðlegri tilnefningu 
til þjónustu sem ritari spámannsins við þetta verk (sjá 20. vers). Sem 
formála að skráningu þessarar opinberunar segir í sögu Josephs Smith: 
„Í desember kom Sidney Rigdon [frá Ohio] til að gjöra fyrirspurn til 
Drottins og með honum var Edward Partridge . . . Stuttu eftir komu 
þessara tveggja bræðra mælti Drottinn þetta.“

 5 a LR Köllun, kallaður  
af Guði.

 6 a K&S 6:9.
  b LR Síðari koma Jesú 

Krists.

 7 a Op 1:3.
  b Lúk 21:27.
 8 a Jóel 2:11;  

Mal 4:5;  
K&S 43:17–26.  

LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b Jes 64:2.
 10 a Jes 58:1.
  b 2 Pét 1:21.

5 Og blessaður ert þú enn frekar 
vegna þess að ég hef a kallað þig 
til að boða fagnaðarerindi mitt —

6 Til að lyfta upp raust þinni sem 
með lúðurhljómi, bæði lengi og 
hátt, og hrópa a iðrun yfir spilltri 
og rangsnúinni kynslóð og greiða 
Drottni veg fyrir b síðari komu 
hans.

7 Því að sjá, sannlega, sannlega 
segi ég þér, að a stundin nálgast er 
ég mun koma í b skýi, með veldi og 
mikilli dýrð.

8 Og það verður a mikill dagur, er 
ég kem, því að allar þjóðir skulu 
b skjálfa.

9  En áður en sá mikli dagur 

rennur upp, mun sólin sortna og 
tunglið breytast í blóð, stjörnurnar 
neita að gefa skin sitt og sumar 
munu falla, og mikil tortíming 
bíður hinna ranglátu.

10 Lyft þess vegna upp raust 
þinni og a hlíf þér ekki, því að 
Drottinn Guð hefur talað. Spá þess 
vegna, og það mun gefast með 
b krafti heilags anda.

11 Og sért þú staðfastur, sjá, þá 
er ég með þér uns ég kem —

12 Og sannlega, sannlega segi ég 
þér, ég kem skjótt. Ég er Drottinn 
þinn og lausnari þinn. Já, vissu-
lega. Amen.

1–2, Hvernig menn geta orðið synir 
Guðs; 3–7, Sidney Rigdon er kallaður 
til að skíra og til að veita heilagan 
anda; 8–12, Tákn og undur eru unnin 

í trú; 13–16, Þjónar Drottins munu 
þreskja þjóðirnar með krafti andans; 
17–19, Joseph Smith heldur lyklum 
leyndardómanna; 20–21, Hinir kjörnu 
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munu standast komudag Drottins; 
22–27, Ísrael mun frelsast.

Hlýðið á rödd a Drottins Guðs 
yðar, já, b Alfa og Ómega, upphafs 
og endis, en c farvegur hans er ei-
líf hringrás, hinn d sami í dag og í 
gær og að eilífu.

2 Ég er Jesús Kristur, sonur Guðs, 
sem a krossfestur var vegna synda 
heimsins, svo að allir þeir, sem 
b trúa munu á nafn mitt, megi 
verða c synir Guðs, já, verða d eitt í 
mér, eins og ég er e eitt í föðurnum, 
eins og faðirinn er eitt í mér, að við 
megum verða eitt.

3 Sjá, sannlega, sannlega segi ég 
við þjón minn Sidney, ég hef litið 
á þig og verk þín. Ég hef heyrt 
bænir þínar og búið þig undir 
stærra verk.

4 Þú ert blessaður, því að þú 
munt vinna stórvirki. Sjá þú varst 
sendur, rétt eins og a Jóhannes, til 
að greiða mér veg og b Elía, sem 
koma skyldi, og þú vissir það ekki.

5 Þú skírðir iðrunarskírn með 
vatni, en þeir a meðtóku ekki heil-
agan anda —

6 En nú gef ég þér boðorð, að þú 
a skírir með vatni, og þeir munu 

hljóta b heilagan anda með c handa-
yfirlagningu, rétt eins og hjá post-
ulunum til forna.

7 Og svo ber við, að mikið verk 
verður unnið í landinu, jafnvel á 
meðal a Þjóðanna, því að heimska 
þeirra og viðurstyggð skal af-
hjúpuð fyrir allra augum.

8 Því að ég er Guð, og armur 
minn hefur ekki a styst, og ég mun 
sýna b kraftaverk, c tákn og undur 
öllum þeim, sem d trúa á nafn mitt.

9 Og allir, sem biðja þess í mínu 
nafni og í a trú, skulu b kasta út 
c djöflum, þeir skulu d lækna sjúka, 
gefa blindum sjón, daufum heyrn 
og dumbum mál, og lömuðum 
mátt.

10  Og brátt líður að því, að 
mannanna börnum verða sýnd 
stórmerki —

11 En a án trúar mun ekkert kunn-
gjört utan b eyðing c Babýlonar, 
hinnar sömu, sem látið hefur allar 
þjóðir teyga af reiðivíni d ólifnaðar 
síns.

12 Og a enginn gjörir gott nema 
þeir, sem reiðubúnir eru að með-
taka fyllingu fagnaðarerindis 
míns, sem ég hef sent þessari 
kynslóð.

35 1 a LR Drottinn.
  b Op 1:8.  

LR Alfa og Ómega.
  c 1 Ne 10:19;  

K&S 3:2.
  d Hebr 13:8;  

K&S 38:1–4; 39:1–3.
 2 a LR Krossfesting.
  b K&S 20:25; 45:5, 8.
  c LR Synir og dætur 

Guðs.
  d Jóh 17:20–23.  

LR Eining.
  e LR Guð, guðdómur.

 4 a Mal 3:1;  
Matt 11:10;  
1 Ne 11:27;  
K&S 84:27–28.

  b 3 Ne 25:5–6;  
K&S 2:1; 110:13–15.

 5 a Post 19:1–6.
 6 a LR Skírn, skíra.
  b LR Gjöf heilags anda.
  c LR Handayfirlagning.
 7 a LR Þjóðirnar.
 8 a Jes 50:2; 59:1.
  b LR Kraftaverk.
  c LR Tákn.

  d LR Trú, trúa.
 9 a LR Átrúnaður.
  b Mark 16:17.
  c Mark 1:21–45.
  d LR Lækna, lækningar.
 11 a K&S 63:11–12.
  b K&S 5:19–20.
  c LR Babel, Babýlon.
  d Op 18:2–4.
 12 a Róm 3:10–12;  

K&S 33:4; 38:10–11; 
84:49.
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 13 a 1 Kor 1:27;  
K&S 1:19–23; 124:1.

  b Post 4:13.
 14 a 2 Sam 22:2–3.
  b K&S 98:34–38.
  c K&S 1:13–14.
  d K&S 128:24.
 15 a Matt 11:5.
  b LR Hógvær, hógværð.
  c 2 Pét 3:10–13;  

K&S 39:23; 45:39;  
HDP Móse 7:62.

  d K&S 63:53.
 16 a Matt 24:32;  

K&S 45:36–38;  
JS — M 1:38.  

LR Tákn tímanna.
 17 a K&S 135:3.
  b K&S 42:12.
 18 a K&S 84:19.
  b Dan 12:9; Matt 13:35;  

2 Ne 27:10–11;  
Et 4:4–7;  
JS — S 1:65.

  c K&S 128:18.
 19 a Jóh 14:16, 26; 15:26.  

LR Huggari.
  b LR Heilagur andi.
 20 a Á þessum tíma fékkst 

spámaðurinn við 
að þýða Biblíuna 
með opinberun og 

var Sidney Rigdon 
kallaður til ritarastarfa.

  b LR Kjörinn, hinir 
kjörnu.

 21 a Jóel 2:11;  
K&S 43:17–25; 88:90; 
133:50–51.

  b Mal 3:2–3.
  c LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  d LR Hreinn, hreinleiki.
 22 a K&S 100:9–11.
 23 a Þ.E. hvenær sem Sidney 

Rigdon var ekki 
upptekinn við skriftir.

  b Þ.E. ritningarnar.

13 Ég kalla þess vegna á hið 
a veika í heiminum, þá b ólærðu 
og smáðu, til að þreskja þjóðirnar 
með krafti anda míns —

14 Og armur þeirra skal vera 
armur minn og ég mun vera 
a skjöldur þeirra og brynja. Og 
ég mun girða lendar þeirra, og 
þeir munu berjast vasklega fyrir 
mig. Og b óvinir þeirra verða 
undir fótum þeirra og ég mun 
láta sverðið c falla þeirra vegna og 
með d eldi réttlátrar reiði minnar 
mun ég vernda þá.

15 Og hinum a fátæku og b hóg-
væru skal boðað fagnaðarerindið 
og þeir munu c líta fram til komu 
minnar, því að hún d nálgast —

16 Og þeir munu nema dæmi-
söguna um a fíkjutréð, því að nú 
þegar er sumarið í nánd.

17 Og með hendi þjóns míns, 
a Josephs, hef ég sent fram b fyll-
ingu fagnaðarerindis míns, 
og í veikleika hef ég blessað  
hann —

18 Og ég hef gefið honum a lykl-
ana að leyndardómum þess, sem 
b innsiglað hefur verið, jafnvel þess, 
sem verið hefur frá c grundvöllun 

heimsins og þess, sem koma skal 
frá þessum tíma og fram að komu 
minni, ef hann er trúr í mér. En ef 
ekki, mun ég setja annan í hans 
stað.

19 Vak þess vegna yfir honum, 
svo að trú hans bregðist ekki, og 
það mun gefið með a huggaranum, 
hinum b heilaga anda, sem allt veit.

20 Og boð gef ég þér — að þú 
a skrifir fyrir hann, og ritningarnar 
verða gefnar, alveg eins og þær eru 
í mínu eigin brjósti, til hjálpræðis 
mínum b kjörnu —

21 Því að þeir munu heyra a rödd 
mína og skulu sjá mig, en ekki 
sofa, og munu b standast c komudag 
minn, því að þeir skulu hreinsaðir 
verða, já, eins og ég er d hreinn.

22 Og nú segi ég a þér: Ver hjá 
honum og hann mun ferðast með 
þér. Yfirgef hann ekki, og þetta 
mun vissulega uppfyllast.

23 Og a þegar þið eruð ekki við 
skriftir, sjá, þá mun honum gefið 
að spá. Og þú skalt boða fagnað-
arerindi mitt og vitna til b hinna 
heilögu spámanna til að sanna orð 
hans, eins og þau verða honum 
gefin.
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 24 a K&S 103:7.
  b K&S 21:6.
  c 1 Ne 22:26.
  d LR Gleði.
 25 a LR Ísrael.
  b Jes 45:17;  

1 Ne 19:15–16; 22:12.
  c LR Lyklar 

   prestdæmisins.
 26 a Lúk 21:28.
 27 a LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  b Op 22:20.
36 1 a LR Jehóva; Jesús Kristur.
  b K&S 41:9–11.
 2 a LR Handayfirlagning.

  b LR Heilagur andi;  
Huggari.

  c K&S 42:61.
 5 a K&S 63:57.  

LR Vígja, vígsla.
  b LR Prédika.
 6 a Post 2:40.
  b Júd 1:23.

24 a Hald öll boðorð og alla sátt-
mála, sem þú ert bundinn af, og 
ég mun láta himnana b bifast þér 
til góðs, og c Satan skal skjálfa 
og Síon d fagna og blómstra á  
hæðunum —

25  Og a Ísrael skal b frelsaður 
verða þegar mér hentar og þeir 

skulu leiddir með c lyklum þeim, 
sem ég hef gefið, og á engan hátt 
framar verða leiddir afvega.

26 Lyftið hjörtum yðar og gleðj-
ist, a endurlausn yðar nálgast.

27 Óttast ei, litla hjörð, a ríkið er 
yðar þar til ég kem. Sjá, ég b kem 
skjótt. Já, vissulega. Amen.

36. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Edwards Partr-
idge í grennd við Fayette, New York, 9. desember 1830 (sjá formála að 
kafla 35). Saga Josephs Smith segir, að Edward Partridge „[sé] fyrir-
mynd í guðrækni og einn af mikilmennum Drottins.“

1–3, Drottinn leggur hendur sínar 
yfir Edward Partridge með hendi 
Sidneys Rigdon; 4–8, Hver sá, sem 
tekur á móti fagnaðarerindinu og 
prestdæminu, er kallaður til að fara 
og prédika.

Svo segir Drottinn Guð, hinn 
a máttugi Ísraels: Sjá, ég segi þér, 
þjónn minn b Edward, að þú ert 
blessaður og syndir þínar eru þér 
fyrirgefnar, og þú ert kallaður til 
að boða fagnaðarerindi mitt sem 
með lúðurhljómi —

2  Og ég mun leggja a hönd 
mína yfir þig með hendi þjóns 
míns Sidneys Rigdon, og þú 
munt meðtaka anda minn, heil-
agan anda, sjálfan b huggarann, 

sem mun kenna þér c friðsæld  
ríkisins —

3 Og þetta skalt þú boða hárri 
röddu og segja: Hósanna, blessað 
sé nafn hins æðsta Guðs!

4 Og nú gef ég þér þessa köllun 
og þessi boð varðandi alla menn —

5 Að allir þeir, sem koma fyrir 
þjóna mína Sidney Rigdon og  
Joseph Smith yngri og meðtaka 
þessa köllun og þessi boð, skuli 
a vígðir og sendir út til að b prédika 
hið ævarandi fagnaðarerindi á 
meðal þjóðanna —

6 Hrópa iðrun og segja: a Bjargið 
yður frá þessari rangsnúnu kyn-
slóð og komið úr eldinum og fyr-
irlítið sjálf b klæðin, sem flekkuð 
eru af holdinu.
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7  Og það boð skal gefa öld-
ungum kirkju minnar, að vígja 
megi og senda út sérhvern mann, 
sem vill meðtaka þetta af einlægu 
hjarta. Já, eins og ég hef talað.

8  Ég er Jesús Kristur, sonur 
Guðs. Girðið þess vegna lendar 
yðar og ég mun skyndilega koma 
til a musteris míns. Já, vissulega. 
Amen.

 8 a Mal 3:1.
37 1 a Þ.E. þýðing á Biblíunni, 

þegar hafin.

 2 a K&S 24:3; 26:1.
 3 a Þ.E. Ohio-fylki.  

K&S 38:31–32.

 4 a LR Sjálfræði.
38 1 a LR ÉG ER.

37. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í grennd 
við Fayette, New York, í desember 1830. Hér eru gefin fyrstu fyrirmælin 
um samansöfnun í þessum ráðstöfunum.

1–4, Hinum heilögu sagt að safnast 
til Ohio.

Sjá, ég segi ykkur, að ykkar vegna 
og sakir óvinanna þykir mér ekki 
nauðsynlegt, að þið a þýðið meira 
fyrr en þið farið til Ohio.

2  Og enn segi ég ykkur, að 
þið skuluð ekki fara fyrr en þið 
hafið boðað fagnaðarerindi mitt 
í þessum landshlutum og hafið 
styrkt kirkjuna hvar sem hún 

finnst, og þá sérstaklega í a Co-
lesville, því að sjá, þeir biðja til 
mín í sterkri trú.

3 Og enn fremur gef ég kirkjunni 
þau fyrirmæli, að mér þykir nauð-
synlegt að þeir safnist saman í 
a Ohio fram að þeim tíma, er þjónn 
minn Oliver Cowdery kemur aftur 
til þeirra.

4 Sjá, hér er viska, og lát sérhvern 
mann a velja fyrir sig sjálfan þar til 
ég kem. Já, vissulega. Amen.

38. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Fayette, New York, 
2. janúar 1831. Tilefnið var ráðstefna kirkjunnar.

1–6, Kristur skapaði alla hluti; 7–8, 
Hann er mitt á meðal sinna heilögu, 
sem munu brátt sjá hann; 9–12, Allt 
hold er spillt frammi fyrir honum; 13–
22, Hann hefur geymt sínum heilögu 
land fyrirheitsins um tíma og eilífð; 
23–27, Hinum heilögu boðið að vera 
eitt og meta hver annan sem bróður; 
28–29, Sagt fyrir um styrjaldir; 

30–33, Hinum heilögu skal gefinn 
kraftur frá upphæðum og þeir fara út 
meðal allra þjóða; 34–42, Kirkjunni 
er boðið að annast hina fátæku og 
þurfandi og leita auðæfa eilífðarinnar.

Svo segir Drottinn Guð yðar, 
s jál fur  Jesús Kristur,  hinn 
mikli a Ég Er, Alfa og Ómega,  
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b upphafið og endirinn, sá hinn 
sami, er leit yfir hina miklu víðáttu 
eilífðarinnar og allar c serafsveitir 
himins, d áður en heimurinn var 
e gjörður —

2  Sá hinn sami, er a veit alla 
hluti, því að b allt er fyrir augum 
mínum —

3 Ég er hinn sami, sem talaði og 
heimurinn varð a til, og fyrir minn 
tilverknað urðu allir hlutir til.

4 Ég er hinn sami, sem tók a Síon 
Enoks að mínu eigin brjósti, og 
sannlega segi ég, jafnvel alla þá, 
sem b trúað hafa á nafn mitt, því 
að ég er Kristur, og í eigin nafni, 
í krafti þess c blóðs, sem ég hef 
úthellt, hef ég ákallað föðurinn 
þeirra vegna.

5 En sjá, öðrum a ranglátum hef 
ég haldið í b fjötrum myrkursins 
fram á hinn mikla c dómsdag, sem 
koma mun við endalok jarðar —

6 Og þannig mun ég láta halda 
hinum ranglátu, sem ekki vilja 
heyra rödd mína, heldur herða 
hjörtu sín. Og vei, vei, vei er 
dómur þeirra.

7 En sjá, sannlega, sannlega segi 

ég yður, að a augu mín hvíla á yður. 
Ég er b mitt á meðal yðar, en þér 
fáið eigi séð mig —

8 En sá dagur kemur brátt, er þér 
munuð a sjá mig og vita að ég er, 
því að hulu myrkursins mun brátt 
svipt frá, og sá sem ekki er b hreinn 
fær eigi c staðist þann dag.

9 Girðið þess vegna lendar yðar 
og verið viðbúnir. Sjá, a ríkið er 
yðar og óvinurinn mun ekki sigra.

10 Sannlega segi ég yður, þér 
eruð a hreinir, þó ekki allir, en enga 
aðra er ég vel b ánægður með —

11  Því að allt a hold er spillt 
frammi fyrir mér, og b myrkraöflin 
ríkja á jörðunni á meðal mann-
anna barna í návist allra herskara 
himins —

12 Sem veldur því, að þögn ríkir 
og öll eilífðin a þjáist, og b engl-
arnir bíða hins mikla boðs um 
að c uppskera jörðina, að safna 
saman d illgresinu, svo að hægt sé 
að e brenna það, og sjá, óvinirnir 
hafa sameinast.

13 Og nú sýni ég yður leyndar-
dóm, það sem geymt er í leynum 
og mun, er tímar líða, valda 

 1 b Op 1:8.
  c K&S 45:1.
  d LR Fortilvera.
  e Sálm 90:2.
 2 a K&S 88:41;  

HDP Móse 1:35.  
LR Alvitur.

  b Okv 5:21;  
2 Ne 9:20.

 3 a Sálm 33:6–9.  
LR Skapa, sköpun.

 4 a ÞJS 1 Mós 14:25–40 
(Viðauki);  
K&S 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
HDP Móse 7:18–21.  

LR Síon.
  b K&S 20:25; 35:2; 45:3–5.
  c LR Friðþægja, 

friðþæging.
 5 a LR Óréttlátur, óréttlæti.
  b 2 Pét 2:4;  

Júd 1:6.  
LR Helja.

  c LR Lokadómur.
 7 a K&S 1:1.
  b K&S 6:32; 29:5.
 8 a Op 22:4–5.  

LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b LR Hreinn, hreinleiki.
  c Mal 3:2.

 9 a Lúk 6:20.  
LR Ríki Guðs eða ríki 
himna.

 10 a LR Hreint og óhreint.
  b K&S 1:30.
 11 a Jes 1:3–4;  

K&S 33:4.
  b Míka 3:6;  

K&S 112:23;  
HDP Móse 7:61–62.

 12 a HDP Móse 7:41.
  b K&S 86:3–7.
  c LR Uppskera.
  d K&S 88:94; 101:65–66.
  e Matt 13:30.
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 13 a K&S 5:32–33.
 15 a LR Hugrekki, 

hugrakkur.
  b LR Ótti — Ótti við 

menn.
 16 a Mósía 4:16–18.
  b 1 Sam 2:7.
  c Post 10:34;  

Moró 8:11–12;  

K&S 1:34–35.
 17 a 1 Ne 17:39; Abr 2:7.
 20 a K&S 45:58.
 21 a Sak 14:9; 2 Ne 10:14;  

Al 5:50.
 22 a Jóh 10:27.
  b LR Jesús Kristur — 

Þúsund ára ríki Krists.
  c Jes 33:22;  

Míka 4:2;  
K&S 45:59.

 23 a K&S 88:77–79, 118, 122.  
LR Kenna, kennari.

 24 a 5 Mós 17:20;  
1 Kor 4:6.

  b K&S 46:33.  
LR Dyggð.

  c LR Heilagleiki.

a tortímingu yðar, og þér vissuð 
það ekki —

14 En nú segi ég yður það og þér 
eruð blessaðir. Ekki vegna mis-
gjörða yðar, né vantrúar, því að 
sannlega eru nokkrir yðar sekir 
fyrir mér, en ég mun vera misk-
unnsamur gagnvart breyskleika 
yðar.

15 Verið því a styrkir héðan af, 
b óttist ei, því að ríkið er yðar.

16 Og yður til sáluhjálpar gef ég 
yður boðorð, því að ég hef heyrt 
bænir yðar og hinir a fátæku hafa 
kvartað fyrir mér. Og hina b ríku 
hef ég skapað, og allt hold er mitt, 
og ég fer ekki í c manngreinarálit.

17 Og ég hef gjört jörðina auð-
uga, og sjá hún er a fótskör mín. 
Þess vegna mun ég aftur standa 
á henni.

18 Og af lítillæti geymi ég yður 
enn meira ríkidæmi, já, fyrir-
heitna landið, land sem flýtur í 
mjólk og hunangi, og á því mun 
engin bölvun hvíla þegar Drottinn 
kemur —

19 Og ég mun gefa yður það til 
arfleifðar, ef þér leitið þess af öllu 
hjarta.

20 Og þetta skal vera sáttmáli 
minn við yður, þér skuluð hljóta 
það sem erfðaland og a arfleifð 
barna yðar að eilífu, meðan jörðin 
stendur. Og þér skuluð eignast 

það aftur í eilífðinni, og það skal 
aldrei framar undir lok líða.

21 En sannlega segi ég yður, 
að sá tími kemur, er þér munuð 
engan konung hafa né stjórnanda, 
því að ég mun verða a konungur 
yðar og vaka yfir yður.

22 Heyrið þess vegna rödd mína 
og a fylgið mér og þér munuð 
verða b frjáls þjóð og þér skuluð 
engin lög hafa önnur en mín lög 
þegar ég kem, því að ég er c lög-
gjafi yðar, og hvað fær stöðvað 
hönd mína?

23 En sannlega segi ég yður: 
a Kennið hver öðrum í samræmi 
við það embætti, sem ég hef út-
nefnt yður —

24 Og látið sérhvern mann a meta 
bróður sinn sem sjálfan sig og iðka 
b dyggðir og c heilagleika frammi 
fyrir mér.

25 Og enn segi ég yður: Látið 
sérhvern mann meta bróður sinn 
sem sjálfan sig.

26 Því að hvaða maður meðal 
yðar, sem á tólf sonu og gjörir 
engan greinarmun á þeim og þeir 
þjóna honum af hlýðni, mundi 
segja við einn: Klæð þig í skikkju 
og sit hér. Og við annan: Klæð þig 
í tötra og sit þar — og líta á syni 
sína og segja: Ég er réttvís?

27 Sjá, þetta hef ég gefið yður 
sem dæmisögu, og þetta er einmitt 
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 27 a Jóh 17:21–23;  
1 Kor 1:10;  
Ef 4:11–14;  
3 Ne 11:28–30;  
HDP Móse 7:18.  
LR Eining.

 28 a K&S 5:33; 38:13.
 29 a K&S 45:26, 63; 87:1–5; 

130:12.
 30 a JS — M 1:37.

  b LR Viska.
 31 a 2 Pét 3:14.
 32 a K&S 37:3.
  b K&S 42.
  c Lúk 24:49;  

K&S 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a LR Trúboðsverk.
  b Jes 45:17;  

Jer 30:10;  

K&S 136:22.
  c Dan 4:35.
 34 a LR Almenn samþykkt.
 35 a LR Velferð.
 38 a LR Musterisgjöf.
 39 a Jakob 2:17–19;  

K&S 11:7.
  b Hagg 2:8.
  c LR Drambsemi.
  d Moró 8:27.

eins og ég er. Ég segi yður: Verið 
a eitt, og ef þér eruð ekki eitt, eruð 
þér ekki mínir.

28 Og enn segi ég yður, að óvin-
urinn í leynum sækist eftir a lífi 
yðar.

29 Þér spyrjið a hernað í fjar-
lægum löndum, og þér segið að 
senn verði miklar styrjaldir í fjar-
lægum löndum, en þér þekkið ekki 
hjörtu manna í yðar eigin landi.

30 Ég segi yður þetta vegna bæna 
yðar. a Safnið þess vegna b vísdómi 
í brjóst yðar, svo að ranglátir 
menn opinberi yður þetta ekki 
með ranglæti sínu, þannig að það 
hljómi hærra í eyrum yðar en sú 
rödd, sem skekja mun jörðina. En 
séuð þér viðbúnir þurfið þér ekki 
að óttast.

31 Og svo að þér megið komast 
undan valdi óvinarins og safnast 
til mín sem réttlátt fólk, a flekklaust 
og vammlaust —

32 Gaf ég yður þess vegna fyrir-
mæli um að fara til a Ohio. Og þar 
mun ég gefa yður b lögmál mitt og 
þar mun yður c veitast kraftur frá 
upphæðum —

33 Og þaðan skal hver sem ég 
óska a fara út á meðal allra þjóða, 
og þeim mun sagt hvað gjöra skal. 
Því ég hef mikið verk sem bíður, 
því að Ísrael skal b hólpinn verða, 

og ég mun leiða þá hvert sem ég 
vil, og ekkert afl fær c stöðvað hönd 
mína.

34  Og nú gef ég kirkjunni í 
þessum landshluta þau fyrirmæli, 
að ákveðnir menn meðal þeirra 
verði tilnefndir og þeir skulu til-
nefndir með a rödd kirkjunnar —

35 Og þeir skulu líta til hinna 
fátæku og þurfandi og veita þeim 
a líkn, svo að þeir líði ekki. Og 
sendið þá til þess staðar, sem ég 
hef boðið þeim —

36 Og það skal vera starf þeirra 
að stjórna málum varðandi eignir 
þessarar kirkju.

37 Og þeir sem eiga jarðir, sem 
ekki er unnt að selja, skulu yfir-
gefa þær eða leigja eftir því sem 
best hentar.

38 Sjáið um að allt sé varðveitt. 
Og þegar mönnum a veitist kraftur 
frá upphæðum og þeir eru sendir 
út, skal öllu þessu safnað saman í 
faðm kirkjunnar.

39 Og ef þér leitið þess a ríki-
dæmis, sem faðirinn vill gefa yður, 
skuluð þér verða ríkastir allra, því 
að þér skuluð eiga auðæfi eilífðar-
innar, og það hlýtur að vera mitt 
að veita b auðæfi jarðarinnar. En 
verið á verði gegn c ofurdrambi, 
svo að þér verðið ekki eins og 
d Nefítar til forna.
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40 Og enn segi ég yður: Ég gef 
yður boð um að sérhver maður, 
bæði öldungur, prestur og kenn-
ari, og einnig meðlimur, vinni að 
því af öllum mætti sínum, með 
erfiði a handa sinna, að undirbúa 
og ljúka því sem ég hef boðið.

41  Og látið a prédikun yðar 

hljóma sem b aðvörunarrödd. Sér-
hver maður aðvari náunga sinn, 
af mildi og hógværð.

42 Og farið a frá hinum ranglátu. 
Bjargið sjálfum yður. Verið þér 
hreinir, sem berið ker Drottins. Já, 
vissulega. Amen.

 40 a 1 Kor 4:12.
 41 a LR Prédika.
  b LR Vara við, viðvörun.
 42 a Jes 52:11.
39 1 a Hebr 13:8;  

K&S 20:12; 35:1; 
38:1–4.

  b 2 Mós 3:14. 

   LR Jehóva.
 2 a LR Ljós, ljós Krists.
 3 a K&S 20:26;  

HDP Móse 6:57, 62.
 4 a Jóh 1:12.  

LR Synir og dætur 
Guðs.

 5 a Jóh 13:20.

 6 a LR Fagnaðarerindi;  
Iðrast, iðrun;  
Skírn, skíra.

  b LR Endurfæddur, 
fæddur af Guði;  
Heilagur andi.

  c K&S 42:61.

39. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til James Covel í Fayette, 
New York, 5. janúar 1831. James Covel, sem hafði verið meþódistaprestur 
í u.þ.b. fjörutíu ár, gjörði sáttmála við Drottin um að hlýðnast hverju því 
boði, sem Drottinn gæfi honum með spámanninum Joseph.

1–4, Hinir heilögu hafa mátt til að 
verða synir Guðs; 5–6, Að taka á móti 
fagnaðarerindinu er að taka á móti 
Kristi; 7–14, James Covel er boðið 
að láta skírast og starfa í víngarði 
Drottins; 15–21, Þjónar Drottins eiga 
að boða fagnaðarerindið fyrir síðari 
komuna; 22–24, Þeim sem taka á móti 
fagnaðarerindinu mun safnað saman 
um tíma og eilífð.

Heyrið og hlýðið á raust hans, 
sem er frá allri eilífð til allrar a ei-
lífðar, hins mikla b Ég Er, já, Jesú 
Krists —

2  a Ljós og líf heimsins. Ljós 
sem skín í myrkrinu og myrkrið 
skynjar það ekki —

3 Hinn sami og kom á a hádeg-
isbaugi tímans til minna eigin, 

og mínir eigin tóku ekki á móti 
mér —

4 En öllum þeim, sem tóku á 
móti mér, veitti ég kraft til að verða 
a synir mínir. Og á sama hátt mun ég 
veita öllum þeim, sem taka á móti 
mér, kraft til að verða synir mínir.

5 Og sannlega, sannlega segi ég 
yður, að sá, sem tekur á móti fagn-
aðarerindi mínu, a tekur á móti 
mér. Og sá, sem ekki tekur á móti 
fagnaðarerindi mínu, tekur ekki 
á móti mér.

6 Og þetta er a fagnaðarerindi 
mitt — iðrun og skírn með vatni, 
og síðan kemur b skírn af eldi og 
heilögum anda, já, huggaranum, 
sem sýnir alla hluti og c kennir frið-
sæld ríkisins.

7 Og sjá, nú segi ég þér, þjónn 
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minn a James: Ég hef séð verk þín 
og ég þekki þig.

8 Og sannlega segi ég þér: Hjarta 
þitt er réttlátt fyrir mér á þessari 
stundu, og sjá, ég hef veitt þér 
ríkulegar blessanir —

9 Engu að síður hefur þú kynnst 
mikilli sorg, því að þú hefur 
hafnað mér mörgum sinnum 
vegna drambs og veraldlegra 
a áhyggjuefna.

10 En sjá, dagar lausnar þinnar 
eru upp runnir, ef þú vilt hlýða á 
rödd mína, sem segir við þig: Rís 
á fætur og lát a skírast og lauga 
burtu syndir þínar. Ákalla nafn 
mitt og þú skalt hljóta anda minn 
og ríkulegri blessun en þú hefur 
áður þekkt.

11 Og gjörir þú þetta, hef ég 
búið þig undir enn stærra verk. 
Þú skalt boða fyllingu fagnaðar-
erindis míns, sem ég hef sent út á 
þessum síðustu dögum, sáttmál-
ann, sem ég hef sent til að a end-
urheimta þjóð mína, sem er af ætt 
Ísraels.

12 Og svo ber við, að kraftur 
mun a hvíla yfir þér. Þú skalt öðl-
ast sterka trú og ég mun vera með 
þér og ganga fyrir þér.

13 Þú ert kallaður til að a vinna 
í víngarði mínum og byggja upp 
kirkju mína og b leiða fram Síon, 
svo að hún megi fagna á hæð-
unum og c blómstra.

14 Sjá, sannlega, sannlega segi 
ég þér: Þú ert ekki kallaður til að 
fara til landanna í austri, heldur 
ert þú kallaður til þess að fara 
til Ohio.

15 Og ef fólk mitt safnast saman 
í Ohio, hef ég geymt því slíka 
a blessun, sem ekki hefur þekkst 
meðal mannanna barna, og henni 
skal úthellt yfir það. Og þaðan 
skulu menn fara til b allra c þjóða.

16 Sjá, sannlega, sannlega segi ég 
þér, að fólkið í Ohio ákallar mig 
í sterkri trú, og telur að ég muni 
halda að mér höndum með dóm 
minn yfir þjóðunum, en ég get 
ekki afneitað orði mínu.

17 Beitið þess vegna öllum mætti 
yðar og kallið dygga verkamenn í 
víngarð minn, svo að hann megi 
a sniðlaður verða í síðasta sinn.

18 Og sem þeir iðrast og meðtaka 
fyllingu fagnaðarerindis míns og 
helgast, svo mun ég halda að mér 
höndum með a dóm minn.

19  Farið því og hrópið hárri 
röddu og segið: Himnaríki er í 
nánd, og hrópið: Hósanna! Blessað 
sé nafn hins æðsta Guðs!

20 Farið og skírið með vatni 
og greiðið mér veg fyrir a komu 
mína —

21 Því að tíminn nálgast. a Daginn 
né stundina b veit enginn maður, 
en vissulega kemur hún.

22 Og sá, sem tekur á móti þessu, 
 7 a K&S 40:1.
 9 a Matt 13:22.
 10 a K&S 40.  

LR Skírn, skíra.
 11 a LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
 12 a 2 Kor 12:9.

 13 a Matt 20:1–16.
  b Jes 52:8.
  c K&S 117:7.
 15 a K&S 38:32; 95:8; 110:8–10.
  b K&S 1:2.
  c LR Trúboðsverk.
 17 a Jakob 5:61–75;  

K&S 24:19.
 18 a LR Jesús Kristur —  

Dómari.
 20 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
 21 a Matt 24:36.
  b JS — M 1:40.
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 23 a LR Handayfirlagning.
  b LR Gjöf heilags anda.
  c Op 3:3;  

K&S 35:15; 45:39–44.

  d 2 Pét 3:10–14.
40 1 a K&S 39:7–11.
 2 a Mark 4:16–19.
  b Matt 13:20–22. 

   LR Ofsækja, ofsókn.
  c LR Fráhvarf.

1–3, Ótti við ofsóknir og veraldlega 
hluti veldur því að fagnaðarerindinu 
er hafnað.

Sjá, sannlega segi ég yður, að 
hjarta þjóns míns a James Covel 
var réttlátt fyrir mér, því að hann 
gjörði sáttmála við mig um að 
hlýða orðum mínum.

2 Og hann a tók á móti orðinu 
með gleði, en samstundis freistaði 
Satan hans og óttinn við b ofsóknir 
og veraldlega hluti varð til þess, 
að hann c hafnaði orðinu.

3 Hann rauf þess vegna sáttmála 
minn, og það er mitt að gjöra við 
hann eins og mér þóknast. Amen.

tekur á móti mér, og þeim mun 
safnað til mín um tíma og eilífð.

23 Og enn fremur ber svo við, að 
þér munuð leggja a hendur yðar 
yfir alla þá, sem þér skírið með 

vatni, og þeir munu meðtaka b gjöf 
heilags anda og c huga að táknum 
d komu minnar og þekkja mig.

24 Sjá, ég kem skjótt. Já, vissu-
lega. Amen.

40. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Fay-
ette, New York, 6. janúar 1831. Áður en þessi opinberun var skráð segir 
í sögu spámannsins: „Þar sem James Covel hafnaði orði Drottins og 
sneri aftur til fyrri trúarkenninga og fólks, gaf Drottinn mér og Sidney 
Rigdon eftirfarandi opinberun“ (sjá kafla 39).

41. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til kirkjunnar í Kirt-
land, Ohio, 4. febrúar 1831. Þessi opinberun segir spámanninum og öld-
ungum kirkjunnar að biðja til að meðtaka „lögmál“ Guðs (sjá kafla 42). 
Joseph Smith var nýkominn til Kirtlands frá New York og Leman Cop-
ley, meðlimur kirkjunnar frá Thomson Ohio, sem var skammt frá, „ósk-
aði þess að bróðir Joseph og Sidney [Rigdon] . . .byggju hjá honum og að 
hann myndi sjá þeim fyrir húsnæði og vistum.“ Eftirfarandi opinberun 
gerir það ljóst hvar Joseph og Sidney ættu að búa og kallar einnig Edward 
Partridge sem fyrsta biskup kirkjunnar.

1–3, Öldungarnir munu stjórna kirkj-
unni með anda opinberunar; 4–6, 
Sannir lærisveinar munu meðtaka 

og halda lögmál Drottins; 7–12, Ed-
ward Partridge er nefndur sem biskup 
kirkjunnar.
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41 1 a LR Blessa, blessaður, 
blessun.

  b K&S 56:1–4; 112:24–26.
  c 5 Mós 11:26–28;  

1 Ne 2:23.
 2 a LR Eining.
 3 a K&S 42.
 4 a Sak 14:9;  

K&S 45:59.  
LR Jesús Kristur — 

   Þúsund ára ríki Krists.
  b LR Síðari koma Jesú 

Krists.
 5 a Matt 7:24.
  b Jakbr 1:22–25;  

K&S 42:60.
  c K&S 50:8–9.  

LR Brottvikning.
 6 a Matt 15:26.
  b Matt 7:6.

 7 a K&S 42:71.
  b Þ.E. þýða Biblíuna.  

K&S 45:60–61.
 9 a K&S 36:1.
  b K&S 72:9–12;  

107:68–75.  
LR Biskup.

  c K&S 51.
 11 a Jóh 1:47.
  b LR Svik.

Hlýðið á og heyrið, ó, þér fólk 
mitt, segir Drottinn og Guð yðar, 
þér, sem ég hef unun af að a blessa 
með hinni mestu allra blessana, 
þér, sem hlýðið á mig. Og á yður, 
sem hlýðið ekki á mig, en segist 
b játast nafni mínu, mun ég leggja 
hina þyngstu c bölvun.

2  Hlýðið á, ó, þér öldungar 
kirkju minnar, sem ég hef kallað, 
sjá, ég gef yður boð um að safn-
ast saman og a sameinast um orð  
mitt —

3 Og með trúarbæn yðar skuluð 
þér taka á móti a lögmáli mínu, svo 
að þér megið vita hvernig stjórna 
skal kirkju minni og hafa allt í 
reglu frammi fyrir mér.

4 Og ég mun vera a stjórnandi 
yðar, þegar ég b kem, og sjá, ég 
kem skjótt, og þér skuluð sjá um 
að lögmál mitt sé haldið.

5 Sá, sem a tekur á móti lögmáli 
mínu og b heldur það, hann er læri-
sveinn minn. En sá, sem segist 
hafa tekið á móti því og heldur 
það ekki, sá hinn sami er ekki læri-
sveinn minn, og honum skal c vísað 
burt frá yður —

6 Því að ekki er rétt, að það, 
sem tilheyrir börnum ríkisins, sé 
gefið þeim sem óverðugir eru, 

eða a hundum, eða að b perlum sé 
kastað fyrir svín.

7 Og enn fremur er það rétt að 
reisa ætti a hús fyrir þjón minn Jos-
eph Smith yngri, til að búa í og 
vinna við b þýðingar.

8 Og enn fremur er það rétt, að 
þjónn minn Sidney Rigdon fái 
lifað eins og honum þóknast, svo 
fremi að hann haldi boðorð mín.

9 Og enn fremur hef ég kallað 
þjón minn a Edward Partridge, 
og ég gef fyrirmæli um, að hann 
verði tilnefndur með rödd kirkj-
unnar og vígður b biskup hennar, 
að hann yfirgefi verslun sína og 
c verji öllum tíma sínum í þjónustu 
kirkjunnar —

10 Og líti eftir öllum hlutum eins 
og honum verður falið í lögum 
mínum, þann dag, sem ég veiti 
þau.

11 Og svo skal vera, vegna þess 
að hjarta hans er hreint fyrir mér, 
því að hann líkist a Natanael til 
forna, sem engin b svik eru í.

12 Þessi orð eru yður gefin, og 
þau eru hrein frammi fyrir mér. 
Gætið þess vegna að því hvernig 
þér haldið þau. Því að sálir yðar 
skulu svara fyrir þau á dómsdegi. 
Já, vissulega. Amen.
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42 2 a K&S 58:23.  
LR Lögmál.

 3 a K&S 38:32.

  b Matt 18:19.
 5 a LR Heilagur andi.
 6 a Mark 6:7.  

LR Trúboðsverk.

1–10, Öldungarnir eru kallaðir til að 
prédika fagnaðarerindið, skíra trú-
skiptinga og byggja upp kirkjuna; 
11–12, Þá verður að kalla og vígja og 
þeir eiga að kenna reglur fagnaðar-
erindisins, sem í ritningunum eru; 
13–17, Þeir eiga að kenna og spá með 
krafti andans; 18–29, Hinum heilögu 
er boðið, að þeir megi ekki drepa, stela, 
ljúga, girnast, drýgja hór, eða tala illa 
um aðra; 30–39, Lögmál varðandi 
helgun eigna sett fram; 40–42, Dramb 
og iðjuleysi fordæmt; 43–52, Hina 
sjúku skal lækna með líknarblessun 
og trú; 53–60, Ritningar stjórna kirkj-
unni og skulu kynntar heiminum; 
61–69, Lega Nýju Jerúsalem og leynd-
ardómar ríkisins mun opinberað; 70–
73, Helgaðar eigur skulu notaðar til 
stuðnings embættismönnum kirkj-
unnar; 74–93, Lögmál varðandi saur-
lífi, hórdóm, morð, stuld og játningu 
synda sett fram.

Hlýðið á, ó, þér öldungar kirkju 
minnar, sem safnast hafið saman 
í mínu nafni, sjálfs Jesú Krists, 
sonar hins lifanda Guðs, frelsara 
heimsins — svo fremi að þér trúið 
á nafn mitt og haldið boðorð mín.

2 Og enn segi ég yður: Hlýðið á 

og heyrið og farið eftir því a lög-
máli, sem ég mun gefa yður.

3 Því að sannlega segi ég, að 
sem þér hafið safnast saman sam-
kvæmt því a boði, er ég gaf yður, 
og eruð b einhuga í þessu og hafið 
beðið til föðurins í mínu nafni, 
einmitt svo munuð þér meðtaka.

4 Sjá, sannlega segi ég yður, ég 
gef yður þau fyrstu fyrirmæli, að 
þér farið í mínu nafni, sérhver 
yðar, nema þjónar mínir Joseph 
Smith yngri og Sidney Rigdon.

5 Og ég gef þeim þau fyrirmæli, 
að þeir fari skamma hríð, og það 
mun veitast þeim með krafti a and-
ans, hvenær þeir skuli snúa aftur.

6 Og þér skuluð fara í krafti anda 
míns og boða fagnaðarerindi mitt, 
a tveir og tveir saman, í mínu nafni, 
og hefja upp rödd yðar sem lúð-
urhljóm, og boða orð mitt sem 
englar Guðs.

7 Og þér skuluð fara og skíra 
með vatni og segja: Iðrist, iðrist, 
því að himnaríki er í nánd.

8 Og frá þessum stað skuluð þér 
fara til landsvæðanna í vestri, og 
ef þér finnið þá, sem vilja taka á 
móti yður, skuluð þér reisa kirkju 
mína á hverju svæði —

42. KAFLI
Opinberun gefin í tveim hlutum gefin með spámanninum Joseph Smith í 
Kirtland, Ohio, 9. og 23. febrúar 1831. Fyrsti hlutinn, sem nær yfir vers 1 
til og með 72, var meðtekinn í viðurvist tólf öldunga og til uppfyllingar 
loforði, sem Drottinn hafði áður gefið um að „lögmálið“ yrði gefið í Ohio 
(sjá kafla 38:32). Seinni hlutinn nær yfir vers 73 til og með 93. Spámað-
urinn segir þessa opinberun „fela í sér lögmál kirkjunnar.“
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 9 a K&S 57:1–2.
  b Et 13:2–11;  

K&S 45:66–71; 84:2–5;  
HDP Móse 7:62;  
TA 1:10.  
LR Nýja Jerúsalem.

  c LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  d Sak 8:8.
 10 a K&S 41:9–11; 124:19.
  b K&S 64:40.
 11 a LR Prédika.
  b LR Köllun, kallaður af 

Guði;  
Vígja, vígsla.

  c LR Prestdæmi;  

Vald.
 12 a LR Öldungur.
  b Mósía 18:19–20;  

K&S 52:9, 36.  
LR Kenna, kennari.

  c LR Biblía.
  d LR Mormónsbók;  

Ritningar — Gildi 
ritninganna.

  e LR Fagnaðarerindi.
 13 a ÞE K&S 20 (sjá formála 

að kafla 20).
 14 a K&S 63:64.  

LR Bæn.
  b LR Heilagur andi;  

Kenna, kennari —  

Kennsla með 
andanum.

 15 a K&S 42:56–58.
 16 a 1 Kor 2:10–14;  

K&S 68:2–4.  
LR Huggari.

 18 a 2 Mós 20:13–17;  
Matt 5:21–37; 2 Ne 9:35;  
Mósía 13:21–24;  
3 Ne 12:21–37.

  b LR Morð.
 19 a LR Dauðarefsing.
 20 a LR Stela, stuldur.
 21 a LR Heiðarlegur, 

heiðarleiki;  
Lygar.

9 Uns sú stund rennur upp, er 
það mun opinberað yður frá upp-
hæðum, hvenær undirbúa skuli 
a borg hinnar b Nýju Jerúsalem, svo 
að c safna megi yður saman og þér 
getið orðið minn d lýður, og ég mun 
vera Guð yðar.

10 Og enn segi ég yður, að þjónn 
minn a Edward Partridge skal 
standa í því embætti, sem ég hef 
tilnefnt hann í. Og svo ber við, 
að ef hann gjörist brotlegur, skal 
b annar tilnefndur í hans stað. Já, 
vissulega. Amen.

11 Enn fremur segi ég yður, að 
engum skal leyft að fara og a pré-
dika fagnaðarerindi mitt eða byggja 
upp kirkju mína, nema hann sé 
b vígður af þeim, sem c vald hefur, 
og að kirkjunni sé kunnugt um, að 
hann hafi það vald, og leiðtogar 
kirkjunnar hafi formlega vígt hann.

12 Og enn fremur skulu a öld-
ungar, prestar og kennarar 
þessarar kirkju b kenna grund-
vallarreglur fagnaðarerindis 
míns, sem eru í c Biblíunni og 
d Mormónsbók, er geyma fyllingu 
e fagnaðarerindisins.

13 Og þeir skulu virða a sáttmál-

ana og kirkjureglurnar og fara eftir 
þeim, og þetta skulu þeir kenna 
eins og andinn býður þeim

14 Og andinn skal veitast yður 
með a trúarbæn. Og ef þér með-
takið ekki b andann, munuð þér 
ekki kenna.

15 Og gætið þess að gjöra allt 
þetta og haga kennslu yðar svo 
sem ég hef boðið, þar til a fylling 
ritninga minna veitist.

16 Og þegar þér hefjið upp raust 
yðar með a huggaranum, munuð 
þér mæla og spá eins og mér er 
þóknanlegt —

17 Því að sjá, huggarinn veit alla 
hluti og ber vitni um föðurinn og 
soninn.

18 Og sjá, nú tala ég til kirkj-
unnar. Þú skalt ekki a morð fremja. 
Og sá, sem b morð fremur, fær eigi 
fyrirgefningu í þessum heimi né í 
komanda heimi.

19 Og enn segi ég, þú skalt ekki 
morð fremja, en sá, sem morð 
fremur, skal a deyja.

20 Þú skalt ekki a stela. Og þeim, 
sem stelur og ekki vill iðrast, skal 
vísað burt.

21 Þú skalt ekki a ljúga. Þeim,  
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 22 a LR Elska, ást;  
Giftast.

  b 1 Mós 2:23–24;  
Ef 5:25, 28–33.

 23 a Matt 5:28;  
3 Ne 12:28;  
K&S 63:16.  
LR Losti.

 24 a LR Hórdómur.
 25 a Jóh 8:3–11.  

LR Fyrirgefa.
  b LR Iðrast, iðrun.
 26 a 2 Pét 2:20–22;  

K&S 82:7.

 27 a LR Slúður.
 28 a LR Brottvikning.
 29 a Jóh 14:15, 21.
  b LR Þjónusta.
  c LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
 30 a Mósía 4:16–26;  

Al 1:27.  
LR Fátækur.

  b LR Helgun, 
helgunarlögmál.

  c LR Velferð.
 31 a Mósía 2:17.  

LR Ölmusa.

  b LR Fátækur.
  c LR Biskup.
  d LR Setning í embætti.
 32 a K&S 51:4.
  b K&S 72:3–11.  

LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

  c LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

  d K&S 51:3.
 33 a K&S 42:55; 51:13; 

119:1–3.

sem lýgur og iðrast ekki, skal 
vísað burt.

22 Þú skalt a elska eiginkonu þína 
af öllu hjarta þínu og vera b bund-
inn henni og engu öðru.

23 Og sá, sem lítur á konu með 
a girndarhug, mun afneita trúnni 
og ekki hafa andann. Og iðrist 
hann ekki skal honum vísað burt.

24 Þú skalt ekki drýgja a hór. Og 
þeim, sem drýgir hór og iðrast 
ekki, skal vísað burt.

25 En þú skalt a fyrirgefa þeim, 
sem drýgt hefur hór og b iðrast af 
öllu hjarta sínu og lætur af því og 
endurtekur það ekki —

26 En a endurtaki hann það, skal 
honum ekki fyrirgefið, heldur 
vísað burt.

27 Þú skalt ekki a tala illa um 
náunga þinn, né valda honum 
nokkrum skaða.

28 Þér vitið að lögmál mín varð-
andi þetta eru gefin í ritningum 
mínum. Þeim, sem syndgar og 
iðrast ekki, skal a vísað burt.

29 Ef þér a elskið mig, skuluð þér 
b þjóna mér og c halda öll boðorð 
mín.

30 Og sjá, þér skuluð minnast 
hinna a fátæku og b helga þann 

hluta eigna yðar, sem þér getið af 
hendi látið, þeim til c framfærslu, 
með órjúfanlegum sáttmála og 
samningi.

31 Og sem þér a gefið af eigum 
yðar til hinna b fátæku, svo er það 
mér gefið. Og þær skulu lagðar 
fyrir c biskup kirkju minnar og ráð-
gjafa hans, tvo öldunga eða há-
presta, sem hann mun tilnefna eða 
hefur tilnefnt og d sett í embætti í 
þeim tilgangi.

32 Og svo ber við, að eftir að 
þær hafa verið lagðar fyrir biskup 
kirkju minnar og eftir að hann 
hefur fengið þessa vitnisburði um 
a helgun á eigum kirkjunnar, að 
þær verða ekki frá henni teknar 
nema gegn boði mínu, og sérhver 
maður skal gerður b ábyrgur gagn-
vart mér, c ráðsmaður sinna eigin 
eigna eða þess, sem hann hefur 
móttekið með helgun, og nægir 
honum og d fjölskyldu hans.

33 Og enn fremur, ef vera skulu 
meiri eigur í höndum kirkjunnar 
eða einhverra einstaklinga hennar, 
eftir þessa fyrstu helgun, en þarf 
til framfærslu þeirra, skal það 
sem a umfram er helgað biskupi 
og geymt til hjálpar þeim sem 
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 35 a LR Nýja Jerúsalem;  
Síon.

 36 a K&S 36:8.
  b Mal 3:1.
 37 a K&S 41:5; 50:8–9.  

LR Brottvikning.
  b LR Helgun, 

helgunarlögmál.
 38 a Matt 25:34–40.  

LR Kærleikur;  

Velferð.
 40 a Okv 16:5.  

LR Drambsemi.
  b LR Hófsemi.
 42 a K&S 68:30–32.  

LR Iðjulaus, iðjuleysi.
 43 a LR Sjúkur, sjúkdómur.
 44 a LR Handayfirlagning;  

Þjónusta við sjúka.
  b Róm 14:8;  

Op 14:13;  
K&S 63:49.

 45 a 1 Jóh 4:16, 20–21.
  b LR Elska, ást.
  c Al 28:11–12.
  d 1 Kor 15:19–22.  

LR Von.
 46 a LR Dauði, líkamlegur.
  b Op 14:13.

ekkert hafa, á hverjum tíma, svo 
að hver sá sem þarfnast þess fái 
nægilegar vistir í samræmi við 
þarfir sínar.

34 Þess vegna skal það sem um-
fram er geymt í forðabúri mínu 
til líknar hinum fátæku og þurf-
andi samkvæmt tilskipan háráðs 
kirkjunnar og biskupsins og ráðs 
hans —

35 Einnig til kaupa á landi til al-
mennra nota kirkjunnar og bygg-
ingar guðsþjónustuhúss og til 
byggingar a Nýju Jerúsalem, sem 
síðar mun opinberuð —

36 Svo að sáttmálsþjóð mín megi 
safnast saman á þeim degi, þegar 
ég a kem til b musteris míns. Og 
þetta gjöri ég til hjálpræðis fólki 
mínu.

37 Og svo ber við, að þeim, sem 
syndgar og iðrast ekki, skal a vísað 
úr kirkjunni, og hann skal ekki fá 
aftur það sem hann hefur b helgað 
hinum fátæku og þurfandi í kirkju 
minni, eða með öðrum orðum, 
helgað mér —

38 Því að það, sem þér a gjörið 
einum hinna minnstu, það gjörið 
þér mér.

39 Því að svo ber við, að það, 
sem ég hef talað fyrir munn spá-
manna minna, mun uppfyllt 
verða. Því að auðæfi þeirra, sem 

meðtaka fagnaðarerindi mitt 
meðal Þjóðanna, mun ég helga 
hinum fátæku af þjóð minni, sem 
er af ætt Ísraels.

40 Og enn fremur skuluð þér ekki 
vera a dramblátir í hjarta. b Klæði 
yðar séu látlaus og fegurð þeirra 
fegurð yðar eigin handaverka —

41 Og gjörið allt í hreinleika 
frammi fyrir mér.

42 Þér skuluð ekki vera a iðju-
lausir, því að sá, sem er iðjulaus, 
skal hvorki eta brauð verkamanns-
ins né klæðast fötum hans.

43 Og hver sá, sem a sjúkur er 
meðal yðar og hefur ekki trú til 
að læknast, en trúir, skal nærður 
af fullri alúð, með jurtum og mildu 
fæði, en ekki af hendi óvinar.

44 Og kalla skal til öldunga kirkj-
unnar, tvo eða fleiri, og þeir skulu 
biðja fyrir þeim og leggja a hendur 
yfir þá í mínu nafni. Og deyi þeir, 
munu þeir b deyja í mér, og lifi þeir, 
munu þeir lifa í mér.

45 Þér skuluð a búa saman í b kær-
leika, svo að þér c grátið missi 
þeirra er deyja og þá einkum 
þeirra, sem enga d von hafa um 
dýrðlega upprisu.

46 Og svo ber við, að þeir sem 
deyja í mér skulu eigi smakka 
a dauðann, því að hann verður 
þeim b ljúfur —
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 48 a K&S 46:19.  
LR Átrúnaður.

  b LR Lækna, lækningar.
  c Préd 3:1–2;  

Post 17:26;  
Hebr 9:27;  
K&S 122:9.

 52 a LR Synir og dætur 
Guðs.

  b Róm 15:1.  
LR Samfélag.

 53 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.
 55 a K&S 82:17–19; 119:1–3.
  b K&S 42:34; 51:13.
 56 a K&S 45:60–61.
  b LR Ritningar — Gildi 

ritninganna.
 58 a K&S 1:2.
 60 a K&S 41:5.  

LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

  b HDP Móse 5:15.  
LR Fordæming.

 61 a LR Opinberun.
  b Abr 1:2.  

LR Vitnisburður;  
Þekking.

  c K&S 63:23.  
LR Leyndardómar 
Guðs.

  d K&S 39:6.
  e LR Gleði.
 62 a K&S 57:1–5.

47 En vei sé þeim, sem ekki 
deyja í mér, því að dauði þeirra 
er bitur.

48 Og enn fremur ber svo við, 
að sá, sem hefur a trú á mér til að 
b læknast og ekki er c útnefndur til 
að deyja, hann skal heill verða.

49 Sá, sem hefur trú til að sjá, 
skal sjá.

50 Sá, sem hefur trú til að heyra, 
skal heyra.

51 Hinn lamaði, sem hefur trú til 
að hlaupa, skal hlaupa.

52 Og þeir, sem ekki hafa trú 
til þessara hluta, en trúa á mig, 
hafa kraft til að verða a synir mínir, 
og ef þeir brjóta ekki lögmál 
mín, skalt þú b umbera veikleika  
þeirra.

53 Þú skalt standa í stöðu þinni 
sem a ráðsmaður.

54  Þú skalt ekki taka klæði 
bróður þíns. Þú skalt greiða fyrir 
það, sem þú færð hjá bróður 
þínum.

55 Og a hljótir þú meira en það 
sem nægir þér til framfæris, skalt 
þú gefa það í b forðabúr mitt, svo 
að allt sé gjört samkvæmt því, sem 
ég hef sagt.

56 Þú skalt spyrja, og a ritningar 
mínar skulu gefnar eins og ég hef 

útnefnt, og þær skulu tryggilega 
b varðveittar —

57 Og æskilegt er, að þú haldir 
stillingu þinni varðandi þær og 
kennir þær ekki fyrr en þú hefur 
meðtekið þær að fullu.

58  Og ég gef þér boð um að 
kenna þær þá öllum mönnum, 
því að þær skulu kenndar a öllum 
þjóðum, kynkvíslum, tungum og 
lýðum.

59 Þú skalt taka það sem þú 
hefur meðtekið og hefur verið 
gefið þér í ritningum mínum sem 
lögmál, og það skal vera lögmál 
mitt til stjórnunar kirkju minni —

60 Og sá sem a fer eftir þessu mun 
hólpinn, en sá sem ekki fer eftir 
því mun b dæmdur, haldi hann 
svo áfram.

61 Ef þú munt spyrja, munt þú 
hljóta a opinberun á opinberun 
ofan, b þekking á þekking ofan, 
svo að þú megir þekkja c leyndar-
dómana og hið d friðsæla — það, 
sem færir e gleði, það, sem færir 
eilíft líf.

62 Þú skalt spyrja, og það mun 
opinberað þér á mínum tíma, 
hvar hin a Nýja Jerúsalem skuli  
reist.

63 Og sjá, svo ber við, að þjónar 
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 64 a K&S 45:64.
  b LR Leynisamtök, 

samsæri.
 67 a K&S 82:11–15.
 68 a Jakbr 1:5.  

LR Viska.
 69 a LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  b Matt 16:19;  

K&S 65:2.  
LR Lyklar 
prestdæmisins.

 70 a LR Prestur, 
Aronsprestdæmi.

  b LR Kennari í 
Aronsprestdæminu.

  c LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

 71 a LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 74 a LR Kynferðislegt 
siðleysi;  
Saurlifnaður.

 75 a LR Hórdómur.
  b LR Brottvikning.
 76 a LR Vaka, vera á verði, 

verðir.

mínir skulu sendir til austurs og til 
vesturs, til norðurs og til suðurs.

64 Og lát jafnvel nú, þann sem fer 
í austur, segja þeim, sem þar snú-
ast til trúar, að flýja í a vestur, og 
það vegna þess sem koma skal yfir 
jörðina, og vegna b leynisamtaka.

65 Sjá, þú skalt virða allt þetta, og 
mikil skulu laun þín, því að þér er 
gefið að þekkja leyndardóma rík-
isins, en heiminum er ekki gefið 
að þekkja þá.

66 Þú skalt virða þau lögmál, 
sem þú hefur meðtekið, og vera 
staðfastur.

67 Og þú skalt héðan í frá taka á 
móti a sáttmálum kirkjunnar eins 
og nægir til að koma þér á fastan 
grundvöll, bæði hér og í Nýju 
Jerúsalem.

68  Þess vegna skal sá, sem 
brestur a visku, biðja mig, og ég 
mun gefa honum örlátlega og 
átölulaust.

69 Lyftið hjörtum yðar og fagnið, 
því að yður hefur verið gefið 
a ríkið, eða með öðrum orðum, 
b lyklar kirkjunnar. Já, vissulega. 
Amen.

70 a Prestar og b kennarar skulu 
hafa sína c ráðsmennsku, já, eins 
og meðlimirnir.

71 Og öldungarnir og háprest-
arnir, sem tilnefndir eru ráðgjafar 
biskups og honum til aðstoðar 

í öllum málum, skulu fá fram-
færslu fjölskyldna sinna af eigum 
þeim sem a helgaðar eru biskupi, 
til hjálpar hinum fátæku og til 
annarra mála, eins og áður hefur 
verið getið —

72 Eða þeir hljóti sanngjarna 
þóknun fyrir alla þjónustu sína, 
annaðhvort ráðsmannslaun eða 
annað, sem ráðgjafar og biskup 
telja best eða ákveða.

73 Og biskupinn skal einnig 
hl jóta framfærslu sína eða 
sanngjarna þóknun fyrir alla þjón-
ustu sína í kirkjunni.

74 Sjá, sannlega segi ég yður, 
að hverjir þeir á meðal yðar, sem 
hafa sagt skilið við maka sinn 
vegna a saurlifnaðar, eða með 
öðrum orðum, ef þeir vitna fyrir 
yður í hjartans lítillæti, að þannig 
sé málum háttað, þá skuluð 
þér ekki vísa þeim burt frá  
yður —

75 En ef þér komist að því, að 
einhverjir hafi yfirgefið maka sinn 
vegna a hjúskaparbrots, en sjálfir 
eru þeir sekir og maki þeirra á lífi, 
þá skal þeim b vísað burt frá yður.

76 Og enn segi ég yður, að þér 
skuluð vera vel á a verði og sýna 
gætni við allar fyrirspurnir, ef 
þeir eru giftir, svo að þér takið 
við engum slíkum —

77 En séu þeir ekki giftir, skulu 
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 79 a LR Morð.
 85 a LR Stela, stuldur.
 86 a LR Heiðarlegur, 

heiðarleiki;  

Lygar.
 88 a LR Bræður, bróðir;  

Systir.
  b Matt 18:15–17.

  c LR Játa, játning.
 90 a LR Aga.

þeir iðrast allra sinna synda, ella 
takið þér ekki við þeim.

78 Og enn, hver sá, sem tilheyrir 
þessari kirkju Krists, skal gæta 
þess að halda öll boðorð og alla 
sáttmála kirkjunnar.

79 Og svo ber við, að ef einhver 
yðar á meðal fremur a morð, skal 
hann framseldur og farið með 
hann í samræmi við lög landsins, 
og sekt hans skal sönnuð að lögum 
landsins, því að hafa skal í huga, 
að hann hlýtur enga fyrirgefningu.

80 Og drýgi einhver maður eða 
kona hór, skulu tveir öldungar 
kirkjunnar, eða fleiri, yfirheyra 
hann eða hana, og hvert orð gegn 
honum eða henni skal sannað með 
tveim vitnum kirkjunnar, en ekki 
óvinar. Og séu vitnin fleiri en tvö, 
því betra.

81 En hann eða hún skulu borin 
sökum af munni tveggja vitna, og 
öldungarnir skulu leggja málið 
fyrir kirkjuna og kirkjan skal lyfta 
upp höndum sínum gegn honum 
eða henni, svo að með þau sé farið 
samkvæmt lögum Guðs.

82 Og ef unnt er, er nauðsynlegt 
að biskup sé einnig viðstaddur.

83 Og þannig skuluð þér fara 
með öll mál, sem fyrir yður koma.

84 Og ef maður eða kona gerast 
sek um rán, skal hann eða hún 
framseld lögum landsins.

85 Og a steli hann eða hún, skulu 
þau framseld lögum landsins.

86 Og a ljúgi hann eða hún, skulu 
þau framseld lögum landsins.

87 Og gjörist hann eða hún sek 
um einhvers konar misgjörðir, skal 
hann eða hún eftirlátin lögmálinu, 
já, lögmáli Guðs.

88 Og ef a bróðir þinn eða systir 
b misbýður þér, skalt þú taka málið 
fyrir einslega milli þín og hans eða 
hennar, og c játi hann eða hún, skalt 
þú sættast.

89 En játi hann eða hún ekki, 
skalt þú afhenda hann eða hana 
kirkjunni, ekki meðlimunum 
heldur öldungunum. Og það 
skal gjört á fundi, en ekki fyrir 
umheiminum.

90 Og misbjóði bróðir þinn eða 
systir mörgum, skal hann eða hún 
a öguð í viðurvist margra.

91 Og misbjóði einhver opinber-
lega, skal hann eða hún fá átölur 
opinberlega, svo að hann eða hún 
megi blygðast sín. Og játi hann 
eða hún ekki, skal hann eða hún 
eftirlátin lögmáli Guðs.

92 Og misbjóði einhver í leynum, 
skal hann eða hún fá átölur í 
leynum, svo að hann eða hún 
fái tækifæri til að játa í leynum 
fyrir honum eða henni, sem 
hann eða hún hefur misboðið, 
og fyrir Guði, svo að kirkjan geti 
ekki talað ásakandi um hann  
eða hana.

93 Og þannig skuluð þér breyta 
í öllu.
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43 2 a LR Boðorð Guðs;  
Opinberun.

  b K&S 42.
 3 a Jóh 15:4.
 4 a K&S 28:2–3.

 6 a K&S 46:7.  
LR Blekking, blekkja.

 7 a LR Vígja, vígsla.
  b Matt 7:13–14;  

2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;  

3 Ne 14:13–14;  
K&S 22.

 8 a K&S 88:77.

1–7, Opinberanir og boðorð berast 
aðeins með þeim sem útnefndur er; 
8–14, Hinir heilögu helgast með því 
að breyta í öllu í heilagleika frammi 
fyrir Drottni; 15–22, Öldungarnir 
eru sendir út til að hrópa iðrun og búa 
menn undir hinn mikla dag Drottins; 
23–28, Drottinn kallar á menn með 
sinni eigin röddu og með náttúruöfl-
unum; 29–35, Þúsund ára ríkið mun 
koma og Satan verður bundinn.

Ó, hlýðið á, þér öldungar kirkju 
minnar, og ljáið eyra orðum þeim, 
sem ég mæli til yðar.

2 Því að sjá, sannlega, sannlega 
segi ég yður, að með honum, sem 
ég hef útnefnt til að meðtaka a boð 
og opinberanir frá mér, hafið þér 
fengið fyrirmæli sem b lög kirkju 
minnar.

3 Og það skuluð þér vita með 
vissu — að enginn annar er yður 
útnefndur til að meðtaka boð og 
opinberanir, fyrr en hann verður 
burt numinn, ef hann reynist a trúr 
í mér.

4 En sannlega, sannlega segi ég 

yður, að a enginn annar skal út-
nefndur fyrir þessa gjöf, nema 
með honum, því að verði það 
tekið frá honum, mun hann ekki 
hafa vald til annars en að tilnefna 
annan í sinn stað.

5 Og þetta skal vera yður lög, að 
þér takið ekki á móti kenningum 
neinna, sem koma til yðar, sem 
opinberunum og boðum —

6 Og þetta gef ég yður, svo að þér 
látið ekki a blekkjast og megið vita, 
að þær eru ekki frá mér.

7 Því að sannlega segi ég yður, 
að sá, sem ég a vígi, mun ganga inn 
um b hliðið og hljóta vígslu, eins og 
ég hef áður sagt yður, til að kenna 
þær opinberanir, sem þér hafið 
meðtekið og munuð meðtaka í 
gegnum þann, sem ég hef útnefnt.

8 Og sjá, nú gef ég yður fyrir-
mæli, að þegar þér komið saman 
skuluð þér a fræða og uppbyggja 
hver annan, svo að þér megið vita 
hvað gjöra skal og hvernig stjórna 
skal kirkju minni, og hvernig 
fara skal eftir lögmálum þeim og 
boðum, sem ég hef gefið.

43. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, í 
febrúar 1831. Á þeim tíma höfðu nokkrir kirkjumeðlimir látið glepjast 
af fólki, sem ranglega fullyrti að það fengi opinberanir. Spámaðurinn 
leitaði til Drottins og fékk þessi orð, en þeim er beint til öldunga kirkj-
unnar. Fyrri hlutinn fjallar um mál er varðar stjórnlög kirkjunnar, en 
síðari hlutinn er aðvörun, sem öldungarnir skulu flytja þjóðum jarðar.
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9 Og þannig skuluð þér fræðast 
um lög kirkju minnar og a helgast 
af því, sem þér hafið meðtekið. Og 
þér skuluð skuldbinda yður til að 
breyta í öllu í heilagleika frammi 
fyrir mér —

10 Og sem þér gjörið þetta, svo 
mun dýrð a bætast því ríki, sem þér 
hafið hlotið. En sem þér gjörið það 
eigi, svo skal það burtu b tekið, já, 
það sem þér hafið meðtekið.

11  Hreinsið burtu þær a mis-
gjörðir, sem meðal yðar eru. 
Helgið yður frammi fyrir mér —

12 Og ef þér þráið dýrðir ríkisins, 
þá skuluð þér tilnefna þjón minn 
Joseph Smith yngri og a styðja hann 
frammi fyrir mér með trúarbæn.

13 Og enn segi ég yður, að ef þér 
þráið a leyndardóma ríkisins, þá 
skuluð þér sjá honum fyrir fæði 
og klæði og hverju því, sem hann 
þarfnast til að ljúka því verki, sem 
ég hef boðið honum —

14 Og ef þér gjörið það eigi, skal 
hann verða með þeim, sem hafa 
tekið á móti honum, svo að ég 
megi geyma mér a hreint fólk.

15 Og enn segi ég, hlýðið á, þér 
öldungar kirkju minnar, sem ég 
hef útnefnt: Þér eruð ekki sendir 
út til að láta kenna yður, heldur til 

að a kenna mannanna börnum það, 
sem ég hef falið yður í hendur með 
krafti b anda míns —

16 Og þér skuluð hljóta a kennslu 
frá upphæðum. b Helgið yður, og 
þér munuð c gæddir krafti, svo að 
þér megið af hendi láta, já, eins og 
ég hef talað.

17 Hlýðið á, því að sjá, hinn 
a mikli b dagur Drottins er í nánd.

18 Því að sá dagur kemur, er 
Drottinn mun láta a raust sína ber-
ast frá himni. Himnarnir munu 
b bifast og jörðin c nötra og d básúna 
Guðs skal hljóma bæði hátt og 
lengi og segja sofandi þjóðunum: 
Þér heilagir, e rísið á fætur og lifið. 
Þér syndarar, f sofið áfram þar til 
ég kalla aftur.

19 Girðið þess vegna lendar yðar, 
svo að þér finnist ei meðal hinna 
ranglátu.

20 Hefjið upp raust yðar og hlífist 
eigi. Kallið þjóðirnar til iðrunar, 
bæði aldna og unga, bæði ánauð-
uga og frjálsa og segið: Búið yður 
undir hinn mikla dag Drottins —

21 Því að ef ég, sem er maður, 
hef upp raust mína og kalla yður 
til iðrunar og þér forsmáið mig, 
hvað munuð þér segja þegar 
sá dagur kemur, er a þrumur  

 9 a LR Lausn frá synd.
 10 a Al 12:10.
  b Mark 4:25.
 11 a LR Synd.
 12 a LR Stuðningur við 

kirkjuleiðtoga.
 13 a LR Leyndardómar 

Guðs.
 14 a LR Hreinn, hreinleiki.
 15 a LR Trúboðsverk.
  b LR Kenna, kennari — 

Kennsla með 

andanum.
 16 a LR Innblástur, guðleg 

andagift.
  b LR Lausn frá synd.
  c Lúk 24:49;  

K&S 38:32; 95:8–9; 
110:8–10.

 17 a Mal 4:5;  
K&S 2:1; 34:6–9.

  b K&S 29:8.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 18 a Jóel 2:11;  
K&S 133:50.

  b Jóel 2:10; 3:16;  
K&S 45:48.

  c K&S 88:87.
  d K&S 29:13; 45:45.
  e LR Upprisa.
  f Morm 9:13–14;  

K&S 76:85; 88:100–101.
 21 a 2 Ne 27:2;  

K&S 88:90.
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láta raust sína berast frá endi-
mörkum jarðar og tala í eyru 
allra sem lifa, og segja: Iðrist og 
búið yður undir hinn mikla dag 
Drottins?

22 Já, og enn fremur, þegar eld-
ingar leiftra frá austri til vesturs 
og láta raust sína berast til allra er 
lifa, svo að klingir í eyrum allra, 
sem á hlýða, og þessi orð hljóma: 
Iðrist, því að hinn mikli dagur 
Drottins er kominn?

23 Og enn mun Drottinn láta 
raust sína berast frá himni og 
segja: Hlýðið á, ó, þér þjóðir 
jarðar, og heyrið orð þess Guðs, 
sem gjörði yður.

24 Ó, þér þjóðir jarðar, hversu oft 
hef ég viljað safna yður saman eins 
og a hæna safnar ungum sínum 
undir vængi sér, en þér b vilduð 
það eigi!

25 Hversu oft hef ég a hrópað til 
yðar með munni b þjóna minna 
og með c þjónustu engla og minni 
eigin raust, og með þrumuraust 
og með raust eldinga og með raust 
fellibyls og með raust jarðskjálfta 
og mikils hagléls og með raust 
hvers kyns d hungursneyðar og 
plágu og með sterkum hljómi bás-
únunnar og með raust dómsins 

og með raust e miskunnar, allan 
liðlangan daginn, og með raust 
dýrðar og heiðurs og ríkidæmis 
eilífs lífs, og hefði frelsað yður 
með f ævarandi hjálpræði, en þér 
vilduð það eigi!

26 Sjá, sá dagur er upp runninn, 
er reiðibikar réttlátrar reiði minnar 
er fullur.

27 Sjá, sannlega segi ég yður, að 
þetta eru orð Drottins Guðs yðar.

28 Vinnið því, a vinnið í víngarði 
mínum í síðasta sinn — kallið í 
síðasta sinn á íbúa jarðar.

29 Því að á mínum tíma mun ég 
a koma til jarðar til að dæma, og 
mitt fólk mun endurleyst og ríkja 
með mér á jörðu.

30 Því að hið mikla a þúsund ára 
ríki, sem ég hef talað um fyrir 
munn þjóna minna, mun koma.

31 Því að a Satan mun b bundinn, 
og þegar hann verður leystur aftur 
mun hann aðeins ríkja c skamma 
hríð, og síðan koma d endalok 
jarðar.

32 Og sá, sem lifir í a réttlæti, mun 
b breytast á augabragði, og jörðin 
skal líða undir lok sem af eldi.

33 Og hinir ranglátu skulu fara 
í óslökkvandi a eld, og um enda-
lok þeirra veit enginn maður á 

 24 a Matt 23:37;  
3 Ne 10:4–6.

  b LR Uppreisn.
 25 a He 12:2–4.
  b Matt 23:34.  

LR Spámaður.
  c K&S 7:6; 130:4–5.
  d Jer 24:10;  

Amos 4:6;  
K&S 87:6;  
JS — M 1:29.

  e LR Miskunnsamur, 
miskunnsemi.

  f LR Eilíft líf;  
Ódauðlegur, 
ódauðleiki;  
Sáluhjálp, hjálpræði.

 28 a Jakob 5:71;  
K&S 33:3.  
LR Víngarður Drottins.

 29 a LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 30 a LR Þúsundáraríkið.
 31 a 1 Ne 22:26.  

LR Djöfull.
  b K&S 45:55; 84:100; 

88:110.
  c Op 20:3;  

Jakob 5:77;  
K&S 29:22.

  d LR Heimur — 
Heimsendir.

 32 a LR Réttlátur, réttlæti.
  b 1 Kor 15:51–52;  

K&S 63:51; 101:31.  
LR Upprisa.

 33 a Matt 3:12.
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 33 b LR Jesús Kristur —  
Dómari.

 34 a LR Frelsari.
  b JS — M 1:37.
  c K&S 84:61; 100:7–8.
  d LR Íhuga, ígrunda.

  e LR Hugur.
 35 a Róm 12:3; K&S 18:21.
44 2 a Post 2:17.
 3 a LR Prédika.
 4 a LR Trúskipti, 

trúskiptingur.

  b K&S 98:5–7.
 5 a 2 Ne 4:33.
 6 a Jakbr 1:27.  

LR Samúð, 
meðaumkun;  
Velferð.

jörðu, né mun nokkurn tíma vita, 
fyrr en þeir koma fram fyrir mig 
til b dóms.

34 Hlýðið á þessi orð. Sjá, ég er 
Jesús Kristur, a frelsari heimsins. 

b Varðveitið þetta í hjörtum yðar 
og látið c hátíðleika eilífðarinnar 
d hvíla í e hugum yðar.

35 Verið a árvakrir. Haldið öll mín 
boðorð. Já, vissulega. Amen.

44. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Kirt-
land, Ohio, síðari hluta febrúar 1831. Í samræmi við þá nauðsyn, sem 
hér er greint frá, ákvað kirkjan að ráðstefna skyldi haldin snemma í 
júnímánuði næstkomandi.

1–3, Öldungarnir skulu koma saman 
til ráðstefnu; 4–6, Þeir skulu skipu-
leggja sig í samræmi við lög landsins 
og annast hina fátæku.

Sjá, svo segir Drottinn til yðar 
þjóna sinna: Mér þykir nauðsyn-
legt, að öldungar kirkju minnar 
verði kallaðir saman með bréfi eða 
á annan hátt, frá austri og vestri, 
frá norðri og suðri.

2 Og svo ber við, að sem þeir eru 
staðfastir og iðka trú á mig, svo 
mun ég úthella a anda mínum yfir 
þá þann dag, sem þeir koma saman.

3 Og svo ber við, að þeir skulu 
fara til nærliggjandi landsvæða og 
a prédika fólkinu iðrun.

4 Og svo margir munu a snúast 
til trúar, að þér fáið kraft til að 
skipuleggja yður í b samræmi við 
lög manna —

5 Svo að a óvinir yðar fái ekk-
ert vald yfir yður og þér verðið 
verndaðir í öllu, og yður verði 
fært að halda lögmál mín, og rjúfa 
megi sérhvert það haft, sem óvin-
urinn leitast við að tortíma fólki 
mínu með.

6 Sjá, ég segi yður, að þér verðið 
að a vitja hinna fátæku og þurf-
andi og veita þeim líkn, svo að 
þeir hljóti stuðning uns allt verður 
gjört í samræmi við lögmál mitt, 
sem þér hafið meðtekið. Amen.

45. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til kirkjunnar, í Kirt-
land, Ohio, 7. mars 1831. Í formálanum að þessari opinberun segir í 
sögu Josephs Smith, að „á þessu tímabili kirkjunnar . . . hafi margar 
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1–5, Kristur er málsvari okkar hjá 
föðurnum; 6–10, Fagnaðarerindið er 
boðberi, sem greiðir Drottni veg; 11–
15, Drottinn tók sjálfur á móti Enok 
og bræðrum hans; 16–23, Kristur 
opinberaði tákn um komu sína, eins 
og gefin voru á Olíufjallinu; 24–38, 
Fagnaðarerindið verður endurreist, 
tími Þjóðanna mun uppfylltur og eyð-
andi sjúkdómur mun hylja landið; 39–
47, Tákn, undur og upprisan fylgja 
síðari komunni; 48–53, Kristur mun 
standa á Olíufjallinu, og Gyðingar 
munu sjá sárin á höndum hans og 
fótum; 54–59, Drottinn mun ríkja í 
þúsund ár; 60–62, Spámanninum er 
sagt að hefja þýðingu á Nýja testa-
mentinu, en þar munu mikilvægar 
upplýsingar kunngjörðar; 63–75, 
Hinum heilögu er boðið að sameinast 
og byggja Nýju Jerúsalem, en þangað 
mun fólk frá öllum þjóðum koma.

Hlýðið á, ó, þér sem í a kirkju 
minni eruð, sem eignast hafið 
b ríkið. Hlýðið þér á og ljáið honum 
eyra, sem lagði grundvöll jarðar-
innar, sem c gjörði himnana og alla 
herskara þeirra og gjörði allt, sem 
lifir og hrærist og er til.

2 Og enn segi ég, hlýðið raust 
minni, svo að a dauðinn komi eigi 
yfir yður á þeirri b stundu, þegar 
þér teljið að sumarið sé enn ekki 
á enda runnið né c uppskeru lokið, 
og sálir yðar eru ekki hólpnar.

3 Hlustið á hann, sem er a mál-
svari hjá föðurnum, sem talar máli 
yðar hjá honum —

4 Og segir: Faðir, sjá a þjáningar 
og dauða hans, sem enga b synd 
drýgði, og þú hafðir velþóknun 
á. Sjá blóð sonar þíns, sem úthellt 
var, blóð hans, sem þú gafst, svo 
að þú mættir sjálfur c dýrðlegur 
verða —

5  Faðir, þyrm því þessum 
bræðrum mínum, sem a trúa á nafn 
mitt, svo að þeir megi koma til 
mín og öðlast b ævarandi líf.

6 Hlýðið á, þér sem í kirkju minni 
eruð og þér öldungar, hlustið 
saman og heyrið rödd mína 
meðan enn heitir í a dag og herðið 
eigi hjörtu yðar —

7 Því að sannlega segi ég yður, 
að ég er a Alfa og Ómega, upp-
hafið og endirinn, ljós og líf heims-
ins — b ljós, sem skín í myrkrinu, 
en myrkrið skynjar það ekki.

45 1 a LR Kirkja Jesú Krists.
  b K&S 50:35.
  c Jer 14:22;  

3 Ne 9:15;  
K&S 14:9.  
LR Skapa, sköpun.

 2 a Al 34:33–35.
  b Matt 24:44.
  c Jer 8:20; 

   K&S 56:16.  
LR Uppskera.

 3 a K&S 62:1.  
LR Málsvari.

 4 a K&S 19:18–19.  
LR Friðþægja, 
friðþæging.

  b Hebr 4:15.
  c Jóh 12:28.

 5 a K&S 20:25; 35:2; 38:4.
  b Jóh 3:16.
 6 a Hebr 3:13;  

K&S 64:23–25.
 7 a Op 1:8; 21:6;  

K&S 19:1.
  b Jóh 1:5.

falskar frásagnir . . . og heimskulegar sögur verið birtar . . . og þeim 
dreift . . . til að hindra fólk í að rannsaka starfið eða taka við trúnni . . . 
En hinum heilögu til gleði . . . meðtók ég eftirfarandi.“

KENNING OG SÁTTMÁLAR 45:1–7 86



 8 a Matt 10:1.  
LR Kraftur.

  b LR Kraftaverk.
  c LR Synir og dætur Guðs.
  d LR Átrúnaður;  

Trú, trúa.
  e K&S 14:7.
 9 a LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli.
  b Jer 31:31–34;  

Morm 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;  

K&S 50:10–12.
 11 a HDP Móse 7:69.
 12 a ÞJS 1 Mós 14:30–34 

(Viðauki);  
K&S 38:4;  
HDP Móse 7:21.

  b HDP Móse 7:62–64.  
LR Síon.

 13 a Hebr 11:13; 1 Pét 2:11.
 14 a Hebr 11:8–13;  

HDP Móse 7:63.
 16 a Matt 24;  

Lúk 21:7–36;  
JS — M 1.

  b LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 17 a K&S 138:50.
  b LR Andi.
  c LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  d 1 Ne 10:12–14.  

LR Ísrael — Tvístrun 
Ísraels.

8 Ég kom til minna eigin og mínir 
eigin tóku ekki á móti mér. En 
öllum, sem tóku á móti mér, gaf 
ég a kraft til að gjöra mörg b krafta-
verk og til að verða c synir Guðs, og 
þeim sem d trúðu á nafn mitt gaf ég 
jafnvel kraft til að öðlast e eilíft líf.

9 Já, og þannig hef ég sent heim-
inum a ævarandi b sáttmála minn, 
til að vera ljós fyrir heiminn og 
c merki fyrir fólk mitt, sem d Þjóð-
irnar geta leitað til, og vera e boð-
beri á undan mér til að greiða mér 
veg.

10 Gangist þess vegna undir 
hann, og við þann sem kemur 
mun ég rökræða eins og við menn 
til forna, og ég mun sýna yður 
a sterk rök mín.

11 Hlýðið því allir saman á og 
látið mig sýna yður sjálfa visku 
mína, visku hans, sem þér segið 
vera Guð a Enoks og bræðra 
hans —

12 Sem a numdir voru frá jörðu 
og ég sjálfur tók á móti — b borg, 
sem geymd skal, þar til dagur 
réttlætisins rennur upp — dagur 
sem allir heilagir menn leituðu 
en fundu ekki vegna ranglætis og 
viðurstyggðar —

13  Og viðurkenndu, að þeir 

væru a ókunnugir og pílagrímar 
á jörðu —

14 En fengu a fyrirheit um, að þeir 
skyldu finna hana og sjá hana í 
holdinu.

15 Hlýðið þess vegna á og ég 
mun rökræða við yður, og ég 
mun tala til yðar og spá, eins og 
til manna áður fyrr.

16 Og ég mun sýna það greini-
lega eins og ég a sýndi lærisveinum 
mínum, þegar ég stóð frammi 
fyrir þeim í holdinu og talaði til 
þeirra og sagði: Þar sem þér hafið 
spurt mig um b tákn komu minnar, 
þess dags, er ég mun koma í dýrð 
minni í skýjum himins til að upp-
fylla fyrirheitin, sem ég hef gefið 
feðrum yðar —

17 Þar sem þér hafið litið sem 
ánauð hinn langa a viðskilnað 
b anda yðar við líkamann, mun 
ég sýna yður hvernig dagur 
endurlausnarinnar kemur og 
einnig c endurreisn hins tvístraða 
d Ísraelslýðs.

18 Og sjá nú þetta musteri, sem 
er í Jerúsalem, sem þér kallið hús 
Guðs, og óvinir yðar segja, að 
þetta hús muni aldrei falla.

19 En sannlega segi ég yður, að 
eyðingin kemur yfir þessa kynslóð 
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 22 a LR Heimur — 
Heimsendir.

 24 a 2 Ne 25:15.
 25 a Nehem 1:9; Jes 11:12–14;  

1 Ne 22:10–12;  
2 Ne 21:12–14.

  b Lúk 21:24.
 26 a LR Síðustu dagar, síðari 

dagar.

  b K&S 87;  
JS — M 1:23.

  c Lúk 21:26.
  d 2 Pét 3:3–10.
 28 a 1 Ne 15:13.
  b LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins;  
Ljós, ljós Krists.

 29 a Jóh 1:5.

  b Matt 15:8–9.
  c K&S 3:6–8; 46:7;  

JS — S 1:19.
 31 a K&S 5:19–20; 97:22–25.
 32 a K&S 101:21–22, 64.
  b Op 16:11, 21.
 33 a K&S 43:18; 88:87–90.
  b K&S 63:33.
 35 a Matt 24:6.

eins og þjófur á nóttu, og þessu 
fólki verður tortímt og því tvístrað 
meðal allra þjóða.

20 Og þetta musteri, sem þér nú 
sjáið, mun rifið niður, svo að ekki 
stendur eftir steinn yfir steini.

21 Og svo ber við, að þessi kyn-
slóð Gyðinga mun ekki líða undir 
lok fyrr en sérhver eyðing, sem ég 
hef sagt yður frá varðandi hana, 
hefur orðið.

22 Þér segist vita, að a endalok 
heimsins verði. Þér segist einnig 
vita, að himinn og jörð muni líða 
undir lok —

23 Og þar mælið þér sannleika, 
því að þannig er það. En þetta, 
sem ég hef sagt yður, mun ekki 
verða fyrr en allt er uppfyllt.

24 Og þetta hef ég sagt yður 
varðandi Jerúsalem. Og þegar 
sá dagur kemur, mun leifunum 
a tvístrað meðal allra þjóða —

25 En þeim mun a safnað saman 
aftur, en þeir verða kyrrir þar til 
tímar b Þjóðanna fullnast.

26 Og á a þeim degi munuð þér 
spyrja b hernað og ófriðartíðindi 
og öll jörðin verður í uppnámi og 
hjörtu mannanna c bregðast þeim 
og þeir munu segja, að Kristur 
d seinki komu sinni, þar til jörðin 
líði undir lok.

27 Og kærleikur manna mun 
kólna og misgjörðir verða miklar.

28 Og þegar tímar a Þjóðanna eru 
komnir mun b ljós tendrast þeim 
sem í myrkri sitja og það verður 
fylling fagnaðarerindis míns —

29 En þeir a meðtaka það ekki, 
því að þeir skynja ekki ljósið, og 
þeir snúa b hjörtum sínum frá mér 
vegna c mannasetninga.

30 Og með þeirri kynslóð munu 
tímar Þjóðanna fullnast.

31 Og með þeirri kynslóð standa 
menn, sem ekki munu líða undir 
lok, fyrr en þeir hafa séð hina 
dynjandi a svipu ríða yfir, því að 
eyðandi sjúkdómur munu herja 
landið.

32 En lærisveinar mínir munu 
a standa á helgum stöðum og eigi 
haggast, en á meðal hinna rang-
látu munu menn hefja upp raust 
sína og b formæla Guði og deyja.

33 Og a jarðskjálftar verða einnig 
á ýmsum stöðum og margskonar 
eyðing. Samt munu menn herða 
hjörtu sín gegn mér og þeir grípa 
til b sverðsins hver gegn öðrum, og 
þeir munu vega hver annan.

34 Og nú, þegar ég, Drottinn, 
hafði mælt þessi orð til lærisveina 
minna, urðu þeir áhyggjufullir.

35  En ég sagði við þá: Verið 
eigi a áhyggjufullir, því að þegar 
allt þetta verður, megið þér vita,  
að fyrirheitin, sem yður voru 
gefin, munu uppfyllast.
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 37 a Mark 13:28;  
Lúk 21:29–31.

 39 a K&S 10:55–56.  
LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða;  
Ótti — Ótti við Guð.

  b 2 Pét 3:10–13;  
K&S 35:15–16;  
HDP Móse 7:62.

  c LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  d LR Tákn tímanna.

  e LR Mannssonurinn.
 41 a K&S 29:21; 97:25–26.
 42 a Jóel 2:10;  

Op 6:12;  
K&S 88:87; 133:49.

 44 a LR Jesús Kristur — 
Dýrð Jesú Krists.

  b Matt 24:43–51;  
Mark 13:32–37.

 45 a K&S 29:13; 43:18.
  b K&S 88:96–97.  

LR Upprisa.

  c 1 Þess 4:16–17.
 46 a Al 40:12.
  b Jes 55:3.
  c LR Eilíft líf.
 47 a K&S 1:12–16.
 48 a Sak 14:4.
  b K&S 43:18; 88:87.
  c Jóel 3:16;  

K&S 49:23.
 49 a K&S 87:6.

36 Og þegar ljósið fer að brjótast 
fram, mun fara fyrir þeim eins og 
í dæmisögunni, sem ég mun segja 
yður —

37 Gætið að og takið eftir a fíkju-
trjánum. Þér sjáið þau með eigin 
augum og þér segið, þegar þau 
fara að skjóta frjóöngum og laufin 
eru enn mjúk, að sumarið sé í 
nánd —

38 Já, þannig skal það verða þann 
dag, er þeir sjá allt þetta, þá munu 
þeir vita, að stundin nálgast.

39 Og svo ber við, að sá, sem 
a óttast mig, mun b huga að 
hinum mikla c komudegi Drott-
ins, já, að d táknunum um komu 
e mannssonarins.

40 Og þeir munu sjá tákn og 
undur, því að þau munu sjást á 
himnum uppi og á jörðu niðri.

41 Og þeir munu sjá blóð og a eld 
og eimyrju.

42  Og áður en dagur Drott-
ins kemur, mun a sólin sortna og 
tunglið breytast í blóð og stjörn-
urnar falla af himni.

43 Og leifarnar munu sameinast 
á þennan stað —

44 Og þá munu þeir huga að 
mér, og sjá, ég mun koma. Og 
þeir munu sjá mig í skýjum 

himins, íklæddan veldi og mik-
illi a dýrð, ásamt öllum hinum 
heilögu englum. Og sá, sem ekki 
b hugar að mér, mun útilokaður  
verða.

45 En áður en armur Drottins 
fellur, mun engill þeyta a básúnu 
sína og hinir heilögu, sem sofið 
hafa, b koma til móts við mig í 
c skýinu.

46 Blessaðir eruð þér því, ef þér 
hafið sofið í a friði. Því að eins og 
þér nú sjáið mig og vitið að ég er, 
einmitt þannig munuð þér b koma 
til mín og sálir yðar munu c lifa, 
og endurlausn yðar fullkomnast, 
og hinir heilögu munu safnast frá 
öllum jarðarskautum.

47 Og síðan mun a armur Drottins 
falla yfir þjóðirnar.

48 Og síðan mun Drottinn stíga 
fæti sínum á þetta a fjall og það 
mun klofna í tvennt og jörðin 
b skjálfa og veltast fram og aftur 
og himnarnir c munu einnig bifast.

49 Og Drottinn mun hefja raust 
sína, og öll endimörk jarðar munu 
heyra hana og þjóðir jarðar munu 
a trega og þeir, sem hlegið hafa, 
munu sjá heimsku sína.

50 Og hörmungar munu herja 
gárungann og spottarinn mun 
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eyðast og þeir, sem hafa sóst eftir 
misgjörðum, munu upp höggnir 
og þeim á eldinn kastað.

51 Og síðan munu a Gyðingarnir 
b líta á mig og segja: Hvaða sár eru 
þetta á höndum þínum og fótum?

52 Þá munu þeir vita, að ég er 
Drottinn, því að ég mun segja 
við þá: Þessi sár eru sárin sem ég 
var a særður í húsi vina minna. Ég 
er sá, sem upp var hafinn. Ég er 
Jesús, sem var b krossfestur. Ég er 
sonur Guðs.

53 Og þá munu þeir a gráta mis-
gjörðir sínar. Þá munu þeir harma 
vegna þess að þeir ofsóttu b kon-
ung sinn.

54 Og síðan munu hinar a heiðnu 
þjóðir endurleystar, og þeir, sem 
engin lögmál þekktu, munu eiga 
hlut í b fyrstu upprisunni, og það 
verður þeim c bærilegt.

55 Og a Satan skal b bundinn, svo 
að hann hafi ekkert rúm í hjörtum 
mannanna barna.

56 Og á þeim a degi, sem ég kem 
í dýrð minni, mun dæmisagan 
uppfyllast, er ég sagði um b meyj-
arnar tíu.

57 Því að þeir sem vitrir eru og 
hafa tekið á móti a sannleikanum 
og haft hinn heilaga anda sér til 

b leiðsagnar, og ekki látið c blekkj-
ast — sannlega segi ég yður, að 
þeir munu ekki upp höggnir og 
þeim eigi á d eld kastað, heldur 
munu þeir standast daginn.

58  Og þeir hljóta a jörðina í 
b arf. Og þeir munu margfaldast 
og verða sterkir og börn þeirra 
munu c vaxa upp syndlaus til 
d sáluhjálpar.

59 Því að Drottinn verður a mitt 
á meðal þeirra og dýrð hans mun 
hvíla á þeim, og hann verður kon-
ungur þeirra og b löggjafi.

60 Og sjá, nú segi ég yður, þér 
munuð ekki fá frekari vitneskju 
um þennan kafla, fyrr en a Nýja 
testamentið verður þýtt, og í því 
verður allt þetta kunngjört —

61 Þess vegna leyfi ég yður nú að 
þýða það, svo að þér verðið við-
búnir því sem koma skal.

62 Því að sannlega segi ég yður, 
að miklir hlutir bíða yðar —

63 Þér spyrjið a hernað í öðrum 
löndum, en sjá, ég segi yður, hann 
er nálægur, jafnvel við dyr yðar, og 
innan fárra ára munuð þér spyrja 
hernað í yðar eigin löndum.

64  Þess vegna hef ég, Drott-
inn, sagt: Safnist saman úr lönd-
unum í a austri. Safnist saman, þér 

 51 a LR Gyðingar.
  b Sak 12:10.
 52 a Sak 13:6.
  b LR Krossfesting.
 53 a Op 1:7.
  b Lúk 23:38;  

Jóh 19:3, 14–15.
 54 a Esek 36:23; 39:21.
  b LR Upprisa.
  c K&S 75:22.
 55 a LR Djöfull.
  b Op 20:2;  

1 Ne 22:26;  

K&S 43:31; 88:110.
 56 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  b Matt 25:1–13;  

K&S 63:54.
 57 a LR Sannleikur.
  b LR Heilagur andi.
  c JS — M 1:37.
  d K&S 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a LR Þúsundáraríkið.
  b Matt 5:5.
  c K&S 63:51; 101:29–31.

  d LR Sáluhjálp, hjálpræði.
 59 a K&S 29:11; 104:59.
  b 1 Mós 49:10;  

Sak 14:9;  
K&S 38:21–22.

 60 a LR Þýðing Josephs 
Smith (ÞJS). Sjá einnig  
Úrval úr þýðingum 
Josephs Smith á 
Biblíunni.

 63 a K&S 38:29; 87:1–5; 
130:12.

 64 a K&S 42:64.
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öldungar kirkju minnar, farið til 
landanna í vestri. Kallið íbúana 
til iðrunar, og sem þeir iðrast, svo 
skuluð þér reisa mér kirkjur.

65 Og sameinaðir í hjarta og 
huga skuluð þér safna saman 
auðæfum yðar, svo að þér getið 
a keypt þann arf, sem síðar mun 
útnefndur yður.

66 Og hann skal nefnast a Nýja 
Jerúsalem, b land c friðar, borg d at-
hvarfs og staður öryggis fyrir hina 
heilögu hins æðsta Guðs —

67 Og a dýrð Drottins mun vera 
þar og ótti við Drottin mun einnig 
vera þar, þannig að hinir ranglátu 
munu ekki koma þangað, og hún 
skal nefnd Síon.

68 Og svo ber við á meðal hinna 
ranglátu, að hver sá, sem ekki vill 
grípa til sverðs síns gegn náunga 
sínum, verður öryggis síns vegna 
að flýja til Síonar.

69 Og til hennar verður a safnast 
frá sérhverri þjóð undir himni, og 
þeir verða eina þjóðin, sem ekki á 
í stríði við aðra.

70 Og sagt verður á meðal hinna 
ranglátu: Göngum ekki til orrustu 
við Síon, því að íbúar Síonar eru 
ógurlegir, því fáum við ei staðist.

71 Og svo ber við, að hinum 
réttlátu verður safnað frá öllum 
þjóðum og þeir koma til Síonar, 
syngjandi söngva hinnar ævar-
andi gleði.

72 Og nú segi ég yður, gætið þess 
að þetta fari ekki út um heiminn 
fyrr en mér þykir æskilegt, svo 
að þér fáið lokið þessu verki fyrir 
augum fólksins og fyrir augum 
óvina yðar, og þeir viti eigi um 
verk yðar fyrr en þér hafið lokið 
því, sem ég hef boðið yður —

73 Svo að þegar þeir fá vitneskju 
um það, megi þeir íhuga þetta.

74 Því að þegar Drottinn birtist, 
verður hann þeim a ógurlegur, svo 
að óttinn nái tökum á þeim og þeir 
standi víðs fjarri og skjálfi.

75 Og allar þjóðir munu skelfast 
vegna ógnar Drottins og krafts 
máttar hans. Já, vissulega. Amen.

 65 a K&S 63:27.
 66 a Et 13:5–6;  

HDP Móse 7:62;  
TA 1:10.  
LR Nýja Jerúsalem;  
Síon.

  b K&S 57:1–3.
  c LR Friður.
  d Jes 4:6;  

K&S 115:6.
 67 a K&S 64:41–43;  

97:15–18.  

LR Jesús Kristur — 
Dýrð Jesú Krists.

 69 a 5 Mós 30:3;  
Jer 32:37–39;  
K&S 33:6.

 74 a Sef 2:11.

46. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til kirkjunnar, í Kirt-
land, Ohio, 8. mars 1831. Á þessum fyrstu tímum kirkjunnar var engin 
föst regla komin á stjórn á guðsþjónustum hennar. Þó var orðinn siður 
í kirkjunni að veita aðeins meðlimum og einlægum trúarnemum aðgang 
að sakramentissamkomum og öðrum samkomum hennar. Þessi opinberun 
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46 1 a 2 Tím 3:16–17.
 2 a Al 6:1.
  b Moró 6:9;  

K&S 20:45.
 3 a 3 Ne 18:22–25.  

LR Samfélag.
 4 a LR Kirkja Jesú Krists.
  b 3 Ne 18:26–32.  

LR Sakramenti.

 6 a Þ.E. til staðfestingar 
þeirra sem nýlega voru 
skírðir.

 7 a Jakbr 1:5–6;  
K&S 88:63.

  b LR Heilagleiki.
  c LR Íhuga, ígrunda.
  d Sálm 100;  

Al 34:38.  

LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

  e 1 Tím 4:1–4;  
K&S 43:5–7.

  f LR Djöfull.
  g K&S 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 Kor 12:31.

lýsir vilja Drottins varðandi skipulag og stjórn á samkomum og leiðsögn 
hans við að leita og greina gjafir andans.

1–2, Öldungar eiga að stjórna sam-
komum eins og heilagur andi segir 
fyrir um; 3–6, Leitendur sannleikans 
skulu ekki útilokaðir frá sakramentis-
samkomum; 7–12, Biðjið til Guðs og 
leitið gjafa andans; 13–26, Upptaln-
ing á sumum þeirra gjafa veitt; 27–33, 
Kirkjuleiðtogum gefst kraftur til að 
þekkja gjafir andans.

Hlýðið á, ó þér sem í kirkju minni 
eruð, því að sannlega segi ég yður, 
að þetta var til yðar talað, yður til 
a gagns og lærdóms.

2 En þrátt fyrir það sem ritað er, 
hefur það ávallt verið veitt a öld-
ungum kirkju minnar frá upphafi 
og mun ætíð verða, að b stjórna 
öllum samkomum eins og hinn 
heilagi andi leiðbeinir þeim og 
segir þeim fyrir um.

3 Eigi að síður er yður boðið að 
a vísa engum frá almennum sam-
komum yðar, sem haldnar eru 
frammi fyrir heiminum.

4 Yður er einnig boðið að vísa 
engum, sem tilheyrir a kirkjunni, 
frá sakramentissamkomum yðar. 
Hafi einhver samt sem áður brotið 
af sér, skuluð þér b ekki leyfa 
honum að meðtaka það, fyrr en 
hann hefur gjört yfirbót.

5 Og enn segi ég yður: Þér skuluð 
engum vísa frá sakramentissam-
komum yðar, sem einlæglega 
leitar ríkisins — ég segi þetta varð-
andi þá, sem ekki eru í kirkjunni.

6 Og enn fremur segi ég yður 
varðandi a staðfestingarsamkomur 
yðar, að séu einhverjir utan kirkj-
unnar, sem einlæglega leita ríkis-
ins, skuluð þér ekki vísa þeim frá.

7 En yður er boðið að a spyrja 
Guð, sem gefur örlátlega, um 
alla hluti, og það, sem andinn ber 
yður vitni um, já, það vil ég að þér 
gjörið af fullum b heilagleika hjart-
ans og gangið grandvarir frammi 
fyrir mér, og c íhugið lyktir sálu-
hjálpar yðar og gjörið allt með bæn 
og d þakkargjörð, svo að illir andar 
e véli yður ekki, eða kenningar 
f djöfla eða g boðorð manna, því að 
sum eru frá mönnum komin og 
önnur frá djöflum.

8 Verið þess vegna á verði, svo 
að þér látið eigi blekkjast, a leitið 
af einlægni hinna bestu gjafa og 
hafið ávallt í huga til hvers þær 
eru gefnar, svo að þér verðið eigi 
blekktir —

9 Því að sannlega segi ég yður, að 
þær eru gefnar þeim til heilla, sem 
elska mig og halda öll boðorð mín, 
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og þeim, sem leitast við að gjöra 
svo, svo að allir hafi gagn af, sem 
leita eða spyrja mig, sem biðja, en 
ekki um a tákn til b fullnægingar 
fýsn sinni.

10  Og enn, sannlega segi ég 
yður: Ég vil að þér minnist þess 
ávallt og hafið ætíð í a huga hverjar 
þær b gjafir eru, sem veitast kirkju 
minni.

11 Því að allir hljóta ekki sér-
hverja gjöf, því að gjafirnar eru 
margar og andi Guðs gefur 
a hverjum manni gjöf.

12 Sumum er gefin ein og öðrum 
er gefin önnur, svo að allir njóti 
góðs af því.

13 Sumum er gefið fyrir heilagan 
anda að a vita, að Jesús Kristur er 
sonur Guðs og að hann var kross-
festur vegna synda heimsins.

14  Öðrum er gefið að a trúa 
orðum þeirra, svo að þeir megi 
einnig eiga eilíft líf, séu þeir áfram 
staðfastir.

15 Og enn fremur veitir heilagur 
andi sumum að þekkja hina a mis-
munandi stjórnunarhætti, eins og 
hinum sama Drottni er þóknan-
legt, samkvæmt vilja Drottins, og 
að hæfi miskunnar hans, í sam-
ræmi við ástand mannanna barna.

16 Og enn fremur gefur heil-
agur andi sumum að þekkja hina 
ýmsu starfshætti, hvort þeir séu 

frá Guði, svo að opinberun and-
ans veitist hverjum manni honum 
til gagns.

17 Og sannlega segi ég yður 
enn, að sumum gefur andi Guðs 
a vísdómsorð.

18 Öðrum er gefið a þekking-
arorð, svo að öllum megi kenna 
visku og þekkingu —

19 Og enn, sumum er gefin a trú 
til að læknast —

20 Og öðrum er gefin trú til að 
a lækna.

21 Og enn fremur er sumum 
gefið að gjöra a kraftaverk —

22 Og öðrum gefið að a spá —
23 Og enn öðrum að a greina 

anda.
24 Og enn fremur er sumum 

gefið að tala a tungum —
25 Og enn öðrum gefin útlegg-

ing tungna.
26 Og allar þessar a gjafir koma 

frá Guði, b börnum Guðs til heilla.
27 Og a biskupi kirkjunnar og 

þeim, sem Guð mun útnefna og 
vígja til að vaka yfir kirkjunni og 
vera öldungar hennar, skal veit-
ast að b greina allar þessar gjafir, 
svo að ekki verði einhver meðal 
yðar, sem segist vera af Guði, en 
er það ekki.

28 Og svo ber við, að sá, sem 
biður í a andanum, skal af and-
anum meðtaka —

 9 a LR Tákn.
  b Jakbr 4:3.
 10 a LR Hugur.
  b 1 Kor 14:12.  

LR Gjafir andans.
 11 a 1 Kor 12:4–11.
 13 a LR Vitnisburður.
 14 a 3 Ne 12:2.  

LR Trú, trúa.

 15 a Moró 10:8.
 17 a Moró 10:9.  

LR Viska.
 18 a LR Þekking.
 19 a K&S 42:48–52.  

LR Átrúnaður.
 20 a LR Lækna, lækningar.
 21 a LR Kraftaverk.
 22 a LR Spádómur, spá.

 23 a HDP Móse 1:13–15.
 24 a LR Tungur, gjöf 

tungutals.
 26 a Moró 10:8–19.
  b LR Synir og dætur Guðs.
 27 a LR Biskup.
  b LR Dómgreind, 

dómgreindargáfa.
 28 a K&S 88:64–65.
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 30 a K&S 50:29.
  b LR Heilagur andi.
  c 2 Ne 4:35.
 32 a 1 Kro 16:8–15;  

1 Þess 1:2;  

Al 37:37;  
K&S 59:7, 21.  
LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

 33 a LR Dyggð.

  b LR Heilagleiki.
47 1 a K&S 69:2–8; 85:1–2.
 4 a LR Heilagur andi;  

Huggari.

29 Svo að sumum sé gefið að 
hljóta allar þessar gjafir og geta 
orðið höfuð, svo að allir meðlimir 
megi njóta góðs af.

30 Sá, sem a biður í b andanum, 
biður í samræmi við c vilja Guðs. 
Þess vegna verður honum að  
bón sinni.

31 Og enn segi ég yður, að allt, 

sem þér gjörið í andanum, verður 
að gjörast í nafni Krists —

32 Og þér verðið að veita Guði 
a þakkir í andanum fyrir hverja 
þá blessun, sem þér eruð bless-
aðir með.

33  Og þér verðið stöðugt að 
ástunda a dyggðir og b heilagleika 
frammi fyrir mér. Já, vissulega. 
Amen.

47. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 8. mars 
1831. John Whitmer, sem þegar hafði þjónað sem ritari spámannsins, hik-
aði í fyrstu þegar hann var beðinn að starfa sem söguritari kirkjunnar í 
stað Olivers Cowdery. Hann ritaði: „Ég vildi helst ekki gera það, en sagð-
ist virða vilja Drottins, ef hann æskir þess, ég þrái að hann staðfesti það í 
gegnum sjáandann Joseph.“ Eftir að Joseph meðtók þessa opinberun, þáði 
John Whitmer embættisskipun sína og þjónaði í henni.

1–4, John Whitmer er falið að skrá sögu 
kirkjunnar og skrifa fyrir spámanninn.

Sjá, mér þykir æskilegt, að þjónn 
minn John skrái nákvæma a sögu 
og aðstoði þig, þjónn minn Jos-
eph, við að skrá allt, sem þér mun 
gefið, þar til hann verður kallaður 
til frekari starfa.

2  Sannlega segi ég þér enn 
fremur, að hann getur einnig hafið 

upp rödd sína á samkomum, hve-
nær sem æskilegt er.

3 Og enn segi ég þér, að hann skal 
útnefndur til að halda skýrsl ur 
og skrá sögu kirkjunnar að stað-
aldri, því að ég hef útnefnt Oliver 
Cowdery öðru embætti.

4 a Huggarinn mun þess vegna 
gefa honum að skrá þessa hluti, ef 
hann reynist staðfastur. Já, vissu-
lega. Amen.

48. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
10. mars 1831. Spámaðurinn hafði spurt Drottin hvaða aðferð skyldi 
beita við útvegun lands undir búsetu hinna heilögu, en þetta var mjög 
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1–3, Hinir heilögu í Ohio eiga að deila 
löndum sínum með bræðrum sínum; 
4–6, Hinir heilögu skulu kaupa land, 
byggja borg, og fylgja ráðum yfir-
manna sinna.

Nauðsynlegt er að þér haldið að 
svo stöddu kyrru fyrir á dvalar-
stöðum yðar, eins og best hentar 
aðstæðum yðar.

2 Og ef þér eigið land, skuluð 
þér a deila því með bræðrum yðar 
úr austri —

3 Og ef þér eigið ekkert land, 
skuluð þér láta þá að svo stöddu 
kaupa það í nærliggjandi hér-
uðum, eins og hentar þeim, því 
að óhjákvæmilegt hlýtur að vera, 
að þeir hafi stað til að búa á um 
stundarsakir.

4 Nauðsynlegt hlýtur að vera að 
þér sparið alla þá peninga, sem 

þér getið, og að þér í réttlæti aflið 
eins mikils og þér getið, svo að þér 
með tímanum getið a keypt erfða-
land, jafnvel b borgina.

5 Staðurinn mun enn ekki op-
inberaður, en eftir að bræður 
yðar hafa komið úr austri, skulu 
a ákveðnir menn útnefndir, og þeim 
mun gefið að b þekkja staðinn, eða 
þeim verður opinberað það.

6 Og þeir skulu tilnefndir til að 
kaupa löndin og byrja að leggja 
grundvöllinn að a borginni, og þá 
skuluð þér fara að safnast þangað 
með fjölskyldum yðar, sérhver 
maður með b fjölskyldu sína, eftir 
aðstæðum hans, og eins og forsæt-
isráð og biskup kirkjunnar útnefna 
honum, í samræmi við lög þau og 
boð, sem þér hafið meðtekið, og 
þér munuð hér eftir meðtaka. Já, 
vissulega. Amen.

48 2 a LR Velferð.
 4 a K&S 57:4–5.
  b K&S 42:35–36; 

   45:65–67.
 5 a K&S 57:6–8.
  b K&S 57:1–3.

 6 a LR Nýja Jerúsalem.
  b K&S 51:3.

aðkallandi mál vegna aðflutnings kirkjumeðlima frá austurhluta Banda-
ríkjanna í hlýðni við fyrirmæli Drottins um að safnast til Ohio (sjá 
kafla 37:1–3; 45:64).

49. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Sidneys Rigdon, 
Parleys P. Pratt og Lemans Copley í Kirtland, Ohio, 7. maí 1831. Leman 
Copley hafði meðtekið fagnaðarerindið, en hélt enn fast við nokkrar af 
kenningum skekjara (Shakers eða Samfélag trúaðra á endurkomu Krists), 
en þeim hafði hann áður tilheyrt. Sumar trúarskoðanir skekjara voru 
þær, að síðari koma Krists væri þegar orðin veruleiki, og að hann hefði 
birst í mynd konu, Önnu Lee. Þeir töldu að skírn í vatni væri ekki 
nauðsynleg. Þeir afneituðu hjónabandi og trúðu á algert einlífi. Sumir 
skekjarar bönnuðu einnig kjötát. Sem formála að þessari opinberun 
segir í sögu Josephs Smith: „Til þess að fá fullan skilning á þessu efni, 
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1–7, Dagur og stund komu Krists 
mun haldast ókunn, þar til hann 
kemur; 8–14, Menn verða að iðr-
ast, trúa á fagnaðarerindið og fylgja 
helgiathöfnum til að öðlast sálu-
hjálp; 15–16, Hjónabandið er vígt 
af Guði; 17–21, Neysla kjöts sam-
þykkt; 22–28, Síon mun blómstra 
og Lamanítar blómgast sem rós fyrir 
síðari komuna.

Hlýðið á orð mitt þjónar mínir, 
Sidney, Parley og Leman, því að 
sjá, sannlega segi ég yður, að ég 
gef yður fyrirmæli um að fara og 
a prédika fyrir skekjurum fagn-
aðarerindi mitt, sem þér hafið 
meðtekið, já, eins og þér hafið 
meðtekið það.

2 Sjá, ég segi yður, að þeir þrá 
að þekkja sannleikann að hluta, 
en ekki allan, því að þeir eru ekki 
a einlægir gagnvart mér og verða 
að iðrast.

3  Þess vegna sendi ég yður, 
þjónar mínir Sidney og Parley, til 
að prédika þeim fagnaðarerindið.

4 Og þjónn minn Leman skal 
vígður til þessa verks, svo að 
hann geti rökrætt við þá, ekki 

samkvæmt því, sem hann hefur 
meðtekið frá þeim, heldur sam-
kvæmt því, sem þér þjónar mínir 
skuluð a kenna honum. Og með 
því að gjöra svo, mun ég blessa 
hann, ella mun honum ekki vel  
farnast.

5 Svo segir Drottinn: Því að ég 
er Guð og hef a sent minn ein-
getna son í heiminn til að b endur-
leysa heiminn, og hef ákvarðað, 
að sá sem tekur á móti honum 
skuli hólpinn verða, en sá sem 
tekur ekki á móti honum skal c for-
dæmdur verða —

6 Og þeir hafa gjört eins og þá 
lysti við a mannssoninn. Og hann 
hefur tekið vald sitt til b hægri 
handar c dýrðar sinnar, og ríkir nú 
á himnum, og mun sitja við völd 
þar til hann stígur niður til jarðar 
til að leggja alla óvini að d fótum 
sér. Og sá tími er í nánd —

7 Ég, Drottinn Guð, hef talað 
þetta. En a daginn og stundina veit 
enginn maður, né englar himins, 
né heldur munu þeir vita fyrr en 
hann kemur.

8  Þess vegna vil ég að allir 
menn iðrist, því að allir eru  

49 1 a LR Prédika.
 2 a Post 8:21.
 4 a LR Fagnaðarerindi;  

Sannleikur.
 5 a Jóh 3:16–17;  

K&S 132:24.  
LR Jesús Kristur —  
Vald.

  b LR Endurleysa, 
endurleystur, 
endurlausn;  
Lausnari.

  c LR Fordæming.
 6 a LR Mannssonurinn.
  b Post 7:55–56;  

K&S 76:20–23.

  c LR Jesús Kristur — 
Dýrð Jesú Krists.

  d 1 Kor 15:25;  
K&S 76:61.

 7 a Matt 24:36;  
Mark 13:32–37;  
Op 16:15;  
K&S 133:11.

spurði ég Drottin, og tók á móti því sem hér fer á eftir.“ Opinberunin 
hrekur nokkrar af meginkenningum skekjaranna. Áðurnefndir bræður 
fóru með eintak af opinberuninni til skekjaranna (nálægt Cleveland, 
Ohio) og lásu hana alla fyrir þá, en henni var hafnað.
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 8 a Gal 3:22;  
Mósía 16:3–5.

  b Hebr 13:2;  
3 Ne 28:25–29.

 9 a 1 Mós 17:7;  
K&S 66:2.  
LR Nýr og ævarandi 
sáttmáli.

 10 a Sak 2:11;  
K&S 45:66–69; 
97:18–21.

  b Jes 60:14.
  c Matt 23:12.
 11 a LR Trúboðsverk.

 13 a 3 Ne 27:19–20.
 14 a LR Gjöf heilags anda.
  b LR Handayfirlagning.
 15 a 1 Tím 4:1–3.
  b 1 Mós 2:18, 24;  

1 Kor 11:11.  
LR Giftast.

 16 a Jakob 2:27–30.
  b 1 Mós 2:24;  

Matt 19:5–6.
  c LR Jörð — Sköpuð fyrir 

manninn.
 17 a HDP Móse 3:4–5.  

LR Skapa, sköpun.

  b LR Fortilvera.
 18 a Þ.E. býður að halda sér 

frá.
  b 1 Mós 9:3;  

1 Tím 4:1–3.
 19 a K&S 89:10–13.
 20 a Post 4:32;  

K&S 51:3; 70:14; 78:6.
  b LR Veraldarhyggja.
 21 a ÞJS 1 Mós 9:10–15 

(Viðauki).
 22 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.

a syndugir, nema þeir sem ég hef 
geymt mér, b heilagir menn, sem 
þér vitið ekki um.

9 Þess vegna segi ég yður, að ég 
hef sent yður ævarandi a sáttmála 
minn, já, þann, sem var frá upphafi.

10 Og það, sem ég hef heitið, hef 
ég uppfyllt, og a þjóðir jarðar munu 
b lúta honum, ef ekki sjálfviljugar, 
þá skulu þær niðurlægjast, því að 
það, sem nú upphefur sjálft sig, 
skal c niðurlægt verða.

11 Þess vegna gef ég yður þau 
fyrirmæli, að a fara út á meðal 
þessa fólks og segja því, eins 
og postuli minn til forna, sem 
nefndur var Pétur:

12 Trúið á nafn Drottins Jesú, 
sem var á jörðu og koma mun, 
upphafið og endirinn —

13 a Iðrist og látið skírast í nafni 
Jesú Krists til fyrirgefningar synd-
anna, samkvæmt hinu heilaga 
boðorði —

14 Og hver sá, sem það gjörir, 
mun meðtaka a gjöf heilags anda 
með b handayfirlagningu öldunga 
kirkjunnar.

15 Og sannlega segi ég yður enn, 
að hver sá, sem a bannar hjóna-
bönd, er ekki vígður af Guði, því 

að b hjónabandið hefur Guð vígt 
manninum til handa.

16 Því er það lögmálinu sam-
kvæmt, að hann hafi eina a eig-
inkonu, og þau tvö skulu vera 
b eitt hold, og allt er þetta til þess 
að c jörðin nái tilgangi sköpunar 
sinnar —

17 Og svo að hún megi fyllast 
ákveðnum fjölda manna í sam-
ræmi við a sköpun hans b áður en 
heimurinn var skapaður.

18 Og sá, sem a bannar b kjöt, að 
maðurinn skuli ekki neyta þess, 
er ekki vígður af Guði —

19 Því að sjá, a dýr merkurinnar 
og fuglar loftsins og það, sem af 
jörðu kemur, er ætlað manninum 
til fæðu og klæðis, svo að hann 
hafi gnægð.

20 En ekki er einum manni ætlað 
að a eiga umfram annan, þess 
vegna liggur b heimurinn í synd.

21 Og vei þeim manni, sem að 
þarflausu a úthellir blóði eða sóar 
holdi.

22 Og sannlega segi ég yður enn, 
að mannssonurinn a kemur hvorki 
í mynd konu, né karls, sem gengur 
um á jörðunni.

23  Látið þess vegna ekki 
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 23 a Matt 24:4–5.
  b 2 Pét 3:12; K&S 45:39.
  c Jes 40:4; K&S 109:74.
  d Míka 1:3–4.
  e Matt 24:29–31.
 24 a 3 Ne 5:21–26.
  b Jes 35:1; 2 Ne 30:5–6;  

3 Ne 21:22–25;  
K&S 3:20; 109:65.

 25 a K&S 35:24.
  b 1 Mós 49:26;  

2 Ne 12:2–3.
 26 a K&S 88:63.
 27 a Jes 52:12.

  b 3 Ne 20:22.
  c 1 Pét 2:6; K&S 84:116.
 28 a K&S 1:12.
50 2 a K&S 129.  

LR Andi — Illir andar.
 3 a Lúk 22:31;  

3 Ne 18:18.

a blekkjast, heldur haldið stað-
fastir áfram og b lítið fram til þess, 
þá er himnarnir bifast og jörðin 
skelfur og veltist fram og aftur líkt 
og drukkinn maður, og c dalirnir 
lyftast og d fjöllin hjaðna og hamr-
arnir verða að jafnsléttum — og 
allt verður þetta, þegar engillinn 
þeytir e básúnu sína.

24 En áður en hinn mikli dagur 
Drottins kemur, mun a Jakob 
blómstra í eyðimörkinni og Lam-
anítarnir b blómgast sem rós.

25 Síon skal a blómstra á b hæð-

unum og fagna á fjöllunum og 
hún skal safnast saman á þeim 
stað, sem ég hef útnefnt.

26 Sjá, ég segi yður, farið eins 
og ég hef boðið yður, iðrist allra 
synda yðar. a Biðjið og yður mun 
gefast, knýið á og fyrir yður mun 
upp lokið verða.

27 Sjá, ég mun fara fyrir yður og 
ég mun vera a bakvörður yðar. Og 
ég mun verða b mitt á meðal yðar 
og þér verðið ekki c sigraðir.

28 Sjá, ég er Jesús Kristur, og ég 
kem a skjótt. Já, vissulega. Amen.

50. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, í 
maí 1831. Í sögu Josephs Smith segir, að nokkrir öldunganna hafi ekki 
skilið hvernig ýmsir andar birtast, sem á jörðunni eru, og að þessi opin-
berun hafi verið gefin sem svar við sérstakri fyrirspurn hans um málið. 
Svokölluð andleg fyrirbæri voru ekki óalgeng meðal meðlimanna, sumir 
staðhæfðu, að þeir sæju sýnir og fengju opinberanir.

1–5, Margir falskir andar eru á jörð-
unni; 6–9, Vei sé hræsnurum og þeim, 
sem útilokaðir eru frá kirkjunni; 10–
14, Öldungar eiga að boða fagnaðar-
erindið með andanum; 15–22, Andinn 
þarf að upplýsa bæði prédikara og 
áheyrendur; 23–25, Það sem ekki upp-
byggir er ekki af Guði; 26–28, Hinir 
staðföstu eru eigendur alls; 29–36, 
Bænum hinna hreinsuðu er svarað; 
37–46, Kristur er góði hirðirinn og 
klettur Ísraels.

Hlýðið á, ó, þér öldungar kirkju 
minnar og ljáið eyra röddu lifanda 
Guðs, og gefið gaum að vísdóms-
orðum sem yður munu gefin, í 
samræmi við fyrirspurn yðar og 
einhug varðandi kirkjuna og anda 
þá, sem hafa farið um heiminn.

2 Sjá, sannlega segi ég yður, að til 
eru margir andar, sem eru a falskir 
andar, sem farið hafa um jörðina 
og blekkja heiminn.

3 Og a Satan hefur einnig leitast 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 49:24–50:3 98



 4 a LR Jesús Kristur — Að 
taka á okkur nafn Jesú 
Krists.

 5 a LR Standast.
 6 a LR Blekking, blekkja.
 7 a Matt 23:13–15;  

Al 34:28.
  b LR Djöfull.
  c Mósía 27:8–9.
  d Þ.E. þeir sem blekktir 

hafa verið.
 8 a K&S 1:14; 56:3; 64:35.  

LR Brottvikning.
 10 a Jes 1:18;  

K&S 45:10.
 12 a K&S 1:24.
 13 a LR Vígja, vígsla.
 14 a K&S 43:15.  

LR Kenna, kennari — 
Kennsla með 

andanum.
  b LR Huggari.
 15 a LR Dómgreind, 

dómgreindargáfa.
 16 a Et 12:23–27.
 17 a LR Prédika;  

Trúboðsverk.
  b K&S 6:15.  

LR Heilagur andi;  
Sannleikur.

við að véla yður, svo að hann geti 
yfirbugað yður.

4 Sjá, ég Drottinn, hef virt yður 
fyrir mér og séð viðurstyggð 
í þeirri kirkju, sem a játar nafn  
mitt.

5 En blessaðir eru þeir, sem trúir 
eru og a standa stöðugir, hvort 
heldur er í lífi eða dauða, því að 
þeir munu erfa eilíft líf.

6 En vei þeim, sem eru a svik-
arar og hræsnarar, því að þá, segir 
Drottinn, mun ég leiða fyrir dóm.

7 Sjá, sannlega segi ég yður, að 
a hræsnarar eru meðal yðar, sem 
blekkt hafa suma og þannig gefið 
b andstæðingnum c vald. En sjá, 
d slíkir skulu endurheimtir —

8 En hræsnararnir skulu afhjúp-
aðir og a útilokaðir, annaðhvort í 
lífi eða dauða, já, að mínum vilja. 
Og vei sé þeim, sem útilokaðir eru 
frá kirkju minni, því að þeir eru 
ofurseldir heiminum.

9 Sérhver maður skal þess vegna 
gæta sín, svo að hann gjöri aðeins 
það, sem er sannleikur og réttlæti 
fyrir mér.

10 Og komið nú, segir Drottinn, 
með andanum, við öldunga kirkju 
sinnar, og a ræðumst við, svo að 
þér megið skilja —

11 Ræðumst við eins og maður 

ræðir við mann, augliti  t i l  
auglitis.

12 Þegar maðurinn rökræðir, 
skilja mennirnir hann, vegna 
þess að hann talar eins og maður, 
og þannig mun einnig ég, Drott-
inn, rökræða við yður, svo að þér 
megið a skilja.

13 Þess vegna spyr ég, Drott-
inn, yður þessarar spurningar: Til 
hvers voruð þér a vígðir?

14 Til að boða fagnaðarerindi 
mitt með a andanum, já, b huggar-
anum, sem sendur var til að kenna 
sannleikann.

15 Og síðan veittuð þér viðtöku 
a öndum, sem þér gátuð eigi skilið, 
og meðtókuð þá sem væru þeir frá 
Guði. Er það réttlætanlegt?

16 Sjá, þér skuluð svara þeirri 
spurningu sjálfir. Engu að síður 
mun ég vera yður miskunnsamur. 
Sá sem er veikur yðar á meðal skal 
síðan gjörður a styrkur.

17 Sannlega segi ég yður, sá sem 
ég hef vígt og sent til að a prédika 
orð sannleikans með huggaranum, 
í anda sannleika, prédikar hann 
það með b anda sannleikans eða á 
einhvern annan hátt?

18 Og sé það á einhvern annan 
hátt, er það ekki frá Guði.

19 Og enn fremur, sá er meðtekur 
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 22 a 1 Kor 14:26.
  b Jóh 4:36.
 23 a LR Myrkur, andlegt.
 24 a 1 Jóh 2:8–11;  

Moró 7:14–19;  
K&S 84:45–47; 88:49.  
LR Ljós, ljós Krists.

  b Jóh 15:4–5, 10.
  c 2 Ne 28:30.
 25 a Jóh 8:32.

 26 a Matt 23:11.
  b Mark 10:42–45.  

LR Þjónusta.
 27 a K&S 76:5–10, 53–60; 

84:34–41.
  b LR Kraftur.
 28 a 3 Ne 19:28–29;  

K&S 88:74–75.  
LR Hreinn, hreinleiki;  
Lausn frá synd.

  b 1 Jóh 1:7–9.
 29 a He 10:5;  

K&S 46:30.  
LR Bæn.

 30 a LR Vald.
 31 a 1 Jóh 4:1.  

LR Andi — Illir andar.
 32 a Matt 10:1.
 33 a Júd 1:9.
  b K&S 84:67, 73.

orð sannleikans, meðtekur hann 
það fyrir anda sannleikans eða á 
einhvern annan hátt?

20 Sé það á einhvern annan hátt, 
er það ekki frá Guði.

21 Hvers vegna skiljið þér þá 
ekki og vitið, að sá sem meðtekur 
orðið með anda sannleikans, með-
tekur það eins og andi sannleikans 
flytur það?

22 Þess vegna skilja hvor annan, 
sá sem prédikar og sá sem með-
tekur, og báðir a uppbyggjast og 
b fagna saman.

23 Og það, sem ekki byggir upp, 
er ekki frá Guði, og er a myrkur.

24 Það, sem er frá Guði, er a ljós. 
Og sá, sem veitir ljósinu viðtöku 
og er b staðfastur í Guði, öðlast 
c meira ljós. Og það ljós verður 
skærara og skærara þar til hinn 
fullkomna dag.

25 Og sannlega segi ég yður enn, 
og ég segi það svo að þér megið 
þekkja a sannleikann og getið rekið 
myrkrið frá yður:

26 Sá, sem Guð hefur vígt og sent 
út, hann er útnefndur til að vera 
a mestur, enda þótt hann sé sístur 
og b þjónn allra.

27 Hann er þar af leiðandi a eig-
andi alls, því að allt er honum 
undirgefið, bæði á himni og á 
jörðu, lífið og ljósið, andinn og 

b krafturinn, sem sendur er að vilja 
föðurins með syni hans Jesú Kristi.

28 En enginn maður er eigandi 
alls nema hann sé a hreinsaður og 
b laugaður af allri synd.

29 Og séuð þér hreinsaðir og 
laugaðir af allri synd, skuluð þér 
a biðja hvers sem þér óskið í nafni 
Jesú, og það skal gjört.

30 En vitið þetta: Yður mun gefið 
hvers biðja skal. Og þegar þér eruð 
nefndir til a forystu, verða andarnir 
yður undirgefnir.

31 Þess vegna ber svo við, að ef 
þér verðið varir við a anda, sem þér 
skiljið eigi og þér meðtakið ekki 
þann anda, þá skuluð þér spyrja 
föðurinn í nafni Jesú. Og staðfesti 
hann ekki þann anda, megið þér 
vita, að hann er eigi frá Guði.

32 Og yður mun gefið a vald yfir 
þessum anda og þér skuluð með 
hárri röddu lýsa því yfir, að hann 
sé ekki frá Guði —

33 Hvorki með a niðrandi ásök-
unum, svo að þér verðið eigi yf-
irbugaðir, né heldur með b raupi 
eða fögnuði, svo að þér verðið eigi 
hremmdir.

34 Sá er meðtekur frá Guði skal 
gefa Guði heiðurinn. Og hann skal 
gleðjast yfir því, að Guð telur hann 
verðugan þess að meðtaka.

35 Og með því að gefa þessu 
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 35 a LR Ríki Guðs eða ríki 
himna.

  b 1 Jóh 4:4;  
K&S 63:20, 47.

 36 a K&S 58:42–43.  
LR Fyrirgefa.

 37 a LR Parley Parker Pratt.
  b K&S 97:3–5.
 38 a LR Víngarður Drottins.
 39 a LR Edward Partridge.
 40 a 3 Ne 17:2–3;  

K&S 78:17–18.
  b 1 Kor 3:2–3;  

K&S 19:22–23.

  c LR Náð.
  d LR Sannleikur.
 41 a 1 Jóh 4:18.
  b LR Synir og dætur 

Guðs.
  c Jóh 16:33.
  d Jóh 10:27–29; 17:2;  

3 Ne 15:24;  
K&S 27:14; 84:63.

 42 a Jóh 17:12;  
3 Ne 27:30–31.

 43 a Jóh 17:20–23;  
3 Ne 11:35–36.  
LR Guð, guðdómur.

 44 a Jóh 10:14–15.  
LR Góði hirðirinn.

  b 1 Mós 49:24;  
1 Pét 2:4–8.  
LR Hyrningarsteinn.

  c 1 Kor 10:1–4.  
LR Bjarg;  
Jesús Kristur.

  d He 5:12.
 45 a K&S 67:10–13.
 46 a LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
  b Al 34:32–33.

gaum og gjöra það, sem þér hafið 
meðtekið og munuð síðar með-
taka — og faðirinn gefur a yður 
ríkið og b kraft til að sigrast á öllu, 
sem ekki er vígt af honum —

36 Og sjá, sannlega segi ég yður: 
Blessaðir eruð þér, sem nú hlýðið 
á þessi orð mín af munni þjóns 
míns, því að syndir yðar eru yður 
a fyrirgefnar.

37 Lát þjón minn Joseph Wakef-
ield, sem er mér þóknanlegur, og 
þjón minn a Parley P. Pratt, fara út 
á meðal safnaðanna og styrkja þá 
með b hvatningarorðum —

38 Og einnig þjón minn John 
Corrill, eða alla þjóna mína, sem 
vígðir eru þessu embætti, og lát þá 
vinna í a víngarðinum og lát engan 
hindra þá við að gjöra það, sem ég 
hef útnefnt þeim —

39 Þess vegna er þjónn minn a Ed-
ward Partridge ekki réttlættur í 
þessu. Lát hann eigi að síður iðr-
ast, og honum skal fyrirgefið.

40 Sjá, þér eruð lítil börn og 
a þolið ekki allt nú. Þér verðið 
að b vaxa að c náð og þekkingu á 
d sannleikanum.

41 a Óttist ei, litlu b börn, því að 
þér eruð mín. Og ég hef c sigrað 
heiminn, og þér eruð af þeim, sem 
faðirinn hefur d gefið mér —

42 Og enginn þeirra, sem faðir 
minn hefur gefið mér, skal a glatast.

43 Og faðirinn og ég erum a eitt. 
Ég er í föðurnum og faðirinn í 
mér. Og þar eð þér hafið tekið á 
móti mér, eruð þér í mér og ég  
í yður.

44 Ég er þess vegna mitt á meðal 
yðar, og ég er a góði hirðirinn og 
b klettur Ísraels. Sá, sem byggir á 
þessu c bjargi, mun d aldrei falla.

45 Og sá dagur kemur, er þér 
munuð heyra raust mína og a sjá 
mig og vita að ég er.

46 Verið þess vegna á a verði, svo 
að þér verðið b viðbúnir. Já, vissu-
lega. Amen.

51. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Thompson, 
Ohio, í maí 1831. Um þetta leyti fóru hinir heilögu, sem fluttust frá 
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51 1 a LR Edward Partridge.
 2 a K&S 42:30–39; 105:5.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 3 a K&S 49:20.
  b Post 2:44–45;  

4 Ne 1:2–3.

 4 a Þ.E. kafli 20 er kallaður 
reglur og sáttmáli 
Kirkju Krists. K&S 
33:14; 42:13.  
LR Sáttmáli.

 6 a 1 Pét 2:13;  
K&S 98:5–7.

  b K&S 58:21–22.
 8 a K&S 84:104.
  b K&S 104:15–18.
 9 a LR Heiðarlegur, 

heiðarleiki.

1–8, Edward Partridge er útnefndur 
til að ráðstafa eigum og eignum; 
9–12, Hinir heilögu eiga að breyta 
heiðarlega og skipta jafnt; 13–15, 
Þeir eiga að hafa forðabúr biskups og 
ráðstafa eigum í samræmi við lög-
mál Drottins; 16–20, Ohio skal vera 
bráðabirgðaaðsetur.

Hlýðið á mig, segir Drottinn 
Guð yðar, og ég mun tala til 
þjóns míns a Edwards Partridge 
og gefa honum leiðbeiningar, því 
að nauðsynlegt er, að hann hljóti 
leiðsögn um hvernig þessu fólki 
skuli komið fyrir.

2 Því að nauðsynlegt er, að því sé 
komið fyrir í samræmi við a lögmál 
mín. Ef ekki, mun það útilokað 
verða.

3 Lát þess vegna þjón minn Ed-
ward Partridge og þá, sem hann 
hefur valið og sem ég hef vel-
þóknun á, úthluta þessu fólki sinn 
hluta, sérhverjum manni a jafnt í 
hlutfalli við fjölskyldu hans og í 
samræmi við aðstæður hans, þörf 
og b nauðsyn.

4  Og lát þjón minn Edward 
Par tridge, þegar hann úthlutar 

hverjum manni hlut sinn, gefa 
honum skriflegt skjal, sem tryggi 
honum hlut hans, svo að hann 
haldi honum, já, þessum rétti og 
arfi í kirkjunni, þar til hann brýtur 
af sér, og með rödd kirkjunnar og í 
samræmi við lögmál og a sáttmála 
hennar, telst ekki verðugur þess að 
tilheyra henni.

5 Og brjóti hann af sér og teljist 
ekki verðugur þess að tilheyra 
kirkjunni, skal hann ekki hafa 
rétt til að krefjast þess hlutar, sem 
hann hefur helgað biskupi handa 
hinum fátæku og þurfandi í kirkju 
minni. Hann skal þess vegna ekki 
endurheimta gjöfina, heldur að-
eins eiga kröfu til þess hlutar, sem 
honum er afsalað.

6 Og þannig skal allt tryggt í 
a samræmi við b lög landsins.

7 Og lát það, sem tilheyrir þessu 
fólki, vera útnefnt þessu fólki.

8 Og a féð, sem er ætlað þessu 
fólki — lát tilnefna erindreka fyrir 
fólkið til að taka við b fénu og sjá 
fólkinu fyrir fæði og klæði í sam-
ræmi við þarfir þess.

9 Og hver maður skal breyta 
a heiðarlega og allir skulu vera 

austurríkjunum, að koma til Ohio og nauðsynlegt reyndist að gera 
ákveðnar ráðstafanir varðandi búsetu þeirra. Þar sem þetta verkefni 
tilheyrði sérstaklega biskupsstarfinu, leitaði Edward Partridge leiðbein-
inga í málinu og spámaðurinn leitaði til Drottins.
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1–2, Næsta ráðstefna skal haldin í 
Missouri; 3–8, Ákveðnir öldungar 
nefndir til að ferðast saman; 9–11, 

Öldungarnir skulu kenna það sem 
postularnir og spámennirnir hafa 
ritað; 12–21, Þeir, sem upplýstir eru 

 9 b K&S 38:27.  
LR Eining.

 10 a Þ.E. annarri grein 
kirkjunnar ekki öðrum 
söfnuði.

 12 a LR Almenn samþykkt.
 13 a K&S 42:55.  

LR Forðabúr.
  b K&S 42:33–34, 55; 

82:17–19.
 15 a K&S 51:2.
 16 a Þ.E. Kirtland, 

Ohio-svæðið.
 18 a Þ.E. mynstur.

 19 a Matt 24:45–47.  
LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

  b LR Gleði.
 20 a Op 22:6–16.
  b Matt 24:44.

jafnir meðal þessa fólks og hljóta 
jafnt, svo að þér verðið b eitt, já, 
eins og ég hef boðið yður.

10 Og það, sem tilheyrir þessu 
fólki, skal ekki frá því tekið og 
gefið a öðrum söfnuði.

11 Ef þess vegna annar söfnuður 
hlýtur fé frá þessum söfnuði, skal 
hann endurgreiða þessum söfnuði 
samkvæmt samkomulagi —

12 Og þetta skal biskupinn eða 
erindreki sá, sem a rödd kirkjunnar 
tilnefnir, gjöra.

13 Og enn fremur skal biskup 
a setja upp forðabúr fyrir þennan 
söfnuð. Og allt, bæði fjármunir 
og matvæli, sem umfram b þarfir 
fólksins verður, skal vera í 
höndum biskups.

14 Og hann skal einnig halda 
eftir fyrir sjálfan sig samkvæmt 
þörfum sínum og þörfum fjöl-
skyldu sinnar, meðan hann vinnur 
að þessum málum.

15 Og þannig gef ég fólkinu rétt 
til að skipuleggja sig í samræmi 
við a lögmál mín.

16 Og ég helga þeim a þetta land 
um stundarsakir, þar til ég, Drott-
inn, sé fyrir þeim á annan hátt og 
býð þeim að fara héðan —

17 Og dagurinn og stundin er 
þeim ekki gefin. Þess vegna skulu 
þeir starfa á þessu landi sem verði 
þeir þar um árabil, og það mun 
snúast þeim til góðs.

18 Sjá, þetta skal verða þjóni 
mínum Edward Partridge a fyrir-
mynd á öðrum stöðum, hjá öllum 
söfnuðunum.

19 Og hver sá, sem reynist trúr, 
réttvís og vitur a ráðsmaður, skal 
ganga inn til b fagnaðar Drottins 
síns og mun erfa eilíft líf.

20 Sannlega segi ég yður: Ég er 
Jesús Kristur, sem a kemur skjótt, á 
þeirri b stundu sem þér ætlið eigi. 
Já, vissulega. Amen.

52. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til öldunga kirkjunnar 
í Kirtland, Ohio, 6. júní 1831. Ráðstefna hafði verið haldin í Kirtland, 
og hófst hún þann 3. en lauk hinn 6. júní. Á þessari ráðstefnu fór í fyrsta 
skipti fram sérstök vígsla til embættis háprests. Ákveðnar vísbendingar 
um falska og blekkjandi anda afhjúpaðar og víttar.
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52 1 a LR Köllun, kallaður  
af Guði.

 2 a K&S 57:1–3.
  b K&S 58:57; 84:3–4.
  c Sálm 135:4;  

3 Ne 5:21–26.
  d Abr 2:6–11.  

LR Sáttmáli Abrahams.
 5 a K&S 57:1–3.

 9 a Mósía 18:19–20.
  b K&S 42:12; 52:36.  

LR Ritningar.
  c LR Heilagur andi;  

Huggari;  
Kenna, kennari — 
Kennsla með andanum.

 10 a Mark 6:7; K&S 61:35.
  b Jóh 1:26.

  c Post 8:14–17.
 11 a Róm 9:28.
 12 a Lúk 22:31;  

3 Ne 18:17–18.
 13 a Matt 25:23; K&S 132:53.
 15 a K&S 97:8.
  b LR Sundurkramið 

hjarta.
  c LR Helgiathafnir.

af andanum, bera ávexti lofgjörðar 
og visku; 22–44, Ýmsir öldungar 
nefndir til að fara og boða fagnaðar-
erindið á leið sinni til ráðstefnunnar 
í Missouri.

Sjá, svo segir Drottinn við öld-
unga þá, sem hann hefur a kallað 
og útvalið með rödd anda síns á 
þessum síðustu dögum —

2 Og segir: Ég Drottinn, mun 
gjöra yður kunnugt um það sem 
ég vil að þér gjörið frá þessari 
stundu og fram að næstu ráð-
stefnu, sem haldin skal í Missouri, 
á a landi því sem ég mun b helga 
fólki mínu, sem er c leifar Jakobs, 
og því sem er erfingjar samkvæmt 
d sáttmálanum.

3 Sannlega segi ég yður því: Lát 
þjóna mína, Joseph Smith yngri 
og Sidney Rigdon, hefja ferð sína 
strax og þeir eru tilbúnir að yf-
irgefa heimili sín og ferðast til 
Missourilands.

4 Og séu þeir trúir mér, mun 
þeim gjört kunnugt hvað þeir 
skuli gjöra —

5 Og séu þeir trúir, mun þeim 
einnig kunngjört a erfðaland yðar.

6 En séu þeir ekki trúir, skulu 
þeir útilokaðir, já, að vilja mínum, 
og eins og mér þóknast.

7 Og sannlega segi ég yður enn 
fremur: Lát þjón minn Lyman 

Wight og þjón minn John Corrill 
hefja ferð sína í skyndi —

8 Og einnig þjón minn John Mur-
dock og þjón minn Hyrum Smith 
hefja ferð sína til sama staðar í 
gegnum Detroit.

9 Og lát þá ferðast þaðan og 
boða orðið á leið sinni og segja 
a aðeins það, sem b spámennirnir 
og postularnir hafa ritað, og það, 
sem c huggarinn kennir þeim fyrir 
trúarbæn.

10 Lát þá fara a tvo og tvo og lát 
þá prédika þannig fyrir öllum 
söfnuðum á leið sinni, skíra með 
b vatni og með c handayfirlagningu 
á vatnsbakkanum.

11 Því að svo segir Drottinn: Ég 
mun með hraði ljúka verki minu í 
a réttlæti, því að þeir dagar koma, 
er ég mun dóm fella til sigurs.

12  Og lát þjón minn Lyman 
Wight gæta sín, því að Satan þráir 
að a sálda hann sem hismi.

13 Og sjá, sá, sem er a trúr, skal 
yfir mikið settur.

14 Og enn fremur mun ég gefa 
yður forskrift að öllu, svo að þér 
látið eigi blekkjast. Því að Satan 
fer um landið og hann kemur og 
blekkir þjóðirnar —

15 Þess vegna mun ég a taka á 
móti hverjum þeim, sem biður 
með b sáriðrandi anda, ef hann 
virðir c helgiathafnir mínar.
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 17 a K&S 66:8; 133:58.
  b LR Viska.
 18 a Matt 3:10.
 19 a LR Dómgreind, 

dómgreindargáfa.

 20 a Matt 8:5–13.
 22 a K&S 56:5.  

LR Thomas B. Marsh.
 24 a LR Edward Partridge.
 26 a LR Parley Parker Pratt.

  b LR Orson Pratt.
 32 a K&S 56:6–7.
 33 a Róm 15:20.
 34 a Jóh 15:16;  

K&S 18:15–16.

16 Sá, sem talar með sáriðr-
andi anda og hógværri og upp-
byggjandi tungu, hann er Guðs, 
ef hann virðir helgiathafnir  
mínar.

17 Og enn fremur mun sá, sem 
skelfur undan krafti mínum, 
gjörður a styrkur og bera ávöxt, 
lof og b visku, í samræmi við þær 
opinberanir og þann sannleika, 
sem ég hef gefið yður.

18 Og enn fremur er sá ekki 
minn, sem lætur yfirbugast og a ber 
ekki ávöxt, já, samkvæmt þessari 
forskrift.

19 Eftir þessari forskrift skuluð 
þér a þekkja andana í öllum efnum 
undir gjörvöllum himnunum.

20 Og þeir dagar eru komnir. Og 
í samræmi við trú mannanna skal 
við þá a breytt.

21 Sjá, þessi boð eru gefin öllum 
þeim öldungum, sem ég hef 
útvalið.

22 Og sannlega segi ég yður 
enn fremur: Lát einnig þjón minn 
a Thomas B. Marsh og þjón minn 
Ezra Thayre hefja ferð sína og 
boða orðið á leið sinni til þessa 
sama lands.

23 Og lát enn fremur þjón minn 
Isaac Morley og þjón minn Ezra 
Booth hefja ferð sína og einnig 
boða orðið á leið sinni til þessa 
sama lands.

24 Og lát enn fremur þjóna mína 
a Edward Partridge og Martin 
Harris hefja ferð sína með þjónum 

mínum Sidney Rigdon og Joseph 
Smith yngri.

25 Lát þjóna mína David Whit-
mer og Harvey Whitlock einnig 
hefja ferð sína og prédika á leið 
sinni til þessa sama lands.

26 Og lát þjóna mína a Parley P. 
Pratt og b Orson Pratt hefja ferð 
sína og prédika á leið sinni, já, til 
þessa sama lands.

27 Og lát þjóna mína Solomon 
Hancock og Simeon Carter einnig 
hefja ferð sína til þessa sama lands 
og prédika á leið sinni.

28 Lát þjóna mína Edson Fuller 
og Jacob Scott einnig hefja ferð 
sína.

29 Lát þjóna mína Leví W. Hanc-
ock og Zebedee Coltrin einnig 
hefja ferð sína.

30 Lát þjóna mína Reynolds Ca-
hoon og Samuel H. Smith einnig 
hefja ferð sína.

31  Lát þjóna mína Wheeler 
Baldwin og William Carter einnig 
hefja ferð sína.

32 Og lát þjóna mína a Newel 
Knight og Selah J. Griffin báða 
vígjast og einnig hefja ferð sína.

33 Já, sannlega segi ég yður, lát 
alla þessa hefja ferð sína á einn 
stað, hver í sína átt, og einn maður 
skal ekki byggja á annars a grunni, 
né heldur feta í annars slóð.

34 Sá, sem er trúr, skal varð-
veittur og blessaður með ríku-
legum a ávexti.

35 Og ég segi yður enn fremur, 
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 36 a Mósía 18:19–20;  
K&S 52:9.

  b Jóh 3:11.
  c LR Trú, trúa.
 37 a Matt 25:25–30.
 38 a K&S 79:1.

  b LR Prestur, 
Aronsprestdæmi.

 39 a Al 6:1.
  b LR Falsguðadýrkun.
 40 a K&S 104:15–18.  

LR Fátækur.

  b LR Velferð.
 41 a K&S 20:64.
 42 a LR Síon.
  b K&S 25:2; 57:1–3.
 43 a LR Gleði.
 44 a K&S 88:96–98.

53. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Algernons Sidneys 
Gilbert í Kirtland, Ohio, 8. júní 1831. Að beiðni Sidneys Gilbert spurði 
spámaðurinn Drottin um starf bróður Gilberts og útnefningu í kirkjunni.

1–3, Köllun og kjör Sidneys Gilbert 
í kirkjunni er að vera vígður til öld-
ungs; 4–7, Hann skal einnig þjóna 
sem erindreki biskups.

Sjá, ég segi þér, þjónn minn 
Sidney Gilbert, að ég hef heyrt 
bænir þínar og þú hefur ákallað 
mig, svo að Drottinn Guð þinn 

lát þjóna mína Joseph Wakefield 
og Solomon Humphrey hefja ferð 
sína til landanna í austri —

36 Lát þá erfiða meðal ættingja 
sinna og ekkert a boða annað en 
spámennirnir og postularnir, það, 
sem þeir hafa b séð og heyrt og 
c trúa með fullri vissu, svo að spá-
dómarnir uppfyllist.

37 Það, sem veitt var Heman 
Basset, skal vegna brots hans frá 
honum a tekið og veitt Simonds 
Ryder.

38 Og sannlega segi ég yður enn 
fremur, lát a vígja Jared Carter til 
prests og einnig skal George James 
vígður b prestur.

39 Lát þá öldunga, sem eftir eru, 
a vaka yfir söfnuðunum og boða 
orðið í nærliggjandi héruðum, og 
lát þá vinna með eigin höndum, 
svo að hvorki b hjáguðadýrkun né 
ranglæti tíðkist.

40 Og minnist í öllu hinna a fá-
tæku og b þurfandi, sjúku og að-
þrengdu, því að sá, sem slíkt gjörir 
ei, er ekki lærisveinn minn.

41 Og lát enn fremur þjóna mína 
Joseph Smith yngri og Sidney Rig-
don og Edward Partridge taka 
með sér a meðmæli frá kirkjunni. 
Og ein skulu og útgefin handa 
þjóni mínum Oliver Cowdery.

42 Og séuð þér trúir, skuluð þér 
því safnast saman til að fagna í 
landi a Missouri, sem er b erfðaland 
yðar, en sem nú er land óvina yðar, 
já, eins og ég hef sagt.

43 En sjá, ég, Drottinn, mun 
hraða borginni á sínum tíma og 
mun krýna hina staðföstu með 
a gleði og fögnuði.

44 Sjá, ég er Jesús Kristur, sonur 
Guðs, og ég mun a lyfta þeim upp 
á efsta degi. Já, vissulega. Amen.
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53 1 a LR Kjör;  
Kjörinn, hinir kjörnu;  
Köllun og kjör.

 2 a LR Krossfesting.
  b LR Heimur; 

   Veraldarhyggja.
 3 a LR Fyrirgefning synda.
  b LR Handayfirlagning.
 4 a K&S 57:6, 8–10, 14–15; 

84:113.

 7 a LR Standast.
54 1 a Op 1:8;  

K&S 19:1.  
LR Alfa og Ómega.

  b LR Krossfesting.

1– 6,  Hinir  he i lögu verða  að 
halda sáttmála fagnaðarerindis-
ins til að njóta miskunnar; 7–10, 
Þeir verða að sýna þolinmæði í  
andstreymi.

Sjá, svo segir Drottinn, sjálfur 

a Alfa og Ómega, upphafið og end-
irinn, já, hann, sem var b krossfestur 
vegna synda heimsins —

2 Sjá, sannlega, sannlega segi ég 
þér, þjónn minn Newel Knight, 
þú skalt standa fast í því embætti, 
sem ég hef útnefnt þér.

megi gjöra þér kunnugt um köllun 
þína og a kjör í kirkju þeirri, sem 
ég, Drottinn, hef reist á þessum 
síðustu dögum.

2 Sjá, ég, Drottinn, sem a kross-
festur var vegna synda heimsins, 
gef þér þau boð, að þú skulir b yf-
irgefa heiminn.

3 Tak á þig vígslu mína, já, til 
öldungs, til að prédika trú og 
iðrun og a fyrirgefningu synd-
anna, í samræmi við orð mitt, og 
viðtöku hins heilaga anda með 
b handayfirlagningu —

4 Og einnig til að vera a erindreki 
þessarar kirkju á þeim stað, sem 

biskup tilgreinir, í samræmi við 
fyrirmæli, sem síðar verða gefin.

5 Og sannlega segi ég þér enn 
fremur að hefja ferð þína með 
þjónum mínum, Joseph Smith 
yngri og Sidney Rigdon.

6 Sjá, þetta eru fyrstu helgiat-
hafnirnar, sem þú munt hljóta, en 
er tímar líða munt þú fá vitneskju 
um þær, sem eftir eru, í samræmi 
við störf þín í víngarði mínum.

7 Og enn fremur vil ég að þér 
vitið, að sá einn er hólpinn, sem 
stendur a stöðugur allt til enda. Já, 
vissulega. Amen.

54. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Newels Knight í Kirt-
land, Ohio, 10. júní 1831. Meðlimir kirkjunnar sem bjuggu í Thompson, 
Ohio, voru ósammála um viss atriði varðandi helgun eigna. Eigingirni og 
ágirnd var greinileg. Eftir trúboð hans til skekjaranna (sjá formálsorð að 
kafla 49), hafði Leman Copley rofið sáttmála sinn um að helga hina stóru 
bújörð sína sem erfðaland fyrir hina heilögu, er komu frá Colesville, New 
York. Newel Knight (leiðtogi meðlimanna sem bjuggu í Thompson) og aðrir 
öldungar komu þar af leiðandi til spámannsins til að spyrjast fyrir um 
hvernig þeir skyldu bregðast við. Spámaðurinn leitaði til Drottins og fékk 
þessa opinberun, sem býður meðlimunum í Thompson að yfirgefa bújörð 
Lemans Copley og fara til Missouri.
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 3 a LR Auðmjúkur, 
auðmýkt.

 4 a K&S 42:30–39.  
LR Helgun, 
helgunarlögmál.

  b K&S 58:32–33.
 5 a Matt 18:6–7.
 6 a LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
 8 a K&S 52:42.
 9 a 1 Þess 4:11.
 10 a LR Þolinmæði, þolgæði.
  b Op 22:12.  

LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  c Okv 8:17. 

   LR Bæn.
  d Matt 11:28–30.  

LR Hvíld.
55 1 a 5 Mós 10:14;  

1 Ne 11:6;  
2 Ne 29:7.

  b LR Skírn, skíra.
  c LR Handayfirlagning.

1–3, William W. Phelps er kallaður og 
útvalinn til að skírast, til að vígjast til 
öldungs og prédika fagnaðarerindið; 4, 
Hann skal einnig skrifa bækur fyrir 
börnin í kirkjuskólunum; 5–6, Hann 
skal fara til Missouri, en þar mun 
hann starfa.

Sjá, svo segir Drottinn við þig, 
þjónn minn William, já, sjálfur 

Drottinn gjörvallrar a jarðar-
innar, þú ert kallaður og útval-
inn. Og eftir að þú hefur verið 
b skírður með vatni, og ef þú 
gjörir það með einbeittu augliti 
á dýrð mína, skalt þú fá fyrir-
gefningu synda þinna og með-
taka hinn heilaga anda með  
c handayfirlagningu —

2 Og síðan skalt þú vígður af 

55. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Williams W. 
Phelps í Kirtland, Ohio, 14. júní 1831. William W. Phelps, prentari, 
og fjölskylda hans voru nýkomin til Kirtlands, og spámaðurinn leitaði 
upplýsinga hjá Drottni varðandi hann.

3 Og þrái bræður þínir að um-
flýja óvini sína, skulu þeir iðrast 
allra synda sinna og verða sannlega 
a auðmjúkir og sáriðrandi fyrir mér.

4 Og þar sem a sáttmálinn, sem 
þeir gjörðu við mig, hefur verið 
rofinn, þá er hann b ógildur og 
ómerkur.

5  En vei þeim, sem þessum 
a rangindum veldur, því að betra 
hefði honum verið að drukkna í 
djúpi sjávar.

6 En blessaðir eru þeir, sem hafa 
haldið sáttmálann og virt boð-
orðið, því að þeir munu a misk-
unn hljóta.

7  Farið þess vegna og flýið 
landið, svo að óvinir yðar komi 

eigi yfir yður. Hefjið ferð yðar og 
tilnefnið þann, sem þér viljið sem 
leiðtoga yðar, og til að leggja út fé 
fyrir yður.

8 Og þannig skuluð þér hefja ferð 
yðar í vesturátt, til a Missourilands, 
að landamærum Lamaníta.

9 Og þegar ferð yðar lýkur, sjá, 
ég segi yður, skuluð þér leita a lífs-
viðurværis eins og aðrir menn, þar 
til ég fyrirbý yður stað.

10 Og verið enn fremur a þol-
inmóðir í þrengingum þar til ég 
b kem. Og sjá, ég kem skjótt, og 
laun mín eru með mér, og þeir, 
sem árla hafa c leitað mín, skulu 
finna sálum sínum d hvíld. Já, 
vissulega. Amen.
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hendi þjóns míns, Josephs Smith 
yngri, til að verða öldungur þess-
arar kirkju og prédika iðrun og 
a fyrirgefningu syndanna með 
skírn í nafni Jesú Krists, sonar hins 
lifanda Guðs.

3 Og þú skalt hafa vald til að 
veita hinn heilaga anda öllum 
þeim, sem þú leggur hendur yfir, 
séu þeir sáriðrandi fyrir mér.

4 Enn fremur skalt þú vígður 
til að aðstoða þjón minn Oliver 
Cowdery við prentun, val og ritun 
a bóka fyrir skóla þessarar kirkju, 

svo að lítil börn geti einnig fengið 
kennslu frammi fyrir mér, eins og 
mér er þóknanlegt.

5 Og sannlega segi ég þér enn 
fremur, vegna þessa skalt þú hefja 
ferð þína með þjónum mínum Jos-
eph Smith yngri og Sidney Rig-
don, svo að þú getir fest a rætur 
í erfðalandi þínu og unnið þetta 
verk.

6 Og lát enn fremur þjón minn 
Joseph Coe einnig hefja ferð sína 
með þeim. Annað skal kunngjört 
síðar, já, að vilja mínum. Amen.

 2 a LR Fyrirgefning synda.
 4 a K&S 88:118; 109:7, 14.
 5 a Amos 9:15.
56 1 a K&S 41:1.
  b Jes 10:3–4; 

   Morm 9:2;  
K&S 1:13–14; 124:10.

 2 a Lúk 14:27.
  b 1 Pét 2:21;  

2 Ne 31:10–13;  

Moró 7:11.  
LR Jesús Kristur — 
Fordæmi Jesú Krists.

 3 a LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

56. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
15. júní 1831. Þessi opinberun ávítar Ezra Thayre fyrir að óhlýðnast 
fyrri opinberun („boðorðið,“sem um ræðir í versi 8), sem Joseph Smith 
hafði meðtekið fyrir hann, en þar var Thayre leiðbeint varðandi skyldur 
hans gagnvart bújörð Fredericks G. Williams, þar sem hann bjó. Eftirfar-
andi opinberun afturkallar þá köllun Thayres, að ferðast með Thomas B. 
Marsh (sjá kafla 52:22).

1–2, Hinir heilögu verða að taka 
upp kross sinn og fylgja Drottni 
til að öðlast sáluhjálp; 3–13, Drott-
inn býður og afturkallar, og hinum 
óhlýðnu er vísað burt; 14–17, Vei 
sé hinum ríku, sem ekki vilja hjálpa 
hinum fátæku, og vei sé hinum fá-
tæku, sem ekki hafa sundurkramin 
hjörtu; 18–20, Blessaðir eru hinir 
fátæku, sem eru hreinir í hjarta, því 
að þeir munu jörðina erfa.

Hlýðið á, þér sem a játið nafn mitt, 

segir Drottinn Guð yðar, því að 
sjá, reiði mín er tendruð gegn 
hinum uppreisnargjörnu og þeir 
skulu kynnast armi mínum og 
réttlátri reiði minni, þegar dagur 
b vitjunar og heilagrar reiði kemur 
yfir þjóðirnar.

2 Og sá mun ekki frelsast, sem 
ekki vill taka upp a kross sinn og 
b fylgja mér og halda boðorð mín.

3 Sjá, ég, Drottinn, gef boðin,  
og sá sem ekki vill a hlýðnast, 
eftir að ég hef boðið, og brýtur 
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 3 b K&S 1:14–16; 50:8.
 4 a K&S 58:31–33.
  b LR Uppreisn.
 5 a LR Thomas B. Marsh.
 8 a LR Drambsemi.
 10 a LR Brottvikning.
 11 a 2 Ne 9:16.

 14 a Jakob 4:10.
 15 a Al 41:10;  

3 Ne 27:11.
 16 a Jer 17:11;  

2 Ne 9:30.
  b LR Ölmusa.
  c Okv 14:31;  

Al 5:55–56.  
LR Fátækur.

  d Jakbr 5:3.
  e Jer 8:20;  

Al 34:33–35;  
K&S 45:2.

þannig boð mín, mun b útilokaður 
á mínum tíma.

4 Ég, Drottinn, gef þess vegna 
boðin og a afturkalla, eins og mér 
líkar, og hinir b uppreisnargjörnu 
skulu svara fyrir allt þetta, segir 
Drottinn.

5 Þess vegna afturkalla ég boðin, 
sem gefin voru þjónum mínum 
a Thomas B. Marsh og Ezra Thayre, 
og gef þjóni mínum, Thomas, ný 
boð um að hefja ferð sína í skyndi 
til Missourilands, og þjónn minn 
Selah J. Griffin skal einnig fara 
með honum.

6 Því að sjá, ég afturkalla boðin, 
sem voru gefin þjónum mínum 
Selah J. Griffin og Newel Knight, 
vegna þrjósku fólks míns í 
Thompson og uppreisnar þeirra.

7  Lát þess vegna þjón minn 
Newel Knight halda kyrru fyrir 
hjá þeim, og allir þeir, sem vilja 
fara og eru sáriðrandi fyrir mér, 
mega fara, og skal hann leiða þá 
til þess lands, sem ég hef útnefnt.

8 Og sannlega segi ég yður enn, 
að þjónn minn Ezra Thayre verður 
að iðrast a drambs síns og eigin-
girni og hlýða fyrri fyrirmælum, 
sem ég hef gefið honum varðandi 
staðinn, er hann býr á.

9 Og gjöri hann þetta, þar eð 
engin skipting skal verða á land-
inu, skal hann enn nefndur til að 
fara til Missourilands —

10 Ella skal hann fá það fé, sem 
hann hefur greitt, og yfirgefa 
þennan stað, og skal a útilokaður 
verða úr kirkju minni, segir Drott-
inn Guð hersveitanna —

11 Og þó að himinn og jörð líði 
undir lok, skulu þessi orð ekki 
a undir lok líða, heldur uppfyllast.

12 Og verði þjónn minn Joseph 
Smith yngri að greiða féð, mun 
ég, Drottinn, greiða honum það 
aftur í Missourilandi, svo að þeir, 
sem hann fær féð hjá, fái enn laun 
í samræmi við gjörðir sínar —

13 Því að í samræmi við verk 
sín skulu þeir meðtaka, jafnvel 
erfðaland.

14 Sjá, svo segir Drottinn við fólk 
mitt: Margt þurfið þér að gjöra og 
margs að iðrast, því að sjá, syndir 
yðar hafa borist upp til mín og 
eru ekki fyrirgefnar, vegna þess 
að þér leitist við að fara að eigin  
a ráðum.

15 Og þér eruð ekki ánægðir 
í hjörtum yðar. Þér hlýðið ekki 
sannleikanum, heldur hafið 
a ánægju af óréttlæti.

16 Vei yður, a ríku menn, sem ekki 
viljið b gefa eigur yðar til c fátækra, 
því að d auðæfi yðar munu eta upp 
sál yðar, og þetta verður harmur 
yðar á degi vitjunarinnar og dóms-
ins og hinnar réttlátu reiði: e Upp-
skerutíminn er liðinn, sumarið er 
á enda og sál mín er ekki hólpin!
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 17 a Mósía 4:24–27;  
K&S 42:42; 68:30–32.

  b LR Ágirnd.
 18 a Matt 5:3, 8; Lúk 6:20;  

3 Ne 12:3.  
LR Fátækur.

  b LR Sundurkramið 

hjarta.
  c LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  d LR Jörð.
 19 a Op 22:12; K&S 1:10.
 20 a Matt 5:5;  

K&S 45:56–58.

57 1 a K&S 52:42.
  b K&S 29:7–8; 45:64–66.
  c K&S 61:17.
  d LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
 2 a K&S 28:9; 42:9, 62.
  b LR Síon.

1–3, Independence, Missouri, er stað-
urinn undir borg Síonar og must-
erið; 4–7, Hinir heilögu skulu kaupa 
lönd og hljóta arf á því svæði; 8–16, 
Sidney Gilbert skal opna verslun, 
William W. Phelps skal vera prentari 
og Oliver Cowdery skal ritstýra efni 
til birtingar.

Hlýðið á, ó, þér öldungar kirkju 
minnar, segir Drottinn Guð yðar, 
þér sem hafið safnast saman 

samkvæmt boði mínu til þessa 
lands, sem er a Missouri, og er 
það b land, sem ég hef útnefnt og 
c helgað til d samansöfnunar hinna 
heilögu.

2 Þetta er þess vegna fyrirheitna 
landið og a borgarstæði b Síonar.

3 Og svo segir Drottinn Guð 
yðar: Ef þér viljið meðtaka visku, 
þá er hér viska. Sjá, sá staður, 
sem nú kallast Independence, er 
miðpunkturinn, og spildan undir 

57. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Síon, Jacksonsýslu, 
Missouri, 20. júlí 1831. Í hlýðni við fyrirmæli Drottins um að ferðast til 
Missouri, þar sem hann myndi opinbera „erfðaland yðar“ (kafli 52), höfðu 
öldungarnir ferðast frá Ohio til vestari jaðarmarka Missouri. Eftir að hafa 
íhugað ásigkomulag Lamaníta, hugleiddi spámaðurinn: „Hvenær mun 
eyðimörkin blómgast sem rós? Hvenær mun Síon reist í dýrð sinni, og 
hvar mun musteri þitt standa, sem allar þjóðir skulu koma til á síðustu 
dögum?“ Spámaðurinn fékk þá þessa opinberun.

17 Vei yður, a fátæku menn, sem 
hvorki eruð með sundurkramin 
hjörtu né sáriðrandi anda, en með 
óseðjandi maga, og hendur, sem 
áfram leggja hald á annarra manna 
eigur, og augu full af b græðgi, og 
sem eigi viljið erfiða með eigin 
höndum!

18 En blessaðir eru hinir a fá-
tæku, sem eru hjartahreinir, með 
b sundurkramin hjörtu og sáriðr-
andi anda, því að þeir munu sjá 

c Guðsríki koma í veldi og mikilli 
dýrð sér til lausnar, því að gæði 
d jarðar skulu verða þeirra.

19 Því að sjá, Drottinn mun koma, 
og a laun hans verða með honum og 
hann launar sérhverjum manni, og 
hinir fátæku munu fagna —

20 Og þeirra ættliðir skulu jörð-
ina a erfa kynslóð eftir kynslóð, 
alltaf og að eilífu. Og nú lýk ég 
máli mínu til yðar. Já, vissulega. 
Amen.
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 3 a K&S 58:57; 97:15–17.
 4 a K&S 48:4.
  b Þ.E. Gyðingur táknar hér 

Lamaníti, og Þjóðirnar 
hvíta landnema.

 5 a K&S 58:49, 51; 

101:68–74.
  b K&S 56:20.
 6 a K&S 53.
 7 a K&S 58:24.  

LR Edward Partridge.
  b K&S 41:9–11; 58:14–18.

 10 a Jes 9:2; Matt 4:16.  
LR Myrkur, andlegt.

  b Sálm 23:4.
 11 a LR William W. Phelps.
  b K&S 58:37, 40–41.
 13 a LR Oliver Cowdery.

a musterið liggur í vestur, á lóð sem 
ekki er fjarri dómhúsinu.

4 Þess vegna er það viturlegt, 
að hinir heilögu a kaupi landið og 
einnig hverja spildu, sem liggur til 
vesturs, allt að markalínunni milli 
b Gyðinga og Þjóðanna —

5 Og einnig hverja spildu, sem 
liggur að sléttunum, að svo miklu 
leyti sem lærisveinar mínir geta 
a keypt land. Sjá, í þessu er viska, 
svo að þeir geti b fengið það til 
ævarandi arfleifðar.

6 Og lát þjón minn Sidney Gil-
bert standa í því embætti, sem ég 
hef útnefnt honum, að taka á móti 
fé, að vera a erindreki kirkjunnar 
og kaupa land í öllum nærliggj-
andi héruðum eins og unnt er að 
gjöra í réttlæti og eins og skyn-
semin segir til um.

7 Og lát þjón minn a Edward 
Partridge standa í því embætti, 
sem ég hef útnefnt honum, og b út-
hluta hinum heilögu arfleifð sinni, 
já, eins og ég hef boðið, og einnig 
þá, sem hann hefur tilnefnt sér til 
aðstoðar.

8 Og sannlega segi ég yður enn 
fremur: Lát þjón minn Sidney Gil-
bert koma sér fyrir á þessum stað 
og setja upp verslun, svo að hann 
geti selt vörur heiðarlega og geti 
aflað fjár til kaupa á landi, hinum 
heilögu til góðs, og geti séð læri-
sveinum mínum fyrir öllu því, 

sem þeir þarfnast til að koma sér 
fyrir á arfleifð sinni.

9 Og lát einnig þjón minn Sidney 
Gilbert afla sér leyfisbréfs — sjá, 
hér er viska, og hver sem les, 
hann skilji — svo að hann geti 
einnig sent fólkinu vörur, já, með 
hverjum ritara sem hann vill af 
þeim, sem ráðnir eru í þjónustu 
hans —

10 Og sjái þannig fyrir mínum 
heilögu, svo að fagnaðarerindi 
mitt verði prédikað þeim, sem 
í a myrkri og á b skuggasvæðum 
dauðans sitja.

11 Og sannlega segi ég yður enn: 
Lát þjón minn a William W. Phelps 
koma sér fyrir á þessum stað og 
starfa sem b prentari kirkjunnar.

12 Og tak eftir, ef heimurinn 
veitir ritum hans viðtöku — sjá, 
hér er viska — skal hann afla alls 
þess, sem hann getur í réttlæti, 
hinum heilögu til heilla.

13  Og lát þjón minn a Oliver 
Cowdery aðstoða hann, já, eins og 
ég hef boðið, á hverjum þeim stað, 
sem ég mun útnefna honum, við 
að afrita og leiðrétta og velja, svo 
að allt verði rétt fyrir mér, eins og 
andinn mun sanna með honum.

14 Og lát þannig þá, sem ég hef 
talað um, koma sér fyrir á landi 
Síonar ásamt fjölskyldum sínum 
eins fljótt og auðið er til að gjöra 
þessa hluti, já, það sem ég hef sagt.
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58 1 a K&S 57:1–8.
 2 a Mósía 2:22.
  b 1 Pét 4:6.
  c 2 Þess 1:4.
  d LR Andstreymi.
 3 a LR Guð, guðdómur.

  b LR Dýrð.
 4 a Sálm 30:5;  

K&S 101:2–7; 103:11–14; 
109:76.

  b LR Blessa, blessaður, 
blessun.

  c LR Kóróna;  
Upphafning.

  d Róm 8:17–18;  
K&S 136:31.

 5 a 5 Mós 11:18–19.

15 Og nú varðandi samansöfn-
unina — Lát biskupinn og erind-
rekann undirbúa hið bráðasta 
komu þeirra fjölskyldna, sem 
boðið hefur verið að koma til 

þessa lands, og koma þeim fyrir 
á arfleifð sinni.

16 Öðrum öldungum og með-
limum skulu gefin frekari fyrir-
mæli síðar. Já, vissulega. Amen.

58. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Síon, Jacksonsýslu, 
Missouri, 1. ágúst 1831. Fyrr, á fyrsta hvíldardeginum eftir komu spá-
mannsins og fylgdarliðs hans til Jacksonsýslu, Missouri, hafði guðs-
þjónusta verið haldin og tveir meðlimir teknir með skírn í kirkjuna. Þá 
viku kom hluti hinna heilögu í Colesville, frá Thompson-greininni, ásamt 
fleirum (sjá kafla 54). Marga langaði ákaft að vita um vilja Drottins 
varðandi þá á þessum nýja samastað.

1–5, Þeir sem standast andstreymi 
munu krýndir með dýrð; 6–12, Hinir 
heilögu skulu undirbúa brúðkaup 
lambsins og kvöldmáltíð Drottins; 
13–18, Biskupar eru dómarar í Ísr-
ael; 19–23, Hinir heilögu skulu hlýða 
lögum landsins; 24–29, Menn skulu 
nota frelsi sitt til að gjöra gott; 30–33, 
Drottinn býður og afturkallar; 34–43, 
Til að iðrast verða menn að játa syndir 
sínar og láta af þeim; 44–58, Hinir 
heilögu skulu kaupa arfleifð sína og 
safnast til Missouri; 59–65, Fagn-
aðarerindið verður að prédika hverri 
skepnu.

Hlýðið á, ó, þér öldungar kirkju 
minnar, og ljáið orði mínu eyra, og 
lærið af mér um vilja minn varð-
andi yður og einnig a þetta land, 
sem ég hef sent yður til.

2 Því að sannlega segi ég yður, 
blessaður er sá, sem a heldur boð-
orð mín, hvort heldur er í lífi eða 
b dauða. Og sá, sem c staðfastur er 
í d mótlæti, hann skal fá meiri laun 
í himnaríki.

3 Með náttúrlegum augum yðar 
getið þér eigi að svo stöddu séð 
áform a Guðs um það, sem síðar 
skal koma, eða þá b dýrð, sem 
fylgja mun eftir mikið mótlæti.

4 Því að eftir mikið a mótlæti 
koma b blessanirnar. Sá dagur 
mun þess vegna koma, er þér 
verðið c krýndir með mikilli d dýrð. 
Stundin er enn ekki komin, en er 
í nánd.

5 Hafið það hugfast, sem ég fyr-
irfram segi yður, svo að þér a festið 
það í hjarta og veitið því viðtöku, 
sem á eftir fylgir.
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 6 a K&S 29:8.
  b LR Vitnisburður.
 7 a LR Síon.
 8 a LR Fátækur.
  b Jes 25:6.
 11 a Matt 22:1–14;  

Op 19:9;  
K&S 65:3.

  b Lúk 14:16–24.
 13 a Míka 4:2.
 14 a LR Edward Partridge.
 15 a 1 Kor 10:12.
 17 a K&S 107:72–74.  

LR Biskup.
  b LR Synir og dætur 

Guðs.

 18 a LR Spámaður.
 21 a Lúk 20:22–26;  

K&S 98:4–10;  
TA 1:12.  
LR Stjórn.

 22 a LR Jesús Kristur;  
Messías;  
Þúsundáraríkið.

6 Sjá, sannlega segi ég yður, að 
ég hef sent yður til þess að þér 
mættuð hlýðnast og hjörtu yðar 
verði a undir það búin að gefa 
b vitnisburð um það, sem koma 
skal —

7 Og einnig svo að þér mættuð 
hafa heiðurinn af að leggja grund-
völlinn og vitna um það land, sem 
a Síon Guðs skal standa á —

8  Og einnig til að búa megi 
hinum a fátæku dýrindis veislu, 
já, dýrindis veislu með vel hreins-
uðu og b skírðu víni, svo að jörðin 
megi vita, að orð spámannanna 
bregðast ekki —

9 Já, kvöldverð í húsi Drottins, 
vel tilreiddan, sem öllum þjóðum 
skal boðið til.

10 Fyrst hinum ríku og lærðu, 
vitru og göfugu —

11 En þar á eftir kemur dagur 
valds míns. Þá skulu hinir fátæku, 
lömuðu, blindu og daufu koma 
í a brúðkaup lambsins og neyta 
b kvöldmáltíðar Drottins, sem til-
reidd er fyrir komu hins mikla 
dags.

12 Sjá, ég, Drottinn, hef mælt 
það.

13 Og að a vitnisburðurinn gangi 
út frá Síon, já, frá borgarmunni 
erfðalands Guðs —

14 Já, vegna þess hef ég sent yður 
hingað, og valið þjón minn a Ed-
ward Partridge, og hef útnefnt 

honum ætlunarverki sínu í þessu 
landi.

15 En iðrist hann ekki synda 
sinna, sem eru vantrú og blinda 
hjartans, þá má hann gæta sín að 
hann a falli ekki.

16 Sjá, honum er veitt ætlunar-
verk sitt, og það verður ekki veitt 
aftur.

17 Og sá, sem stendur í þessu 
ætlunarverki, er tilnefndur a dóm-
ari í Ísrael eins og til forna, til 
að skipta erfðalandi Guðs milli 
b barna hans —

18 Og dæma fólk sitt eftir framb-
urði hinna réttvísu og með aðstoð 
ráðgjafa sinna, í samræmi við lög-
mál ríkisins, sem a spámenn Guðs 
gefa.

19 Því að sannlega segi ég yður, 
lögmál mitt skal haldið í þessu 
landi.

20 Enginn skal halda að hann sé 
stjórnandi, heldur skal Guð, að 
eigin ráði og vilja, stjórna honum, 
sem dæmir, eða með öðrum 
orðum, honum, sem gefur ráð eða 
situr í dómarasæti.

21 Enginn maður skal brjóta a lög 
landsins, því að sá sem hlítir lög-
máli Guðs finnur enga þörf til að 
brjóta lög landsins.

22 Verið þess vegna undirgefnir 
því valdi sem er, þar til a sá ríkir, 
sem réttinn hefur til að ríkja, og 
leggur alla óvini að fótum sér.
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 23 a LR Lögmál.
 24 a K&S 51:13; 70:7–11.
 26 a Matt 24:45–51;  

K&S 107:99–100.
 27 a LR Kostgæfni; Verk.

 28 a LR Sjálfræði.
 29 a LR Fordæming.
 30 a Jes 45:9–10; He 12:6.
 31 a K&S 1:37–38; 82:10.
 32 a K&S 56:3–4.

 33 a K&S 29:45.
 35 a K&S 42:30–32.
 37 a K&S 57:11–12.
 39 a 2 Ne 26:29;  

K&S 121:34–37.

23 Sjá, þau a lögmál, sem þér 
hafið veitt viðtöku af minni hendi, 
eru lög kirkjunnar, og í því ljósi 
skuluð þér setja þau fram. Sjá, 
hér er viska.

24 Og þar sem ég talaði nú um 
þjón minn Edward Partridge, þá 
er þetta landið sem hann og þeir, 
sem hann hefur tilnefnt sem ráð-
gjafa sína, skulu búa á. Og einnig 
landið sem sá skal búa á, er ég 
hef nefnt til að sjá um a forðabúr 
mitt —

25 Þess vegna skulu þeir koma 
með fjölskyldur sínar til þessa 
lands, í samráði við mig og hver 
við annan.

26 Því að sjá, ekki er rétt, að ég 
skipi fyrir í öllum efnum, því að sá 
sem er knúinn í öllu er a hyskinn, 
en ekki hygginn þjónn, og hlýtur 
þess vegna engin laun.

27 Sannlega segi ég, menn ættu 
að starfa af a kappi fyrir góðan mál-
stað og gjöra margt af frjálsum 
vilja sínum og koma miklu réttlæti 
til leiðar —

28 Því að krafturinn býr í þeim 
og þeir hafa þannig a sjálfræði. Og 
sem menn gjöra gott, svo skulu 
þeir í engu glata launum sínum.

29 En sá sem ekkert gjörir, fyrr 
en honum er boðið það, og tekur 
á móti boði með efa í hjarta og 
hlýðir því með hyskni, sá hinn 
sami er a fordæmdur.

30 Hver er ég, sem a gjörði mann-
inn, segir Drottinn, að ég dæmi 

þann án sektar, sem ekki hlýðir 
boðum mínum?

31 Hver er ég, segir Drottinn, 
að ég gefi a fyrirheit, en uppfylli 
þau ekki?

32 Ég gef boðin og menn hlýða 
ekki. Ég a afturkalla og þeir hljóta 
ekki blessunina.

33 Þá segja þeir í hjarta sínu: 
Þetta er ekki verk Drottins, því að 
fyrirheit hans uppfyllast ekki. En 
vei sé slíkum, því að launa þeirra 
skal a vænta að neðan en ekki að 
ofan.

34 Og nú gef ég yður frekari leið-
beiningar varðandi þetta land.

35 Það er viska mín, að þjónn 
minn Martin Harris sýni kirkjunni 
fordæmi með því að a leggja fé sitt 
fyrir biskup kirkjunnar.

36 Og enn fremur, þetta eru  
lög hverjum þeim manni, sem 
kemur til þessa lands til að veita 
arfi viðtöku, og hann skal ráð-
stafa fé sínu eins og lögin segja 
fyrir um.

37 Og einnig er það viska, að 
lönd skuli keypt í Independence 
undir forðabúrið og einnig undir 
hús fyrir a prentunina.

38 Og aðrar leiðbeiningar varð-
andi þjón minn Martin Harris 
mun andinn gefa honum, svo að 
hann megi hljóta arf sinn eins og 
hann telur best —

39  Og lát hann iðrast synda 
sinna, því að hann sækist eftir 
a lofi heimsins.
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 40 a LR William W. Phelps.
 42 a LR Iðrast, iðrun.
  b Jes 1:18. LR Fyrirgefa.
  c Jes 43:25.
 43 a K&S 19:20; 64:7.  

LR Játa, játning.
  b K&S 82:7.
 45 a 5 Mós 33:17.  

LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

 47 a K&S 68:8.
 48 a Þ.E. greinar kirkjunnar.
 49 a LR Síon.
 50 a K&S 63:55–56.
 53 a K&S 63:27–31.

40  Og lát einnig þjón minn 
a William W. Phelps standa í því 
embætti, sem ég hef útnefnt 
honum, og hljóta arfleifð sína í 
landinu —

41 Og einnig hann þarf að iðr-
ast, því að ég, Drottinn, er ekki 
ánægður með hann, því að hann 
sækist eftir að upphefja sig og er 
ekki nægilega bljúgur fyrir mér.

42 Sjá, þeim sem hefur a iðrast 
synda sinna er b fyrirgefið, og ég, 
Drottinn, c minnist þeirra ekki 
lengur.

43 Þannig getið þér vitað hvort 
maðurinn iðrast synda sinna — 
sjá, hann a játar þær og b lætur af 
þeim.

44 Og sannlega segi ég yður nú 
varðandi aðra öldunga kirkju 
minnar, að tíminn er enn ekki inni, 
og verður ekki í mörg ár, fyrir þá 
að veita arfi sínum viðtöku í þessu 
landi, nema þeir æski hans með 
trúarbæn, og þá aðeins eins og 
Drottinn útnefnir þeim.

45 Því að sjá, þeir skulu a þrýsta 
fólkinu saman frá öllum skautum 
jarðar.

46 Safnist þess vegna saman, og 
þeir, sem ekki eru nefndir til að 
dvelja í þessu landi, skulu boða 
fagnaðarerindið í nærliggjandi 
héruðum og snúa síðan aftur til 
heimkynna sinna.

47 Lát þá prédika á leið sinni og 
a gefa alls staðar vitnisburð um 
sannleikann, og kalla hina ríku, 

hina háu og lágu og hina fátæku 
til iðrunar.

48 Og lát þá byggja upp a söfn-
uði, eftir því sem íbúar jarðarinnar 
vilja iðrast.

49 Og erindreki fyrir kirkjuna 
í Ohio skal nefndur með rödd 
kirkjunnar, til að taka á móti fé til 
kaupa á landi í a Síon.

50 Og ég gef þjóni mínum Sidney 
Rigdon fyrirmæli um, að hann skuli 
a skrifa lýsingu á landi Síonar og 
yfirlýsingu um vilja Guðs, eins og 
andinn mun kunngjöra honum —

51 Og bréf og lista skal leggja 
fyrir alla söfnuðina til að ná inn fé, 
sem afhenda skal biskupi, honum 
sjálfum eða erindrekanum, eins 
og honum hentar eða hann segir 
fyrir um, til kaupa á erfðalöndum 
handa börnum Guðs.

52 Því að sjá, sannlega segi ég 
yður, Drottinn vill að lærisvein-
arnir og mannanna börn opni 
hjörtu sín, já, til að kaupa allt þetta 
landsvæði, svo fljótt sem tími leyfir.

53 Sjá, hér er viska, þeir gjöri 
þetta, ella hljóti þeir enga a arfleifð, 
nema með úthellingu blóðs.

54 Og eftir því sem landsvæða 
er aflað, skulu alls konar hand-
verksmenn enn fremur sendir til 
þessa lands til að starfa fyrir Guðs 
heilögu.

55  Allt þetta skal gjört með  
reglu, og biskup eða erindreki 
kirkjunnar skal alltaf öðru hverju 
kunngjöra afnotarétt landanna.
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56  Og samansöfnunin skal 
hvorki unnin í skyndingu né á 
flótta, heldur skal þar farið að 
ráðum öldunga kirkjunnar, eins 
og þau eru gefin á ráðstefnum, 
í samræmi við þá vitneskju, sem 
þeir fá frá einum tíma til annars.

57 Og lát þjón minn Sidney Rig-
don helga og tileinka Drottni þetta 
land og stæðið undir a musterið.

58 Og ráðstefnufundur skal boð-
aður. Lát síðan þjóna mína Sidney 
Rigdon og Joseph Smith yngri 
snúa aftur ásamt Oliver Cowdery, 
til að ljúka því, sem eftir er þess 
verks, sem ég hef útnefnt þeim á 
þeirra eigin landi, ásamt öðru því 
sem ráðstefnan a ákveður.

59 Og enginn maður fari frá 
þessu landi, nema hann a beri á 
leið sinni vitni um það sem hann 
veit og vissulega trúir.

60 Og það, sem Ziba Peterson 
hefur verið veitt, skal frá honum 
tekið, og lát hann standa sem með-
lim kirkjunnar og erfiða ásamt 

bræðrunum með höndum sínum, 
þar til hann hefur verið nægilega 
a agaður fyrir allar syndir sínar, því 
að hann játar þær ekki og ætlar sér 
að hylja þær.

61 Og aðrir öldungar kirkjunnar, 
sem eru að koma til þessa lands, 
sumir hverjir ríkulega blessaðir, 
jafnvel ómælanlega, haldi einnig 
ráðstefnu í þessu landi.

62 Og lát þjón minn Edward 
Partridge stjórna þeirri ráðstefnu, 
sem þeir munu halda.

63 Og lát þá einnig snúa aftur og 
boða fagnaðarerindið á leið sinni, 
berandi vitni um það sem þeim 
opinberast.

64 Því að sannlega verður hljóm-
urinn að berast frá þessum stað 
til alls heimsins og til ystu marka 
jarðarinnar — fagnaðarerindið 
verður að a boða hverri skepnu, með 
b táknum, sem fylgja þeim er trúa.

65  Og sjá mannssonurinn 
a kemur. Amen.

 57 a K&S 57:3; 84:3–5, 31; 
97:10–17.

 58 a LR Almenn samþykkt.

 59 a LR Vitnisburður.
 60 a LR Aga.
 64 a LR Prédika.

  b LR Tákn.
 65 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.

59. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Síon, Jacksonsýslu, 
Missouri, 7. ágúst 1831. Fyrir þessa opinberun var landið helgað eins og 
Drottinn hafði mælt fyrir um og staðurinn undir verðandi musteri var 
vígður. Á þeim degi, sem þessi opinberun var móttekin, lést Polly Knight, 
eiginkona Josephs Knight eldri, fyrsti meðlimur kirkjunnar til þess að deyja 
í Síon. Hinir fyrstu meðlimir sögðu þessa opinberun einkennast af „leiðsögn 
til hinna heilögu um hvernig þeir ættu að halda hvíldardaginn heilagan og 
hvernig eigi að fasta og biðja.“

1–4, Hinir heilögu í Síon, sem stað-
fastir eru, munu blessaðir; 5–8, Þeir 

skulu elska Drottin og þjóna honum, 
og halda boðorð hans; 9–19, Með því 
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að halda dag Drottins heilagan, eru 
hinir heilögu blessaðir stundlega og 
andlega; 20–24, Hinir réttlátu fá fyr-
irheit um frið í þessum heimi og eilíft 
líf í komanda heimi.

Sjá, segir Drottinn, blessaðir eru 
þeir, sem hafa komið til þessa 
lands með einbeittu a augliti á dýrð 
mína, í samræmi við boð mín.

2 Því að þeir sem lifa munu a erfa 
jörðina, og þeir sem b deyja skulu 
hvílast frá öllu erfiði sínu og verk 
þeirra munu fylgja þeim. Og þeir 
munu hljóta c kórónu í d híbýlum 
föður míns, sem ég hef fyrirbúið 
þeim.

3 Já, blessaðir eru þeir, sem fót-
festu eiga í landi Síonar og hlýtt 
hafa fagnaðarerindi mínu, því að 
þeir skulu hljóta gæði jarðarinnar 
í laun og í a styrk sínum mun hún 
bera þau fram.

4 Og þeir munu einnig krýndir 
blessunum að ofan, já, fyrirmælum 
ófáum, og a opinberunum á sínum 
tíma — þeir, sem eru b staðfastir 
og c kostgæfnir frammi fyrir mér.

5 Þess vegna gef ég þeim boð-
orð, er hljóðar svo: Þú skalt a elska 
Drottin Guð þinn af öllu b hjarta 

þínu, öllum mætti þínum, huga og 
styrk. Og í nafni Jesú Krists skalt 
þú c þjóna honum.

6 Þú skalt elska a náunga þinn 
eins og sjálfan þig. Þú skalt ekki 
b stela, ekki drýgja c hór, ekki d morð 
fremja, né nokkuð því líkt.

7 Þú skalt færa Drottni Guði 
þínum a þakkir í öllu.

8 Þú skalt færa Drottni Guði 
þínum a fórn í b réttlæti, já, sund-
urkramið hjarta og c sáriðrandi  
anda.

9 Og þú skalt fara í hús bænar-
innar, svo að þú getir enn betur 
haldið þér a óflekkuðum frá heim-
inum, og færa sakramenti þín á 
b helgum degi mínum —

10 Því að sannlega er þessi dagur 
útnefndur yður til hvíldar frá erf-
iði yðar og til að a votta hinum 
æðsta hollustu yðar —

11 Engu að síður skulu heit yðar 
gefin í réttlæti alla daga og allar 
stundir —

12 En hafið hugfast, að á þessum 
Drottins degi skuluð þér færa 
hinum æðsta a fórnargjafir yðar 
og sakramenti og b játa syndir 
yðar fyrir bræðrum yðar og fyrir 
Drottni.

59 1 a Matt 6:22–24;  
K&S 88:67.

 2 a Matt 5:5;  
K&S 63:20, 48–49.

  b Op 14:13.  
LR Dauði, líkamlegur;  
Paradís.

  c LR Kóróna;  
Upphafning.

  d Jóh 14:2;  
K&S 72:4; 76:111; 81:6; 
98:18.

 3 a 1 Mós 4:12;  
HDP Móse 5:37.

 4 a K&S 42:61; 76:7; 98:12; 

   121:26–29.  
LR Opinberun.

  b LR Verðugur, verðleiki.
  c LR Kostgæfni.
 5 a 5 Mós 11:1; Matt 22:37;  

Moró 10:32; K&S 20:19.  
LR Elska, ást.

  b LR Hjarta.
  c LR Þjónusta.
 6 a LR Samfélag.
  b LR Stela, stuldur.
  c LR Hórdómur.
  d LR Morð.
 7 a Sálm 92:1; Al 37:37;  

K&S 46:32.  

LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

 8 a LR Fórn.
  b LR Réttlátur, réttlæti.
  c LR Sundurkramið 

hjarta.
 9 a Jakbr 1:27.
  b LR Hvíldardagur.
 10 a LR Tilbeiðsla.
 12 a Þ.E. fórnfæringu, með 

tíma, hæfileikum, eða 
efnislegum gæðum, í 
þjónusta við Guð og 
náungann. LR Fórn.

  b LR Játa, játning.
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13 Og þennan dag skuluð þér 
ekkert annað gjöra. Tilreiðið mat 
yðar af látleysi hjartans, svo að 
a fasta yðar sé fullkomin, eða með 
öðrum orðum, svo að b gleði yðar 
verði algjör.

14 Sannlega er þetta fasta og 
bæn, eða með öðrum orðum, gleði 
og bæn.

15 Og sem þér gjörið þetta með 
a þakkargjörð, með b léttu c hjarta og 
svip, ekki með d hlátri miklum, því 
að það er synd, heldur með glöðu 
hjarta og léttum svip —

16 Sannlega segi ég, að sem þér 
gjörið þetta, svo verður fylling jarð-
arinnar yðar, dýr merkurinnar og 
fuglar loftsins, og það, sem klifrar 
í trjánum og gengur á jörðunni —

17 Já, og jurtirnar og gæði jarð-
arinnar, hvort heldur er til fæðu 
eða klæðis, til húss eða hlöðu, til 
aldingarða, matjurtagarða eða 
víngarða —

18 Já, allt, sem af a jörðu kemur, 
hvert á sínum þroskatíma, er ætlað 

manninum til heilla og gagns, 
bæði til að þóknast auganu og 
gleðja hjartað —

19  Já, til fæðu og klæðis, til 
bragðs og ilms, til að styrkja lík-
amann og lífga sálina.

20 Og það er Guði gleðiefni að 
hafa gefið manninum allt þetta, 
því að í þeim tilgangi var það 
gjört, til að notast af forsjá, hvorki 
í óhófi né með áníðslu.

21 Og í engu a misbýður maður-
inn Guði, eða gegn engum tendr-
ast heilög reiði hans, nema þeim, 
sem b ekki játa hönd hans í öllu og 
ekki hlýða boðorðum hans.

22 Sjá, þetta er í samræmi við 
lögmálið og spámennina, ómakið 
mig þess vegna ekki framar varð-
andi þetta mál.

23 En lærið að sá, sem vinnur 
a réttlætisverk, hlýtur sín b laun, já, 
c frið í þessum heimi, og d eilíft líf í 
komanda heimi.

24 Ég, Drottinn, hef mælt þetta 
og andinn ber því vitni. Amen.

 13 a LR Fasta.
  b LR Gleði.
 15 a LR Þakklátur, þakkir, 

þakkargjörð.
  b 2 Mós 25:2;  

K&S 64:34.

  c Okv 17:22.
  d K&S 88:69.
 18 a LR Jörð.
 21 a LR Misbjóða.
  b Job 1:21.
 23 a LR Réttlátur, réttlæti.

  b LR Blessa, blessaður, 
blessun.

  c Matt 11:28–30.  
LR Friður.

  d K&S 14:7.

60. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Independence, Jack-
sonsýslu, Missouri, 8. ágúst 1831. Í þessu tilviki þráðu öldungarnir, 
sem ferðast höfðu til Jacksonsýslu og tekið þátt í vígslu landsins og 
musterislóðarinnar, að vita hvað þeir ættu að gera.

1–9, Öldungarnir skulu boða fagnað-
arerindið í söfnuðum hinna ranglátu; 

10–14, Þeir skulu hvorki eyða tíma 
sínum til einskis né grafa hæfileika 
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sína í jörðu; 15–17, Þeir mega þvo 
fætur sína sem vitnisburð gegn þeim, 
sem hafna fagnaðarerindinu.

Sjá, svo segir Drottinn við öld-
unga kirkju sinnar, sem í skyndi 
skulu snúa aftur til þess lands, er 
þeir komu frá: Sjá, það gleður mig 
að þér hafið komið hingað —

2 En með suma er ég ekki vel 
ánægður, því að þeir vilja ekki 
ljúka upp a munni sínum, heldur 
b dylja þann hæfileika, sem ég hef 
gefið þeim, af c ótta við mennina. 
Vei sé slíkum, því að reiði mín er 
tendruð gegn þeim.

3 Og svo ber við, að ef þeir reyn-
ast mér ekki trúrri, verður frá þeim 
a tekið það, sem þeir hafa.

4  Því að ég, Drottinn, ríki á 
himnum uppi og meðal a hersveita 
jarðar, og þann dag, sem ég safna 
saman b gimsteinum mínum, skulu 
allir menn vita í hverju kraftur 
Guðs er fólginn.

5 En sannlega mun ég tala við 
yður um ferð yðar til þess lands, 
sem þér komuð frá. Kaupið eða 
gjörið yður farartæki, eins og yður 
hentar, það skiptir mig engu, og 
hefjið ferð yðar í skyndi til þess 
staðar, sem nefndur er St. Louis.

6 Og þaðan skulu þjónar mínir 
Sidney Rigdon, Joseph Smith 
yngri og Oliver Cowdery ferðast 
til Cincinnati —

7 Og á þeim stað skulu þeir hefja 
upp rödd sína og boða orð mitt 

háum rómi, án reiði eða efa, og 
lyfta heilögum höndum yfir þá. 
Því að ég get gjört yður a heilaga, og 
syndir yðar eru yður b fyrirgefnar.

8 Og hinir skulu tveir og tveir 
hefja ferð sína frá St. Louis, og pré-
dika orðið flausturslaust á meðal 
safnaða hinna ranglátu, þar til 
þeir snúa aftur til þeirra safnaða, 
er þeir komu frá.

9 Og allt er þetta söfnuðunum 
til góðs, því að í þeim tilgangi hef 
ég sent þá.

10 Og lát þjón minn a Edward 
Partridge gefa þeim öldungum 
mínum, sem boðið er að snúa 
aftur, hluta af því fé, sem ég hef 
gefið honum —

11 Þeir, sem það geta, skulu end-
urgreiða erindrekanum það, en 
þess er ekki krafist af þeim, sem 
geta það ekki.

12 Og nú tala ég um aðra þá, sem 
koma munu til þessa lands.

13 Sjá, þeir hafa verið sendir til 
að prédika fagnaðarerindi mitt í 
söfnuðum hinna ranglátu. Þess 
vegna gef ég þeim svofelld boð: 
Þér skuluð hvorki a sóa tíma yðar 
til einskis né heldur grafa b hæfi-
leika yðar í jörðu, svo að þeir 
þekkist ekki.

14 Og eftir að þér hafið komið 
til lands Síonar og kunngjört 
orð mitt, skuluð þér snúa aftur 
í skyndi og boða orð mitt í söfn-
uðum hinna ranglátu, flausturs-
laust og án a reiði eða þrætu.

60 2 a Ef 6:19–20.
  b Lúk 8:16, 18.
  c Matt 25:14–30.  

LR Ótti — Ótti við 
menn.

 3 a Mark 4:25; K&S 1:33.

 4 a Al 43:50.
  b Jes 62:3; Sak 9:16;  

Mal 3:17;  
K&S 101:3.

 7 a LR Heilagleiki.
  b LR Fyrirgefa.

 10 a LR Edward Partridge.
 13 a K&S 42:42.  

LR Iðjulaus, iðjuleysi.
  b Matt 25:24–30;  

K&S 82:18.
 14 a Okv 14:29.
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 15 a Matt 10:14;  
Lúk 9:5;  
Post 13:51;  
K&S 24:15; 75:20; 84:92.

61 1 a LR Kraftur.
  b LR Alfa og Ómega.
 2 a Mósía 4:10–11.  

LR Fyrirgefa.

  b LR Miskunnsamur, 
miskunnsemi.

  c LR Játa, játning.
 7 a LR William W. Phelps.

15 Og hristið a duftið af fótum 
yðar gegn þeim, sem ekki veita 
yður viðtöku, ekki í návist þeirra, 
svo að það reiti þá ekki til reiði, 
heldur á laun, og laugið fætur 
yðar sem vitnisburð gegn þeim á 
degi dómsins.

16 Sjá, þetta nægir yður og er vilji 
þess, sem hefur sent yður.

17 Og fyrir munn þjóns míns Jos-
ephs Smith yngri skal hann kunn-
gjörður varðandi Sidney Rigdon 
og Oliver Cowdery. Meira kemur 
síðar. Já, vissulega. Amen.

61. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith á bökkum Miss-
ourifljótsins, McIlwaines Bend, 12. ágúst 1831. Á heimleið sinni til 
Kirtlands höfðu spámaðurinn og tíu öldungar ferðast niður ána á ein-
trjáningum. Á þriðja degi ferðarinnar urðu margar hættur á vegi þeirra. 
Öldungur William W. Phelps sá í sýn um hábjartan dag, hvar eyðand-
inn þeysti í veldi eftir yfirborði vatnsins.

1–12, Drottinn hefur ákvarðað mikla 
tortímingu á vötnunum; 13–22, Jó-
hannes bölvaði vötnunum, og eyð-
andinn þeysir eftir yfirborði þeirra; 
23–29, Sumir hafa vald til að ráða 
yfir vötnunum; 30–35, Öldungarnir 
skulu ferðast tveir og tveir og prédika 
fagnaðarerindið; 36–39 Þeir skulu 
undirbúa komu mannssonarins.

Sjá og hlýðið á raust hans, sem 
hefur allt a vald, sem er frá eilífð til 
eilífðar, já, b Alfa og Ómega, upp-
hafið og endirinn.

2 Sjá, sannlega, svo talar Drott-
inn til yðar, ó, þér, öldungar kirkju 
minnar, sem eruð saman komnir 
á þessum stað og nú hafið hlotið 
fyrirgefningu synda yðar, því að 
ég, Drottinn, a fyrirgef syndir og er 
b miskunnsamur þeim, sem með 
auðmjúku hjarta c játa syndir sínar —

3 En sannlega segi ég yður, að 
ekki er nauðsynlegt að allur þessi 
hópur öldunga minna ferðist með 
hraða á vötnunum, meðan íbú-
arnir beggja vegna við farast í 
vantrú.

4 Eigi að síður leyfði ég það, 
svo að þér gætuð borið vitni. Sjá, 
margar hættur eru á vötnunum og 
einkum síðar meir —

5 Því að ég, Drottinn, hef í reiði 
minni ákvarðað mikla tortím-
ingu á vötnunum, já, og einkum 
á þessum vötnum.

6 Þó er allt hold í hendi minni og 
sá, sem er trúr á meðal yðar, mun 
ekki farast á vötnunum.

7 Þess vegna er nauðsynlegt, 
að þjónn minn Sidney Gilbert og 
þjónn minn a William W. Phelps 
sinni í skyndi erindum sínum og 
ætlunarverkum.
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8 Engu að síður vildi ég eigi að 
þér skilduð fyrr en þér hafið verið 
a agaðir fyrir allar syndir yðar, svo 
að þér mættuð verða eitt, og þér 
færust ekki í b ranglæti —

9 En sannlega segi ég nú: Það 
hentar mér, að leiðir yðar skiljist. 
Lát þess vegna þjóna mína Sidney 
Gilbert og William W. Phelps taka 
fyrri hóp sinn og leggja af stað í 
skyndi, svo að þeir megi uppfylla 
ætlunarverk sitt, og með trú munu 
þeir sigra —

10 Og sem þeir eru trúir, svo 
skulu þeir varðveittir, og ég, Drott-
inn, verð með þeim.

11 Og lát þá, sem eftir eru, taka 
þann fatnað, sem þeir þurfa.

12 Þjónn minn Sidney Gilbert 
taki það með sér, sem þér eruð 
einhuga um að þér þarfnist ekki.

13  Og sjá nú, yður til a góðs 
gef ég yður b fyrirmæli varðandi 
þetta, og ég, Drottinn, mun rök-
ræða við yður eins og við menn til  
forna.

14 Sjá, ég, Drottinn, blessaði 
a vötnin í upphafi, en á síðustu 
dögum lagði ég á vötnin b bölvun 
fyrir munn þjóns míns Jóhannesar.

15 Þess vegna munu þeir dagar 
koma, er ekkert hold verður ör-
uggt á vötnunum.

16 Og sagt verður á komandi 
dögum, að aðeins sá, sem er ein-
lægur í hjarta, geti komist upp til 
lands Síonar eftir vötnunum.

17 Og eins og ég, Drottinn, í 
upphafi lagði a bölvun á landið, 

já, þannig hef ég á síðustu dögum 
blessað það, á þess tíma, til gagns 
fyrir mína heilögu, svo að þeir fái 
notið gæða þess.

18 Og nú gef ég yður fyrirmæli, 
og það sem ég segi einum, segi 
ég öllum, að þér skuluð fyr-
irfram vara bræður yðar við 
þessum vötnum, svo að þeir 
ferðist ekki á þeim og trú þeirra 
bregðist ekki og þeir festist í  
gildrum —

19 Ég, Drottinn, hef ákvarðað, 
og eyðandinn þeysir eftir yfir-
borðinu og ég afturkalla ekki þá 
ákvörðun.

20  Ég, Drottinn, var reiður 
yður í gær, en í dag er reiði mín  
horfin.

21 Lát þess vegna þá, sem ég 
hef talað um, hefja ferð sína í 
skyndi — og enn segi ég yður: 
Lát þá hefja ferð sína í skyndi.

22 Og innan skamms skiptir 
það mig engu hvort þeir ferðast 
á vatni eða landi, svo fremi að 
þeir uppfylli ætlunarverk sitt. 
Það skal verða eins og þeim er 
kunngjört og dómgreind þeirra 
segir til um.

23 Og nú, varðandi þjóna mína 
Sidney Rigdon, Joseph Smith 
yngri og Oliver Cowdery, lát 
þá ekki fara aftur á vötnunum, 
þegar þeir snúa til heimila sinna, 
nema þá eftir skurðinum, eða með 
öðrum orðum, þeir skulu ekki 
ferðast á vötnunum, nema þá eftir 
skurðinum.

 8 a LR Aga.
  b LR Ranglátur, ranglæti.
 13 a K&S 21:6.

  b LR Boðorð Guðs.
 14 a 1 Mós 1:20.
  b Op 8:8–11.

 17 a HDP Móse 4:23.
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 25 a 4 Mós 9:18.
 27 a LR Kraftur;  

Prestdæmi.
 31 a Al 37:31;  

He 13:14;  
K&S 101:11.

 33 a LR Prédika;  

Vitna, bera vitni.
 34 a 2 Ne 9:44;  

Jakob 2:2;  
Mósía 2:28.

 35 a LR Trúboðsverk.
 36 a Jóh 13:33.
  b Matt 18:20.

  c Jes 41:15–17;  
1 Ne 21:14–15.

 37 a K&S 50:35.
 38 a LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
 39 a LR Bæn.

24 Sjá, ég, Drottinn, hef útnefnt 
leið fyrir mína heilögu að ferð-
ast eftir. Og sjá, þetta er leiðin — 
að eftir að þeir yfirgefa skurðinn, 
skuli þeir ferðast á landi, svo sem 
þeim er boðið að ferðast, og fara 
upp til lands Síonar —

25 Og þeir skulu gjöra eins og 
börn Ísraels, a reisa tjöld sín á leið 
sinni.

26 Og sjá, þér skuluð gefa öllum 
bræðrum yðar þessi fyrirmæli.

27 Þó skal honum, sem fengið 
hefur a vald til að ráða yfir vötn-
unum, gefið með andanum að 
þekkja alla sína vegu —

28  Lát hann því gjöra, sem 
andi hins lifanda Guðs býður 
honum, hvort heldur er á landi 
eða vötnum, og það verður undir 
mér komið síðar.

29 Og yður er gefin stefna hinna 
heilögu, eða leiðin sem hinir heil-
ögu í fylkingu Drottins skulu 
fylgja.

30 Og sannlega segi ég yður 
enn, þjónar mínir Sidney Rig-
don, Joseph Smith yngri og Oli-
ver Cowdery skulu ekki ljúka 
upp munni sínum meðal safnaða 
hinna ranglátu fyrr en þeir koma 
til Cincinnati —

31 Og á þeim stað skulu þeir 
hefja upp raust sína til Guðs gegn 
þessu fólki, já, til hans, sem hefur 
tendrað reiði sína gegn ranglæti 

þess, fólki, sem næstum er a full-
þroska til tortímingar.

32 Og þaðan skulu þeir ferðast 
áfram til safnaða bræðra sinna, 
því að þar er jafnvel enn meiri 
þörf fyrir erfiði þeirra en meðal 
safnaða hinna ranglátu.

33 Og lát þá, sem eftir eru, ferð-
ast og a boða orðið á meðal safn-
aða hinna ranglátu, svo sem það 
er gefið —

34 Og sem þeir gjöra þetta, svo 
munu þeir a hreinsa klæði sín og 
vera flekklausir frammi fyrir mér.

35 Og lát þá ferðast saman, eða 
a tvo og tvo, eins og þeim hentar, 
aðeins að þjónn minn Reynolds 
Cahoon og þjónn minn Samuel H. 
Smith, sem ég hef velþóknun á, 
séu ekki aðskildir fyrr en þeir 
koma aftur til heimila sinna, og er 
það vegna viturlegs tilgangs míns.

36 Og sannlega segi ég yður nú, 
og það sem ég segi einum segi ég 
öllum, verið vonglöð, a litlu börn, 
því að ég er b mitt á meðal yðar og 
ég hef ekki c yfirgefið yður —

37 Og sem þér hafið auðmýkt 
yður fyrir mér, svo eru blessanir 
a ríkisins yðar.

38 Girðið lendar yðar og verið 
a gætnir og árvakrir og væntið 
komu mannssonarins, því að hann 
kemur á þeirri stundu, sem þér 
ætlið ekki.

39 a Biðjið án afláts, svo að þér 
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fallið ekki í b freistni, að þér fáið 
staðist komudag hans, hvort 

heldur er í lífi eða dauða. Já, vissu-
lega. Amen.

 39 b LR Freista, freisting.
62 1 a K&S 45:3–4.  

LR Málsvari.
  b Hebr 2:18;  

Al 7:12.
  c LR Freista, freisting.

 3 a Lúk 12:8–9.  
LR Vitnisburður.

  b LR Lífsins bók.
  c K&S 84:61.
 4 a K&S 57:1–2.
 5 a LR Trúboðsverk.

 6 a Et 3:12.
 7 a LR Þakklátur, þakkir, 

þakkargjörð.
 9 a K&S 61:37.
  b Matt 28:20.

62. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith á bökkum Miss-
ourifljótsins í Chariton í Missouri, 13. ágúst 1831. Þennan dag mættu 
spámaðurinn og fylgdarlið hans, á leið sinni frá Independence til Kirt-
lands, nokkrum öldungum, sem voru á leið til lands Síonar, og eftir 
ánægjulegar kveðjur meðtók hann þessa opinberun.

1–3, Vitnisburðir eru skráðir á himni; 
4–9, Öldungarnir skulu ferðast og 
prédika samkvæmt eigin dómgreind 
og leiðbeiningum andans.

Sjá, og hlýðið á, ó, þér öldungar 
kirkju minnar, segir Drottinn Guð 
yðar, já, Jesús Kristur, a málsvari 
yðar, sem þekkir veikleika manns-
ins og veit hvernig skal b liðsinna 
þeim, sem verða fyrir c freistingum.

2 Og sannlega hvíla augu mín á 
þeim, sem enn hafa ekki komið til 
lands Síonar. Ætlunarverk yðar er 
þess vegna ekki enn fullnað.

3 Engu að síður eruð þér bless-
aðir, því að a vitnisburður sá, sem 
þér hafið gefið, er b skráður á himni 
fyrir englana að líta, og þeir gleðj-
ast yfir yður og c syndir yðar eru 
yður fyrirgefnar.

4 Haldið nú áfram ferð yðar. 
Safnist saman á landi a Síonar og 
haldið samkomu, fagnið saman 
og færið hinum æðsta sakramenti.

5 Og síðan megið þér snúa aftur 

og bera vitni, já, allir saman eða 
tveir og tveir, eins og yður hentar, 
það skiptir mig engu. Verið að-
eins trúir og a boðið gleðitíðindin 
íbúum jarðar eða meðal safnaða 
hinna ranglátu.

6 Sjá, ég, Drottinn, hef leitt yður 
saman, svo að fyrirheitið yrði upp-
fyllt, að hinir staðföstu á meðal 
yðar skyldu varðveittir og fagni 
saman í landi Missouri. Ég, Drott-
inn, gef hinum staðföstu fyrirheit 
og get ekki a logið.

7 Hvort heldur einhver yðar 
æskir að ferðast á hestum eða múl-
ösnum eða í vögnum, sjá, þá er ég, 
Drottinn, fús til að veita honum þá 
blessun, ef hann meðtekur hana 
frá Drottni með a þakklátu hjarta 
í öllu.

8 Þetta er undir yður komið að 
gjöra, samkvæmt eigin dómgreind 
og leiðbeiningum andans.

9 Sjá, a ríkið er yðar. Og sjá og tak 
eftir, ég er stöðugt b með hinum 
staðföstu. Já, vissulega. Amen.

KENNING OG SÁTTMÁLAR 62:1–9 124



63 2 a LR Uppreisn.
 3 a LR Dauði, líkamlegur.
 6 a LR Réttvísi; 

   Síðari koma Jesú Krists.
  b Jer 30:23.
  c Jes 49:26.

 7 a K&S 46:9.  
LR Tákn.

63. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
30. ágúst 1831. Spámaðurinn, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery höfðu 
komið til Kirtlands 27. ágúst úr heimsókn sinni til Missouri. Saga Joseph 
Smith lýsir þessari opinberun: „Á þessum bernskudögum kirkjunnar var 
mikill áhugi fyrir því að heyra orð Drottins í öllum þeim efnum, sem á 
einhvern hátt varðaði sáluhjálp okkar, og þar sem land Síonar var nú 
mikilvægasta stundlega málið á dagskrá, bað ég Drottin um frekari upp-
lýsingar um samansöfnun hinna heilögu og kaup á landi og fleiri mál.“

1–6, Dagur heilagrar reiði mun 
koma yfir hina ranglátu; 7–12, Tákn 
verða fyrir trú; 13–19, Hinir hór-
sömu í hjarta munu afneita trúnni 
og þeim verður varpað í eldsdíki; 20, 
Hinir staðföstu hljóta arfleifð á um-
myndaðri jörðunni; 21, Full frásögn 
af atburðunum á Ummyndunarfjall-
inu hefur enn ekki verið opinberuð; 
22–23, Hinir hlýðnu hljóta leynd-
ardóma ríkisins; 24–31, Arfleifð í 
Síon skal keypt; 32–35, Drottinn 
segir styrjaldir verða, og hinir rang-
látu drepa hina ranglátu; 36–48, 
Hinir heilögu skulu safnast til Sí-
onar og útvega fé til uppbyggingar 
hennar; 49–54, Hinum staðföstu eru 
tryggðar blessanir við síðari kom-
una, í upprisunni og í þúsund ára 
ríkinu; 55–58, Þetta er dagur við-
vörunar; 59–66, Þeir, sem nota nafn 
Drottins án valdsumboðs, leggja 
nafn hans við hégóma.

Hlýðið á, ó, þér fólk, og opnið 
hjörtu yðar og leggið við eyru úr 
fjarlægð, og hlustið, þér sem kallið 

yður fólk Drottins, og heyrið orð 
Drottins og vilja hans varðandi 
yður.

2 Já, sannlega segi ég: Heyrið 
orð hans, sem reiðst hefur hinum 
ranglátu og a uppreisnargjörnu —

3 Sem tekur þá, er hann vill a taka, 
og varðveitir líf þeirra, sem hann 
vill varðveita —

4 Sem byggir upp að eigin vild 
og hyggju, en tortímir, þegar 
honum þóknast, og er fær um að 
varpa sálinni niður til heljar.

5 Sjá, ég, Drottinn, læt raust mína 
hljóma og henni skal hlýtt.

6 Sannlega segi ég þess vegna: 
Hinir ranglátu skulu taka eftir og 
hinir uppreisnargjörnu óttast og 
skjálfa og hinir vantrúuðu loka 
munni sínum, því að dagur heil-
agrar a reiði mun koma yfir þá sem 
b hvirfilvindur og allt hold skal 
c vita, að ég er Guð.

7 Og sá sem leitar tákna, mun sjá 
a tákn, en ekki til sáluhjálpar.

8  Sannlega segi ég yður, til 
eru þeir á meðal yðar, sem leita 
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 10 a Moró 7:37.  
LR Átrúnaður.

 11 a Hebr 11:6.
  b K&S 35:11.
  c K&S 88:65.
 14 a K&S 42:24–25.
 16 a Matt 5:27–28;  

K&S 42:23–26.
  b LR Losti.
  c LR Hórdómur.
 17 a Op 21:8.

  b LR Lygar.
  c Op 22:15;  

K&S 76:103.
  d Op 19:20;  

2 Ne 9:8–19, 26; 28:23;  
Jakob 6:10;  
Al 12:16–18;  
K&S 76:36.  
LR Helja.

  e LR Dauði, andlegur.
 18 a Op 20:6.

 19 a LR Réttlæting, réttlæta.
 20 a K&S 101:35.
  b Matt 5:5;  

K&S 59:2; 88:25–26.
 21 a LR Jörð — Lokaástand 

jarðar.
  b LR Heimur — 

Heimsendir.
  c Matt 17:1–3.

tákna, og slíkir hafa verið allt frá 
upphafi —

9  En sjá, trú kviknar ekki af 
táknum, heldur fylgja tákn þeim, 
sem trúa.

10 Já, tákn verða fyrir a trú, ekki 
að vilja manna, né eins og þeim 
þóknast, heldur að vilja Guðs.

11 Já, táknin verða fyrir trú til 
máttugra verka, því að án a trúar 
þóknast enginn maður Guði, og 
sá sem vekur reiði Guðs nýtur 
ekki velþóknunar hans. Þess 
vegna sýnir hann slíkum engin 
tákn, nema í heilagri b reiði þeim 
til c fordæmingar.

12 Þess vegna er ég, Drottinn, 
ekki ánægður með þá á meðal 
yðar, sem sóst hafa eftir táknum 
og undrum til að öðlast trú, en 
hvorki mönnum til góðs né mér 
til dýrðar.

13 Engu að síður gef ég boðorð, 
og margir hafa snúið frá boð-
orðum mínum og ekki haldið þau.

14  Á meðal yðar voru a hór-
karlar og hórkerlingar, sum hver 
hafa snúið frá yður, en önnur eru 
enn á meðal yðar, en munu síðar 
afhjúpuð.

15 Slíkir skulu gæta sín og iðrast 
í skyndi, svo að dómur falli ekki 
yfir þá eins og snara, og heimska 

þeirra verði kunn og verk þeirra 
fylgi þeim fyrir augum manna.

16 Og sannlega segi ég yður, eins 
og ég hef áður sagt, hver sem a lítur 
á konu með b girndarhug, eða hver 
sem drýgir c hór í hjarta sínu, mun 
ekki hafa andann, heldur afneita 
trúnni og skelfast.

17 Þess vegna hef ég, Drottinn, 
sagt, að hinir a óttaslegnu og van-
trúuðu, og allir b lygarar, og hver 
sem elskar og c iðkar lygi, og frillu-
lífsmennirnir og töframennirnir, 
munu fá hlut sinn í d díkinu, sem 
logar af eldi og brennisteini, og er 
hinn e annar dauði.

18  Sannlega segi ég, að þeir 
munu ekki eiga hlut í a fyrstu 
upprisunni.

19 Og sjá nú. Ég, Drottinn, segi 
yður, að þér eruð ekki a réttlættir, 
vegna þess að slíkt finnst á meðal 
yðar.

20 Þó mun sá sigra, sem a stendur 
stöðugur í trúnni og gjörir vilja 
minn, og hann mun og hljóta b arf 
á jörðunni, þegar dagur ummynd-
unarinnar kemur —

21 Þegar a jörðin mun b ummynd-
ast, já, á þann hátt, sem sýndur 
var postulum mínum á c fjallinu, 
en fulla frásögn af því hafið þér 
enn ekki fengið.
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 23 a Al 12:9–11;  
K&S 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b LR Lifandi vatn.
  c Jóh 4:14.
 25 a LR Síon.
 26 a Lúk 20:25;  

K&S 58:21–23.  

LR Stjórn.
 28 a LR Djöfull.
 33 a LR Stríð.
 34 a LR Heilagur.
  b LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  c Matt 3:12;  

2 Ne 26:6;  

K&S 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
LR Ranglátur, ranglæti.

  d LR Eldur.
 37 a LR Réttlátur, réttlæti.
  b K&S 1:4.
  c Jes 47:11.

22 Og sannlega segi ég yður  
nú: Ég sagði, að ég mundi kunn-
gjöra yður vilja minn, sjá, því 
mun ég kunngjöra yður hann, 
ekki með boðorðum, því að 
margir gæta þess ekki að halda 
boðorð mín.

23 En honum, sem heldur boðorð 
mín, mun ég gefa a leyndardóma 
ríkis míns og þeir munu verða í 
honum sem lind b lifandi vatns, 
er c sprettur upp til ævarandi lífs.

24 Og sjá nú. Þetta er vilji Drott-
ins Guðs yðar varðandi hans 
heilögu, að þeir safnist saman á 
landi Síonar, en ekki í flaustri, til 
að forðast megi glundroða, sem 
leiðir til plágu.

25 Sjá, land a Síonar — ég, Drott-
inn, held því í höndum mér —

26 Engu að síður greiði ég, Drott-
inn, a keisaranum það sem keis-
arans er.

27 Þess vegna vil ég, Drottinn, 
að þér kaupið löndin, svo að þér 
standið betur að vígi gagnvart 
heiminum og eigið kröfu á heim-
inn, og ekki verði unnt að reita 
hann til reiði.

28 Því að a Satan hvetur hjörtu 
þeirra til reiði gegn yður og til 
úthellingar blóðs.

29 Þess vegna fæst land Síonar 
aðeins með kaupum eða blóði, ella 
verður ekki um neinn arf að ræða 
handa yður.

30 Og verði það með kaupum, 
sjá, þá eruð þér blessaðir —

31 En verði það með blóði, takið 
eftir, þá koma óvinir yðar yfir 
yður og þér verðið hraktir borg 
úr borg og úr einu samkomuhús-
inu í annað, og aðeins fáir standa 
og veita arfi viðtöku, því að yður 
er bannað að úthella blóði.

32 Ég Drottinn, er reiður hinum 
ranglátu. Ég held anda mínum frá 
íbúum jarðar.

33 Ég hef svarið í heilagri reiði 
minni og ákvarðað a stríð á yf-
irborði jarðar, og hinir ranglátu 
munu drepa hina ranglátu og allir 
menn munu slegnir ótta —

34 Og hinir a heilögu fá einnig 
vart undan komist. Engu að síður 
er ég, Drottinn, með þeim og mun 
b koma niður í himni úr návist 
föður míns og eyða hinum c rang-
látu í óslökkvandi d eldi.

35 Og sjá, þetta er enn ókomið, 
en verður er tímar líða.

36 Með tilliti til þess að ég, Drott-
inn, hef ákvarðað allt þetta á yf-
irborði jarðar, vil ég því að mínir 
heilögu safnist saman á landi 
Síonar —

37 Og að sérhver maður taki 
a réttlætið sér í hönd og staðfestu 
um lendar sér og hefji upp b aðvör-
unarraust til íbúa jarðar og boði, 
bæði með orði og með c flótta, að 
eyðing komi yfir hina ranglátu.
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 41 a LR Dómgreind, 
dómgreindargáfa.

 47 a Mósía 2:41;  
K&S 6:13.

 48 a K&S 101:18.
 49 a Op 14:13;  

K&S 42:44–47.

  b 2 Kor 5:17.
  c LR Upprisa.
  d Op 21:4; Al 11:45;  

K&S 88:116.  
LR Ódauðlegur, 
ódauðleiki.

 50 a LR Blessa, blessaður, 

blessun.
  b LR Dauði, líkamlegur.
 51 a LR Þúsundáraríkið.
  b Jes 65:20–22;  

K&S 45:58; 101:29–31.
  c 1 Kor 15:51–52;  

K&S 43:32.

38 Lát því lærisveina mína í Kirt-
land, sem búa á þessari bújörð, 
ganga frá stundlegum málum 
sínum.

39 Lát þjón minn Titus Billings, 
sem annast hana, selja landið, svo 
að hann verði á komanda vori 
reiðubúinn að hefja ferð sína upp 
til Síonarlands, ásamt þeim, sem 
þar dvelja, að þeim frátöldum, 
sem ég mun geyma mér, og 
ekki munu fara, fyrr en ég býð  
þeim.

40 Og lát senda allt það fé, sem 
spara má — það skiptir mig engu 
hvort það er lítið eða mikið — til 
Síonarlands, til þeirra, sem ég hef 
útnefnt til að veita því viðtöku.

41 Sjá, ég Drottinn, gef þjóni 
mínum Joseph Smith yngri kraft 
til að geta a greint með andanum 
hverjir fari upp til Síonarlands 
og hverjir lærisveina minna verði 
eftir.

42 Lát þjón minn Newel K. Whit-
ney halda enn um hríð verslun 
sinni, eða með öðrum orðum 
versluninni.

43 Lát hann engu að síður af-
henda allt það fé, sem hann getur 
af hendi látið, að það verði sent til 
Síonarlands.

44  Sjá, þetta er í hans eigin 
höndum, lát hann breyta sam-
kvæmt visku.

45 Sannlega segi ég, lát vígja 

hann erindreka þeirra lærisveina, 
sem eftir verða, og hann skal 
vígður þessu valdi —

46 Og vitja í skyndi safnaðanna 
ásamt þjóni mínum Oliver Cow-
dery og útskýra þetta fyrir þeim. 
Sjá, það er vilji minn, að aflað sé 
fjár eins og ég hef sagt fyrir um.

47 Sá, sem er a trúr og stendur 
stöðugur, mun sigra heiminn.

48 Sá, sem sendir fjársjóði upp 
til Síonarlands, mun a arf hljóta í 
þessum heimi, og verk hans munu 
fylgja honum og einnig laun í 
komanda heimi.

49 Já, og blessaðir eru þeir, sem 
eftirleiðis a deyja í Drottni, þegar 
Drottinn kemur og hið aldna b líður 
undir lok og allt verður nýtt. Þeir 
munu c rísa frá dauðum og eigi 
aftur d deyja, og hljóta arf hjá 
Drottni í hinni helgu borg.

50 Og a blessaður er sá, sem lifir 
þegar Drottinn kemur og hefur 
varðveitt trúna. Engu að síður 
er honum ætlað að b deyja, þegar 
hann nær fullum mannsaldri.

51 Þannig munu a börn b vaxa upp 
til gamalsaldurs. Aldnir menn 
deyja, en þeir munu ekki sofa í 
moldu, heldur c breytast á einu 
augabragði.

52 Vegna þessa prédikuðu post-
ularnir heiminum upprisu hinna 
dauðu.

53 Þetta er það, sem þér verðið að 
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 53 a K&S 35:15.
 54 a Matt 25:1–13;  

K&S 45:56–59.
  b Mósía 16:2.
 55 a LR Sidney Rigdon.
  b LR Drambsemi.
 56 a K&S 58:50.

 57 a K&S 4:3–6.
  b K&S 18:14–15.  

LR Trúboðsverk;  
Vara við, viðvörun.

 59 a 1 Kor 2:10.
 60 a LR Alfa og Ómega.
 61 a LR Vanhelgun.

 64 a LR Helgur.
  b LR Lotning.
  c K&S 42:14.
 65 a LR Bæn.
 66 a Róm 8:18;  

K&S 58:4; 136:31.
  b 2 Kor 4:17.

huga að, og mælt að hætti Drottins 
er það í a nánd og í náinni framtíð, 
já, á komudegi mannssonarins.

54 Og fram að þeirri stundu 
verða fávísar a meyjar á meðal 
hinna vitru. Og á þeirri stundu 
verður algjör aðskilnaður hinna 
réttlátu og hinna ranglátu, og á 
þeim degi mun ég senda engla 
mína til að b tína úr hina ranglátu 
og kasta þeim í óslökkvandi eld.

55  Og sjá nú. Sannlega segi 
ég yður, ég, Drottinn, er ekki 
ánægður með þjón minn a Sidney 
Rigdon. Hann b upphóf sjálfan sig 
í hjarta sínu og þáði engin ráð, 
heldur hryggði andann —

56 Þess vegna er a rit hans Drottni 
ekki þóknanlegt og hann verður 
að umskrifa það. Og veiti Drottinn 
því ekki viðtöku, sjá, þá stendur 
hann ekki lengur í því embætti, 
sem ég hef útnefnt hann til.

57 Og sannlega segi ég yður 
enn, að a þeir sem af hógværð þrá 
í hjarta sínu að b aðvara syndara, 
svo að þeir iðrist, þeir skulu vígðir 
til þess valds.

58 Því að þetta er dagur viðvör-
unar, en ekki dagur margra orða. 
Því að ég, Drottinn, læt ekki að 
mér hæða á síðustu dögum.

59 Sjá, ég er frá upphæðum, en 

vald mitt er undir niðri. Ég er ofar 
öllu og í öllu og með öllu og ég 
a rannsaka allt, og sá dagur kemur 
að allt verður mér undirgefið.

60 Sjá, ég er a Alfa og Ómega, 
sjálfur Jesús Kristur.

61 Allir menn skulu þess vegna 
gæta þess hvernig þeir taka a nafn 
mitt sér á varir —

62 Því að sjá. Sannlega segi ég, að 
margir eru undir þessa fordæm-
ingu settir, sem nota nafn Drott-
ins án þess að hafa til þess vald 
og leggja það þannig við hégóma.

63 Lát því kirkjuna iðrast synda 
sinna, og ég, Drottinn, mun eiga 
þá, ella munu þeir útilokast.

64 Hafið hugfast, að það sem að 
ofan kemur er a heilagt og verður 
að b segjast með gætni og eins og 
andinn býður, og í þessu felst 
engin fordæming, og þér með-
takið andann c með bæn. En án 
þessa varir því fordæmingin.

65 Lát þjóna mína Joseph Smith 
yngri og Sidney Rigdon leita sér 
heimilis eins og andinn kennir 
þeim í a bæn.

66 Allt þetta skal vinnast með 
þolinmæði, svo að slíkir fái hlotið 
a dýrð í ríkari mæli og eilífari 
b mæli, en frekari fordæming ella. 
Amen.
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64 2 a 1 Jóh 5:4.
  b LR Samúð, 

meðaumkun.
 3 a HDP Móse 1:39.
  b Jes 43:25.
 5 a K&S 28:7; 84:19.  

LR Lyklar 

   prestdæmisins.
  b LR Helgiathafnir.
 7 a LR Fyrirgefa;  

Fyrirgefning synda.
  b 4 Mós 5:6–7;  

K&S 19:20; 58:43.  
LR Játa, játning.

  c K&S 76:31–37.
 8 a LR Deilur.
  b LR Aga.
 9 a Mark 11:25–26;  

K&S 82:1.
  b Matt 6:14–15;  

Ef 4:32.

64. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til öldunga kirkj-
unnar í Kirtland, Ohio, 11. september 1831. Spámaðurinn bjó sig undir 
að flytja til Hiram, Ohio, til að hefja á ný þýðingu sína á Biblíunni, 
sem legið hafði niðri, meðan hann var í Missouri. Hópur bræðra, sem 
fengið höfðu boð um að fara til Síonar (Missouri), bjó sig af alvöru undir 
ferðina, sem verða átti í október. Opinberunin var meðtekin á þessum  
annatíma.

1–11, Hinum heilögu er boðið að fyr-
irgefa hver öðrum, svo að ekki búi í 
þeim hin stærri synd; 12–22, Þeir sem 
ekki iðrast skulu leiddir fyrir kirkjuna; 
23–25, Sá sem greiðir tíund mun ekki 
brenna við komu Drottins; 26–32, 
Hinir heilögu varaðir við skuldum; 
33–36, Hinir uppreisnargjörnu munu 
útilokaðir frá Síon; 37–40, Kirkjan 
mun dæma þjóðirnar; 41–43, Síon 
mun blómstra.

Sjá, svo talar Drottinn Guð yðar 
til yðar, ó, þér öldungar kirkju 
minnar. Hlýðið á og heyrið og 
takið á móti vilja mínum varð-
andi yður.

2 Því að sannlega segi ég yður: 
Ég vil að þér a sigrist á heiminum. 
Fyrir því mun ég hafa b samúð með 
yður.

3 Á meðal yðar eru þeir sem 
syndgað hafa, en sannlega segi 
ég í þetta eina sinn, mér sjálfum 
til a dýrðar og sálum til hjálpræðis: 
Ég hef b fyrirgefið yður syndir yðar.

4 Ég mun vera yður miskunn-
samur, því að ég hef gefið yður 
ríkið.

5 Og meðan þjónn minn Joseph 
Smith yngri lifir, munu a lyklarnir 
að leyndardómum ríkisins, eins og 
ég hef útnefnt þá, ekki frá honum 
teknir, svo sem hann fylgir b helgi-
athöfnum mínum.

6 Til eru þeir sem leitað hafa 
sakar gegn honum án tilefnis —

7  Engu að síður hefur hann 
syndgað. En sannlega segi ég 
yður: Ég, Drottinn, a fyrirgef syndir 
þeim, sem b játa þær fyrir mér og 
biðjast fyrirgefningar, þeim sem 
ekki hafa syndgað til c dauða.

8 Lærisveinar mínir til forna leit-
uðu a saka hver gegn öðrum og fyr-
irgáfu ekki hver öðrum í hjörtum 
sínum, og vegna þeirrar illsku 
var að þeim þrengt og þeir sár-
lega b agaðir.

9 Fyrir því segi ég yður, að þér 
eigið að a fyrirgefa hver öðrum, því 
að sá, sem ekki b fyrirgefur bróður 
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sínum misgjörðir hans, stendur 
dæmdur frammi fyrir Drottni, því 
að í honum býr hin stærri synd.

10 Ég, Drottinn, mun a fyrirgefa 
þeim, sem ég vil fyrirgefa, en af 
yður er krafist, að þér b fyrirgefið 
öllum mönnum.

11  Og þér ættuð að segja í 
hjörtum yðar — lát a Guð dæma 
milli mín og þín og launa þér í 
samræmi við b gjörðir þínar.

12  Og þann, sem ekki iðrast 
synda sinna og játar þær ekki, 
skuluð þér leiða fyrir a kirkjuna 
og breyta við hann eins og ritning-
arnar segja yður, annaðhvort eftir 
fyrirmælum eða eftir opinberun.

13 Og þetta skuluð þér gjöra 
Guði til dýrðar — ekki vegna þess 
að þér fyrirgefið ekki eða hafið 
enga samúð, heldur svo að þér 
séuð réttlættir í augum lögmálsins, 
að þér styggið ekki hann, sem er 
löggjafi yðar —

14 Sannlega segi ég, af þessum 
sökum skuluð þér gjöra þetta.

15 Sjá, ég, Drottinn, var reiður 
Ezra Booth, sem var þjónn minn, 
og einnig þjóni mínum Isaac 
Morley, því að þeir héldu hvorki 
lögmálið né boðorðin —

16 Þeir leituðu hins illa í hjörtum 
sínum og ég, Drottinn, dró anda 
minn í hlé. Þeir a dæmdu það illt, 
sem ekki var illt. Engu að síður hef 
ég fyrirgefið þjóni mínum Isaac 
Morley.

17 Og einnig þjóni mínum a Ed-
ward Partridge. Sjá, hann hefur 
syndgað og b Satan leitast við að 
tortíma sál hans. En þegar þeim 
verður þetta ljóst og þeir iðrast 
hins illa, skal þeim fyrirgefið.

18 Og sannlega segi ég nú, að 
mér er nauðsyn, að þjónn minn 
Sidney Gilbert snúi aftur eftir 
nokkrar vikur til viðskipta sinna 
og erindisreksturs í landi Síonar —

19 Og það, sem hann hefur séð 
og heyrt, verði kunngjört læri-
sveinum mínum, svo að þeir far-
ist ekki. Og vegna þessa hef ég 
mælt þetta.

20 Og enn segi ég yður, að þjónn 
minn Isaac Morley má ekki a freist-
ast um megn fram og gefa ráð-
leggingar yður til skaða. Ég gaf 
fyrirmæli um að bújörð hans 
skyldi seld.

21 Ég vil ekki, að þjónn minn 
Frederick G. Williams selji bújörð 
sína, því að ég, Drottinn, vil hafa 
styrka fótfestu í landi Kirtlands 
um fimm ára skeið, og á þeim tíma 
mun ég ekki yfirbuga hina rang-
látu, svo að ég geti þannig frelsað 
nokkra.

22 Og eftir það mun ég, Drottinn, 
ekki halda neinn a sekan, sem með 
einlægu hjarta fer upp til Síonar-
lands, því að ég, Drottinn, krefst 
b hjartna mannanna barna.

23 Sjá, fram að a komu mannsson-
arins heitir í b dag og sannlega er 

 10 a 2 Mós 33:19;  
Al 39:6;  
K&S 56:14.

  b Mósía 26:29–31.
 11 a 1 Sam 24:12.
  b 2 Tím 4:14.

 12 a K&S 42:80–93.
 16 a 2 Ne 15:20;  

K&S 121:16.
 17 a LR Edward Partridge.
  b LR Djöfull.
 20 a LR Freista, freisting.

 22 a LR Sekt.
  b 2 Mós 35:5;  

K&S 59:15; 64:34.
 23 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  b K&S 45:6; 64:24–25.
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það c fórnar- og tíundardagur fólks 
míns, því að sá, sem geldur d tí-
und, mun ekki e brenna við komu  
hans.

24 Því að eftir þennan dag kemur 
a brennan — talað að hætti Drott-
ins — því að sannlega segi ég, á 
morgun munu allir hinir b dramb-
látu og þeir, sem breyta ranglát-
lega, verða sem hálmleggir og ég 
mun brenna þá til agna, því að 
ég er Drottinn hersveitanna og 
ég hlífi engum, sem eftir verður 
í c Babýlon.

25 Ef þér þess vegna trúið mér, 
munuð þér vinna meðan enn heitir 
í dag.

26  Og ekki er rétt að þjónar 
mínir a Newel  K. Whitney og 
Sidney Gilbert selji b verslun sína 
og eigur sínar hér, því að það 
er ekki viturlegt fyrr en aðrir í 
kirkju minni, sem enn halda kyrru 
fyrir á þessum stað, fara upp til 
Síonarlands.

27 Sjá, svo segir í lögum mínum, 
eða bannað er að komast í a skuldir 
við óvini yðar —

28 En sjá, aldrei nokkru sinni 
hefur verið sagt, að Drottinn skuli 
ekki taka, þegar honum hentar, og 
greiða eins og honum þóknast.

29 Þar sem þér nú eruð erind-
rekar gangið þér erinda Drott-
ins,  og allt  sem þér gjörið 
samkvæmt vilja Drottins er mál  
Drottins.

30 Og hann hefur sett yður til 
að annast hina heilögu á þessum 
síðustu dögum, svo að þeir hljóti 
a arf í Síonarlandi.

31 Og sjá, ég, Drottinn, boða 
yður, að þeir munu hljóta hann, og 
a orð mín eru örugg og b bregðast ei.

32 En allt verður að gerast á 
sínum tíma.

33 a Þreytist þess vegna ekki á 
að gjöra gott, því að þér eruð að 
leggja grunninn að miklu verki. 
Og af hinu b smáa sprettur hið 
stóra.

34 Sjá, Drottinn a krefst b hjart-
ans og viljugs huga, og þeir vilj-
ugu og c auðsveipu skulu neyta 
gæða Síonarlands á þessum síð-
ustu dögum.

35 En hinir a uppreisnargjörnu 
munu b útilokaðir úr landi Síonar 
og verða sendir á brott og munu 
ekki erfa landið.

36 Því að sannlega segi ég, að 
hinir uppreisnargjörnu eru ekki af 
blóði a Efraíms. Þess vegna munu 
þeir tíndir úr.

 23 c LR Fórn.
  d Mal 3:10–11.  

LR Tíund, 
tíundargreiðslur.

  e Mal 4:1;  
3 Ne 25:1;  
JS — S 1:37.

 24 a Jes 66:15–16.  
LR Heimur — 
Heimsendir;  
Jörð — Hreinsun jarðar.

  b Mal 3:15;  
2 Ne 12:12; 23:11.  

LR Drambsemi.
  c K&S 1:16.  

LR Babel, Babýlon.
 26 a LR Newel K. Whitney.
  b K&S 57:8.
 27 a LR Skuld.
 30 a K&S 63:48.
 31 a Mark 13:31;  

2 Ne 31:15;  
K&S 1:37–38.

  b K&S 76:3.
 33 a Gal 6:9.
  b K&S 123:16.

 34 a Míka 6:8.
  b 5 Mós 32:46;  

Jós 22:5;  
Morm 9:27.  
LR Hjarta.

  c Jes 1:19.  
LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

 35 a LR Uppreisn.
  b K&S 41:5; 50:8–9; 56:3.  

LR Brottvikning.
 36 a 5 Mós 33:16–17.
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37 Sjá, ég, Drottinn, hef gjört 
kirkju mína á þessum síðustu 
dögum líka dómara, er situr á hæð 
uppi eða á háum stað og dæmir 
þjóðirnar.

38 Því að svo ber við, að íbúar Sí-
onar skulu a dæma í öllu því, sem 
tilheyrir Síon.

39 Og þeir munu afhjúpa lygara 
og hræsnara, og þeir, sem ekki 
eru a postular og spámenn, munu 
berir verða.

40 Og jafnvel a biskupinn, sem 
er b dómari, og ráðgjafar hans, ef 
þeir eru ekki trúir í c ráðsmennsku 

sinni, munu dæmdir og d aðrir 
settir í þeirra stað.

41 Því að sjá, ég segi yður, að 
a Síon mun blómstra og b dýrð 
Drottins skal hvíla á henni —

42 Og hún mun verða a merki 
fyrir fólkið, og til hennar mun 
það koma frá hverri þjóð undir 
himninum.

43 Og sá dagur kemur, að þjóðir 
jarðar munu a skjálfa vegna hennar 
og skelfast vegna hennar ógur-
legu. Drottinn hefur talað það. 
Amen.

 38 a Jes 2:3–4;  
K&S 133:21.

 39 a Op 2:2.  
LR Postuli.

 40 a LR Biskup.
  b K&S 58:17; 107:72–74.
  c LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.
  d K&S 107:99–100.
 41 a LR Síon.
  b K&S 45:67; 84:4–5; 

   97:15–20.  
LR Dýrð.

 42 a LR Merki.
 43 a Jes 60:14;  

K&S 97:19–20.
65 1 a Jes 40:3;  

Matt 3:3;  
Jóh 1:23.

 2 a Matt 16:19;  
K&S 42:69.  
LR Lyklar 

   prestdæmisins.
  b K&S 90:1–5.
  c Dan 2:34–45.
  d Sálm 72:19.  

LR Daníel — 
Daníelsbók;  
Síðustu dagar, síðari 
dagar.

 3 a Matt 22:1–14; Op 19:9;  
K&S 58:11.

  b LR Brúðgumi.

65. KAFLI
Opinberun um bæn gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, 
Ohio, 30. október 1831.

1–2, Lyklar Guðs ríkis eru afhentir 
manni á jörðu, og málstaður fagnað-
arerindisins mun sigra; 3–6, Þúsund 
ára ríki himins mun koma og samein-
ast ríki Guðs á jörðu.

Hlýðið á og takið eftir. Rödd sem 
þess er sendur er að ofan, máttug 
og kraftmikil, hljómar til endi-
marka jarðarinnar, já, rödd sem 
hrópar til mannanna — a Greiðið 
Drottni veg, gjörið beinar brautir 
hans.

2 a Lyklar b Guðs ríkis eru afhentir 
manni á jörðu, og þaðan skal fagn-
aðarerindið breiðast út til endi-
marka jarðar, líkt og c steinninn, 
sem losaður er úr fjallinu án þess 
að hendur komi nærri, mun áfram 
velta, uns hann hefur d fyllt alla 
jörðina.

3  Já, rödd hrópar  — Greiðið 
Drottni veg, tilreiðið a kvöldmál-
tíð lambsins, undirbúið komu 
b brúðgumans.

4 Biðjið til Drottins, ákallið hans 
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 5 a Matt 24:30.
  b Sálm 93:1.
  c LR Dýrð.
  d Dan 2:44.
 6 a LR Ríki Guðs eða ríki 

   himna.
  b Op 11:15.
  c 1 Kro 29:11; Matt 6:13.
66 1 a Jóh 1:12.  

LR Trú, trúa.

 2 a LR Nýr og ævarandi 
sáttmáli.

  b Jóh 10:10; 3 Ne 5:13.
 3 a Jakob 4:7; Et 12:27.
 5 a Mark 16:15.

heilaga nafn, kunngjörið hin 
undursamlegu verk hans meðal 
fólksins.

5 Ákallið Drottin, svo að ríki 
hans breiðist út á jörðunni og 
íbúar hennar megi veita því við-
töku og vera viðbúnir komandi 
dögum, þegar mannssonurinn 
a kemur í himni niður, b klæddur 

ljóma c dýrðar sinnar, til að mæta 
því d Guðs ríki, sem reist er á jörðu.

6 Megi því a ríki Guðs breiðast út, 
svo að b ríki himins megi koma og 
þú, ó Guð, megir dýrðlegur verða 
á himni sem á jörðu, og óvinir 
þínir verði yfirbugaðir, því að 
c þinn er heiðurinn, mátturinn og 
dýrðin, alltaf og að eilífu. Amen.

66. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 
29. október 1831. William E. McLellin hafði með leynd beðið Drottin 
að svara í gegnum spámanninn fimm spurningum, sem Joseph Smith 
vissi ekki um. Að beiðni McLellin spurði spámaðurinn Drottin og með-
tók þessa opinberun.

1–4, Hinn ævarandi sáttmáli er fyll-
ing fagnaðarerindisins; 5–8, Öld-
ungar skulu prédika, vitna og rökræða 
við fólkið; 9–13, Trúverðug andleg 
þjónusta tryggir arfleifð eilífs lífs.

Sjá, svo segir Drottinn við þjón 
minn William  W. McLellin  — 
Blessaður ert þú, þar eð þú hefur 
snúið baki við misgjörðum þínum 
og meðtekið sannleika minn, segir 
Drottinn lausnari þinn, frelsari 
heimsins, já, allra þeirra, sem a trúa 
á nafn mitt.

2 Sannlega segi ég þér: Blessaður 
ert þú fyrir að meðtaka a ævarandi 
sáttmála minn, já, fyllingu fagn-
aðarerindis míns, sem send var 
mannanna börnum, svo að þau 
megi öðlast b líf og meðtaka þær 

dýrðir sem opinberaðar verða á 
síðustu dögum, eins og ritað var 
af spámönnum og postulum til 
forna.

3 Sannlega segi ég þér, þjónn 
minn William, að þú ert hreinn, 
en ekki í öllu. Iðrast því þess, sem 
ekki er augum mínum þóknanlegt, 
segir Drottinn, því að Drottinn 
mun a sýna þér það.

4 Og nú mun ég, Drottinn, sann-
lega sýna þér hvað ég vil varðandi 
þig eða hver vilji minn er varð-
andi þig.

5 Sjá, sannlega segi ég þér, að 
vilji minn er, að þú a boðir fagn-
aðarerindi mitt land úr landi og 
borg úr borg, já, í nærliggjandi 
héruðum, þar sem það hefur ekki 
verið boðað.
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6 Dvel ekki marga daga á þessum 
stað. Far ekki nú þegar til Síonar-
lands, en send þú það, sem þú 
getur sent. Hugsaðu að öðru leyti 
ekki um eigur þínar.

7  a Far þú til landsvæðanna í 
austri, gef öllum b vitnisburð þinn 
á hverjum stað, í samkunduhúsum 
þeirra, og rökræddu við fólkið.

8  Lát þjón minn, Samuel  H. 
Smith, fara með þér. Yfirgef hann 
ekki og veit honum leiðbeiningar 
þínar. Og sá, sem er staðfastur, skal 
a styrkur gjörður á hverjum stað, og 
ég, Drottinn, mun fara með þér.

9 Legg a hendur þínar yfir hina 
sjúku og þeir munu b heilir verða. 
Snú ekki aftur fyrr en ég, Drott-
inn, sendi þig. Ver þolinmóður í 
þrengingum. c Biðjið og yður mun 

gefast, knýið á og fyrir yður mun 
upp lokið verða.

10 Ekki ofhlaðast byrðum. Snú 
baki við öllu óréttlæti. Ekki drýgja 
a hór — freistingu, sem hefur sótt 
á þig.

11 a Varðveit þessi orð, því að þau 
eru sönn og traust. Og þú skalt 
efla embætti þitt og safna mörgum 
til b Síonar, með c söngva hinnar 
ævarandi gleði yfir höfðum sér.

12 a Hald þannig áfram, já, allt til 
enda, og þú skalt eignast b kórónu 
eilífs lífs til hægri handar föður 
mínum, sem er fullur náðar og 
sannleika.

13 Sannlega, svo segir Drottinn, 
a Guð yðar, lausnari yðar, sjálfur 
Jesús Kristur. Amen.

 7 a K&S 75:6.
  b LR Vitnisburður.
 8 a K&S 52:17; 133:58.
 9 a LR Handayfirlagning;  

Þjónusta við sjúka.
  b Matt 9:18.  

LR Lækna, lækningar.

  c Jakbr 1:5.
 10 a LR Hórdómur.
 11 a K&S 35:24.
  b K&S 11:6.
  c Jes 35:10;  

K&S 45:71.  
LR Syngja.

 12 a 2 Tím 3:14–15;  
2 Ne 31:20.

  b Jes 62:3;  
Matt 25:21;  
1 Pét 5:4.

 13 a LR Guð, guðdómur — 
Guð sonurinn.

67. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, snemma 
í nóvember 1831. Tilefnið var sérstök ráðstefna, þar sem rædd var og 
ákvörðun tekin um birtingu opinberana, sem þá þegar hafði verið tekið á 
móti frá Drottni með spámanninum (sjá formála að kafla 1). William W. 
Phelps hafði nýverið stofnað prentsmiðju kirkjunnar í Independence, 
Missouri. Á ráðstefnunni var ákveðið að gefa opinberanirnar út í Boð-
orðabók og að prenta 10.000 eintök (sem var seinna minnkað niður í 3.000 
eintök vegna ófyrirsjáanlegra erfiðleika). Margir bræðranna gáfu hátíð-
legan vitnisburð um að opinberanirnar, sem safnað hafði verið saman til 
útgáfu, væru vissulega sannar, eins og heilagur andi, sem þeim veittist, 
hafði borið þeim vitni um. Saga Josephs Smith skýrir frá því, að eftir að 
opinberunin, sem þekkt er sem 1. kafli, hafði verið gefin, hafi nokkrar um-
ræður orðið um málfar opinberananna. Þessi opinberun fylgdi.
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1–3, Drottinn heyrir bænir öldunga 
sinna og vakir yfir þeim; 4–9, Hann 
skorar á þann vitrasta að eftirlíkja 
hina smæstu af opinberunum hans; 
10–14, Staðfastir öldungar munu 
lífgaðir af andanum og sjá ásjónu 
Guðs.

Sjá og hlýðið á, ó, þér a öldungar 
kirkju minnar, sem safnast hafið 
saman, en bænir yðar hef ég heyrt 
og hjörtu yðar þekki ég, og þrár 
yðar hafa borist mér.

2 Sjá og tak eftir. a Augu mín hvíla 
á yður og himnar og jörð eru í 
mínum höndum og mitt er að út-
deila auðæfum eilífðarinnar.

3 Þér vilduð trúa því, að þér 
hlytuð þá blessun, sem stóð yður 
til boða. En sjá, sannlega segi ég 
yður, a ótti bjó í hjörtum yðar, og 
vissulega er það ástæðan fyrir því, 
að þér hlutuð hana ekki.

4 Og nú gef ég, Drottinn, yður 
a vitnisburð um sannleik þeirra 
boðorða, sem fyrir yður liggja.

5 Augu yðar hafa hvílt á þjóni 
mínum Joseph Smith yngri, og 
a málfar hans hafið þér þekkt og 
ófullkomleika hans hafið þér 
þekkt. Og í hjörtum yðar hafið 
þér leitað þekkingar til að geta 
málfarslega staðið honum framar. 
Þetta vitið þér einnig.

6 Nú, leitið í Boðorðabókinni, 

jafnvel að því smæsta, sem þar er, 
og útnefnið þann, sem a vitrastur 
er meðal yðar —

7 Og sé einhver meðal yðar, sem 
getur gjört eitt líkt því, þá eruð þér 
réttlættir í því að segja, að þér vitið 
ekki hvort þau eru sönn.

8 En getið þér ekki gjört eitt líkt 
því, eruð þér undir fordæmingu, 
ef þér a berið ekki vitni um, að þau 
eru sönn.

9 Því að þér vitið, að ekkert órétt-
læti finnst í þeim, og það sem a rétt-
látt er kemur að ofan, frá föður 
b ljósanna.

10 Og sannlega segi ég yður 
enn, að þetta eru forréttindi yðar, 
og loforð gef ég yður, sem vígðir 
hafa verið til þessarar helgu þjón-
ustu, að sem þér varpið af yður 
a afbrýði og b ótta og c auðmýkið 
yður fyrir mér, því að þér eruð 
ekki nægilega auðmjúkir, svo mun 
d hulan rifin frá og þér munuð e sjá 
mig og vita að ég er — ekki með 
holdlegum né náttúrlegum huga, 
heldur andlegum.

11 Því að enginn a maður hefur 
nokkru sinni í holdinu séð Guð, 
nema hann sé lifandi gjörður með 
anda Guðs.

12 Né getur nokkur a náttúrlegur 
maður staðist návist Guðs, né 
neinn með holdlegan huga.

13 Þér eruð ekki færir um að 
67 1 a LR Öldungur.
 2 a Sálm 34:15.
 3 a LR Ótti.
 4 a LR Sannleikur;  

Vitnisburður.
 5 a K&S 1:24.
 6 a 2 Ne 9:28–29, 42.
 8 a LR Vitni.
 9 a Moró 7:15–18.

  b Jakbr 1:17;  
K&S 50:24; 84:45; 88:49.

 10 a LR Vandlæting.
  b LR Ótti.
  c LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  d LR Hula.
  e K&S 88:68; 93:1; 97:16.
 11 a ÞJS 2 Mós 33:20, 23 

(Viðauki);  
Jóh 1:18; 6:46;  
ÞJS 1 Jóh 4:12 (Viðauki);  
K&S 84:19–22;  
HDP Móse 1:11, 14.

 12 a Mósía 3:19.  
LR Hinn náttúrlegi 
maður.
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 13 a Róm 2:7.  
LR Þolinmæði, þolgæði.

  b Matt 5:48;  
3 Ne 12:48.

 14 a LR Verðugur, verðleiki.
68 1 a LR Heilagur andi.
 3 a 2 Pét 1:21;  

K&S 18:32; 42:16; 100:5.

 4 a LR Heilagur andi;  
Opinberun.

  b Róm 1:16.
 6 a Jes 41:10.

standast návist Guðs nú, né heldur 
þjónustu engla. Haldið þess vegna 
áfram af a þolinmæði, þar til þér 
eruð b fullkomnaðir.

14 Snúið hugum yðar ekki til 

baka, og þegar þér eruð a verð-
ugir, munuð þér á mínum tíma 
sjá og vita það, sem veittist yður 
af hendi þjóns míns Josephs Smith 
yngri. Amen.

68. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 1. nóv-
ember 1831, sem svar við þeirri bæn, að vilji Drottins varðandi Orson 
Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin yrði 
kunngjörður. Þó að hluta þessarar opinberunar væri beint að þessum 
fjórum mönnum, þá varðar mikill hluti hennar alla kirkjuna. Undir 
leiðsögn Josephs Smith var þessi opinberun aukin, þegar hún var birt í 
útgáfu Kenningar og sáttmála árið 1835.

1–5, Orð öldunganna, sem þeir mæla 
fyrir áhrif heilags anda, er ritning; 
6–12, Öldungarnir munu prédika og 
skíra, og tákn munu fylgja sönnum 
trúendum; 13–24, Frumburður meðal 
sona Arons má þjóna sem yfirbiskup 
(þ. e. halda forsætislyklum sem biskup) 
undir stjórn Æðsta forsætisráðsins; 
25–28, Foreldrum er boðið að kenna 
börnum sínum fagnaðarerindið; 29–
35, Hinir heilögu skulu virða hvíldar-
daginn, starfa af kappi og biðja.

Þjónn minn Orson Hyde var með 
vígslu sinni kallaður til að boða 
hið ævarandi fagnaðarerindi með 
a anda hins lifanda Guðs frá einni 
þjóð til annarrar, úr einu landi í 
annað, í söfnuðum hinna rang-
látu, í samkomuhúsum þeirra, og 
rökræða við þá og útskýra ritning-
arnar fyrir þeim.

2 Og sjá og tak eftir. Þetta er 

öllum þeim til eftirbreytni, sem 
vígðir voru til þessa prestdæmis 
og útnefnt er það ætlunarverk að 
fara út —

3 Og þetta er þeim til eftirbreytni, 
að þeir a tali eins og heilagur andi 
hvetur þá til.

4 Og allt sem þeir segja, hvattir 
af a heilögum anda, skal vera ritn-
ing, skal vera vilji Drottins, skal 
vera hugur Drottins, skal vera orð 
Drottins, skal vera rödd Drottins 
og b kraftur Guðs til sáluhjálpar.

5 Sjá, þetta er fyrirheit Drottins 
til yðar, ó þér, þjónar mínir.

6 Verið þess vegna vonglaðir 
og a óttist ei, því að ég, Drottinn, 
er með yður og mun standa með 
yður. Og þér skuluð vitna um mig, 
já, Jesú Krist, að ég er sonur hins 
lifanda Guðs, að ég var, að ég er 
og að ég kem.

7 Þetta er orð Drottins til þín, 
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þjónn minn a Orson Hyde, og 
einnig til þjóns míns Lukes John-
son og til þjóns míns Lymans John-
son og til þjóns míns Williams E. 
McLellin og til allra staðfastra öld-
unga kirkju minnar —

8 a Farið um gjörvallan heiminn, 
b prédikið fagnaðarerindið hverri 
c skepnu, starfið með því d valdi, 
sem ég hef veitt yður, e skírið í 
nafni föðurins og sonarins og hins 
heilaga anda.

9 Og a sá, sem trúir og lætur skír-
ast, mun b frelsaður verða, en sá, 
sem trúir ekki, mun c fordæmdur 
verða.

10 Og sá, sem trúir, skal bless-
aður með a táknum, sem fylgja, já, 
eins og ritað er.

11 Og yður skal gefið að þekkja 
tímanna a tákn og táknin um komu 
mannssonarins —

12 Og yður skal gefið vald til að 
a innsigla til eilífs lífs alla þá, sem 
faðirinn ber vitni um. Amen.

13 En varðandi þau atriði, sem 
koma skulu til viðbótar sáttmál-
unum og boðorðunum, þá eru 
þau þessi —

14 Síðar, þegar Drottni þókn-
ast, munu fleiri a biskupar settir í 
embætti í kirkjunni, til að þjóna á 
sama hátt og hinn fyrsti —

15 Þess vegna skulu þeir verða 

a háprestar, sem verðugir eru, og 
b æðsta forsætisráð Melkísedeks-
prestdæmisins skal tilnefna þá, 
nema þeir séu beinir afkomendur 
c Arons.

16 Og séu þeir beinir afkom-
endur a Arons, eiga þeir lagalegan 
rétt til biskupsdæmisins, ef þeir 
eru frumburðir sona Arons —

17 Því að frumburðurinn heldur 
rétti forsætis yfir þessu prestdæmi 
og a lyklum eða valdi þess.

18 Enginn maður hefur lagalegan 
rétt til þessa embættis, að halda 
lyklum þessa prestdæmis, nema 
hann sé a beinn og frumborinn af-
komandi Arons.

19 En eins og a háprestur Melk-
ísedeksprestdæmisins hefur vald 
til að starfa í öllum lægri em-
bættunum, svo má hann starfa í 
embætti b biskups, þegar enginn 
beinn afkomandi Arons finnst, 
svo fremi, að hann sé kallaður og 
settur í embætti og vígður þessu 
valdi af hendi æðsta forsætisráðs 
Melkísedeksprestdæmisins.

20 Og beinn afkomandi Arons 
þarf einnig útnefningu þessa for-
sætisráðs, og verður að reynast 
verðugur og vera a smurður og 
b vígður af hendi þessa forsætis-
ráðs, ella hafa þeir ekki löglegt 
vald til að starfa í prestdæmi sínu.

 7 a LR Orson Hyde.
 8 a K&S 1:2; 63:37.
  b LR Prédika;  

Trúboðsverk.
  c Mark 16:15.
  d LR Vald.
  e LR Skírn, skíra.
 9 a Mark 16:16;  

K&S 20:25.
  b LR Sáluhjálp, hjálpræði.

  c LR Fordæming.
 10 a LR Tákn.
 11 a LR Tákn tímanna.
 12 a K&S 1:8; 132:49.  

LR Innsigli, innsiglun.
 14 a LR Biskup.
 15 a K&S 72:1.
  b LR Æðsta forsætisráðið.
  c LR Aron, bróðir Móse.
 16 a K&S 107:15–17.  

LR Aronsprestdæmið.
 17 a LR Lyklar 

prestdæmisins.
 18 a 2 Mós 40:12–15;  

K&S 84:18; 107:13–16, 
70–76.

 19 a LR Háprestur.
  b LR Biskup.
 20 a LR Smyrja.
  b LR Vígja, vígsla.
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 22 a LR Æðsta forsætisráðið.
 24 a LR Fyrirgefa.
 25 a LR Fjölskylda — 

Ábyrgð foreldra.
  b LR Stika.
  c LR Kenna, kennari.
  d K&S 18:42; 20:71.
  e Jakob 1:19;  

K&S 29:46–48.
 26 a LR Síon.
 27 a LR Skírn, skíra.
  b LR Fyrirgefning synda.
  c LR Ábyrgð, ábyrgur, 

ábyrgðarskylda.
 28 a LR Bæn.
 29 a K&S 59:9–12.  

LR Hvíldardagur.
 31 a LR Iðjulaus, iðjuleysi.
  b LR Ranglátur, ranglæti.
  c K&S 6:7.
 33 a LR Bæn.
  b LR Aga;  

Dómari, dómur.
 34 a Op 22:6.

21 En samkvæmt eðli ákvæðanna 
um rétt þeirra til prestdæmisins 
frá föður til sonar, geta þeir krafist 
smurningar sinnar af hendi fyrr-
nefnds forsætisráðs, hvenær sem 
þeir geta sannað ættlegg sinn eða 
fullvissa fæst um það með opin-
berun frá Drottni.

22  Og ennfremur skal eng-
inn biskup eða háprestur, sem 
settur verður í þá helgu þjón-
ustu, yfirheyrður eða dæmdur 
fyrir  nokkurt afbrot,  nema 
frammi fyrir a æðsta forsætisráði  
kirkjunnar —

23 Og sannist sekt hans fyrir for-
sætisráðinu með framburði, sem 
ekki er unnt að hrekja, skal hann 
dæmdur —

24 En iðrist hann, skal honum 
a fyrirgefið í samræmi við sáttmála 
og boðorð kirkjunnar.

25 Og enn fremur, að því leyti 
sem a foreldrar, er eiga börn í Síon 
eða einhverri skipulagðri b stiku 
hennar, c kenna þeim ekki, þegar 
þau eru d átta ára að aldri, að skilja 
kenninguna um iðrun, trú á Krist, 
son hins lifanda Guðs, og um skírn 
og gjöf heilags anda með handayf-
irlagningu, fellur e syndin á höfuð 
foreldranna.

26 Því að þetta skal vera lögmál 
fyrir íbúa a Síonar eða sérhverrar 
skipulagðrar stiku hennar.

27 Og börn þeirra skulu a skírð 
til b fyrirgefningar synda sinna og 
hljóta handayfirlagningu, þegar 
þau eru c átta ára gömul.

28 Og þeir skulu einnig kenna 
börnum sínum að a biðja og ganga 
grandvör frammi fyrir Drottni.

29 Og íbúar Síonar skulu einnig 
virða a hvíldardaginn og halda 
hann heilagan.

30 Og íbúar Síonar skulu af 
einlægri trúfestu einnig vera 
minnugir starfa sinna, hafi þeim 
verið falin þau, því að iðjuleys-
ingjans skal minnst frammi fyrir  
Drottni.

31 Nú er ég, Drottinn, ekki vel 
ánægður með íbúa Síonar, því að 
a iðjuleysingjar eru meðal þeirra, 
og börn þeirra vaxa einnig upp í 
b ranglæti. Þeir c leita heldur ekki 
af einlægni auðæfa eilífðarinnar, 
heldur eru augu þeirra full af 
ágirnd.

32 Þannig á þetta ekki að vera 
og verður að útrýma því frá þeim. 
Þess vegna skal þjónn minn, Oli-
ver Cowdery, bera þessi orð til 
Síonarlands.

33 Og boðorð gef ég þeim — að 
sá, sem rækir ekki a bænir sínar 
til Drottins á hverjum tíma, hans 
skal b minnst frammi fyrir dómara 
fólks míns.

34 Þessi a orð eru sönn og traust. 
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 34 b K&S 20:35; 93:24–25.
 35 a LR Alfa og Ómega.
  b K&S 1:12.
69 1 a LR Oliver Cowdery.

 2 a LR John Whitmer.
 3 a K&S 47:1–3; 85:1.
 4 a LR Ráðgjöf.
 5 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.
 8 a LR Síon.

Brjótið þess vegna hvorki gegn 
þeim né b rýrið þau.

35 Sjá, ég er a Alfa og Ómega, og 
ég b kem skjótt. Amen.

69. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 
11. nóvember 1831. Samantekt opinberana, sem gefa skyldi út fljótlega, 
var tekin fyrir á sérstakri ráðstefnu 1.–2. nóvember. Þann 3. nóvember 
var opinberuninni, er birtist hér sem 133. kafli, seinna kölluð Viðauk-
inn, bætt við. Oliver Cowdery hafði áður verið falið að fara með handrit 
hinna samanteknu opinberana og boðorða til Independence, Missouri, 
til prentunar. Hann skyldi einnig taka með sér fé það, sem lagt hafði 
verið fram til uppbyggingar kirkjunnar í Missouri. Þessi opinberun 
kveður svo á um, að John Whitmer skuli fylgja Oliver Cowdery, og 
bendir einnig Whitmer á að ferðast og safna sögulegu efni fyrir köllun 
sína sem sagnaritari kirkjunnar.

1–2, John Whitmer skal fara með  
Oliver Cowdery til Missouri; 3–8, 
Hann skal einnig prédika, og safna, 
skrá og rita söguheimildir.

Hlýðið á mig, segir Drottinn Guð 
yðar, sakir þjóns míns, a Olivers 
Cowdery. Ég tel ekki viturlegt, 
að honum skuli trúað fyrir boð-
orðunum og fé því, sem hann skal 
fara með til Síonarlands, nema ein-
hver fari með honum, sem sannur 
verður og staðfastur.

2  Fyrir því vil ég, Drottinn, 
að þjónn minn, a John Whitmer, 
fari með þjóni mínum Oliver 
Cowdery —

3 Og einnig, að hann haldi áfram 
skrifum sínum og a sögugerð um 
allt það markverða, sem hann sér 
og veit um kirkju mína —

4 Og einnig að hann fái a ráðlegg-

ingar og aðstoð frá þjóni mínum 
Oliver Cowdery og öðrum.

5 Og einnig ættu þjónar mínir, 
sem fjarri eru, að senda skýrs-
lur um a ráðsmennsku sína til 
Síonarlands —

6 Því að Síonarland skal vera það 
setur og sá staður, þar sem tekið er 
á móti öllu slíku og séð um fram-
kvæmd þess.

7 Lát engu að síður þjón minn 
John Whitmer ferðast oft milli 
staða og frá einum söfnuði til ann-
ars, svo að auðveldara verði fyrir 
hann að afla sér vitneskju —

8 Prédika og útleggja, skrá, afrita, 
velja og safna öllu því, sem verður 
kirkjunni til góðs og uppvaxandi 
kynslóðum, sem vaxa munu upp 
í landi a Síonar og eiga það mann 
fram af manni, alltaf og að eilífu. 
Amen.
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70. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 
12. nóvember 1831. Saga spámannsins segir að fjórar ráðstefnur hafi 
verið haldnar frá 1. til og með 12. nóvember. Á þeirri síðustu var rætt 
um hið mikla vægi opinberananna sem seinna yrðu gefnar út sem Boð-
orðabókin ogsíðan sem Kenning og sáttmálar. Þessi opinberun var gefin 
eftir að ráðstefnan samþykkti, að opinberanirnar væru „virði allra auð-
æfa jarðar fyrir kirkjuna.“Saga Josephs Smith talar um opinberanirnar 
sem „grundvöll kirkjunnar á þessum síðustu dögum og ávinning fyrir 
heiminn, sem sýni, að mönnum sé enn á ný treyst fyrir lyklunum að 
leyndardómum ríkis frelsara okkar.“

70 3 a 1 Kor 4:1;  
K&S 72:20.

 7 a K&S 72:9–10.

 8 a K&S 38:20.
 9 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.

 11 a K&S 57:6.

1–5, Ráðsmenn útnefndir til að birta 
opinberanirnar; 6–13, Þeir sem vinna 
að andlegum málum eru verðir launa 
sinna; 14–18, Hinir heilögu séu jafnir 
í stundlegum efnum.

Sjá, og hlýðið á, ó, þér íbúar Sí-
onar og allir þér í kirkju minni, 
sem í fjarlægð eruð og heyrið orð 
Drottins, sem ég gef þjóni mínum 
Joseph Smith yngri, og einnig 
þjóni mínum Martin Harris, og 
einnig þjóni mínum Oliver Cow-
dery, og einnig þjóni mínum John 
Whitmer, og einnig þjóni mínum 
Sidney Rigdon, og einnig þjóni 
mínum William W. Phelps, og 
gefin eru þeim sem boð.

2 Því að ég gef þeim boð. Hlýðið 
þess vegna á og heyrið, því að svo 
mælir Drottinn til þeirra —

3 Ég, Drottinn, hef útnefnt þá og 
vígt þá a ráðsmenn yfir opinber-
unum þeim og boðum, sem ég hef 
gefið þeim og sem ég mun síðar 
gefa þeim —

4 Og ég mun krefja þá reiknings-

skila fyrir þessa ráðsmennsku á 
degi dómsins.

5 Fyrir því hef ég útnefnt þá, og 
þetta er starf þeirra í kirkju Guðs, 
að sjá um þau og það, sem þeim 
fylgir, já, hagnaðinn af þeim.

6 Þess vegna gef ég þeim boð, að 
þeir skuli hvorki afhenda kirkj-
unni þetta né heiminum —

7 Þar eð þeir eigi að síður fá inn 
meira en fyrir nauðsynjum sínum 
og þörfum, skal það sett í a forða-
búr mitt —

8 Og hagnaðurinn skal helgaður 
íbúum Síonar og niðjum þeirra, 
svo sem þeir verða a erfingjar sam-
kvæmt lögmálum ríkisins.

9 Sjá, þetta er það sem Drott-
inn krefst af sérhverjum manni í 
a ráðsmannsstarfi hans, já, eins og 
ég, Drottinn, hef útnefnt eða mun 
síðar útnefna hverjum manni.

10 Og sjá, enginn er undanskil-
inn þessu lögmáli, sem tilheyrir 
kirkju hins lifanda Guðs —

11 Já, hvorki biskup né a erind-
rekinn, sem annast forðabúr 
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Drottins, né sá, sem útnefndur er 
ráðsmaður stundlegra hluta.

12 Sá, sem tilnefndur er til að 
annast hið andlega, hann er 
a verður launa sinna, já, eins og 
þeir, sem tilnefndir eru til ráðs-
mennsku stundlegra hluta —

13 Já, jafnvel enn ríkulegar, og 
gnægð þess margfaldast þeim 
fyrir áhrif andans.

14 Engu að síður skuluð þér vera 
a jafnir í stundlegum efnum, og það 
án tregðu, ella mun gnægð áhrifa 
andans haldið eftir.

15 Þessi a boð gef ég þjónum 
mínum þeim til heilla, meðan 

þeir eru hér, sem vitni um bless-
anir mínar yfir þeim og sem laun 
fyrir b kostgæfni þeirra og þeim til 
öryggis —

16 Til fæðu og a klæðis, til arf-
leifðar, til húss og lands, við hvaða 
aðstæður sem ég, Drottinn, set þá 
í, og hvert sem ég, Drottinn, mun 
senda þá.

17 Því að þeir hafa verið trúir í 
a mörgu og hafa gjört vel, svo fremi 
að þeir hafi ekki syndgað.

18 Sjá, ég, Drottinn, er a miskunn-
samur og mun blessa þá, og þeir 
munu ganga inn til gleði þessara 
hluta. Já, vissulega. Amen.

 12 a Lúk 10:7.
 14 a K&S 49:20.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 15 a 5 Mós 10:12–13.

  b LR Kostgæfni.
 16 a K&S 59:16–20.
 17 a Matt 25:21–23.
 18 a LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.

71 1 a LR Sidney Rigdon.
  b LR Trúboðsverk.
  c K&S 42:61, 65.

71. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Hiram, 
Ohio, 1. desember 1831. Spámaðurinn hélt áfram þýðingu Biblíunnar, með 
Sidney Rigdon sem ritara, þar til þessi opinberun var gefin, en þá var hún 
lögð til hliðar um hríð, svo að þeir gætu uppfyllt þær leiðbeiningar, sem hér 
eru gefnar. Bræðurnir áttu að fara og prédika til að lægja þær óvinsamlegu 
öldur, sem risið höfðu gegn kirkjunni, vegna birtingar bréfa rituðum af 
Ezra Booth, sem horfið hafði frá kirkjunni.

1–4, Joseph Smith og Sidney Rigdon 
sendir út til að boða fagnaðarerindið; 
5–11, Óvinum hinna heilögu mun 
hnekkt.

Sjá, svo mælir Drottinn til yðar, 
þjónar mínir Joseph Smith yngri 
og a Sidney Rigdon, að sá tími er 
vissulega kominn, er mér þykir 
nauðsynlegt og æskilegt, að þér 
ljúkið upp munni yðar og b boðið 

fagnaðarerindi mitt, það sem 
ríkinu tilheyrir, skýrið c leyndar-
dóma þess út frá ritningunum, í 
samræmi við þann hluta anda og 
krafts sem yður verður gefinn, já, 
að mínum vilja.

2 Sannlega segi ég yður, boðið 
það heiminum, í nærliggjandi hér-
uðum og einnig í kirkjunni, um 
nokkurt skeið, allt þar til yður 
verður kunngjört annað.
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3 Sannlega er þetta það verk, sem 
ég ætla yður um hríð.

4 Vinnið þess vegna í víngarði 
mínum. Kallið til íbúa jarðarinnar 
og berið vitni og greiðið veginn 
fyrir boðorðin og opinberanirnar, 
sem koma eiga.

5 Sjá nú, þetta er viska. Sá sem 
les, hann a skilji og veiti því einnig 
b viðtöku —

6 Því að þeim sem tekur á móti 
skal gefast enn a ríkulegar, jafnvel 
kraftur.

7 a Hnekkið þess vegna óvinum 
yðar. Hvetjið þá til að b mæta yður 

bæði opinberlega og einslega, og 
sem þér eruð trúir, svo mun smán 
þeirra verða opinber.

8 Þeir skulu því koma með sín 
sterku rök gegn Drottni.

9 Sannlega, svo segir Drottinn 
við yður — engin a vopn, sem 
smíðuð verða gegn yður, skulu 
verða sigursæl —

10 Og hefji einhver maður raust 
sína gegn yður, mun honum 
hnekkt, þegar mér hentar.

11 Haldið þess vegna boðorð 
mín, þau eru sönn og áreiðanleg. 
Já, vissulega. Amen.

 5 a LR Skilningur.
  b Al 12:9–11.
 6 a Matt 13:12.
 7 a HDP Móse 7:13–17.
  b K&S 63:37; 68:8–9.

 9 a Jes 54:17.
72 1 a K&S 68:14–19.
  b LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
 2 a LR Biskup.

 3 a LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

  b K&S 42:32; 104:11–13.
  c Lúk 19:11–27.
 4 a Matt 24:45–47.

72. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 4. des-
ember 1831. Nokkrir öldungar og meðlimir höfðu safnast saman til að læra 
um skyldur sínar og uppbyggjast frekar í kenningum kirkjunnar. Þessi kafli 
er samantekt þriggja opinberana, sem gefnar voru sama daginn. Vers 1 til 
og með 8 kunngjöra köllun Newels K. Whitney til biskups. Hann var síðan 
kallaður og vígður, og eftir það voru vers 9 til og með 23 gefin, en þau veita 
frekari upplýsingar varðandi skyldur biskups. Á eftir þeim komu vers 24 til 
og með 26 og veittu þau leiðsögn varðandi samansöfnun til Síonar.

1–8, Öldungar skulu gefa biskupi 
skýrslu um ráðsmennsku sína; 9–
15, Biskupinn sér um forðabúrið 
og annast hina fátæku og þurfandi; 
16–26, Biskupar skulu votta verð-
leika öldunganna.

Heyrið og hlýðið á rödd Drottins, 
ó þér, sem hafið safnast saman, 
sem eruð a háprestar kirkju minnar, 
og hlotið hafið b ríkið og valdið.

2 Því að sannlega segir Drottinn: 

Ég tel nauðsynlegt, að a biskup 
verði tilnefndur fyrir yður eða úr 
yðar hópi, fyrir kirkjuna í þessum 
hluta víngarðs Drottins.

3 Og sannlega hafið þér í þessu 
breytt viturlega, því að Drottinn 
krefst þess af hendi sérhvers a ráðs-
manns, að hann b gjöri grein fyrir 
c ráðsmennsku sinni, bæði um tíma 
og eilífð.

4 Því að sá, sem er trúr og a vitur 
í tíma, er talinn verðugur þess að 
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 4 b K&S 59:2.
 5 a LR Víngarður Drottins.
 7 a K&S 42:31; 46:27;  

58:17–18; 107:87–88.
 8 a LR Newel K. Whitney.

 10 a K&S 70:7–11; 78:3.  
LR Forðabúr.

 11 a K&S 75:24.
 13 a LR Fátækur.
 15 a K&S 42:30–31.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 17 a K&S 20:64, 84.
  b K&S 42:32.

erfa þau b híbýli, sem faðir minn 
hefur fyrirbúið honum.

5 Sannlega segi ég yður, að öld-
ungar kirkjunnar í þessum hluta 
a víngarðs míns skulu gjöra bisk-
upi þeim, sem ég mun útnefna í 
þessum hluta víngarðs míns, grein 
fyrir ráðsmennsku sinni.

6 Þetta skal skráð og afhent bisk-
upnum í Síon.

7 Og skyldur a biskups munu 
kunnar verða af fyrirmælunum, 
sem gefin hafa verið og af rödd 
ráðstefnunnar.

8 Og sannlega segi ég yður nú, 
að þjónn minn a Newel K. Whitney 
er maðurinn, sem útnefndur skal 
og vígður þessu valdi. Þetta er vilji 
Drottins Guðs yðar, lausnara yðar. 
Já, vissulega. Amen.

9 Orð Drottins, til viðbótar lög-
málum þeim, sem gefin hafa verið, 
kunngjörir skyldur biskups þess, 
sem vígður hefur verið í kirkjunni 
í þessum hluta víngarðsins, og eru 
þær sannlega þessar —

10 Að annast a forðabúr Drottins; 
að taka á móti sjóðum kirkjunnar í 
þessum hluta víngarðsins —

11 Að taka skýrslu af öldung-
unum, eins og áður hefur verið 
boðið, og a annast þarfir þeirra, 
og skulu þeir greiða fyrir það sem 
þeir fá, svo sem þeir eiga fyrir 
því —

12 Svo að einnig það megi helg-
ast hinum fátæku og þurfandi, 
kirkjunni til góðs.

13 Og reikningsskil skal gjöra 
fyrir þann, sem ekki a á fyrir því, 
og afhenda biskupi Síonar, sem 
greiða mun skuldina af því, sem 
Drottinn felur honum í hendur.

14 Og starf hinna staðföstu, sem 
vinna að andlegum málum og að 
framkvæmd fagnaðarerindisins og 
því, sem ríkinu tilheyrir, fyrir kirkj-
una og fyrir heiminn, skal jafna 
skuldina við biskup Síonar —

15 Þannig kemur það frá kirkj-
unni, því að samkvæmt a lögmál-
inu verður sérhver maður, sem 
kemur til Síonar, að leggja allt fyrir 
biskup Síonar.

16 Og sannlega segi ég yður nú, 
að þar sem sérhver öldungur í 
þessum hluta víngarðsins verður 
að gjöra biskupnum grein fyrir 
ráðsmennsku sinni í þessum hluta 
víngarðsins —

17 Þá skal a vottorð frá dómara 
eða biskupi í þessum hluta vín-
garðsins til biskupsins í Síon látið 
hverjum þóknanlegum manni í té, 
sem sýnir, að hann er verðugur arfs 
og verðugur þess að á móti honum 
sé tekið sem hyggnum b ráðsmanni 
og trúum verkamanni —

18 Ella skal biskup Síonar ekki 
taka á móti honum.

19 Og sannlega segi ég yður nú, 
að sérhver öldungur, sem gjörir 
biskupi kirkjunnar í þessum hluta 
víngarðsins reikningsskil, skal fá 
meðmæli safnaðarins eða safn-
aðanna, sem hann starfar í, svo 
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 20 a K&S 70:3–5.
 21 a LR Kenning og 

sáttmálar.
 24 a LR Köllun, kallaður  

af Guði.
73 1 a Þ.E. hinir, sem voru á 

   trúboði; sjá K&S 57–68.
 2 a K&S 20:63.
 3 a Þ.E. Joseph og Sidney 

hafði áður verið boðið 
að fresta þýðingu 
Biblíunnar og prédika 

fagnaðarerindið.  
K&S 71:2.

  b K&S 45:60–61; 76:15.  
LR Þýðing Josephs 
Smith (ÞJS).

að hann sjálfur og skýrslur hans 
verði viðurkenndar í öllu.

20 Og ennfremur skulu þjónar 
mínir, sem tilnefndir eru ráðs-
menn yfir a bókmenntum kirkju 
minnar, eiga í öllu rétt á aðstoð 
biskups eða biskupa —

21 Svo að a opinberanirnar verði 
birtar og berist til endimarka jarð-
arinnar, og þeir geti einnig aflað 
tekna, sem komi kirkjunni til góða 
að öllu leyti —

22 Svo að þeir geti einnig sannað 
sig í öllu og verði taldir hyggnir 
ráðsmenn.

23 Og sjá nú, þetta skal verða 
öllum hinum vítt dreifðu greinum 
kirkju minnar til eftirbreytni, í 

hvaða landi sem þær verða stofn-
settar. Og nú lýk ég máli mínu. 
Amen.

24 Nokkur orð til viðbótar lög-
málum ríkisins, varðandi meðlimi 
kirkjunnar — þá, sem a útnefndir 
eru með hinum heilaga anda 
til að fara til Síonar, og þá, sem 
njóta þeirra forréttinda að fara til 
Síonar —

25 Lát þá taka með sér vottorð 
til biskupsins frá þremur öld-
ungum kirkjunnar eða vottorð 
frá biskupi —

26 Ella verður sá, sem fer til 
lands Síonar, ekki talinn hygginn 
ráðsmaður. Þetta er einnig til eft-
irbreytni. Amen.

73. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Hiram, 
Ohio, 10. janúar 1832. Frá því snemma í desember síðast liðnum höfðu 
spámaðurinn og Sidney verið önnum kafnir við að prédika, og á þann 
hátt tókst að lægja þær öldur, sem risið höfðu gegn kirkjunni (sjá for-
mála að kafla 71).

1–2, Öldungarnir skulu halda áfram 
að prédika; 3–6, Joseph Smith og 
Sidney Rigdon skulu halda áfram 
að þýða Biblíuna, þar til því er  
lokið.

Því að sannlega segir Drottinn 
svo: Ég tel nauðsynlegt, að a þeir 
haldi áfram að prédika fagnað-
arerindið og hvetja söfnuðina í 

nærliggjandi héruðum, fram að  
ráðstefnu —

2 Og sjá, þá munu þeim kunn-
gjörð með a rödd ráðstefnunnar 
hin ýmsu ætlunarverk sín.

3  Sannlega segi ég yður nú, 
þjónar mínir Joseph Smith yngri 
og Sidney Rigdon, svo segir Drott-
inn: a Nauðsynlegt er að hefja 
b þýðingar á ný —
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 6 a 1 Pét 1:13.
74 1 a 1 Kor 7:14–19.
 3 a Post 15:1–35;  

Gal 2:1–5.

  b LR Umskurn.
  c LR Móselögmál.
 4 a LR Arfsagnir.
 5 a LR Giftast — 

Trúblendihjónaband.
  b 2 Ne 25:24–27.

4 Og svo sem unnt er að prédika 
í nærliggjandi héruðum fram að 
ráðstefnu, og eftir það er nauð-
synlegt að halda þýðingarstarfinu 
áfram, þar til því er lokið.

5 Og þetta skal vera öldungunum 

til eftirbreytni, þar til frekari vitn-
eskja hlýst, já, eins og ritað er.

6 Nú veiti ég yður ekki meira 
í þetta sinn. a Girðið lendar yðar 
og verið árvakrir. Já, vissulega. 
Amen.

74. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Wayne sýslu, New York 
árið 1830. Jafnvel áður en kirkjan var stofnuð, höfðu spurningar komið 
upp varðandi skírnaraðferðina, sem leiddu til þess að spámaðurinn leit-
aði svara um málið. Saga Josephs Smith segir, að þessi opinberun sé út-
skýring á 1. Korintubréfi 7:14, ritningagrein sem hafði oft verið notuð 
til að réttlæta ungbarnaskírn.

1–5, Páll ráðleggur kirkjunni á sínum 
dögum að halda ekki lögmál Móse; 
6–7, Lítil börn eru heilög og helguð 
með friðþægingunni.

Því að hinn a vantrúaði eiginmaður 
helgast með eiginkonunni og van-
trúaða eiginkonan helgast með 
eiginmanninum. Annars væru 
börn yðar óhrein, en nú eru þau 
heilög.

2 Á dögum postulanna var um-
skurnarlögmálið meðal allra 
Gyðinga, sem ekki trúðu fagnað-
arerindi Jesú Krists.

3 Og svo bar við, að upp komu 
miklar a deilur meðal fólksins 
um b umskurnarlögmálið, því að 
hinn vantrúaði eiginmaður vildi 
að börn hans væru umskorin og 

yrðu undirgefin c lögmáli Móse, 
sem þegar var uppfyllt.

4 Og svo bar við, að þau börn, 
sem alin voru upp í hlýðni við 
lögmál Móse, virtu a erfikenningar 
feðra sinna og trúðu ekki fagn-
aðarerindi Krists og urðu þannig 
vanheilög.

5 Af þeim sökum skrifaði post-
ulinn til kirkjunnar og gaf þeim 
fyrirmæli, ekki frá Drottni, heldur 
sín eigin, að hinn trúaði skyldi 
ekki a sameinast hinum vantrúaða, 
nema b lögmáli Móse yrði hafnað 
meðal þeirra —

6 Svo að börn þeirra gætu orðið 
án umskurnar og sú erfikenning 
liði undir lok, sem segir að lítil 
börn séu vanheilög. Því að þannig 
var það á meðal Gyðinga —
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 7 a Moró 8:8–15;  
K&S 29:46–47; 137:10.

  b LR Helgur.
  c LR Sáluhjálp, hjálpræði —  

Sáluhjálp barna.
  d LR Friðþægja, 

friðþæging.
75 1 a LR Opinberun.
  b Op 1:8. 

   LR Alfa og Ómega.
 2 a Jakob 5:62.
  b LR Víngarður Drottins.
 3 a LR Iðjulaus, iðjuleysi.
 4 a LR Trúboðsverk.
  b K&S 19:37.
 5 a Sálm 126:6;  

Al 26:5.
  b LR Kóróna.

  c LR Heiður.
  d LR Dýrð.
  e LR Ódauðlegur, 

ódauðleiki.
  f LR Eilíft líf.
 6 a K&S 66.
 7 a LR Aga.
  b LR Hugsanir;  

Mögla.

7  En lítil a börn eru b heilög, 
c helguð fyrir d friðþægingu Jesú 

Krists, og þetta er merking 
ritninganna.

75. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Amherst, Ohio, 
25. janúar 1832. Þessi kafli samanstendur af tveimur aðskildum op-
inberunum (sú fyrri í versum 1 til og með 22 og sú síðari í versum 23 
til og með 36) sem gefnar voru á sama degi. Tilefnið var ráðstefna þar 
sem Joseph Smith var studdur og vígður forseti hins háa prestdæmis. 
Ákveðnir öldungar óskuðu eftir að fræðast meira um aðkallandi skyldur 
sínar. Þessar opinberanir fylgdu.

1–5, Staðfastir öldungar, sem prédika 
fagnaðarerindið, munu öðlast eilíft líf; 
6–12, Biðjið um að hljóta huggarann, 
sem kennir allt; 13–22, Öldungar 
munu dæma þá sem hafna boðskap 
þeirra; 23–36, Fjölskyldur trúboð-
anna skulu fá hjálp frá kirkjunni.

Sannlega, sannlega segi ég yður, 
ég, sem tala með a rödd anda míns, 
já, b Alfa og Ómega, Drottinn yðar 
og Guð yðar —

2 Hlýðið á, ó þér, sem hafið gefið 
nöfn yðar til að fara og boða fagn-
aðarerindi mitt og a sniðla b víngarð 
minn.

3 Sjá, ég segi yður, að það er vilji 
minn að þér farið, og hvorki haldið 
kyrru fyrir né séuð a iðjulausir, 
heldur vinnið af mætti yðar —

4 Hefjið upp raust yðar sem 
með lúðurhljómi, og a kunngjörið 

b sannleikann í samræmi við opin-
beranirnar og boðin, sem ég hef 
gefið yður.

5 Og ef þér eruð því staðfastir, 
þá munuð þér hlaðnir mörgum 
a kornbindum og b krýndir c heiðri 
og d dýrð og e ódauðleika og f ei-
lífu lífi.

6 Sannlega segi ég því við þjón 
minn William E. McLellin, að ég 
a afturkalla það erindi, sem ég fól 
honum, að fara til landsvæðanna 
í austri —

7 Og ég fel honum nýtt erindi og 
ný fyrirmæli, þar sem ég, Drottinn, 
a aga hann fyrir þann b kurr, sem í 
hjarta hans er —

8 Og hann syndgaði. Eigi að síður 
fyrirgef ég honum og segi enn við 
hann: Far til landsvæðanna í suðri.

9   Og lát  þjón minn Luke 
Johnson fara með honum og 
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kunngjöra það, sem ég hef boðið 
þeim —

10 Að ákalla nafn Drottins og 
biðja um a huggarann, sem kenna 
skal þeim allt, sem þeim er 
nauðsynlegt —

11 Og a biðja ávallt, að þeir láti ei 
hugfallast. Og ef þeir gjöra þetta, 
verð ég með þeim allt til enda.

12 Sjá, þetta er vilji Drottins Guðs 
yðar varðandi yður. Já, vissulega. 
Amen.

13 Og sannlega, svo segir Drott-
inn ennfremur: Lát þjón minn 
a Orson Hyde og þjón minn b Sam-
uel H. Smith hefja ferð sína til 
landsvæðanna í austri og kunn-
gjöra það, sem ég hef boðið þeim, 
og ef þeir eru staðfastir, takið eftir, 
verð ég c með þeim allt til enda.

14  Og sannlega segi ég enn-
fremur við þjón minn Lyman 
Johnson og þjón minn a Orson 
Pratt, að þeir skulu og hefja ferð 
sína til landsvæðanna í austri, og 
sjá og tak eftir, ég er einnig með 
þeim, já, allt til enda.

15 Og ennfremur segi ég við þjón 
minn Asa Dodds og þjón minn 
Calves Wilson, að þeir skulu 
einnig hefja ferð sína til landsvæð-
anna í vestri og kunngjöra fagn-
aðarerindi mitt, já, eins og ég hef 
boðið þeim.

16 Og sá, sem er trúr, mun sigr-
ast á öllu og honum skal a lyft upp 
á efsta degi.

17 Og enn fremur segi ég við 
þjón minn Major N. Ashley og 
þjón minn Burr Riggs, að þeir 
skulu einnig hefja ferð sína til 
landsvæðanna í suðri.

18 Já, lát alla þessa hefja ferð 
sína, eins og ég hef boðið þeim, 
fara hús úr húsi og þorp úr þorpi 
og borg úr borg.

19 Og á hverju því húsi, sem þér 
gangið inn í, og tekið er á móti 
yður, skal blessun yðar hvíla.

20 Og frá hverju því húsi, sem 
þér gangið inn í og ekki er tekið 
á móti yður, skuluð þér hverfa 
í skyndi frá því húsi og a hrista 
duftið af fótum yðar sem vitnis-
burð gegn þeim.

21 Og þér skuluð fyllast a fögnuði 
og gleði. Og vitið þetta, að á degi 
dómsins verðið þér b dómarar þess 
húss og dæmið það —

22 Og bærilegra verður heiðingj-
unum á degi dómsins en því húsi. 
a Girðið þess vegna lendar yðar og 
verið trúir, og þér munuð sigra allt 
og yður verður lyft upp á efsta 
degi. Já, vissulega. Amen.

23 Og enn fremur segir Drott-
inn svo við yður: Ó, þér öldungar 
kirkju minnar, sem hafið gefið 
nöfn yðar til að fá að vita vilja 
hans varðandi yður —

24 Sjá, ég segi yður, að það er 
skylda kirkjunnar að aðstoða við 
framfærslu fjölskyldna þeirra, 
og einnig að annast fjölskyldur 

 10 a Jóh 14:26.  
LR Huggari.

 11 a 2 Ne 32:9.
 13 a LR Orson Hyde.
  b LR Samuel H. Smith.

  c Matt 28:19–20.
 14 a LR Orson Pratt.
 16 a K&S 5:35.
 20 a Matt 10:14;  

Lúk 10:11–12;  

K&S 24:15; 60:15.
 21 a Matt 5:11–12.
  b LR Dómari, dómur.
 22 a Ef 6:14;  

K&S 27:15–18.
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 27 a 2 Ne 32:5;  
K&S 8:2.  
LR Heilagur andi.

 28 a 1 Tím 5:8;  
K&S 83:2.

  b LR Fjölskylda.

 29 a LR Kostgæfni.
  b LR Iðjulaus, iðjuleysi.
 31 a LR Thomas B. Marsh.

þeirra, sem kallaðir eru og senda 
verður út í heiminn til að kunn-
gjöra heiminum fagnaðarerindið.

25 Fyrir því gef ég, Drottinn, 
yður þau fyrirmæli, að þér finnið 
fjölskyldum yðar stað, eftir því 
sem bræður yðar eru fúsir að opna 
hjörtu sín.

26 Og allir, sem geta fundið fjöl-
skyldum sínum stað og stuðning 
kirkjunnar, skulu ekki láta hjá líða 
að fara út í heiminn, hvort heldur 
er í austur eða vestur, í norður 
eða suður.

27 Þeir skulu biðja og þeim mun 
gefast, knýja á og fyrir þeim mun 
upp lokið verða og þeim gjört 
kunnugt að ofan, já, með a hugg-
aranum, hvert þeir skulu halda.

28 Og sannlega segi ég yður enn, 
að sérhver maður, sem er skuld-
bundinn til að a sjá fyrir b fjölskyldu 
sinni, skal sjá fyrir henni, og hann 
mun í engu glata kórónu sinni, en 
lát hann starfa í kirkjunni.

29 Sérhver maður sé a kostgæfinn 
í öllu. Og b iðjuleysinginn skal ekki 
eiga stað í kirkjunni, nema hann 
iðrist og breyti háttum sínum.

30 Lát því þjón minn Simeon 
Carter og þjón minn Emer Harris 
sameinast í hinni helgu þjónustu —

31 Og einnig þjón minn Ezra 
Thayre og þjón minn a Thomas B. 
Marsh —

32 Og einnig þjón minn Hyrum 
Smith og þjón minn Reynolds 
Cahoon —

33 Og einnig þjón minn Daniel 
Stanton og þjón minn Seymour 
Brunson —

34 Og einnig þjón minn Syl-
vester Smith og þjón minn Gideon 
Carter —

35 Og einnig þjón minn Rugles  
Eames og þjón minn Stephen 
Burnett —

36 Og einnig þjón minn Micah B. 
Welton og einnig þjón minn Eden 
Smith. Já vissulega. Amen.

76. KAFLI
Sýn gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Hiram, 
Ohio, 16. febrúar 1832. Í formála að frásögn þessarar sýnar stendur í 
sögu Josephs Smith: „Þegar ég kom til baka af ráðstefnunni í Amherst, 
hóf ég að nýju þýðingu á ritningunum. Af ýmsum opinberunum, sem 
mótteknar höfðu verið, var greinilegt að mörg mikilvæg atriði varðandi 
sáluhjálp mannsins höfðu verið tekin úr Biblíunni, eða glatast áður en 
hún var sett saman. Auðséð var af þeim sannleik, sem eftir stóð, að ef 
Guð umbunaði sérhverjum samkvæmt verkum hans í líkamanum, þá 
hlaut orðið ‚himinn,‘ sem ákvarðaður var sem eilífðarheimili hinna 
heilögu, að fela í sér fleiri ríki en eitt. Meðan ég og öldungur Rigdon 
vorum því önnum kafnir við þýðingu Jóhannesarguðspjalls, sáum við 
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76 1 a Jes 1:2.
  b Jer 10:10.  

LR Guð, guðdómur — 
Guð sonurinn.

  c Jes 43:11;  
Hós 13:4.

  d LR Frelsari.
 2 a 2 Ne 2:24;  

K&S 38:1–3.
  b Op 15:3.
 3 a 1 Kon 8:56;  

K&S 1:38; 64:31.

 4 a Hebr 13:8;  
K&S 35:1; 38:1–4; 
39:1–3.

  b Sálm 102:25–27;  
Hebr 1:12.

 5 a 2 Mós 34:6;  
Sálm 103:8.  
LR Miskunnsamur, 
miskunnsemi.

  b 5 Mós 6:13;  
Jós 4:23–24.  
LR Lotning;  

Ótti.
  c K&S 4:2.
 6 a LR Himnesk dýrð.
 7 a K&S 42:61; 59:4; 98:12; 

121:26–33.
  b LR Leyndardómar 

Guðs.
 9 a LR Viska.
  b LR Skilningur.
  c Jes 29:14;  

2 Ne 9:28–29.

eftirfarandi sýn.“ Þessi sýn var gefin á sama tíma og spámaðurinn vann 
að þýðingu Jóh 5:29.

1–4, Drottinn er Guð; 5–10, Leynd-
ardómar ríkisins munu opinberaðir 
öllum staðföstum; 11–17, Allir munu 
koma fram í upprisu hinna réttvísu 
eða hinna ranglátu; 18–24, Íbúar 
margra heima eru getnir synir og 
dætur Guðs fyrir friðþægingu Jesú 
Krists; 25–29, Engill Guðs féll og 
varð djöfullinn; 30–49, Glötunar-
synirnir þola eilífa fordæmingu; allir 
aðrir öðlast einhverja gráðu sálu-
hjálpar; 50–70, Lýsing á dýrð og 
launum upphafinna vera í himneska 
ríkinu; 71–80, Þeim, sem erfa munu 
yfirjarðneska ríkið, er lýst; 81–113, 
Hlutskipti þeirra, sem eru í jarð-
neskri, yfirjarðneskri og himneskri 
dýrð, skýrt; 114–119, Hinir staðföstu 
geta séð og skilið leyndardóma Guðs 
ríkis með krafti heilags anda.

a Heyrið, ó þér himnar, og ljá eyra, 
ó jörð, og fagnið þér íbúar hennar, 
því að Drottinn er b Guð, og utan 
hans er c enginn d frelsari.

2 a Mikil er viska hans, b undur-
samlegir eru vegir hans, og víð-
feðmi verka hans fær enginn 
greint.

3 a Áform hans bregðast ekki og 

ekki fær nokkur stöðvað hönd 
hans.

4 Frá eilífð til eilífðar er hann 
hinn a sami, og aldrei b bregðast 
ár hans.

5 Því að svo mælir Drottinn — 
ég, Drottinn, er a miskunnsamur 
og náðugur þeim, sem b óttast mig, 
og hef unun af að heiðra þá, sem 
c þjóna mér í réttlæti og sannleika 
allt til enda.

6 Mikil verða laun þeirra og eilíf 
verður a dýrð þeirra.

7 Og þeim mun ég a opinbera 
alla b leyndardóma, já, alla hulda 
leyndardóma ríkis míns, frá fyrstu 
dögum, og á komandi tímum mun 
ég kunngjöra þeim hugþekkan 
vilja minn varðandi allt sem til-
heyrir ríki mínu.

8 Já, jafnvel undur eilífðarinnar 
skulu þeir þekkja og það sem 
koma skal mun ég sýna þeim, jafn-
vel um marga ættliði fram.

9 Og a viska þeirra verður mikil 
og b skilningur þeirra nær til him-
ins, og frammi fyrir þeim mun 
speki spekinganna c hverfa og 
hyggindi hyggindamannanna að 
engu verða.
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 10 a Moró 10:5.
  b LR Opinberun;  

Vitnisburður.
  c LR Kraftur.
  d Jes 64:4;  

1 Kor 2:9;  
3 Ne 17:15–17;  
K&S 76:114–116.

 11 a Op 1:10.
 12 a LR Ummyndun.
  b K&S 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 a HDP Móse 4:2.

 14 a K&S 109:57.
  b LR Sýn.
 15 a LR Þýðing Josephs 

Smith (ÞJS).
 16 a Jóh 5:28.
  b LR Mannssonurinn.
 17 a LR Verk.
  b LR Upprisa.
  c Post 24:15.
 19 a LR Íhuga, ígrunda.
 20 a LR Jesús Kristur — 

Dýrð Jesú Krists.
  b Post 7:56.

  c LR Guð, guðdómur — 
Guð faðirinn.

 21 a Matt 25:31;  
K&S 130:6–7; 136:37.

  b LR Lausn frá synd.
  c LR Tilbeiðsla.
 22 a LR Vitnisburður.
  b K&S 20:17.
 23 a LR Jesús Kristur — 

Birting Krists eftir 
jarðlífið.

10 Því að með a anda mínum 
mun ég b upplýsa þá og með c krafti 
mínum mun ég kunngjöra þeim 
leyndan vilja minn — já, jafnvel 
það sem d augað hefur eigi séð, né 
eyrað heyrt, né komið hefur enn í 
hjarta nokkurs manns.

11 Við, Joseph Smith yngri og 
Sidney Rigdon, vorum hrifnir  
a í andanum á sextánda degi 
febrúarmánaðar, á því Drott-
ins ári átján hundruð þrjátíu og  
tvö —

12 Með krafti a andans lukust upp 
b augu okkar og skilningur okkar 
upplýstist, til að sjá og skilja það 
sem Guðs er —

13 Jafnvel það, sem var frá upp-
hafi, áður en heimurinn varð til, 
og faðirinn vígði með eingetnum 
syni sínum, sem var við brjóst föð-
urins allt frá a upphafi —

14 Um hann berum við vitni, og 
sá vitnisburður, sem við gefum, 
er fylling fagnaðarerindis Jesú 
Krists, sonarins, sem við sáum 
og a ræddum við í hinni himnesku 
b sýn.

15 Því að á meðan við unnum 
að a þýðingu þeirri, sem Drott-
inn hafði falið okkur, komum 
við að tuttugasta og níunda versi 

í fimmta kapítula Jóhannesar 
guðspjalls, sem okkur var gefið 
svohljóðandi —

16 Þar sem talað er um upprisu 
dauðra og þá, sem a heyra munu 
raust b mannssonarins:

17 Og ganga munu fram; þeir 
sem a gott hafa gjört til b upp-
risu hinna c réttvísu, og þeir sem 
illt hafa gjört til upprisu hinna 
óréttvísu.

18 Nú olli þetta undrun okkar, 
því að andinn gaf okkur það.

19 Og á meðan við a íhuguðum 
þetta, snerti Drottinn augu 
skilnings okkar og þau lukust 
upp og dýrð Drottins lék um  
okkur.

20 Og við sáum a dýrð sonarins, 
til b hægri handar c föðurnum, og 
meðtókum af fyllingu hans —

21 Og sáum heilaga a engla og þá, 
sem b helgaðir eru frammi fyrir há-
sæti hans, tilbiðja Guð og lambið, 
og þeir c tilbiðja hann alltaf og að 
eilífu.

22 Og nú, eftir þá mörgu vitnis-
burði, sem gefnir hafa verið um 
hann, er þetta a vitnisburðurinn 
síðastur allra, sem við gefum um 
hann: Að hann b lifir!

23 Því að við a sáum hann, já, 
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b Guði til hægri handar, og við 
heyrðum röddina, sem bar vitni 
um, að hann er hinn c eingetni 
föðurins —

24 Að með a honum, fyrir hann, 
og af honum eru og voru b heim-
arnir skapaðir, og íbúar þeirra eru 
getnir c synir og dætur Guðs.

25 Og það sáum við einnig og 
berum því vitni, að a engli Guðs, 
sem vald hafði í návist Guðs, en 
reis upp gegn hinum eingetna 
syni, sem faðirinn elskaði og sem 
var við brjóst föðurins, var varpað 
niður úr návist Guðs og sonarins.

26 Og hann kallaðist glötunin, 
því að himnarnir grétu yfir 
honum — hann var a Lúsífer, sonur 
morgunsins.

27 Og við sáum, og tak eftir, hann 
er a fallinn! er fallinn, sjálfur sonur 
morgunsins!

28 Og meðan við vorum enn í 
andanum, bauð Drottinn okkur 
að skrá sýnina, því að við sáum 
Satan, hinn gamla a höggorm, 
sjálfan b djöfulinn, sem c reis gegn 
Guði og reyndi að yfirtaka ríki 
Guðs vors og Krists hans —

29 Þess vegna á hann í a stríði 
við Guðs heilögu og umlykur þá 
á alla vegu.

30 Og við sáum í sýn þjáningar 
þeirra, sem hann háði stríð við og 
sigraði, því að svo hljómaði rödd 
Drottins til okkar:

31 Svo segir Drottinn um alla þá, 
sem þekkja vald mitt og fengið 
hafa hlutdeild þar í, en hafa látið 
djöfulinn a sigra sig með valdi sínu 
og afneita sannleikanum og ögra 
valdi mínu —

32 Þetta eru þeir, sem eru a synir 
b glötunarinnar, en um þá segi ég, 
að betra hefði þeim verið að hafa 
aldrei fæðst —

33 Því að þeir eru ker heilagrar 
reiði, dæmdir til að þola heilaga 
reiði Guðs í eilífðinni, ásamt djöfl-
inum og englum hans —

34 Ég hef sagt, að fyrir þá sé 
engin a fyrirgefning til í þessum 
heimi né í komanda heimi —

35 Þeir hafa a afneitað hinum 
heilaga anda eftir að hafa með-
tekið hann, og afneitað eingetnum 
syni föðurins og b krossfest 
hann innra með sér og smánað  
opinberlega.

36  Þetta eru þeir, sem fara 
munu í a díki elds og brennisteins, 
ásamt djöflinum og englum  
hans —

37 Og þeir einu, sem hinn a annar 
 23 b LR Guð, guðdómur — 

Guð faðirinn.
  c Jóh 1:14.  

LR Eingetinn.
 24 a Hebr 1:1–3; 3 Ne 9:15;  

K&S 14:9; 93:8–10.
  b HDP Móse 1:31–33; 

7:30.  
LR Skapa, sköpun.

  c Post 17:28, 29;  
Hebr 12:9.  
LR Synir og dætur 
Guðs.

 25 a K&S 29:36–39;  
HDP Móse 4:1–4.  
LR Djöfull.

 26 a Jes 14:12–17.  
LR Lúsífer.

 27 a Lúk 10:18.
 28 a Op 12:9.
  b LR Djöfull.
  c LR Stríð á himni.
 29 a Op 13:7;  

2 Ne 2:18; 28:19–23.
 31 a LR Fráhvarf.
 32 a LR Glötunarsynirnir.

  b K&S 76:26;  
HDP Móse 5:22–26.

 34 a Matt 12:31–32.  
LR Fyrirgefa.

 35 a 2 Pét 2:20–22; Al 39:6.  
LR Ófyrirgefanleg synd.

  b Hebr 6:4–6; 1 Ne 19:7;  
K&S 132:27.

 36 a Op 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Ne 9:16; 28:23;  
Al 12:16–18;  
K&S 63:17.

 37 a LR Dauði, andlegur.
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 38 a LR Glötunarsynirnir.
 39 a Þ.E. endurleystir;  

Sjá vers 38. Allir rísa 
upp. Sjá  
Al 11:41–45.  
LR Lífga.

  b LR Upprisa.
  c LR Jesús Kristur.
 40 a 3 Ne 27:13–22.  

LR Endurlausnaráætl-
unin; Fagnaðarerindi.

 41 a LR Krossfesting.
  b Jes 53:4–12;  

Hebr 9:28.
  c 1 Jóh 2:1–2.
  d LR Lausn frá synd.
  e LR Endurleysa, 

endurleystur, 
endurlausn.

 42 a LR Sáluhjálp, hjálpræði.
 44 a K&S 19:6–12.
  b LR Fordæming.

  c LR Djöfull.
  d Jes 66:24;  

Mark 9:43–48.
 45 a K&S 29:28–29.
 48 a Op 20:1.
  b Þ.E. dæmdur, falinn.
  c Al 42:22.
 50 a LR Vitnisburður.
  b LR Upprisa.
 51 a K&S 20:25–27, 37.

dauði mun hafa nokkurt vald 
yfir —

38 Já, sannlega, þeir a einu, sem 
ekki verða endurleystir er tími 
Drottins kemur, eftir þjáningar 
heilagrar reiði hans.

39 Því að allir hinir skulu a leiddir 
fram með b upprisu dauðra, fyrir 
sigur og dýrð c lambsins, sem 
deyddur var, og sem var við brjóst 
föðurins áður en heimarnir voru 
gjörðir.

40 Og þetta er a fagnaðarerindið, 
gleðitíðindin, sem röddin frá 
himni bar okkur vitni um —

41  Að hann kom í heiminn, 
sjálfur Jesús, til að verða a kross-
festur fyrir heiminn, og til að b bera 
syndir c heimsins, og til að d helga 
heiminn og e hreinsa hann af öllu 
óréttlæti —

42 Svo að fyrir hann gætu allir 
þeir a frelsast, sem faðirinn hafði 
falið honum á vald og gjört með 
honum —

43 Sem gjörir föðurinn dýrð-
legan og frelsar öll handaverk 
hans, nema þá glötunarsyni, sem 
afneita syninum, eftir að faðirinn 
hefur opinberað hann.

44 Þess vegna frelsar hann alla 
nema þá — þeir munu fara burt 
til a ævarandi b refsingar, sem er 
óendanleg refsing, sem er eilíf 

refsing, og ríkja með c djöflinum 
og englum hans í eilífðinni, þar 
sem d ormur þeirra deyr ekki, og 
eldurinn slökknar ekki, sem er 
kvöl þeirra —

45 Og um a endalok þessa, um 
stað þennan, og kvöl þeirra, veit 
enginn maður —

46 Hvorki var það opinberað, 
né er, né heldur mun það opin-
berað manninum, nema þeim, 
sem verða munu hluttakendur 
þar í —

47 Eigi að síður birti ég, Drott-
inn, mörgum það í sýn, en loka 
því samstundis aftur —

48 Þess vegna skilja þeir ekki 
endi þess, vídd, hæð, a dýpt eða 
vansæld þess, enginn maður 
annar en sá, sem b vígður er þess-
ari c fordæmingu.

49  Og við heyrðum röddina 
segja: Skráið sýnina, því að tak 
eftir, hér endar sýnin um þjáningar 
hinna óguðlegu.

50 Og enn berum við vitni — því 
að við sáum og heyrðum, og þetta 
er a vitnisburðurinn um fagnað-
arerindi Krists varðandi þá, sem 
koma munu fram í b upprisu hinna 
réttvísu —

51 Þetta eru þeir, sem veittu 
vitnisburðinum um Jesú viðtöku 
og a trúðu á nafn hans og voru 
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 51 b LR Skírn, skíra.
  c K&S 128:13.
  d Róm 6:3–5.  

LR Skírn, skíra — Skírn 
með niðurdýfingu.

 52 a 2 Ne 9:23;  
Moró 8:25–26.

  b LR Hreinn, hreinleiki.
  c LR Gjöf heilags anda;  

Handayfirlagning.
  d LR Vígja, vígsla.
  e LR Vald.
 53 a LR Innsigli, innsiglun.
  b Ef 1:13;  

K&S 88:3–5.  
LR Heilagur andi 
fyrirheitsins.

 54 a Hebr 12:23;  
K&S 93:21–22.  
LR Frumburður.

 55 a 2 Pét 1:3–4;  

K&S 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a 2 Mós 19:6;  
Op 1:5–6; 20:6.

 57 a LR Prestur, 
Melkísedeksprestdæmi.

  b 1 Mós 5:21–24.  
LR Enok.

  c K&S 107:1–4.
 58 a Sálm 82:1, 6;  

Jóh 10:34–36.  
LR Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

  b LR Synir og dætur 
Guðs.

  c K&S 121:32.  
LR Guð, guðdómur.

 59 a Lúk 12:42–44;  
3 Ne 28:10;  

K&S 84:36–38.
 60 a Op 3:5; 21:7.
 61 a Jóh 5:41–44;  

1 Kor 3:21–23.
  b 2 Ne 33:6;  

Al 26:11–16.  
LR Dýrð.

  c K&S 49:6.
 62 a Sálm 15:1–3; 24:3–4;  

1 Ne 15:33–34;  
HDP Móse 6:57.

  b K&S 130:7.  
LR Eilíft líf.

 63 a K&S 88:96–98.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b Matt 24:30.
  c K&S 58:22.  

LR Jesús Kristur — 
Þúsund ára ríki Krists.

 64 a Op 20:6.

b skírðir í c líkingu við greftrun 
hans, d greftraðir í vatninu í hans 
nafni, og það samkvæmt þeim 
fyrirmælum, sem hann hefur  
gefið —

52  Svo að með því að halda 
boðorðin gætu þeir a laugast og 
b hreinsast af öllum syndum sínum 
og meðtekið hinn heilaga anda 
með c handayfirlagningu þess, sem 
d vígður er og innsiglaður þessu 
e valdi —

53 Og sem sigra fyrir trú og eru 
a innsiglaðir b heilögum anda fyr-
irheitsins, sem faðirinn úthellir 
yfir alla þá, sem eru réttvísir og  
sannir.

54 Þetta eru þeir, sem eru kirkja 
a frumburðarins.

55 Þetta eru þeir, sem faðirinn 
hefur lagt a allt í hendur —

56 Þetta eru þeir, sem eru a prestar 
og konungar, sem meðtekið 
hafa af fyllingu hans og af dýrð  
hans —

57 Og a eru prestar hins æðsta, 

eftir reglu Melkísedeks, sem var 
eftir reglu b Enoks, sem var eftir 
c reglu hins eingetna sonar.

58 Þess vegna eru þeir a guðir, 
eins og skrifað stendur, já, b synir 
c Guðs —

59 Þess vegna eru a allir hlutir 
þeirra, hvort heldur líf eða dauði, 
það sem er eða það sem koma skal, 
allt er þeirra og þeir eru Krists og 
Kristur er Guðs.

60  Og þeir munu a sigra alla  
hluti.

61 Þess vegna skal enginn maður 
a miklast af mönnum, heldur b mikl-
ast í Guði, sem c leggja mun alla 
óvini að fótum sér.

62 Þeir munu a dvelja í b návist 
Guðs og Krists hans alltaf og að 
eilífu.

63 Þetta eru a þeir, sem hann mun 
taka með sér, þegar hann b kemur í 
skýjum himins til að c ríkja á jörð-
unni yfir fólki sínu.

64 Þetta eru þeir, sem eiga munu 
hlut í a fyrstu upprisunni.
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 65 a LR Upprisa.
 66 a Jes 24:23;  

Hebr 12:22–24;  
Op 14:1;  
K&S 84:2; 133:56.  
LR Síon.

 67 a K&S 45:9–12.
  b Hebr 12:23;  

K&S 76:53–54.  
LR Frumburður.

 68 a LR Lífsins bók.
  b LR Jesús Kristur —  

Dómari.
 69 a K&S 129:3; 138:12.

  b Moró 10:32–33.
  c LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli.
  d LR Friðþægja, 

friðþæging.
  e LR Blóð.
 70 a K&S 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
LR Himnesk dýrð.

  b K&S 137:1–4.
  c Matt 13:43.
 71 a K&S 88:30.  

LR Yfirjarðnesk dýrð.
  b 1 Kor 15:40–41.

 72 a K&S 137:7, 9.
  b LR Lögmál.
 73 a Al 40:11–14.  

LR Andi.
  b K&S 88:99; 138:8.  

LR Helja;  
Sáluhjálp fyrir hina 
dánu.

  c 1 Pét 3:19–20; 4:6;  
K&S 138:28–37.

  d LR Fagnaðarerindi.
 74 a LR Vitnisburður.
 78 a 1 Kor 15:40–42.
 79 a K&S 56:16.

65  Þetta eru þeir, sem koma 
munu fram í a upprisu hinna 
réttvísu.

66 Þetta eru þeir, sem komnir eru 
til a Síonfjalls og til borgar hins lif-
anda Guðs, hins himneska staðar, 
hins helgasta allra.

67 Þetta eru þeir, sem sameinast 
hafa óteljandi skörum engla, alls-
herjar samkomu og kirkju a Enoks 
og b frumburðarins.

68 Þetta eru þeir, sem eiga nöfn 
sín a skráð á himni, þar sem Guð og 
Kristur eru b dómarar allra.

69 Þetta eru þeir, sem eru a rétt-
vísir menn, b fullkomnir gjörðir 
fyrir Jesú, meðalgöngumann hins 
c nýja sáttmála, sem leiddi til lykta 
þessa d fullkomnu friðþæginu með 
því að úthella sínu eigin e blóði.

70 Þetta eru þeir, sem eiga a himn-
eska líkama, og b dýrð þeirra er 
sem c sólarinnar, já, dýrð Guðs, 
hins æðsta alls, og sólin á festing-
unni er dæmigjörð um dýrð hans, 
eins og ritað er.

71 Og enn fremur sáum við hinn 
a yfirjarðneska heim, og sjá og tak 
eftir. Þetta eru þeir, sem eru af 
hinu yfirjarðneska, en dýrð þeirra 
er önnur en kirkju frumburðarins, 
sem hlotið hefur fyllingu föðurins, 

já, eins og dýrð b tunglsins er önnur 
en dýrð sólarinnar á festingunni.

72 Sjá, þetta eru þeir, sem dóu 
a án b lögmáls —

73 Og einnig þeir, sem eru a andar 
manna sem í b varðhaldi eru, sem 
sonurinn vitjaði og c prédikaði 
d fagnaðarerindið fyrir, svo að þeir 
mættu dæmast eins og menn í 
holdinu —

74 Sem meðtóku ekki a vitnisburð 
um Jesú í holdinu, heldur hlutu 
hann síðar.

75  Þetta eru hinir heiðvirðu 
menn jarðarinnar, sem blindaðir 
voru af slægð mannanna.

76 Þetta eru þeir, sem meðtaka 
af dýrð hans, en ekki af fyllingu 
hans.

77 Þetta eru þeir, sem meðtaka 
af návist sonarins, en ekki af fyll-
ingu föðurins.

78 Þess vegna eru þeir a yfirjarð-
neskir líkamar, en ekki himneskir 
líkamar, og dýrð þeirra er önnur, á 
sama hátt og tunglið er frábrugðið 
sólinni.

79 Þetta eru þeir, sem ekki eru 
a hugdjarfir í vitnisburðinum um 
Jesú. Þess vegna hljóta þeir ekki 
kórónu Guðs ríkis.

80  Og hér endar sýnin, sem 
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 81 a K&S 88:31.  
LR Jarðnesk dýrð.

 82 a K&S 138:21.
 84 a 2 Ne 9:12;  

Al 12:11.  
LR Helja.

 85 a LR Djöfull.

  b Al 11:41;  
K&S 43:18; 88:100–101.

  c LR Guðslambið.
 87 a K&S 138:37.
 93 a LR Lotning.
 94 a K&S 130:7.
  b LR Frumburður.

  c 1 Kor 13:12.
  d LR Náð.
 95 a K&S 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 a 1 Kor 15:40–41.

við sáum yfir hið yfirjarðneska, 
sem Drottinn bauð okkur að skrá 
meðan við vorum enn í andanum.

81 Og enn sáum við dýrð hins 
a jarðneska, en dýrð þess er minni, 
já, á sama hátt og dýrð stjarn-
anna er önnur en dýrð tunglsins 
á festingunni.

82 Þetta eru þeir, sem hvorki 
meðtóku fagnaðarerindi Krists 
né a vitnisburð um Jesú.

83 Þetta eru þeir, sem afneita ekki 
hinum heilaga anda.

84 Þetta eru þeir, sem varpað er 
niður til a heljar.

85 Þetta eru þeir, sem ekki losna 
undan a djöflinum fyrr en í b síðustu 
upprisunni, ekki fyrr en Drott-
inn, já, c lambið Kristur, hefur lokið 
verki sínu.

86 Þetta eru þeir, sem meðtaka 
ekki af fyllingu hans í hinum ei-
lífa heimi, heldur af hinum heil-
aga anda fyrir þjónustu hins 
yfirjarðneska —

87 Og hið yfirjarðneska fyrir 
a þjónustu hins himneska.

88 Og hið jarðneska meðtekur 
það einnig frá þjónustuenglum, 
sem útnefndir eru til að þjóna 
þeim, eða sem útnefndir eru sem 
þjónustuandar fyrir þá, því að þeir 
verða erfingjar sáluhjálpar.

89 Og þannig sáum við í himn-
eskri sýn dýrð hins jarðneska, sem 
er ofar öllum skilningi —

90 Og enginn maður veit það 
nema sá, sem Guð hefur opin-
berað það.

91 Og þannig sáum við dýrð 
hins yfirjarðneska, sem í öllu er 
ofar dýrð hins jarðneska, já, í 
dýrð og í valdi og í mætti og í 
yfirráðum.

92 Og þannig sáum við dýrð 
hins himneska, sem öllu er 
æðri — þar sem Guð, sjálfur fað-
irinn, ríkir í hásæti sínu alltaf og 
að eilífu —

93 Frammi fyrir því hásæti lýtur 
allt í auðmjúkri a lotning og veitir 
honum dýrð alltaf og að eilífu.

94  Þeir, sem í a návist hans 
dvelja, eru kirkja b frumburðar-
ins. Og þeir sjá eins og þeir sjást 
og c þekkja eins og þeir þekkjast, 
og hafa meðtekið fyllingu hans og  
d náð —

95 Og hann gjörir þá a jafna að 
valdi og að mætti og að yfirráðum.

96 Og dýrð hins himneska er eitt, 
rétt eins og dýrð a sólarinnar er  
eitt.

97 Og dýrð hins yfirjarðneska 
er eitt, rétt eins og dýrð tunglsins 
er eitt.

98 Og dýrð hins jarðneska er 
eitt, rétt eins og dýrð stjarn-
anna er eitt, því að stjarna ber af 
stjörnu í dýrð, svo ber og dýrð 
eins af öðrum í hinum jarðneska 
heimi —

KENNING OG SÁTTMÁLAR 76:81–98 156



 99 a 1 Kor 3:4–7, 22.
 101 a LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli.
 102 a 1 Þess 4:16–17;  

K&S 88:96–98.
  b K&S 78:21.
 103 a Op 21:8;  

K&S 63:17–18.
  b LR Lygar.
  c LR Hórdómur.
 104 a LR Fordæming.

 105 a Júd 1:7.
 106 a LR Helja.
  b K&S 19:3–20.
  c K&S 87:6.
  d Ef 1:10.
  e 1 Kor 15:24–28.
  f Hebr 10:14.
 107 a 1 Mós 49:10–12;  

Jes 63:1–3.
  b Op 19:15;  

K&S 88:106; 133:46–53.

 108 a K&S 137:3.
 110 a Fil 2:9–11;  

Mósía 27:31.
 111 a Op 20:12–13.  

LR Verk.
  b Jóh 14:2;  

K&S 59:2; 81:6.
 112 a K&S 29:29.
  b Op 21:23–27.

99 Því að þetta eru þeir, sem eru 
a Páls og Apollós og Kefasar.

100 Þetta eru þeir, sem sumir 
segjast vera af einum, en sumir 
af öðrum — sumir Krists og aðrir 
Jóhannesar, sumir Móse og aðrir 
Elíasar, sumir Esaja, sumir Jesaja 
og aðrir Enoks —

101 En tóku hvorki á móti fagn-
aðarerindinu né vitnisburði um 
Jesú, né spámönnunum, né heldur 
hinum a ævarandi sáttmála.

102 Að lokum, allir þessir eru 
þeir, sem ekki verða sameinaðir 
hinum heilögu, til að verða a hrifnir 
upp til b kirkju frumburðarins, þar 
sem tekið verður á móti þeim á 
skýi uppi.

103 Þetta eru a þeir, sem eru b lyg-
arar og töframenn og c frillulífs-
menn og hórkarlar, og allir þeir, 
sem elska lygi og iðka.

104 Þetta eru þeir, sem þola heil-
aga a reiði Guðs á jörðu.

105 Þetta eru þeir, sem þola a refs-
ingu eilífs elds.

106 Þetta eru þeir, sem varpað 
er niður til a heljar og b þola heil-
aga reiði hins c almáttuga Guðs 
fram að d fyllingu tímanna, þegar 
Kristur hefur e lagt alla óvini sína 
að fótum sér og hefur f fullkomnað 
verk sitt —

107 Þegar hann mun afhenda 
ríkið og leggja það flekklaust fyrir 
föðurinn og segja: Ég hef sigrað 
og a vínlagarþróna hef ég b troðið 
aleinn, já, vínlagarþró hinnar heitu 
og heilögu reiði almáttugs Guðs.

108 Þá mun hann krýndur kór-
ónu dýrðar sinnar og sitja í a há-
sæti veldis síns og ríkja alltaf og 
að eilífu.

109 En sjá og tak eftir, við sáum 
dýrð jarðneska heimsins og íbúa 
hans, að þeir voru jafn óteljandi 
og stjörnurnar á festingu himins 
eða sandkornin á sjávarströndu —

110 Og heyrðum rödd Drott-
ins sem sagði: Allir þessir skulu 
beygja kné sín og sérhver tunga 
skal a viðurkenna hann, sem situr 
í hásætinu, alltaf og að eilífu —

111 Því að þeir munu dæmdir 
af verkum sínum og í samræmi 
við a verk sín hlýtur hver maður 
sín eigin yfirráð í þeim b híbýlum, 
sem fyrirbúin eru —

112 Og þeir verða þjónar hins 
æðsta, en a þangað sem Guð og 
Kristur b dvelja, geta þeir aldrei að 
eilífu komist.

113 Þetta eru lok sýnarinnar, 
sem við sáum, og okkur var boðið 
að skrá meðan við vorum enn í 
andanum.
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 114 a Op 15:3;  
Morm 9:16–18;  
HDP Móse 1:3–5.

  b Jakob 4:8.
 115 a 2 Kor 12:4.
 116 a 3 Ne 17:15–17; 

19:32–34.

  b 1 Kor 2:10–12.
77 1 a K&S 130:6–9.
  b K&S 88:17–20, 25–26.
  c LR Himnesk dýrð;  

Jörð — Lokaástand 
jarðar.

 2 a LR Táknræn merking.

  b LR Himinn.
  c LR Paradís.
  d LR Gleði.
  e Et 3:15–16;  

Abr 5:7–8.  
LR Andi.

  f HDP Móse 3:19.

77. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, í kringum 
mars 1832. Í sögu Josephs Smith segir: „Við þýðingu á ritningunum 
fékk ég eftirfarandi skýringar á opinberun Jóhannesar.“

1–4, Dýr hafa anda og munu dvelja í 
eilífri sælu; 5–7, Stundleg tilvera þess-
arar jarðar er 7.000 ár; 8–10, Ýmsir 
englar endurreisa fagnaðarerindið og 
þjóna á jörðu; 11, Innsiglun hinna 
144.000; 12–14, Kristur mun koma 
í upphafi sjö þúsundasta ársins; 15, 
Tveir spámenn verða upp vaktir fyrir 
Gyðingana.

Sp.: Hvert er a glerhafið, sem Jó-
hannes talar um í 4. kapítula og 
6. versi Opinberunarinnar?
Svar: Það er b jörðin, helguð, 
ódauðleg og c eilíf.

2 Sp.: Hvernig ber okkur að skilja 

verurnar fjórar, sem talað er um í 
sama versi?

Svar: Það er a líkingamynd, sem 
opinberarinn Jóhannes notar, er 
hann lýsir b himninum, c paradís 
Guðs, d hamingju mannsins, dýr-
anna, skriðkvikindanna og fugla 
loftsins; hið andlega í líkingu hins 
stundlega, og hið stundlega í lík-
ingu hins andlega; e andi mannsins í 
líkingu persónu sinnar, sem og andi 
f dýranna og sérhverrar annarrar 
skepnu, sem Guð hefur skapað.

3 Sp.: Eru þessar fjórar verur ein-
skorðaðar við einstakar skepnur 
eða sýna þær tegundir eða flokka?

114 En a mikil og undursamleg eru 
verk Drottins og b leyndardómar 
ríkis hans, sem hann sýndi okkur, 
sem er ofar öllum skilningi, að 
dýrð, að mætti og að yfirráðum —

115 Sem hann bauð okkur að skrá 
ekki meðan við vorum enn í and-
anum, og engum manni er a leyft 
að mæla —

116 Né er manninum a mögu-
legt að kunngjöra þau, því að að-
eins er hægt að sjá þau og b skilja 

með krafti hins heilaga anda, sem 
Guð veitir þeim, er elska hann og 
hreinsa sig fyrir honum —

117 Þeim, sem hann veitir þau 
forréttindi að sjá og vita sjálfir —

118 Að fyrir kraft og opinberun 
andans geti þeir þolað návist hans 
í heimi dýrðar, meðan þeir eru í 
holdinu.

119  Og Guði og lambinu sé 
dýrðin og heiðurinn og yfirráðin, 
alltaf og að eilífu. Amen.
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Svar: Þær einskorðast við fjögur 
einstök dýr, sem sýnd voru Jó-
hannesi og sýna skyldu dýrð 
hinna mismunandi tegunda líf-
veranna, hverrar í sinni ákveðnu 
reglu eða a sköpunarsviði, í gleði 
þeirra yfir eilífri b sælu sinni.

4 Sp.: Hvernig ber okkur að skilja 
augun og vængina, sem dýrin hafa?

Svar: Augun tákna ljós og a þekk-
ingu, það er að segja, þau eru full 
af þekkingu, og vængirnir tákna 
b kraft, til að hreyfa sig, fram-
kvæma o. s. frv.

5 Sp.: Hvernig ber okkur að skilja 
a öldungana tuttugu og fjóra, sem 
Jóhannes talar um?

Svar: Okkur ber að skilja, að 
þessir öldungar, sem Jóhannes 
sá, voru öldungar, sem höfðu verið 
b trúir í hinni helgu þjónustu, en 
voru látnir; sem tilheyrðu kirkj-
unum c sjö og voru þá í paradís 
Guðs.

6  Sp.: Hvernig ber okkur að 
skilja bókina, sem Jóhannes sá, 
sem a innsigluð var á bakhlið með 
sjö innsiglum?

Svar: Okkur ber að skilja, að hún 
geymir opinberaðan vilja, b leynd-
ardóma og verk Guðs, hið hulda í 
áætlun hans varðandi þessa c jörð, 
á sjö þúsund ára lífsskeiði hennar 
eða stundlegri tilveru.

7 Sp.: Hvernig ber okkur að skilja 
innsiglin sjö, sem hún var inn-
sigluð með?

Svar: Okkur ber að skilja, að 
fyrsta innsiglið varðar a fyrstu 
þúsund árin, annað táknar næstu 
þúsund árin og þannig áfram til 
hins sjöunda.

8  Sp.: Hvernig ber okkur að 
skilja englana fjóra, sem talað 
er um í 7. kapítula og 1. versi 
Opinberunarinnar?

Svar: Okkur ber að skilja, að þeir 
eru fjórir englar, útsendir af Guði, 
og er þeim gefið vald yfir hinum 
fjóru heimshlutum, að bjarga lífi 
eða tortíma því. Þetta eru þeir, 
sem hafa hið a ævarandi fagn-
aðarerindi að færa hverri þjóð, 
kynkvísl, tungu og lýð. Þeir hafa 
vald til að loka himnunum, að 
innsigla til lífs eða varpa niður til  
b myrkravalda.

9  Sp.: Hvernig ber okkur að 
skilja engilinn, sem stígur upp 
frá austri, Opinberunin, 7. kapít-
uli og 2. vers?

Svar: Okkur ber að skilja, að eng-
illinn, sem stígur upp frá austri, 
er sá, sem fengið hefur innsigli 
lifanda Guðs yfir hinum tólf 
ættkvíslum a Ísraels. Þess vegna 
hrópar hann til englanna fjögurra, 
sem hafa hið ævarandi fagnað-
arerindi, og segir: Vinnið ekki 
jörðunni grand og heldur ekki 
hafinu, né trjánum, þar til er vér 
höfum innsiglað þjóna Guðs vors 
á b ennum þeirra. Og ef þér viljið 
veita því viðtöku, þá er þetta  

 3 a K&S 93:30;  
HDP Móse 3:9.

  b K&S 93:33–34.
 4 a LR Þekking.
  b LR Kraftur.
 5 a Op 4:4, 10.

  b Op 14:4–5.
  c Op 1:4.
 6 a Op 5:1.
  b LR Leyndardómar 

Guðs.
  c LR Jörð.

 7 a K&S 88:108–110.
 8 a Op 14:6–7.
  b Matt 8:11–12; 22:1–14;  

K&S 133:71–73.
 9 a Op 7:4–8.
  b Esek 9:4.
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 9 c LR Elías.
  d LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins.
 10 a Op 6:12–17.
 11 a Op 14:3–5.
  b LR Háprestur.
  c K&S 76:51–70.  

LR Frumburður.
 12 a Op 8:2.
  b 1 Mós 2:1–3;  

2 Mós 20:11; 31:12–17;  
Mósía 13:16–19;  
HDP Móse 3:1–3;  
Abr 5:1–3.

  c 1 Mós 2:7.
  d K&S 88:17–20.
  e LR Jesús 

Kristur — Dómari.
  f LR Endurleysa, 

endurleystur, 

endurlausn.
 14 a Esek 2:9–10; 3:1–4;  

Op 10:10.
  b LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  c Matt 17:11.
 15 a Op 11:1–14.
  b LR Gyðingar.
  c LR Síðustu dagar, síðari 

dagar.

c Elías, sem koma átti og safna 
saman ættkvíslum Ísraels og d end-
urreisa alla hluti.

10 Sp.: Hvenær mun því lokið, 
sem talað er um í þessum kapítula?

Svar: Því mun lokið á a sjötta ár-
þúsundinu, eða við opnun sjötta 
innsiglisins.

11  Sp.: Hvernig ber okkur 
að skilja innsiglun hinna a eitt 
hundrað fjörutíu og fjögurra 
þúsunda af öllum ættkvíslum 
Ísraels — tólf þúsund af hverri 
ættkvísl?

Svar: Okkur ber að skilja, að þeir, 
sem innsiglaðir eru, eru b háprestar, 
vígðir hinni heilögu reglu Guðs, til 
að framkvæma hið ævarandi fagn-
aðarerindi. Því þetta eru þeir, sem 
vígðir eru af hverri þjóð, kynkvísl, 
tungu og lýð, af þeim englum, sem 
gefið er vald yfir þjóðum jarðar-
innar, til að leiða alla þá, sem vilja, 
inn í kirkju c frumburðarins.

12  Sp.: Hvernig ber okkur 
að skilja a básúnublásturinn, 
sem talað er um í 8. kapítula 
Opinberunarinnar?

Svar: Okkur ber að skilja, að eins 
og Guð skapaði heiminn á sex 
dögum og lauk á sjöunda degi 
verki sínu og b helgaði það og 
myndaði einnig manninn úr c dufti 
jarðar, svo mun Drottinn Guð og 

við upphaf sjöunda árþúsunds-
ins d helga jörðina, og fullkomna 
sáluhjálp mannsins og e dæma alla 
hluti, og f endurleysa allt, utan það, 
sem hann hefur ekki tekið sér vald 
yfir, þegar hann hefur innsiglað 
allt, til fullkomnunar öllu. Og 
básúnuhljómur sjöunda engils-
ins er undirbúningur og lok verks 
hans, við upphaf sjöunda árþús-
undsins — er greiðir veginn fyrir 
komutíma hans.

13 Sp.: Hvenær mun því lokið, 
sem ritað er um í 9. kapítula 
Opinberunarinnar?

Svar: Því mun lokið eftir opnun 
sjöunda innsiglisins, fyrir komu 
Krists.

14 Sp.: Hvernig ber okkur að 
skilja litlu bókina, sem Jóhannes 
a át, og talað er um í 10. kapítula 
Opinberunarinnar?

Svar: Okkur ber að skilja, að 
það var köllun hans og vígsla að 
b safna saman ættkvíslum Ísraels. 
Sjá, þetta er Elías, sem, eins og 
ritað er, verður að koma og c end-
urreisa alla hluti.

15 Sp.: Hvernig ber að skilja 
a vottana tvo í  11.  kapítula 
Opinberunarinnar?

Svar: Þeir eru tveir spámenn, sem 
vaktir verða upp fyrir b Gyðinga-
þjóðina á c síðustu dögum, á tíma  
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 15 d LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

  e Amos 9:14–15.
78 1 a LR Melkísedeksprest-

dæmi.

 2 a LR Ráðgjöf.
  b LR Vígja, vígsla.
 3 a K&S 82:11–12, 15–21.
  b K&S 72:9–10; 83:5–6.
  c K&S 42:30–31.  

LR Velferð.
  d K&S 57:1–2.
 5 a K&S 49:20.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál.

78. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, í mars 
1832. Þann dag höfðu spámaðurinn og aðrir leiðtogar safnast saman til að 
ræða málefni kirkjunnar. Upprunalega sagði þessi opinberun spámanninum, 
Sidney Rigdon og Newel K. Whitney að ferðast til Missouri og skipuleggja 
kaupsýslu- og útgáfustarf kirkjunnar með því að stofna „fyrirtæki“ sem hefði 
yfirumsjón með þessu starfi og aflaði fjár til stofnunar Síonar og hjálpar 
hinum fátæku. Þetta fyrirtæki, sem kallaðist Sameinaða fyrirtækið, var 
stofnað í apríl 1832 og lagt niður 1834 (sjá kafla 82). Nokkru eftir að það 
var lagt niður kom, að ráði Josephs Smith, setningin „málefnum forðabúrs 
fyrir hina fátæku“ í stað „kaupsýslu og útgáfustarf“ í opinberuninni og 
orðið „regla“ kom í stað „fyrirtækis.“

1–4, Hinir heilögu skulu stofna og 
reka forðabúr; 5–12, Viturleg með-
ferð eigna þeirra mun leiða til sálu-
hjálpar; 13–14, Kirkjan skal vera 
óháð jarðnesku valdi; 15–16, Míkael 
(Adam) þjónar undir stjórn hins 
heilaga (Krists); 17–22, Blessaðir 
eru hinir staðföstu, því að þeir munu 
erfa alla hluti.

Drottinn talaði til Josephs Smith 
yngri og sagði: Hlýðið á mig, 
segir Drottinn Guð yðar, þér, sem 
eruð vígðir hinu a háa prestdæmi 
kirkju minnar og safnast hafið  
saman —

2 Og hlustið á a ráðleggingar 
hans, sem hefur b vígt yður frá 
upphæðum, sem mæla mun vís-
dómsorð í eyru yðar, svo að þér 
megið hljóta sáluhjálp í því, sem 

þér hafið borið undir mig, segir 
Drottinn Guð.

3 Því að sannlega segi ég yður: 
Tíminn er kominn og er í nánd. Og 
sjá, og tak eftir, nauðsynlegt hlýtur 
að vera að fast a skipulag verði 
hjá fólki mínu við framkvæmd 
og fyrirkomulag á málum b forða-
búrsins fyrir hina c fátæku meðal 
fólks míns, bæði á þessum stað og 
í landi d Síonar —

4 Kirkju minni til varanlegs og 
ævarandi skipulags og reglu og 
þeim málstað til stuðnings, sem 
þér hafið tekið að yður, manninum 
til sáluhjálpar og föður yðar, sem 
er á himnum, til dýrðar —

5 Svo að þér séuð a jafnir í himn-
eskum efnum, já, og einnig jarð-
neskum til að öðlast hið himneska.

6 Því að ef þér eruð ekki jafnir í 

d endurreisnarinnar, og spá skulu 
fyrir Gyðingana, eftir að þeir hafa 

safnast saman og byggt upp Jerú-
salemborg í e landi feðra sinna.
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 7 a LR Himnesk dýrð.
  b K&S 29:8; 132:3.
  c K&S 82:10.
 8 a HDP Móse 1:39.
  b K&S 92:1.
 10 a LR Djöfull.
 11 a LR Sáttmáli.
 12 a 1 Kor 5:5;  

K&S 82:21; 104:8–10.
 14 a K&S 58:2–4.
 15 a LR Kóróna; Upphafning.
  b Op 5:10;  

K&S 76:56–60; 132:19.
  c LR Adam-ondi-Ahman.
 16 a K&S 27:11; 107:54–55.  

LR Adam.

 18 a Jóh 16:12; 3 Ne 17:2–3;  
K&S 50:40.

  b K&S 112:10.
  c LR Eilíft líf.
 19 a Mósía 2:20–21.  

LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

  b Matt 19:29.

jarðneskum efnum, getið þér ekki 
náð því himneska að jöfnu —

7 Því að ef þér viljið, að ég gefi 
yður stað í hinum a himneska heimi, 
verðið þér að b búa yður undir það 
með því að c gjöra það, sem ég hef 
boðið yður og krafist af yður.

8 Og sannlega, svo segir Drottinn 
nú: Nauðsynlegt er, að allt verði 
gjört mér til a dýrðar af yður, sem 
sameinast hafið í þessari b reglu —

9 Eða með öðrum orðum, látið 
þjón minn Newel K. Whitney og 
þjón minn Joseph Smith yngri og 
þjón minn Sidney Rigdon sitja í 
ráði með hinum heilögu, sem í 
Síon eru —

10 Ella leitast a Satan við að snúa 
hjörtum þeirra frá sannleikanum 
og blinda þá, svo að þeir skilji ekki 
það, sem þeim er fyrirbúið.

11 Þess vegna gef ég yður fyr-
irmæli um að vera viðbúin og 
skipulögð með bandalagi eða 
ævarandi a sáttmála, sem ekki er 
unnt að rjúfa.

12 Og sá, sem rýfur hann, mun 
missa embætti sitt og stöðu sína 
í kirkjunni og verða ofurseldur 
a hirtingu Satans, þar til dagur end-
urlausnarinnar rennur upp.

13 Sjá, þetta er undirbúningur-
inn, sem ég veiti yður, og grund-
völlurinn og fyrirmyndin, sem ég 
gef yður til að þér getið uppfyllt 
boðin, sem yður eru gefin —

14 Svo að fyrir mína forsjá fái 
kirkjan staðið óháð, ofar öllum 
öðrum skepnum undir hinum 
himneska heimi, þrátt fyrir það 
a andstreymi sem þér munuð 
mæta —

15 Og þér getið náð þeirri a kór-
ónu, sem yður er fyrirbúin, og 
orðið b stjórnendur margra ríkja, 
segir Drottinn Guð, hinn heilagi 
Síonar, sem lagt hefur grunninn 
að c Adam-ondi-Ahman —

16 Sem útnefnt hefur a Míkael 
höfðingja yðar og tryggt fótfestu 
hans og sett hann í upphæðir og 
veitt honum lykla sáluhjálpar 
undir ráði og stjórn hins heilaga, 
sem er án upphafs daganna eða 
loka lífsins.

17 Sannlega, sannlega segi ég 
yður: Þér eruð lítil börn, og þér 
hafið enn ekki skilið hversu miklar 
þær blessanir eru, sem faðirinn 
heldur í höndum sér og hefur fyr-
irbúið yður.

18 Og þér fáið ei a borið alla hluti 
nú, en verið samt vonglaðir, því 
að ég mun b leiða yður. Ríkið er 
yðar og blessanir þess eru yðar 
og auðæfi c eilífðarinnar eru  
yðar.

19 Og sá, sem veitir öllu viðtöku 
með a þakklæti, mun dýrðlegur 
gjörður, og það sem jarðarinnar 
er mun bætast honum, jafnvel 
b hundraðfalt, já, meira.

KENNING OG SÁTTMÁLAR 78:7–19 162



 20 a K&S 95:17.
  b 1 Þess 4:17.
 21 a K&S 76:53–54.
  b K&S 88:96–98.
 22 a K&S 72:3–4.

  b LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

  c K&S 84:38.
79 1 a K&S 52:38.  

LR Vígja, vígsla.

 2 a Jóh 14:26.  
LR Huggari.

 4 a K&S 68:5–6.
80 1 a Mark 16:15.

20 Gjörið þess vegna það, sem 
ég hef boðið yður, segir lausnari 
yðar, sjálfur sonurinn a Ahman, 
sem gjörir allt til reiðu áður en 
hann b tekur yður —

21 Því að þér eruð a kirkja frum-

burðarins, og hann mun b taka yður 
upp í skýi og útnefna hverjum 
manni sinn hlut.

22 Og sá, sem er trúr og a hygg-
inn b ráðsmaður, mun erfa c alla 
hluti. Amen.

79. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 
12. mars 1832.

1–4, Jared Carter er kallaður til 
að prédika fagnaðarerindið með 
huggaranum.

Sannlega segi ég yður, að það  
er vilji minn, að þjónn minn  
Jared Carter fari aftur til land-
svæðanna í austri, fari stað 
úr stað og borg úr borg,  í 
kraft i  þeirrar  a vígslu,  sem 
hann hefur verið vígður, og 
kunngjöri gleðitíðindin um 

mikinn fögnuð, já, hið ævarandi  
fagnaðarerindi.

2  Og ég mun senda honum 
a huggarann, sem kennir honum 
sannleikann og segir honum hvert 
halda skal —

3 Og reynist hann trúr, mun ég 
enn krýna hann með kornbindum.

4 Ver þess vegna glaður í hjarta, 
þjónn minn Jared Carter, og a ótt-
ast ei, segir Drottinn þinn, sjálfur 
Jesús Kristur. Amen.

80. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Stephens  
Burnett í Hiram, Ohio, 7. mars 1832.

1–5, Stephen Burnett og Eden Smith 
eru kallaðir til að prédika hvar sem 
þeir vilja.

Sannlega, svo segir Drottinn við 
þig, þjón minn Stephen Burnett: 
Far þú, far þú út í heiminn og 
a prédika fagnaðarerindið hverri 
skepnu, sem heyra má raust þína.

2 Og þar eð þú æskir félaga, 
mun ég gefa þér þjón minn Eden  
Smith.

3 Farið þess vegna og prédikið 
fagnaðarerindi mitt, hvort heldur 
er í norðri eða suðri, austri eða 
vestri, það skiptir engu, því að þér 
getið ekki farið villu vegar.

4 Boðið þess vegna það, sem þér 
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hafið heyrt og sannlega trúið og 
a vitið að er sannleikur.

5 Sjá, þetta er vilji hans, sem 

hefur a kallað yður, lausnara yðar, 
sjálfs Jesú Krists. Amen.

 4 a LR Vitnisburður.
 5 a LR Köllun, kallaður  

af Guði.
81 1 a LR Háprestur.
 2 a LR Lyklar 

prestdæmisins.

  b K&S 107:8–9, 22.  
LR Æðsta forsætisráðið.

 4 a HDP Móse 1:39.
 5 a Mósía 4:15–16.
  b K&S 108:7.
  c Jes 35:3.

 6 a LR Ódauðlegur, 
ódauðleiki.

  b LR Eilíft líf;  
Upphafning.

  c Jóh 14:2–3;  
K&S 59:2; 106:8.

81. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 
15. mars 1832. Frederick G. Williams er kallaður til að vera háprestur 
og ráðgjafi í forsætisráði hins háa prestdæmis. Skráð sagan sýnir, að 
þegar þessi opinberun var gefin í mars 1832, kallaði hún Jesse Gause í 
embætti ráðgjafa Josephs Smith í forsætisráðinu. Þegar það síðan brást, 
að hann starfaði í samræmi við þessa útnefningu, var köllunin flutt til 
Fredericks G. Williams. Líta skal á opinberunina (dags. mars 1832) sem 
skref í átt að formlegri stofnun Æðsta forsætisráðsins, sérstaka köllun 
í embætti ráðgjafa þar, og skýringu á tign þeirrar útnefningar. Bróðir 
Gause þjónaði um tíma, en var vikið úr kirkjunni í desember 1832. Bróðir 
Williams var vígður til þessa embættis 18. mars 1833.

1–2, Æðsta forsætisráðið heldur alltaf 
lyklum ríkisins; 3–7, Ef Frederick G. 
Williams reynist staðfastur í helgri 
þjónustu sinni, mun hann eignast 
eilíft líf.

Sannlega, sannlega segi ég þér, 
þjónn minn Frederick G. Williams: 
Hlýð á rödd þess sem talar, á orð 
Drottins Guðs þíns, og hlýð þeirri 
köllun, sem þú ert kallaður til, já, 
að verða a háprestur í kirkju minni 
og ráðgjafi þjóns míns Josephs 
Smith yngri —

2 En honum hef ég afhent a lykla 
ríkisins, sem ávallt tilheyra b for-
sætisráði hins háa prestdæmis:

3 Sannlega viðurkenni ég hann 
því og mun blessa hann og einnig 

þig, reynist þú trúr í ráðum í 
því embætti, sem ég hef útnefnt 
þér, í bæn ætíð, munnlegri og í 
hjarta, opinberlega og í einrúmi, 
einnig í helgri þjónustu þinni við 
boðun fagnaðarerindisins í landi 
hinna lifandi og á meðal bræðra  
þinna.

4 Og með því að gjöra svo munt 
þú þjóna meðbræðrum þínum á 
bestan veg og auka a dýrð hans, 
sem er Drottinn þinn.

5 Ver þess vegna trúr. Gegn því 
embætti, sem ég hef útnefnt þér. 
a Styð þá óstyrku, lyft máttvana 
örmum og b styrk c veikbyggð kné.

6 Og reynist þú trúr allt til enda, 
skalt þú öðlast kórónu a ódauð-
leika og b eilíft líf í þeim c híbýlum, 
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82 1 a Matt 6:14–15;  
K&S 64:9–11.

 2 a Róm 3:23.
 3 a Lúk 12:48;  

Jakbr 4:17.  
LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

  b LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

  c LR Fráhvarf;  
Synd.

  d Jóh 15:22–24.  
LR Ljós, ljós Krists.

 4 a LR Opinberun.

  b LR Réttvísi.
 5 a LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
  b LR Djöfull.
  c LR Myrkur, andlegt.
 6 a Róm 3:12;  

K&S 1:16.

sem ég hef fyrirbúið í húsi föður  
míns.

7 Sjá og tak eftir. Þetta eru orð 

Alfa og Ómega, já, Jesú Krists. 
Amen.

82. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Independence, Jackson-
sýslu, Missouri, 26. apríl 1832. Tilefnið var fundur hápresta og öldunga 
kirkjunnar. Á fundinum var Joseph Smith studdur sem forseti hins háa 
prestdæmis, en í það embætti hafði hann áður verið vígður á ráðstefnu há-
presta, öldunga og meðlima í Amherst, Ohio, 25. janúar 1832 (sjá formála 
að kafla 75). Þessi opinberun ítrekar leiðsögn sem gefin er í fyrri opinberun 
(kafli 78) varðandi stofnun fyrirtækis — þekkt sem Sameinaða fyrirtækið 
(að ráði Josephs Smith var orðinu „fyrirtæki“ breytt í „regla“) — til að 
stýra kaupsýslu og útgáfustarfi kirkjunnar.

1–4, Þar sem mikið er gefið er mikils 
krafist; 5–7, Myrkur ríkir yfir heim-
inum; 8–13, Drottinn er bundinn, 
þegar við gerum það sem hann segir; 
14–18, Síon verður að vaxa að fegurð 
og heilagleika; 19–24, Sérhver maður 
skal bera hag náunga síns fyrir brjósti.

Sannlega, sannlega segi ég yður, 
þjónar mínir, að sem þér hafið 
a fyrirgefið hver öðrum misgjörðir 
yðar, svo mun ég, Drottinn, fyrir-
gefa yður.

2 Þó eru þeir á meðal yðar, sem 
syndgað hafa stórlega, já, jafn-
vel a allir hafið þér syndgað. En 
sannlega segi ég yður, gætið yðar 
héðan í frá og haldið yður frá 
synd, svo að þungur dómur falli 
ekki yfir yður.

3 Því að af þeim, sem a mikið er 
gefið, er mikils b krafist. Og sá, sem 
c syndgar gegn stærra d ljósi, hlýtur 
þyngri dóm.

4 Þér ákallið nafn mitt til að fá 
a opinberanir og ég gef yður þær. 
En sem þér hlítið ekki orðum 
mínum, sem ég gef yður, svo gjör-
ist þér brotlegir, og b réttvísi og 
dómur er refsingin, sem bundin 
er lögmáli mínu.

5 Það, sem ég þess vegna segi 
einum, segi ég öllum: a Verið á 
verði, því að b andstæðingurinn 
þenur út yfirráð sín og c myrkur 
ríkir —

6 Og reiði Guðs er tendruð gegn 
íbúum jarðar og enginn gjörir gott, 
því að allir hafa villst af a leið.

7 Og sannlega segi ég yður nú, 
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 7 a LR Synd.
  b K&S 1:32–33; 58:43.
 8 a Jóh 13:34.
 9 a K&S 43:8.
 10 a Jós 23:14; 1 Kon 8:23;  

K&S 1:38; 130:20–21.  
LR Blessa, blessaður, 
blessun;  
Hlýðni, hlýðinn, hlýða.

 11 a K&S 78:3–7, 11–15.
 13 a Jes 33:20; 54:2.  

LR Stika.
 14 a LR Síon.
  b Jes 52:1; K&S 113:7–8.
 17 a K&S 51:3.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 18 a Matt 25:14–30;  

K&S 60:13.  
LR Gjafir andans;  
Gjöf, gáfa.

  b K&S 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
LR Forðabúr.

 19 a K&S 88:67.  
LR Auga, augu.

 20 a LR Sameiningarreglan.

ég, Drottinn, mun ekki telja yður 
neitt til a syndar. Farið og syndgið 
ekki framar, en yfir þá sál, sem 
syndgar, munu hinar b fyrri syndir 
falla, segir Drottinn Guð yðar.

8 Og enn segi ég yður, ég gef 
yður a nýtt boðorð, svo að þér fáið 
skilið vilja minn varðandi yður —

9 Eða með öðrum orðum, ég 
gef yður tilsögn í því hvernig 
þér skuluð a breyta gagnvart mér, 
svo að það megi snúast yður til 
sáluhjálpar.

10 Ég, Drottinn, er a bundinn, 
þegar þér gjörið það sem ég segi, 
en þegar þér gjörið ekki það sem 
ég segi, hafið þér engin loforð.

11 Sannlega segi ég yður því, að 
nauðsynlegt er að þjónar mínir 
Edward Partridge og Newel K. 
Whitney, A. Sidney Gilbert og 
Sidney Rigdon, og þjónn minn 
Joseph Smith, og John Whitmer og 
Oliver Cowdery og W. W. Phelps 
og Martin Harris a tengist sáttmála-
böndum, sem ekki er unnt að rjúfa 
með broti, án þess að dómur fylgi 
samstundis, í hinni ýmsu ráðs-
mennsku yðar —

12 Að stjórna málefnum fátækra 
og öllu því, sem tilheyrir bisk-
upsráðinu, bæði í landi Síonar og 
í landi Kirtlands —

13 Því að á mínum tíma helgaði 
ég land Kirtlands til gagns hinum 

heilögu hins hæsta og sem a stiku 
Síonar.

14 Því að fegurð Síonar og helgi 
verður að aukast, mörk hennar 
að færast út og stikur hennar að 
styrkjast. Já, sannlega segi ég yður, 
a Síon verður að rísa og klæðast 
b skrautklæðum sínum.

15 Þess vegna gef ég yður þetta 
boðorð, að þér bindist sáttmála-
böndum, og það skal gjört í sam-
ræmi við lögmál Drottins.

16 Sjá, hér í liggur einnig viska 
mín, yður til góðs.

17 Og þér skuluð vera a jafnir, eða 
með öðrum orðum, þér skuluð 
eiga jafnar kröfur til eignanna, til 
að auðvelda yður að annast ráðs-
mennsku yðar, sérhver maður í 
samræmi við þörf sína og nauð-
syn, svo fremi að þarfir hans séu 
réttmætar —

18 Og allt er þetta til heilla kirkju 
hins lifanda Guðs, svo að sérhver 
maður geti ávaxtað a talentur sínar, 
og sérhver maður geti áunnið sér 
fleiri talentur, já, hundraðfalt, sem 
leggja skal í b forðabúr Drottins, 
og verða þar almenn eign allrar 
kirkjunnar —

19 Sérhver maður beri hag ná-
unga síns fyrir brjósti og gjöri 
allt með einbeittu a augliti á dýrð 
Guðs.

20 Þessa a reglu hef ég sett yður 
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 21 a K&S 104:8–10.
 23 a Róm 12:19;  

Morm 3:15.
 24 a Lúk 12:32;  

K&S 64:3–5.  
LR Ríki Guðs eða ríki 

   himna.
83 1 a Jakbr 1:27.
 2 a 1 Tím 5:8.
 4 a Mósía 4:14.
 5 a K&S 78:3.  

LR Forðabúr.

 6 a LR Ekkja.
  b Mósía 4:16–26;  

He 4:11–13;  
K&S 42:30–39.  
LR Fátækur.

og þeim, sem á eftir yður koma, 
sem ævarandi reglu, svo fremi að 
þér syndgið ekki.

21 En við þá sál, sem syndgar 
gegn þessum sáttmála og herðir 
hjarta sitt gegn honum, skal 
breyta samkvæmt lögum kirkju 
minnar, og skal hún ofurseld 
a hirtingu Satans, fram að degi 
endurlausnarinnar.

22 Og sannlega segi ég yður nú, 

og í þessu er viska, aflið yður vina 
meðal mammons óréttlætisins, og 
þeir munu eigi tortíma yður.

23 Látið mig einan um dóminn, 
því að hann er minn og ég mun 
a endurgjalda. Friður sé með yður, 
blessanir mínar verða með yður.

24 Því að enn er a ríkið yðar og 
mun verða að eilífu, ef þér víkið 
eigi frá staðfestu yðar. Já, vissu-
lega. Amen.

83. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Independence, Miss-
ouri, 30. apríl 1832. Þessa opinberun meðtók spámaðurinn, er hann sat 
í ráði með bræðrunum.

1–4, Konur og börn eiga kröfu á 
eiginmenn sína og feður um fram-
færslu; 5–6, Ekkjur og munaðar-
leysingjar eiga kröfu á kirkjuna um 
framfærslu sína.

Sannlega, svo segir Drottinn til 
viðbótar lögum kirkjunnar, varð-
andi konur og börn, sem tilheyra 
kirkjunni og a misst hafa eigin-
menn sína eða feður:

2 Konur eiga a kröfu á eiginmenn 
sína um framfærslu, þar til eigin-
menn þeirra eru burtu teknir. Og 
séu þær ekki brotlegar, skulu þær 
eiga samfélag í kirkjunni.

3 En reynist þær ekki staðfastar, 

skulu þær ekki eiga samfélag í 
kirkjunni. Samt mega þær halda 
erfðahluta sínum í samræmi við 
lög landsins.

4 Öll a börn eiga kröfu á foreldra 
sína um framfærslu, þar til þau 
eru myndug.

5 Og eftir það eiga þau kröfu á 
kirkjuna, eða með öðrum orðum á 
a forðabúr Drottins, hafi foreldrar 
þeirra ekki tök á að veita þeim 
erfðahluta.

6 Og forðabúri skal við haldið 
með helgun kirkjunnar. Og séð 
skal fyrir a ekkjum og munaðar-
leysingjum, sem og b fátækum. 
Amen.
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84 1 a LR Bæn.
 2 a LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  b Post 3:19–21.
  c LR Heilagur.
  d Jes 2:2–5; 

   Hebr 12:22;  
Op 14:1;  
K&S 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Et 13:2–11;  
K&S 42:8–9; 45:66–67;  

TA 1:10.  
LR Nýja Jerúsalem.

 3 a K&S 57:3.
 4 a LR Nýja Jerúsalem.
  b LR Musteri, hús 

Drottins.

1–5, Nýja Jerúsalem og musterið 
munu reist í Missouri; 6–17, Prest-
dæmislína frá Móse til Adams er 
gefin; 18–25, Æðra prestdæmið 
hefur lyklana að þekkingu Guðs; 26–
32, Lægra prestdæmið hefur lyklana 
að englaþjónustu og undirbúningi 
fagnaðarerindisins; 33–44, Menn 
öðlast eilíft líf fyrir eið og sáttmála 
prestdæmisins; 45–53, Andi Krists 
upplýsir menn, og veröldin liggur 
í synd; 54–61, Hinir heilögu verða 
að bera vitni um það sem þeir hafa 
meðtekið; 62–76, Þeir munu pré-
dika fagnaðarerindið, og tákn munu 
fylgja; 77–91, Öldungar skulu ferð-
ast án pyngju eða mals, og Drottinn 
mun sjá um þarfir þeirra; 92–97, 
Plágur og fordæming bíða þeirra sem 
hafna fagnaðarerindinu; 98–102, 
Hinn nýi söngur um endurlausn Sí-
onar gefinn; 103–110, Lát sérhvern 
mann standa í sínu eigin embætti og 
starfa í sinni eigin köllun; 111–120, 
Þjónar Drottins skulu boða viður-
styggð eyðingarinnar, sem verður á 
síðustu dögum.

Opinberun Jesú Krists til þjóns 

hans Josephs Smith yngri og 
sex öldunga, er þeir sameinuðu 
hjörtu sín og a hófu raust sína til 
upphæða.

2 Já, orð Drottins varðandi kirkju 
hans, sem stofnuð var á síðustu 
dögum til a endurreisnar fólks 
hans, eins og hann hefur talað 
um fyrir munn b spámanna sinna, 
og til samansöfnunar hans c heil-
ögu, sem standa skulu á d Síon-
fjalli, er verða skal borgin e Nýja  
Jerúsalem.

3 Sú borg skal reist, og hefst 
á a musterislóðinni, sem fingur 
Drottins hefur tilgreint á vestur-
mörkum Missouriríkis, og Joseph 
Smith yngri og aðrir, sem Drottinn 
hefur velþóknun á, hafa helgað.

4 Sannlega er þetta orð Drott-
ins, að hin a Nýja Jerúsalemborg 
skuli byggð með samansöfnun 
hinna heilögu, og hefjast á þessum 
stað, já, á b musterislóðinni, og skal 
það musteri reist í tíð þessarar 
kynslóðar.

5 Því að sannlega mun þessi kyn-
slóð ekki öll líða undir lok fyrr en 
hús verður reist Drottni, og ský 

84. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
22. og 23. september 1832. Þennan septembermánuð tóku öldungarnir 
að koma heim frá trúboði sínu í eystri fylkjunum og gefa skýrslu um 
störf sín. Opinberunin var gefin meðan þeir voru samankomnir á þess-
ari gleðistundu. Spámaðurinn nefndi hana opinberun um prestdæmið.
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 5 a K&S 45:67; 64:41–43; 
97:15–20; 109:12, 37.

 6 a LR Handayfirlagning.
  b LR Jetró.
 14 a LR Abraham.
  b LR Melkísedek.
  c LR Nói, patríarki í 

Biblíunni.
 15 a LR Enok.
 16 a LR Abel.
  b HDP Móse 5:29–32.
  c K&S 107:40–57.
  d LR Adam.

 17 a Al 13:1–19;  
Abr 2:9, 11.  
LR Melkísedeksprest-
dæmi.

 18 a LR Aron, bróðir Móse.
  b LR Aronsprestdæmið.
  c K&S 13.
 19 a K&S 63:23; 107:18–19.  

LR Leyndardómar 
Guðs.

  b Abr 1:2.
 20 a LR Helgiathafnir.
 21 a LR Prestdæmi;  

Vald.
 22 a K&S 67:11.
 23 a 2 Mós 19:5–11; 33:11.
  b LR Lausn frá synd.
  c 2 Mós 24:9–11;  

K&S 93:1.
 24 a 2 Mós 20:18–21; 32:8;  

5 Mós 9:23;  
1 Ne 17:30–31, 42.

  b Sálm 95:8;  
Hebr 3:8–11;  
Jakob 1:7–8;  
Al 12:36.

a mun hvíla á því, ský sem verða 
mun sjálf dýrð Drottins, og fylla 
húsið.

6 Og synir Móse, samkvæmt 
hinu heilaga prestdæmi, sem hann 
meðtók af a hendi tengdaföður síns 
b Jetró —

7  Og Jetró meðtók af hendi 
Kalebs —

8 Og Kaleb meðtók það af hendi 
Elíhú —

9 Og Elíhú af hendi Jeremí —
10 Og Jeremí af hendi Gaðs —
11 Og Gað af hendi Esaja —
12 Og Esaja meðtók það af hendi 

Guðs.
13 Esaja lifði einnig á dögum 

Abrahams og hlaut blessun 
hans —

14 Og a Abraham hlaut prest-
dæmið frá b Melkísedek, sem með-
tók það um ættlegg feðra sinna, 
allt til c Nóa —

15 Og frá Nóa til a Enoks um ætt-
legg feðra þeirra —

16 Og frá Enok til a Abels, sem 
drepinn var fyrir b fláttskap bróður 
síns og c meðtók prestdæmið 
samkvæmt boði Guðs af hendi 
föður síns d Adams, sem var fyrsti 
maðurinn —

17 Þetta a prestdæmi helst í kirkju 

Guðs með öllum kynslóðum og 
er án upphafs daganna eða loka 
áranna.

18  Og Drottinn veitti einnig 
a Aron og niðjum hans b prestdæmi 
í alla ættliði þeirra. Prestdæmi, 
sem einnig varir og c stenst að ei-
lífu, ásamt því prestdæmi, sem er 
eftir hinni helgustu reglu Guðs.

19 Og þetta æðra prestdæmi 
framkvæmir fagnaðarerindið 
og heldur lyklinum að a leyndar-
dómum ríkisins, já, lyklinum að 
b þekkingu Guðs.

20 Í a helgiathöfnum þess opin-
berast því kraftur guðleikans.

21 Og án helgiathafnanna og 
a valds prestdæmisins opinberast 
ekki hinn guðlegi kraftur mönnum 
í holdinu —

22 Því að án þessa getur enginn 
a maður séð ásjónu Guðs, já, föð-
urins, og haldið lífi.

23 Þetta kenndi a Móse Ísraels-
börnum greinilega í eyðimörkinni 
og reyndi af kostgæfni að b helga 
þjóð sína, svo að hún mætti c líta 
ásjónu Guðs —

24 En þeir a hertu hjörtu sín og 
fengu ei staðist návist hans, og þess 
vegna sór Drottinn í heilagri b reiði 
sinni, því að reiði hans var tendruð  
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 24 c ÞJS 2 Mós 34:1–2 
(Viðauki);  
4 Mós 14:23;  
Hebr 4:1–11.

 25 a 5 Mós 34:1–5.
  b LR Melkísedeksprest-

dæmi.
 26 a LR Aronsprestdæmið.
  b K&S 13.
  c K&S 107:20.
 27 a LR Iðrast, iðrun.
  b LR Skírn, skíra.
  c LR Fyrirgefning synda.
  d LR Móselögmál.

  e Hebr 7:11–16.
  f LR Jóhannes skírari.
  g Lúk 1:15.
 28 a Jes 40:3;  

Matt 3:1–3;  
Jóh 1:23.

  b Matt 28:18;  
Jóh 17:2;  
1 Pét 3:22;  
K&S 93:16–17.

 29 a K&S 107:5.
 31 a K&S 128:24.
  b K&S 57:3.
 32 a LR Dýrð.

  b Hebr 12:22;  
K&S 76:66; 84:2; 133:56.

  c LR Kirkja Jesú Krists.
 33 a LR Verðugur, verðleiki.
  b LR Prestdæmi.
  c LR Lausn frá synd.
 34 a Gal 3:29;  

Abr 2:9–11.  
LR Abraham — Niðjar 
Abrahams.

  b K&S 132:30–32.  
LR Sáttmáli Abrahams.

  c LR Kjörinn, hinir 
kjörnu.

gegn þeim, að þeir skyldu ekki 
c ganga inn til hvíldar hans meðan 
þeir væru í eyðimörkinni, þeirrar 
hvíldar, sem er fylling dýrðar 
hans.

25 Þess vegna tók hann a Móse 
frá þeim og einnig hið heilaga 
b prestdæmi —

26 En lægra a prestdæmið hélst, 
sem hefur b lykilinn að c þjón-
ustu engla og undirbúningi 
fagnaðarerindisins —

27 Og það fagnaðarerindi er boð-
skapur a iðrunar og b skírnar og 
c fyrirgefningar syndanna og d lög-
mál hinna e holdlegu boðorða, sem 
Drottinn í heilagri reiði sinni lét 
haldast í húsi Arons meðal Ísraels-
barna fram á tíma f Jóhannesar, sem  
Guð vakti upp og g fylltur var heil-
ögum anda strax frá móðurkviði.

28 Því að hann var skírður meðan 
hann var enn í bernsku, og eng-
ill Guðs vígði hann þessu valdi 
þegar hann var átta daga gam-
all, til að kollvarpa ríki Gyðinga 
og a gjöra beinar brautir Drottins 
frammi fyrir þjóð hans, og búa 
hana undir komu Drottins, sem 
allt b vald hefur fengið í hendur.

29 Og enn fremur eru embætti 

öldungs og biskups nauðsynlegir 
a viðaukar hins háa prestdæmis.

30 Og enn fremur eru embætti 
kennara og djákna nauðsynlegir 
viðaukar hins lægra prestdæmis, 
þess prestdæmis, sem veitt var 
Aron og sonum hans.

31 Eins og ég þess vegna sagði 
varðandi syni Móse — því að synir 
Móse og einnig synir Arons skulu 
færa þóknanlegar a gjafir og fórnir 
í húsi Drottins, því húsi, sem reist 
verður Drottni með þessari kyn-
slóð, á þeim helgaða b stað, sem ég 
hef útnefnt —

32 Og synir Móse og Arons skulu 
fyllast a dýrð Drottins á b Síonfjalli, 
í húsi Drottins, og þeir synir eruð 
þér og einnig margir aðrir, sem 
ég hef kallað og sent til að byggja 
upp c kirkju mína.

33 Því að hver sá, sem af a stað-
festu hlýtur þessi tvö b prest-
dæmi, sem ég hef talað um, og 
eflir köllun sína, er c helgaður af 
andanum til endurnýjunar lík-
ama sínum.

34  Þeir verða synir Móse og 
Arons og a niðjar b Abrahams, og 
kirkjan og ríkið og hinir c kjörnu 
Guðs.
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 36 a Matt 10:40–42;  
Lúk 10:16;  
K&S 112:20.

 37 a Jóh 13:20.
 38 a Lúk 12:43–44;  

Róm 8:32;  
Op 21:7;  
3 Ne 28:10;  
K&S 132:18–20.  
LR Upphafning.

 39 a LR Eiður og sáttmáli 
Prestdæmisins.

 41 a LR Fráhvarf.
  b K&S 76:34–38; 132:27.
 42 a K&S 84:88.
 43 a 1 Ne 15:23–25;  

K&S 1:14.
 44 a 5 Mós 8:3;  

Matt 4:4;  
K&S 98:11.

 45 a Sálm 33:4.  
LR Orð Guðs.

  b LR Sannleikur.
 46 a Jóh 1:9;  

K&S 93:2.
  b LR Ljós, ljós Krists;  

Samviska.
 48 a LR Innblástur, guðleg 

andagift.
  b LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli;  
Sáttmáli.

 49 a 1 Jóh 5:19.
  b LR Myrkur, andlegt.
 50 a Gal 4:9.
  b LR Synd.

35 Og einnig allir þeir, sem taka á 
móti þessu prestdæmi, taka á móti 
mér, segir Drottinn —

36 Því að sá, sem tekur á móti 
þjónum mínum, a tekur á móti 
mér —

37 Og sá, sem a tekur á móti mér, 
tekur á móti föður mínum —

38 Og sá, sem tekur á móti föður 
mínum, tekur á móti ríki föður 
míns. Fyrir því mun a allt, sem 
faðir minn á, verða honum gefið.

39 Og þetta er í samræmi við a eið 
þann og sáttmála, sem prestdæm-
inu tilheyra.

40 Allir þeir, sem þess vegna taka 
á móti prestdæminu, taka á móti 
þessum eiði og sáttmála föður 
míns, sem hann getur ekki rofið, 
né heldur verður því haggað.

41 En hver sá, sem a rýfur þennan 
sáttmála, eftir að hafa tekið á 
móti honum, og snýr að fullu frá 
honum, mun b hvorki hljóta fyr-
irgefningu syndanna í þessum 
heimi né í komanda heimi.

42 Og vei sé öllum þeim, sem 
ekki koma undir þetta prestdæmi, 
sem þér hafið veitt viðtöku og ég 
nú staðfesti yður, sem viðstaddir 
eruð í dag, með minni eigin rödd 
frá himnum. Og ég sjálfur hef falið 

hinum himnesku herskörum og 
a englum mínum ábyrgð á yður.

43 Og nú gef ég yður boð um að 
gæta yðar og af kostgæfni gefa 
a gaum að orðum eilífs lífs.

44 Því að þér skuluð a lifa sam-
kvæmt sérhverju orði, sem fram 
gengur af Guðs munni.

45 Því að a orð Drottins er sann-
leikur, og það sem er b sannleikur 
er ljós, og það sem er ljós er andi, 
já, andi Jesú Krists.

46 Og andinn gefur a sérhverjum 
manni b ljós, sem í heiminn kemur. 
Og andinn upplýsir sérhvern 
mann í heiminum, sem á rödd 
andans hlýðir.

47 Og sérhver maður, sem á rödd 
andans hlýðir, kemur til Guðs, já, 
föðurins.

48  Og faðirinn a fræðir hann 
um b sáttmálann, sem hann hefur 
endurnýjað og staðfest yður, sem 
veittur er yður yðar vegna, en ekki 
aðeins yðar vegna, heldur vegna 
alls heimsins.

49 Og allur a heimurinn liggur í 
synd og stynur undan b myrkrinu 
og undan fjötrum syndarinnar.

50 Og þannig getið þér vitað að 
þeir eru í a fjötrum b syndarinnar, 
að þeir koma ekki til mín.
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 52 a Jóh 10:27.
 53 a LR Heimur.
  b Róm 8:22;  

HDP Móse 7:48.
  c LR Veraldarhyggja.
 54 a LR Vantrú.
 55 a LR Hégómlegur, 

hégómi.
 57 a Jer 31:31–34.
  b LR Mormónsbók.
  c 1 Ne 13:40–41.

  d Jakbr 1:22–25;  
K&S 42:13–15.

 60 a K&S 18:34–36.
 61 a Dan 9:9.  

LR Fyrirgefa.
  b K&S 43:34; 88:121; 

100:7.
 62 a Mark 16:15;  

K&S 1:2–5.  
LR Trúboðsverk.

 63 a LR Postuli.

  b 3 Ne 15:24;  
K&S 50:41–42.

  c Jóh 15:13–15;  
K&S 93:45.

 64 a LR Sál.
  b Mark 16:15–16.  

LR Trú, trúa.
  c LR Fyrirgefning synda.
  d LR Gjöf heilags anda.
 65 a Mark 16:17–18.  

LR Tákn.

51 Því að hver sá, sem ekki kemur 
til mín, er í fjötrum syndarinnar.

52 Og hver sá, sem tekur ekki 
á móti rödd minni, þekkir ekki 
a rödd mína og er ekki minn.

53 Og þannig getið þér þekkt 
hinn réttláta frá hinum rangláta 
og að allur a heimurinn b stynur 
undan c synd og myrkri, jafnvel 
nú.

54 Og hugur yðar hefur áður fyrr 
verið myrkvaður vegna a vantrúar 
og vegna þess að þér hafið farið 
léttúðlega með það, sem þér hafið 
meðtekið —

55  En a léttúð sú og vantrú 
hefur leitt alla kirkjuna undir 
fordæmingu.

56 Og þessi fordæming hvílir á 
börnum Síonar, já, öllum.

57 Og þau skulu verða undir 
þessari fordæmingu þar til þau 
iðrast og minnast hins nýja a sátt-
mála, já, b Mormónsbókar og fyrri 
c boða, sem ég hef gefið þeim, ekki 
aðeins í orðum, heldur einnig 
d breyta samkvæmt því, sem ég 
hef skrifað —

58 Svo að þeir geti borið ávöxt, 
sem hæfir ríki föður þeirra. Að 
öðrum kosti bíður refsing og for-
dæming, sem úthellt verður yfir 
börn Síonar.

59 Því að eiga börn ríkisins að 

saurga heilagt land mitt? Sannlega 
segi ég yður, nei.

60 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, sem nú hlýðið á a orð mín, 
sem er rödd mín: Blessaðir eruð 
þér, svo sem þér veitið þessu 
viðtöku —

61 Því að ég a fyrirgef yður syndir 
yðar með þeim fyrirmælum — að 
þér með einbeittum huga séuð 
staðfastir í b hátíðleika yðar og 
bænaranda, og berið öllum heim-
inum vitnisburð um það, sem yður 
er gefið.

62 a Farið þess vegna út um allan 
heim. Og þangað sem þér getið 
eigi farið, skuluð þér senda, svo 
að vitnisburðurinn fari frá yður 
út um allan heim til sérhverrar 
skepnu.

63 Og hið sama og ég sagði post-
ulum mínum, já það segi ég yður, 
því að þér eruð a postular mínir, já, 
háprestar Guðs: Þér eruð þeir, sem 
faðirinn hefur b gefið mér, þér eruð 
c vinir mínir —

64 Það sem ég þess vegna sagði 
postulum mínum segi ég einnig 
yður, að sérhver a sál, sem b trúir 
orðum yðar og er skírð í vatni til 
c fyrirgefningar syndanna, skal 
taka á móti d heilögum anda.

65 Og þessi a tákn munu fylgja 
þeim sem trúa:
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 66 a LR Verk.
 67 a Matt 17:14–21.
 68 a LR Lækna, lækningar.
 71 a Mark 16:18;  

Post 28:3–9;  
K&S 24:13; 124:98–100.

 73 a K&S 105:24.  

LR Drambsemi.
 74 a 2 Ne 9:23;  

K&S 76:50–52.  
LR Skírn, skíra —  
Nauðsynleg.

  b Jóh 3:18.
 78 a Matt 10:9–10;  

K&S 24:18.
 79 a K&S 31:5.
 80 a LR Trúboðsverk.
  b LR Fagnaðarerindi.
  c Lúk 21:18.
 81 a Matt 6:25–28.

66 Í mínu nafni munu þeir vinna 
mörg undursamleg a verk —

67 Í mínu a nafni munu þeir reka 
út djöfla —

68  Í mínu nafni munu þeir 
a lækna sjúka —

69 Í mínu nafni munu þeir ljúka 
upp augum hins blinda og eyrum 
hins daufa —

70 Og tunga hins dumba mun 
mæla —

71 Og þó að einhver gefi þeim 
a eitur, mun þá eigi saka —

72 Og eitur nöðrunnar mun ekki 
hafa kraft til að vinna þeim mein.

73 En boð gef ég þeim, að þeir 
skulu hvorki a hreykja sér af þessu 
né segja það heiminum, því að 
þetta er yður gefið til gagns og til 
sáluhjálpar.

74 Sannlega, sannlega segi ég 
yður: Þeir sem ekki trúa orðum 
yðar og ekki eru a skírðir í vatni 
í mínu nafni til fyrirgefningar 
synda sinna, svo að þeir geti öðl-
ast heilagan anda, skulu b dæmdir 
verða og eigi koma í ríki föður 
míns, þar sem faðir minn og ég 
erum.

75 Og þessi opinberun til yðar, 
og þetta boðorð, er í gildi frá þess-
ari stundu um allan heim, og fagn-
aðarerindið er til allra, sem ekki 
hafa veitt því viðtöku.

76  En sannlega segi ég við 
alla þá, sem fengið hafa ríkið í 
hendur  — frá yður verður að 

prédika það fyrir þeim, svo að 
þeir iðrist fyrri illverka. Því að þeir 
skulu átaldir fyrir ill og vantrúa 
hjörtu, og bræður yðar í Síon fyrir 
uppreisn sína gegn yður, þegar ég 
sendi yður.

77 Og enn segi ég yður, vinir 
mínir, því að héðan af kalla ég 
yður vini: Mér þykir æskilegt að 
gefa yður þessi fyrirmæli, svo að 
þér verðið eins og vinir mínir voru 
á þeim tíma, þegar ég var með 
þeim og ferðaðist um og prédik-
aði fagnaðarerindið með krafti 
mínum —

78 Því að ég leyfði þeim hvorki 
að hafa a pyngju né mal, né heldur 
tvo kyrtla.

79 Sjá, ég sendi yður til að reyna 
heiminn, og verður er verkamað-
urinn a launa sinna.

80 Og sérhver maður, sem fer 
og a prédikar þennan b fagnaðar-
boðskap ríkisins og er áfram trúr 
í öllu, skal hvorki þreytast eða 
formyrkvast í huga, né í líkama, 
limum eða liðamótum. Og ekki 
skal eitt c hár af höfði hans falla 
til jarðar án þess að eftir því verði 
tekið. Og þá skal hvorki hungra 
né þyrsta.

81  Hafið þess vegna ekki 
a áhyggjur af morgundeginum, 
hvað þér eigið að eta eða hvað 
þér eigið að drekka eða hverju þér 
skuluð klæðast.

82   Gef ið  gaum að l i l jum 
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 83 a LR Faðir á himnum.
  b Matt 6:8.
 84 a Matt 6:34.
 85 a Matt 10:19–20;  

Lúk 12:11–12;  
K&S 100:6.

  b 2 Ne 31:20;  
Al 17:2–3;  
K&S 6:20; 11:21–26.  

LR Íhuga, ígrunda.
  c LR Kenna, kennari — 

Kennsla með 
andanum.

 86 a Matt 24:44–46;  
K&S 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a LR Trúboðsverk.
 88 a Matt 10:40; Jóh 13:20.

  b K&S 84:42.  
LR Englar.

 90 a Matt 10:42;  
Mark 9:41.

 91 a Jóh 13:35.
 92 a Matt 10:14;  

Lúk 9:5;  
K&S 60:15.

 96 a LR Alvaldur.

vallarins, hversu þær vaxa. Hvorki 
vinna þær né spinna, og þó eru 
ríki heimsins í allri dýrð sinni ekki 
svo búin sem ein þeirra.

83 Því að a faðir yðar, sem er á 
himnum, b veit að þér þarfnist alls 
þessa.

84 Látið þess vegna morgundeg-
inum eftir a áhyggjur sínar.

85 Ekki skuluð þér heldur fyrir-
fram hafa áhyggjur af því a hvað 
þér eigið að segja, heldur b varð-
veitið lífsins orð stöðugt í huga 
yðar, og einmitt á þeirri stundu 
munu yður c gefin þau þeirra, sem 
mæld verða hverjum manni.

86 Þess vegna skal enginn yðar 
á meðal — því að þessi fyrirmæli 
eru til allra hinna a staðföstu, sem 
Guð kallar í kirkjunni til helgrar 
þjónustu — sem fer til að kunn-
gjöra fagnaðarerindi ríkisins, taka 
með sér pyngju eða mal frá þess-
ari stundu.

87 Sjá, ég a sendi yður til að ávíta 
heiminn fyrir öll óréttlát verk hans 
og fræða hann um dóm, sem í 
vændum er.

88 Og hjá hverjum þeim, sem 
a veitir yður viðtöku, mun ég 
einnig vera, því að ég mun fara 
fyrir yður. Ég mun verða yður til 
hægri handar og til þeirrar vinstri, 
og andi minn mun vera í hjörtum 

yðar og b englar mínir umhverfis 
yður, yður til stuðnings.

89 Hver, sem tekur á móti yður, 
tekur á móti mér, og sá hinn sami 
mun gefa yður fæði og klæði og 
fjármuni.

90 Og sá, sem gefur yður fæði, 
klæði eða fjármuni, mun í engu 
a glata launum sínum.

91 En sá, sem eigi gjörir slíkt, 
er ekki lærisveinn minn. Þannig 
getið þér þekkt a lærisveina mína.

92 Farið burt frá þeim, sem ekki 
veitir yður viðtöku, og a laugið 
fætur yðar í einrúmi, já, með vatni, 
hreinu vatni, hvort heldur heitt 
er eða kalt, og berið föður yðar, 
sem er á himni, vitnisburð um 
það, og snúið ekki aftur til þess  
manns.

93 Og gjörið svo í öllum þeim 
þorpum eða borgum sem þér 
komið í.

94 Leitið þó af kostgæfni og 
hlífist ei. En vei sé því húsi, þorpi 
eða borg, sem hafnar yður eða 
orðum yðar eða vitnisburði yðar 
um mig.

95 Vei, segi ég aftur, sé því húsi, 
þorpi eða borg, sem hafnar yður 
eða orðum yðar eða vitnisburði 
yðar um mig —

96 Því að ég, hinn a almáttugi, hef 
lagt hendur mínar yfir þjóðirnar 
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 96 b K&S 1:13–14.
  c LR Ranglátur, ranglæti.
 97 a Matt 24:22.
 98 a Jes 52:8.
  b Sálm 96:1;  

Op 15:3;  
K&S 25:12; 133:56.  
LR Syngja.

 99 a Op 5:9; K&S 43:29.
  b LR Ísrael.

  c LR Kjör;  
Náð.

  d LR Sáttmáli Abrahams.
 100 a Op 20:2–3;  

K&S 43:31; 45:55; 
88:110.

  b Ef 1:10;  
K&S 27:13.

  c K&S 45:11–14;  
HDP Móse 7:62–64.  

LR Síon.
  d K&S 76:102; 88:96.
 101 a LR Jörð.
  b LR Dýrð.
 102 a LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
  b LR Friður.
 104 a K&S 51:8–9, 12–13.
 105 a LR Fátækur — Fátækt 

efnislegra gæða.

til að b refsa þeim fyrir c ranglæti 
þeirra.

97 Og plágur munu herja og þær 
munu ekki af jörðunni teknar, fyrr 
en ég hef fullnað verk mitt, sem 
með hraði skal a lokið í réttlæti —

98 Ekki fyrr en allir, sem eftir 
verða, þekkja mig, já, frá þeim 
lægsta til hins æðsta, og munu 
fylltir þekkingu á Drottni og sjá 
a augliti til auglitis, og hefja upp 
raust sína og einum rómi b syngja 
þennan nýja söng, og segja:

99 Drottinn hefur aftur fært oss 
Síon,

Drottinn hefur a endurleyst þjóð 
sína, b Ísrael,

samkvæmt c náðarkjöri,
sem trúin og d sáttmáli feðra þeirra 

kom til leiðar.
100 Drottinn hefur endurleyst 

þjóð sína,
og Satan er a bundinn og tíminn ei 

lengur til.
Drottinn hefur sameinað allt í b eitt.
Drottinn hefur leitt c Síon niður 

ofan frá.
Drottinn hefur d leitt Síon upp 

neðan frá.
101 a Jörðin hefur haft fæðing-

arhríðir og borið fram styrk 
sinn,

og sannleikurinn hefur fest rætur 
í brjósti hennar,

og himnarnir hafa brosað við 
henni;

og hún er íklædd b dýrð Guðs síns;
því að hann stendur mitt á meðal 

þjóðar sinnar.
102 Dýrð og heiður og vald og 

máttur
tileinkist Guði vorum, því að hann 

er fullur a miskunnar,
réttvísi, náðar, sannleika og b friðar,
alltaf og að eilífu. Amen.

103 Og sannlega, sannlega segi 
ég yður enn, að æskilegt er að 
allir þeir, sem fara og kunngjöra 
ævarandi fagnaðarerindi mitt og 
fá fé að gjöf og fjölskyldur eiga, 
sendi þeim það eða noti það í 
þeirra þágu, eins og Drottinn leið-
beinir þeim, því að slíkt er mér 
þóknanlegt.

104 Og allir þeir, sem engar 
fjölskyldur eiga og fá a fé, skulu 
senda það til biskupsins í Síon 
eða biskupsins í Ohio, svo að 
hægt sé að helga það til prent-
unar og birtingar opinber-
ananna, og til uppbyggingar  
Síonar.

105 Og gefi einhver yðar yfirhöfn 
eða klæðnað, takið þá hið gamla 
og gefið það a fátækum og haldið 
fagnandi leiðar yðar.

106 Og sé einhver maður yðar 
á meðal sterkur í andanum, skal 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 84:97–106175



 106 a LR Samfélag.
  b LR Hógvær, hógværð.
 107 a LR Aronsprestdæmið.
 110 a 1 Kor 12:12–23.
 111 a LR Háprestur.
  b LR Prestur, 

Aronsprestdæmi.
  c LR Djákni.
  d LR Kennari í 

Aronsprestdæminu.
  e LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
 112 a LR Velferð.
  b K&S 56:16.
 113 a K&S 90:22.
 114 a K&S 1:13–14.
 115 a Lúk 13:35.
 116 a LR Treysta.

  b Sálm 22:5; 1 Pét 2:6.
  c Matt 10:29–31.
 118 a Dan 2:44–45.
  b Jóel 2:10;  

K&S 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
LR Síðustu dagar, síðari 
dagar;  
Tákn tímanna.

hann a taka með sér þann, sem 
óstyrkur er, svo að hann megi 
uppbyggjast í fullri b hógværð og 
verða einnig styrkur.

107 Takið þess vegna með yður 
þá, sem vígðir eru hinu a lægra 
prestdæmi, og sendið þá á undan 
yður til að setja yður mót, greiða 
veginn og sækja þau mót, sem þér 
getið eigi sótt.

108 Sjá, á þennan hátt byggðu 
postular mínir til forna upp kirkju 
mína.

109 Lát þess vegna sérhvern 
mann standa í stöðu sinni og starfa 
í sinni eigin köllun, og höfuðið 
skal ekki segja við fæturna, að það 
þarfnist þeirra ekki, því að hvernig 
fær líkaminn staðið án fótanna.

110 Líkaminn hefur einnig þörf 
fyrir hvern a lim, svo að allir geti 
uppbyggst saman og kerfið hald-
ist fullkomið.

111 Og sjá, a háprestarnir skulu 
ferðast og einnig öldungarnir 
og einnig lægri b prestarnir, en 
c djáknarnir og d kennararnir skulu 
tilnefndir til að e vaka yfir kirkj-
unni og vera helgir fastaþjónar 
kirkjunnar.

112 Og biskupinn, Newel K. 
Whitney, skal einnig ferðast um 
meðal allra safnaðanna og leita 
uppi hina fátæku og a annast þarfir 
þeirra með því að b auðmýkja hina 
ríku og dramblátu.

113 Hann skal einnig ráða a erind-
reka til að annast veraldleg mál 
undir sinni stjórn.

114 Engu að síður skal biskupinn 
fara til New York-borgar, einnig til 
Albany-borgar og einnig til borg-
arinnar Boston, og aðvara íbúa 
þessara borga hárri raustu með 
hljómi fagnaðarerindisins um þá 
a eyðingu og fullkomnu upplausn, 
sem bíður þeirra, ef þeir hafna 
þessu.

115 Því að ef þeir hafna því, er 
dagur dóms þeirra í nánd og hús 
þeirra mun í a eyði lagt.

116 Hann skal setja a traust sitt á 
mig og á engan hátt verða sér til 
b smánar. Og eitt c hár á höfði hans 
mun ekki falla til jarðar án þess að 
eftir því verði tekið.

117 Og sannlega segi ég við yður, 
aðra þjóna mína: Farið eftir því 
sem aðstæður yðar leyfa í hinum 
ýmsu köllunum yðar, til hinna 
stóru og markverðu borga og 
þorpa og ávítið heiminn í réttlæti 
fyrir alla óréttláta og óguðlega 
breytni og setjið skýrt og greini-
lega fram eyðingu viðurstyggð-
arinnar á síðustu dögum.

118 Því að með yður, segir Drott-
inn almáttugur, mun ég a rífa niður 
ríki þeirra. Ég mun ekki aðeins 
b hrista jörðina, heldur skal stjörnu-
hvolfið skjálfa.

119 Því að ég, Drottinn, hef rétt 
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 119 a K&S 1:12, 35–36;  
29:9–11; 45:59.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b LR Þúsundáraríkið.
 120 a LR Alfa og Ómega.

85 1 a K&S 21:1; 47:1; 69:3–6.
  b K&S 42:30–35.
 3 a LR Helgun, 

helgunarlögmál.
  b LR Tíund, 

tíundargreiðslur.

  c Mal 3:10–11, 17;  
K&S 97:25–26.

 5 a LR Lífsins bók.
 6 a 1 Kon 19:11–12;  

He 5:30–31; 3 Ne 11:3–7.
  b Hebr 4:12.

út hönd mína til að koma kröftum 
himins á hreyfingu. Þér getið eigi 
séð það nú, en innan tíðar skuluð 
þér sjá það og vita að ég er, og að 

ég mun a koma og b ríkja með þjóð 
minni.

120 Ég er a Alfa og Ómega, upp-
hafið og endirinn. Amen.

85. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
27. nóvember 1832. Þessi kafli er útdráttur úr bréfi spámannsins til 
Williams W. Phelps, sem bjó í Independence, Missouri. Opinberunin 
svarar spurningum varðandi þá heilögu, sem fluttust til Síonar, en 
höfðu ekki fylgt því boðorði að helga eigur sínar og þar af leiðandi ekki 
fengið arfleifð sína samkvæmt fastri reglu kirkjunnar.

1–5, Arfleifð í Síon fæst með helgun; 6–
12, Einn máttugur og sterkur mun gefa 
hinum heilögu arfleifð þeirra í Síon.

Það er skylda ritara Drottins, sem 
hann hefur útnefnt, að skrá sögu 
og almenna a kirkjuskýrslu um 
allt, sem gerist í Síon, og um alla 
þá sem b helga eigur sínar og fá 
löglegan arfshlut frá biskupi —

2 Og einnig um lífsmáta þeirra, 
trú og störf, og einnig fráhvarf 
þeirra sem hverfa frá, eftir að hafa 
fengið arf sinn.

3 Það er andstætt vilja og boði 
Guðs, að skráð verði með fólki 
Guðs, nöfn þeirra, sem ekki hljóta 
arfleifð sína með a helgun, í sam-
ræmi við lögmál þau sem hann 
hefur gefið, svo að hann geti 
krafið fólk sitt um b tíund til að 
búa það undir dag c refsingar og  
brennu.

4 Né heldur skal ættartala þeirra 
geymd eða höfð þar sem hana 
megi finna í einhverri skýrslu 
kirkjunnar eða sögu hennar.

5 Hvorki nöfn þeirra né nöfn 
feðra þeirra, né nöfn barna þeirra, 
skulu finnast í a lögmálsbók Guðs, 
segir Drottinn hersveitanna.

6 Já, svo segir hin a lága, hljóðláta 
rödd, sem hvíslar og b smýgur í 
gegnum allt og iðulega fær bein 
mín til að skjálfa þegar hún opin-
berast, og segir:

7 Og svo ber við, að ég, Drottinn 
Guð, mun senda einn máttugan 
og sterkan, sem heldur veldis-
sprotanum í hendi sér, íklæddur 
ljósi sér til hlífðar, og munnur 
hans mun mæla orð, eilíf orð, um 
leið og brjóst hans verður upp-
spretta sannleikans, til að koma 
reglu á hús Guðs, og úthluta með 
hlutkesti arfleifð hinna heilögu, 
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en nöfn þeirra, feðra þeirra og 
barna finnast skráð í lögmálsbók 
Guðs —

8 En sá maður, sem Guð hefur 
kallað og útnefnt, og réttir fram 
hönd sína til að stilla a örk Guðs, 
mun falla fyrir sverði dauðans líkt 
og tré, sem lostið er skærri eldingu.

9 Og allir þeir, sem ekki finn-
ast skráðir í a minningabókinni, 
munu enga arfleifð fá á þeim degi, 
heldur munu þeir sundurhöggnir 
og hlutur þeirra mun útnefndur 
meðal hinna vantrúuðu, þar sem 
er b grátur og gnístran tanna.

10 Þetta tala ég ekki af sjálfum 

mér. Það sem Drottinn þess vegna 
talar, mun hann einnig uppfylla.

11 Og þeir, sem eru af hinu háa 
prestdæmi, og eins þeir, sem eru 
af hinu lægra prestdæmi eða með-
limir, sem ekki eiga nöfn sín skráð 
í a lögmálsbókinni eða sem hafa 
b fallið frá eða verið c útilokaðir úr 
kirkjunni, munu ekki finna arfleifð 
sína á meðal hinna heilögu hins 
æðsta á þeim degi —

12 Þess vegna skal við þá breytt 
sem við börn prestsins, eins og 
skrifað stendur í öðrum kapítula, 
sextugasta og fyrsta og sextugasta 
og öðru versi Esrabókar.

 8 a 2 Sam 6:6–7;  
1 Kro 13:9–10.  
LR Sáttmálsörkin.

 9 a 3 Ne 24:16;  
HDP Móse 6:5–6.  
LR Minningabókin.

  b K&S 19:5.
 11 a LR Lífsins bók.
  b LR Fráhvarf.
  c LR Brottvikning.
86 1 a Matt 13:6–43;  

K&S 101:64–67.

 3 a Op 17:1–9.  
LR Babel, Babýlon.

  b Op 12:6, 14.
 4 a LR Síðustu dagar, síðari 

dagar.
 5 a K&S 38:12.

86. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
6. desember 1832. Þessi opinberun var gefin meðan spámaðurinn las 
yfir og lagfærði handrit sitt að þýðingu á Biblíunni.

1–7, Drottinn skýrir dæmisög-
una um hveitið og illgresið; 8–11, 
Hann útskýrir prestdæmisbless-
anir til þeirra, sem eru lögerfingjar 
í holdinu.

Sannlega, svo segir Drottinn 
við ykkur, þjóna mína, varðandi 
a dæmisöguna um hveitið og 
illgresið:

2 Sjá, sannlega segi ég, akurinn 
var heimurinn og postularnir voru 
sáðmenn frækornsins —

3  Og þegar þeir voru sofn-
aðir, kom hinn mikli ofsóknari 

kirkjunnar, hinn fráfallni, hóran, 
sjálf a Babýlon, sem lætur allar 
þjóðir bergja af bikar sínum, og í 
hjarta hennar situr og ríkir óvinur-
inn, sjálfur Satan — sjá, hann sáir 
illgresinu og þess vegna kæfir ill-
gresið hveitið og flæmir b kirkjuna 
út í eyðimörkina.

4 En sjá, á a síðustu dögum, já, nú 
þegar Drottinn er farinn að senda 
út orð sitt og sprotarnir spretta 
upp og eru enn viðkvæmir —

5 Sjá, sannlega segi ég yður: 
a Englarnir hrópa á Drottin dag 
og nótt, og eru reiðubúnir og bíða 
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eftir að verða sendir til að b upp-
skera akrana —

6  En Drottinn segir við þá: 
Reytið ekki upp illgresið meðan 
sprotarnir eru enn viðkvæmir 
(því að vissulega er trú yðar 
veik), svo að þér tortímið ekki 
hveitinu einnig.

7 Lát þess vegna hveitið og ill-
gresið vaxa saman þar til upp-
skeran er fullsprottin. Þá skuluð 
þér fyrst tína hveitið frá illgres-
inu. Og eftir að hveitinu hefur 
verið safnað, sjá og tak eftir, skal 
illgresið bundið í bindin og akur-
inn brenndur.

8 Svo segir Drottinn þess vegna 
við yður, sem a prestdæmið hefur 

haldist með gegnum ættlegg feðra 
yðar —

9 Því að þér eruð a lögerfingjar 
í holdinu og hafið verið b huldir 
heiminum með Kristi í Guði —

10 Þess vegna hefur líf yðar og 
prestdæmið varað og verður að 
haldast með yður og ætt yðar fram 
að a endurreisn allra hluta, sem 
talað hefur verið um fyrir munn 
allra hinna heilögu spámanna frá 
upphafi heimsins.

11 Blessaðir eruð þér þess vegna, 
ef þér haldið áfram í gæsku minni 
og verðið Þjóðunum a ljós, og 
með prestdæminu frelsari þjóðar 
minnar, b Ísraels. Drottinn hefur 
sagt það. Amen.

 5 b LR Uppskera.
 8 a K&S 113:8.  

LR Melkísedeksprest-
dæmi.

 9 a Abr 2:9–11.  
LR Sáttmáli Abrahams.

  b Jes 49:2–3.
 10 a Post 3:19–21.  

LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 11 a Jes 49:6.
  b K&S 109:59–67.

87 1 a K&S 130:12–13.
 2 a Jóel 3:9–16;  

Matt 24:6–7;  
K&S 45:26, 63; 63:33.

87. KAFLI
Opinberun og spádómur um stríð, gefið með spámanninum Joseph Smith, 
í eða nálægt Kirtland, Ohio, 25. desember 1832. Á þessum tíma voru í 
Bandaríkunum miklar deilur um þrælahald og afnám Suður Karólínu 
á alríkistollum. Saga Josephs Smith segir, að„útlit fyrir róstur á meðal 
þjóðanna“ virtust spámanninum „sýnilegri en það hafði áður verið, 
síðan kirkjan hóf ferð sína úr óbyggðunum.“

1–4, Sagt fyrir um stríð milli Norð-
urríkjanna og Suðurríkjanna; 5–8, 
Miklar hörmungar munu koma yfir 
alla íbúa jarðar.

Sannlega, svo segir Drottinn 
um styrjaldir, sem fljótlega munu 
verða og hefjast með uppreisn 
a Suður-Karólínu, sem að lokum 

mun leiða til dauða og vansældar 
margra sálna:

2 Og sá tími kemur, að a styrjöld 
hvolfist yfir allar þjóðir og á upp-
tök sín á þessum stað.

3 Því að sjá, Suðurríkin munu 
snúast gegn Norðurríkjunum og 
Suðurríkin munu kalla á aðrar 
þjóðir, jafnvel þjóð Stóra-Bretlands, 
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 3 a K&S 45:68–69.
 4 a K&S 134:12.
 6 a K&S 29:14–21; 45:49.
  b JS — M 1:29.
  c LR Aga.

  d LR Heimur — 
Heimsendir.

 7 a Et 8:22–24.
  b Jakbr 5:4;  

K&S 88:2; 95:7.

 8 a Matt 24:15;  
K&S 45:32; 101:21–22.

  b Op 3:11.

eins og það nefnist, og þau munu 
einnig kalla á fleiri þjóðir sér til 
varnar gegn öðrum þjóðum, og 
þá mun a styrjöld hvolfast yfir allar 
þjóðir.

4 Og svo ber við að mörgum 
dögum liðnum, að a þrælar, sem 
eru vígbúnir og herþjálfaðir, munu 
rísa gegn húsbændum sínum.

5 Og svo ber einnig við, að þeir 
sem eftir standa í landinu munu 
vígbúast, fullir heiftar, og hrella 
Þjóðirnar sárlega.

6 Og þannig munu íbúar jarðar-
innar a trega vegna sverðsins og 
blóðsúthellingar, og með b hung-
ursneyð, plágu, jarðskálfta og 

þrumum himins og einnig kröft-
ugum og ógurlegum eldingum 
munu íbúar jarðar finna heilaga 
og réttláta reiði, og c agandi hönd 
almáttugs Guðs, þar til hin fyrir-
búna eyðing hefur bundið d enda 
á allar þjóðir —

7 Svo að hróp hinna heilögu og 
a blóð hinna heilögu berist ekki 
lengur frá jörðunni til eyrna Drott-
ins b hersveitanna um refsingu yfir 
óvinum þeirra.

8 a Standið þess vegna á heilögum 
stöðum og haggist ekki, þar til 
dagur Drottins kemur, því að sjá, 
hann kemur b skjótt, segir Drott-
inn. Amen.

88. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
27. og 28. desember 1832 og 3. janúar 1833. Spámaðurinn nefnir hana 
„‚Olífulaufið,‘ . . . tínt af Paradísartrénu, friðarboðskapur Drottins til 
okkar.“ Opinberunin var gefin eftir að háprestar á ráðstefnu báðu „hver 
í sínu lagi og upphátt til Drottins, að hann opinberaði okkur vilja sinn 
varðandi uppbyggingu Síonar.“

1–5, Hinir heilögu, sem staðfastir 
eru, hljóta huggarann, sem er fyr-
irheitið um eilíft líf; 6–13, Öllu er 
stjórnað og stýrt með ljósi Krists; 
14–16, Upprisan kemur fyrir endur-
lausnina; 17–31, Hlýðni við himneskt, 
yfirjarðneskt, eða jarðneskt lögmál 
býr menn undir samsvarandi ríki og 
dýrðir; 32–35, Þeir sem vilja haldast 
í synd verða áfram saurugir; 36–41, 
Öll ríki stjórnast af lögmálum; 42–45, 

Guð hefur gefið öllu lögmál; 46–50, 
Maðurinn mun skynja sjálfan Guð; 
51–61, Dæmisagan um manninn, 
sem sendi þjóna sína út á akurinn 
og vitjaði þeirra allra; 62–73, Nálg-
ist Drottin og þér munuð sjá ásjónu 
hans; 74–80, Helgið yður og kennið 
hvert öðru kenningar ríkisins; 81–85, 
Sérhver maður, sem fengið hefur við-
vörun skal aðvara náunga sinn; 86–
94, Tákn, náttúruhamfarir og englar 
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greiða veginn fyrir komu Drottins; 
95–102, Englabásúnur kalla fram hina 
dánu í réttri röð; 103–116, Englabás-
únur boða endurreisn fagnaðarerind-
isins, fall Babýlonar, og orrustu hins 
mikla Guðs; 117–126, Leitið fræðslu, 
reisið hús Guðs (musteri), og íklæðist 
böndum kærleikans; 127–141, Reglur 
um skóla spámannanna gefnar, þar á 
meðal um helgiathöfnina, laugun fóta.

Sannlega, svo segir Drottinn við 
yður, sem safnast hafið saman til að 
meðtaka vilja hans varðandi yður:

2 Sjá, þetta er Drottni yðar þókn-
anlegt og englarnir a fagna yfir 
yður. b Velgjörningur bæna yðar 
hefur borist upp til eyrna Drott-
ins c hersveitanna og er skráður 
í d nafnabók hinna helguðu, já, 
þeirra, sem tilheyra hinum himn-
eska heimi.

3 Þess vegna sendi ég yður nú 
annan a huggara, já, yður vinum 
mínum, svo að hann geti búið í 
hjörtum yðar, já, b heilagan anda 
fyrirheitsins, þann sama hugg-
ara sem ég lofaði lærisveinum 
mínum, eins og skráð er í vitnis-
burði Jóhannesar.

4 Þessi huggari er fyrirheitið, 
sem ég gef yður um a eilíft líf, sjálfa 
b dýrð hins himneska ríkis —

5 En dýrð þess er dýrð kirkju 

a frumburðarins, já, Guðs hins 
alheilagasta, fyrir son hans Jesú 
Krist —

6 a Hann, sem sté til upphæða og 
b sté einnig neðar öllu, og c skynj-
aði þannig alla hluti, svo að hann 
gæti í öllu og með öllu verið d ljós 
sannleikans —

7 Sannleikans, sem ljómar. Þetta 
er a ljós Krists. Hann er einnig í 
sólinni og ljósi sólarinnar og sá 
kraftur, sem hún var b gjörð með.

8 Hann er einnig í tunglinu og 
er ljós tunglsins og sá kraftur, sem 
það var gjört með —

9 Og einnig ljós stjarnanna og 
sá kraftur, sem þær voru gjörðar 
með —

10 Og einnig jörðin og kraftur 
hennar, já, jarðarinnar, sem þér 
a standið á.

11 Og ljósið, sem ljómar og lýsir 
yður, er frá honum, sem lýsir upp 
augu yðar, það sama ljós, sem 
lífgar a skilning yðar —

12  Það a l jós ,  sem kemur 
úr návist Guðs til að b fylla 
ómælisgeiminn —

13 Ljósið, sem er í a öllu og gefur 
öllu b líf, sem er c lögmálið, er öllu 
stjórnar, sjálfur kraftur Guðs, sem 
situr í hásæti sínu, sem hvílir við 
brjóst eilífðarinnar, sem er mitt í 
öllu.

88 2 a Lúk 15:10.
  b Post 10:1–4.  

LR Bæn.
  c Jakbr 5:4; K&S 95:7.
  d LR Lífsins bók.
 3 a Jóh 14:16.
  b K&S 76:53.  

LR Heilagur andi 
fyrirheitsins.

 4 a K&S 14:7.
  b LR Himnesk dýrð.

 5 a LR Frumburður.
 6 a LR Jesús Kristur.
  b K&S 122:8.  

LR Friðþægja, friðþæging.
  c LR Alvitur.
  d K&S 93:2, 8–39.  

LR Ljós, ljós Krists;  
Sannleikur.

 7 a Moró 7:15–19;  
K&S 84:45.

  b 1 Mós 1:16.  

LR Skapa, sköpun.
 10 a HDP Móse 2:1.
 11 a LR Skilningur.
 12 a LR Ljós, ljós Krists.
  b Jer 23:24.
 13 a Kól 1:16–17.
  b 5 Mós 30:20;  

K&S 10:70.
  c Job 38;  

K&S 88:36–38.  
LR Lögmál.
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14 Sannlega segi ég yður nú, að 
fyrir a endurlausnina, sem fyrir 
yður er gjörð, verður upprisa frá 
dauðum að veruleika.

15 Og a andinn og b líkaminn eru 
c sál mannsins.

16 Og a upprisa frá dauðum er 
endurlausn sálarinnar.

17 Og endurlausn sálarinnar er 
frá honum, sem allt lífgar, en í 
hjarta hans er ákvarðað, að hinir 
a fátæku og b hógværu á c jörðunni 
skulu erfa hana.

18 Þess vegna verður að hreinsa 
hana af öllu óréttlæti, svo að hún 
verði undir hina a himnesku dýrð 
búin —

19 Því að þegar hún hefur fyllt 
mæli sköpunar sinnar, mun hún 
krýnd með a dýrð, já, með návist 
Guðs föðurins —

20 Og líkamar hins himneska 
ríkis a eignast hana alltaf og að 
eilífu, því að í þeim b tilgangi var 
hún gjörð og sköpuð og í þeim 
tilgangi eru þeir c helgaðir.

21 Og þeir, sem ekki helgast 
fyrir það lögmál, sem ég hef gefið 
yður, sjálft lögmál Krists, verða 
að erfa annað ríki, já, hið yfir-
jarðneska ríki eða hið jarðneska  
ríki.

22 Því að sá, sem ekki fær stað-
ist a lögmál himneska ríkisins, fær 
ekki staðist himneska dýrð.

23 Og sá, sem ekki fær staðist 
lögmál yfirjarðnesks ríkis, fær ekki 
staðist a yfirjarðneska dýrð.

24 Og sá, sem ekki fær staðist 
lögmál jarðnesks ríkis, fær ekki 
staðist a jarðneska dýrð. Þess 
vegna er hann ekki hæfur neins 
dýrðarríkis. Þess vegna verður 
hann að dvelja í ríki, sem ekki er 
dýrðarríki.

25 Og sannlega segi ég yður 
enn, a jörðin stenst lögmál himn-
esks ríkis, því að hún fyllir mæli 
sköpunar sinnar og brýtur ekki 
lögmálið —

26 Þess vegna mun hún a helguð. 
Já, þó að hún b deyi mun hún lífguð 
aftur og skal standast kraft þann, 
sem lífgar hana, og hinir c réttlátu 
munu d erfa hana.

27 Því að þótt þeir deyi, munu 
þeir einnig a rísa upp aftur, b and-
legur líkami.

28 Þeir, sem eiga himneskan 
anda, hljóta þann sama líkama 
og var náttúrlegur líkami, já, þér 
munuð hljóta líkama yðar og 
a dýrð yðar verður sú dýrð sem 
líkami yðar er b lífgaður með.

 14 a LR Endurlausnaráætl-
unin;  
Friðþægja, friðþæging.

 15 a LR Andi;  
Maður, menn — 
Maður, andabarn 
himnesks föður.

  b LR Líkami.
  c 1 Mós 2:7.  

LR Sál.
 16 a Al 11:42.  

LR Upprisa.
 17 a LR Fátækur.
  b LR Hógvær, hógværð.

  c LR Jörð — Lokaástand 
jarðar.

 18 a LR Himnesk dýrð.
 19 a K&S 130:7–9.
 20 a K&S 38:20.
  b HDP Móse 1:39.  

LR Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

  c LR Lausn frá synd.
 22 a K&S 105:5.
 23 a LR Yfirjarðnesk dýrð.
 24 a LR Jarðnesk dýrð.

 25 a LR Jörð.
 26 a LR Jörð — Lokaástand 

jarðar.
  b LR Heimur — 

Heimsendir.
  c 2 Pét 3:11–14.  

LR Réttlátur, réttlæti.
  d Matt 5:5;  

K&S 45:58; 59:2; 63:49.
 27 a LR Upprisa.
  b 1 Kor 15:44.
 28 a LR Lokadómur.
  b K&S 43:32; 63:51; 

101:31.
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29 Þér, sem lífgaðir eruð með 
hluta hinnar a himnesku dýrðar, 
munuð hljóta þá sömu, jafnvel 
fyllingu hennar.

30 Og þeir, sem lífgaðir eru með 
hluta hinnar a yfirjarðnesku dýrðar, 
munu hljóta þá sömu, jafnvel fyll-
ingu hennar.

31 Og einnig þeir, sem lífgaðir 
eru með hluta a jarðneskrar dýrðar, 
munu hljóta þá sömu, jafnvel fyll-
ingu hennar.

32 Og þeir, sem eftir eru, munu 
einnig a lífgaðir verða. Engu að 
síður munu þeir snúa aftur á sinn 
stað, til að njóta þess, sem þeir eru 
b fúsir til að taka á móti, þar eð þeir 
voru ekki fúsir til að njóta þess, 
sem þeir gætu hafa hlotið.

33 Því að hvað gagnar það mann-
inum, ef gjöf er honum gefin og 
hann veitir gjöfinni ekki viðtöku? 
Sjá, hann gleðst ekki yfir því, sem 
honum er gefið, né heldur gleðst 
sá, sem gjöfina gefur.

34 Og enn, sannlega segi ég yður: 
Það sem með lögmáli stjórnast er 
einnig varðveitt með lögmáli og 
fullkomnað og a helgað með hinu 
sama.

35 Það, sem a brýtur lögmál og 
stenst ekki með lögmáli, heldur 

reynir að setja sér sitt eigið lög-
mál og kýs að lifa í synd, og lifir 
algjörlega í synd, getur hvorki 
helgast með lögmáli né með b misk-
unn, c réttvísi eða dómi. Þess vegna 
verða þeir áfram d óhreinir.

36  Öllum ríkjum er gefið 
lögmál —

37 Og a ríkin eru mörg, því að 
ekkert rúm finnst án ríkis, og ekk-
ert ríki, stórt eða smátt, finnst án 
rúms.

38 Og hverju ríki er gefið a lögmál 
og hverju lögmáli fylgja ákveðin 
takmörk og einnig skilyrði.

39 Allir þeir, sem ekki hlíta þeim 
a skilyrðum, b réttlætast eigi.

40 Því að a vitsmunir laðast að 
vitsmunum. b Vísdómur meðtekur 
vísdóm. c Sannleikur umlykur 
sannleik. d Dyggð elskar dyggð. 
e Ljós laðast að ljósi. Miskunn hefur 
f samúð með miskunn og krefst 
þess sem hennar er. Réttvísin 
heldur stefnu sinni og gjörir kröfu 
til þess sem hennar er. Dómur 
gengur frammi fyrir ásjónu hans, 
sem situr í hásætinu og stjórnar 
öllu og framkvæmir allt.

41 Hann a skynjar allt og allt er 
frammi fyrir honum og allt er 
umhverfis hann. Og hann er ofar 

 29 a LR Himnesk dýrð;  
Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

 30 a LR Yfirjarðnesk dýrð.
 31 a LR Jarðnesk dýrð.
 32 a Al 11:41–45.
  b LR Sjálfræði.
 34 a LR Lausn frá synd.
 35 a LR Uppreisn.
  b LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
  c LR Réttvísi.
  d Op 22:11;  

1 Ne 15:33–35;  
2 Ne 9:16;  
Al 7:21.

 37 a K&S 78:15.
 38 a K&S 88:13.
 39 a K&S 130:20–21.
  b LR Réttlæting, réttlæta.
 40 a LR Vitsmunir, 

vitsmunaverur.

  b LR Viska.
  c LR Sannleikur.
  d LR Dyggð.
  e LR Ljós, ljós Krists.
  f LR Samúð, 

meðaumkun.
 41 a 1 Jóh 3:20;  

1 Ne 9:6;  
2 Ne 9:20;  
K&S 38:1–3.  
LR Alvitur.
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öllu og í öllu og með öllu og um-
hverfis allt, og allt er frá honum 
og af honum, sjálfum Guði, alltaf 
og að eilífu.

42 Og sannlega segi ég yður enn: 
Hann hefur gefið öllu lögmál, sem 
stjórnar hreyfingu þess á sínum 
a tíma og sínu skeiði —

43  Og brautir  þeirra  eru 
ákveðnar, já, brautir himna og 
jarðar, sem umlykja jörðina og 
allar reikistjörnurnar.

44 Og þau gefa hvert a öðru ljós á 
sínum tíma og sínu skeiði, í mín-
útum þeirra og stundum, dögum 
þeirra og vikum, mánuðum þeirra 
og árum — allt er þetta b eitt ár hjá 
Guði, en ekki hjá mönnum.

45  Jörðin svífur á vængjum 
sínum og a sólin veitir birtu sína á 
daginn og tunglið veitir birtu sína 
á nóttunni og stjörnurnar veita 
einnig birtu sína, um leið og þau 
svífa á vængjum sínum í dýrð 
sinni, mitt í b krafti Guðs.

46 Við hvað skal ég líkja þessum 
ríkjum, svo að þér fáið skilið?

47 Sjá, allt eru þetta ríki, og sér-
hver maður, sem hefur séð eitt-
hvert þeirra eða hið minnsta 
þeirra, hefur a séð Guð hreyfa sig 
í hátign sinni og veldi.

48 Ég segi yður, hann hefur séð 
hann. Hann sem kom til sinna 
a eigin, en engu að síður tóku þeir 
ekki á móti honum.

49 a Ljósið skín í myrkrinu og 
myrkrið skynjar það ekki. Þó mun 

sá dagur koma er þér munuð 
b skynja sjálfan Guð, lífgaðir í 
honum og af honum.

50 Þá munuð þér vita, að þér 
hafið séð mig, að ég er, og að ég 
er hið sanna ljós, sem í yður er, og 
að þér eruð í mér. Annars fengjuð 
þér eigi þrifist.

51 Sjá, ég vil líkja þessum ríkjum 
við mann, sem á akur, og hann 
sendi þjóna sína út á akurinn til 
að stinga hann upp.

52 Og hann sagði við þann fyrsta: 
Far þú og vinn á akrinum og á 
fyrstu stundu mun ég koma til 
þín og þú munt sjá gleði ásjónu 
minnar.

53 Og hann sagði við annan: Far 
þú einnig út á akurinn og á ann-
arri stundu mun ég vitja þín með 
gleði ásjónu minnar.

54 Og einnig við þann þriðja 
sagði hann: Ég mun vitja þín —

55 Og við þann fjórða og þannig 
áfram til hins tólfta.

56 Og herra akursins fór til hins 
fyrsta á fyrstu stundu og dvaldi 
með honum alla þá stund, og 
hann gladdist við ljós ásjónu 
herra síns.

57 Og síðan yfirgaf hann þann 
fyrsta, svo að hann gæti einnig 
vitjað annars og hins þriðja og 
fjórða og þannig til hins tólfta.

58 Og þannig meðtóku þeir allir 
ljós ásjónu herra síns, sérhver 
maður á sinni stundu og á sínum 
tíma, og á sínu skeiði —

 42 a Dan 2:20–22;  
Abr 3:4–19.

 44 a LR Ljós, ljós Krists.
  b Sálm 90:4; 2 Pét 3:8.
 45 a 1 Mós 1:16; Abr 4:16.

  b K&S 88:7–13.
 47 a Al 30:44;  

HDP Móse 1:27–28; 
6:63;  
Abr 3:21.

 48 a Jóh 1:11; 3 Ne 9:16;  
K&S 39:1–4.

 49 a K&S 6:21; 50:23–24; 
84:45–47.

  b Jóh 17:3; K&S 93:1, 28.
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 59 a Matt 20:1–16.
 61 a K&S 76:24.
 62 a K&S 84:63; 93:45.
  b LR Íhuga, ígrunda.
  c Jes 55:6; Jakbr 1:5;  

K&S 46:7.
 63 a Sak 1:3; Jakbr 4:8;  

Op 3:20.
  b 1 Kro 28:9; Et 12:41;  

K&S 101:38.
  c K&S 4:7; 49:26.
 64 a LR Bæn.

  b K&S 18:18; 46:28–30.
 65 a Jakbr 4:3.
  b K&S 63:7–11.
 66 a Jes 40:3; 1 Ne 17:13;  

Al 5:37–38;  
K&S 128:20.

  b LR Heilagur andi;  
Ljós, ljós Krists.

  c LR Sannleikur.
 67 a Matt 6:22;  

Lúk 11:34–36;  
K&S 82:19.

  b Jóh 7:18.
  c Okv 28:5; K&S 93:28.  

LR Dómgreind, 
dómgreindargáfa.

 68 a LR Lausn frá synd.
  b LR Hugur.
  c K&S 67:10–13; 93:1; 

97:15–17.
 69 a Matt 12:36;  

Mósía 4:29–30;  
Al 12:14.

  b K&S 59:15; 88:121.

59 Byrjað á þeim fyrsta og þannig 
til hins a síðasta, og frá þeim síð-
asta til hins fyrsta og frá þeim 
fyrsta til hins síðasta —

60 Sérhver maður í sinni röð, þar 
til stund hans var liðin, já, eins og 
herra hans hefur boðið honum, svo 
að herra hans megi dýrðlegur verða 
í honum og hann í herra sínum, svo 
að þeir megi allir dýrðlegir verða.

61 Við þessa dæmisögu vil ég 
því líkja öllum þessum ríkjum og 
a íbúum þeirra — sérhverju ríki á 
sinni stundu og á sínum tíma og 
á sínu skeiði, já, eins og Guð hefur 
ákvarðað.

62 Og sannlega segi ég yður enn, 
a vinir mínir, ég læt yður þessi orð 
eftir til að b íhuga í hjörtum yðar, 
með því boði, sem ég gef yður, 
að þér c ákallið mig meðan ég er 
nálægur —

63 a Nálgist mig og ég mun nálg-
ast yður. b Leitið mín af kostgæfni 
og þér munuð c finna mig. Biðjið og 
yður mun gefast, knýið á og fyrir 
yður mun upplokið verða.

64 Hvað sem þér a biðjið föður-
inn um í mínu nafni, og yður er 
b gagnlegt, það mun yður gefast —

65 Og biðjið þér einhvers, sem 
yður er ekki a gagnlegt, mun það 
snúast yður til b fordæmingar.

66  Sjá, það sem þér heyrið 
er sem a rödd þess, er hrópar í 
óbyggðinni  — í óbyggðinni 
vegna þess að þér getið ekki 
séð hann — rödd mín, vegna 
þess að rödd mín er b andi. Andi 
minn er sannleikur. c Sannleik-
urinn varir og hefur engan endi, 
og sé hann í yður mun hann  
þrífast.

67 Og sé auglit yðar a einbeitt á 
b dýrð mína, mun allur líkami yðar 
fyllast ljósi og ekkert myrkur skal 
í yður búa. Og sá líkami, sem er 
fullur af ljósi c skynjar allt.

68  a Helgið yður því, svo að 
b hugur yðar beinist eingöngu að 
Guði, og þeir dagar koma, er þér 
c sjáið hann, því að hann mun af-
hjúpa ásjónu sína fyrir yður og 
það gjörir hann á sínum tíma og 
á sinn hátt og samkvæmt sínum 
eigin vilja.

69 Munið hið mikla og síðasta 
fyrirheit, sem ég hef gefið yður. 
Varpið langt frá yður a hégóm-
legum hugsunum og öfgafullum 
b hlátri.

70 Haldið kyrru fyrir, haldið 
kyrru fyrir á þessum stað og boðið 
til hátíðarsamkomu, já, fyrstu 
verkamannanna í þessu síðasta 
ríki.
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 71 a LR Vara við, viðvörun.
 74 a Matt 20:1, 16.
  b 3 Mós 20:7–8;  

3 Ne 19:28–29;  
K&S 50:28–29; 133:62.

  c LR Hreint og óhreint.
  d Et 12:37.
 75 a LR Faðir á himnum;  

Guð, guðdómur — 
Guð faðirinn;  

Maður, menn — 
Maður, andabarn 
himnesks föður.

 76 a LR Bæn.
  b LR Fasta.
 77 a LR Kenna, kennari.
  b LR Kenning Krists.
 78 a LR Náð.
  b K&S 88:118; 90:15; 

93:53.

 79 a LR Himinn.
  b LR Stríð.
 81 a LR Vitna, bera vitni.
  b K&S 63:58.  

LR Vara við, viðvörun.
 83 a Al 37:35.
  b 5 Mós 4:29–31;  

Jer 29:12–14;  
K&S 54:10.

71 Og lát þá, sem þeir hafa a að-
varað á ferðum sínum, ákalla 
Drottin og íhuga um stund þá 
viðvörun, sem þeir hafa fengið.

72 Sjá, og tak eftir, ég mun ann-
ast hjarðir yðar og mun vekja upp 
öldunga og senda þeim.

73 Sjá, ég mun hraða verki mínu 
þegar að því kemur.

74 Og ég gef yður, fyrstu a verka-
mönnunum í þessu síðasta ríki, 
boð um að safnast saman og 
skipuleggja yður, undirbúa yður 
og b helga yður. Já, hreinsa hjörtu 
yðar, c lauga hendur yðar og fætur 
fyrir mér, svo að ég geti gjört yður 
d hreina —

75 Svo að ég geti borið a föð-
urnum og Guði yðar og Guði 
mínum vitni um, að þér séuð 
hreinir af blóði þessarar ranglátu 
kynslóðar, og geti, þegar ég vil, 
uppfyllt fyrirheitið, þetta mikla 
og síðasta fyrirheit, sem ég hef 
gefið yður.

76 Ég gef yður einnig boð um 
að halda áfram í a bæn og b föstu 
héðan í frá.

77 Og ég gef yður boð um að 
a fræða hvert annað um b kenningu 
ríkisins.

78 Kennið af kostgæfni og a náð 
mín verður með yður, svo að þér 

megið enn betur b fræddir verða 
um fræðisetningar, reglur, kenn-
ingu og lögmál fagnaðarerindis-
ins, um allt er lýtur að Guðs ríki 
og yður er gagnlegt að skilja —

79 Bæði um það, sem er á a himni 
og á jörðu og undir jörðu. Það sem 
var, það sem er, það sem brátt 
mun verða, það sem er heima og 
það sem er að heiman, um b styrj-
aldir og glundroða þjóðanna og 
dómana, sem á landinu hvíla, og 
einnig þekkingu á löndum og  
ríkjum —

80 Svo að þér séuð í öllu reiðu-
búnir, þegar ég sendi yður aftur 
til að efla þá köllun, sem ég hef 
kallað yður til, og það ætlunar-
verk, sem ég hef falið yður.

81 Sjá, ég sendi yður til að bera 
a vitni og aðvara fólkið, og hverjum 
manni sem fengið hefur viðvörun 
ber að b aðvara náunga sinn.

82 Þess vegna eru þeir án afsök-
unar og syndir þeirra falla á þeirra 
eigin höfuð.

83  Sá, sem a árla b leitar mín, 
mun finna mig og ekki verða eftir 
skilinn.

84  Haldið þess vegna kyrru 
fyrir og vinnið ötullega, svo að 
þér getið orðið fullkomnir í þeirri 
helgu þjónustu yðar, að fara út á 
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 84 a JS — S 1:41.
  b Jes 8:16–17.
 85 a Matt 24:15.
  b K&S 11:15.
  c 1 Ne 12:10–11;  

Jakob 1:19; 2:2;  
K&S 112:33.  
LR Hreinn, hreinleiki.

 86 a Mósía 5:8.  
LR Lýðfrelsi.

  b Jóh 8:36.  
LR Frjáls, frelsi;  
Sjálfræði.

  c Gal 5:1.
  d LR Synd.
  e Job 17:9;  

Sálm 24:4;  
Al 5:19.

 87 a Jes 13:4–13.
  b K&S 43:18.
  c Jóel 2:10;  

K&S 45:42; 133:49.
  d Op 6:12.
  e Jóel 3:15.
 89 a K&S 45:33.
 90 a Op 8:5;  

K&S 43:17–25.
 91 a K&S 45:26.
 92 a Op 8:13;  

K&S 133:17.
  b Matt 25:1–13;  

K&S 33:17; 133:10, 19.
 93 a Matt 24:30;  

Lúk 21:25–27.  
LR Tákn tímanna.

 94 a 1 Ne 13:4–9.
  b LR Djöfull — Kirkja 

djöfulsins.
  c Op 17:5.

meðal a Þjóðanna í síðasta sinn, 
allir þeir sem munnur Drottins 
nefnir, til að b binda lögmálið og 
innsigla vitnisburðinn og búa hina 
heilögu undir stund dómsins, sem 
koma skal —

85 Svo að sálir þeirra fái umflúið 
heilaga reiði Guðs, a eyðingu við-
urstyggðarinnar, sem bíður hinna 
ranglátu, bæði í þessum heimi og í 
komanda heimi. Sannlega segi ég 
yður: Látið þá, sem ekki eru fyrstu 
öldungarnir, halda áfram í vín-
garðinum, þar til munnur Drottins 
b kallar þá, því að tími þeirra er enn 
ekki inni. Klæði þeirra eru ekki 
c hrein af blóði þessarar kynslóðar.

86 Standið fast við það a frelsi, 
sem gjört hefur yður b frjálsa. 
c Flækið yður ekki í d synd, heldur 
haldið höndum yðar e hreinum, 
þar til Drottinn kemur.

87 Því að innan fárra daga mun 
a jörðin b skjálfa og veltast fram og 
aftur eins og drukkinn maður. 
Og c sólin mun hylja ásjónu sína 
og neita að gefa birtu, og tunglið 
mun baðað d blóði, og e stjörnurnar 
fyllast mikilli reiði og varpa sér 
niður eins og fíkja, sem fellur  
af fíkjutré.

88 Og eftir vitnisburð yðar fellur 
heilög og réttlát reiði yfir fólkið.

89 Því að eftir vitnisburð yðar 
kemur vitnisburður a jarðskjálft-
anna, sem framkalla mun stunur 
á jörðunni miðri, og menn munu 
falla til jarðar og eigi fá staðið.

90 Og einnig kemur vitnisburður 
með a rödd þrumunnar og rödd 
eldingarinnar og rödd fellibylsins 
og rödd sjávaröldunnar, sem hefur 
sig upp og slítur af sér bönd sín.

91 Og allt verður í a uppnámi. Og 
hjörtu mannanna munu vissulega 
bregðast þeim, því að allir verða 
slegnir ótta.

92 Og a englar munu fljúga um 
miðhimininn og hrópa hárri 
raustu og þeyta básúnur Guðs 
og segja: Búið yður, búið yður, ó, 
íbúar jarðar, því að dómur Guðs 
vors er kominn. Sjá, og tak eftir, 
b brúðguminn kemur. Gangið út 
til móts við hann.

93 Og samstundis mun birtast 
a mikið tákn á himni og allir munu 
sjá það saman.

94 Og annar engill mun þeyta 
básúnu sína og segja: Sú a mikla 
b kirkja, c móðir viðurstyggðarinnar, 
sem lét allar þjóðir teyga reiðivín 
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 94 d Op 14:8.
  e Matt 13:38.
  f K&S 64:23–24;  

101:23–25.  
LR Jörð — Hreinsun 
jarðar.

 95 a K&S 38:12.
  b Op 6:14.
  c LR Síðari koma Jesú 

Krists.

 96 a 1 Þess 4:16–17.
 97 a K&S 29:13; 45:45–46; 

133:56.  
LR Upprisa.

 98 a 1 Kor 15:23.
 99 a K&S 76:73; 138:8.  

LR Sáluhjálp fyrir hina 
dánu.

  b 1 Pét 4:6.
 100 a Op 20:12–13;  

Al 11:41;  
K&S 43:18; 76:85.

  b LR Fordæma, 
fordæming.

 101 a Op 20:5.
  b LR Þúsundáraríkið.
 102 a LR Óhreinindi.
 103 a Op 14:6–7.  

LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

d saurlifnaðar síns, sem ofsækir 
hina heilögu Guðs og úthellir 
blóði þeirra — hún, sem situr 
yfir mörgum vötnum og á eyjum 
sjávarins — sjá, hún er e illgresi 
jarðar. Hún er bundin í bindin. 
Bönd hennar eru gjörð sterk og 
enginn maður fær leyst þau. Þess 
vegna bíður hún f brennunnar. Og 
hann mun þeyta básúnu sína bæði 
hátt og lengi, og allar þjóðir munu 
heyra hana.

95 Og a þögn mun ríkja á himni 
í hálfa stund, og strax á eftir 
verður fortjaldi himins svipt frá, 
eins og samanvöfðu b bókfelli sem 
opnast, og c ásjóna Drottins mun 
afhjúpuð —

96 Og hinir heilögu, sem lifandi 
eru á jörðu, munu glæddir verða 
og a hrifnir upp til móts við hann.

97  Og þeir, sem sofið hafa í 
gröfum sínum, munu a koma fram, 
því að grafir þeirra opnast, og þeir 
munu einnig hrifnir upp til móts 
við hann mitt í stoðum himins —

98 Þeir eru Krists, a frumgróðinn, 
þeir sem fyrstir munu niður stíga 
með honum, og þeir sem á jörð-
unni eru og í gröfum sínum, sem 
fyrstir eru hrifnir upp til móts við 
hann, og allt er þetta með hljóm-
inum frá básúnu engils Guðs.

99 Og eftir þetta mun annar eng-
ill hljóma og það er önnur bás-
únan, og þá kemur endurlausn 
þeirra, sem tilheyra Kristi við 
komu hans, sem meðtekið hafa 
hlut sinn í því a varðhaldi, sem 
þeim er fyrirbúið, svo að þeir 
fengju meðtekið fagnaðarerindið 
og yrðu b dæmdir sem menn í 
holdinu.

100 Og enn mun önnur básúna 
hljóma, sem er þriðja básúnan, 
og þá koma a andar þeirra manna, 
sem dæmast eiga og eru undir 
b fordæmingu —

101 Og þetta eru þeir, sem eftir 
eru af hinum a látnu og þeir lifa 
ekki aftur fyrr en b þúsund árin 
eru liðin, ekki fyrr en við enda-
lok jarðar.

102  Og önnur básúna mun 
hljóma, sem er fjórða básúnan, 
og segja: Á meðal þeirra, sem bíða 
skulu fram á hinn mikla og síðasta 
dag, já, allt til enda, eru þeir, sem 
áfram verða a óhreinir.

103  Og önnur básúna mun 
hljóma, sem er fimmta básúnan, 
sem er fimmti engillinn, er flytur 
hinn a ævarandi fagnaðarboð-
skap — og flýgur um miðhim-
ininn, til allra þjóða, kynkvísla, 
tungna og lýða —
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104 Og þetta verður hljómur bás-
únu hans, er segir öllum lýðum, 
bæði á himni og á jörðu og þeim 
sem undir jörðu eru — því að 
a hvert eyra skal heyra það og hvert 
kné b beygja sig og hver tunga við-
urkenna, þegar þeir hlýða á bás-
únuhljóminn, sem segir: c Óttist 
Guð og gefið honum, sem í há-
sætinu situr, dýrðina alltaf og að 
eilífu, því að stund dóms hans er 
upp runnin.

105 Og enn mun annar engill 
þeyta básúnu sína, sem er sjötti 
engillinn, og segja: Hún er a fallin, 
hún, sem lét allar þjóðir teyga af 
reiðivíni saurlifnaðar síns. Hún er 
fallin, fallin!

106 Og enn mun annar engill 
þeyta básúnu sína, sem er sjöundi 
engillinn, og segja: Því er lokið, 
því er lokið! a Guðslambið hefur 
b sigrað og c troðið vínþröngina 
aleinn, já, vínþröng hinnar áköfu 
og heilögu reiði almáttugs Guðs.

107  Og þá munu englarnir 
krýndir dýrð máttar hans og 
hinir a heilögu fyllast b dýrð hans 
og hljóta c arf sinn og gerðir d jafnir 
honum.

108 Og þá mun fyrsti engillinn 
aftur þeyta básúnu sína í eyru allra 
sem lifa og a opinbera leyniverk 
manna og máttug verk Guðs á 
b fyrsta árþúsundinu.

109 Og þá mun annar engillinn 
þeyta básúnu sína og opinbera 
leyniverk manna og hugsanir og 
áform hjartna þeirra og máttug 
verk Guðs á öðru árþúsundinu —

110 Og þannig áfram, þar til sjö-
undi engillinn mun þeyta básúnu 
sína. Og hann mun standa á landi 
og á hafi og sverja þess eið í nafni 
hans, sem í hásætinu situr, að a tím-
inn sé ei lengur. Og b Satan mun 
bundinn, hinn gamli höggormur, 
sem kallast djöfullinn, og mun 
ekki leystur í c þúsund ár.

111 En þá mun hann a leystur 
skamma hríð, svo að hann geti 
safnað saman herjum sínum.

112 Og a Míkael, sjöundi eng-
illinn, sjálfur erkiengillinn, mun 
safna saman herjum sínum, já, 
hersveitum himins.

113 Og djöfullinn mun safna 
saman herjum sínum, já, her-
sveitum heljar og mun ganga til 
orrustu við Míkael og hersveitir 
hans.

114 Og þá verður a orrusta hins 
mikla Guðs, og djöflinum og 
herjum hans verður vísað burt á 
sinn stað, svo að þeir hafi aldrei 
aftur vald yfir hinum heilögu.

115 Því að Míkael mun heyja orr-
ustu þeirra og sigra þann, sem 
a sækist eftir hásæti þess, sem í 
hásætinu situr, já, lambsins.

 104 a Op 5:13.
  b Jes 45:23; Fil 2:9–11.
  c LR Lotning;  

Ótti — Ótti við Guð.
 105 a Op 14:8;  

K&S 1:16.
 106 a LR Guðslambið.
  b 1 Kor 15:25.
  c Jes 63:3–4;  

Op 19:15;  
K&S 76:107; 133:50.

 107 a LR Heilagur.
  b LR Himnesk dýrð.
  c LR Upphafning.
  d K&S 76:95.
 108 a Al 37:25; K&S 1:3.
  b K&S 77:6–7.
 110 a K&S 84:100.

  b Op 20:1–3; 1 Ne 22:26;  
K&S 101:28.  
LR Djöfull.

  c LR Þúsundáraríkið.
 111 a K&S 29:22; 43:30–31.
 112 a LR Míkael.
 114 a Op 16:14.
 115 a Jes 14:12–17;  

HDP Móse 4:1–4.
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 116 a LR Lausn frá synd;  
Upphafning.

  b Op 21:4;  
Al 11:45; 12:18;  
K&S 63:49.  
LR Ódauðlegur, 
ódauðleiki.

 117 a K&S 109:6.
 118 a LR Viska.
  b K&S 88:76–80.  

LR Kenna, kennari.

  c K&S 55:4; 109:7, 14.
 119 a K&S 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
LR Musteri, hús 
Drottins.

 121 a K&S 43:34; 100:7.
  b K&S 59:15; 88:69.
  c LR Holdlegur.
  d LR Drambsemi.
 123 a LR Elska, ást.
  b LR Ágirnd.

 124 a LR Iðjulaus, iðjuleysi.
  b K&S 64:7–10.  

LR Illt umtal.
 125 a LR Kærleikur.
  b LR Friður.
 126 a LR Bæn.
  b K&S 1:12.
 127 a LR Skóli spámannanna.
  b LR Embætti, 

embættismaður.

116 Þetta er dýrð Guðs og hinna 
a helguðu, og þeir munu ekki 
framar sjá b dauðann.

117 Sannlega segi ég yður þess 
vegna, a vinir mínir, boðið til há-
tíðarsamkomu yðar, eins og ég 
hef boðið yður.

118 Og þar eð ekki eiga allir 
trú, skuluð þér af kostgæfni leita 
a vísdómsorða og b kenna þau hver 
öðrum. Já, leitið að vísdómsorðum 
í hinum bestu c bókum. Sækist eftir 
fræðslu með námi og einnig með 
trú.

119 Komið reglu á líf yðar. Gjörið 
allt gagnlegt til reiðu og stofnið 
a hús, já, hús bænar, hús föstu, hús 
trúar, hús fræðslu, hús dýrðar, hús 
reglu, hús Guðs —

120 Svo að innganga yðar verði 
í nafni Drottins, að útganga yðar 
verði í nafni Drottins, að allar 
kveðjur yðar verði í nafni Drott-
ins, með upplyftum örmum í átt 
til hins æðsta.

121 a Látið þess vegna af öllu létt-
úðarhjali yðar, af öllum b hlátri, af 
öllum c lostafullum þrám yðar, af 
öllu d drambi yðar og kæruleysi og 
af öllum ranglátum verkum yðar.

122 Tilnefnið kennara yðar á 
meðal og gætið þess að allir taki 
ekki til máls samtímis, heldur tali 

einn í einu og allir hlusti á orð 
hans. Þannig, að þegar allir hafa 
lokið máli sínu, hafi allir upp-
byggst af öllum og allir njóti sama 
réttar.

123 Sjáið svo um að þér a elskið 
hver annan. Látið af b ágirnd. 
Lærið að miðla hver öðrum eins 
og fagnaðarerindið ætlast til.

124 Látið af a iðjuleysi. Verið ei 
framar óhrein. Hættið að b gagn-
rýna hvert annað. Sofið ei framar 
lengur en nauðsyn krefur. Gangið 
snemma til hvílu, svo að þér 
þreytist ekki. Rísið árla úr rekkju, 
svo að líkami yðar og hugur  
glæðist.

125  Og umfram allt, klæðist 
bandi a kærleikans, sem kyrt-
ill væri, bandi fullkomnunar og 
b friðar.

126 a Biðjið ávallt, svo að þér látið 
ekki hugfallast fram að b komu 
minni. Sjá og tak eftir, ég kem 
skjótt og tek yður til mín. Amen.

127 Og enn fremur, varðandi 
reglu fyrir það hús, sem ætlað 
er forsætisráði a skóla spámann-
anna, sem settur er á stofn þeim 
til fræðslu í öllu því, sem þeim 
er gagnlegt, já, öllum b embætt-
ismönnum kirkjunnar,  eða 
með öðrum orðum þeim, sem 
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kallaðir eru til helgrar þjónustu 
í kirkjunni, allt frá háprestum til  
djákna —

128 Og þessi regla skal vera á 
húsi forsætisráðs skólans: Sá, sem 
tilnefndur er forseti eða kennari, 
skal vera á sínum stað í því húsi, 
sem honum verður ætlað.

129 Þess vegna skal hann koma 
fyrstur í hús Guðs, á þann stað, 
þar sem söfnuðurinn í húsinu 
getur heyrt orð hans skýrt og 
greinilega, án þess að tala þurfi 
hárri röddu.

130 Og þegar hann kemur inn í 
hús Guðs, því að hann skal vera 
fyrstur í húsið — sjá, þetta er fag-
urt, svo að hann sýni fordæmi —

131 Hann skal falla á kné og 
a fórna bæn sinni til Guðs, til tákns 
eða minningar um hinn ævarandi 
sáttmála.

132 Og þegar einhver kemur inn 
á eftir honum, skal kennarinn rísa 
á fætur og með upplyftum örmum 
beint til himins heilsa bróður 
sínum eða bræðrum með þessum 
orðum:

133 Ert þú bróðir eða eruð þið 
bræður? Ég heilsa þér í nafni 
Drottins Jesú Krists til tákns eða 
minningar um hinn ævarandi 
sáttmála, en í þeim sáttmála tek 
ég ykkur í a samfélag, með þeirri 
föstu ákvörðun, óhagganlegri 
og óbreytanlegri, að vera vinur 
ykkar og b bróðir, fyrir náð Guðs 
og með böndum kærleikans, og 

fara flekklaus og með þakkargjörð 
eftir öllum boðorðum Guðs alltaf 
og að eilífu. Amen.

134 Og sá, sem óverðugur reyn-
ist þessarar kveðju, skal ekki eiga 
stað meðal yðar, því að þér skuluð 
ekki leyfa að hús mitt a saurgist af 
honum.

135 Og sá, sem inn kemur og 
er staðfastur gagnvart mér og er 
bróðir, eða séu þeir bræður, skal 
heilsa forsetanum eða kennar-
anum með upplyftum örmum til 
himins, með þessari sömu bæn og 
sáttmála, eða segja amen til tákns 
um það sama.

136 Sjá, sannlega segi ég yður: 
Þetta er yður til eftirbreytni, þegar 
þér heilsið hver öðrum í Guðs 
húsi, í skóla spámannanna.

137 Og þér eruð kallaðir til að 
gjöra þetta með bænum og þakk-
argjörð, eins og andinn gefur að 
mæla, við allt er þér gjörið í húsi 
Drottins, í skóla spámannanna, 
svo að hann megi verða helgi-
dómur, tjaldbúð hins heilaga anda, 
yður til a uppbyggingar.

138 Og þér skuluð ekki taka 
neinn inn í þennan skóla, sem 
ekki er hreinn af a blóði þessarar 
kynslóðar —

139 Og við honum skal tekið 
með hinni helgu athöfn að a lauga 
fætur, því að í þeim tilgangi var 
þeirri helgiathöfn, að lauga fætur, 
komið á.

140 Og helgiathöfnina, að lauga  
 131 a LR Tilbeiðsla.
 133 a LR Samfélag.
  b LR Bræður, bróðir;  

Systir.
 134 a K&S 97:15–17; 110:7–8.
 137 a K&S 50:21–24.

 138 a K&S 88:74–75, 84–85.
 139 a LR Lauga, laugaður, 

laugun.
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 141 a LR Sakramenti.
  b Jóh 13:4–17.
89 1 a LR Vísdómsorðið.
 2 a K&S 29:34.  

LR Boðorð Guðs.
 3 a K&S 89:18–21.

  b LR Heilagur.
 4 a LR Blekking, blekkja.
  b LR Leynisamtök, 

samsæri.
  c LR Vara við, viðvörun.
 5 a 3 Mós 10:9–11;  

Jes 5:11–12;  
1 Kor 6:10.

 6 a K&S 27:1–4.
 7 a Okv 20:1; 23:29–35.

1–9, Notkun víns, sterkra drykkja, 
tóbaks og heitra drykkja dæmd; 10–17, 
Jurtir, ávextir, hold, og korn er ætlað 
mönnum og dýrum til neyslu; 18–21, 
Hlýðni við lögmál fagnaðarerindis-
ins, þar á meðal Vísdómsorðið, færir 
stundlegar og andlegar blessanir.

a Vísdómsorð, til heilla fyrir ráð 
háprestanna, saman komið í Kirt-
land, og fyrir kirkjuna og einnig 
hina heilögu í Síon —

2 Sendist sem kveðja. Ekki sem 
boðorð eða nauðung, heldur sem 
opinberun og vísdómsorð, sem 
sýnir reglu og a vilja Guðs varðandi 
stundlegt hjálpræði allra heilagra 
á síðustu dögum —

3 Gefið sem regla með a fyrirheiti, 
sniðið eftir getu hinna veiku og 
veikustu allra b heilagra, sem eru 
eða hægt er að kalla heilaga.

4 Sjá, sannlega segir Drottinn 
svo við yður: Sökum a illsku og 
klækja, sem finnast og munu finn-
ast í hjörtum b undirhyggjumanna 
á síðustu dögum, hef ég ráðlagt 
yður og c aðvara yður með því að 
gefa yður þetta vísdómsorð með 
opinberun —

5 Að ef einhver maður drekkur 
a vín eða sterka drykki meðal 
yðar, sjá, þá er það hvorki gott né 
heldur rétt í augum föður yðar, 
utan þess er þér komið saman til 
að færa sakramenti yðar frammi 
fyrir honum.

6 Og sjá, það skal vera vín, já, 
a hreint vín af aldini vínviðarins, 
sem þér hafið sjálfir gjört.

7  Og enn fremur, a sterkir 
drykkir eru ekki ætlaðir mag-
anum, heldur til að lauga líkama  
yðar.

89. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
27. febrúar 1833. Þar sem bræðurnir notuðu þá tóbak á fundum sínum, 
tók spámaðurinn að hugleiða málið, og leitaði til Drottins varðandi það. 
Árangurinn varð þessi opinberun, þekkt sem Vísdómsorðið.

fætur, skal forsetinn eða ráðandi 
öldungur kirkjunnar inna af hendi.

141 Hún skal hefjast með bæn, 
og eftir að hafa a neytt brauðs og 

víns, skal hann girða sig b eins og 
sagt er fyrir um í þrettánda kap-
ítula vitnisburðar Jóhannesar um 
mig. Amen.
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 8 a 1 Kor 3:16–17.  
LR Líkami.

 10 a Þ.E. plöntur.  
1 Mós 1:29;  
K&S 59:17–20.

 11 a LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

 12 a 1 Mós 9:3;  
3 Mós 11:1–8.

  b 1 Tím 4:3–4;  
K&S 49:18–21.

  c K&S 59:20.
 14 a Dan 1:6–20.
 18 a Okv 3:8.

 19 a LR Viska.
  b LR Vitnisburður;  

Þekking.
 20 a Jes 40:31.
 21 a K&S 84:80.
  b 2 Mós 12:23, 29.

8 Og enn fremur, tóbak er ekki 
ætlað a líkamanum og ekki heldur 
maganum, og er mönnum ekki 
hollt, heldur er það jurt til að 
leggja við mar og nota við sjúka 
nautgripi, og skal notað með dóm-
greind og kunnáttu.

9 Og enn fremur, heitir drykkir 
eru ekki ætlaðir líkama eða maga.

10 Og sannlega segi ég yður enn: 
Guð hefur vígt allar hollar a jurtir 
manninum til styrktar, uppbygg-
ingar og nota —

11 Hverja jurt á árstíð hennar og 
hvern ávöxt á árstíð hans. Og allt 
skal þetta notað með fyrirhyggju 
og a þakkargjörð.

12 Já, a hold b dýra og fugla lofts-
ins hef ég, Drottinn, ætlað mann-
inum að nota með þakklæti, en 
slíks skal þó neytt c sparlega —

13 Og það er mér þóknanlegt að 
þess skuli ekki neytt, nema um 
vetur eða þegar kalt er eða sultur 
sverfur að.

14 Allar a korntegundir eru ætl-
aðar mönnum og dýrum til neyslu, 
skulu vera aðalviðurværi, ekki að-
eins manninum heldur og dýrum 
merkurinnar og fuglum himins og 
öllum villtum dýrum, sem hlaupa 
eða skríða um jörðina —

15 En þau hefur Guð skapað til 
nytja fyrir manninn aðeins þegar 
sultur sverfur að eða hungurs-
neyð ríkir.

16 Allar korntegundir eru góðar 
manninum til viðurværis, svo og 
ávextir vínviðarins, það sem ávöxt 
ber, hvort heldur er í jörðu eða á 
jörðu —

17 Þó, hveiti handa mönnum og 
maís handa uxum, hafrar handa 
hestum, rúgur handa fuglum og 
svínum og handa öllum dýrum 
merkurinnar og bygg handa öllum 
nytjadýrum og til mildra drykkja, 
sem og aðrar korntegundir.

18 Og allir heilagir, sem hafa 
hugfast að halda þessi orð og fara 
eftir þeim og ganga í hlýðni við 
boðorðin, skulu hljóta a heilsu í 
nafla sína og merg fyrir bein sín —

19 Og munu finna a vísdóm og 
mikinn b þekkingarauð, jafnvel 
hulinn auð —

20 Og munu a hlaupa án þess 
að þreytast og ganga án þess að 
örmagnast.

21 Og ég, Drottinn, gef þeim a fyr-
irheit um að engill tortímingar-
innar muni b leiða þá hjá sér, eins 
og börn Ísraels, og eigi deyða þá. 
Amen.
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90 1 a LR Fyrirgefa.
 2 a K&S 65:2.  

LR Lyklar 
prestdæmisins.

  b LR Ríki Guðs eða ríki 
himna.

 4 a Post 7:38;  
Róm 3:2;  
Hebr 5:12;  
K&S 124:39, 126.  
LR Spádómur, spá.

 5 a K&S 1:14.

  b Matt 7:26–27.
 7 a LR Skóli spámannanna.
 9 a Matt 19:30;  

Et 13:10–12.
  b 1 Ne 13:42;  

K&S 107:33; 133:8.

90. KAFLI
Opinberun til spámannsins Josephs Smith, gefin í Kirtland, Ohio, 8. mars 
1833. Opinberunin er í framhaldi af stofnun Æðsta forsætisráðsins (sjá 
formála að kafla 81), og þar af leiðandi voru nefndir ráðgjafar vígðir 
18. mars 1833.

1–5, Lyklar ríkisins eru afhentir Jos-
eph Smith og kirkjunni með honum; 
6–7, Sidney Rigdon og Frederick G. 
Williams skulu þjóna í Æðsta forsæt-
isráðinu; 8–11, Fagnaðarerindið skal 
prédikað fyrir þjóðum Ísraels, Þjóð-
unum, og Gyðingunum, hver maður 
heyri það á sinni eigin tungu; 12–18, 
Joseph Smith og ráðgjafar hans komi 
reglu á kirkjuna; 19–37, Drottinn 
ráðleggur ýmsum einstaklingum að 
ganga grandvarir og þjóna í ríki hans.

Svo segir Drottinn: Sannlega, 
sannlega segi ég þér sonur minn, 
syndir þínar eru þér a fyrirgefnar, 
samkvæmt heitum bænum þínum, 
því að bænir þínar og bænir 
bræðra þinna hafa borist eyrum 
mínum.

2 Blessaður ert þú því framvegis, 
þú, sem fengið hefur a lykla ríkis-
ins afhenta, þess b ríkis, sem fram 
gengur í síðasta sinn.

3 Sannlega segi ég þér, að lyklar 
þessa ríkis skulu aldrei frá þér 
teknir, hvorki meðan þú dvelst í 
heiminum né í komanda heimi —

4  Með þér munu hin lifandi 
a orð þó gefin öðrum, já, einmitt 
kirkjunni.

5 Og allir þeir, sem meðtaka hin 
lifandi orð Guðs, skulu a gæta þess 
að fara ekki léttúðlega með þau, 
svo að þeir komist ekki þannig 
undir fordæmingu og hrasi og 
falli, þegar stormar geisa og 
vindar blása og b regnið fellur og 
bylur á húsi þeirra.

6 Og enn, sannlega segi ég við 
bræður þína, Sidney Rigdon og 
Frederick G. Williams, að syndir 
þeirra eru þeim einnig fyrirgefnar 
og þeir teljast halda lyklum þessa 
síðasta ríkis til jafns við þig —

7 Og fyrir þinn tilverknað einnig 
lyklunum að a skóla spámannanna, 
sem ég hef boðið að stofnaður 
verði —

8 Og á þann veg megi þeir full-
komnast í helgri þjónustu sinni til 
sáluhjálpar Síon, Ísraelsþjóðum, 
og Þjóðunum, öllum sem trúa 
vilja —

9 Að fyrir þinn tilverknað fái þeir 
meðtekið orðið og fyrir þeirra til-
verknað berist orðið til endimarka 
jarðarinnar, a fyrst til b Þjóðanna og 
síðan, sjá og tak eftir, snúi þeir sér 
til Gyðinganna.

10   Og þá rennur  upp sá 
dagur, er armur Drottins mun  
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 10 a K&S 43:23–27;  
88:84, 87–92.

  b 1 Mós 49:22–26;  
1 Ne 15:13–14.

 11 a LR Trúboðsverk.
  b LR Köllun, kallaður  

af Guði;  
Vígja, vígsla.

  c LR Prestdæmi.
  d LR Huggari.
 12 a LR Þjónn.
 13 a K&S 107:91–92.

  b LR Skóli spámannanna.
 14 a LR Opinberun.
  b LR Leyndardómar 

Guðs.
 15 a K&S 88:76–80, 118; 

93:53.
  b K&S 107:99–100; 

130:18–19.
  c LR Tungumál.
 17 a Róm 1:16;  

2 Ne 6:13.
  b K&S 88:121.  

LR Drambsemi.
 18 a K&S 58:26–29.  

LR Iðjulaus, iðjuleysi.
  b K&S 38:42.
 20 a LR Joseph Smith eldri.
 21 a LR Sidney Rigdon.
 22 a K&S 84:112–113.
  b Jakob 2:17–19.
 24 a LR Kostgæfni.
  b LR Bæn.

a opinberast í veldi og sannfæra 
þjóðirnar, hinar heiðnu þjóðir, hús 
b Jósefs, um fagnaðarerindi sálu-
hjálpar þeirra.

11 Því að svo ber við þann dag, 
að sérhver maður mun a heyra fyll-
ingu fagnaðarerindisins á sinni 
eigin tungu og á sínu eigin máli, 
frá þeim sem b vígðir eru þessu 
c valdi, fyrir tilverknað d huggar-
ans, sem úthellt mun yfir þá til 
opinberunar á Jesú Kristi.

12 Og sannlega segi ég þér nú: 
Ég býð þér að halda áfram í helgri 
a þjónustu þinni og forsætisráði.

13 Og eftir að þú hefur lokið þýð-
ingunni á spámönnunum skalt þú 
þaðan í frá hafa a forsæti í málum 
kirkjunnar og b skólans —

14 Og smátt og smátt meðtaka 
a opinberanir, sem afhjúpa b leynd-
ardóma ríkisins, eins og huggarinn 
birtir þér þær —

15 Og koma reglu á söfnuðina og 
a nema og b læra og kynnast öllum 
góðum bókum, c málum, tungum 
og lýðum.

16 Og þetta skal vera starf ykkar 
og ætlunarverk í öllu lífi ykkar, að 
vera í forsæti í ráðum og koma 
reglu á öll mál þessarar kirkju og 
ríkis.

17 Verið ei til a skammar eða háð-
ungar, heldur varist ofmetnað 
ykkar og b dramb, því að það 
leggur snöru fyrir sálir ykkar.

18 Komið reglu á hús ykkar, 
haldið a hyskni og b óhreinleika 
fjarri ykkur.

19 Sannlega segi ég þér nú, sjá 
þú fjölskyldu ráðgjafa þíns og 
ritara, já, Fredericks  G. Willi-
ams, fyrir íverustað, eins fljótt og  
unnt er.

20 Og lát hinn aldna þjón minn, 
a Joseph Smith eldri, dvelja áfram 
ásamt fjölskyldu sinni á þeim stað, 
þar sem hann nú býr; og lát ekki 
selja hann, fyrr en munnur Drott-
ins segir.

21  Og lát ráðgjafa minn, já, 
a Sidney Rigdon, halda kyrru 
fyrir þar sem hann nú dvelst, 
þar til munnur Drottins segir  
annað.

22  Og lát biskupinn af kost-
gæfni leita sér að a erindreka, og lát 
það vera mann, sem er birgur af 
b auði — sterktrúaðan Guðsmann.

23 Svo að hann sé þannig fær 
um að greiða hverja skuld, og 
forðabúr Drottins vanvirðist eigi 
í augum fólksins.

24 Leitið af a kostgæfni, b biðjið 
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ávallt og trúið, og c allt mun vinna 
saman að velfarnaði yðar, ef þér 
gangið grandvarir og hafið þann 
d sáttmála í huga, sem þér hafið 
gjört hver við annan.

25 Hafið ekki fjölda a heimilis-
fólks, og er þar átt við þá, sem ekki 
tilheyra fjölskyldum ykkar, sérsak-
lega gildir þetta um hinn aldraða 
þjón minn, Joseph Smith eldri —

26 Svo að það, sem ykkur er léð 
til að koma verki mínu til leiðar, 
verði ekki frá ykkur tekið og gefið 
þeim, sem ekki eru verðugir —

27 Og þið séuð þannig hindraðir 
í að gjöra það, sem ég hef boðið.

28  Og enn, sannlega segi ég 
ykkur: Það er vilji minn að amb-
átt mín Vienna Jaques fái fé 
fyrir útgjöldum sínum og fari til 
Síonarlands —

29 En annað fé verði mér helgað, 
og mun henni launað þegar mér 
hentar.

30 Sannlega segi ég ykkur, að í 
mínum augum er rétt að hún fari 
til Síonarlands og fái arfshluta hjá 
biskupi —

31 Svo að hún geti komið sér 

fyrir í friði, í samræmi við trú sína 
og iðjusemi þaðan í frá.

32 Og sjá, sannlega segi ég ykkur, 
að þið skuluð skrá þessi fyrir-
mæli og segja bræðrum ykkar í 
Síon, með kærri kveðju, að ég hafi 
einnig kallað ykkur til að vera í 
a forsæti yfir Síon á mínum tíma.

33 Lát þá þess vegna hætta að 
ónáða mig varðandi þetta mál.

34 Sjá, ég segi þér, að bræður 
þínir í Síon eru teknir að iðrast, og 
englarnir fagna yfir þeim.

35 Engu að síður er margt, sem 
ég er ekki vel ánægður með. Ég 
er ekki vel ánægður með þjón 
minn a William E. McLellin, né 
þjón minn Sidney Gilbert. Eins 
hafa biskupinn og aðrir margs 
að iðrast.

36 En sannlega segi ég yður, að 
ég, Drottinn, mun stríða við a Síon 
og höfða til hinna sterku og b aga 
hana, þar til hún sigrar og stendur 
c hrein frammi fyrir mér.

37 Því að hún skal ekki flutt úr 
sínum stað. Ég, Drottinn, hef talað 
það. Amen.

 24 c Esra 8:22;  
Róm 8:28;  
K&S 100:15; 122:7–8.

  d LR Sáttmáli.

 25 a Þ.E. hinir fátæku, sem 
Joseph Smith eldri 
annaðist.

 32 a K&S 107:91–92.

 35 a K&S 66:1; 75:6–9.
 36 a LR Síon.
  b LR Aga.
  c LR Hreinn, hreinleiki.

91. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
9. mars 1833. Spámaðurinn var á þeim tíma önnum kafinn við þýð-
ingu á Gamla testamentinu. Þegar hann kom að þeim hluta hinna fornu 
rita, sem nefndust Apókrýfa, leitaði hann til Drottins og fékk þessar 
leiðbeiningar.
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1–3, Apókrýfuritin eru að mestu rétt 
þýdd, en geyma margt sem ekki er 
rétt og er innskot af hendi manna; 
4–6, Þau gagna þeim, sem upplýstir 
eru af andanum.

Sannlega, svo segir Drottinn við 
yður varðandi a Apókrýfuritin — 
Margt í þeim er sannleikur og er 
að mestu rétt þýtt —

2 Margt í þeim er ekki rétt, sem 
er innskot af hendi manna.

3 Sannlega segi ég yður, að ekki 
er gagnlegt að Apókrýfuritin verði 
þýdd.

4 Hver sá, sem þess vegna les 
þau, lát hann a skilja þau, því að 
andinn opinberar sannleikann —

5 Og hver sá, sem a andinn upp-
lýsir, skal hafa gagn þar af —

6 Og hver sá, sem ekki meðtekur 
með andanum, getur engan hag 
haft af þeim. Þess vegna er ekki 
gagnlegt að þau verði þýdd. Amen.

91 1 a LR Apókrýfuritin.
 4 a LR Skilningur.
 5 a LR Heilagur andi;  

Innblástur, guðleg 
andagift.

92 1 a K&S 82:11, 15–21. 

   LR Sameiningarreglan.

92. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 15. mars 
1833. Opinberunin leiðbeinir Frederick G. Williams, sem nýlega hafði 
verið útnefndur ráðgjafi Josephs Smith, í skyldum hans varðandi Sam-
einaða fyrirtækið. (sjá formála að kafla 78 og 82).

1–2, Drottinn gefur fyrirmæli varð-
andi inngöngu í sameiningarregluna.

Sannlega, svo segir Drottinn, ég 
gef a sameiningarreglunni, sem 
stofnuð er í samræmi við áður 
gefin fyrirmæli, opinberun og boð 
varðandi þjón minn Frederick G. 
Williams, að þér veitið honum 

inngöngu í regluna. Það, sem ég 
segi einum, segi ég öllum.

2 Og enn fremur segi ég þér, 
þjónn minn Frederick G. Willi-
ams: Þú skalt vera ötull meðlimur 
þessarar reglu. Og sem þú heldur 
staðfastlega öll fyrri boð, svo munt 
þú blessaður verða að eilífu.  
Amen.

93. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
6. maí 1833.

1–5, Allir sem staðfastir eru munu 
sjá Drottin; 6–18, Jóhannes bar vitni 
um að sonur Guðs hafi haldið áfram 
frá náð til náðar, þar til hann með-
tók fyllingu dýrðar föðurins; 19–20, 

Staðfastir menn, sem halda áfram 
frá náð til náðar, munu einnig með-
taka fyllingu hans; 21–22, Þeir sem 
getnir eru fyrir Krist eru kirkja frum-
burðarins; 23–28, Kristur meðtók 
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fyllingu alls sannleika, og maðurinn 
getur með hlýðni gert hið sama; 29–
32, Maðurinn var í upphafi hjá Guði; 
33–35, Frumefnin eru eilíf, og mað-
urinn getur hlotið fyllingu gleðinnar 
í upprisunni; 36–37, Dýrð Guðs eru 
vitsmunir; 38–40, Börn eru saklaus 
fyrir Guði vegna endurlausnar Krists; 
41–53, Leiðandi bræðrum er boðið að 
koma reglu á fjölskyldur sínar.

Sannlega, svo segir Drottinn: 
Svo ber við, að sérhver sál, sem 
a hverfur frá syndum sínum og 
kemur til mín og b ákallar nafn mitt 
og c hlýðir rödd minni og heldur 
boðorð mín, mun d sjá e ásjónu mína 
og vita að ég er —

2 Og að ég er hið sanna a ljós, sem 
lýsir hverjum manni, sem í heim-
inn kemur —

3 Og að ég er a í föðurnum og 
faðirinn í mér, og faðirinn og ég 
erum eitt —

4 Faðirinn a vegna þess að hann 
b gaf mér af fyllingu sinni, og son-
urinn vegna þess að ég var í heim-
inum og gjörði c holdið að tjaldbúð 
minni og dvaldi meðal mannanna 
sona.

5 Ég var í heiminum og meðtók 

frá föður mínum, og a verk hans 
opinberuðust greinilega.

6 Og a Jóhannes sá og bar vitni 
um fyllingu b dýrðar minnar og 
fylling heimildar c Jóhannesar mun 
síðar opinberuð.

7 Og hann bar vitni og sagði: Ég 
sá dýrð hans, að hann var í a upp-
hafi, áður en heimurinn varð til —

8  Í upphafi var a Orðið, því 
að hann var Orðið, já, boðberi 
hjálpræðisins —

9 a Ljós og b lausnari heimsins, 
andi sannleikans, sem kom í heim-
inn, vegna þess að heimurinn var 
gjörður af honum, og í honum bjó 
líf mannanna og ljós mannanna.

10 Heimarnir voru af honum 
a gjörðir. Mennirnir voru af honum 
gjörðir. Allt var af honum gjört, 
með honum og fyrir hann.

11 Og ég, Jóhannes, ber vitni um, 
að ég sá dýrð hans, sem dýrð hins 
eingetna föðurins, fullan náðar 
og sannleika, já, anda sannleik-
ans, sem kom og bjó í holdinu og 
dvaldi með oss.

12 Og ég, Jóhannes, sá, að hann 
hlaut ekki a fyllinguna í fyrstu, 
heldur hlaut hann b náð á náð 
ofan —

93 1 a LR Iðrast, iðrun;  
Verðugur, verðleiki.

  b Jóel 2:32.
  c LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  d 2 Mós 33:11;  

K&S 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
LR Huggari.

  e ÞJS 1 Jóh 4:12 (Viðauki).
 2 a Jóh 1:4–9;  

K&S 14:9; 84:45–47; 
88:6–7. 

   LR Ljós, ljós Krists.
 3 a Jóh 10:25–38; 17:20–23;  

K&S 50:43–45.
 4 a Mósía 15:1–7.
  b LR Jesús Kristur —  

Vald.
  c Lúk 1:26–35; 2:4–14;  

3 Ne 1:12–14;  
Et 3:14–16.

 5 a Jóh 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Jóh 1:34.
  b LR Jesús Kristur —  

Dýrð Jesú Krists.
  c Jóh 20:30–31.
 7 a Jóh 1:1–3, 14; 17:5;  

K&S 76:39.
 8 a LR Jehóva;  

Jesús Kristur.
 9 a LR Ljós, ljós Krists.
  b LR Lausnari.
 10 a Hebr 1:1–3;  

K&S 76:24;  
HDP Móse 1:31–33.

 12 a Fil 2:6–11.
  b Jóh 1:16–17.
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 13 a Lúk 2:52.
 14 a Lúk 1:31–35;  

K&S 6:21.  
LR Guð, guðdómur — 
Guð sonurinn.

 15 a Jóh 1:29–34.
  b LR Heilagur andi.
  c LR Merki dúfunnar.
  d Matt 3:16–17.
 17 a Matt 28:18;  

Jóh 17:2;  
1 Pét 3:22.

  b LR Jesús Kristur — 
Vald;  
Kraftur.

  c LR Guð, 

guðdómur — Guð 
faðirinn.

 19 a Jóh 4:21–26; 17:3;  
Post 17:22–25.  
LR Tilbeiðsla.

 20 a K&S 50:28.
  b Jóh 1:16;  

K&S 84:36–39.
  c Jóh 17:4–5, 22.  

LR Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

  d LR Náð.
 21 a Jóh 1:1–2;  

1 Pét 1:19–20;  

HDP Móse 4:2.
  b LR Frumburður.
 22 a 1 Pét 5:1;  

K&S 133:57.
  b LR Himnesk dýrð.
 23 a LR Maður, menn — 

Maður, andabarn 
himnesks föður.

 24 a LR Sannleikur.
  b LR Þekking.
 25 a K&S 20:35.
  b Jóh 8:44;  

2 Ne 2:18;  
HDP Móse 4:4.

 26 a Jóh 14:6.

13 Og hann hlaut ekki fyllinguna 
í fyrstu, heldur hélt áfram frá a náð 
til náðar, þar til hann hafði hlotið 
fyllingu —

14  Og þannig nefndist hann 
a sonur Guðs, vegna þess að hann 
hlaut ekki fyllinguna í fyrstu.

15 Og ég, a Jóhannes, ber vitni, 
og tak eftir, himnarnir lukust upp 
og b heilagur andi kom yfir hann í 
c dúfulíki og settist á hann, og rödd 
kom frá himni og sagði: Þetta er 
minn d elskaði sonur.

16 Og ég, Jóhannes, ber vitni 
um, að hann hlaut fyllingu dýrðar 
föðurins —

17 Og hann fékk a allt b vald, bæði 
á himni og á jörðu, og dýrð c föður-
ins var með honum, því að hann 
bjó í honum.

18 Og svo ber við, að séuð þér 
staðfastir, munuð þér taka á móti 
fyllingu vitnisburðar Jóhannesar.

19 Ég gef yður þessi orð, svo að 
þér megið skilja og vita hvernig 
a tilbiðja skal, og vita hvað til-
biðja skal, svo þér getið komið 
til föðurins í mínu nafni og tekið 
á móti fyllingu hans á sínum  
tíma.

20 Því að ef þér haldið a boðorð 
mín, munuð þér taka á móti b fyll-
ingu hans og verða c dýrðlegir í 
mér eins og ég er í föðurnum. 
Fyrir því segi ég yður: Þér munuð 
hljóta d náð á náð ofan.

21 Og sannlega segi ég yður: Í 
a upphafi var ég hjá föðurnum og 
ég er b frumburðurinn —

22  Og allir þeir, sem af mér 
eru getnir, eru a hluttakendur í 
b dýrð hins sama, og eru kirkja 
frumburðarins.

23 Þér voruð einnig í upphafi 
a hjá föðurnum. Það sem er andi, 
já, andi sannleikans —

24 Og a sannleikurinn er b þekking 
á hlutum eins og þeir eru, eins og 
þeir voru og eins og þeir munu 
verða —

25  Og sérhvað það, sem er 
a meira eða minna en þetta, er 
andi hins illa, sem var b lygari frá  
upphafi.

26  Andi a sannleikans er frá 
Guði. Ég er andi sannleikans, 
og Jóhannes bar vitni um mig 
og sagði: Hann tók á móti fyll-
ingu sannleikans, já, jafnvel alls  
sannleika —
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 27 a LR Fullkominn.
 28 a LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  b K&S 50:24; 84:45.  

LR Ljós, ljós Krists.
  c Jóh 17:3;  

K&S 88:49, 67.
 29 a Abr 3:18.  

LR Fortilvera;  
Maður, menn.

  b LR Vitsmunir, 
vitsmunaverur.

 30 a 2 Ne 2:13–27.
 31 a LR Sjálfræði.
  b 5 Mós 30:11–14;  

K&S 84:23–24.
 32 a LR Ljós, ljós Krists;  

Sannleikur.
 33 a K&S 77:2;  

Abr 5:7–8.  

LR Maður, menn — 
Maður, andabarn 
himnesks föður.

  b K&S 131:7–8; 138:17.  
LR Upprisa.

 34 a 2 Ne 9:8–10.
  b LR Gleði.
 35 a K&S 130:22.
  b 1 Kor 3:16–17.
 36 a LR Dýrð;  

Jesús Kristur — Dýrð 
Jesú Krists.

  b K&S 130:18–19;  
Abr 3:19.  
LR Vitsmunir, 
vitsmunaverur.

  c K&S 88:6–13.
 37 a HDP Móse 1:12–16.  

LR Djöfull.
 38 a LR Sakleysi, saklaus.

  b Mósía 27:24–26;  
HDP Móse 5:9;  
TA 1:3.  
LR Endurleysa, 
endurleystur, 
endurlausn.

  c LR Fall Adams og Evu.
  d Moró 8:8, 12, 22;  

K&S 29:46–47.  
LR Sáluhjálp, 
hjálpræði —  
Sáluhjálp barna.

 39 a Matt 13:18–19;  
2 Kor 4:3–4;  
Al 12:9–11.

  b Esek 20:18–19;  
Al 3:8.  
LR Arfsagnir.

27 Og enginn maður tekur á móti 
a fyllingu, nema hann haldi boð-
orð hans.

28 Sá, sem a heldur boðorð hans, 
tekur á móti sannleika og b ljósi, 
þar til hann er dýrðlegur gjörður 
í sannleika og c veit alla hluti.

29  Maðurinn var einnig í  
a upphafi hjá Guði. b Vitsmunir, eða 
ljós sannleikans, voru ekki skap-
aðir eða gjörðir, né heldur er það 
hægt.

30 Allur sannleikur er sjálfstæður 
á því sviði, sem Guð hefur markað 
honum, og a starfar óháður, eins 
og allir vitsmunir, ella væri engin 
tilvera.

31 Sjá, í því liggur a sjálfræði 
mannsins og í því liggur fordæm-
ing mannsins. Vegna þess að það, 
sem var frá upphafi, er b greinilega 
sýnt þeim, og þeir taka ekki á móti 
ljósinu.

32 Og sérhver maður er undir 
fordæmingu, taki andi hans ekki 
á móti a ljósinu.

33 Því að maðurinn er a andi. 

b Frumefnin eru eilíf, og andi og 
frumefni, óaðskiljanlega sam-
tengd, taka á móti fyllingu 
gleðinnar —

34 En þegar þau eru a aðskilin, 
getur maðurinn ekki tekið á móti 
fyllingu b gleðinnar.

35 a Frumefnin eru tjaldbúð Guðs. 
Já, maðurinn er tjaldbúð Guðs, 
jafnvel b musteri. Og hverju því 
musteri, sem vanhelgað er, því 
musteri mun Guð eyða.

36 a Dýrð Guðs er b vitsmunir, 
eða með öðrum orðum, c ljós og 
sannleikur.

37 Ljós og sannleikur yfirgefa 
þann a illa.

38 Sérhver andi mannsins var 
a saklaus í upphafi, og þegar Guð 
b endurleysti manninn frá c fallinu, 
urðu mennirnir aftur d saklausir 
sem ungbörn fyrir Guði.

39 Og hinn illi kemur og a tekur 
burtu ljósið og sannleikann frá 
mannanna börnum fyrir óhlýðni 
þeirra og b erfikenningar feðra 
þeirra.
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 40 a LR Fjölskylda — 
Ábyrgð foreldra.

 42 a 1 Sam 3:11–13;  
K&S 68:25–31.

 43 a 1 Tím 3:4–5.
 45 a K&S 84:63; 88:62.
 46 a 3 Mós 25:55;  

1 Ne 21:3–8.  
LR Þjónusta.

 47 a K&S 95:1–2.  
LR Aga.

 48 a LR Fjölskylda — 
Ábyrgð barnanna.

 49 a 3 Ne 18:15–21.

 50 a K&S 64:40.
 51 a Lúk 4:19.
 53 a LR Þýðing Josephs 

Smith (ÞJS).
  b K&S 88:76–80, 118.
  c LR Þekking.

40 En ég hef boðið yður að ala 
a börn yðar upp í ljósi og sannleika.

41 En sannlega segi ég þér, þjónn 
minn Frederick  G. Williams: 
Þú hefur haldist undir þessari 
fordæmingu —

42 Þú hefur ekki a kennt börnum 
þínum ljós og sannleika, sam-
kvæmt boðunum, og hinn illi 
hefur enn vald yfir þér, og þetta 
er orsök þrenginga þinna.

43 Og nú býð ég þér: Ef þú vilt 
varðveitast, skalt þú koma a reglu 
á hús þitt, því að margt er í ólagi 
í húsi þínu.

44 Sannlega segi ég þjóni mínum 
Sidney Rigdon, að í sumu hefur 
hann ekki haldið boðin varðandi 
börn sín. Kom þess vegna fyrst 
reglu á hús þitt.

45  Sannlega segi ég þjóni 
mínum Joseph Smith yngri, eða 
með öðrum orðum vil ég kalla 
yður a vini, því að þér eruð vinir 
mínir og þér skuluð hljóta arf með 
mér —

46 Ég kallaði yður a þjóna sakir 
heimsins, og þér eruð þjónar hans 
sakir mín —

47 Og sannlega segi ég nú við 
Joseph Smith yngri: Þú hefur 
ekki haldið boðorðin og hlýtur 
því að vera a átalinn frammi fyrir 
Drottni —

48 a Fjölskylda þín verður að iðr-
ast og afneita ýmsu og gefa ein-
lægari gaum að orðum þínum, 

ella verður að víkja henni úr stöðu 
sinni.

49 Það, sem ég segi einum, segi 
ég öllum. a Biðjið ávallt, svo að 
hinn illi fái eigi vald yfir yður og 
víki yður úr stöðu yðar.

50 Þjónn minn Newel K. Whit-
ney, biskup kirkju minnar, þarf 
einnig ögunar við og verður að 
koma reglu á fjölskyldu sína og sjá 
um að hún sýni meiri kostgæfni 
og umhyggjusemi heima fyrir, og 
biðji ávallt, ella verður að víkja 
henni úr a stöðu sinni.

51 Nú segi ég yður, vinir mínir: 
Lát þjón minn Sidney Rigdon 
leggja upp í ferð sína í skyndi og 
kunngjöra einnig a náðarár Drott-
ins og fagnaðarerindi sáluhjálpar, 
eins og ég gef honum að mæla. Og 
fyrir sameinaðar trúarbænir yðar 
mun ég styðja hann.

52 Og lát þjóna mína, Joseph 
Smith yngri og Frederick  G. 
Williams, einnig fara í skyndi, og 
þeim mun gefið samkvæmt trúar-
bæn. Og sem þér farið að orðum 
mínum, svo munuð þér eigi verða 
yður til smánar, hvorki í þessum 
heimi né í komanda heimi.

53 Og sannlega segi ég yður, 
að það er vilji minn að þér flýtið 
a þýðingu ritninga minna og b aflið 
yður c þekkingar á sögu, löndum 
og ríkjum, á lögmálum Guðs og 
manna, og allt þetta vegna sálu-
hjálpar Síonar. Amen.
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94 1 a K&S 93:45.
  b LR Stika.
 2 a K&S 52:14–15.
 3 a K&S 107:9, 22.

 8 a Lúk 19:45–46;  
K&S 109:16–20.

  b 1 Kon 8:10–11.  
LR Dýrð.

 9 a K&S 97:15–17.
 10 a K&S 104:58–59.
  b LR Þýðing Josephs 

Smith (ÞJS).

1–9, Drottinn gefur fyrirmæli varð-
andi byggingu húss undir starf for-
sætisráðsins; 10–12, Prentsmiðja skal 
reist; 13–17, Ákveðnum arfshlutum 
úthlutað.

Og sannlega segi ég yður enn, 
a vinir mínir, fyrirmæli gef ég 
yður, um að hefja undirbúning 
að grundvöllun borgar í b Síon-
arstiku, hér í landi Kirtlands, og 
byrja með húsi mínu.

2 Og sjá, það verður að gjörast 
eftir þeirri a fyrirmynd, sem ég hef 
gefið yður.

3 Og fyrsta lóðin til suðurs skal 
helguð mér til byggingar húss 
fyrir forsætisráðið, til starfa for-
sætisráðsins, til að taka á móti 
opinberunum, og til helgra 
þjónustustarfa a forsætisráðsins 
við allt, er varðar kirkjuna og  
ríkið.

4 Sannlega segi ég yður, að það 
skal vera fimmtíu og fimm sinnum 
sextíu og fimm fet á breidd og 
lengd að innanmáli.

5 Og það skal hafa neðri sal og 
efri sal, að þeirri fyrirmynd, sem 
síðar verður gefin yður.

6 Og það skal helgað Drottni 
allt frá grundvöllun þess, sam-
kvæmt reglu prestdæmisins og 

samkvæmt þeirri fyrirmynd, sem 
síðar verður gefin yður.

7 Og það skal að fullu helgað 
Drottni undir starfsemi forsætis-
ráðsins.

8 Og inn í það skuluð þér ekki 
leyfa neinu a óhreinu að koma, og 
b dýrð mín mun vera þar og návist 
mín mun vera þar.

9 En komi eitthvað a óhreint inn 
í það, mun dýrð mín ekki vera 
þar, og návist mín mun ekki inn 
í það koma.

10 Og sannlega segi ég yður enn, 
að önnur lóð til suðurs skal helguð 
mér til byggingar húss fyrir mig 
undir a prentun á b þýðingum ritn-
inga minna og hvers þess, sem ég 
býð yður.

11 Og það skal vera fimmtíu og 
fimm sinnum sextíu og fimm fet 
að breidd og lengd, að innanmáli, 
og þar skal vera neðri og efri salur.

12 Og þetta hús skal að fullu 
helgað Drottni frá grundvöllun 
þess, undir prentun á öllu því, 
sem ég býð yður, og vera heilagt 
og óflekkað, og í öllu eftir þeirri 
fyrirmynd, sem yður verður gefin.

13 Og á þriðju lóðinni skal þjónn 
minn Hyrum Smith fá arfshluta 
sinn.

14 Og á fyrstu og annarri lóð til 

94. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
2. ágúst 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter eru 
tilnefndir í byggingarnefnd kirkjunnar.
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95 1 a 5 Mós 11:1–8;  
Okv 13:18;  
Hebr 12:5–11;  
He 15:3;  
K&S 101:4–5; 105:6.  
LR Aga.

  b LR Fyrirgefa.
  c 1 Kor 10:13.
  d LR Freista, freisting.

 3 a Hagg 1:7–11;  
K&S 88:119.  
LR Musteri, hús 
Drottins.

 4 a Jakob 5:61–75;  
K&S 24:19; 33:3–4.  
LR Víngarður Drottins.

  b Jes 28:21;  
K&S 101:95.

  c Okv 1:23; Jóel 2:28;  
K&S 19:38.  
LR Gjafir andans;  
Heilagur andi.

 5 a Matt 20:16;  
K&S 105:35–37;  
121:34–40.  
LR Kjör.

 6 a LR Myrkur, andlegt.

norðurs skulu þjónar mínir Reyn-
olds Cahoon og Jared Carter fá 
arfshluta sinn —

15 Svo að þeir megi vinna það 
verk, sem ég hef útnefnt þeim, 
að vera nefnd, sem sér um bygg-
ingu húsa minna, samkvæmt því 

boði, sem ég, Drottinn Guð, hef 
gefið yður.

16 Þessi tvö hús skulu ekki reist, 
fyrr en ég gef yður fyrirmæli um 
það.

17 Og nú gef ég yður ekki fleira 
að sinni. Amen.

95. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
1. júní 1833. Opinberunin er áframhald guðlegrar leiðsagnar um bygg-
ingu húss undir guðsþjónustu og fræðslu, húss Drottins (sjá kafla 
88:119–136).

1–6, Hinir heilögu eru agaðir fyrir að 
byggja ekki hús Drottins; 7–10, Drott-
inn þráir að nota hús sitt til að veita 
fólki sínu kraft frá upphæðum; 11–17, 
Húsið skal tileinkað guðsþjónustu og 
skóla postulanna.

Sannlega, svo segir Drottinn við 
yður, sem ég elska: Og þá, sem ég 
elska, a aga ég einnig, svo að syndir 
þeirra verði b fyrirgefnar, því að 
með öguninni greiði ég veginn 
fyrir c lausn þeirra frá öllu því sem 
d freistar. Og ég hef elskað yður —

2 Þess vegna er nauðsynlegt 
að þér verðið agaðir og standið 
átaldir frammi fyrir mér —

3 Því að þér hafið drýgt afar 

hryggilega synd gegn mér, þar 
eð þér hafið ekki í öllu farið eftir 
hinu mikla boði, sem ég gaf yður 
varðandi byggingu a húss míns —

4 Sem ég hef í huga til að búa 
postula mína undir að a sniðla vín-
garð minn í síðasta sinn, svo að 
ég megi koma til leiðar hinu b sér-
stæða verki mínu, og geti c úthellt 
anda mínum yfir allt hold —

5 En sjá, sannlega segi ég yður, að 
margir eru þeir á meðal yðar, sem 
vígðir hafa verið og ég hef kallað, 
en fáir þeirra eru a útvaldir.

6 Þeir, sem ekki eru útvaldir, hafa 
drýgt afar hryggilega synd, þar 
eð þeir ganga í a myrkri um há-
bjartan dag.
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7 Og fyrir því gaf ég yður boð 
um að kalla saman a hátíðarsam-
komu yðar, svo að b fasta yðar og 
hryggð berist upp til eyrna Drott-
ins c hersveitanna, sem útleggst 
d skapari hins fyrsta dags, upphafið 
og endirinn.

8 Já, sannlega segi ég yður, ég 
gaf yður boð um að byggja hús, 
en í því húsi hyggst ég a gefa 
þeim, sem ég hef útvalið, kraft 
frá upphæðum —

9 Því að þetta er a fyrirheit föð-
urins til yðar. Þess vegna býð ég 
yður að halda kyrru fyrir, já, eins 
og postulum mínum í Jerúsalem.

10 Engu að síður drýgðu þjónar 
mínir afar hryggilega synd og 
a deilur risu í b skóla spámann-
anna, sem hryggði mig mjög, segir 
Drottinn yðar. Þess vegna sendi ég 
þá burt til ögunar.

11 Sannlega segi ég yður, það er 
vilji minn að þér reisið hús. Ef þér 
haldið boðorð mín, munuð þér 
hafa kraft til að byggja það.

12 Ef þér a haldið ekki boðorð 
mín, mun b elska föður míns ekki 

verða áfram með yður, og þér 
munuð þess vegna ganga í myrkri.

13 Hér er viska og hugur Drott-
ins — lát reisa húsið, ekki að hætti 
heimsins, því að ég segi yður ekki 
að lifa að hætti heimsins —

14 Lát því byggja það á þann 
hátt, sem ég mun sýna þremur 
yðar, er þér skuluð tilnefna og 
vígja þessu valdi.

15 Og stærð þess skal vera fimm-
tíu og fimm fet á breidd og lát það 
vera sextíu og fimm fet á lengd að 
innanmáli þess.

16 Og neðri hluti innri salarins 
skal helgaður mér fyrir sakrament-
isfórnir yðar, og prédikanir yðar, 
föstu yðar og bænir og a fórna mér 
helgustu þrám yðar, segir Drott-
inn yðar.

17 Og efri hluti innri salarins skal 
helgaður mér fyrir skóla postula 
minna, segir sonurinn a Ahman, 
eða með öðrum orðum Alfus, 
eða með öðrum orðum Ómegus, 
sjálfur Jesús Kristur b Drottinn 
yðar. Amen.

 7 a K&S 88:70, 74–82, 
117–120.

  b LR Fasta.
  c LR Jehóva.
  d LR Skapa, sköpun.
 8 a K&S 38:32; 39:15; 43:16; 

110:9–10.  
LR Musterisgjöf.

 9 a Lúk 24:49.
 10 a LR Deilur.
  b LR Skóli spámannanna.
 12 a Jóh 15:10.

  b 1 Jóh 2:10, 15.
 16 a K&S 59:9–14.
 17 a K&S 78:20.
  b LR Drottinn.

96. KAFLI
Opinberun er sýnir fyrirkomulag borgar eða stiku Síonar í Kirtland, 
gefin spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 4. júní 1833. Gefin 
hinum heilögu í Kirtland til eftirbreytni. Tilefnið var ráðstefna há-
prestanna og var aðalefnið ráðstöfun ákveðins landsvæðis, er kirkjan 
átti í grennd við Kirtland, þekkt sem franska býlið. Þar sem ekki náðist 
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1, Gera skal Kirtlandstiku Síonar 
öfluga; 2–5, Biskup skal úthluta 
arfshlutum til hinna heilögu; 6–9, 
John Johnson skal vera meðlimur 
sameiningarreglunnar.

Sjá, ég segi yður, hér er viska, sem 
segir yður hvernig fara skuli með 
þetta mál, því að mér þykir æski-
legt að þessi a stika, sem ég hef sett 
til styrktar Síon, verði gjörð öflug.

2 Lát því þjón minn Newel K. 
Whitney annast staðinn, sem til-
nefndur er meðal yðar og ég hef 
ætlað undir byggingu míns heil-
aga húss.

3 Og enn, lát skipta honum í lóðir 
af skynsemi og eins og ráð yðar 
ákveður, til heilla fyrir þá, sem 
leita arfshluta.

4 Gætið þess því að gefa gaum 
að þessu máli og þeim hluta, sem 
nauðsynlegur og gagnlegur er 
a reglu minni við að flytja mann-
anna börnum orð mitt.

5 Því að sjá, sannlega segi ég 
yður: Það er mér æskilegast, að 
orð mitt breiðist út til mannanna 

barna, til að milda hjörtu mann-
anna barna, yður til góðs. Já, 
vissulega. Amen.

6 Og sannlega segi ég yður enn: 
Það er viska mín og mér æskilegt, 
að þjónn minn John Johnson, en 
fórn hans hef ég tekið á móti, og 
bænir hans hef ég heyrt, og honum 
gef ég fyrirheit um eilíft líf, svo 
fremi að hann haldi boðorð mín 
héðan í frá —

7 Því að hann er niðji a Jósefs og 
hluttakandi þeirra blessana fyr-
irheitsins, sem feðrum hans var 
gefið —

8 Sannlega segi ég yður, mér 
þykir æskilegt, að hann verði með-
limur reglunnar, svo að hann geti 
aðstoðað við útbreiðslu orðs míns 
til mannanna barna.

9  Fyrir því skuluð þér vígja 
honum þessa blessun og hann skal 
af kostgæfni leitast við að greiða 
þau gjöld, sem hvíla á því húsi, 
sem tilnefnt er á meðal yðar, svo 
að hann geti dvalið þar. Já, vissu-
lega. Amen.

96 1 a Jes 33:20; 54:2.  
LR Stika.

 4 a K&S 78:3–4.  
LR Sameiningarreglan.

 7 a LR Jósef, sonur Jakobs.

einhugur á ráðstefnunni um hver skyldi vera ábyrgur fyrir býlinu, voru 
allir sammála um að leita til Drottins varðandi málið.

97. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
2. ágúst 1833. Þessi opinberun varðar sérstaklega málefni hinna heil-
ögu í Síon, Jacksonsýslu, Missouri, og er svar við beiðni spámannsins 
til Drottins um upplýsingar. Meðlimir kirkjunnar í Missouri urðu á 
þessum tíma fyrir hörðum ofsóknum og höfðu hinn 23. júlí 1833 neyðst 
til að undirrita samning um að yfirgefa Jacksonsýslu.
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97 1 a LR Síon.
 2 a Matt 5:5;  

Mósía 3:19.
 3 a LR Skóli 

spámannanna.
  b LR Parley Parker Pratt.
 6 a LR Aga.
 7 a Matt 3:10.

  b Lúk 6:43–45;  
Al 5:36, 52;  
3 Ne 14:15–20.

 8 a LR Sundurkramið 
hjarta.

  b LR Heiðarlegur, 
heiðarleiki.

  c K&S 64:34.

  d LR Fórn.
  e K&S 52:15; 132:50.
 10 a K&S 57:3; 88:119; 

124:51.
  b K&S 115:14–16.
 12 a LR Tíund, 

tíundargreiðslur.

1–2, Margir hinna heilögu í Síon 
(Jacksonsýslu, Missouri) eru bless-
aðir fyrir staðfestu sína; 3–5, Parley P. 
Pratt er lofaður fyrir störf sín í skól-
anum í Síon; 6–9, Drottinn veitir 
þeim viðtöku, sem virða sáttmála sína; 
10–17, Hús skal reist í Síon, þar sem 
hinir hjartahreinu munu sjá Guð; 18–
21, Síon er hinir hjartahreinu; 22–28, 
Síon fær umflúið svipu Drottins, ef 
hún er staðföst.

Sannlega segi ég yður, vinir 
mínir: Ég beini til yðar rödd 
minni, já, rödd anda míns, svo að 
ég fái sýnt yður vilja minn varð-
andi bræður yðar í a Síonarlandi, 
en margir þeirra eru sannlega 
auðmjúkir og leitast af kostgæfni 
við að nema vísdóm og finna 
sannleika.

2 Sannlega, sannlega segi ég 
yður: Blessaðir eru slíkir, því 
að þeim mun hlotnast. Því að 
ég, Drottinn, er miskunnsamur 
öllum a hógværum og hverjum 
þeim sem ég vil, svo að ég sé rétt-
lættur, þegar ég leiði þá til dóms.

3  Sjá, ég segi yður varðandi 
a skólann í Síon, að ég, Drottinn, 
er mjög ánægður yfir því að skóli 
skuli vera í Síon og einnig með 
þjón minn b Parley P. Pratt, því að 
hann er trúr í mér.

4 Og sem hann er áfram trúr í 
mér, svo skal hann halda áfram 

að vera í forsæti skólans í Síon-
arlandi, uns ég gef honum önnur 
fyrirmæli.

5 Og ég mun blessa hann marg-
földum blessunum við útlistun 
á öllum ritningum og leyndar-
dómum, til uppbyggingar skól-
anum og kirkjunni í Síon.

6 Og öðrum í skólanum sýni ég, 
Drottinn, fúslega miskunn. Þó 
eru þeir sem a aga verður, og verk 
þeirra skulu kunngjörð.

7 a Öxin er lögð að rótum trjánna, 
og sérhvert tré, sem ber ekki góðan 
b ávöxt, verður upp höggið og í eld 
kastað. Ég, Drottinn, hef talað það.

8 Sannlega segi ég yður, að öllum 
þeim, sem vita a hjörtu sín b ein-
læg og sundurkramin og anda 
sinn sáriðrandi og virða c fúslega 
sáttmála sína með d fórn — já, sér-
hverri fórn, sem ég, Drottinn, gef 
boð um — þeim veiti ég e viðtöku.

9 Því að ég, Drottinn, mun láta þá 
bera ávöxt líkt og afar frjósamt tré, 
sem gróðursett er á gjöfulu landi, 
við tært vatn, og ber ríkulega dýr-
mætan ávöxt.

10 Sannlega segi ég yður, að það 
er vilji minn, að a hús verði reist 
mér í landi Síonar, að þeirri b fyr-
irmynd, sem ég hef gefið yður.

11 Já, reisið það skjótt fyrir tíund-
argreiðslur fólks míns.

12 Sjá, þetta er a tíundin og fórnin, 
sem ég, Drottinn, krefst af þeirra 
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 12 b LR Musteri, hús 
Drottins.

 13 a LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

 14 a LR Skilningur.
  b LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  c LR Lyklar 

prestdæmisins.
 15 a K&S 94:9; 109:20–21.
  b Hagg 2:7;  

K&S 84:5.
 16 a K&S 110:1–10.
  b Matt 5:8;  

K&S 67:10–13; 88:68.  
LR Hreinn, hreinleiki.

 18 a K&S 90:24; 100:15.
 19 a Jes 60:14;  

Sak 2:10–12;  
K&S 45:66–70; 49:10.

  b LR Nýja Jerúsalem.
 20 a 2 Sam 22:3.

 21 a HDP Móse 7:18.  
LR Hreinn, hreinleiki;  
Síon.

 22 a LR Hefnd.
 23 a Jes 28:14–19;  

K&S 45:31.
 25 a 2 Ne 6:13–18;  

K&S 63:34;  
JS — M 1:20.

 26 a K&S 84:54–59.

hendi, að b hús verði reist mér, Síon 
til sáluhjálpar —

13 Hús til a þakkargjörðar fyrir 
alla hina heilögu og til leiðbein-
ingar öllum, sem kallaðir eru til 
helgra þjónustustarfa í öllum 
hinum mörgu köllunum þeirra 
og embættum —

14 Svo að þeir geti fullkomn-
ast hvað varðar a skilning á helgri 
þjónustu sinni, fræðisetningum, 
grundvallarreglum og kenningum 
í öllu er lýtur að b ríki Guðs á jörðu, 
en yður hafa verið afhentir c lyklar 
þess ríkis.

15 Og reisi fólkið mér hús í nafni 
Drottins og láti ekkert a óhreint inn 
í það koma, svo að það vanhelgist 
ekki, skal b dýrð mín hvíla á því —

16 Já, og a návist mín mun vera 
þar, því að ég mun koma inn í það, 
og allir b hjartahreinir, sem inn í 
það koma, skulu sjá Guð.

17 En verði það vanhelgað mun 
ég ekki inn í það koma og dýrð 
mín mun ekki vera þar, því að ég 
kem ekki inn í vanheilög musteri.

18 Og sjá nú, gjöri Síon þetta, 
mun henni a vegna vel, hún mun 
breiða úr sér og verða afar dýrð-
leg, mikil og ógnþrungin.

19 Og a þjóðir jarðar munu heiðra 
hana og segja: Vissulega er b Síon 

borg Guðs okkar og vissulega 
getur Síon hvorki fallið né má 
hræra hana úr stað, því að Guð 
er þar og hönd Drottins er þar —

20 Og hann hefur unnið þess 
eið með valdi máttar síns að vera 
hjálpræði hennar og hár a turn.

21 Þess vegna segir Drottinn 
sannlega svo: Lát Síon fagna, því 
að þetta er a Síon — hinir hjarta-
hreinu. Lát því Síon fagna á 
meðan allir hinir ranglátu syrgja.

22 Því að sjá og tak eftir, a refs-
ingin kemur skyndilega yfir hina 
óguðlegu sem hvirfilvindur. Og 
hver fær umflúið hana?

23 a Refsivöndur Drottins mun 
ríða yfir nótt og dag, og frásögnin 
af því mun hrella alla. Já, því 
mun ekki linna fyrr en Drottinn 
kemur —

24 Því að réttlát reiði Drottins er 
tendruð gegn viðurstyggð þeirra 
og öllum ranglátum verkum 
þeirra.

25 Engu að síður mun Síon a kom-
ast undan, ef hún gætir þess að 
gjöra allt, sem ég hef boðið  
henni.

26 En gæti hún þess eigi að gjöra 
það, sem ég hef boðið henni, 
mun ég a vitja hennar í samræmi 
við öll verk hennar, með sárum 
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þrengingum, með b drepsótt, með 
plágu, með sverði, með c refsingu, 
með d eyðandi eldi.

27 Lát það eigi að síður hljóma 
einu sinni enn fyrir eyrum hennar, 
að ég, Drottinn, hef veitt fórnum 
hennar viðtöku, og syndgi hún 

ekki framar, mun a ekkert af þessu 
yfir hana ganga —

28 Og ég mun a blessa hana með 
blessunum og úthella margföldum 
blessunum yfir hana og ættliði 
hennar alltaf og að eilífu, segir 
Drottinn Guð yðar. Amen.

 26 b Lúk 21:10–13.
  c Mal 4:1–3;  

3 Ne 21:20–21.
  d Jóel 1:15–20.
 27 a Esek 18:27.

 28 a LR Blessa, blessaður, 
blessun.

98 1 a K&S 68:6.
  b LR Þakklátur, þakkir, 

þakkargjörð.

 2 a Sálm 27:14;  
Jes 30:18–19;  
K&S 133:45.

98. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
6. ágúst 1833. Opinberunin kom vegna ofsókna á hendur hinum heil-
ögu í Missouri. Aukið landnám kirkjumeðlima í Missouri vakti ugg hjá 
öðrum landnemum, sem fannst ógn stafa af fjölda hinna heilögu, stjórn-
málalegum og fjárhagslegum áhrifum og menningarlegum og trúarlegum 
mismun. Í júlí 1833 eyðilagði múgur eignir kirkjunnar, tjargaði og fiðraði 
tvo kirkjumeðlimi, og kröfðust þess að hinir heilögu yfirgæfu Jackson-
sýslu. Þó að einhverjar fréttir af vandamálunum í Missouri hafi án efa 
borist spámanninum í Kirtland (níu hundruð mílna farlægð), gat hann 
einungis á þessum tíma vitað með opinberun hversu alvarleg þau voru.

1–3, Þrengingar hinna heilögu verða 
þeim til góðs; 4–8, Hinir heilögu skulu 
vinveittir stjórnskipunarlögum lands-
ins; 9–10, Heiðvirðir, vitrir og góðir 
menn skulu studdir í veraldleg stjórn-
unarstörf; 11–15, Þeir sem fórna lífi 
sínu fyrir málstað Drottins munu 
eignast eilíft líf; 16–18, Hafnið styrj-
öldum og boðið frið; 19–22, Hinir 
heilögu í Kirtland eru ávíttir og þeim 
boðið að iðrast; 23–32, Drottinn op-
inberar lögmál sín varðandi ofsóknir 
og þrengingar, sem fólk hans má 
þola; 33–38, Stríð er aðeins réttlæt-
anlegt, þegar Drottinn býður það; 
39–48, Hinum heilögu ber að fyrirgefa 

óvinum sínum, sem einnig munu um-
flýja refsingu Drottins, ef þeir iðrast.

Sannlega segi ég yður, vinir 
mínir: a Óttist ei, látið huggast. Já, 
gleðjist ævinlega og færið b þakkir 
í öllu —

2 a Þjónið Drottni af þolinmæði, 
því að bænir yðar hafa náð eyrum 
Drottins hersveitanna og eru 
skráðar með þessu innsigli og 
þessari yfirlýsingu — Drottinn 
hefur unnið þess eið og ákvarðað, 
að þær verði veittar.

3   Þess  vegna gefur  hann 
yður  þet ta  fyr i rhe i t ,  með  
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 3 a K&S 122:7.  
LR Andstreymi.

 5 a 1 Pét 2:13–14;  
K&S 58:21; 101:77–80; 
109:54; 134:5.  
LR Lýðfrelsi;  
Stjórnarskrá.

 8 a Jóh 8:32;  
2 Kor 3:17.  
LR Frjáls, frelsi;  
Sjálfræði.

 9 a Okv 29:2.

 10 a LR Heiðarlegur, 
heiðarleiki.

 11 a 5 Mós 8:3;  
Matt 4:4;  
K&S 84:43–44.

 12 a Jes 28:10;  
K&S 42:61.

  b Abr 3:25–26.
 13 a Lúk 9:24;  

K&S 101:35–38;  
103:27–28.  
LR Píslarvottur, 

píslarvætti.
 14 a Nehem 4:14;  

K&S 122:9.
  b K&S 124:55.
  c Op 2:10;  

K&S 136:31, 39.
 16 a Al 48:14.  

LR Friðflytjandi.
  b LR Stríð.
  c LR Friður.
  d Mal 4:5–6; K&S 2:1–2.
 17 a LR Gyðingar.

ófrávíkjanlegum sáttmála um 
að þær skuli uppfyllast. Og allar 
a þrengingar yðar munu í heild 
verða yður til góðs og nafni mínu 
til dýrðar, segir Drottinn.

4  Og sannlega segi ég yður  
nú varðandi lög landsins, að 
það er vilji minn að fólk mitt 
gæti þess að gjöra allt, sem ég  
býð því.

5 Og a stjórnskipunarlög lands-
ins, sem styðja frelsi með því að 
tryggja rétt og réttindi fólksins, 
tilheyra öllu mannkyni og eru rétt-
lætanleg fyrir mér.

6 Þess vegna réttlæti ég, Drott-
inn, yður og bræður yðar í kirkju 
minni í því að vera hliðhollir þeim 
lögum, sem eru stjórnskipunarlög 
landsins —

7 En með tilliti til mannlegra 
laga, er hvað sem er meira eða 
minna en þetta frá hinu illa.

8 Ég, Drottinn Guð, gjöri yður 
a frjálsa. Þess vegna eruð þér vissu-
lega frjálsir, og lögin gjöra yður 
einnig frjálsa.

9  En þegar hinir a ranglátu 
stjórna, grætur þjóðin.

10 Þess vegna skyldi af kostgæfni 
leitað eftir a heiðvirðum og vitrum 
mönnum, og góða og vitra menn 
skuluð þér gæta þess að styðja. Að 

öðru leyti er allt, sem er minna en 
það, af hinu illa.

11 Og ég gef yður boðorð um 
að hafna öllu illu og halda yður 
fast að öllu góðu, og lifa eftir sér-
hverju a orði, sem fram gengur af 
Guðs munni.

12 Því að hann mun a gefa hinum 
staðföstu orð á orð ofan og setning 
á setning ofan. Og með því mun 
ég b reyna yður og sanna.

13 Og hver sá, sem a fórnar lífi 
sínu mín vegna, vegna nafns míns, 
mun finna það aftur, já, eilíft líf.

14 a Óttist þess vegna ekki óvini 
yðar, því að ég hef ákvarðað í 
hjarta mínu, segir Drottinn, að ég 
muni b reyna yður í öllu, hvort þér 
séuð sáttmála mínum trúir, allt til 
c dauða, svo að þér reynist verðugir.

15 Því að ef þér eruð eigi trúir 
sáttmála mínum, eruð þér ekki 
verðugir mín.

16 a Hafnið þess vegna b stríði og 
boðið c frið og reynið af kostgæfni 
að d snúa hjörtum barnanna til 
feðra sinna og hjörtum feðranna 
til barnanna —

17 Og enn fremur hjörtum a Gyð-
inganna til spámannanna og spá-
mannanna til Gyðinganna, svo að 
ég komi ekki og ljósti alla jörðina 
banni, og allt hold eyðist fyrir mér.
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18 Hjörtu yðar skelfist ekki, því 
að í húsi föður míns eru a mörg hí-
býli, og ég hef búið yður stað, og 
þar sem faðir minn og ég erum, 
þar skuluð þér einnig vera.

19 Sjá, ég, Drottinn, er ekki vel 
ánægður með marga í kirkjunni 
í Kirtland —

20  Því að þeir láta ekki af 
syndum sínum og ranglátum 
háttum, stærilæti hjarta síns og 
ágirnd sinni og allri viðurstyggð 
sinni og virða eigi vísdómsorðin 
og eilíft líf, sem ég hef gefið þeim.

21 Sannlega segi ég yður, að ég, 
Drottinn, mun a aga þá og gjöra 
eins og mér hentar, ef þeir iðrast 
ekki og virða ekki allt, sem ég hef 
sagt þeim.

22 Og enn segi ég yður: Ef þér 
gætið þess að a gjöra allt, sem ég 
býð yður, mun ég, Drottinn, snúa 
allri heilagri og réttlátri reiði frá 
yður og b hlið heljar munu eigi á 
yður sigrast.

23  Nú tala ég til yðar varð-
andi fjölskyldur yðar — ef menn 
a ljósta yður eða fjölskyldur yðar 
einu sinni, og þér umberið það 
með þolinmæði og hvorki lastið 
þá né leitið hefnda, þá skal yður 
launað —

24 En ef þér umberið það ekki 
með þolinmæði, mun aðeins svo 
á það litið, að yður sé a mælt eins 
og réttmætt er.

25 Og enn, ef óvinur yðar lýstur 
yður í annað sinn og þér lastið 

óvin yðar eigi og umberið það af 
þolinmæði, munu laun yðar verða 
hundraðföld.

26 Og enn, ljósti hann yður í 
þriðja sinn og þér umberið það af 
a þolinmæði, munu margföld laun 
yðar fjórfaldast —

27 Og þessir þrír vitnisburðir 
munu standa gegn óvini yðar og 
verða ekki afmáðir, ef hann iðr-
ast ekki.

28 Og sannlega segi ég yður nú: 
Ef óvinur yðar fær umflúið refs-
ingu mína og verður eigi leiddur 
fyrir mig til dóms, þá skuluð þér 
sjá um að a aðvara hann í mínu 
nafni, svo að hann ráðist ekki oftar 
að yður eða fjölskyldu yðar, jafn-
vel barnabörnum yðar í þriðja og 
fjórða ættlið.

29 Og ef hann mun ráðast að 
yður eða börnum yðar eða barna-
börnum í þriðja og fjórða lið, 
þá hef ég selt óvin yðar í yðar 
hendur —

30 Og viljið þér þá hlífa honum, 
munuð þér hljóta laun fyrir rétt-
læti yðar, og einnig börn yðar og 
barnabörn í þriðja og fjórða lið.

31 Eigi að síður er óvinur yðar 
í yðar höndum, og ef þér launið 
honum í samræmi við verk hans, 
eruð þér réttlættir. Hafi hann 
sóst eftir lífi yðar og lífi yðar sé 
hætta búin af honum, er óvinur 
yðar í höndum yðar og þér eruð 
réttlættir.

32  Sjá, þetta er það lögmál, 
 18 a Jóh 14:2;  

K&S 59:2; 76:111; 81:6.
 21 a Mósía 23:21;  

He 12:3.  
LR Aga.

 22 a LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

  b Matt 16:17–18;  
K&S 33:12–13.

 23 a Lúk 6:29;  

Al 43:46–47.  
LR Ofsækja, ofsókn.

 24 a Matt 7:1–2.
 26 a LR Þolinmæði, þolgæði.
 28 a LR Vara við, viðvörun.
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 32 a K&S 27:10.
 33 a 5 Mós 20:10;  

Al 48:14–16.
 34 a K&S 105:38–41.
 37 a Jós 23:10;  

Jes 49:25.
 40 a Matt 18:21–22;  

K&S 64:9–11.  
LR Fyrirgefa.

 45 a Morm 8:20.

 46 a 5 Mós 5:9–10.
 47 a Mósía 7:33;  

Morm 9:6.

sem ég gaf þjóni mínum Nefí og 
a feðrum yðar Jósef og Jakob og 
Ísak og Abraham og öllum fornum 
spámönnum mínum og postulum.

33 Og enn fremur, þetta er það 
a lögmál, sem ég gaf mínum til 
forna, svo að þeir legðu ekki til 
orrustu við neina þjóð, kynkvísl, 
tungu eða lýð, nema ég, Drottinn, 
byði þeim svo.

34 Og segði einhver þjóð, tunga 
eða lýður þeim stríð á hendur, 
skyldu þeir fyrst lyfta upp a frið-
armerki gegn þeim lýð, þeirri þjóð 
eða tungu —

35 Og sinntu þau engu því frið-
armerki, né heldur öðru sinni 
eða þriðja sinni, skyldu þeir færa 
Drottni þessa vitnisburði sína —

36 Þá mundi ég, Drottinn, gefa 
þeim fyrirmæli og réttlæta þá í 
að ganga til orrustu við þá þjóð, 
tungu eða þann lýð.

37 Og ég, Drottinn, myndi a heyja 
orrustu þeirra og orrustu barna 
þeirra og barnabarna, þar til þeir 
hefðu náð rétti yfir öllum óvinum 
sínum í þriðja og fjórða lið.

38 Sjá, þetta er öllu fólki mínu til 
eftirbreytni, segir Drottinn Guð 
yðar, og til réttlætingar fyrir mér.

39 Og enn, sannlega segi ég yður, 
að ef óvinur yðar iðrast, eftir að 
hafa ráðist að yður í fyrsta sinn, og 
biður um fyrirgefningu, þá skuluð 
þér fyrirgefa honum og eigi lengur 
halda því sem vitnisburði gegn 
óvini yðar —

40 Og þannig í annað og þriðja 
sinn. Og jafnoft og óvinur yðar 
iðrast misgjörða sinna gegn yður, 
skuluð þér a fyrirgefa honum, allt 
að sjötíu sinnum sjö.

41 Og brjóti hann gegn yður og 
iðrist ekki í fyrsta sinn, skuluð 
þér engu að síður fyrirgefa 
honum.

42  Og ef hann brýtur gegn 
yður í annað sinn og iðrast ekki, 
skuluð þér engu að síður fyrirgefa 
honum.

43 Og brjóti hann gegn yður í 
þriðja sinni og iðrist ekki, skuluð 
þér einnig fyrirgefa honum.

44 En brjóti hann gegn yður í 
fjórða sinn, skuluð þér ekki fyrir-
gefa honum, heldur færa Drottni 
þessa vitnisburði og þeir munu 
ekki afmáðir fyrr en hann iðrast 
og launar yður fjórfalt fyrir allt 
það, sem hann hefur brotið gegn 
yður.

45 Og gjöri hann svo, skuluð þér 
fyrirgefa honum af öllu hjarta, en 
gjöri hann það ekki, mun ég Drott-
inn ná a rétti yðar yfir óvinum yðar 
hundraðfalt —

46 Og börnum hans og barna-
börnum og öllum þeim, sem 
forsmá mig, í a þriðja og fjórða  
ættlið.

47 En ef börnin eða barnabörnin 
skyldu iðrast og a snúa sér til Drott-
ins Guðs síns af öllu hjarta sínu 
og öllum mætti sínum, huga og 
styrk, og endurgjalda fjórfalt allar 
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misgjörðir sínar eða misgjörðir 
feðra sinna eða forfeðra sinna, þá 
skal bræði yðar snúið frá þeim —

48 Og a refsing skal ekki lengur 

koma yfir þau, segir Drottinn Guð 
yðar, og misgjörðir þeirra skulu 
aldrei framar færðar Drottni sem 
vitnisburður gegn þeim. Amen.

 48 a Esek 18:19–23.
99 1 a LR Ofsækja, ofsókn.
 2 a Matt 10:40.
  b 1 Kor 2:4–5.
 3 a Matt 18:1–6.
  b LR Ríki Guðs eða 

   ríki himna.
  c LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
 4 a Jóh 12:44–50.
  b K&S 75:19–22.
 5 a K&S 1:11–14.

  b Júd 1:14–15.  
LR Jesús Kristur —  
Dómari.

 8 a Matt 19:29.

99. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Johns Murdock 
29. ágúst 1832, í Hiram, Ohio. Í rúmt ár hafði John Murdock prédikað 
fagnaðarerindið, og á meðan börn hans dvöldu hjá öðrum fjölskyldum í 
Ohio, móðurlaus eftir að kona hans, Julia Clapp, dó í apríl 1831.

1–8, John Murdock er kallaður til að 
boða fagnaðarerindið, og þeir, sem taka 
á móti honum, taka á móti Drottni og 
munu hljóta miskunn.

Sjá, svo mælir Drottinn til þjóns 
síns Johns Murdock: Þú ert kall-
aður til þess að fara til landsvæð-
anna í austri, hús úr húsi, þorp 
úr þorpi, borg úr borg, til þess að 
kunngjöra íbúum þeirra ævar-
andi fagnaðarerindi mitt, mitt í 
a ofsóknum og ranglæti.

2 Og hver, sem tekur á móti þér, 
a tekur á móti mér, og þú munt 
hafa kraft til að boða orð mitt eins 
og hinn heilagi andi minn b sýnir 
þér.

3 Og hver, sem tekur á móti þér 
a eins og lítið barn, tekur á móti 
b ríki mínu. Og blessaðir eru þeir, 
því að þeir munu c miskunn hljóta.

4 En hverjum, sem hafnar þér, 

mun faðir minn a hafna, og húsi 
hans. Og þú skalt hreinsa b fætur 
þína á leyndum stöðum á leið 
þinni, sem vitnisburð gegn þeim.

5 Og sjá og tak eftir, ég a kem 
skjótt til að b dæma, til að sannfæra 
alla um óguðleg verk þeirra, sem 
þeir hafa unnið gegn mér, eins og 
skráð er af mér í bókinni.

6 Og sannlega segi ég þér nú, að 
ekki er æskilegt að þú farir fyrr 
en séð hefur verið fyrir börnum 
þínum og þau hafa umhyggju-
samlega verið send til biskupsins 
í Síon.

7 Og eftir nokkur ár, ef þú æskir 
þess af mér, mátt þú einnig fara 
til hins góða lands til að fá erfða-
hluta þinn —

8 Að öðru leyti skalt þú halda 
áfram og boða fagnaðarerindi 
mitt, a uns þú ert burtu numinn. 
Amen.
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1–4, Joseph og Sidney prédiki fagn-
aðarerindið til hjálpræðis sálum; 5–
8, Þeim mun gefið einmitt á réttri 
stundu hvað segja skal; 9–12, Sidney 
skal vera talsmaður og Joseph skal vera 
opinberari og gefa máttugan vitn-
isburð; 13–17, Drottinn mun vekja 
upp hreint fólk og hinir hlýðnu munu 
frelsaðir verða.

Sannlega, svo segi ég, Drottinn, 
við yður vini mína a Sidney og b Jos-
eph: Fjölskyldum yðar líður vel. 
Þær eru í mínum höndum og ég 
mun fara með þær eins og ég tel 
best, því að allt vald er mér gefið.

2  Fylgið mér þess vegna og 
hlustið á þau ráð, sem ég gef 
yður.

3 Sjá og tak eftir, ég á marga á 
þessum slóðum, í nærliggjandi 
héruðum, og áhrifamiklar dyr 
munu opnast á nálægum svæðum 
hér í austurhluta landsins.

4 Þess vegna hef ég, Drottinn, 
látið yður koma til þessa staðar, 
því að það var mér æskilegt til 
a hjálpræðis sálunum.

5 Sannlega segi ég yður þess 
vegna: Hefjið upp raust yðar til 
þessa fólks. a Mælið fram það 

sem ég blæs yður í brjóst, og þér 
þurfið ekki að blygðast yðar fyrir 
mönnum —

6 Því að yður mun a gefið einmitt 
á þeirri stundu, já, á því andartaki, 
hvað segja skal.

7 En boð gef ég yður, að þér 
skuluð boða allt, sem þér a boðið í 
mínu nafni, með hjartans hátíðleik 
og andans b hógværð í öllu.

8  Og ég gef yður það fyrir-
heit, að sem þér gjörið þetta, svo 
mun a heilögum anda úthellt til 
að bera vitni um allt það, er þér  
mælið.

9 Og mér þykir æskilegt, að þú, 
þjónn minn Sidney, sért a tals-
maður fyrir þetta fólk. Já, sann-
lega, ég mun vígja þig til þeirrar 
köllunar, já, til að vera talsmaður 
þjóns míns Josephs.

10 Og ég mun gefa honum kraft 
til að gefa máttugan a vitnisburð.

11 Og ég mun gefa þér kraft 
til að vera a máttugur í útskýr-
ingum þínum á öllum ritningum, 
svo að þú getir verið talsmaður 
hans, og hann skal vera þér b op-
inberari, svo að þú vitir með 
vissu allt er tilheyrir ríki mínu  
á jörðu.

100 1 a LR Sidney Rigdon.
  b LR Joseph Smith 

yngri.
 4 a LR Sáluhjálp, 

hjálpræði.
 5 a He 5:18; 

   K&S 68:3–4.
 6 a Matt 10:19–20;  

K&S 84:85.
 7 a K&S 84:61.
  b LR Hógvær, hógværð.
 8 a 2 Ne 33:1–4.

 9 a 2 Mós 4:14–16;  
2 Ne 3:17–18;  
K&S 124:103–104.

 10 a LR Vitna, bera vitni.
 11 a Al 17:2–3.
  b K&S 124:125.

100. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith og Sidney Rigdon í Perrys-
burg, New York, 12. október 1833. Bræðurnir tveir höfðu undanfarið 
verið lengi fjarvistum frá fjölskyldum sínum og höfðu áhyggjur af þeim.
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 13 a LR Síon.
  b K&S 84:99;  

105:9–10, 31, 37.
 14 a LR Orson Hyde.

 15 a Róm 8:28;  
K&S 90:24; 105:40.

 16 a LR Hreinn, hreinleiki.
 17 a Jóel 2:32; Al 38:4–5.

101 1 a LR Ofsækja, ofsókn.
  b K&S 103:1–2, 11; 

109:47.
 2 a K&S 58:3–4.

12 Hald þess vegna áfram ferð 
yðar og gleðjist í hjarta, því að sjá 
og tak eftir, ég er með yður allt 
til enda.

13 Og nú tala ég til yðar orð varð-
andi a Síon. Síon skal b endurleyst, 
þó að hún sé öguð skamma stund.

14 Bræður yðar, þjónar mínir 
a Orson Hyde og John Gould, eru 
í mínum höndum, og svo fremi 
þeir haldi boðorð mín munu þeir 
hólpnir.

15 Lát því huggast, því að a allt 
mun samverka þeim til góðs, sem 
ganga grandvarir, og kirkjunni til 
helgunar.

16 Því að ég mun upp vekja mér 
til handa a hreinan lýð, sem mun 
þjóna mér í réttlæti —

17 Og allir, sem a ákalla nafn 
Drottins og halda boðorð hans, 
munu hólpnir verða. Já, vissu-
lega. Amen.

101. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 16. og 
17. desember 1833. Á þessum tíma þoldu hinir heilögu, sem safnast 
höfðu saman í Missouri, miklar ofsóknir. Múgur manns hafði hrakið þá 
frá heimilum þeirra í Jacksonsýslu og nokkrir hinna heilögu höfðu reynt 
að koma sér fyrir í Van Buren-, Lafayette- og Raysýslum, en ofsóknirnar 
fylgdu þeim. Meginhluti hinna heilögu var á þessum tíma í Claysýslu, 
Missouri. Mörgum meðlimum kirkjunnar var hótað dauða. Hinir heilögu 
í Jackson sýslu höfðu misst húsbúnað, klæði, búpening og aðrar persónu-
legar eigur, og mikið af uppskeru þeirra hafði verið eyðilagt.

1–8, Hinir heilögu eru agaðir og að-
þrengdir vegna brota sinna; 9–15, 
Réttlát reiði Drottins mun falla yfir 
þjóðirnar, en fólki hans mun safnað 
saman og það verða huggað; 16–21, 
Síon og stikur hennar verða stofn-
aðar; 22–31, Lífinu í þúsund ára 
ríkinu lýst; 32–42, Þá munu hinir 
heilögu blessaðir og þeim launað; 
43–62, Dæmisagan um aðalsmann-
inn og olífutrén sýnir erfiðleika og 
endanlega endurlausn Síonar; 63–
75, Hinir heilögu skulu halda áfram 

sameiningu sinni; 76–80, Drott-
inn stofnsetti stjórnarskrá Banda-
ríkjanna; 81–101, Hinir heilögu 
skulu fara fram á miskabætur sam-
kvæmt dæmisögunni um konuna og 
rangláta dómarann.

Sannlega segi ég yður varðandi 
bræður yðar, sem aðþrengdir hafa 
verið og a ofsóttir og b hraktir af 
erfðalandi sínu —

2 Ég, Drottinn, hef leyft þessum 
a þrengingum að koma yfir þá, en 
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 2 b Mósía 7:29–30;  
K&S 103:4; 105:2–10.

 3 a Jes 62:3;  
Mal 3:17;  
K&S 60:4.

 4 a K&S 95:1–2; 136:31.  
LR Aga.

  b 1 Mós 22:1–14;  
Jakob 4:5.  
LR Abraham.

 5 a LR Lausn frá synd.
  b Matt 10:32–33;  

Róm 1:16;  
2 Ne 31:14.

 6 a LR Deilur.

  b LR Öfund.
  c LR Losti.
 7 a Jes 59:2;  

Mósía 11:22–25; 21:15;  
Al 5:38.

 8 a He 12:3.
  b Post 17:27;  

Al 32:5–16.
 9 a LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi;  
Samúð, meðaumkun.

  b Jer 30:11.
  c K&S 98:21–22.
 10 a K&S 1:13–14.
 11 a He 13:14;  

Et 2:9–11.
 12 a LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
 13 a 5 Mós 30:3–6;  

1 Ne 10:14.  
LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

 14 a Matt 5:4.
 15 a Matt 10:39.  

LR Píslarvottur, 
píslarvætti.

 16 a HDP Móse 6:32.
  b 2 Mós 14:13–14;  

Sálm 46:10.
 17 a LR Síon.

sú þrenging þeirra er afleiðing 
b brota þeirra —

3 Samt eru þeir mínir og verða 
a mínir á þeim degi, er ég kem og 
raða saman gimsteinum mínum.

4 Þess vegna verður að a aga þá 
og reyna, alveg eins og b Abraham, 
sem boðið var að fórna einkasyni 
sínum.

5 Því að enginn getur a helgast, 
sem ekki stenst ögunina, en b af-
neitar mér.

6 Sjá, ég segi yður, á meðal þeirra 
var misklíð, a deilur, b öfund og 
ófriður, c losti og ágirnd, og þannig 
vanhelguðu þeir arfleifð sína.

7 Þeir voru tregir til að a hlýða 
rödd Drottins Guðs síns. Þess 
vegna er Drottinn Guð þeirra 
tregur til að hlýða á bænir þeirra 
og svara þeim á erfiðleikatímum 
þeirra.

8 Á friðartímum mátu þeir ráð 
mín lítils, en á a erfiðleikatímum 
sínum b leita þeir mín af nauðsyn.

9 Sannlega segi ég yður: Þrátt 
fyrir syndir þeirra er brjóst mitt 
fullt a samúðar með þeim. Ég mun 
ekki algjörlega b vísa þeim burt, og 
á degi c heilagrar reiði mun ég hafa 
miskunn í huga.

10 Ég hef unnið þess eið, og sú 
ákvörðun er kunngjörð í fyrra 
boði mínu til yðar, að ég muni láta 
a sverð réttlátrar reiði minnar falla 
vegna fólks míns, og það mun 
verða, já, eins og ég hef sagt.

11 Réttlátri reiði minni verður 
brátt úthellt takmarkalaust yfir 
allar þjóðir, og það mun ég gjöra 
þegar bikar misgjörða þeirra er 
a fullur.

12 Og á þeim degi munu allir 
frelsast, sem í a varðturninum finn-
ast, eða með öðrum orðum, allur 
Ísraelslýður minn.

13 Og þeim, sem dreift hefur 
verið, mun a safnað saman.

14 Og allir þeir, sem a syrgt hafa, 
munu huggaðir verða.

15 Og allir þeir, sem látið hafa 
a líf sitt vegna nafns míns, munu 
krýndir verða.

16 Lát því hjörtu yðar huggast 
vegna Síonar, því að allt hold er 
í mínum a höndum. Hald ró yðar 
og b vitið að ég er Guð.

17 a Síon mun ekki haggað úr 
stað, jafnvel þó að börn hennar 
séu dreifð.

18 Þeir, sem eftir verða og eru 
hjartahreinir, munu aftur hverfa 
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 18 a K&S 103:11–14.
  b Jes 35:10; K&S 45:71.  

LR Syngja.
  c Amos 9:13–15;  

K&S 84:2–5; 103:11.
 20 a K&S 57:1–4.
 21 a K&S 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
LR Stika.

 22 a LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  b Matt 24:15;  
K&S 45:32; 115:6.

 23 a LR Hula.

  b Jes 40:5;  
K&S 38:8; 93:1.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 24 a K&S 29:24.
  b Sef 1:2–3; Mal 4:1;  

K&S 88:94;  
JS — S 1:37.

 25 a Amos 9:5;  
2 Pét 3:10–14.  
LR Jörð — Hreinsun 
jarðar.

  b Op 21:5.
  c LR Þúsundáraríkið.

 26 a Jes 11:6–9.  
LR Fjandskapur.

  b LR Friður.
 28 a Op 20:2–3; 1 Ne 22:26;  

K&S 88:110.
 29 a Op 21:4.
 30 a Jes 65:20–22;  

K&S 63:51.
 31 a 1 Kor 15:52;  

K&S 43:32.
  b 1 Þess 4:16–17.
 32 a K&S 29:11.  

LR Þúsundáraríkið.
  b K&S 121:26–28.

að a arfleifð sinni, þeir og börn 
þeirra, syngjandi b söngva ævar-
andi gleði, til að c byggja upp 
eyðistaði Síonar —

19 Og allt þetta til að orð spá-
mannanna rætist.

20 Og sjá, enginn annar a staður 
er útnefndur en sá, sem ég hef út-
nefnt, né heldur mun annar staður 
útnefndur en sá, sem ég hef út-
nefnt fyrir verk samansöfnunar 
minna heilögu —

21 Þar til sá dagur kemur, er ekki 
finnst meira rúm fyrir þá, og þá 
hef ég aðra staði, sem ég mun út-
nefna þeim, og þeir munu nefnast 
a stikur, fyrir tjalddúka eða styrk 
Síonar.

22 Sjá, það er vilji minn að allir 
þeir, sem ákalla nafn mitt og til-
biðja mig samkvæmt hinu ævar-
andi fagnaðarerindi mínu, skuli 
a safnast saman og b standa á 
helgum stöðum —

23 Og búa sig undir þá opin-
berun, sem koma skal, þegar 
a hulan, er umlykur musteri mitt í 
tjaldbúð minni og sem hylur jörð-
ina, verður dregin frá og allt hold 
mun saman b sjá mig.

24 Og allt a forgengilegt, bæði 
manna og dýra merkurinnar eða 

fugla himinsins eða fiska sjávar-
ins, sem dvelur á yfirborði jarðar, 
mun b eyðast —

25  Einnig munu frumefnin 
a bráðna í brennandi hita og 
allt verða b nýtt, svo að þekk-
ing mín og c dýrð fái hvílt á allri  
jörðunni.

26 Og þann dag mun a fjand-
skap manna og fjandskap dýra, 
já, fjandskap alls holds, b linna fyrir 
augliti mínu.

27 Og á þeim degi mun hvað, 
sem maðurinn biður um, verða 
honum gefið.

28 Og á þeim degi mun a Satan 
ekki hafa vald til að freista nokk-
urs manns.

29 Og engin a sorg verður, vegna 
þess að enginn dauði er til.

30 Á þeim degi mun a ungbarn 
ekki deyja fyrr en það nær gam-
alsaldri, og aldur þess verður sem 
aldur trésins —

31 Og þegar það deyr mun það 
ekki sofa, það er að segja í jörðu 
niðri, heldur a breytast á auga-
bragði og verða b hrifið upp, og 
hvíld þess verður dýrðleg.

32 Já, sannlega segi ég yður, á 
þeim a degi þegar Drottinn kemur, 
mun hann b opinbera allt —
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 33 a LR Leyndardómar 
Guðs.

 35 a K&S 63:20.  
LR Ofsækja, ofsókn.

  b K&S 98:13.
 36 a LR Dauði, líkamlegur.
  b LR Gleði.
 37 a LR Sál.
 38 a 2 Kro 7:14; K&S 93:1.

  b LR Þolinmæði, þolgæði.
 39 a LR Nýr og ævarandi 

sáttmáli.
  b Matt 5:13;  

K&S 103:10.
 41 a LR Aga.
 42 a Óbad 1:3–4;  

Lúk 14:11;  
He 4:12–13.

  b Lúk 18:14.  
LR Auðmjúkur, 
auðmýkt.

 44 a K&S 103:21–22.
  b LR Víngarður Drottins.
 45 a Esek 33:2, 7;  

3 Ne 16:18.  
LR Vaka, vera á verði, 
verðir.

33 Það sem liðið er og það sem 
a hulið er og enginn maður þekkti, 
það sem jörðina varðar, upphaf 
hennar, tilgang hennar og endi —

34 Það dýrmætasta, það sem er 
ofar og það sem er neðar, það sem 
er í jörðu og á jörðu og á himni.

35 Og allir þeir, sem þola a of-
sóknir vegna nafns míns og standa 
stöðugir í trú, þó að þeir séu kall-
aðir til að fórna lífi sínu mín 
b vegna, þeir verða samt hluttak-
endur í allri þessari dýrð.

36 Hræðist þess vegna ekki, jafn-
vel ekki a dauðann, því að í þessum 
heimi er gleði yðar ekki algjör, en 
í mér er b gleði yðar algjör.

37  Hafið þess vegna hvorki 
áhyggjur af líkamanum né lífi lík-
amans, heldur hugsið um a sálina 
og líf sálarinnar.

38  Og a leitið ásjónu Drott-
ins öllum stundum, svo að þér 
með b þolinmæði fáið varðveitt 
sálir yðar, og þér munuð öðlast  
eilíft líf.

39 Þegar menn eru kallaðir til 
a ævarandi fagnaðarerindis míns 
og gjöra ævarandi sáttmála, telj-
ast þeir sem b salt jarðar og selta 
mannsins —

40 Þeir eru kallaðir til að vera 
selta mannsins. Ef þess vegna salt 
glatar seltu sinni, sjá, er það til 

einskis annars nýtt, en að vera 
kastað út og fótum troðið af 
mönnum.

41 Sjá, hér er viska varðandi börn 
Síonar, já mörg, en ekki öll. Þau 
voru fundin brotleg, þess vegna 
verður að a aga þau —

42 Sá, sem a upphefur sjálfan sig, 
mun niðurlægður verða, og sá, 
sem b niðurlægir sjálfan sig, mun 
upphafinn verða.

43 Og nú mun ég sýna yður 
dæmisögu, svo að þér megið 
þekkja vilja minn varðandi lausn 
Síonar.

44 a Aðalsmaður einn átti land-
svæði, mjög kostum búið, og hann 
sagði við þjóna sína: Farið í b vín-
garð minn, já, til þessa kostalands, 
og gróðursetjið tólf olífutré —

45  Og setjið a varðmenn um-
hverfis þau og reisið turn, þaðan 
sem sjá má landið umhverfis, og 
setjið varðmann í turninn, svo að 
olífutré mín verði eigi brotin niður, 
þegar óvinurinn kemur til að eyði-
leggja og taka sjálfur ávexti vín-
garðs míns.

46 Þjónar aðalsmannsins fóru 
nú og gjörðu sem húsbóndi þeirra 
bauð þeim og gróðursettu olífu-
trén og reistu garð umhverfis og 
settu varðmenn yfir og hófu að 
reisa turn.
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 51 a Jes 5:1–7.
 55 a K&S 103:22, 29–30; 

105:16, 29–30.
 58 a K&S 97:22–24; 105:15.

 61 a K&S 78:22.
  b Matt 25:20–23.

47 Og meðan þeir enn unnu við 
grunn hans, fóru þeir að segja sín 
á milli: Hvaða þörf hefur húsbóndi 
minn fyrir þennan turn?

48 Og þeir réðu ráðum sínum 
lengi vel og sögðu sín á milli: 
Hvaða þörf hefur húsbóndi minn 
fyrir þennan turn, nú á þessum 
friðartímum?

49 Mætti ekki gefa víxlurunum 
þetta fé? Því að engin þörf er fyrir 
þetta.

50 Og meðan þeir þráttuðu um 
þetta, gjörðust þeir mjög hysknir 
og hlýddu ekki fyrirmælum hús-
bónda síns.

51 Og óvinurinn kom að nóttu 
til og braut niður a garðinn, og 
þjónar aðalsmannsins risu skelfdir 
á fætur og flýðu, og óvinurinn tor-
tímdi verki þeirra og braut niður 
olífutrén.

52 Sjá, aðalsmaðurinn, herra vín-
garðsins, kallaði nú á þjóna sína og 
sagði við þá: Hvers vegna! Hver er 
orsök þessa mikla illvirkis?

53 Bar yður ekki að gjöra sem 
ég bauð yður, og — eftir að þér 
höfðuð gróðursett í víngarðinn og 
reist garð umhverfis og sett varð-
menn á veggi hans — að byggja 
einnig turn og setja varðmann í 
turninn og vakta víngarð minn, en 
ekki falla í svefn, svo að óvinurinn 
kæmi yfir yður?

54 Og sjá, varðmaðurinn í turn-
inum hefði séð óvininn meðan 
hann var enn víðs fjarri, og þá 
hefðuð þér verið reiðubúnir og 
varnað óvininum að brjóta niður 

garðinn og bjargað víngarði 
mínum úr höndum eyðandans.

55 Og herra víngarðsins sagði 
við einn þjóna sinna: Far og safna 
saman öðrum þjónum mínum og 
tak a allan styrk húss míns, stríðs-
menn mína, hina ungu menn 
mína, og einnig þá af þjónum 
mínum, sem miðaldra eru, þá sem 
eru styrkur húss míns, utan þá, 
sem ég hef útnefnt til að halda 
kyrru fyrir —

56 Og farið samstundis í vín-
garðsland mitt og endurheimtið 
víngarð minn, því að hann er 
minn. Ég hef keypt hann fyrir fé.

57 Farið þess vegna samstundis 
til lands míns, brjótið niður múra 
óvina minna, fellið turna þeirra 
og tvístrið varðmönnum þeirra.

58 Og sem þeir safnast saman 
gegn yður, svo skuluð þér ná a rétti 
mínum á óvinum mínum, svo að 
smám saman geti ég komið með 
það, sem eftir er húss míns, og 
eignast landið.

59 Og þjónninn sagði við hús-
bónda sinn: Hvenær mun þetta 
verða?

60 Og hann sagði við þjón sinn: 
Þegar mér hentar. Far samstundis 
og gjör allt, sem ég hef boðið 
yður —

61 Og þetta skal vera innsigli 
mitt og blessun til yðar — trúr 
og a vitur ráðsmaður í húsi mínu, 
b stjórnandi í ríki mínu.

62  Og þjónn hans fór sam-
stundis og gjörði allt, sem hús-
bóndi hans hafði boðið honum, 
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og a eftir marga daga var allt  
uppfyllt.

63 Sannlega segi ég yður enn: 
Ég mun sýna yður visku mína 
varðandi alla söfnuðina, svo sem 
þeir eru fúsir til að taka leiðsögn 
á réttan og sannan hátt, sér til 
sáluhjálpar —

64 Svo að samansöfnun minna 
heilögu haldi áfram, og ég megi 
uppbyggja þá í mínu nafni á 
a helgum stöðum, því að b upp-
skerutíminn er kominn og orð mitt 
hlýtur að c uppfyllast.

65 Þess vegna verð ég að safna 
saman fólki mínu, samkvæmt 
dæmisögunni um hveitið og a ill-
gresið, svo að safna megi hveitinu 
í hlöðu og það hljóti eilíft líf og 
krýnist b himneskri dýrð, þegar ég 
kem í ríki föður míns til að launa 
sérhverjum manni samkvæmt 
verkum sínum —

66 En illgresið skal bundið í 
bindin og bönd þess gjörð sterk, 
svo að a brenna megi það í óslökkv-
andi eldi.

67 Þess vegna gef ég öllum söfn-
uðum mínum fyrirmæli um að 
þeir safnist áfram saman á þeim 
stöðum, sem ég hef tilgreint.

68 Engu að síður, eins og ég hef 
sagt yður í fyrra boði, skal a saman-
söfnun yðar hvorki gerast í flaustri 
né með flótta, heldur skal allt vel 
undirbúið fyrir yður.

69 Og til þess að allt verði und-
irbúið fyrir yður, skuluð þér virða 

þau fyrirmæli, sem ég hef gefið 
varðandi þetta —

70  Sem segir eða kennir að 
a kaupa skuli allt það land fyrir 
fé, sem unnt er að kaupa fyrir fé, 
í héruðunum umhverfis það land, 
sem ég hef útnefnt sem land Sí-
onar, við upphaf samansöfnunar 
minna heilögu —

71 Allt land, sem hægt er að 
kaupa í Jacksonsýslu og í nær-
liggjandi héruðum, en annað sé 
lagt í mínar hendur.

72 Sannlega segi ég yður nú: 
Látið alla söfnuðina safna saman 
öllu fé sínu og lát þetta gjörast á 
sínum tíma, en ekki í a flaustri. Og 
gætið þess að allt sé undirbúið 
fyrir yður.

73 Og heiðvirðir menn séu til-
nefndir, já, vitrir menn, og sendið 
þá til að kaupa þessi lönd.

74 Og þegar söfnuðirnir í aust-
ursýslum landsins styrkjast, geta 
þeir keypt lönd og safnast saman 
á þeim, vilji þeir hlíta þessum 
ráðum. Og á þann hátt geta þeir 
stofnað Síon.

75 Jafnvel nú þegar er nægilegt í 
birgðum, já, jafnvel gnægð, til að 
endurleysa Síon og byggja upp 
eyðistaði hennar, sem ei munu 
framar niður rifnir, ef allir þeir 
söfnuðir, sem nefna sig mínu 
nafni, væru a fúsir til að hlýða rödd 
minni.

76 Og enn segi ég yður: Það er 
vilji minn að þeir, sem óvinirnir 

 62 a K&S 105:37.
 64 a K&S 87:8.
  b K&S 33:3, 7.  

LR Uppskera.
  c K&S 1:38.

 65 a Matt 13:6–43;  
K&S 86:1–7.

  b LR Himnesk dýrð.
 66 a Nahúm 1:5;  

Matt 3:12;  

K&S 38:12; 63:33–34.
 68 a K&S 58:56.
 70 a K&S 63:27–29.
 72 a Jes 52:10–12.
 75 a Al 5:37–39.
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 77 a LR Stjórn.
  b LR Lýðfrelsi.
 78 a LR Sjálfræði.
  b LR Ábyrgð, ábyrgur, 

ábyrgðarskylda.
  c LR Lokadómur.
 80 a 2 Ne 1:7–9;  

K&S 98:5–6.  

LR Stjórnarskrá.
  b 1 Ne 13:13–19.
 81 a Lúk 18:1–8.
  b LR Bæn.
 89 a Jes 45:15;  

K&S 121:1, 4; 123:6.
 90 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.

  b Op 21:8.  
LR Vantrú.

 91 a Matt 25:30;  
K&S 19:5; 29:15–17; 
124:8.

 92 a LR Miskunnsamur, 
miskunnsemi.

hafa dreift, haldi áfram að þrábiðja 
um bætur, og lausn, af þeim, sem 
settir eru stjórnendur og valds-
menn yðar —

77 Samkvæmt lögum þjóðar-
innar og a stjórnarskrá, sem ég hef 
látið gjöra, og tryggja skal b rétt 
og vernd alls holds, samkvæmt 
réttum og helgum reglum —

78 Að sérhver maður geti með 
tilliti til kenninga og reglna starfað 
framvegis í samræmi við það 
siðferðislega a sjálfræði, sem ég 
hef gefið honum, svo að sérhver 
maður verði b ábyrgur fyrir sínar 
eigin syndir á degi c dómsins.

79 Þess vegna er ekki rétt að ein-
hver maður sé í annars ánauð.

80 Og í þeim tilgangi hef ég sett 
a stjórnarskrá þessa lands með 
vitrum mönnum, sem ég vakti ein-
mitt í þeim tilgangi, og endurheimt 
landið með b úthellingu blóðs.

81 Nú, við hvað skal ég líkja 
börnum Síonar? Ég mun líkja þeim 
við a dæmisöguna um konuna og 
rangláta dómarann, því að menn 
ættu ávallt að b biðja og ekki láta 
hugfallast, en þar segir:

82 Í borg einni var dómari, sem 
hvorki óttaðist Guð né skeytti um 
nokkurn mann.

83 En í borg þeirri var ekkja, og 
hún kom til hans og sagði: Lát mig 
ná rétti gagnvart mótstöðumanni 
mínum.

84 Og hann vildi það ekki um 
hríð, en að lokum sagði hann við 
sjálfan sig: Þótt ég óttist ekki Guð 
né skeyti um nokkurn mann, vil 
ég samt láta ekkju þessa ná rétti 
sínum, þar eð hún gjörir mér 
ónæði, og til þess að hún sé ekki 
ávallt að koma og þreyta mig.

85 Við þetta vil ég líkja börnum 
Síonar.

86 Þau skulu krefjast miskabóta 
fyrir dómaranum —

87 Og sinni hann þeim ekki, 
skulu þau leggja þær fyrir 
fylkisstjórann —

88 Og sinni fylkisstjórinn þeim 
ekki, skulu þau leggja þær fyrir 
forsetann —

89 Og sinni forsetinn þeim ekki, 
mun Drottinn hefjast handa og 
fram stíga úr a skýli sínu og í reiði 
sinni hrella þjóðina —

90 Og í mikilli vanþóknun sinni 
og brennandi reiði mun hann á 
sínum tíma útiloka þessa rang-
látu, ótrúu og óréttlátu a ráðsmenn 
og útnefna þeim hlut sinn meðal 
hræsnara og b vantrúaðra —

91  Jafnvel í ystu myrkrum, 
þar sem er a grátur og kvein og 
gnístran tanna.

92 Biðjið þess vegna að eyru 
þeirra ljúkist upp fyrir ákalli yðar, 
svo að ég geti verið þeim a misk-
unnsamur og þetta komi ekki  
yfir þá.
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93 Það sem ég hef mælt til yðar 
hlýtur að verða, svo að allir menn 
verði án a afsökunar —

94 Að vitrir menn og stjórnendur 
megi heyra og vita það, sem þeir 
hafa aldrei a hugleitt —

95 Og ég fái haldið áfram iðju 
minni, minni a sérstæðu iðju, og 
vinna mitt verk, mitt sérstæða 
verk, svo að menn fái b greint milli 
hinna réttlátu og hinna ranglátu, 
segir Guð yðar.

96 Og enn segi ég yður, að það 
er andstætt boði mínu og vilja, að 
þjónn minn Sidney Gilbert selji 
óvinum mínum í hendur a forða-
búr mitt, sem ég hef útnefnt fólki 
mínu.

97 Lát ekki óvini mína vanhelga 
það, sem ég hef útnefnt með 

samþykki þeirra, sem a kenna sig 
við nafn mitt —

98 Því að þetta er mikil og alvarleg 
synd gegn mér og gegn fólki mínu, 
vegna þess sem ég hef ákvarðað og 
bráðlega hendir þjóðirnar.

99 Þess vegna er það vilji minn, 
að fólk mitt gjöri kröfu og haldi 
fast við hana um það, sem ég hef 
útnefnt þeim, þó að það fái ekki 
leyfi til að dveljast þar.

100 Þó segi ég ekki, að það skuli 
ekki dvelja þar, því að beri það 
ávöxt og vinni verk er hæfa ríki 
mínu, skal það dvelja þar.

101 Þeir munu byggja og aðrir 
skulu a ekki erfa það. Þeir munu 
gróðursetja víngarða og skulu 
neyta ávaxtar þeirra. Já, vissu-
lega. Amen.

 93 a Róm 1:18–21.
 94 a Jes 52:15;  

3 Ne 20:45; 21:8.
 95 a Jes 28:21;  

K&S 95:4.

  b Mal 3:18.  
LR Dómgreind, 
dómgreindargáfa.

 96 a LR Forðabúr.
 97 a K&S 103:4; 112:25–26; 

   125:2.
 101 a Jes 65:21–22.  

LR Þúsundáraríkið.
102 1 a LR Háráð.

102. KAFLI
Fundargjörð um skipan háráðs Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu í Kirtland, Ohio, 17. febrúar 1834. Fundargjörðina rituðu upp-
haflega öldungarnir Oliver Cowdery og Orson Hyde. Spámaðurinn fór 
yfir fundargjörðina næsta dag og daginn eftir það var leiðrétt fundar-
gjörðin samþykkt einróma af háráðinu sem „mótun og stjórnskipulag 
háráðs“kirkjunnar. Versum 30 til og með 32, sem varða Tólfpostularáðið, 
var bætt við undir stjórn Josephs Smith árið 1835, þegar þessi kafli í 
Kenningu og sáttmálum var búinn undir prentun.

1–8, Háráð er útnefnt til að leysa erf-
iðan vanda, sem upp kemur í kirkj-
unni; 9–18, Dómsköp við yfirheyrslur 
gefin; 19–23, Forseti ráðsins tekur 
ákvörðunina; 24–34, Aðferð við 
áfrýjun sett fram.

Þennan dag kom aðalráð tuttugu 
og fjögurra hápresta saman í húsi 
Josephs Smith yngri, samkvæmt 
opinberun, og vann að skipu-
lagningu a háráðs kirkju Krists, 
sem í ættu sæti tólf háprestar 
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 2 a K&S 107:72–74.
 9 a LR Opinberun.

  b LR Stuðningur við 
kirkjuleiðtoga.

og einn eða þrír forsetar eftir  
aðstæðum.

2 Háráðið var tilnefnt með op-
inberun í þeim tilgangi að leysa 
erfiðan vanda, sem kynni að 
koma upp í kirkjunni og kirkjan 
eða a biskupsráðið gæti ekki leyst 
þannig, að hlutaðeigendur væru 
ánægðir.

3 Joseph Smith yngri, Sidney 
Rigdon og Frederick G. Willi-
ams voru með rödd ráðsins við-
urkenndir forsetar, og Joseph 
Smith eldri, John Smith, Joseph 
Coe, John Johnson, Martin Harris, 
John S. Carter, Jared Carter, Oliver 
Cowdery, Samuel H. Smith, Orson 
Hyde, Sylvester Smith og Luke 
Johnson, háprestar, voru með ein-
róma samþykki ráðsins valdir í 
fastaráð kirkjunnar.

4 Fyrrnefndir ráðsmenn voru 
síðan spurðir hvort þeir sam-
þykktu tilnefningu sína og hvort 
þeir vildu starfa í því embætti í 
samræmi við lögmál himins, og 
svöruðu þeir allir, að þeir sam-
þykktu tilnefningu sína og myndu 
rækja embætti sín í samræmi við 
þá náð, sem Guð sýndi þeim.

5 Tala þeirra, er sátu ráðið og 
greiddu atkvæði fyrir kirkjuna og 
í nafni hennar um tilnefningu fyrr-
nefndra ráðsmanna, var fjörutíu 
og þrír, sem skiptist þannig: Níu 
háprestar, sautján öldungar, fjórir 
prestar og þrettán meðlimir.

6 Samþykkt: Að háráðið hafi 
ekki úrskurðarvald, ef færri en sjö 
hinna fyrrnefndu ráðsmanna, eða 

rétt tilnefndir eftirmenn þeirra, eru 
viðstaddir.

7 Þessir sjö skulu hafa vald til að 
tilnefna aðra hápresta, sem þeir 
telja verðuga og hæfa til starfa í 
stað fjarstaddra ráðsmanna.

8 Samþykkt: Að hvenær sem ein-
hver staðan losni, vegna dauðs-
falls, brottvikningar úr embætti 
einhvers fyrrgreindra ráðsmanna 
vegna misferlis, eða brottflutnings 
frá umráðasvæði stjórnar þessarar 
kirkju, skuli staðan skipuð með 
tilnefningu forsetans eða forset-
anna og staðfestingu aðalráðs há-
prestanna, sem kallað væri saman 
í þeim tilgangi og starfar í nafni 
kirkjunnar.

9 Forseti kirkjunnar, sem einnig 
er forseti ráðsins, er tilnefndur 
með a opinberun, og er stjórnun-
arstaða hans b staðfest með rödd 
kirkjunnar.

10 Og það er í samræmi við tign 
embættis hans, að hann sé í forsæti 
í ráði kirkjunnar og það er réttur 
hans að hafa sér til aðstoðar tvo 
aðra forseta, sem tilnefndir eru 
á sama hátt og hann sjálfur var 
tilnefndur.

11  Og séu annar eða báðir 
þeirra, sem tilnefndir eru honum 
til aðstoðar, fjarverandi, hefur 
hann vald til að vera í forsæti 
ráðsins án aðstoðarmanns. Og 
sé hann sjálfur fjarverandi, hafa 
hinir forsetarnir vald til að vera 
í forsæti í stað hans, annar þeirra 
eða báðir.

12 Hvenær sem háráð kirkju 
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Krists er formlega skipað, á þann 
hátt sem að framan greinir, skal 
það vera skylda ráðsmannanna 
tólf að varpa hlutkesti um röð 
þeirra og þannig ákveða hver 
hinna tólf skuli fyrstur tala, og 
er byrjað á númer eitt og þannig 
áfram að númer tólf.

13 Hvenær sem þetta ráð kemur 
saman til afgreiðslu einhvers máls, 
skulu ráðsmennirnir tólf íhuga 
hvort um erfitt mál sé að ræða eða 
ekki. Ef ekki, skulu aðeins tveir 
ráðsmannanna reifa það, á þann 
hátt sem að framan greinir.

14 En teljist það erfitt, skulu fjórir 
tilnefndir. Og sé það sérlega erf-
itt, þá sex. En í engu tilviki skal 
tilnefna fleiri en sex.

15 Hinir ákærðu í öllum málum 
eiga rétt á helmingi ráðsmann-
anna, til að koma í veg fyrir mis-
beitingu eða óréttlæti.

16 Þeir ráðsmenn, sem nefndir 
eru til að tala fyrir ráðinu, eiga 
að sækja málið, eftir að málsgögn 
hafa verið skoðuð í réttu ljósi fyrir 
ráðinu, og hver maður tali af sann-
girni og a réttvísi.

17 Þeir ráðsmenn, sem draga 
jafnar tölur, það er 2, 4, 6, 8, 10 og 
12, skulu koma fram fyrir hönd 
hins ákærða og koma í veg fyrir 
misbeitingu og óréttlæti.

18 Í öllum málum skulu ákær-
andi og ákærði eiga rétt á að tala 
sjálfir fyrir ráðinu, eftir að máls-
gögn hafa verið kynnt og þeir 
ráðsmenn, sem tilnefndir hafa 
verið til að flytja málið, hafa lokið 
máli sínu.

19 Eftir að málsgögn hafa verið 
kynnt, ráðsmenn, ákærandi og 
hinn ákærði hafa talað, skal forseti 
fella úrskurð sinn í samræmi við 
þann skilning, sem hann hefur á 
málinu, og kalla til ráðsmennina 
tólf til að staðfesta hann með at-
kvæði sínu.

20 En ef aðrir ráðsmenn, sem 
ekki hafa talað, eða einhver 
þeirra, verða varir við villu í úr-
skurði forsetans, eftir að hafa 
hlýtt á málflutninginn allan á 
óhlutdrægan hátt, geta þeir látið 
það í ljós, og skal málið þá tekið 
fyrir að nýju.

21 Og ef, eftir vandlegan endur-
flutning málsins, einhverju nýju 
ljósi er varpað á það, skal úrskurð-
inum breytt í samræmi við það.

22 En komi ekkert nýtt í ljós, skal 
fyrri úrskurður gilda, og hefur 
meiri hluti ráðsins vald til að 
ákveða það.

23 Sé um erfiðleika að ræða varð-
andi a kenningu eða grundvall-
arreglu og ekki finnst nægilegt 
um það skráð til að gjöra ráðinu 
málið augljóst, getur forsetinn 
spurt og leitað álits Drottins með 
b opinberun.

24 Þegar háprestarnir eru er-
lendis, hafa þeir vald til þess að 
kalla saman og skipuleggja ráð 
á fyrrgreindan hátt til að leysa 
vandamál, þegar annar eða báðir 
aðilar fara fram á það.

25 Og umrætt ráð háprestanna 
skal hafa vald til að tilnefna einn 
úr þeirra hópi til að vera í forsæti 
slíks ráðs þann tíma.

 16 a LR Réttvísi.  23 a 4 Mós 9:8.   b LR Opinberun.
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 28 a K&S 107:78.  30 a K&S 107:23–24, 35–38.   b LR Postuli.

26 Það skal vera skylda umrædds 
ráðs að senda samstundis eintak 
af málsskjölum ásamt fullri grein-
argerð fyrir vitnaleiðslunni, sem 
ákvörðun þeirra byggist á, til há-
ráðsins, þar sem aðsetur æðsta 
forsætisráðs kirkjunnar er.

27 Verði málsaðilar, báðir eða 
annarhvor, óánægðir með úrskurð 
umrædds ráðs, geta þeir áfrýjað 
til háráðsins, þar sem aðsetur 
æðsta forsætisráðs kirkjunnar 
er, og fengið málið tekið upp, og 
skal málið flutt þar í samræmi 
við framanskráð, eins og engin 
ákvörðun hafi verið tekin.

28 Þetta ráð hápresta erlendis 
skal aðeins kalla saman, þegar 
upp koma mjög a erfið mál innan 
kirkjunnar, en ekkert venjulegt 
eða algengt mál nægir til að kalla 
saman slíkt ráð.

29  Farand-háprestar eða há-
prestar staðsettir erlendis hafa 
vald til að úrskurða hvort nauð-
synlegt sé að kalla saman slíkt ráð 
eða ekki.

30  Mismunur er á ákvörð-
unum háráðsins eða a farand-há-
presta erlendis annars vegar og 

farand-háráðsins, sem b postularnir 
tólf eru í, hins vegar.

31 Ákvörðun hinna fyrrnefndu 
má áfrýja, en ákvörðun hinna síð-
arnefndu ekki.

32 Hina síðarnefndu geta aðeins 
aðalvaldhafar kirkjunnar véfengt, 
sé um lögmálsbrot að ræða.

33 Ákvörðun: Að forsetinn eða 
forsetarnir í æðsta forsætisráði 
kirkjunnar hafi í hverju tilviki vald 
til að ákveða hvort rétt sé að taka 
það mál fyrir að nýju, sem áfrýjað 
hafi verið, eftir að hafa skoðað 
áfrýjunina og málsgögn þau og 
yfirlýsingar, sem henni fylgja.

34 Ráðsmennirnir tólf vörpuðu 
síðan hlutkesti um hverjir skyldu 
fyrstir tala, og niðurstaðan varð 
sem hér segir: 1, Oliver Cowd-
ery; 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 eldri; 11, 
John Smith; 12, Martin Harris.

Fundinum lauk með bæn.
Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

ritarar

103. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
24. febrúar 1834. Þessi opinberun var gefin eftir komu Parleys P. Pratt 
og Lymans Wight til Kirtlands, Ohio, en þeir komu frá Missouri til að 
ráðgast við spámanninn varðandi aðstoð við hina heilögu og endurheimt 
þeirra á löndum sínum í Jacksonsýslu.

1–4, Hvers vegna Drottinn leyfði, 
að hinir heilögu í Jacksonsýslu væru 

ofsóttir; 5–10, Hinir heilögu munu 
sigra, ef þeir halda boðorðin; 11–20, 
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Lausn Síonar verður með mætti, og 
Drottinn mun fara fyrir fólki sínu; 
21–28, Hinir heilögu munu samein-
ast í Síon, og þeir sem fórna lífi sínu 
munu finna það aftur; 29–40, Ýmsir 
bræður eru kallaðir til að skipuleggja 
Síonarfylkingu og fara til Síonar; þeim 
er heitið sigri, ef þeir eru staðfastir.

Sannlega segi ég yður, vinir 
mínir: Sjá, ég gef yður opinberun 
og fyrirmæli, svo að þér vitið 
hvernig þér skuluð a framfylgja 
skyldum yðar varðandi sálu-
hjálp og b lausn bræðra yðar, sem 
dreifðir hafa verið í landi Síonar —

2 Óvinir mínir hafa a hrakið þá og 
þjáð, en heilagri reiði minni mun 
ég úthella takmarkalaust yfir þá á 
sínum tíma.

3 Því að ég hef leyft þeim fram 
að þessu, að þeir fái að a fylla mæli 
misgjörða sinna, svo að bikar 
þeirra verði fullur —

4 Og svo að skamma hríð mætti 
með sárri og þungbærri ögun a aga 
þá, sem kenna sig við nafn mitt, 
vegna þess að þeir b hlýddu ekki að 
fullu þeim boðum og fyrirmælum, 
sem ég gaf þeim.

5 En sannlega segi ég yður, að 
ég hef tekið ákvörðun, sem fólki 
mínu verður ljós, svo sem það frá 
þessari sömu stundu hlítir þeim 
a ráðum, sem ég, Drottinn Guð 
þeirra, mun gefa því.

6 Sjá, það mun einmitt frá þessari 
stundu fara að sigrast á óvinum 
mínum, því að ég hef ákvarðað 
það.

7 Og með því að a hlýða á og 
virða öll þau orð, sem ég, Drott-
inn Guð þeirra, mæli til þeirra, 
skal sigurgöngu þeirra aldrei linna 
fyrr en b ríki heimsins eru lögð að 
fótum mér og jörðin verður c afhent 
hinum d heilögu til e eignar, alltaf 
og að eilífu.

8 En sem þeir a halda ekki boðorð 
mín og hlýða ekki á né virða öll 
mín orð, svo munu ríki heimsins 
sigrast á þeim.

9 Því að þeim var ætlað að verða 
heiminum a ljós og mönnunum 
frelsarar —

10 Og sem þeir eru mönnunum 
ekki frelsarar, svo eru þeir sem a salt 
er dofnað hefur, og því til einskis 
annars nýtt en að vera kastað út og 
fótum troðið af mönnum.

11 En sannlega segi ég yður, ég 
hef ákvarðað að bræður yðar, sem 
dreifðir hafa verið, snúi aftur til 
a erfðalanda sinna og byggi upp 
eyðistaði Síonar.

12 Því að eftir a mikið andstreymi 
kemur blessunin, eins og ég hef 
áður boðið.

13 Sjá, þetta er sú blessun, sem 
ég hef heitið yður eftir andstreymi 
yðar og andstreymi bræðra yðar — 
lausn yðar og lausn bræðra yðar, 

103 1 a K&S 43:8.
  b K&S 101:43–62.
 2 a K&S 101:1; 109:47.
 3 a Al 14:10–11; 60:13.
 4 a K&S 95:1.  

LR Aga.
  b K&S 101:2; 105:2–6.
 5 a LR Ráðgjöf.

 7 a K&S 35:24.  
LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

  b Dan 2:44.
  c Dan 7:27.
  d LR Heilagur.
  e K&S 38:20.
 8 a Mósía 1:13;  

K&S 82:10.
 9 a 1 Ne 21:6.
 10 a Matt 5:13–16;  

K&S 101:39–40.
 11 a K&S 101:18.
 12 a Op 7:13–14;  

K&S 58:4; 112:13.
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jafnvel endurreisn þeirra í Síonar-
landi, sem skal uppbyggt og aldrei 
framar niður rifið.

14 Ef þeir eigi að síður van-
helga arfleifð sína, mun þeim 
kollvarpað, því að ég mun ekki 
hlífa þeim, ef þeir vanhelga arf-
leifð sína.

15 Sjá, ég segi yður, að lausn Sí-
onar hlýtur að verða með mætti —

16  Þess vegna mun ég vekja 
mann fyrir fólk mitt, sem mun 
leiða það líkt og a Móse leiddi börn 
Ísraels.

17 Því að þér eruð börn Ísraels 
og af a niðjum Abrahams og yður 
verður að leiða úr ánauð af mætti 
og með útréttum armi.

18 Og á sama hátt og feður yðar 
voru í fyrstu leiddir, já, þannig 
mun endurlausn Síonar verða.

19 Látið þess vegna ekki hugfall-
ast, því að ég segi ekki við yður 
eins og ég sagði við feður yðar: 
a Engill minn mun fara fyrir yður, 
en ekki b návist mín.

20 En ég segi við yður: a Englar 
mínir munu fara fyrir yður og 
einnig návist mín, og er tímar líða 
munuð þér b eignast hið góða land.

21 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, að þjónn minn Joseph Smith 
yngri er sá a maður, sem ég líkti 
þjóninum við, sem herra b vín-
garðsins talaði til í dæmisögunni, 
sem ég hef gefið yður.

22 Þess vegna skal þjónn minn 
Joseph Smith yngri mæla hina 
ungu menn mína og þá miðaldra 
við a styrk húss míns — Safnist 
saman á landi Síonar, á því landi, 
sem ég hef keypt fyrir það fé, er 
mér hefur verið helgað.

23 Og allir söfnuðirnir sendi 
hyggna menn með fé sitt og a kaupi 
land, já, eins og ég hef boðið þeim.

24 Og sem óvinir mínir koma 
gegn yður og reka yður af hinu 
góða a landi mínu, er ég hef helgað 
sem land Síonar, já, af yðar eigin 
löndum, eftir að þér hafið vitnað 
gegn þeim fyrir mér, svo skuluð 
þér formæla þeim —

25 Og hverjum, sem þér for-
mælið, mun ég formæla, og þér 
skuluð ná rétti mínum á óvinum 
mínum.

26 Og návist mín verður með 
yður, já, við að ná a rétti mínum 
yfir óvinum mínum, allt í þriðja 
og fjórða ættlið þeirra, sem for-
smá mig.

27 Enginn maður skal óttast að 
fórna lífi sínu mín vegna, því að 
sá, sem a leggur líf sitt í sölurnar 
mín vegna, mun finna það aftur.

28 Og hver sá, sem ekki er fús 
til að fórna lífi sínu mín vegna, er 
ekki lærisveinn minn.

29 Það er vilji minn, að þjónn 
minn a Sidney Rigdon hefji upp 
raust sína yfir söfnuðunum í 

 16 a 2 Mós 3:2–10;  
K&S 107:91–92.  
LR Móse.

 17 a LR Abraham — Niðjar 
Abrahams;  
Sáttmáli Abrahams.

 19 a LR Englar.
  b K&S 84:18–24.

 20 a 2 Mós 14:19–20.
  b K&S 100:13.
 21 a K&S 101:55–58.
  b LR Víngarður Drottins.
 22 a K&S 35:13–14;  

105:16, 29–30.
 23 a K&S 42:35–36; 57:5–7; 

58:49–51; 101:68–74.

 24 a K&S 29:7–8; 45:64–66; 
57:1–2.

 26 a K&S 97:22.
 27 a Matt 10:39;  

Lúk 9:24;  
K&S 98:13–15; 124:54.

 29 a LR Sidney Rigdon.
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austurhlutum landsins og búi þá 
undir að halda þau boð, sem ég 
hef gefið þeim varðandi endur-
reisn og endurlausn Síonar.

30 Það er vilji minn, að þjónn 
minn a Parley P. Pratt og þjónn 
minn Lyman Wight snúi ekki aftur 
til lands bræðra sinna, fyrr en þeir 
hafa náð tíu, tuttugu, fimmtíu eða 
hundrað manna hópum til að fara 
til Síonarlands, ekki fyrr en þeir 
hafa skipulagt fimm hundruð 
manns af b styrk húss míns.

31 Sjá, þetta er vilji minn. Biðjið 
og yður mun gefast. En menn 
gjöra a ekki alltaf vilja minn.

32 Ef þér getið því ekki náð fimm 
hundruðum, leitið þá af kostgæfni, 
svo að þér mögulega náið þremur 
hundruðum.

33 Og ef þér náið ekki þremur 
hundruðum, leitið þá af kostgæfni, 
svo að þér mögulega náið einu 
hundraði.

34 En sannlega segi ég yður: 
Þau fyrirmæli gef ég yður, að fara 
ekki til Síonarlands, fyrr en þér 
hafið náð einu hundraði af styrk 
húss míns til að fara með yður til 
Síonarlands.

35 Eins og ég því sagði yður, 
biðjið og yður mun gefast. Biðjið 
einlæglega að þjóni mínum Joseph 
Smith yngri megi auðnast að fara 
með yður og vera í forsæti meðal 
fólks míns og skipuleggja ríki mitt 
á hinu a helgaða landi og koma 
börnum Síonar fyrir samkvæmt 
þeim lögum og boðum, sem hafa 
verið og gefin verða yður.

36 Allur sigur og öll dýrð fellur 
yður í skaut fyrir a kostgæfni yðar, 
staðfestu og b trúarbænir.

37 Lát þjón minn Parley P. Pratt 
fara með þjóni mínum Joseph 
Smith yngri.

38 Lát þjón minn Lyman Wight 
fara með þjóni mínum Sidney 
Rigdon.

39 Lát þjón minn Hyrum Smith 
fara með þjóni mínum Freder-
ick G. Williams.

40 Lát þjón minn Orson Hyde 
fara með þjóni mínum Orson 
Pratt, hvert sem þjónn minn Jos-
eph Smith yngri ræður þeim að 
fara, til uppfyllingar þeim boðum, 
sem ég hef gefið yður. En felið allt 
annað í mínar hendur. Já, vissu-
lega. Amen.

 30 a LR Parley Parker Pratt.
  b K&S 101:55.

 31 a K&S 82:10.
 35 a K&S 84:31.

 36 a LR Kostgæfni.
  b K&S 104:79–82.

104. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í eða nálægt Kirtland 
Ohio, 23. apríl 1834, varðandi Sameinaða fyrirtækið (sjá formála að 
kafla 78 og 82). Tilefnið var líklega ráðsfundur meðlima Sameinaða fyr-
irtækisins, þar sem brýnar stundlegar þarfir kirkjunnar voru ræddar. Á 
fyrri fundi fyrirtækisins þann 10. apríl var ákveðið að leggja samtökin 
niður. Þessi opinberun veitir þá leiðsögn að þess í stað skyldi fyrirtækið 
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104 1 a K&S 78:3–15.  
LR Sameiningarreglan.

 4 a LR Ágirnd.
 6 a Gal 6:7–9.

 7 a Jes 62:3;  
K&S 76:56.  
LR Dýrð.

 9 a LR Brottvikning.

  b K&S 82:21.
  c LR Djöfull.

endurskipulagt og eignum þess skipt á milli meðlima fyrirtækisins, og 
yrði það þeirra ráðsmennska. Í opinberuninni, undir leiðsögn Josephs 
Smith var nafninu Sameinaða fyrirtækið breytt í Sameiningarreglu.

1–10, Hinir heilögu, sem brjóta gegn 
sameiningarreglunni, munu for-
dæmdir; 11–16, Drottinn sér fyrir 
sínum heilögu á sinn hátt; 17–18, 
Lögmál fagnaðarerindisins stjórnar 
umönnun hinna fátæku; 19–46, Ráðs-
mennska og blessanir ýmissa bræðra 
tilgreindar; 47–53, Sameiningarreglan 
í Kirtland og reglan í Síon skulu starfa 
aðskildar; 54–66, Hin helga fjárhirsla 
Drottins stofnsett til prentunar á 
ritningunum; 67–77, Hin almenna 
fjárhirsla sameiningarreglunnar skal 
starfa á grundvelli almennrar sam-
þykktar; 78–86, Þeir sem eru í sam-
einingarreglunni skulu greiða allar 
skuldir sínar, og Drottinn mun frelsa 
þá úr fjárhagsfjötrum.

Sannlega segi ég yður, vinir 
mínir, ég gef yður ráð og fyrirmæli 
varðandi allar eigur þeirrar reglu, 
sem ég bauð að skipulögð yrði 
og stofnsett, og vera skyldi a sam-
einingarregla og ævarandi regla 
kirkju minni til heilla og mönnum 
til hjálpræðis, þar til ég kem —

2  Með því óhagganlega og 
óbreytanlega fyrirheiti, að sem 
þeir, er ég hef boðið, eru trúir, 
svo skuli þeir hljóta margfaldar 
blessanir —

3 En sem þeir eru ekki trúir, svo 
vofir yfir þeim bölvun.

4 En sem sumir þjóna minna hafa 

ekki haldið boðorðið, heldur rofið 
sáttmálann með a ágirnd og hræsn-
isfullum orðum, svo hvílir yfir 
þeim þung og alvarleg bölvun.

5  Því að ég, Drottinn, hef 
ákvarðað í hjarta mínu, að sem 
einhver maður, er reglunni til-
heyrir, reynist brotlegur, eða með 
öðrum orðum, rjúfi sáttmálann, 
sem þér eruð bundin, svo hvílir 
yfir honum bölvun í lífi hans 
og hann mun fótumtroðinn af 
hverjum sem ég vil —

6 Því að ég, Drottinn, læt ekki að 
mér a hæða í þessu —

7 Og allt er þetta svo að hinir 
saklausu meðal yðar verði ekki 
dæmdir með hinum ranglátu og 
hinir seku meðal yðar komist ekki 
undan, vegna þess að ég, Drottinn, 
hef heitið yður a dýrðarkórónu mér 
til hægri handar.

8 Sem þér þess vegna reynist 
brotlegir, svo fáið þér eigi umflúið 
heilaga reiði mína í lífi yðar.

9 Sem þér eruð a útilokaðir vegna 
afbrota, svo fáið þér eigi umflúið 
b hirtingu c Satans fram að degi 
endurlausnarinnar.

10 Og ég gef yður nú vald ein-
mitt frá þessari stundu, að reyn-
ist einhver maður meðal yðar í 
reglunni brotlegur og iðrist ekki 
hins illa, þá skuluð þér ofurselja 
hann hirtingu Satans, og hann 
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 10 a K&S 109:25–27.
 11 a K&S 42:32.  

LR Ráðsmaður, 
ráðsmennska.

 13 a LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

  b K&S 72:3–5, 16–22.
 14 a Jes 42:5; 45:12.  

LR Skapa, sköpun.

  b Sálm 19:1; 24:1.
 16 a K&S 105:5.  

LR Velferð.
  b 1 Sam 2:7–8;  

Lúk 1:51–53;  
K&S 88:17.

 17 a K&S 59:16–20.  
LR Jörð.

  b LR Sjálfræði.

 18 a Lúk 3:11;  
Jakbr 2:15–16.

  b Okv 14:21;  
Mósía 4:26;  
K&S 52:40.

  c K&S 42:30.
  d Lúk 16:20–31.
 19 a LR Sameiningarreglan.

mun ekkert vald hafa til að a leiða 
illt yfir yður.

11  Þetta er viska mín. Þess 
vegna gef ég yður þau fyrirmæli, 
að þér komið málum yðar í lag 
og útnefnið hverjum manni sína 
a ráðsmennsku —

12 Svo að sérhver maður gjöri 
mér grein fyrir þeirri ráðs-
mennsku, sem honum er útnefnd.

13  Því að æskilegt er, að ég, 
Drottinn, gjöri sérhvern mann 
a ábyrgan sem b ráðsmann þeirra 
jarðnesku blessana, sem ég hef 
gjört og fyrirbúið lífverum mínum.

14 Ég, Drottinn, þandi út himn-
ana og a skóp jörðina, mitt eigið 
b handaverk. Og allt, sem þar er, 
er mitt.

15 Og ætlun mín er að sjá um 
mína heilögu, því að allt er mín 
eign.

16 En það verður að gjörast á 
minn a hátt. Og sjá, þannig hef ég, 
Drottinn, ákvarðað að sjá um mína 
heilögu, að hinir b fátæku verði 
upp hafnir með því að hinir ríku 
verði niðurlægðir.

17 Því að a jörðin er auðug, af 
nógu er að taka og meira en 
það, já, ég gjörði allt til reiðu 
og hef gefið mannanna börnum 
b sjálfræði.

18 Ef einhver maður tekur því 

af þeirri a gnægð, sem ég hef gjört, 
og gefur ekki sinn hluta af því 
til hinna b fátæku og þurfandi, í 
samræmi við c lögmál fagnaðar-
erindis míns, skal hann ásamt 
hinum ranglátu í kvöl ljúka upp 
augum sínum í d víti.

19 Og sannlega segi ég yður nú 
varðandi eigur a reglunnar:

20  Lát útnefna þjóni mínum 
Sidney Rigdon ráðsmennsku stað-
arins, sem hann nú býr á, og lóð 
sútunarstöðvarinnar, honum til 
framfærslu, meðan hann starfar 
í víngarði mínum, já, að mínum 
vilja, þegar ég býð honum.

21 Og allt skal gjört að ráðum 
reglunnar og með einróma sam-
þykkt eða rödd reglunnar, sem 
hefur aðsetur í landi Kirtlands.

22 Og þessa ráðsmennsku og 
blessun veiti ég þjóni mínum 
Sidney Rigdon honum til bless-
unar og niðjum hans eftir hann —

23 Og ég mun margfalda bless-
anir hans, svo sem hann reynist 
auðmjúkur fyrir mér.

24 Og enn, lát útnefna þjóni 
mínum Martin Harris ráðs-
mennsku landshluta þess, sem 
þjónn minn John Johnson fékk í 
skiptum fyrir fyrri arfleifð sína, 
fyrir hann og niðja hans eftir 
hann —
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 34 a K&S 94:3, 10.
 36 a LR Opinberun.

 39 a LR Newel K. Whitney.
 41 a K&S 84:112–113.

25 Og sem hann reynist trúr, svo 
mun ég margfalda blessanir hans 
og niðja hans eftir hann.

26  Og lát þjón minn Martin 
Harris helga fé sitt til boðunar 
orðs míns, eins og þjónn minn 
Joseph Smith yngri segir til um.

27 Og enn, lát þjón minn Fred-
erick G. Williams hafa þann stað, 
sem hann nú býr á.

28 Og þjónn minn Oliver Cowd-
ery hafi landið er liggur að húsinu, 
sem verða skal prentsmiðjan, sem 
er lóð númer eitt, og einnig lóðina, 
sem faðir hans býr á.

29 Og lát þjóna mína Freder-
ick G. Williams og Oliver Cowd-
ery hafa prentsmiðjuna og allt, 
sem henni tilheyrir.

30 Og þetta skal vera sú ráðs-
mennska, sem þeim er útnefnd.

31 Og sem þeir reynast trúir, sjá, 
svo mun ég blessa þá og marg-
falda blessanir þeirra.

32 Og þetta er upphaf þeirrar 
ráðsmennsku, sem ég hef útnefnt 
þeim og niðjum þeirra eftir þá.

33 Og sem þeir reynast trúir, svo 
mun ég úthella blessunum yfir þá 
og niðja þeirra eftir þá, já, marg-
földum blessunum.

34 Og enn, lát þjón minn John 
Johnson hafa húsið, sem hann býr 
í og arfleifðina, allt utan þá grund, 
sem frátekin var og tilheyrir arf-
leifðinni og ætluð er undir a bygg-
ingu húsa minna, ásamt þeim 
lóðum, sem ánafnaðar hafa verið 
þjóni mínum Oliver Cowdery.

35 Og sem hann reynist trúr, svo 
mun ég margfalda blessanir hans.

36 Og það er vilji minn, að hann 
selji þær lóðir, sem ætlaðar eru til 
uppbyggingar borgar minna heil-
ögu, eftir því sem a rödd andans 
kunngjörir honum og samkvæmt 
ráði reglunnar og samþykkt 
reglunnar.

37 Og þetta er upphaf þeirrar 
ráðsmennsku, sem ég hef útnefnt 
honum, honum til blessunar og 
niðjum hans eftir hann.

38 Og sem hann reynist trúr, svo 
mun ég margfalda margfaldar 
blessanir hans.

39 Og enn, lát útnefna þjóni 
mínum a Newel K. Whitney húsin 
og lóðina, sem hann nú býr á, og 
lóðina og bygginguna, þar sem 
verslunin er, og einnig lóðina, sem 
er á horninu sunnan við verslun-
ina, og einnig lóðina, þar sem pott-
öskuverksmiðjan er staðsett á.

40 Og allt þetta hef ég útnefnt 
til ráðsmennsku þjóni mínum 
Newel K. Whitney, honum til 
blessunar og niðjum hans eftir 
hann, til heilla fyrir verslun reglu 
minnar, sem ég hef stofnsett fyrir 
stiku mína í landi Kirtlands.

41 Já, vissulega, þetta er sú ráðs-
mennska, sem ég hef útnefnt þjóni 
mínum N. K. Whitney, já, alla 
verslunina, honum og a erindreka 
hans, og niðjum hans eftir hann.

42 Og sem hann reynist trúr þeim 
fyrirmælum, sem ég hef gefið 
honum, svo mun ég margfalda 
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 45 a K&S 90:20.  
LR Joseph Smith eldri.

 48 a K&S 82:13; 94:1; 109:59.  
LR Stika.

 51 a K&S 109:47.
 52 a LR Sáttmáli.
  b LR Ágirnd.
 56 a LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.
 58 a LR Þýðing Josephs 

Smith (ÞJS).

blessanir hans og niðja hans 
eftir hann, já, með margföldum 
blessunum.

43 Og enn, lát útnefna þjóni 
mínum Joseph Smith yngri lóð-
ina, sem ákveðin er undir bygg-
ingu húss míns, sem er fjörutíu 
stangir á lengd og tólf á breidd, og 
einnig arfleifðina, sem faðir hans 
býr nú á —

44 Og þetta er upphaf þeirrar 
ráðsmennsku, sem ég hef útnefnt 
honum, honum og föður hans til 
blessunar.

45 Því að sjá, ég hef ætlað a föður 
hans arfleifð, honum til fram-
færslu. Þess vegna skal hann tal-
inn með húsi þjóns míns Josephs 
Smith yngri.

46 Og svo mun ég úthella bless-
unum yfir hús þjóns míns Josephs 
Smith yngri, sem hann reynist trúr, 
já, margföldum blessunum.

47 Og nú gef ég yður þau boð 
varðandi Síon, að þér séuð ekki 
lengur bundnir bræðrum yðar í 
Síon sem sameiningarregla nema 
á þennan hátt:

48 Þegar þér hafið komið málum 
yðar í lag, skuluð þér kallast Sam-
einingarregla a Síonarstiku, Borg 
Kirtlands. Og bræður yðar, eftir 
að þeir hafa komið sínum málum 
í lag, skulu kallast Sameiningar-
regla Síonarborgar.

49 Og þeir skulu skipulagðir í 
eigin nöfnum, og eigin nafni, og 
reka viðskipti sín í eigin nafni, og 
eigin nöfnum —

50  Og þér skuluð reka við-
skipti yðar í eigin nafni, og eigin 
nöfnum.

51 Og þetta hef ég boðið að gjört 
verði, yður til hjálpræðis og einnig 
þeim til hjálpræðis, vegna þess að 
þeir hafa verið a hraktir burtu, og 
vegna þess sem koma skal.

52 a Sáttmálarnir hafa verið rofnir 
með broti, b ágirnd og hræsnis-
fullum orðum —

53 Þess vegna eruð þér leystir 
upp sem sameiningarregla með 
bræðrum yðar, svo að þér séuð 
frá þessari stundu aðeins bundnir 
þeim á þann hátt, sem ég sagði, 
með láni eins og ráð þessarar 
reglu er einhuga um og aðstæður 
yðar leyfa og rödd ráðsins segir 
til um.

54 Og fyrirmæli gef ég yður enn 
varðandi ráðsmennsku þá, sem ég 
hef útnefnt yður.

55 Sjá, allar þessar eignir eru 
mínar, ella er trú yðar einskisverð, 
og þér eruð fundnir hræsnarar, og 
sáttmálarnir, sem þér hafið gjört 
við mig, eru rofnir —

56 Og séu eignirnar mínar, þá 
eruð þér a ráðsmenn, ella eruð þér 
engir ráðsmenn.

57 En sannlega segi ég yður, ég 
hef útnefnt yður sem ráðsmenn 
húss míns, já, vissulega ráðsmenn.

58 Og í þeim tilgangi hef ég 
boðið yður að koma á skipulagi, 
já, jafnvel að prenta a orð mín, fyll-
ingu ritninga minna, opinberan-
irnar, sem ég hef gefið yður og 
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sem ég mun síðar öðru hverju gefa 
yður —

59 Í þeim tilgangi að byggja upp 
kirkju mína og ríki á jörðu og búa 
fólk mitt undir þann a tíma, er ég 
mun b dvelja með því, tíma, sem 
er í nánd.

60 Og þér skuluð gjöra fjárhirslu 
til reiðu fyrir yður og helga hana 
nafni mínu.

61 Og þér skuluð tilnefna einn 
yðar til að sjá um fjárhirsluna, og 
hann skal vígður þeirri blessun.

62 Og innsigli skal vera á fjár-
hirslunni og allt, sem heilagt er, 
skal afhent fjárhirslunni, og eng-
inn yðar á meðal skal kalla það eða 
nokkurn hluta þess sitt eigið, því 
að það skal tilheyra yður öllum 
sem einum.

63 Og ég gef yður það einmitt 
frá þessari stundu. Og sjáið nú 
um að þér farið og notið þá ráðs-
mennsku, sem ég hef útnefnt yður, 
að undanskildu því, sem heilagt 
er, í þeim tilgangi að prenta þá 
helgu hluti, sem ég hef talað um.

64 Og a arður af hinu heilaga skal 
geymdur í fjárhirslunni og innsigli 
skal á því. Og enginn skal nota 
það né taka það úr fjárhirslunni, 
né heldur skal innsiglið rofið, 
sem á það verður sett, nema til 
komi samþykki reglunnar eða 
fyrirmæli.

65 Og þannig skuluð þér varð-
veita arðinn af hinu helga í fjár-
hirslunni í heilögum tilgangi.

66 Og hún skal nefnast hin helga 
fjárhirsla Drottins, og innsigli skal 

á henni haft, svo að hún verði 
heilög og helguð Drottni.

67 Og enn fremur skal önnur 
fjárhirsla höfð til reiðu og féhirðir 
tilnefndur til að gæta hennar og 
innsigli skal á hana sett —

68 Og allt fé, sem þér takið á móti 
í ráðsmennsku yðar, vegna end-
urbóta á eignum þeim sem ég hef 
útnefnt yður, af húsum, landi eða 
búpeningi, eða af öllu utan hinna 
helgu rita, sem ég hef varðveitt fyrir 
sjálfan mig í heilögum tilgangi, skal 
sett í fjárhirsluna jafnóðum og þér 
fáið peninga í hendur, í hundr-
uðum, eða í fimmtíu, eða í tuttugu, 
eða í tíu eða í fimm.

69 Eða með öðrum orðum, fái 
einhver yðar fimm dali, skal hann 
láta það í fjárhirsluna, eða fái hann 
tíu, eða tuttugu, eða fimmtíu, eða 
hundrað, skal hann gjöra hið 
sama —

70 Og enginn yðar á meðal skal 
segja, að það sé sitt eigið, því að 
hvorki það né hluti þess mun kall-
ast hans.

71 Og enginn hluti þess skal not-
aður eða tekinn úr fjárhirslunni, 
nema til komi rödd eða almenn 
samþykkt reglunnar.

72 Og þetta skal vera rödd eða 
almenn samþykkt reglunnar — 
að sérhver yðar á meðal segi við 
féhirðinn: Ég þarfnast þess mér til 
hjálpar í ráðsmennsku minni —

73 Og séu það fimm dalir eða 
séu það tíu dalir eða tuttugu eða 
fimmtíu eða hundrað, skal féhirð-
irinn gefa honum þá upphæð, sem 
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 74 a Lúk 16:1–12.
 77 a K&S 107:99–100.
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  b K&S 103:36.

hann krefst, honum til hjálpar við 
ráðsmennsku hans —

74 Þar til hann reynist brotlegur 
og það er greinilega staðfest 
frammi fyrir ráði reglunnar, að 
hann sé ótrúr og a grunnhygginn 
ráðsmaður.

75 En svo lengi sem hann nýtur 
fullrar aðildar og er trúr og hygg-
inn ráðsmaður, skal það verða 
féhirðinum tákn um að synja 
honum ekki.

76 En verði um brot að ræða, skal 
féhirðirinn háður ráðinu og rödd 
reglunnar.

77 Og reynist féhirðirinn ótrúr 
og grunnhygginn ráðsmaður, skal 
hann undirgefinn ráðinu og rödd 
reglunnar, og honum skal vikið úr 
stöðu sinni og a annar tilnefndur í 
hans stað.

78 Og sannlega segi ég yður enn 
varðandi skuldir yðar: Sjá, það 
er vilji minn að þér a greiðið allar 
b skuldir yðar.

79 Og það er vilji minn, að þér 
a auðmýkið yður fyrir mér og 
hljótið þessa blessun með b kost-
gæfni yðar, auðmýkt og trúarbæn.

80 Og sem þér sýnið kostgæfni 
og auðmýkt og iðkið a trúarbæn, 
sjá, svo mun ég milda hjörtu 

lánardrottna yðar, þar til ég sendi 
yður úrræði til bjargar.

81 Skrifið þess vegna í skyndi til 
New York og skrifið eins og a andi 
minn segir yður, og ég mun milda 
hjörtu lánardrottna yðar, svo að 
það hverfi úr huga þeirra að leiða 
þrengingar yfir yður.

82 Og sem þér eruð a auðmjúkir 
og trúir og ákallið nafn mitt, sjá, 
svo mun ég veita yður b sigur.

83  Ég gef yður fyrirheit, að 
þér verðið í þetta sinn leystir úr 
fjötrum yðar.

84  Ef þér hafið möguleika á 
peningaláni, hundruðum eða 
þúsundum, já, þar til þér hafið 
nægilegt til að leysa yður úr 
fjötrum, þá er það réttur yðar.

85 Og í þetta eina sinn skuluð 
þér veðsetja eigur þær, sem ég 
hef falið yður í hendur, með und-
irskrift yðar eftir almenna sam-
þykkt eða á annan hátt, eins og 
yður þykir best henta.

86 Ég veiti yður þann rétt í þetta 
sinn, og sjá. Ef þér gjörið það sem 
ég hef lagt fyrir yður, samkvæmt 
boði mínu, er allt þetta mitt og þér 
eruð ráðsmenn mínir, og húsbónd-
inn leyfir ekki að hús hans sé leyst 
upp. Vissulega ekki. Amen.

105. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith við Fishing River, Miss-
ouri, 22. júní 1834. Undir stjórn spámannsins gengu heilagir frá Ohio og 
öðrum svæðum til Missouri, í leiðangri sem seinna kallaðist Síonarfylk-
ingin. Tilgangur þeirra var að fylgja hinum heilögu, sem vísað hafði verið 
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1–5, Síon mun uppbyggð í samræmi 
við himneskt lögmál; 6–13, Björgun 
Síonar er frestað um hríð; 14–19, 
Drottinn mun heyja orrustur Sí-
onar; 20–26, Hinir heilögu skulu vera 
hyggnir og ekki guma af máttugum 
verkum, þegar þeir safnast saman; 
27–30, Kaupa skal land í Jackson og 
nærliggjandi sýslum; 31–34, Öldung-
arnir skulu taka á móti musterisgjöf í 
húsi Drottins í Kirtland; 35–37, Hinir 
heilögu, sem bæði eru kallaðir og út-
valdir munu helgaðir verða; 38–41, 
Hinir heilögu skulu hefja upp friðar-
tákn fyrir heiminn.

Sannlega segi ég yður, sem safn-
ast hafið saman til að heyra vilja 
minn varðandi a lausn hins að-
þrengda fólks míns —

2 Sjá, ég segi yður: Væri það ekki 
fyrir a brot fólks míns, og þar er 
átt við kirkjuna en ekki einstakl-
inga, hefði lausn þeirra nú þegar 
átt sér stað.

3 En sjá, það hefur ekki lært að 
hlíta því sem ég krefst af þeirra 
hendi, heldur er fullt af alls kyns 
illsku og a gefur ekki af eigum 
sínum til hinna fátæku og að-
þrengdu meðal þess, eins og 
hinum heilögu hæfir —

4 Og er ekki a sameinað á þann 
hátt, sem lögmál himneska ríkis-
ins krefst —

5  Og a Síon verður ekki reist 
b nema eftir c lögmálsreglum himn-
eska ríkisins, að öðrum kosti get 
ég ekki tekið hana til mín.

6 Og a aga verður fólk mitt, þar 
til það lærir b hlýðni, enda þótt 
það þurfi að gerast þannig, að það 
þjáist.

7 Ég tala ekki um þá, sem út-
nefndir eru til að leiða fólk mitt, 
a æðstu öldunga kirkju minnar, því 
að þeir eru ekki allir undir þessari 
fordæmingu —

8 En ég tala um fjarlægari söfn-
uði mína — margir eru þeir sem 
segja munu: Hvar er Guð þeirra? 
Sjá, hann mun bjarga þeim á erf-
iðleikatímum, annars förum við 
ekki til Síonar, og munum halda 
fé okkar.

9 Mér er þess vegna æskilegt 
vegna a brota fólks míns, að öld-
ungar mínir bíði um stund lausnar 
Síonar —

10  Svo að þeir sjálfir verði 
reiðubúnir og kenna megi fólki 
mínu betur og það hljóti reynslu 
og aukna þekkingu á a skyldum 
sínum og því, sem ég krefst af því.

105 1 a K&S 100:13.
 2 a K&S 104:4–5, 52.
 3 a Post 5:1–11;  

K&S 42:30.  
LR Helgun, 
helgunarlögmál.

 4 a K&S 78:3–7.
 5 a LR Síon.
  b K&S 104:15–16.
  c K&S 88:22.
 6 a K&S 95:1–2.  

LR Aga.

  b LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

 7 a K&S 20:2–3.
 9 a K&S 103:4.
 10 a LR Skylda.

burt úr Missouri, aftur tilbaka til landa þeirra í Jacksonsýslu. Íbúar Miss-
ouri, sem höfðu áður ofsótt hina heilögu, óttuðust hefndaraðgerðir af hálfu 
Síonarfylkingarinnar og réðust því að fyrra bragði á nokkra heilaga sem 
bjuggu í Claysýslu, Missouri. Eftir að fylkisstjóri Missouri dró tilbaka lof-
orð sitt um að styðja hina heilögu, meðtók Joseph Smith þessa opinberun.
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 11 a LR Öldungur.
  b K&S 38:32; 95:8.  

LR Musterisgjöf.
 12 a K&S 110.
 14 a Jós 10:12–14;  

Jes 49:25; K&S 98:37.

 15 a K&S 1:13–14.
  b K&S 112:24–26.  

LR Guðlasta, guðlast.
  c K&S 84:3–4; 103:35.
 16 a K&S 101:55; 103:22, 30.
  b LR Vaka, vera á verði, 

verðir.
 18 a K&S 110:8–10.
 19 a LR Átrúnaður.
 24 a K&S 84:73.  

LR Drambsemi.
 25 a LR Friður.

11 Og það getur ekki orðið fyrr 
en a öldungum mínum b veitist 
kraftur frá upphæðum.

12 Því að sjá, ég hef fyrirbúið 
mikla gjöf og blessun, sem a úthellt 
verður yfir þá, svo sem þeir eru 
mér trúir og haldast auðmjúkir 
fyrir mér.

13 Mér er þess vegna æskilegt, að 
öldungar mínir bíði um hríð eftir 
lausn Síonar.

14 Því að sjá, ég ætla þeim ekki 
að heyja orrustu Síonar, því að 
það, sem ég sagði í fyrra boði, já, 
einmitt það mun ég uppfylla — ég 
mun a heyja orrustur yðar.

15 Sjá, a eyðandann hef ég sent 
til að tortíma og eyða óvinum 
mínum, og innan fárra ára verða 
þeir ekki lengur til að b vanhelga 
arfleifð mína og hæða nafn mitt 
á þeim landsvæðum, sem ég hef 
c helgað til samansöfnunar minna 
heilögu.

16  Sjá,  ég hef boðið þjóni 
mínum Joseph Smith yngri að 
segja við a styrk húss míns, já, 
stríðsmenn mína, unga menn 
mína og miðaldra, að safn-
ast  saman ti l  lausnar fólki 
mínu, brjóta niður turna óvina 
minna og dreifa b varðmönnum  
þeirra —

17 En styrkur húss míns hefur 
ekki hlýtt orðum mínum.

18 En sem þeir hafa hlýtt orðum 
mínum, hef ég fyrirbúið þeim 

blessun og a gjöf, séu þeir áfram 
trúir.

19 Ég hef heyrt bænir þeirra og 
veiti fórn þeirra viðtöku, og mér 
þykir æskilegt að leiða þá þetta 
langt til að reyna a trú þeirra.

20 Og sannlega segi ég yður nú: 
Fyrirmæli gef ég yður, að allir þeir, 
sem hingað eru komnir og geta 
dvalið í nærliggjandi héruðum, 
dvelji þar —

21 En þeir, sem ekki geta dvalið 
þar og eiga fjölskyldur í austri, 
skulu halda kyrru fyrir um stund, 
eða eins og þjónn minn Joseph til-
nefnir þeim.

22  Því að ég mun ráðleggja 
honum í þessu máli, og allt 
sem hann tilnefnir þeim mun 
uppfyllast.

23 Og allt mitt fólk, sem dvelur 
í nærliggjandi héruðum, sé mjög 
staðfast, bænheitt og auðmjúkt 
fyrir mér og opinberi ekki það, sem 
ég hef opinberað því, fyrr en ég tel 
viturlegt að það sé opinberað.

24 Talið ekki um dóm og a hreykið 
yður hvorki af trú né máttugum 
verkum, heldur safnist gætilega 
saman á einum stað, eftir því sem 
unnt er, með tilliti til tilfinninga 
fólksins —

25 Og sjá, ég mun láta yður njóta 
hylli og náðar í augum þess, svo 
að þér fáið a hvílst í friði og ör-
yggi, meðan þér segið við fólkið: 
Látið oss njóta réttar og réttvísi í 
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 26 a Jóel 2:11.
 27 a 1 Mós 47:1–12.
 28 a K&S 101:73.
  b K&S 42:35–36.
 29 a K&S 42:30.  

LR Helgun, 
helgunarlögmál;  
Sameiningarreglan.

 30 a K&S 35:13–14; 101:55; 
103:22, 26.

  b K&S 97:22.
 31 a LR Lausn frá synd.
  b Ljóð 6:10;  

K&S 5:14; 109:73.
 32 a Op 11:15.  

LR Ríki Guðs eða ríki 
himna.

  b LR Stjórn.
 33 a K&S 95:8–9.  

LR Musterisgjöf.

 34 a Þ.E. K&S 42 er þekktur 
sem „Lögmálið.“

 35 a LR Köllun, kallaður af 
Guði.

  b LR Verðugur, verðleiki.
 36 a K&S 95:5.  

LR Velja, valdi, valinn.
  b LR Lausn frá synd.
 37 a LR Ráðgjöf.

samræmi við lögin og bætið oss 
þann órétt, sem vér höfum verið 
beittir.

26 Sjá, ég segi yður nú vinir 
mínir: Á þennan hátt getið þér 
fundið náð fyrir augum fólks-
ins, þar til a Ísraelsher verður afar 
voldugur.

27 Og ég mun milda hjörtu fólks-
ins öðru hverju eins og ég mildaði 
hjarta a Faraós, þar til þjónn minn 
Joseph Smith yngri og öldungar 
mínir, sem ég hef tilnefnt, hafa 
fengið ráðrúm til að sameina styrk 
húss míns —

28 Og hafa sent a hyggna menn 
til að gjöra það, sem ég hef boðið 
varðandi b kaup á öllu því landi, 
sem unnt er að kaupa í Jackson-
sýslu og nærliggjandi héruðum.

29 Því að vilji minn er, að þetta 
land verði keypt, og eftir að það 
hefur verið keypt, þá sé það eign 
minna heilögu, samkvæmt a helg-
unarlögmálinu, sem ég hef gefið.

30 Og eftir að þessi lönd hafa 
verið keypt, mun ég ekki sak-
fella a Ísraelsheri fyrir að taka til 
eignar sitt eigið land, sem þeir 
hafa áður keypt fyrir eigið fé, og 
brjóta niður turna óvina minna, 
sem á því kunna að vera, og dreifa 
varðmönnum þeirra og ná b rétti 
mínum yfir óvinum mínum í 

þriðja og fjórða ættlið þeirra, sem 
forsmá mig.

31 En gjörið fyrst her minn mjög 
voldugan og lát a helga hann fyrir 
mér, svo að hann verði bjartur sem 
sólin og heiður sem b máninn og 
gunnfáni hans ógnvekjandi öllum 
þjóðum —

32 Svo að ríki þessa heims neyð-
ist til að viðurkenna, að ríki Síonar 
sé vissulega a ríki Guðs og Krists 
hans. Þess vegna skulum vér verða 
b undirgefin lögum hennar.

33 Sannlega segi ég yður: Mér er 
það æskilegt, að æðstu öldungar 
kirkju minnar fái a musterisgjöf 
sína frá upphæðum í húsi mínu, 
sem ég hef boðið að reist verði 
nafni mínu í landi Kirtlands.

34  Og þau boðorð, sem ég 
hef gefið varðandi Síon og a lög 
hennar, skulu framkvæmd og 
uppfyllt, eftir lausn hennar.

35 Verið hefur dagur a köllunar, 
en tíminn er kominn fyrir dag út-
valningar, og þeir skulu útvaldir, 
sem b verðugir eru.

36 Og það mun opinberað þjóni 
mínum með rödd andans, hverjir 
eru a útvaldir, og þeir munu b helg-
aðir verða —

37  Og sem þeir fylgja þeim 
a ráðum, sem þeim eru gefin, svo 
munu þeir, eftir marga daga, 
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hafa kraft til að afreka allt er Síon 
varðar.

38 Og enn segi ég yður: Biðjið 
um frið, ekki aðeins við þá sem 
hafa lostið yður, heldur við alla —

39 Og dragið upp a friðartákn og 
sendið friðarboð til endimarka 
jarðar —

40  Og færið þeim friðarboð, 
sem hafa lostið yður, í samræmi 
við rödd andans, sem í yður 
býr, og a allt mun samverka yður  
til góðs.

41 Verið þess vegna staðföst, og 
sjá og tak eftir. a Ég er með yður, já, 
allt til enda. Já, vissulega. Amen.

 39 a LR Friður;  
Merki.

 40 a Róm 8:28;  
K&S 90:24; 100:15.

 41 a Matt 28:19–20.
106 1 a Þ.E. borg frelsisins, 

New York, og 

   umhverfi.
 3 a Matt 6:33.
  b LR Ríki Guðs eða ríki 

himna.
  c Matt 10:10;  

K&S 31:5.
 4 a Jakbr 5:8.

  b LR Síðustu dagar, síðari 
dagar.

  c 1 Þess 5:2.
 5 a LR Ljós, ljós Krists.
  b Op 16:15.

106. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
25. nóvember 1834. Þessari opinberun er beint til Warrens A. Cowdery, 
eldri bróður Olivers Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery er kallaður 
sem yfirembættismaður staðarins; 
4–5, Síðari koman mun ekki koma 
yfir börn ljóssins eins og þjófur; 6–8, 
Miklar blessanir fylgja dyggri þjón-
ustu í kirkjunni.

Það er vilji minn að þjónn minn 
Warren  A. Cowdery verði til-
nefndur og vígður ráðandi há-
prestur kirkju minnar í a Freedom 
landi og nærliggjandi héruðum —

2 Að hann boði hið ævarandi 
fagnaðarerindi mitt og hefji upp 
raust sína og aðvari fólkið, ekki 
aðeins á sínu svæði, heldur í nær-
liggjandi sýslum —

3 Og helgi þessari háu og heil-
ögu köllun, sem ég nú veiti 
honum, allan tíma sinn og a leiti af 

kostgæfni b himnaríkis og réttlætis 
þess, og allt nauðsynlegt mun bæt-
ast honum að auki, því að verður 
er c verkamaðurinn launa sinna.

4 Og sannlega segi ég yður enn, 
að a koma Drottins b nálgast og 
kemur yfir heiminn sem c þjófur 
á nóttu —

5 Girðið þess vegna lendar yðar, 
svo að þér verðið börn a ljóssins og 
þessi dagur b komi ekki yfir yður 
eins og þjófur.

6 Og sannlega segi ég yður enn, 
gleði var á himni, þegar þjónn 
minn Warren laut veldissprota 
mínum og sagði skilið við slægð 
mannanna —

7 Blessaður er því þjónn minn 
Warren, því að ég mun vera 
honum miskunnsamur, og þrátt 
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fyrir a fordild hjarta hans mun ég 
hefja hann upp, svo sem hann er 
auðmjúkur gagnvart mér.

8 Og ég mun veita honum a náð 
og fullvissu, svo að hann fái 

staðist. Og sé hann áfram stað-
fast vitni og kirkjunni ljós, hef ég 
fyrirbúið honum kórónu í híbýlum 
b föður míns. Já, vissulega. Amen.

 7 a LR Hégómlegur, 
hégómi.

 8 a LR Náð.
  b Jóh 14:2; Et 12:32–34;  

K&S 59:2; 76:111; 81:6; 

   98:18.
107 1 a LR Melkísedeksprest-

dæmi.
  b LR Aronsprestdæmið.
 2 a ÞJS 1 Mós 14:25–40 

   (Viðauki);  
K&S 84:14.  
LR Melkísedek.

 3 a Al 13:3–19; K&S 76:57.
 4 a LR Lotning.

107. KAFLI
Opinberun um prestdæmið, gefin með spámanninum Joseph Smith í 
Kirtland, Ohio, dagsett í kringum apríl 1835. Þó að þessi kafli hafi verið 
skáður 1835, þá styðja söguheimildir, að flest versin frá 60 til og með 
100 feli í sér opinberun sem gefin var með Joseph Smith 11. nóvember 
1831. Þessi kafli tengdist skipulagningu Tólfpostularáðsins í febrúar og 
mars 1835. Líklega flutti spámaðurinn hana í návist þeirra, sem voru 
að undirbúa brottför sína í fyrsta trúboð sveitar sinnar, 3. maí 1835.

1–6, Prestdæmin eru tvö: Melkíse-
deks og Arons; 7–12, Þeir sem hafa 
Melkísedeksprestdæmið hafa vald til 
að starfa í öllum embættum kirkj-
unnar; 13–17, Biskupsráðið er yfir 
Aronsprestdæminu, sem starfar að 
ytri helgiathöfnum; 18–20, Melkíse-
deksprestdæmið hefur lykla að öllum 
andlegum blessunum; Aronsprest-
dæmið hefur lykla að englaþjónust-
unni; 21–38, Æðsta forsætisráðið, 
hinir tólf, og hinir sjötíu, mynda 
yfirsveitirnar, og skulu ákvarðanir 
þeirra teknar einhuga og í réttlæti; 
39–52, Patríarkareglan stofnuð frá 
Adam til Nóa; 53–57, Hinir heil-
ögu til forna söfnuðust saman í Ad-
am-ondi-Ahman, og Drottinn birtist 
þeim; 58–67, Hinir tólf skulu koma 
reglu á embættismenn kirkjunnar; 
68–76, Biskupar þjóna sem almennir 
dómarar í Ísrael; 77–84, Æðsta 

forsætisráðið og hinir tólf mynda 
hæstarétt kirkjunnar; 85–100, Prest-
dæmisforsetar stjórna viðkomandi 
sveitum sínum.

Í kirkjunni eru tvö prestdæmi, 
það er a Melkísedeks og b Arons, 
sem felur í sér levíska prestdæmið.

2  Hið fyrra nefnist Melkíse-
deksprestdæmi, vegna þess hve 
a Melkísedek var mikils metinn 
háprestur.

3 Fyrir hans daga nefndist það 
Hið heilaga prestdæmi eftir a reglu 
Guðssonarins.

4 En vegna virðingar eða a lotn-
ingar fyrir nafni hinnar æðstu 
veru og til að forðast stöðugar 
endurtekningar á nafni hans, 
nefndi kirkjan til forna það 
prestdæmi eftir Melkísedek, eða 
Melkísedeksprestdæmi.
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5 Allt annað vald eða öll önnur 
embætti kirkjunnar eru a viðaukar 
við þetta prestdæmi.

6  En aðaldeildir eru tvær  — 
önnur er prestdæmi Melkísedeks 
og hin er prestdæmi Arons eða 
a Levís.

7 Embætti a öldungs fellur undir 
Melkísedeksprestdæmið.

8 Melkísedeksprestdæmið hefur 
réttinn til forsætis og kraft og a vald 
yfir öllum embættum kirkjunnar á 
öllum tímum heimsins til að starfa 
að andlegum málum.

9 a Forsætisráð hins háa prest-
dæmis, eftir reglu Melkísedeks, 
hefur rétt til að starfa í öllum em-
bættum kirkjunnar.

10 a Háprestar, eftir reglu Melk-
ísedeksprestdæmis, hafa b rétt til 
að starfa í stöðu sinni undir stjórn 
forsætisráðsins við framkvæmd 
andlegra mála, og einnig í em-
bætti öldungs, prests (hinnar lev-
ísku reglu), kennara, djákna og 
meðlims.

11 Öldungur hefur rétt til að 
starfa í hans stað, þegar háprestur 
er ekki viðstaddur.

12 Háprestur og öldungur skulu 
starfa að andlegum málum, í sam-
ræmi við sáttmála og fyrirmæli 
kirkjunnar, og þeir hafa rétt til að 
starfa í öllum þessum embættum 
kirkjunnar, þegar enginn æðri 
valdhafi er til staðar.

13  Hitt prestdæmið nefnist 
a prestdæmi Arons, vegna þess að 
það var veitt b Aron og niðjum hans 
í alla ættliði.

14 Það nefnist lægra prestdæmið, 
vegna þess að það er a viðauki við 
hið æðra, eða Melkísedeksprest-
dæmið, og hefur vald til að starfa 
að ytri helgiathöfnum.

15 a Biskupsráðið er forsætisráð 
þessa prestdæmis og hefur lykla 
eða vald þess.

16 Enginn maður hefur laga-
legan rétt til þessa embættis, að 
hafa lykla þessa prestdæmis, nema 
hann sé a beinn afkomandi Arons.

17 En þar eð háprestur Melk-
ísedeksprestdæmis hefur vald 
til að starfa í öllum lægri em-
bættum, getur hann starfað í 
embætti biskups þegar enginn 
beinn afkomandi Arons finnst, 
svo fremi að hann sé kallaður 
og settur í embætti og a vígður 
þessu valdi af hendi b forsætis-
ráðs Melkísedeksprestdæmisins.

18 Kraftur og vald hins æðra, 
eða Melkísedeksprestdæmis, er 
að hafa a lykla að öllum andlegum 
blessunum kirkjunnar —

19 Og njóta þess réttar að með-
taka a leyndardóma himnaríkis 
og sjá himnana ljúkast upp fyrir 
sér og eiga samfélag við b alls-
herjarsöfnuð og kirkju frum-
burðarins og njóta samfélags og 

 5 a K&S 84:29; 107:14.
 6 a 5 Mós 10:8–9.
 7 a LR Öldungur.
 8 a LR Vald.
 9 a K&S 81:2;  

107:22, 65–67, 91–92.
 10 a LR Háprestur.
  b K&S 121:34–37.

 13 a LR Aronsprestdæmið.
  b LR Aron, bróðir Móse.
 14 a K&S 20:52; 107:5.
 15 a LR Biskup.
 16 a K&S 68:14–21; 

107:68–76.
 17 a LR Vígja, vígsla.
  b K&S 68:15.

 18 a LR Lyklar 
prestdæmisins.

 19 a Al 12:9–11;  
K&S 63:23; 84:19–22.  
LR Leyndardómar 
Guðs.

  b Hebr 12:22–24.
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 19 c LR Meðalgöngumaður.
 20 a K&S 13; 84:26–27.
  b LR Helgiathafnir.
  c LR Skírn, skíra.
  d LR Fyrirgefning synda.
 22 a K&S 90:3, 6; 107:9, 65–

67, 78–84, 91–92.

  b LR Melkísedeksprest-
dæmi.

  c LR Stuðningur við 
kirkjuleiðtoga.

 23 a K&S 107:33–35.
  b LR Postuli.
 25 a LR Sjötíu, hinir sjötíu.

 30 a K&S 121:36.  
LR Réttlátur, réttlæti.

  b K&S 121:41.  
LR Dyggð.

 31 a 2 Pét 1:5–8.

návistar Guðs föðurins og Jesú, 
c meðalgöngumanns hins nýja 
sáttmála.

20 Kraftur og vald hins lægra, 
eða Aronsprestdæmis, er að hafa 
a lykla að þjónustu engla og starfa 
að ytri b helgiathöfnum, bókstaf 
fagnaðarerindisins, c iðrunarskírn 
til d fyrirgefningar syndanna, 
í samræmi við sáttmálana og 
boðorðin.

21 Af nauðsyn koma forsetar eða 
ráðandi embættismenn frá eða eru 
útnefndir af eða úr hópi þeirra, 
sem vígðir eru í hin ýmsu embætti 
þessara tveggja prestdæma.

22 Þrír a ráðandi háprestar b Melk-
ísedeksprestdæmis, sem heildin 
velur, tilnefnir og vígir til þessa 
embættis og c studdir eru með 
trausti, trú og bænum kirkjunnar, 
mynda sveit, sem er forsætisráð 
kirkjunnar.

23 Hinir a tólf farand-ráðgjafar 
eru kallaðir sem b postularnir tólf 
eða sérstök vitni nafns Krists um 
allan heim — og skilja sig þannig 
frá öðrum embættismönnum 
kirkjunnar í skyldustörfum köll-
unar sinnar.

24 Og þeir mynda sveit, sem 
hefur sama vald og kraft og fyrr-
nefndir þrír forsetar.

25 Hinir a sjötíu eru einnig kall-
aðir til að boða fagnaðarerindið og 
vera Þjóðunum sérstök vitni um 
allan heim — og skilja sig þannig 

frá öðrum embættismönnum 
kirkjunnar í skyldustörfum köll-
unar sinnar.

26 Og þeir mynda sveit, sem 
hefur sama vald og sveit hinna tólf 
sérstöku vitna eða fyrrgreindra 
postula.

27 Og sérhver ákvörðun, sem 
hver þessara sveita tekur, verður 
að vera með einróma samþykki 
hennar, það er, sérhver meðlimur 
hverrar sveitar verður að sam-
þykkja ákvörðun hennar, eigi 
ákvarðanir þeirra að hafa sama 
vald eða gildi innbyrðis —

28 Meirihluti getur myndað sveit 
þegar aðstæður gjöra allt annað 
útilokað —

29 Sé þetta ekki reyndin, eiga 
ákvarðanir þeirra ekki rétt á sömu 
blessunum og ákvarðanir sveitar 
hinna þriggja forseta höfðu til 
forna, sem vígðir voru eftir reglu 
Melkísedeks og voru réttlátir og 
helgir menn.

30 Ákvarðanir þessara sveita, eða 
einhverrar þeirra, skulu teknar 
í fullu a réttlæti, heilagleika og 
hjartans lítillæti, hógværð og 
umburðarlyndi, trú og b dyggð og 
þekkingu, hófsemi, þolinmæði, 
guðrækni, bróðurlegri góðvild og 
kærleika —

31 Vegna þess að fyrirheitið er, 
að þrífist þetta í þeim, verða þeir 
ekki a ávaxtalausir í þekkingunni 
á Drottni.
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 33 a 1 Ne 13:42;  
3 Ne 16:4–13;  
K&S 90:8–9.

 34 a K&S 112:21.
 36 a LR Háráð.

 38 a LR Sjötíu, hinir sjötíu.
 39 a LR Guðsorðamaður, 

guðspjallamaður;  
Patríarki.

 41 a LR Adam.

  b 1 Mós 5; K&S 84:6–16;  
HDP Móse 6:10–25.

 42 a LR Set.
 43 a LR Fullkominn.
  b 1 Mós 5:3.

32 Og verði einhver ákvörðun 
þessara sveita tekin óréttlátlega, 
má leggja hana fyrir allsherjarsam-
komu hinna ýmsu sveita, sem 
mynda andlegt vald kirkjunnar. 
Á annan hátt verður ákvörðun 
þeirra ekki áfrýjað.

33 Hinir tólf eru ráðandi far-
and-háráð, sem starfa skal í nafni 
Drottins undir stjórn forsætis-
ráðs kirkjunnar, í samræmi við 
tilskipun himins, og byggja upp 
kirkjuna og stjórna öllum málum 
hennar hjá öllum þjóðum, fyrst 
meðal a Þjóðanna og þar næst 
meðal Gyðinganna.

34 Hinir sjötíu skulu starfa í 
nafni Drottins undir stjórn hinna 
a tólf eða farand-háráðsins að upp-
byggingu kirkjunnar og stjórna 
öllum málum hennar meðal allra 
þjóða, fyrst meðal Þjóðanna og 
síðan Gyðinganna —

35 Hinir tólf eru sendir út og 
hafa lykla, sem ljúka upp dyrum 
að boðun fagnaðarerindis Jesú 
Krists, fyrst meðal Þjóðanna og 
síðan Gyðinganna.

36 Hin föstu a háráð í stikum Sí-
onar mynda sveit, sem hefur sama 
vald varðandi mál kirkjunnar við 
alla ákvarðanatöku og sveit for-
sætisráðsins eða farand-háráðið.

37 Háráðið í Síon myndar sveit, 
sem hefur sama vald varðandi 
mál kirkjunnar við alla ákvarðan-
atöku og ráð hinna tólf í stikum  
Síonar.

38 Það er skylda farand-háráðs-
ins að kalla til hina a sjötíu fremur 
en nokkra aðra, þegar þeir þarfn-
ast aðstoðar, til að gegna hinum 
ýmsu köllunum við boðun og 
framkvæmd fagnaðarerindisins.

39 Það er skylda hinna tólf í 
öllum stórum greinum kirkj-
unnar að vígja a guðspjallaþjóna, 
eins og þeim verður falið með 
opinberun —

40 Regla þessa prestdæmis var 
staðfest og skyldi hún ganga frá 
föður til sonar og tilheyra réttilega 
beinum afkomendum hinna út-
völdu niðja, sem fyrirheitið fengu.

41 Þessi regla var sett á dögum 
a Adams og gekk í b ættir á eftirfar-
andi hátt:

42 Frá Adam til a Set, sem vígður 
var af Adam sextíu og níu ára 
gamall og hlaut blessun hans 
þremur árum fyrir dauða hans 
(Adams) og hlaut það fyrirheit 
Guðs frá föður sínum, að afkom-
endur hans yrðu Drottins útvöldu 
og yrðu varðveittir allt til endiloka 
jarðar —

43 Vegna þess að hann (Set) var 
a fullkominn maður og lifandi b eft-
irmynd föður síns, líktist hann 
föður sínum svo í öllu, að ein-
ungis mátti milli þeirra greina af 
aldri hans.

44  Enos var vígður af hendi 
Adams eitt hundrað þrjátíu og 
fjögurra ára og fjögurra mánaða 
gamall.
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 48 a LR Enok.
 49 a 1 Mós 5:22;  

Hebr 11:5;  
HDP Móse 7:69.

  b LR Umbreyttar verur.
 50 a LR Metúsala.
 52 a LR Nói, patríarki í 

Biblíunni.
 53 a LR Háprestur.
  b K&S 78:15; 116.  

LR Adam-ondi-Ahman.
 54 a K&S 128:21.  

LR Adam.
  b LR Míkael.

 55 a K&S 78:16.
 56 a HDP Móse 5:10.
 58 a LR Postuli.
  b LR Vígja, vígsla.
 59 a K&S 43:2–9.
 60 a K&S 107:89–90.

45 Guð vitjaði Kenans í eyði-
mörkinni á fertugasta aldursári 
hans og hann hitti Adam á leið 
hans til staðarins Sedólamak. 
Hann var áttatíu og sjö ára þegar 
hann hlaut vígslu sína.

46 Mahalalel var fjögur hundruð 
níutíu og sex ára og sjö daga 
gamall þegar hann var vígður af 
hendi Adams, sem einnig bless-
aði hann.

47 Jared var tvö hundruð ára 
gamall þegar hann var vígður af 
hendi Adams, sem einnig bless-
aði hann.

48 a Enok var tuttugu og fimm ára 
gamall þegar hann var vígður af 
hendi Adams, og hann var sextíu 
og fimm og Adam blessaði hann.

49 Og hann sá Drottin og hann 
gekk með honum og var stöðugt 
fyrir augliti hans. Og hann a gekk 
með Guði í þrjú hundruð sextíu 
og fimm ár, og var þannig fjögur 
hundruð og þrjátíu ára þegar hann 
var b numinn upp.

50 a Metúsala var eitt hundrað ára 
þegar hann var vígður af hendi 
Adams.

51 Lamek var þrjátíu og tveggja 
ára þegar hann var vígður af hendi 
Sets.

52 a Nói var tíu ára þegar hann 
var vígður af hendi Metúsala.

53 Þremur árum fyrir dauða 
sinn kallaði Adam Set, Enok, 
Kenan, Mahalalel, Jared, Enok 

og Metúsala, sem allir voru a há-
prestar, og aðra afkomendur sína, 
sem réttlátir voru, til b Adam-ondi-
Ahman dalsins og veitti þeim þar 
síðustu blessun sína.

54 Og Drottinn birtist þeim og 
þeir risu á fætur og blessuðu 
a Adam og kölluðu hann b Míkael, 
höfðingjann, erkiengilinn.

55 Og Drottinn hughreysti Adam 
og mælti til hans: Ég hef sett þig 
fremstan, og frá þér mun koma 
fjöldi þjóða og þú ert a höfðingi 
þeirra að eilífu.

56 Og Adam stóð upp mitt á 
meðal safnaðarins, og þótt hann 
væri beygður af elli, a sagði hann 
fyrir um það sem henda mundi 
afkomendur hans allt til síðustu 
kynslóðar, fylltur af heilögum 
anda.

57 Allt var þetta skráð í bók 
Enoks og um það mun vitnað á 
sínum tíma.

58 Það er einnig skylda hinna 
a tólf að b vígja og koma reglu á alla 
aðra embættismenn kirkjunnar, í 
samræmi við þá opinberun, sem 
segir:

59 Til kirkju Krists í landi Síonar, 
til viðbótar a lögum kirkjunnar 
varðandi málefni hennar —

60 Sannlega segi ég yður, segir 
Drottinn hersveitanna: a Ráðandi 
öldunga verður að hafa, sem eru 
í forsæti þeirra, er gegna embætti 
öldungs —
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61 Og einnig a presta sem eru í 
forsæti þeirra, er gegna embætti 
prests —

62  Og einnig kennara í a for-
sæti þeirra, sem gegna embætti 
kennara, á sama hátt, og einnig 
djákna —

63 Og þannig frá djákna til kenn-
ara og frá kennara til prests og frá 
presti til öldungs, sérhver eins og 
tilnefning hans segir til um, í sam-
ræmi við sáttmála og fyrirmæli 
kirkjunnar.

64 Þá kemur hið háa prestdæmi, 
sem er æðst allra.

65 Þess vegna hlýtur einn að vera 
tilnefndur af hinu háa prestdæmi 
til að vera í forsæti prestdæmisins, 
og skal hann nefndur forseti hins 
háa prestdæmis kirkjunnar —

66 Eða með öðrum orðum, a ráð-
andi háprestur yfir hinu háa prest-
dæmi kirkjunnar.

67  Frá honum kemur fram-
kvæmd helgiathafna og blessana 
til kirkjunnar, með a handayfir-
lagningu.

68 Þess vegna er embætti bisk-
ups ekki jafnt því, þar eð embætti 
a biskups starfar að stundlegum 
málum —

69 Engu að síður verður hið a háa 
prestdæmi að velja biskupinn, 
nema hann sé b beinn afkomandi 
Arons —

70 Því að sé hann ekki beinn af-
komandi Arons getur hann ekki 
haft lykla þessa prestdæmis.

71 Þó má setja háprest, það er 
eftir reglu Melkísedeks, í em-
bætti til að starfa að stundlegum 
málum, þar eð hann fyrir sann-
leiksandann hefur þekkingu á 
þeim —

72 Og einnig til að vera a dóm-
ari í Ísrael, til að vinna að málum 
kirkjunnar, til að dæma í málum 
hinna brotlegu eftir framburði 
vitna, sem lagður verður fyrir 
hann, í samræmi við lögin, með 
aðstoð ráðgjafa hans, sem hann 
hefur valið eða mun velja meðal 
öldunga kirkjunnar.

73 Þetta er skylda biskups, sem 
ekki er beinn afkomandi Ar-
ons, heldur hefur verið vígður 
hinu háa prestdæmi eftir reglu 
Melkísedeks.

74 Þannig skal hann vera dóm-
ari, já, almennur dómari meðal 
íbúa Síonar eða í stiku Síonar 
eða í hverri grein kirkjunnar, þar 
sem hann er settur til þessarar 
helgu þjónustu, þar til mörk Sí-
onar verða færð út og nauðsyn-
legt reynist að hafa fleiri biskupa 
eða dómara í Síon eða annars  
staðar.

75 Og verði fleiri biskupar út-
nefndir, skulu þeir starfa í þessu 
sama embætti.

76  En beinn afkomandi Ar-
ons hefur lagalegan rétt til for-
sætisráðs þessa prestdæmis, til 
a lykla þessarar helgu þjónustu, 
til að starfa sjálfstætt í embætti  

 61 a K&S 107:87.
 62 a K&S 107:85–86.
 66 a K&S 107:9, 91–92.  

LR Forseti.
 67 a LR Handayfirlagning.

 68 a LR Biskup.
 69 a LR Melkísedeksprest-

dæmi.
  b K&S 68:14–24; 84:18; 

107:13–17.

 72 a K&S 58:17–18.
 76 a LR Lyklar 

prestdæmisins.
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 78 a K&S 102:13, 28.
  b K&S 68:22.
 84 a LR Réttvísi.
 85 a LR Djákni.
  b K&S 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 a K&S 20:53–60.  

LR Kennari í 
Aronsprestdæminu.

 87 a LR Prestur, 

Aronsprestdæmi.
 88 a LR Biskup.
 89 a LR Öldungur.
 90 a K&S 124:137.

biskups án ráðgjafa, til að sitja 
sem dómari í Ísrael, nema þegar 
forseti hins háa prestdæmis er yf-
irheyrður, eftir reglu Melkísedeks.

77 Og ákvörðun þessara ráða, 
hvors um sig, sé í samræmi við 
þau boð, sem segja:

78 Sannlega segi ég yður enn: 
Mikilvægustu og a erfiðustu mál 
kirkjunnar, þegar ekki næst eining 
um ákvörðun biskups eða dómar-
anna, séu afhent og borin undir 
ráð kirkjunnar frammi fyrir b for-
sætisráði hins háa prestdæmis.

79 Og forsætisráð hins háa prest-
dæmisráðs skal hafa vald til að 
kalla aðra hápresta, já, tólf, til að 
þjóna sem ráðgjafar. Og þannig 
skulu forsætisráð hins háa prest-
dæmis og ráðgjafar þess hafa vald 
til að dæma eftir framburði vitna í 
samræmi við lög kirkjunnar.

80 Og eftir þann úrskurð skal 
þess ekki minnst framar fyrir 
Drottni, því að þetta er æðsta ráð 
kirkju Guðs og lokaákvörðun í 
ágreiningi um andleg efni.

81 Enginn, sem tilheyrir kirkj-
unni, stendur utan valdsviðs þessa 
ráðs kirkjunnar.

82 Og brjóti forseti hins háa 
prestdæmis af sér, skal hans 
minnst fyrir almennu ráði kirkj-
unnar, sem njóta skal aðstoðar tólf 
ráðgjafa hins háa prestdæmis —

83 Og úrskurður sá, er þeir fella 
yfir honum, skal binda endi á 
ágreining er hann snertir.

84 Þannig skal enginn undanþeg-
inn a réttvísi og lögmálum Guðs, 
svo að allt sé gjört af reglu og há-
tíðleik fyrir honum, í samræmi við 
sannleika og réttlæti.

85 Og sannlega segi ég yður 
enn, að skylda forseta a djákna-
embættis er að vera í forsæti tólf 
djákna, að sitja í ráði með þeim 
og b kenna þeim skyldur þeirra, 
að hver uppbyggi annan, eins og 
segir í sáttmálunum.

86 Og einnig er skylda forseta 
a kennaraembættis að vera í for-
sæti tuttugu og fjögurra kennara 
og sitja í ráði með þeim, kenna 
þeim skyldur embættis síns, eins 
og segir í sáttmálunum.

87 Einnig er skylda forseta Ar-
onsprestdæmis að vera í forsæti 
fjörutíu og átta a presta og sitja 
í ráði með þeim, kenna þeim 
skyldur embættis síns, eins og 
segir í sáttmálunum —

88 Þessi forseti skal vera a biskup, 
því að það er ein af skyldum þessa 
prestdæmis.

89 Enn fremur, skylda forseta 
a öldungaembættis er að vera í for-
sæti níutíu og sex öldunga og sitja 
í ráði með þeim og kenna þeim 
samkvæmt sáttmálunum.

90 Þetta forsætisráð er annað 
en ráð hinna sjötíu, og er ætlað 
þeim, sem ekki a ferðast um 
heiminn.

91 Og enn fremur, skylda forseta 
hins háa prestdæmisembættis er 
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 91 a K&S 107:9, 65–67.
  b K&S 28:2; 103:16–21.
 92 a Mósía 8:13–18.  

LR Sjáandi.
  b LR Opinberun.
  c K&S 21:1.  

LR Spámaður.
  d LR Gjafir andans.
 93 a K&S 107:38.  

LR Sjötíu, hinir sjötíu.
 97 a K&S 124:138–139.
 99 a LR Skylda.

  b LR Kostgæfni.
 100 a K&S 58:26–29.  

LR Iðjulaus, iðjuleysi.
  b LR Verðugur, verðleiki.

108. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Kirtland, Ohio, 
26. desember 1835. Þessi opinberun var gefin að beiðni Lymans Sher-
man, sem áður hafði verið vígður einn hinna sjötíu, og komið hafði til 
spámannsins með beiðni um opinberun, sem greindi frá skyldu hans.

1–3, Lyman Sherman fær fyrirgefn-
ingu synda sinna; 4–5, Hann skal 
talinn með leiðandi öldungum kirkj-
unnar; 6–8, Hann er kallaður til 
að boða fagnaðarerindið og styrkja 
bræður sína.

Sannlega, svo segir Drottinn 
við þig, þjónn minn Lyman: 
Syndir þínar eru þér fyrir-
gefnar vegna þess að þú hefur 
hlýtt rödd minni með því að 
koma hingað í morgun til að fá 

að vera a í forsæti allrar kirkjunnar, 
og vera líkt og b Móse —

92 Sjá, hér er viska. Já, að vera 
a sjáandi, b opinberari, þýðandi og 
c spámaður, og njóta allra d gjafa 
Guðs, sem hann veitir yfirmanni 
kirkjunnar.

93 Og það er samkvæmt þeirri 
sýn, sem sýnir reglu hinna a sjötíu, 
að þeir hafi sjö forseta, sem eru í 
forsæti þeirra og valdir eru úr hópi 
hinna sjötíu —

94 Og sjöundi forseti þessara 
forseta skal vera í forsæti hinna 
sex —

95 Og þessir sjö forsetar skulu 
velja aðra sjötíu auk hinna fyrri 
sjötíu, sem þeir tilheyra, og eiga 
að vera í forsæti þeirra —

96 Og einnig aðra sjötíu, þar 
til þeir eru sjö sinnum sjötíu, ef 
starfið í víngarðinum gjörir það 
nauðsynlegt.

97 Og þessir sjötíu skulu vera 
a farand-þjónar, fyrst til Þjóðanna 
og síðan Gyðinganna.

98 En aðrir embættismenn kirkj-
unnar, sem hvorki tilheyra hinum 
tólf né hinum sjötíu, eru ekki 
skuldbundnir til að ferðast um 
meðal allra þjóða, heldur skulu 
þeir ferðast eins og aðstæður 
þeirra krefja, þó að þeir kunni 
að halda jafn háum og ábyrgð-
armiklum embættum í kirkjunni.

99  Lát því hvern mann læra 
a skyldu sína og starfa af fullri 
b kostgæfni í því embætti, sem 
hann hefur verið tilnefndur í.

100 Sá, sem er a hyskinn, skal ekki 
teljast b verðugur þess að stand-
ast, og sá sem ekki lærir skyldu 
sína og reynist ekki þóknanlegur, 
skal ekki teljast verðugur þess að 
standast. Vissulega ekki. Amen.
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ráðleggingar hans, sem ég hef  
útnefnt.

2 Lát þess vegna sál þína vera í 
a ró varðandi andlega stöðu þína, 
og óhlýðnast ekki framar rödd 
minni.

3 Og far því og gæt þess betur 
héðan í frá að virða eiða þá, sem 
þú hefur gjört og gjörir, og þú 
munt blessaður mjög miklum 
blessunum.

4 Bíð þolinmóður þar til þjónar 
mínir boða til a hátíðarsamkom-
unnar, og þá skal þín minnst með 
æðstu öldungum mínum og með 
vígslu öðlast rétt með öðrum öld-
ungum mínum, sem ég hef valið.

5 Sjá þetta er a fyrirheit föðurins 
til þín, ef þú ert áfram staðfastur.

6 Og það skal uppfyllt á þeim 
degi, að þú hefur rétt til að a pré-
dika fagnaðarerindi mitt hvert 
sem ég mun senda þig, allt frá 
þeim tíma.

7 a Styrk þess vegna bræður þína 
í öllum samskiptum þínum við þá, 
í öllum bænum þínum, í öllum 
áminningum þínum og í öllum 
gjörðum þínum.

8 Og sjá og tak eftir, ég er með 
þér til að blessa þig og a varðveita 
þig að eilífu. Amen.

108 2 a LR Hvíld.
 4 a K&S 109:6–10.
 5 a K&S 82:10.
 6 a LR Trúboðsverk.

 7 a Lúk 22:31–32.
 8 a 2 Ne 9:19.
109 1 a Al 37:37; K&S 46:32.  

LR Þakklátur, þakkir, 

   þakkargjörð.
  b Dan 9:4.  

LR Sáttmáli.
 2 a K&S 88:119.

109. KAFLI
Bæn flutt við helgun musterisins í Kirtland, Ohio, 27. mars 1836. Sam-
kvæmt skráðri yfirlýsingu spámannsins fékk hann þessa bæn með opinberun.

1–5, Kirtland musterið var reist sem 
vitjunarstaður mannssonarins; 6–
21, Það skal vera hús bænar, föstu, 
trúar, lærdóms, dýrðar, og reglu, og 
hús Guðs; 22–33, Megi þeir, sem 
ekki iðrast og rísa gegn fólki Drott-
ins, verða smánaðir; 34–42, Megi 
hinir heilögu ganga fram í krafti og 
safna hinum réttlátu til Síonar; 43–
53, Megi hinum heilögu forðað frá því 
hræðilega, sem úthellt verður yfir hina 
ranglátu á síðustu dögum; 54–58, 
Megi þjóðir og lýðir og kirkjur verða 
undir fagnaðarerindið búin; 59–67, 
Megi Gyðingar, Lamanítar og allur 

Ísrael, verða endurleystir; 68–80, 
Megi hinir heilögu krýndir dýrð og 
heiðri og öðlast eilífa sáluhjálp.

a Þakkir séu nafni þínu, ó, Drott-
inn Guð Ísraels, sem heldur b sátt-
mála og sýnir miskunn þjónum 
þínum, sem af öllu hjarta sínu 
ganga grandvarir fyrir þér —

2 Þú, sem hefur boðið þjónum 
þínum að a reisa nafni þínu hús á 
þessum stað [Kirtland].

3 Og nú sérð þú, ó Drottinn, að 
þjónar þínir hafa farið að boði 
þínu.
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 4 a 1 Kon 9:3.  
LR Musteri, hús 
Drottins.

  b 2 Ne 5:16.
 5 a K&S 124:27–28.
 6 a K&S 88:117–120.

 11 a K&S 38:32;  
105:11–12, 18, 33.

 12 a LR Dýrð.

4 Og nú biðjum vér þig, heil-
agi faðir, í nafni Jesú Krists eigin 
sonar þíns, en aðeins í hans nafni 
getur hjálpræðið veist mann-
anna börnum, vér biðjum þig, ó 
Drottinn, að þekkjast þetta a hús, 
b handaverk vor, þjóna þinna, sem 
þú bauðst oss að reisa.

5 Því að þú veist að verk þetta 
höfum vér unnið við mikið and-
streymi og af fátækt vorri höfum 
vér gefið af eigum vorum til að 
reisa nafni þínu a hús, svo að 
mannssonurinn hafi stað til að 
opinbera sig fólki sínu.

6 Og eins og þú hefur sagt í a op-
inberun, sem oss var gefin, er þú 
kallaðir oss vini og sagðir — Boðið 
til hátíðarsamkomu, eins og ég hef 
boðið yður —

7 Og þar eð ekki eiga allir trú, 
skuluð þér af kostgæfni leita vís-
dómsorða og kenna þau hver 
öðrum. Já, leitið að vísdómsorðum 
í hinum bestu bókum, sækist eftir 
fræðslu með námi og einnig með 
trú —

8 Komið reglu á líf yðar, gjörið 
allt gagnlegt til reiðu og stofnið 
hús, já, hús bænar, hús föstu, hús 
trúar, hús lærdóms, hús dýrðar, 
hús reglu, hús Guðs —

9 Að innganga yðar verði í nafni 
Drottins, að útganga yðar verði 
í nafni Drottins, að allar kveðjur 
yðar verði í nafni Drottins, með 
upplyftum örmum í átt til hins 
hæsta —

10 Og nú biðjum vér þig, heilagi 

faðir, að hjálpa oss, fólki þínu, af 
náð þinni, við boðun hátíðarsam-
komu vorrar, svo að hún megi 
verða þér til heiðurs og guðdóm-
legrar velþóknunar —

11 Og á þann hátt, að vér reyn-
umst verðug í augum þínum, til 
að tryggja uppfyllingu a fyrirheit-
anna, sem þú hefur gefið oss, fólki 
þínu, í opinberunum þeim, sem 
vér höfum fengið —

12 Að a dýrð þín megi hvíla á 
fólki þínu og á þessu húsi þínu, 
sem vér nú helgum þér, að það 
megi heilagt og helgað verða, og 
að heilög návist þín megi stöðugt 
verða í þessu húsi —

13 Og að allir þeir, sem ganga 
inn fyrir þröskuld húss Drottins, 
megi finna kraft þinn og finna 
sig knúna til að viðurkenna, að 
þú hefur helgað það og að það sé 
þitt hús, staður heilagleika þíns.

14 Og veit þú, heilagi faðir, að 
öllum þeim, sem tilbiðja í þessu 
húsi, verði kennd vísdómsorð úr 
hinum bestu bókum, og þeir sækist 
eftir lærdómi með námi og einnig 
með trú, eins og þú hefur sagt —

15 Og að þeir megi vaxa í þér 
og hljóta fyllingu heilags anda og 
laga sig að lögmálum þínum og 
verða undir það búnir að öðlast 
allt, sem gagnlegt er —

16 Og að þetta hús verði hús 
bænar, hús föstu, hús trúar, hús 
dýrðar og Guðs, já, þitt hús —

17 Að öll innganga fólks þíns í 
þetta hús verði í nafni Drottins —
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 20 a K&S 94:8–9; 97:15–17.
 21 a LR Lotning.
 22 a LR Englar.
 23 a K&S 1:2.
 25 a Jes 54:17.

  b Okv 26:27;  
1 Ne 14:3; 22:14.

 26 a K&S 98:22.
  b 1 Kon 8:29.
 30 a Jes 28:17;  

Mósía 12:6;  
K&S 29:16.

  b 3 Ne 21:19–21.
 32 a LR Ok.

18 Að öll útganga þess úr húsi 
þessu verði í nafni Drottins —

19 Og að allar kveðjur þess verði 
í nafni Drottins, með heilögum 
örmum og upplyftum í átt til hins 
hæsta —

20 Og að ekkert a óhreint fái að 
koma inn í hús þitt til að vanhelga 
það —

21 Og brjóti einhver af fólki þínu 
af sér, megi það iðrast fljótt og 
snúa aftur til þín og finna náð fyrir 
augum þínum og hljóta aftur þær 
blessanir, sem þú hefur ákveðið að 
úthellt verði yfir þá, sem veita þér 
a lotningu í húsi þínu.

22 Og vér biðjum þig, heilagi 
faðir, að þjónar þínir megi fara úr 
þessu húsi brynjaðir krafti þínum, 
og að nafn þitt hvíli á þeim og 
dýrð þín umljúki þá og a englar 
þínir vaki yfir þeim —

23 Og frá þessum stað megi þeir 
flytja í sannleika stórfengleg og 
dýrðleg tíðindi til a endimarka jarð-
arinnar. Að þeir megi vita að þetta 
er þitt verk og að þú hefur rétt út 
hönd þína til að uppfylla það, sem 
þú hefur talað um fyrir munn spá-
mannanna varðandi síðustu daga.

24 Vér biðjum þig, heilagi faðir, 
að rótfesta þá, sem tilbiðja munu 
og heiðarlega halda nafni og stöðu 
sinni í þessu húsi þínu, í alla ætt-
liði og að eilífu —

25 Að engin vopn, sem a smíðuð 
verða gegn þeim, verði sigursæl. 
Að sá, sem grefur þeim b gröf, falli 
sjálfur í hana —

26 Að engin ranglát samtök hafi 
kraft til að rísa upp og a sigrast á 
fólki þínu, sem gengst undir b nafn 
þitt í þessu húsi —

27 Og rísi einhverjir gegn þessu 
fólki, þá verði reiði þín tendruð 
gegn þeim —

28 Og ljósti þeir þetta fólk, þá 
ljóstir þú þá, að þú munir berjast 
fyrir fólk þitt eins og þú gjörðir á 
orrustustundum, svo að því megi 
bjargað verða úr höndum óvina 
sinna.

29 Vér biðjum þig, heilagi faðir, 
að niðurlægja og skelfa og leiða 
smán og glundroða yfir alla þá, 
sem breiða lygi út um heiminn, 
gegn þjóni þínum eða þjónum, 
vilji þeir ekki iðrast, þegar hið 
ævarandi fagnaðarerindi berst 
þeim til eyrna —

30 Og að öll verk þeirra verði 
að engu gjörð og sópuð burt með 
a hagli og þeim dómum, sem þú 
munt senda yfir þá í reiði þinni, 
svo að endir verði á b lygi og róg-
burði um fólk þitt.

31 Því að þú veist, ó Drottinn, að 
þjónar þínir hafa í sakleysi borið 
nafni þínu vitni, og fyrir það hafa 
þeir þjáðst.

32 Þess vegna sárbiðjum vér þig 
um fullkomna lausn undan þessu 
a oki —

33 Brjót það sundur, ó Drottinn. 
Brjót það sundur af hálsi þjóna 
þinna með krafti þínum, svo að 
vér fáum risið upp meðal þessarar 
kynslóðar og unnið verk þitt.
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 34 a Róm 3:23; 5:12.  
LR Synd.

 35 a LR Smyrja.
 36 a LR Tungur, gjöf 

tungutals.
  b Post 2:1–3.

 37 a K&S 84:5; 109:12.  
LR Dýrð.

 38 a LR Vitnisburður.
  b Jes 8:16;  

K&S 1:8.
  c LR Jörð — Hreinsun 

jarðar.
 39 a Jes 35:10.
 43 a LR Sál.
 44 a LR Náð.
 45 a LR Síðustu dagar, síðari 

dagar.

34 Ó Jehóva, ver þessu fólki 
miskunnsamur, og þar sem allir 
menn a syndga, fyrirgef brot fólks 
þíns og lát afmá þau að eilífu.

35 Lát a smurningu þjóna þinna 
verða innsiglaða með valdi frá 
upphæðum.

36 Lát það rætast á þeim, eins 
og á dögum hvítasunnunnar. Lát 
a tungutalsgjöf verða úthellt yfir 
fólk þitt, jafnvel tungur, er b kvísl-
ast sem af eldi, og útleggingu 
þeirra.

37 Og lát hús þitt fyllast af a dýrð 
þinni, sem af gný máttugra vinda.

38 Veit þjónum þínum a vitnis-
burð sáttmálans, svo að þegar 
þeir fara og boða orð þitt geti þeir 
b innsiglað lögmálið og búið hjörtu 
þinna heilögu undir alla þá dóma, 
sem þú hefur í hyggju að senda í 
heilagri reiði þinni yfir íbúa c jarð-
arinnar vegna brota þeirra. Svo 
að fólk þitt láti eigi hugfallast á 
erfiðleikatímum.

39 Lát frið þinn og hjálpræði 
hvíla á hverri þeirri borg, sem 
þjónar þínir koma í, ef íbúar 
hennar veita vitnisburði þeirra 
viðtöku, svo að þeir geti safnað 
hinum réttlátu úr þeirri borg og 
þeir geti komið til a Síonar eða í 
stikur hennar, hina útnefndu staði 
þína, með söngvum ævarandi 
gleði —

40 Og lát eigi dóma þína falla yfir 
þá borg, fyrr en því er náð.

41 Og fyrir hverri þeirri borg, 
sem þjónar þínir koma inn í og 
íbúar hennar meðtaka ekki vitnis-
burð þjóna þinna, og þjónar þínir 
hvetja þá til að forða sér frá þess-
ari rangsnúnu kynslóð, lát þú fara 
fyrir þeirri borg eins og þú hefur 
mælt fyrir munn spámanna þinna.

42 En bjarga þú, ó Jehóva, vér 
grátbænum þig, þjónum þínum 
úr höndum þeirra og hreinsa þá 
af blóði þeirra.

43 Ó Drottinn, vér gleðjumst ekki 
yfir tortímingu meðbræðra vorra. 
a Sálir þeirra eru þér dýrmætar —

44 En orð þitt hlýtur að uppfyll-
ast. Hjálpa þjónum þínum til að 
segja með a náð þinni: Verði þinn 
vilji, ó Drottinn, en ekki vor.

45 Vér vitum að þú hefur fyrir 
munn spámanna þinna sagt ógn-
vekjandi hluti um hina ranglátu 
á a síðustu dögum — að þú munir 
takmarkalaust úthella dómum 
þínum —

46 Bjarga þess vegna, ó Drottinn, 
fólki þínu frá hörmungum hinna 
ranglátu. Gjör þjónum þínum 
kleift að innsigla lögmálið og 
binda vitnisburðinn, svo að þeir 
verði undir dag brennunnar búnir.

47 Vér biðjum þig, heilagi faðir, 
að minnast þeirra, sem íbúar Jack-
sonsýslu, Missouri, hafa hrakið frá 
erfðalöndum sínum, og brjót þú 
sundur, ó Drottinn, þetta þreng-
ingaok, sem á þá hefur verið lagt.
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 48 a LR Samúð, 
meðaumkun.

 49 a Sálm 13:1–2.
  b LR Píslarvottur, 

píslarvætti.
 50 a LR Miskunnsamur, 

miskunnsemi.
 51 a K&S 100:13; 105:2.
 54 a 1 Pét 2:13–15;  

K&S 98:5–7; 101:77, 80.  
LR Stjórnarskrá.

 56 a LR Sannleikur.

 57 a K&S 20:16; 76:22–24.
 59 a Jes 54:2.
  b LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
  c Matt 24:22.
 60 a 1 Ne 13:1–32; 15:13–18.

48 Þú veist, ó Drottinn, að rang-
látir menn hafa sárlega kúgað þá 
og þrengt að þeim, og hjörtu vor 
eru a full hryggðar vegna hinna 
þungu byrða þeirra.

49 Ó Drottinn, a hversu lengi 
ætlar þú að líða að þetta fólk þoli 
þessar þrengingar, og að hróp 
hinna saklausu berist þér til eyrna, 
og b blóð þeirra stígi sem vitnis-
burður upp til þín, án þess að þú 
vitnir þeirra vegna?

50 Haf a miskunnsemi, ó Drott-
inn, með hinum rangláta múg, 
sem hrakið hefur fólk þitt, svo að 
hann láti af yfirgangi sínum, að 
hann iðrist synda sinna, sé iðrun 
möguleg —

51 En vilji þeir það ekki, gjör þá 
beran armlegg þinn, ó Drottinn, 
og a endurheimt það, sem þú út-
nefndir fólki þínu sem Síon.

52 Og sé engin önnur leið til 
að málstaður fólks þíns bregð-
ist þér ekki, megi þá reiði þín 
tendrast og réttlát reiði þín falla 
yfir þá, svo að þeir þurrkist burt 
undan himninum, bæði rætur og 
greinar —

53 En sem þeir iðrast, svo ert 
þú náðugur og miskunnsamur 
og munt snúa frá heilagri reiði 
þinni, þegar þú lítur ásjónu þíns 
smurða.

54 Sýn miskunn, ó Drottinn, 
öllum þjóðum jarðar. Sýn misk-
unn stjórnendum lands vors. Megi 

þær reglur, sem feður vorir vörðu 
svo heiðarlega og göfugmannlega, 
það er a stjórnarskrá lands vors, 
standa að eilífu.

55 Minnst þú konunga, höfð-
ingja, aðalsmanna og stórmenna 
jarðarinnar, og alls fólks, og 
kirkna, allra hinna fátæku og þurf-
andi og aðþrengdu á jörðu —

56 Að hjörtu þeirra megi mild-
ast, þegar þjónar þínir fara úr 
húsi þínu, ó Jehóva, til að bera 
nafni þínu vitni, að fordómar 
þeirra víki fyrir a sannleikanum 
og fólk þitt öðlist hylli fyrir allra 
augum —

57 Að endimörk jarðarinnar megi 
vita að vér, þjónar þínir, höfum 
a heyrt rödd þína og að þú hafir 
sent oss —

58  Að frá þeim öllum megi 
þjónar þínir, synir Jakobs, safna 
saman hinum réttlátu og reisa 
nafni þínu helga borg, eins og þú 
hefur boðið þeim.

59 Vér biðjum þig að útnefna 
aðrar a stikur í Síon auk þessarar, 
sem þú hefur útnefnt, svo að b sam-
ansöfnun fólks þíns megi miða 
áfram af miklum krafti og tign, að 
verki þínu verði með c hraða lokið 
í réttlæti.

60 Þessi orð, ó Drottinn, höfum 
vér mælt til þín, varðandi opin-
beranirnar og fyrirmælin, sem þú 
hefur gefið oss, er teljumst með 
a Þjóðunum.
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61 En þú veist að þú hefur mikla 
ást á börnum Jakobs, sem dreifð 
hafa verið á fjöllunum um langan 
tíma, um dimman og þungbúinn 
dag.

62 Vér biðjum þig þess vegna að 
auðsýna börnum Jakobs miskunn, 
að frá þessari stundu megi endur-
reisn a Jerúsalem hefjast.

63 Og ok ánauðar fari að brotna 
af húsi a Davíðs.

64 Og að börn a Júda megi fara 
að snúa aftur til b landanna, sem 
þú gafst Abraham, föður þeirra.

65 Og lát a leifar Jakobs, sem 
hafa verið fordæmdar og lostnar 
vegna lögmálsbrota sinna, b snúa 
frá hinum villtu og frumstæðu 
háttum sínum að fyllingu hins 
ævarandi fagnaðarerindis —

66 Svo að þeir leggi niður blóðug 
vopn sín og láti af uppreisn sinni.

67  Og megi allar dreifðar 
leifar a Ísraels, sem hrakist hafa 
til endimarka jarðarinnar, öðl-
ast þekkingu á sannleikanum, 
trúa á Messías og verða leystar 
undan áþján og fagna frammi  
fyrir þér.

68 Ó Drottinn, minnst þú þjóns 
þíns Josephs Smith yngri, og allra 
þrenginga hans og ofsókna — að 
hann hefur gjört a sáttmála við b Je-
hóva og unnið þér eið, ó, mátt-
ugi Guð Jakobs — og fyrirmæla 

þeirra, sem þú hefur gefið honum, 
og að hann hefur einlæglega kapp-
kostað að fara að vilja þínum.

69 Sýn miskunn, ó Drottinn, 
konu hans og börnum, svo að þau 
megi upphafin verða í návist þinni 
og varðveitt verða af föðurlegri 
hendi þinni.

70 Auðsýn miskunn öllum þeirra 
a nánustu, að fordómar þeirra leys-
ist upp og sópist burtu, líkt og af 
flóði, og þau megi snúa til trúar 
og endurleyst verða með Ísrael, 
og vita að þú ert Guð.

71 Minnst þú, ó Drottinn, for-
setanna, já, allra forseta kirkj-
unnar, að hægri hönd þín megi 
upphefja þá, ásamt öllum fjöl-
skyldum þeirra og þeirra nánustu, 
að nöfn þeirra verði varðveitt og 
í ævarandi minnum höfð frá kyni 
til kyns.

72  Minnst þú allra safnaða 
þinna, ó Drottinn, ásamt öllum 
fjölskyldum þeirra og allra þeirra 
nánustu, ásamt öllum þeirra sjúku 
og aðþrengdu og öllum fátækum 
og hógværum á jörðunni, svo 
að a ríkið, sem þú hefur reist án 
þess að mannshöndin snerti það, 
verði að stóru fjalli og fylli alla 
jörðina —

73 Og kirkja þín komi út úr eyði-
mörk myrkursins og ljómi björt 
sem a máninn og heið sem sólin 

 62 a 3 Ne 20:29.  
LR Jerúsalem.

 63 a LR Davíð.
 64 a Sak 12:6–9;  

Mal 3:4;  
K&S 133:13, 35.  
LR Júda.

  b 1 Mós 17:1–8.  
LR Fyrirheitið land.

 65 a 2 Ne 30:3;  
Al 46:23–24;  
3 Ne 20:15–21;  
K&S 19:27.

  b 2 Ne 30:6;  
3 Ne 21:20–22.  
LR Trúskipti, 
trúskiptingur.

 67 a LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.
 68 a LR Sáttmáli.
  b LR Jehóva.
 70 a Þ.E. nánir ættingjar.
 72 a Dan 2:44–45;  

K&S 65:2.
 73 a Ljóð 6:10;  

K&S 5:14; 105:31.
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 74 a K&S 133:21–22, 40.
  b Jes 40:4; Lúk 3:5;  

K&S 49:23.
 75 a 1 Þess 4:17.
 76 a Op 7:13–15;  

2 Ne 9:14.
  b LR Kóróna;  

Upphafning.
  c LR Gleði.
  d Hebr 12:1–11;  

K&S 58:4.
 77 a LR Dýrð.
 79 a Jes 6:1–2.
  b LR Guðslambið.
 80 a Sálm 132:16.

og ógnvekjandi sem her undir 
merkjum —

74 Og verði prýdd sem brúður 
fyrir þann dag, þegar þú munt 
afhjúpa himnana og láta fjöllin 
a hjaðna og b dalina upphefjast við 
návist þína, og hamrana verða að 
dalgrundum, svo að dýrð þín fylli 
jörðina —

75 Að þegar lúðurinn hljómar 
fyrir hina dánu, verðum vér a hrifin 
upp í skýinu til móts við þig, að vér 
megum ætíð vera með Drottni —

76 Að klæði vor verði hrein, að 
vér megum íklæðast a skikkjum 
réttlætisins, með pálma í höndum 
vorum og b dýrðarkórónur á 
höfðum vorum, og fáum upp-
skorið eilífa c gleði fyrir allar d þján-
ingar vorar.

77 Ó, Drottinn Guð almáttugur, 
heyr þessar bænir vorar og svara 
oss frá himni, þínum heilaga 

bústað, þar sem þú situr í hásæti, 
krýndur a dýrð, heiðri, krafti, tign, 
mætti, yfirráðum, sannleika, rétt-
vísi, dómi, miskunn og algjörri 
fylling frá eilífð til eilífðar.

78 Ó heyr, ó heyr, ó heyr oss, 
ó Drottinn! Vér biðjum þig að 
svara þessum bænum og þekkj-
ast helgun þessa húss til þín, þessa 
handaverks vors, sem vér höfum 
reist nafni þínu —

79 Og einnig þessa kirkju, og 
set á hana nafn þitt. Og hjálpa 
oss með krafti anda þíns, svo að 
vér getum tekið undir með hinum 
björtu og ljómandi a seröfum um-
hverfis hásæti þitt, með einróma 
lofi, og sungið hósanna Guði og 
b lambinu!

80 Og lát þú þessa, þína smurðu, 
a sveipast sáluhjálp, og þína heil-
ögu hrópa hátt af gleði. Amen og 
amen.

110. KAFLI
Sýn, sem birtist spámanninum Joseph Smith og Oliver Cowdery í must-
erinu í Kirtland, Ohio, 3. apríl 1836. Tilefnið var hvíldardagssamkoma. 
Í sögu Josephs Smith segir„Um miðjan dag aðstoðaði ég aðra forseta 
við að deila út kvöldmáltíð Drottins til safnaðarins, en við henni tókum 
við af hinum tólf, sem nutu þeirra forréttinda þann dag að þjóna við 
hið heilaga borð. Eftir að hafa veitt bræðrum mínum þessa þjónustu fór 
ég aftur að ræðustólnum, fyrir luktum tjöldum, og laut ásamt Oliver 
Cowdery í helgri og hljóðri bæn. Eftir að við risum upp frá bæninni, 
birtist eftirfarandi sýn okkur báðum.“
1–10, Drottinn Jehóva birtist í dýrð 
og veitir Kirtland musterinu viðtöku 

sem húsi sínu; 11–12, Móse og Elías 
birtast báðir og afhenda lykla sína og 
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110 1 a LR Hula.
  b K&S 76:12, 19; 136:32; 

138:11.
 3 a Op 1:14.
  b Op 1:16;  

JS — S 1:17.
  c Esek 43:2; Op 1:15;  

K&S 133:21–22.
  d LR Jehóva.
 4 a LR Frumburður.
  b 5 Mós 5:24.
  c LR Málsvari.
 5 a LR Fyrirgefa.
 6 a K&S 109:4–5.

 7 a LR Musteri, hús 
Drottins.

  b 2 Kro 7:16.
 8 a K&S 50:45.
  b K&S 97:15–17.
  c LR Helgur.
 9 a 1 Mós 12:1–3;  

K&S 39:15;  
Abr 2:8–11.

  b K&S 95:8.  
LR Musterisgjöf.

 10 a K&S 105:12.
 11 a LR Sýn.
  b Matt 17:3.

  c LR Lyklar 
prestdæmisins.

  d Jakob 6:2;  
K&S 29:7.  
LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  e K&S 133:26–32.  
LR Ísrael — Hinar tíu 
horfnu kynkvíslir 
Ísraels.

 12 a LR Elías.
  b LR Ráðstöfunartími.
  c Gal 3:6–29.  

LR Sáttmáli Abrahams.

ráðstafanir; 13–16, Elía kemur til baka 
og afhendir lykla sinnar ráðstöfunar 
eins og Malakí lofaði.

a Hulunni var svipt frá hugum 
okkar og b augu skilnings okkar 
lukust upp.

2 Við sáum Drottin standa á 
brjósthlíf prédikunarstólsins, 
frammi fyrir okkur, og undir 
fótum hans var stétt úr skíru gulli, 
rauðgullin á lit.

3 a Augu hans voru sem eldslogi, 
hárið á höfði hans var hvítt sem 
nýfallin mjöll, ljóminn frá b svip 
hans bar af ljóma sólarinnar og 
c rödd hans var sem dynur mik-
illa vatnsfalla, já, rödd d Jehóva, 
sem sagði:

4 Ég er hinn a fyrsti og hinn síð-
asti. Ég er sá, sem b lifir. Ég er sá, 
sem deyddur var. Ég er c málsvari 
yðar hjá föðurnum.

5 Sjá, syndir yðar eru yður a fyrir-
gefnar. Þér eruð hreinir fyrir mér, 
lyftið því höfði og fagnið.

6 Lát hjörtu bræðra yðar fagna 
og lát hjörtu alls míns fólks fagna, 
sem af mætti sínum hafa a reist 
nafni mínu þetta hús.

7 Því að sjá, ég hef veitt þessu 

a húsi b viðtöku og nafn mitt skal 
vera hér. Og af miskunn mun ég 
opinbera mig fólki mínu í þessu 
húsi.

8 Já, ég mun a birtast þjónum 
mínum og mæla til þeirra eigin 
röddu, ef fólk mitt heldur boð-
orð mín og b vanhelgar ekki þetta 
c heilaga hús.

9 Já, hjörtu þúsunda og tugþús-
unda skulu fagna ákaft yfir þeim 
a blessunum, sem úthellt verður, og 
þeirri b gjöf, sem þjónum mínum 
hefur verið veitt í þessu húsi.

10 Og frægð þessa húss mun 
breiðast til annarra landa, og þetta 
er upphaf þeirra blessana, sem 
a úthellt verður yfir fólk mitt. Já, 
vissulega. Amen.

11 Eftir að a sýn þessari lauk, luk-
ust himnarnir enn upp fyrir okkur 
og b Móse birtist okkur og fól 
okkur c lyklana að d samansöfnun 
Ísraels frá hinum fjórum heims-
hlutum og að leiða ættkvíslirnar 
tíu úr landinu í e norðri.

12 Eftir það birtist a Elías og fól 
okkur b ráðstöfun c fagnaðarboð-
skapar Abrahams, sagði að með 
okkur og niðjum okkar verði allar 
kynslóðir eftir okkur blessaðar.
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 13 a LR Elía.
  b LR Umbreyttar verur.
 15 a JS — S 1:38–39.  

LR Sáluhjálp fyrir hina 
dánu;  
Ættfræði.

 16 a LR Síðustu dagar, 
síðari dagar.

111 5 a K&S 64:27–29.

13 Eftir að þeirri sýn lauk, birt-
ist okkur önnur mikil og dýrðleg 
sýn, því að spámaðurinn a Elía, 
sem b hrifinn var til himins án þess 
að smakka dauðann, stóð frammi 
fyrir okkur og sagði:

14 Sjá, sá tími er nú að fullu kom-
inn, sem talað var um fyrir munn 
Malakís — er vitnaði að hann [Elía] 
yrði sendur, áður en hinn mikli og 
ógurlegi dagur Drottins kæmi —

15 Til að a snúa hjörtum feðranna 
til barnanna og barnanna til feðr-
anna, til þess að öll jörðin verði 
ekki lostin banni —

16 Þess vegna eru lyklar þessara 
ráðstafana seldir yður í hendur, og 
með því skuluð þér vita, að hinn 
mikli og ógurlegi a dagur Drottins 
er í nánd, já, fyrir dyrum.

111. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Salem, Massachu-
setts, 6. ágúst 1836. Á þessum tíma voru leiðtogar kirkjunnar hlaðnir 
skuldum vegna helgra þjónustustarfa sinna. Þegar þeir heyrðu að miklar 
fjárhæðir væru þeim tiltækar í Salem, fór spámaðurinn, ásamt Sidney 
Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery, þangað frá Kirtland, Ohio, 
til að kanna þetta, svo og að boða fagnaðarerindið. Bræðurnir afgreiddu 
nokkur mál kirkjunnar og prédikuðu nokkuð. Þegar ljóst varð, að ekk-
ert fé fengist afhent, sneru þeir aftur til Kirtlands. Nokkur atriði, sem 
þarna voru mest áberandi, endurspeglast í orðum þessarar opinberunar.

1–5, Drottinn lítur eftir stundlegum 
þörfum þjóna sinna; 6–11, Hann mun 
vera Síon miskunnsamur og haga öllu 
til góðs fyrir þjóna sína.

Ég, Drottinn Guð yðar, er ekki óá-
nægður með þessa ferð yðar, þrátt 
fyrir heimskupör yðar.

2 Ég á mikil auðæfi í þessari borg 
fyrir yður, Síon til heilla og einnig 
marga í þessari borg, sem ég mun 
fyrir yðar tilstilli safna saman á 
sínum tíma Síon til heilla.

3 Þess vegna er mér æskilegt, 
að þér komist í kynni við menn í 
þessari borg, eins og yður verður 
leiðbeint og yður mun gefið.

4 Og svo ber við, að á sínum tíma 
mun ég afhenda yður þessa borg, 
og þér skuluð hafa vald yfir henni, 
svo að þeir uppgötvi ekki launung 
yðar. Og auðæfi hennar í gulli og 
silfri verða yðar.

5   Haf ið  e igi  áhyggjur  af 
a skuldum yðar, því að ég mun 
gefa yður kraft til að greiða þær.
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 8 a K&S 27:16.  
LR Friður.

 11 a Matt 10:16.
  b Róm 8:28; 

   K&S 90:24; 100:15.
112 1 a Post 10:4.
  b K&S 18:28.
 3 a Matt 23:12; 

   Lúk 14:11.
 4 a Matt 9:2; Jóh 16:33.
  b K&S 18:6; 90:8–9.
  c K&S 19:27.

6 Hafið eigi áhyggjur af Síon, 
því að ég mun auðsýna henni 
miskunn.

7 Haldið kyrru fyrir á þessum 
stað og í nærliggjandi héruðum —

8 Og sá staður, sem ég vil að þér 
haldið að mestu kyrru fyrir á, skal 
sýndur yður með a friði og krafti 
anda míns, sem mun streyma til 
yðar.

9 Þann stað fáið þér leigðan. Og 
spyrjið af kostgæfni um forna íbúa 
og stofnendur þessarar borgar —

10 Því að fleiri en einn fjársjóð 
getið þér fundið í þessari borg.

11 Verið því a hyggnir sem högg-
ormar, en syndlausir þó. Og ég 
mun haga öllu yður til b góðs, jafn 
óðum og þér eruð færir um að 
meðtaka það. Amen.

112. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith til Thomasar B. 
Marsh í Kirtland, Ohio, 23. júlí 1837, varðandi tólf postula lambsins. 
Þessi opinberun var meðtekin sama dag og öldungar Heber C. Kimball 
og Orson Hyde kenndu fyrst fagnaðarerindið á Englandi. Thomas B. 
Marsh var á þessum tíma forseti tólfpostulasveitarinnar.

1–10, Hinir tólf skulu senda út 
fagnaðarerindið og hefja upp að-
vörunarraust til allra þjóða og lýða; 
11–15, Þeir skulu taka upp kross 
sinn, fylgja Jesú og næra sauði hans; 
16–20, Þeir sem taka á móti Æðsta 
forsætisráðinu taka á móti Drottni; 
21–29, Myrkur grúfir yfir jörðunni, 
og aðeins þeir sem trúa og eru skírðir 
munu hólpnir; 30–34, Æðsta forsæt-
isráðið og hinir tólf hafa lyklana að 
ráðstöfuninni í fyllingu tímanna.

Sannlega, svo mælir Drottinn 
til þjóns míns Thomasar: Ég hef 
heyrt bænir þínar og ölmusa 
þín hefur stigið upp til mín sem 
a minnisvarði frammi fyrir mér, í 
þágu bræðra þinna, sem útvaldir 

voru og vígðir fyrir tilstilli þjóna 
minna til að bera nafni mínu 
vitni og b senda það út á meðal 
allra þjóða, kynkvísla, tungna  
og lýðs.

2 Sannlega segi ég þér, að nokkuð 
er það í hjarta þínu og hjá þér, sem 
ég, Drottinn, var ekki vel ánægður 
með.

3 Engu að síður munt þú upp-
hafinn, þar eð þú a auðmýkir þig. 
Þess vegna eru allar syndir þínar 
þér fyrirgefnar.

4 Ver því a vonglaður í hjarta 
fyrir augliti mínu, og þú skalt 
bera nafni mínu vitni, ekki að-
eins b Þjóðunum, heldur einnig 
c Gyðingunum. Og þú skalt senda 
orð mitt til endimarka jarðar.
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 5 a Júd 1:3.
  b K&S 1:4–5.
 6 a Sálm 125:1.
 7 a Ef 6:13–17.
 8 a LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
 10 a Okv 18:12.
 11 a Matt 5:43–48.  

LR Elska, ást;  

Kærleikur.
 12 a LR Jesús Kristur —  

Að taka á okkur nafn 
Jesú Krists.

 13 a LR Freista, freisting.
  b Jóh 16:33; Op 7:13–14;  

K&S 58:3–4.
  c 3 Ne 18:32.  

LR Trúskipti, 

trúskiptingur.
 14 a Matt 16:24;  

ÞJS Matt 16:25–26 
(Viðauki);  
Lúk 9:23.

  b Jóh 21:15–17.
 15 a LR Uppreisn.
  b K&S 28:7.  

LR Lyklar prestdæmisins.

5 Þess vegna skalt þú a berjast 
morgun eftir morgun, og dag eftir 
dag láta b aðvörunarrödd þína ber-
ast. Og þegar kvölda tekur skulu 
íbúar jarðar ekki blunda, vegna 
ræðu þinnar.

6 Lát bústað þinn verða kunnan 
í Síon og a flyt ekki hús þitt, því að 
ég, Drottinn, ætla þér mikið verk 
að vinna við að kynna mannanna 
börnum nafn mitt.

7 a Girð þess vegna lendar þínar 
fyrir þetta verk. Haf fætur þína 
einnig skóaða, því að þú ert útval-
inn, og leið þín liggur um fjöllin 
og meðal margra þjóða.

8 Og með orði þínu munu margir 
háir a niðurlægðir og með orði þínu 
munu margir smáir upphafðir.

9 Rödd þín skal átelja hina brot-
legu, og við átölur þínar skal 
tunga rógberans láta af rang-
færslum sínum.

10 Ver a auðmjúkur og Drottinn 
Guð þinn mun leiða þig sér við 
hönd og svara bænum þínum.

11 Ég þekki hjarta þitt og hef 
heyrt bænir þínar varðandi 
bræður þína. Ver eigi hlutdrægur 
gagnvart þeim með því að a elska 
þá umfram marga aðra, heldur 
skalt þú elska þá eins og sjálfan 
þig og láta kærleik þinn streyma 
til allra manna og allra þeirra, sem 
elska nafn mitt.

12 Og bið fyrir bræðrum þínum 
af hinum tólf. Áminn þá af festu 
vegna nafns míns og lát ávíta þá 
fyrir allar syndir þeirra. Og ver þú 
a nafni mínu trúr frammi fyrir mér.

13 Og eftir a freistingar þeirra og 
mikið b andstreymi, sjá, þá mun 
ég, Drottinn, leita þeirra, og ef 
þeir herða ekki hjörtu sín og gjör-
ast ekki harðsvíraðir gegn mér, 
munu þeir c snúast til trúar og ég 
mun lækna þá.

14 Nú segi ég yður, og það sem 
ég segi yður segi ég öllum hinum 
tólf: Rísið og girðið lendar yðar, 
takið upp a kross yðar, fylgið mér 
og b nærið sauði mína.

15 Upphefjið ekki sjálfa yður. 
a Rísið ekki gegn þjóni mínum Jos-
eph, því að sannlega segi ég yður: 
Ég er með honum og hönd mín 
skal hvíla yfir honum, og b lyklar 
þeir, sem ég hef gefið honum og 
yður, verða ekki frá honum teknir 
fyrr en ég kem.

16 Sannlega segi ég þér, þjónn 
minn Thomas: Þú ert sá maður, 
sem ég hef útvalið til að halda 
lyklum ríkis míns úti á meðal allra 
þjóða, eins og þeir heyra til hinum 
tólf —

17 Svo að þú megir verða þjónn 
minn og upp ljúka dyrum rík-
isins á öllum þeim stöðum, sem 
þjónn minn Joseph og þjónn minn 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 112:5–17 256



a Sidney og þjónn minn b Hyrum 
geta ekki verið —

18 Því að á þá hef ég lagt þunga 
allra safnaðanna um hríð.

19 Far þess vegna hvert sem þeir 
senda þig og ég mun vera með 
þér, og hvar sem þú kunngjörir 
nafn mitt munu a áhrifamiklar dyr 
opnast þér, svo að þeir geti tekið 
á móti orði mínu.

20 Hver sem a tekur á móti orði 
mínu, tekur á móti mér, og hver 
sem tekur á móti mér, tekur á móti 
Æðsta forsætisráðinu, sem ég hef 
sent og ég hef gjört að ráðgjöfum, 
vegna nafns míns.

21 Og enn segi ég þér, að hver sá, 
sem þú sendir í mínu nafni, með 
samþykki bræðra þinna, hinna 
a tólf, með réttum meðmælum 
þínum og b valdi, skal hafa kraft til 
að opna dyr ríkis míns fyrir hverja 
þá þjóð, sem þú sendir þá til —

22 Svo sem þeir auðmýkja sig 
fyrir mér og fara eftir orðum 
mínum og a hlýða á rödd anda 
míns.

23 Sannlega, sannlega segi ég 
þér: a Myrkur grúfir yfir jörðunni 
og formyrkvar huga fólksins, 
og allt hold er b spillt orðið fyrir 
augum mínum.

24 Sjá, a refsingin fellur skjótt yfir 

íbúa jarðar. Dagur heilagrar reiði, 
dagur brennu, dagur eyðingar, 
b gráts, hryggðar og harmakveins, 
og sem hvirfilvindur kemur hún 
yfir alla jörðina, segir Drottinn.

25 Og á húsi mínu mun hún 
a hefjast, og frá húsi mínu mun 
hún út ganga, segir Drottinn —

26 Fyrst til þeirra meðal yðar, 
segir Drottinn, sem a segjast hafa 
þekkt nafn mitt, en hafa ekki 
b þekkt mig og hafa c guðlastað 
gegn mér, mitt í húsi mínu, segir 
Drottinn.

27  Hafið þess vegna ekki 
áhyggjur af málefnum kirkjunnar 
á þessum stað, segir Drottinn.

28 En a hreinsið heldur hjörtu 
yðar frammi fyrir mér og b farið 
síðan um allan heim og prédikið 
fagnaðarerindi mitt fyrir hverri 
skepnu, sem ekki hefur meðtekið 
það —

29 Og sá, sem a trúir og lætur 
b skírast, mun hólpinn verða, en 
sá, sem ekki trúir og ekki lætur 
skírast, mun c fordæmdur verða.

30 Því að yður, hinum a tólf, og 
þeim, b Æðsta forsætisráðinu, sem 
útnefndir eru ásamt yður til að 
vera ráðgjafar yðar og leiðtogar, 
er veitt vald þessa prestdæmis, 
fyrir hina síðustu daga og í síðasta 

 17 a LR Sidney Rigdon.
  b LR Hyrum Smith.
 19 a 1 Kor 16:9;  

K&S 118:3.
 20 a K&S 84:35–38.
 21 a K&S 107:34–35.
  b LR Vald.
 22 a LR Hlusta og hlýða á;  

Hlýðni, hlýðinn, hlýða.
 23 a Jes 60:2;  

Míka 3:6;  

K&S 38:11.  
LR Fráhvarf — Fráhvarf 
frumkirkju Krists.

  b K&S 10:20–23.
 24 a LR Hefnd.
  b K&S 124:8.
 25 a 1 Pét 4:17–18.
 26 a Matt 7:21–23;  

K&S 41:1; 56:1.
  b Lúk 6:46;  

Mósía 26:24–27;  

3 Ne 14:21–23.
  c LR Guðlasta, guðlast.
 28 a LR Hreinn, hreinleiki.
  b Mark 16:15–16.
 29 a Morm 9:22–23;  

K&S 20:25–26.
  b LR Skírn, skíra.
  c LR Fordæming.
 30 a LR Postuli.
  b LR Æðsta forsætisráðið.
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 30 c Ef 1:10;  
K&S 27:13; 124:40–42.  
LR Ráðstöfunartími.

 32 a K&S 110:11–16.  
LR Lyklar 
prestdæmisins.

  b Abr 1:2–3.
 33 a Jakob 1:19.

  b K&S 72:3.
 34 a Op 22:7, 12;  

K&S 49:28; 54:10.
  b LR Verk.
113 1 a LR Ísaí.
 4 a 1 Mós 41:50–52;  

K&S 133:30–34.  
LR Efraím.

  b LR Kraftur.
 6 a LR Lyklar 

prestdæmisins.
  b K&S 45:9.  

LR Merki.
  c LR Ísrael — 

Samansöfnun Ísraels.

sinn, sem er c ráðstöfunin í fyllingu 
tímanna.

31 Og þetta vald hafið þér með 
öllum þeim, sem tekið hafa á móti 
ráðstöfunum á hverjum tíma, allt 
frá upphafi sköpunarinnar —

32 Því að sannlega segi ég yður, 
að a lyklar þeirrar ráðstöfunar, sem 
þér hafið meðtekið, hafa b borist 
áfram frá feðrunum, og að lokum 
verið sendir yður niður frá himni.

33 Sannlega segi ég yður: Sjá 
hversu mikil köllun yðar er. 
a Hreinsið hjörtu yðar og klæði, 
svo að þér þurfið ekki að b svara 
fyrir blóð þessarar kynslóðar.

34 Ver staðföst þar til ég a kem, 
því að ég kem skjótt, og laun 
mín hef ég með mér til að gjalda 
hverjum manni eins og b verk 
hans verða. Ég er Alfa og Ómega. 
Amen.

113. KAFLI
Svör við ákveðnum spurningum varðandi rit Jesaja, gefin af spámann-
inum Joseph Smith í eða nálægt Far West, Missouri, mars 1838.

1–6, Stofn Ísaí, kvisturinn kemur 
þaðan, og rótarkvistur Ísaí er skil-
greindur; 7–10, Dreifðar leifar Síonar 
eiga rétt á prestdæminu og eru kall-
aðar aftur til Drottins.

Hver er stofn a Ísaí, sem talað er 
um í 1., 2., 3., 4. og 5. versi, 11. 
kapítula Jesaja?

2 Sannlega svo segir Drottinn: 
Hann er Kristur.

3 Hver er kvisturinn, sem talað 
er um í fyrsta versi 11. kapítula 
Jesaja, sem spretta skyldi fram af 
stofni Ísaí?

4 Sjá, svo segir Drottinn: Það 
er þjónn í hendi Krists, sem að 
nokkru er afkomandi Ísaí sem og 

a Efraíms eða af ætt Jósefs, sem 
veitt er mikið b vald.

5 Hver er rótarkvistur Ísaí, sem 
talað er um í 10. versi 11. kapítula?

6 Sjá, svo segir Drottinn: Það er 
afkomandi Ísaí, sem og Jósefs, 
en honum tilheyrir prestdæmið 
og a lyklar ríkisins réttilega, sem 
b merki og til c samansöfnunar á 
fólki mínu á síðustu dögum.

7 Spurningar Eliasar Higbees: 
Hvað er átt við með boðinu í Jes-
aja, 52. kapítula, 1. versi, sem segir: 
Íklæð þig styrk þínum, Síon — og 
við hverja á Jesaja?

8 Hann á við þá, sem Guð mun 
kalla á síðustu dögum, sem hafa 
munu prestdæmisvaldið til að 
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leiða a Síon aftur, og til endur-
lausnar Ísraels. Og að íklæðast 
b styrk er að íklæðast valdi prest-
dæmisins, sem hún, Síon, hefur 
c erfðarétt á, og einnig að endur-
heimta þann kraft, sem hún hefur 
glatað.

9 Hvernig ber að skilja að Síon 
losi sig við hálsfjötra sína, 2. vers?

10 Okkur ber að skilja, að hinar 

a dreifðu leifar eru hvattar til að 
b snúa aftur til Drottins, sem þær 
hafa fallið frá. Og ef þær gjöra 
það, heitir Drottinn þeim, að hann 
muni tala til þeirra eða veita þeim 
opinberun. Sjá 6., 7. og 8. vers. 
Hálsfjötrar hennar eru bölvun 
Guðs, sem á henni hvílir, eða 
leifum Ísraels, sem dreifðar eru 
meðal Þjóðanna.

 8 a LR Síon.
  b K&S 82:14.
  c LR Frumburðarréttur.

 10 a LR Ísrael — Tvístrun 
Ísraels.

  b Hós 3:4–5; 

   2 Ne 6:11.
114 2 a K&S 118:1, 6.
  b K&S 64:40.

114. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West,  
Missouri, 11. apríl 1838.

1–2, Þau embætti, er skipuð eru 
mönnum sem ekki eru staðfastir, 
munu veitt öðrum.

Sannlega, svo segir Drottinn: 
Það er viska hjá þjóni mínum, 
David W. Patten, að ganga frá 
öllum málum sínum og selja vörur 
sínar eins fljótt og hann mögu-
lega getur, svo að hann geti unnið 

það verk fyrir mig næsta vor, 
ásamt öðrum, já, tólf að honum 
meðtöldum, að bera nafni mínu 
vitni og flytja öllum heiminum 
gleðitíðindi.

2  Því að sannlega, svo segir 
Drottinn: Séu einhverjir yðar á 
meðal, sem afneita nafni mínu, þá 
skulu aðrir a settir í þeirra b stað og 
taka við embætti þeirra. Amen.

115. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West, Miss-
ouri, 26. apríl 1838, sem kunngjörði vilja Guðs varðandi uppbyggingu 
þess staðar og húss Drottins. Þessari opinberun er beint til yfirmanna 
og meðlima kirkjunnar.

1–4, Drottinn nefnir kirkju sína Kirkju 
Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu; 
5–6, Síon og stikur hennar eru vörn 
og athvarf hinna heilögu; 7–16, Hinum 
heilögu er boðið að reisa hús Drottins 

í Far West; 17–19, Joseph Smith hefur 
lyklana að ríki Guðs á jörðu.

Sannlega, svo segir Drott-
inn við  yður,  þ jónn minn  
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115 1 a LR Joseph Smith 
yngri.

  b LR Sidney Rigdon.
  c LR Hyrum Smith.
 2 a LR Edward Partridge.
 4 a 3 Ne 27:4–8.
  b LR Kirkja Jesú Krists 

hinna Síðari daga 
heilögu.

 5 a Jes 60:1–3.

  b Jes 11:12.  
LR Merki.

 6 a LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  b LR Síon.
  c K&S 101:21.  

LR Stika.
  d Jes 25:1, 4;  

K&S 45:66–71.
  e Op 14:10;  

K&S 1:13–14.
 7 a LR Helgur.
 8 a K&S 88:119; 95:8.
  b LR Tilbeiðsla.
 11 a K&S 118:5.
  b K&S 124:45–54.
 14 a Hebr 8:5;  

K&S 97:10.

a Joseph Smith yngri, og einnig 
við þjón minn b Sidney Rigdon og 
einnig þjón minn c Hyrum Smith 
og ráðgjafa yðar, sem tilnefndir 
eru og síðar verða það —

2 Og einnig við þig, þjónn minn 
a Edward Partridge, og ráðgjafa 
hans —

3 Og einnig við trúa þjóna mína, 
sem eru í háráði kirkju minnar í 
Síon, því að svo skal það kallað, 
og við alla öldunga og alla í minni 
Kirkju Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu, sem dreifðir eru um 
heiminn —

4 Því að svo mun a kirkja mín 
nefnd á síðustu dögum, já, b Kirkja 
Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu.

5 Sannlega segi ég yður öllum: 
a Rísið og látið ljós yðar skína, svo 
að það verði þjóðunum b tákn —

6 Og að a samansöfnunin á landi 
b Síonar og í c stikum hennar megi 
verða vörn og d athvarf fyrir storm-
inum og hinni heilögu reiði, þegar 
henni verður skilyrðislaust e úthellt 
yfir gjörvalla jörðina.

7 Borgin Far West skal vera mér 
a heilagt og helgað land, og hún 
skal kallast heilögust, því að jörðin 
sem þér standið á er heilög.

8 Þess vegna býð ég yður að 
a reisa mér hús fyrir samansöfnun 

minna heilögu, svo að þeir geti 
b tilbeðið mig.

9  Og lát þetta verk hefjast, 
grundvöll lagðan og undirbún-
ing hafinn, næsta sumar —

10 Og lát verkið hefjast fjórða 
dag næstkomandi júlímánaðar, og 
frá þeim tíma skal fólk mitt vinna 
ötullega að því að reisa nafni mínu 
hús —

11 Og lát þá að a ári liðnu frá deg-
inum í dag leggja aftur grundvöll-
inn að b húsi mínu.

12 Og lát þá frá þeim tíma vinna 
ötullega, þar til því er lokið, frá 
hornsteini þess til mænis þess, þar 
til engu er ólokið.

13 Sannlega segi ég yður: Lát eigi 
þjón minn Joseph, eða þjón minn 
Sidney, eða þjón minn Hyrum, 
setja sig framar í skuldir við að 
reisa nafni mínu hús —

14 En lát reisa nafni mínu hús 
á þann a hátt, sem ég mun sýna 
þeim.

15 Og reisi fólk mitt það ekki á 
þann veg, sem ég mun sýna for-
sætisráði þess, mun ég ekki veita 
því viðtöku.

16 En reisi fólk mitt það á þann 
veg, sem ég mun sýna forsætisráði 
þess, já, þjóni mínum Joseph og 
ráðgjöfum hans, þá mun ég taka 
við því úr höndum fólks míns.
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 18 a K&S 101:21.  
LR Stika.

 19 a LR Lyklar 
prestdæmisins.

116 1 a K&S 78:15.  
LR Adam-ondi- 
Ahman.

  b LR Adam.

  c Dan 7:13–14, 22.
117 4 a K&S 104:14.
 5 a K&S 104:78.

17 Og sannlega segi ég yður 
enn, að það er vilji minn að 
borgin Far West verði byggð upp 
í skyndi með samansöfnun minna 
heilögu —

18 Og einnig að aðrir staðir 
verði tilgreindir undir a stikur í 
nærliggjandi héruðum, eins og 

sýnt verður þjóni mínum Joseph, 
er tímar líða.

19 Því að sjá, ég mun vera með 
honum, og ég mun helga hann 
fyrir fólkinu, því að honum hef ég 
afhent a lykla þessa ríkis og þess-
arar helgu þjónustu. Já, vissulega. 
Amen.

116. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith nálægt Wight’s Ferry, á 
stað, sem nefnist Spring Hill, Daviess-sýslu, Missouri, 19. maí 1838.

Drottinn nefnir Spring Hill 
a Adam-ondi-Ahman, vegna þess, 
sagði hann, að það er staðurinn, 
sem b Adam kemur til, er hann 

vitjar fólks síns, eða þar sem 
hinn c aldni daganna skal sitja, 
eins og spámaðurinn Daníel  
talar um.

117. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West, Missouri, 
8. júlí 1838, varðandi skyldur Williams Marks, Newels K. Whitney og 
Olivers Granger.

1–9, Þjónar Drottins skulu ekki girn-
ast veraldlega hluti, því að „hvað eru 
eigur í augum Drottins?“; 10–16, 
Þeir munu láta af lítilmennsku sál-
arinnar, og fórnir þeirra skulu vera 
Drottni heilagar.

Sannlega, svo segir Drottinn 
við þjón minn William Marks og 
einnig þjón minn Newel K. Whit-
ney: Þeir skulu ganga frá málum 
sínum í skyndi og fara frá landi 
Kirtlands, áður en ég, Drottinn, 
læt aftur snjó falla á jörðina.

2 Þeir skulu vakna og rísa á fætur 
og fara og dvelja ei, því að ég, 
Drottinn, býð svo.

3 Ef þeir þess vegna dvelja, mun 
ekki fara vel fyrir þeim.

4 Þeir skulu iðrast allra synda 
sinna og allrar ágirndar sinnar 
frammi fyrir mér, segir Drottinn, 
því að hvað eru a eigur í mínum 
augum? segir Drottinn.

5  Látið eignirnar í Kirtland 
ganga upp í a skuldir,  segir 
Drottinn. Lát þær af hendi, segir 
Drottinn, og það sem verður eftir 
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verða enn í höndum yðar, segir  
Drottinn.

6 Því að á ég ekki fugla himins 
og fiska sjávar og dýr fjallanna? 
Hef ég ekki gjört jörðina? Eru ekki 
a örlög allra hersveita þjóða jarðar 
í mínum höndum?

7 Mun ég því ekki láta a eyðistað-
ina bruma og blómstra og bera 
fram gnægð? segir Drottinn.

8  Er ekki nægilegt rúm á  
fjöllum a Adam-ondi-Ahman og 
á sléttum Ólaha b Síneha, eða á 
c landinu sem Adam dvaldi á, að 
þér skulið girnast það sem aðeins 
er dropi, og vanrækja það sem 
mikilvægara er?

9 Komið þess vegna hingað til 
lands fólks míns, já, Síonar.

10 Þjónn minn William Marks sé 
a trúr yfir litlu og hann mun settur 
yfir mikið. Lát hann vera í for-
sæti meðal fólks míns í borginni 
Far West og verða blessaðan með 
blessunum fólks míns.

11  Þjónn minn Newel  K.  
Whitney skal blygðast sín fyrir 
flokk a Nikólaíta og alla þeirra 
b leyndu viðurstyggð, og fyrir  
alla lítilmennsku sálar sinnar 
fyrir mér, segir Drottinn, og 
koma upp til lands Adam-ond-
i-Ahman og verða c biskup fólks 
míns, segir Drottinn. Ekki að 

nafni til, heldur í verki, segir  
Drottinn.

12 Og enn segi ég yður: Ég er 
minnugur þjóns míns a Olivers 
Grangers. Sjá, sannlega segi 
ég honum, að nafn hans skal í 
helgum minnum haft kynslóð 
fram af kynslóð, alltaf og að ei-
lífu, segir Drottinn.

13 Þess vegna skal hann af ein-
lægni vinna að endurlausn æðsta 
forsætisráðs kirkju minnar, segir 
Drottinn. Og þegar hann fellur 
skal hann rísa aftur, því að a fórn 
hans verður mér helgari en arður 
hans, segir Drottinn.

14 Þess vegna skal hann koma í 
skyndi hingað upp til Síonarlands. 
Og á sínum tíma mun hann gjörður 
kaupmaður fyrir nafn mitt, til 
gagns fyrir fólk mitt, segir Drottinn.

15  Þess vegna skal enginn 
maður óvirða þjón minn Oliver 
Granger, heldur skulu blessanir 
fólks míns hvíla á honum alltaf 
og að eilífu.

16 Og sannlega segi ég yður 
enn: Allir þjónar mínir í landi 
Kirtlands skulu minnast Drottins 
Guðs síns og húss míns einnig, og 
gæta þess að halda því heilögu og 
reka víxlarana á brott þegar mér 
hentar, segir Drottinn. Já, vissu-
lega. Amen.

 6 a Post 17:26;  
1 Ne 17:36–39.

 7 a Jes 35:1;  
K&S 49:24–25.

 8 a K&S 116.  
LR Adam-ondi-Ahman.

  b Abr 3:13.

  c LR Eden.
 10 a Matt 25:23.
 11 a Op 2:6, 15.
  b LR Leynisamtök, 

samsæri.
  c LR Biskup.
 12 a Þ.E. fulltrúinn sem 

spámaðurinn lét verða 
eftir til að ganga frá 
málefnum sínum í 
Kirtland.

 13 a LR Fórn.
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1–3, Drottinn mun annast fjölskyldur 
hinna tólf; 4–6, Skipað í stöður meðal 
hinna tólf.

Sannlega, svo segir Drottinn: 
Ráðstefna skal haldin nú þegar. 
Hinir tólf skulu skipulagðir og 
menn skulu útnefndir til að fylla 
a sæti þeirra, sem fallið hafa.

2 Lát þjón minn a Thomas halda 
um stund kyrru fyrir í landi Sí-
onar, til að gefa út orð mitt.

3 Lát aðra halda áfram að pré-
dika frá þessari stundu, og gjöri 
þeir það af hjartans lítillæti, 
hógværð og a auðmýkt og með 
b umburðarlyndi, gef ég, Drott-
inn, þeim loforð um, að ég mun 
annast fjölskyldur þeirra og að 

áhrifamiklar dyr munu opnast 
þeim héðan í frá.

4 Og næsta vor skulu þeir halda 
yfir hin miklu vötn og birta þar 
fagnaðarerindi mitt, fyllingu þess, 
og bera nafni mínu vitni.

5 Þeir skulu yfirgefa mína heil-
ögu í borginni Far West tuttugusta 
og sjötta dag aprílmánaðar næst-
komandi, á byggingarlóð húss 
míns, segir Drottinn.

6 Lát útnefna þjón minn John Ta-
ylor og einnig þjón minn John E. 
Page og einnig þjón minn Wilford 
Woodruff og einnig þjón minn 
Willard Richards, til að taka sæti 
þeirra sem fallið hafa, og verði 
opinberlega tilkynnt um útnefn-
ingu þeirra.

118 1 a Post 1:13, 16–17, 
22–26.

 2 a LR Thomas B. Marsh.
 3 a LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  b LR Standast.

118. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West, Miss-
ouri, 8. júlí 1838, sem svar við bæninni: „Sýn oss, ó Drottinn, vilja 
þinn varðandi hina tólf.“

119. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West, Missouri, 
8. júlí 1838, sem svar við bæninni: „Ó Drottinn! Sýn þjónum þínum 
hve mikils þú krefst af eigum fólks þíns í tíund.“ Tíundarlögmálið, í þeim 
skilningi sem það er nú, hafði ekki verið gefið kirkjunni fyrir þessa op-
inberun. Orðið tíund í fyrrgreindri bæn og í fyrri opinberunum (64:23, 
85:3, 97:11) þýddi ekki aðeins einn tíunda hluta, heldur allar fórnir og 
framlög, sem af frjálsum vilja voru gefin sjóðum kirkjunnar. Drottinn 
hafði áður gefið kirkjunni helgunarlögmálið og ráðsmennsku eigna, sem 
meðlimirnir (aðallega leiðandi öldungar) tóku að sér með sáttmála, sem 
vera skyldi ævarandi. Vegna þess að margir héldu ekki þennan sáttmála, 
dró Drottinn hann til baka um hríð og gaf allri kirkjunni þess í stað 
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119 1 a K&S 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a K&S 115:8.
 3 a Mal 3:8–12; 

   K&S 64:23.  
LR Tíund, 
tíundargreiðslur.

 5 a K&S 57:2–3.

 6 a LR Síon.
 7 a LR Stika.
120 1 a Þ.E. tíund.

120. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Far West, Missouri, 
8. júlí 1838. Hún greinir frá hvernig farið skuli með tíundargreiðslu 
fólksins, sem nefnd er í fyrri opinberun, 119. kafla.

tíundarlögmálið. Spámaðurinn spurði Drottin, hve mikið af eigum þeirra 
hann krefðist í þessum heilaga tilgangi. Svarið var þessi opinberun.

1–5, Hinir heilögu skulu greiða um-
frameigur og síðan gefa sem tíund 
einn tíunda hluta af ábata sínum ár-
lega; 6–7, Slíkur málstaður mun helga 
Síonarland.

Sannlega, svo segir Drottinn: Ég 
krefst þess, að allar a umframeigur 
verði afhentar biskupi kirkju 
minnar í Síon.

2 Til byggingar a húss míns og til 
að leggja grundvöllinn að Síon, og 
til prestdæmisins og til greiðslu 
á skuldum forsætisráðs kirkju 
minnar.

3 Og þetta skal verða upphaf a tí-
undargreiðslu fólks míns.

4 Og eftir það skulu þeir, sem 
þannig hafa goldið tíund, greiða 
einn tíunda hluta alls ábata síns 
árlega, og þetta skal vera þeim 

gildandi lögmál að eilífu fyrir heil-
agt prestdæmi mitt, segir Drottinn.

5 Sannlega segi ég yður, að svo 
mun bera við, að allir þeir, sem 
safnast til lands a Síonar, skulu 
greiða umframeigur sínar í tíund, 
og skulu virða þetta lögmál, ella 
munu þeir ekki teljast verðugir 
þess að búa meðal yðar.

6 Og ég segi yður, að ef fólk mitt 
virðir ekki þetta lögmál eða heldur 
það heilagt og helgar ekki land a Sí-
onar fyrir mig með þessu lögmáli, 
svo að ákvæði mín og reglur séu 
haldin þar, og hún verði hin helg-
asta, sjá, sannlega segi ég yður, 
þá mun það ekki verða yður land 
Síonar.

7 Og þetta er öllum a stikum Sí-
onar til eftirbreytni. Já, vissulega. 
Amen.

Sannlega, svo segir Drottinn: 
Tíminn er nú inni og úthlutun 
a hennar skal annast ráð, sem 
æðsta forsætisráð kirkju minnar 

og biskupinn og ráð hans skipa, 
og háráðið og rödd mín til þeirra, 
segir Drottinn. Já, vissulega. 
Amen.
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121 1 a Sálm 13:1–2; 102:1–2.
 2 a Hab 1:2.
 3 a K&S 109:49.
 4 a LR Alvaldur.

  b K&S 123:6.
 5 a Lúk 18:7–8.
 7 a LR Andstreymi.
 8 a 1 Pét 2:19–23.  

LR Standast.
 9 a K&S 122:3.

121. KAFLI
Bæn og spádómar, sem spámaðurinn Joseph Smith skráði í sendibréfi 
til kirkjunnar, meðan hann var í haldi í fangelsinu í Liberty, Missouri, 
dagsett 20. mars 1839. Spámaðurinn, ásamt nokkrum félaga sinna, 
höfðu setið í fangelsi mánuðum saman. Beiðnir þeirra og skírskotun til 
ráðandi embættismanna og dómstóla höfðu engan árangur borið.

1–6, Spámaður biður heitt til Drott-
ins vegna þjáninga hinna heilögu; 
7–10, Drottinn færir honum frið; 
11–17, Bölvaðir eru allir þeir, sem 
hrópa falskar ásakanir um afbrot gegn 
fólki Drottins; 18–25, Þeir munu ekki 
eiga rétt til prestdæmisins og munu 
fordæmdir; 26–32, Þeim sem stand-
ast hughraustir er heitið dýrðlegum 
opinberunum; 33–40, Hvers vegna 
margir eru kallaðir en fáir útvaldir; 
41–46, Prestdæminu skal aðeins beitt 
í réttlæti.

Ó Guð, hvar ert þú? Og hvar er 
tjaldið, sem hylur a skýli þitt?

2 a Hversu lengi munt þú halda 
að þér hendi þinni og hversu 
lengi mun auga þitt, hið hreina 
auga þitt, horfa frá hinum eilífu 
himnum á rangindi þau, sem fólk 
þitt og þjónar þínir eru beittir, og 
eyra þitt daufheyrast við ákalli 
þeirra?

3 Já, ó Drottinn, a hversu lengi 
skulu þau þola þessi rangindi og 
þessa óréttmætu áþján, áður en 
hjarta þitt mildast gagnvart þeim 
og brjóst þitt hrærist til meðaumk-
unar með þeim?

4 Ó, Drottinn Guð a almáttugur, 
skapari himins, jarðar og sjávar 
og alls þess, sem í þeim er, og 
sem hefur vald yfir djöflinum og 
undirokar hann og hin myrku og 
skuggalegu yfirráð Sheols — rétt 
þú fram hönd þína, ljúk upp auga 
þínu, lyft tjaldi þínu frá, hyl ekki 
lengur b skýli þitt, legg við hlustir, 
lát hjarta þitt mildast og brjóst 
þitt hrærast til meðaumkunar  
með oss.

5 Tendra reiði þína gegn óvinum 
vorum og lát oss með heift hjarta 
þíns og sverði þínu ná a rétti vorum 
vegna rangindanna.

6 Minnstu þjáninga þinna heil-
ögu, ó, Guð vor, og þjónar þínir 
munu að eilífu fagna í nafni þínu.

7 Sonur minn, friður sé með sál 
þinni. a Mótlæti þitt og þrengingar 
munu aðeins vara örskamma 
stund —

8 Og ef þú a stenst það vel, þá 
mun Guð upphefja þig í upp-
hæðum. Þú munt fagna sigri yfir 
öllum óvinum þínum.

9 a Vinir þínir standa með þér og 
þeir munu hylla þig aftur með 
heitu hjarta og hlýjum höndum.
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10 Enn ert þú ekki sem a Job. Vinir 
þínir berjast hvorki gegn þér né 
saka þig um afbrot, eins og þeir 
gjörðu við Job.

11 Og von þeirra, sem saka þig 
um afbrot, mun bresta og vænt-
ingar þeirra hjaðna niður eins og 
a frosthélan bráðnar undan brenn-
heitum geislum hækkandi sólar —

12 Og Guð hefur einnig ákveðið 
með hendi sinni og innsigli að 
breyta a tímum og árstíðum og 
blinda hugi þeirra, svo að þeir 
skilji ekki hin undursamlegu verk 
hans, og hann fái einnig reynt þá 
og fellt þá á þeirra eigin bragði —

13 Og þar eð hjörtu þeirra eru 
spillt, mun það, sem þeir vilja 
leiða yfir aðra, og þjáningarnar, 
sem þeir óska að aðrir líði, koma 
yfir a þá sjálfa að fullu —

14 Að þeir verði einnig von-
sviknir og vonir þeirra að engu 
gjörðar —

15 Og innan fárra ára mun þeim 
og afkomendum þeirra sópað 
burtu undan himninum, segir 
Guð, svo að enginn þeirra standi 
eftir við múrinn.

16 Bölvaðir séu allir þeir, sem 
lyfta hæli sínum móti mínum 
a smurðu, segir Drottinn, og segja 
þá hafa b syndgað, þegar þeir hafa 
ekki syndgað gegn mér, segir 
Drottinn, heldur hafa gjört það, 
sem rétt var í augum mínum, og 
sem ég bauð þeim.

17 En þeir, sem hrópa afbrot, 
gjöra svo vegna þess að þeir eru 
þjónar syndarinnar og eru sjálfir 
a börn óhlýðninnar.

18 Og þeir, sem vinna falskan eið 
gegn þjónum mínum til þess að 
geta fjötrað þá og deytt —

19 Vei sé þeim, og vegna þess 
að þeir hafa a misboðið smæl-
ingjum mínum, skulu þeir 
sneiddir frá b helgiathöfnum húss  
míns.

20 a Karfa þeirra mun ekki fyllast, 
hús þeirra og hlöður skulu farast, 
og þeir munu sjálfir fyrirlitnir af 
þeim sem skjölluðu þá.

21 Þeir skulu ekki hafa rétt til 
a prestdæmisins, og ekki heldur 
afkomendur þeirra eftir þá, kyn-
slóð eftir kynslóð.

22 a Betra hefði þeim verið að 
myllusteinn hefði verið hengdur 
um háls þeirra og þeim drekkt í 
djúpi sjávar.

23 Vei, öllum þeim, sem hrella 
fólk mitt og hrekja, myrða og 
vitna gegn því, segir Drottinn 
hersveitanna. a Nöðruafkvæmi  
fá ekki umflúið fordæmingu  
vítis.

24 Sjá, augu mín a sjá og þekkja 
öll verk þeirra, og ég geymi þeim 
öllum bráðan b dóm á sínum 
tíma —

25 Því að a tími er útnefndur 
hverjum manni, samkvæmt því 
hver b verk hans verða.

 10 a LR Job.
 11 a 2 Mós 16:14.
 12 a Dan 2:21.
 13 a Okv 28:10; 1 Ne 14:3.
 16 a 1 Sam 26:9;  

Sálm 105:15.
  b 2 Ne 15:20;  

Moró 7:14, 18.
 17 a Ef 5:6.
 19 a Matt 18:6.  

LR Misbjóða.
  b LR Helgiathafnir.
 20 a 5 Mós 28:15–20.
 21 a LR Prestdæmi.

 22 a Matt 18:6; K&S 54:5.
 23 a Matt 12:34.
 24 a LR Alvitur.
  b He 8:25.  

LR Dómari, dómur.
 25 a Job 7:1; K&S 122:9.
  b LR Verk.
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 26 a Dan 2:20–22; TA 1:9.  
LR Opinberun.

  b K&S 8:2–3.
  c LR Gjöf heilags anda.
 28 a K&S 42:61; 76:7–8; 98:12.
  b Sálm 82:1, 6;  

Jóh 10:34–36;  
1 Kor 8:5–6;  
K&S 76:58; 132:20;  
Abr 4:1; 5:1–2.

 29 a K&S 101:32.
 30 a Job 26:7–14;  

Sálm 104:5–9; Post 17:26.
 31 a LR Ráðstöfunartími.
 32 a LR Ráð eða þing á 

himnum.
  b 5 Mós 10:17.
  c LR Maður, menn — 

Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

  d LR Hvíld.
 33 a K&S 128:19.  

LR Þekking.

 34 a Matt 20:16; 22:1–14;  
K&S 95:5–6.  
LR Köllun, kallaður  
af Guði.

  b LR Útvalinn.
 35 a LR Veraldarhyggja.
  b Matt 6:2; 2 Ne 26:29.
 36 a LR Prestdæmi; Vald.
  b LR Kraftur.
  c LR Réttlátur, réttlæti.
 37 a Okv 28:13.
  b LR Synd.

26 Guð mun veita yður a þekk-
ingu með b hinum heilaga anda 
sínum, já, með hinni ólýsanlegu 
c gjöf heilags anda, sem ekki hefur 
verið opinberuð síðan heimurinn 
varð til, fyrr en nú.

27 Sem forfeður okkar hafa með 
mikilli eftirvæntingu beðið eftir að 
opinberuð yrði á síðustu tímum, 
sem englarnir beindu hugum 
þeirra að, og geymd var til fyll-
ingar dýrðar þeirra.

28 Til komandi tíma, þegar a engu 
verður haldið til baka. Hvort sem 
um er að ræða einn Guð eða marga 
b guði, skulu þeir opinberast.

29 Öll hásæti, herradómar, tignir 
og völd skulu a opinberuð verða og 
veitast öllum þeim, sem hugdjarfir 
hafa staðið stöðugir í fagnaðarer-
indi Jesú Krists.

30 Og einnig, ef a takmörk verða 
sett himnunum, höfunum, þurr-
lendunum eða sólinni, tunglinu 
eða stjörnunum —

31 Allur snúningstími þeirra, 
allir útnefndir dagar, mánuðir og 
ár, og allir dagar daga þeirra, mán-
aða og ára, og öll dýrð þeirra, lög-
mál og ákveðið tímaskeið, mun 
opinberað á dögum a ráðstöfun-
arinnar í fyllingu tímanna —

32 Samkvæmt því sem ákveðið 

var í a ráði hins eilífa b Guðs allra 
annarra guða áður en þessi heimur 
varð til, það sem geymast skyldi 
til fullnustu og loka hans, þegar 
sérhver maður skal ganga inn í 
eilífa c návist hans og ódauðlega 
d hvíld hans.

33 Hversu lengi geta straumvötn 
haldist óhrein? Hvaða vald fær 
stöðvað himnana? Eins vel gæti 
maðurinn rétt fram veikan arm 
sinn til að stöðva markað rennsli 
Missourifljótsins eða snúa straumi 
þess í gagnstæða átt, eins og að 
koma í veg fyrir að almættið út-
helli a þekkingu frá himni yfir 
höfuð síðari daga heilagra.

34 Sjá, margir eru a kallaðir en fáir 
eru b útvaldir. Og hvers vegna eru 
þeir ekki útvaldir?

35 Vegna þess að hjörtu þeirra 
beinast svo mjög að því, sem þessa 
a heims er, og leita sér svo mann-
legrar b upphefðar, að þeir læra 
ekki þessi einu sannindi —

36 Að a réttur prestdæmisins er 
óaðskiljanlega tengdur b krafti him-
ins, og að krafti himins verður að-
eins stjórnað og beitt eftir reglum 
c réttlætisins.

37  Hægt er að fela okkur 
hann, rétt er það, en þegar við 
reynum að a hylja b syndir okkar 
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eða seðja c hroka okkar og fánýta 
metorðagirnd, eða beita stjórn 
eða yfirráðum eða þvingun við 
sálir mannanna barna, hversu lítið 
sem óréttlætið er, sjá, þá d draga 
himnarnir sig í hlé. Andi Drottins 
tregar, og þegar hann er vikinn á 
brott, er úr sögunni prestdæmi eða 
vald þess manns.

38  Sjá, áður en hann veit af, 
er hann skilinn einn eftir til að 
a spyrna gegn broddunum, til að 
b ofsækja hina heilögu og berjast 
gegn Guði.

39  Við höfum lært af sárri 
reynslu, að það er a eðli og til-
hneiging nánast allra manna, að 
jafnskjótt og þeir telja sig hafa eitt-
hvert vald, fara þeir samstundis að 
beita óréttlátum yfirráðum.

40 Þess vegna eru margir kall-
aðir, en fáir eru útvaldir.

41 Engu valdi eða áhrifum er 
hægt eða ætti að beita af hendi 
prestdæmisins, heldur með a for-
tölum einum, með b umburðar-
lyndi, með mildi og hógværð og 
með fölskvalausri ást —

42 Með góðvild og hreinni þekk-
ingu, sem stórum mun þroska 
sálina, án a hræsni og án b flærðar —

43 a Vanda um tímanlega með 
myndugleik, þegar heilagur andi 
hvetur til þess, og auðsýna síðan 
vaxandi b kærleik þeim, sem þú 
hefur vandað um við, svo að hann 
telji þig ekki óvin sinn —

44 Svo að hann megi vita, að 
tryggð þín er sterkari en bönd 
dauðans.

45  Lát brjóst þitt og vera fullt 
af kærleika til allra manna og 
til heimamanna trúarinnar. Lát 
a dyggðir prýða b hugsanir þínar 
linnulaust, og þá mun traust 
þitt vaxa og styrkjast í návist 
Guðs og kenning prestdæmis-
ins falla á sál þína sem c dögg  
af himni.

46 a Heilagur andi verður þér 
stöðugur förunautur, og veldis-
sproti þinn óbreytanlegur veld-
issproti réttlætis og sannleika. 
Og b yfirráð þín skulu verða ævar-
andi yfirráð og streyma til þín án 
þvingana alltaf og að eilífu.

 37 c LR Drambsemi.
  d K&S 1:33.
 38 a Post 9:5.
  b LR Ofsækja, ofsókn.
 39 a LR Hinn náttúrlegi 

maður.

 41 a 1 Pét 5:1–3.
  b 2 Kor 6:4–6.
 42 a Jakbr 3:17.
  b LR Svik.
 43 a LR Aga.
  b LR Elska, ást; Kærleikur.

 45 a LR Dyggð.
  b LR Hugsanir.
  c 5 Mós 32:1–2;  

K&S 128:19.
 46 a LR Heilagur andi.
  b Dan 7:13–14.

122. KAFLI
Orð Drottins til spámannsins Josephs Smith, meðan hann var í haldi í 
fangelsinu í Liberty, Missouri. Þessi kafli er útdráttur úr sendibréfi til 
kirkjunnar, dagsett 20. mars 1839 (sjá formála að kafla 121).

1–4, Endimörk jarðar munu spyrj-
ast fyrir um nafn Josephs Smith; 

5–7, Allar hættur og erfiðleikar, sem 
á vegi hans verða, munu veita honum 
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122 1 a JS — S 1:33.
 2 a LR Ráðgjöf.
 4 a K&S 121:7–8.
  b 3 Ne 20:16–21; 21:12.
 6 a Lúk 10:3.
 7 a Jónas 2:3–6.
  b 2 Sam 22:5–7;  

JS — S 1:15–16.

  c 2 Kor 4:17;  
Hebr 12:10–11;  
2 Ne 2:11.

 8 a LR Mannssonurinn.
  b Hebr 2:9, 17–18;  

K&S 76:107; 88:6.
 9 a K&S 90:3.
  b Post 17:26.

  c K&S 121:25.
  d Nehem 4:14;  

Sálm 56:4; 118:6;  
Okv 3:5–6;  
Jes 51:7;  
Lúk 12:4–5;  
2 Ne 8:7;  
K&S 3:7; 98:14.

reynslu og verða honum til góðs; 8–9, 
Mannssonurinn hefur beygt sig undir 
það allt.

Endimörk jarðar munu spyrjast 
fyrir um a nafn þitt, heimskingjar 
munu hæða þig og hel fara ham-
förum gegn þér —

2  En hinir hjartahreinu og 
hyggnu, göfugu og dyggðugu 
munu stöðugt leita a ráða, valds 
og blessana af hendi þér.

3 Og fólk þitt mun aldrei snúast 
gegn þér fyrir vitnisburð svikara.

4 Og þó að þú lendir í erfið-
leikum og undir lás og slá vegna 
áhrifa þeirra, skalt þú í heiðri 
hafður. Og vegna réttlætis þíns 
mun raust þín innan a skamms 
verða ógurlegri meðal óvina þinna 
en öskur hins óða b ljóns. Og Guð 
þinn mun standa með þér alltaf 
og að eilífu.

5 Verðir þú kallaður til að þola 
andstreymi, verðir þú í hættu 
meðal falskra bræðra, verðir þú í 
hættu meðal ræningja, verðir þú 
í hættu á láði eða legi —

6 Verðir þú ákærður með alls 
kyns fölskum ásökunum, ráð-
ist óvinir þínir á þig, rífi þeir 
þig frá samfélagi föður þíns og 
móður, bræðra þinna og systra, 
og slíti óvinir þínir þig úr faðmi 
eiginkonu þinnar og barna með 
brugðnu sverði, og eldri sonur 

þinn, aðeins sex ára gamall, ríg-
haldi í þig og hrópi: Faðir minn, 
faðir minn, hvers vegna getur 
þú ekki verið hjá okkur? Ó, faðir 
minn, hvað ætla mennirnir að 
gera þér? Og verði honum þá með 
sverði ýtt burt frá þér og þú dreg-
inn í fangelsi og óvinir þínir setjist 
að þér líkt og blóðþyrstir a úlfar að 
lambi —

7 Og verði þér varpað í gryfju 
eða í hendur morðingja og dauða-
dómur felldur yfir þér, verði þér 
kastað í a djúpið, gjöri beljandi 
öldurnar samsæri gegn þér, verði 
ólmandi stormar óvinir þínir, 
myrkvist himnarnir og samein-
ist allar höfuðskepnurnar um 
að loka leiðinni, og umfram allt, 
opni skoltar b heljar gin sitt upp 
á gátt fyrir þér, vita skaltu þá, 
sonur minn, að allt mun þetta 
veita þér c reynslu og verða þér 
til góðs.

8 a Mannssonurinn hefur b beygt 
sig undir allt þetta. Ert þú meiri 
en hann?

9 Hald þess vegna stefnu þinni, 
og a prestdæmið mun vera með 
þér, því að b takmörk þeirra eru 
sett, þeir komast ei lengra. c Dagar 
þínir eru ákveðnir og ár þín skulu 
ekki verða færri. d Óttast þess 
vegna ekki hvað maðurinn kann 
að gjöra, því að Guð verður með 
þér alltaf og að eilífu.
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1–6, Hinir heilögu skulu safna heim-
ildum og birta frásagnir af þjáningum 
sínum og ofsóknum á hendur þeim; 
7–10, Sami andinn sem setur fram 
falskar játningar, leiðir einnig til of-
sókna á hendur hinum heilögu; 11–17, 
Margir meðal allra trúfélaga munu 
enn taka á móti sannleikanum.

Og enn, vér bendum yður á að 
hugleiða hvort ekki sé rétt, að allir 
hinir heilögu safni saman vitneskju 
um allar staðreyndir og þjáningar 
og ofsóknir þær, sem þeir hafa 
orðið fyrir af íbúum þessa ríkis —

2 Og einnig um allt það tjón, sem 
þeir hafa beðið, bæði á mannorði 
og fasteignum —

3 Og einnig nöfn þeirra, sem 
tekið hafa þátt í þessum ofsóknum, 
svo framarlega sem þeim reynist 
unnt að ná þeim og finna þau.

4 Ef til vill mætti skipa nefnd til 
að rannsaka þetta og skrá niður 
yfirlýsingar og eiðfesta framb-
urði og safna saman ærumeiðandi 
skrifum, sem í umferð eru —

5 Og öllu því, sem er í tíma-
ritum og alfræðibókum og öllum 
ærumeiðandi sögusögnum, sem 
birtar eru og skráðar eru, og 
hverjir skrá þær, og kynna allan 
þann samtvinnaða og djöful-
lega óþverra og þær níðingslegu 

og mannskæðu ráðagerðir, sem 
hafðar hafa verið í frammi gegn 
þessu fólki —

6 Svo að við getum ekki aðeins 
birt það öllum heiminum, heldur 
og kynnt það yfirvöldum í öllum 
þess myrku og djöfullegu litum, 
sem síðasta tilraunin, sem himn-
eskur faðir okkar leggur að okkur 
að gjöra, áður en við með fullum 
rétti getum krafist þess fyrirheits, 
sem kalla mun hann fram úr a skýli 
sínu. Og einnig svo að öll þjóðin 
verði án afsökunar, áður en hann 
fær sent kraft síns máttuga arms.

7 Það er óhjákvæmileg skylda 
okkar gagnvart Guði, englunum, 
sem við verðum látin standa með, 
og einnig okkur sjálfum, eigin-
konum okkar og börnum, sem 
beygð hafa verið af hryggð, sorg 
og áhyggjum undan níðingslegum 
morðum, harðstjórn og áþján, sem 
styrkt var, mögnuð og studd af 
áhrifum þess anda, sem svo sterk-
lega hefur mótað trúarskoðanir 
feðranna, sem arfleitt hefur börnin 
að lygum og fyllt hefur heiminn 
af glundroða, og orðið hefur sterk-
ari og sterkari og er nú aðalupp-
spretta allrar spillingar, og gjörvöll 
a jörðin stynur undan þunga mis-
gjörða hans.

8  Þetta er a járnok, þetta eru 
123 6 a K&S 101:89; 121:1, 4.  7 a HDP Móse 7:48–49.  8 a LR Ok.

123. KAFLI
Skylda hinna heilögu varðandi ofsóknara sína, skrifað af spámanninum 
Joseph Smith, meðan hann var í haldi í fangelsinu í Liberty, Missouri. 
Þessi kafli er útdráttur úr sendibréfi til kirkjunnar, dagsett 20. mars 
1839 (sjá formála að kafla 121).
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 9 a K&S 98:13; 124:54.
 12 a Kól 2:8;  

K&S 76:75.

  b 1 Ne 8:21–23.
 13 a 1 Kor 4:5.
 16 a Jakbr 3:4; Al 37:6–7;  

K&S 64:33.
 17 a K&S 59:15.
  b 2 Mós 14:13.

sterkir fjötrar, þetta eru sjálf 
hand járn, hlekkir, fótjárn og höft 
vítis.

9 Þess vegna er það óhjákvæmi-
leg skylda okkar, ekki aðeins gagn-
vart eiginkonum okkar og börnum, 
heldur og gagnvart ekkjum og 
munaðarleysingjum þeirra eigin-
manna og feðra, sem a myrtir hafa 
verið með járnhendi þess —

10 Og myrkraverk hans nægja til 
að sjálf helja skelfur, stendur agn-
dofa og bliknar og hendur sjálfs 
djöfulsins titra og lamast.

11 Einnig er það óhjákvæmi-
leg skylda okkar gagnvart öllum 
komandi kynslóðum og öllum 
hjartahreinum —

12  Því að enn eru margir  
á jörðunni meðal allra trúar-
flokka, hópa og trúfélaga, sem 
a blindaðir eru vegna slóttugra 
klækja mannanna, sem þeir bíða 
eftir að beita, og aðeins er haldið 
frá sannleikanum vegna þess 

að þeir b vita ekki hvar hann er  
að finna —

13 Þess vegna skyldum við eyða 
lífi okkar og gefa það allt til þess 
að leiða öll hin a huldu myrkra-
verk, sem við þekkjum, fram í 
ljósið, og vissulega er gert upp-
skátt um þau frá himni —

14 Þessu skyldi sinnt af fyllstu 
alvöru.

15 Enginn maður skal líta á þetta 
sem smámuni, því að margt varð-
andi framtíðina og hina heilögu 
hvílir á því.

16 Þér vitið bræður, að í stormi 
hefur mjög stórt skip afar mikið 
a gagn af mjög litlu stýri, sem beitir 
því upp í vind og sjóa.

17 Þess vegna skulum vér, ást-
kæru bræður, með a glöðu geði 
gjöra allt, sem í okkar valdi 
stendur, og síðan getum við 
með fullri vissu beðið eftir að sjá 
b hjálpræði Guðs, og arm hans 
opinberast.

124. KAFLI
Opinberun gefin spámanninum Joseph Smith í Nauvoo, Illinois, 
19. janúar 1841. Vegna síaukinna ofsókna og ólögmætra aðgerða op-
inberra embættismanna gegn hinum heilögu, höfðu þeir neyðst til að 
yfirgefa Missouri. Þegar Lilburn W. Boggs, fylkisstjóri Missouri, gaf 
út tilskipun, dagsetta 27. október 1838, um að útrýma þeim, áttu þeir 
engra annarra kosta völ. Þegar þessi opinberun var gefin, 1841, höfðu 
hinir heilögu reist borgina Nauvoo, þar sem þorpið Commerce í Illinois 
hafði áður staðið, og þar urðu höfuðstöðvar kirkjunnar

1–14, Joseph Smith er boðið að senda 
forseta Bandaríkjanna, fylkisstjórum 
og ráðamönnum allra þjóða, hátíðlega 

yfirlýsingu um fagnaðarerindið; 15–
21, Hyrum Smith, David W. Patten, 
Joseph Smith eldri og aðrir meðal 
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124 1 a 1 Kor 1:26–28;  
K&S 1:19; 35:13.

 2 a LR Stika.
 3 a Sálm 119:46; 

   Matt 10:18;  
K&S 1:23.

 4 a LR Hógvær, hógværð.
 7 a Sálm 103:15–16;  

Jes 40:6–8;  
1 Pét 1:24–25.

 8 a Matt 8:12; Al 40:13;  
K&S 101:91; 112:24.

lifenda og dauðra eru blessaðir fyrir 
heiðarleika sinn og dyggðir; 22–28, 
Hinum heilögu er bæði boðið að 
byggja gistihús fyrir ferðamenn og 
musteri í Nauvoo; 29–36, Skírnir 
fyrir dána skulu framkvæmdar í 
musterum; 37–44, Fólk Drottins 
reisir alltaf musteri fyrir framkvæmd 
heilagra athafna; 45–55, Hinir heil-
ögu þurfa ekki að reisa musteri í 
Jacksonsýslu vegna ofsókna óvina 
sinna; 56–83, Leiðbeiningar gefnar 
um byggingu Nauvoohússins; 84–
96, Hyrum Smith er kallaður sem 
patríarki og til að hljóta lyklana og 
koma í stað Olivers Cowdery; 97–
122, William Law og aðrir fá ráðlegg-
ingar varðandi störf sín; 123–145, 
Aðalembættismenn og embættismenn 
staða eru tilnefndir, og skyldur þeirra 
og aðild að sveitum tilgreind.

Sannlega, svo segir Drottinn 
við þig, þjón minn Joseph Smith: 
Fórnir þínar og játningar eru mér 
þóknanlegar, því að í þeim tilgangi 
hefi ég uppvakið þig, að ég gæti 
sýnt visku mína með hinu a veika 
á jörðunni.

2 Bænir þínar eru mér þóknan-
legar, og sem svar við þeim segi 
ég þér, að þú ert nú kallaður sam-
stundis til að gefa út hátíðlega yf-
irlýsingu um fagnaðarerindi mitt 
og um þessa a stiku, sem ég hef sett 
til að vera hornstein Síonar, sem 
fægð skal þar til hún jafnast á við 
glæsta höll.

3  Þessi yfirlýsing skal gefin 

öllum a konungum heims, hinna 
fjögurra skauta hans, hinum hæst-
virta kjörna forseta og háttvirtu 
fylkisstjórum þeirrar þjóðar, sem 
þér lifið meðal, og öllum þjóðum 
jarðar um alla jörð.

4 Hún skal rituð í anda a hóg-
værðar og með krafti heilags anda, 
sem vera skal í þér, þegar þú ritar 
hana —

5 Því að það mun þér gefið með 
heilögum anda að þekkja vilja 
minn varðandi þessa konunga 
og þessi yfirvöld, jafnvel það, sem 
hendir þá á komandi tíð.

6 Því að sjá, ég er á leið með 
að kalla þá til að gefa gaum að 
ljósi og dýrð Síonar, því að hinn 
ákveðni tími er kominn, er hlúð 
skal að henni.

7 Kalla þess vegna á þá háum 
rómi, með yfirlýsingu þinni og 
vitnisburði, svo að þeir verði 
einnig án afsökunar. Óttast þá 
ekki, því að þeir eru sem a gras, 
og öll dýrð þeirra sem blóm þess, 
er bráðlega fellur —

8 Og svo að ég megi vitja þeirra 
á degi vitjunarinnar, þegar ég mun 
afhjúpa ásjónu mína, til að út-
nefna kúgaranum hlut sinn meðal 
hræsnara, þar sem er a gnístran 
tanna, ef þeir hafna þjónum 
mínum og vitnisburði mínum, 
sem ég hef opinberað þeim.

9 Og enn, ég mun vitja þeirra og 
milda hjörtu margra þeirra yður til 
góðs, svo að þér finnið náð fyrir 
augum þeirra, og þeir megi koma 
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 14 a LR Ráðsmaður, 
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 15 a LR Hyrum Smith.
  b LR Ráðvendni.
 16 a LR Ráðgjöf.
 18 a 2 Mós 19:4;  

Jes 40:31.
 19 a K&S 124:130.  

LR David W. Patten.
  b LR Edward Partridge.
  c LR Joseph Smith eldri.
  d K&S 137:5.
 20 a LR Svik.

til a ljóss sannleikans, og Þjóðirnar 
til upphafningar eða upplyftingar 
Síonar.

10 Því að vitjunardagur minn 
rennur skyndilega upp, á þeirri 
a stundu sem þér hyggið ekki að. 
Og hvar verður öryggi fólks míns 
og athvarf fyrir þá þeirra sem eftir 
verða?

11 Vaknið, ó, konungar jarðar! 
Komið, ó, komið þér með gull yðar 
og silfur, til hjálpar fólki mínu, til 
húss dætra Síonar.

12 Og sannlega segi ég þér enn, 
lát þjón minn Robert B. Thomson 
aðstoða þig við að rita þessa yfir-
lýsingu, því að ég er vel ánægður 
með hann og vil að hann verði 
með þér —

13 Hann skal því fara að ráðum 
þínum og ég mun blessa hann 
margföldum blessunum. Hann 
skal vera trúr og sannur í öllu 
héðan í frá, og hann mun verða 
mikill í augum mínum —

14 En hann skal hafa hugfast, að 
ég mun krefja hann reikningsskila 
fyrir a ráðsmennsku sína.

15 Og sannlega segi ég þér enn: 
Blessaður er þjónn minn a Hyrum 
Smith, því að ég, Drottinn, elska 
hann fyrir b einlægni hjarta hans 
og vegna þess að hann elskar það, 
sem rétt er í mínum augum, segir 
Drottinn.

16 Enn fremur skal þjónn minn 

John C. Bennett hjálpa þér í því 
starfi þínu að senda konungum og 
þjóðum jarðar orð mitt, og standa 
með þér, já, þér þjóni mínum Jos-
eph Smith, á þrengingartímum. 
Og laun hans munu ekki bregðast, 
fari hann að a ráðleggingum.

17 Og vegna elsku sinnar skal 
hann mikill verða, því að hann 
verður minn, ef hann gjörir þetta, 
segir Drottinn. Ég hef séð verk 
hans og ég þigg þau, ef hann 
heldur áfram. Og ég mun krýna 
hann blessunum og mikilli dýrð.

18 Og enn segi ég þér, að það er 
vilji minn, að þjónn minn Lyman 
Wight haldi áfram að prédika fyrir 
Síon, í anda hógværðar, og kann-
ist við mig fyrir heiminum. Og ég 
mun bera hann uppi sem á a arnar-
vængjum og hann skal leiða dýrð 
og heiður yfir sig og nafn mitt.

19 Svo að þegar hann hefur lokið 
verki sínu, geti ég tekið hann til 
mín, já, eins og þjón minn a David 
Patten, sem með mér er nú, og 
einnig þjón minn b Edward Partr-
idge, og einnig hinn aldraða þjón 
minn c Joseph Smith eldri, sem 
situr d hjá Abraham, honum til 
hægri handar, og blessaður og 
heilagur er hann, því að hann er 
minn.

20 Og sannlega segi ég þér enn, 
að þjónn minn George Miller 
er a falslaus. Honum má treysta 
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vegna einlægni hjarta hans, og 
ég, Drottinn, elska hann fyrir ást 
þá, sem hann hefur á vitnisburði 
mínum.

21 Þess vegna segi ég þér, að ég 
innsigla embætti a biskupsráðsins 
á höfuð hans, eins og þjóns míns 
Edwards Partridge, svo að hann 
megi taka á móti helgunargjöfum 
húss míns, og megi veita fátæku 
fólki mínu blessanir, segir Drott-
inn. Enginn maður skal vanvirða 
þjón minn George, því að hann 
mun heiðra mig.

22 Lát þjón minn George og þjón 
minn Lyman og þjón minn John 
Snider, og aðra, reisa nafni mínu 
a hús, slíkt sem þjónn minn Joseph 
mun sýna þeim, á þeim stað, sem 
hann mun einnig sýna þeim.

23 Og það skal vera gistihús, 
hús, sem framandi menn, langt 
að komnir, geta búið í. Það skal 
því vera gott hús, verðugt eftir-
sóknar, svo að þreyttur a ferða-
maður finni þar heilsu og öryggi 
meðan hann íhugar orð Drottins, 
og þann b hyrningarstein, sem ég 
hef útnefnt Síon.

24 Þetta hús skal vera heilsusam-
legur bústaður, sé það reist mínu 
nafni, og ef sá, sem útnefndur 
verður til að veita því forstöðu, 
leyfir ekki að það vanhelgist. Það 
skal vera heilagt, ella mun Drott-
inn Guð yðar ekki dvelja í því.

25 Og sannlega segi ég yður enn: 
Lát alla mína heilögu koma hvað-
anæva að.

26 Og sendið hraðboða, já, valda 
boðbera, að segja þeim: Komið 
með allt gull yðar og silfur og 
dýrmæta steina og með alla forn-
gripi yðar, og með alla þá, sem 
þekkingu hafa á forngripum, og 
þeir, sem vilja koma, mega koma, 
og hafi með sér límvið, þintré og 
furu, ásamt öllum dýrmætum 
trjám jarðar —

27 Og með járn, kopar og látún 
og sink og með alla dýrmæta jarð-
neska muni yðar, og reisa nafni 
mínu a hús, fyrir hinn æðsta að 
b dvelja í.

28 Því að enginn staður finnst 
á jörðu, sem hann getur komið 
til og a endurreist aftur það, 
sem yður var glatað eða hann 
hefur burtu tekið, sjálfa fyllingu 
prestdæmisins.

29 Því að a skírnarfontur er ekki 
til á jörðu, sem þeir, mínir heil-
ögu, geti b skírst í fyrir þá, sem 
dánir eru —

30 Því að þessi helgiathöfn til-
heyrir húsi mínu og getur ekki 
verið mér þóknanleg nema á fá-
tæktardögum yðar, þegar þér eruð 
ekki færir um að reisa mér hús.

31 En ég býð yður, öllum yður, 
mínum heilögu, að a reisa mér hús, 
og ég gef yður nægilegan tíma 
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til að byggja hús fyrir mig, og á 
meðan á því stendur eru skírnir 
yðar mér þóknanlegar.

32 En sjá, að þeim útnefnda tíma 
loknum mun ég ekki viðurkenna 
skírnir yðar fyrir yðar látnu. Og 
ef þér hafið ekki gjört þetta að út-
nefndum tíma loknum, mun yður 
hafnað sem kirkju, ásamt yðar 
látnu, segir Drottinn Guð yðar.

33 Því að sannlega segi ég yður, 
að eftir að þér hafið fengið nægi-
legan tíma til að reisa mér hús, 
þar sem helgiathöfnin skírn fyrir 
hina dánu á heima í, og sem inn-
leidd var áður en jörðin var grund-
völluð, viðurkenni ég ekki skírnir 
yðar fyrir yðar dánu —

34 Því að þar í eru a lyklar hins 
heilaga prestdæmis vígðir, svo 
að þér fáið meðtekið heiður og  
dýrð.

35 Og eftir þann tíma viður-
kenni ég ekki skírnir yðar fyrir 
yðar dánu, sem framkvæmdar 
eru af þeim sem dreifðir eru vítt 
og breitt, segir Drottinn.

36 Því að ákveðið er, að í Síon 
og stikum hennar og í Jerúsalem, 
þeim stöðum sem ég hef tilgreint 
sem a athvarf, skuli skírnir yðar 
fyrir yðar dánu framkvæmdar.

37 Og sannlega segi ég yður 
enn, hvernig getur a laugun yðar 
verið mér þóknanleg, nema þér 

framkvæmið hana í því húsi, sem 
þér hafið reist nafni mínu?

38 Því að af þessari ástæðu bauð 
ég Móse að reisa a helgidóm, svo 
að þeir gætu flutt hann með sér 
í eyðimörkinni, og að reisa b hús í 
fyrirheitna landinu, svo að þessar 
helgiathafnir, sem huldar höfðu 
verið frá því áður en heimur-
inn varð til, mættu opinberaðar 
verða.

39 Sannlega segi ég yður þess 
vegna, að a smurningar yðar og 
lauganir og b skírnir fyrir hina 
dánu, og c hátíðarsamkomur yðar 
og minningarhátíðir yðar fyrir 
d fórnir yðar með sonum Levís, 
og lifandi orð yðar á e helgustu 
stöðum yðar, þar sem þér með-
takið orðin, og ákvæði yðar og 
dómar til upphafs opinberananna 
og grundvöllunar Síonar, og til 
dýrðar, heiðurs og gjafar öllum 
íbúum hennar, er vígt með helgi-
athöfn í heilögu húsi mínu, sem 
fólki mínu er ætíð boðið að reisa 
heilögu nafni mínu.

40 Og sannlega segi ég yður: Lát 
reisa þetta hús nafni mínu, svo að 
ég geti opinberað fólki mínu helgi-
athafnir mínar í því —

41 Því að náðarsamlegast vil 
ég a opinbera kirkju minni það, 
sem verið hefur b hulið allt frá 
grundvöllun veraldar, það sem  

 34 a K&S 110:14–16.  
LR Lyklar 
prestdæmisins.

 36 a Jes 4:5–6.
 37 a LR Lauga, laugaður, 

laugun.
 38 a 2 Mós 25:1–9; 33:7.  

LR Tjaldbúð.

  b LR Musteri, hús 
Drottins.

 39 a 2 Mós 29:7.  
LR Smyrja.

  b LR Helgiathafnir — 
Helgiathöfn með 
staðgengli.

  c K&S 88:117.

  d K&S 13; 84:31; 128:24;  
JS — S 1:69.

  e Esek 41:4;  
K&S 45:32; 87:8; 101:22.

 41 a TA 1:9.
  b K&S 121:26–32.
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 41 c Ef 1:9–10;  
K&S 27:13; 112:30.

 42 a K&S 95:14–17.
 44 a LR Helgur.
 45 a K&S 1:38.  

LR Spámaður.

 47 a LR Eiður.
 48 a 5 Mós 28:15.
 49 a LR Kostgæfni.
  b K&S 56:4; 137:9.
 50 a Mósía 12:1.
  b 5 Mós 5:9;  

K&S 98:46–47.
  c LR Iðrast, iðrun.
 51 a K&S 115:11.
  b LR Jackson-sýsla, 

Missouri (Bandar.).
 52 a K&S 121:11–23.

tilheyrir ráðstöfunum í c fyllingu 
tímanna.

42 Og a ég mun sýna þjóni mínum 
Joseph allt, sem tilheyrir þessu 
húsi og prestdæmi þess, og stað-
inn sem það skal reist á.

43 Og þér skuluð byggja það á 
þeim stað, sem þér hafið hugsað 
yður að byggja það á, því að það er 
bletturinn, sem ég hef valið yður 
fyrir það.

44 Ef þér erfiðið af öllum mætti 
yðar, mun ég helga þann blett, svo 
að hann verði a heilagur gjörður.

45 Og vilji fólk mitt hlýða rödd 
minni og rödd a þjóna minna, sem 
ég hef útnefnt til að leiða fólk mitt, 
sjá, sannlega segi ég yður, þá skal 
það ekki flutt úr stað.

46 En vilji það hvorki hlýða rödd 
minni né rödd þeirra manna, 
sem ég hef útnefnt, mun það eigi 
blessað, því að það vanhelgar 
heilög landsvæði mín og helgiat-
hafnir mínar og reglur og heilög 
orð mín, sem ég gef þeim.

47 Og svo ber við, að ef þér reisið 
nafni mínu hús, en gjörið ekki 
það sem ég segi, mun ég hvorki 
halda þann a eið, sem ég gef yður, 
né uppfylla fyrirheitin, sem þér 
væntið af mér, segir Drottinn.

48  Því að í a stað blessana 
munuð þér með verkum yðar 
leiða bölvun, heilaga og réttláta 
reiði og dóm yfir yður sjálfa með 
heimsku yðar og allri þeirri við-

urstyggð, sem þér hafið í frammi, 
segir Drottinn.

49 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, að þegar ég gef einhverjum 
mannanna sonum boð um að 
vinna verk fyrir mitt nafn, og 
þessir mannanna synir ganga að 
því af öllum mætti sínum og með 
öllu, sem þeim er tiltækt, að fram-
kvæma þetta verk, og láta ekki af 
a kostgæfni sinni, og óvinir þeirra 
sækja að þeim og hindra þá í að 
vinna þetta verk, sjá, þá þókn-
ast mér að b krefjast ekki lengur 
þessa verks af þessum mann-
anna sonum, heldur þiggja fórnir  
þeirra.

50 Og misgjörðirnar og brotin á 
heilögum lögmálum mínum og 
boðorðum mun ég láta a falla yfir 
þá, sem hindra verk mitt, í þriðja 
og fjórða b ættlið, svo lengi sem 
þeir c iðrast ekki og forsmá mig, 
segir Drottinn Guð.

51 Af þeim sökum hef ég þegið 
fórnir þeirra, sem ég hef boðið að 
byggja upp borg og reisa a hús fyrir 
nafn mitt í b Jacksonsýslu í Miss-
ouri, en hindraðir voru af óvinum 
sínum, segir Drottinn Guð yðar.

52 Og ég mun svara með a dómi, 
heilagri og réttlátri reiði, gráti 
og angist og gnístran tanna yfir 
höfuð þeirra í þrjá og fjóra ætt-
liði, svo lengi sem þeir iðrast 
ekki, og forsmá mig, segir Drott-
inn Guð yðar.
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53 Og þetta gef ég yður sem 
dæmi, yður til huggunar vegna 
allra þeirra, sem hafa fengið boð 
um að vinna verk, en hafa verið 
hindraðir í því af höndum óvina 
sinna og af nauðung, segir Drott-
inn Guð yðar.

54 Því að ég er Drottinn Guð yðar 
og mun frelsa alla þá bræður yðar, 
sem hafa verið a hjartahreinir og 
b deyddir í landi Missouri, segir 
Drottinn.

55 Og sannlega segi ég yður: Enn 
býð ég yður að reisa nafni mínu 
a hús, já, á þessum stað, svo að 
þér fáið b sannað mér trúfesti yðar 
í öllu því, sem ég býð yður, að ég 
megi blessa yður og krýna yður 
heiðri, ódauðleika og eilífu lífi.

56 Og varðandi a gistihúsið, sem 
ég hef boðið yður að reisa fyrir 
ókunnuga, segi ég yður nú: Lát 
reisa það nafni mínu og setja nafn 
mitt á það, og látið þjón minn Jos-
eph og heimilisfólk hans vera þar 
til húsa, kynslóð eftir kynslóð.

57 Því að þeirri smurningu hef 
ég smurt hann, að blessanir hans 
skulu einnig falla á höfuð afkom-
enda hans eftir hann.

58 Og eins og ég sagði við a Abr-
aham varðandi kynkvíslir jarð-
arinnar, einmitt svo segi ég við 
þjón minn Joseph: Í þér og b niðjum 
þínum skulu allar kynkvíslir 
jarðar blessun hljóta.

59 Lát þess vegna þjón minn  
Joseph og niðja hans eftir hann 

eiga aðsetur í þessu húsi, kynslóð 
eftir kynslóð, alltaf og að eilífu, 
segir Drottinn.

60 Og nafn þessa húss skal vera 
Nauvoohúsið og það skal vera un-
aðslegur mannabústaður og hvíld-
arstaður þreyttum ferðamanni, 
svo að hann megi ígrunda dýrð 
Síonar og dýrð þessa, hyrningar-
steins hennar —

61 Að hann megi einnig hljóta 
ráðleggingar þeirra, sem ég hef 
sett sem rómaðan a gróður og 
b varðmenn á múrum hennar.

62 Sjá, sannlega segi ég yður, lát 
þjón minn George Miller, og þjón 
minn Lyman Wight, og þjón minn 
John Snider og þjón minn Peter 
Haws, taka höndum saman, og 
tilnefnið einn þeirra sem forseta 
sveitar sinnar, í þeim tilgangi að 
byggja þetta hús.

63 Og þeir skulu mynda félag 
til að fá inn hlutafé til byggingar 
þessa húss.

64 Og þeir skulu ekki taka minna 
en fimmtíu dollara fyrir hvern hlut 
í þessu húsi, og þeir skulu hafa 
heimild til að taka á móti fimmtán 
þúsund dollurum af einum ein-
stökum manni fyrir hlut í því húsi.

65 En þeir skulu ekki hafa heim-
ild til að taka meira en fimmtán 
þúsund dollara frá nokkrum ein-
stökum manni.

66  Og þeir skulu ekki hafa 
heimild til að taka minna en 
fimmtíu dollara sem hlut í þessu 

 54 a LR Hreinn, hreinleiki.
  b K&S 98:13; 103:27–28.
 55 a K&S 127:4.
  b Abr 3:25.
 56 a K&S 124:22–24.

 58 a 1 Mós 12:3; 22:18;  
Abr 2:11.  
LR Abraham.

  b K&S 110:12.  
LR Sáttmáli Abrahams.

 61 a Jes 61:3;  
Esek 34:29.

  b LR Vaka, vera á verði, 
verðir.
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 71 a Gal 6:7.
 75 a Okv 31:9.

  b 1 Mós 4:4–5;  
HDP Móse 5:18–28.

húsi frá nokkrum einstökum  
manni.

67 Og þeir skulu ekki hafa heim-
ild til að taka nokkurn mann sem 
hluthafa í því húsi, nema hann 
greiði sinn hlut, þegar hann tekur 
við hlut sínum —

68 Og hlutur hans í húsinu skal 
vera í hlutfalli við hlutafjárupp-
hæð þá, sem hann greiðir þeim. 
En greiði hann þeim ekkert, skal 
hann engan hlut fá í því húsi.

69 Og hver sem greiðir þeim 
hlutafé skal eiga hlut í því húsi, 
hann sjálfur og afkomendur hans, 
frá kyni til kyns, svo lengi sem 
hann eða erfingjar hans halda 
þeim hlut og selja hann ekki eða af 
frjálsum vilja og verki láta hann af 
hendi, ef þér farið að vilja mínum, 
segir Drottinn Guð yðar.

70 Og sannlega segi ég yður enn: 
Ef þjónn minn George Miller og 
þjónn minn Lyman Wight og 
þjónn minn John Snider og þjónn 
minn Peter Haws fá í hendur ein-
hvern hlut, í peningum eða eigum, 
sem jafngilda fjárhæðum, skulu 
þeir ekki nota neitt af því til nokk-
urs annars en þessa húss.

71 Og noti þeir einhvern hluta 
þessa hlutafjár til einhvers ann-
ars en þessa húss án samþykkis 
hluthafa, og greiða ekki fjórfalt 
fyrir hvern hlut, sem þeir nota til 
annars en þessa húss, skulu þeir 
bölvaðir og þeim vikið úr stöðu 
sinni, segir Drottinn Guð. Því að 
ég, Drottinn, er Guð og læt í engu 
þessu að mér a hæða.

72 Sannlega segi ég yður: Lát 
þjón minn Joseph greiða þeim hlut 
til byggingar þessa húss eins og 
honum hentar, en þjónn minn Jos-
eph getur ekki greitt yfir fimmtán 
þúsund dollara hlut í þessu húsi, 
né minna en fimmtíu dollara, né 
heldur nokkur annar maður, segir 
Drottinn.

73 Og enn eru aðrir, sem óska 
þess að vita vilja minn varðandi 
þá, því að þeir hafa beðið mig um 
það.

74 Þess vegna segi ég yður varð-
andi þjón minn Vinson Knight, 
að vilji hann fara að vilja mínum, 
skal hann eignast hlut í þessu húsi 
fyrir sjálfan sig og niðja sína eftir 
sig, frá kyni til kyns.

75 Og lát hann hefja upp raust 
sína, lengi og hátt, mitt á meðal 
fólksins, og a tala máli hinna fá-
tæku og þurfandi, og hann skal 
hvorki bregðast né láta hugfallast, 
og ég mun b þiggja fórnir hans, því 
að þær verða mér ekki sem fórnir 
Kains, því að hann verður minn, 
segir Drottinn.

76 Fjölskylda hans skal fagna og 
snúa hjörtum sínum frá þreng-
ingum, því að ég hef útvalið hann 
og smurt hann, og hann skal heiðr-
aður meðal húss síns, því að ég 
fyrirgef honum allar syndir hans, 
segir Drottinn. Amen.

77 Sannlega segi ég yður, lát þjón 
minn Hyrum kaupa hlut í þessu 
húsi, eins og honum hentar, fyrir 
sjálfan sig og niðja sína eftir sig, 
frá kyni til kyns.
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 84 a 2 Mós 32:2–4.
 85 a Lúk 9:62.
 86 a Op 14:13.  

LR Hvíld;  

Paradís.
 87 a Jóh 14:15.
  b K&S 121:8; 122:7.
 88 a LR Guð, guðdómur —  

Guð heilagur andi.
 89 a K&S 78:3.
  b Þ.E. Biblíuþýðing 

Josephs Smith.

78 Lát þjón minn Isaac Galland 
kaupa hlut í þessu húsi, því að 
ég, Drottinn, ann honum fyrir það 
verk, sem hann hefur unnið, og 
mun fyrirgefa allar syndir hans. 
Þess vegna skulu hagsmunir hans 
í þessu húsi í minnum hafðir frá 
kyni til kyns.

79 Lát tilnefna þjón minn Isaac 
Galland yðar á meðal og lát þjón 
minn William Marks vígja hann 
og blessa, til að fara með þjóni 
mínum Hyrum og vinna það 
verk, sem þjónn minn Joseph mun 
fela þeim, og þeir skulu ríkulega 
blessaðir.

80 Lát þjón minn William Marks 
kaupa hlut í þessu húsi, eins og 
honum hentar, fyrir sjálfan sig og 
ætt sína, frá kyni til kyns.

81  Lát þjón minn Henry  G. 
Sherwood kaupa hluta í þessu 
húsi, eins og honum hentar, fyrir 
sjálfan sig og niðja sína eftir sig, 
frá kyni til kyns.

82 Lát þjón minn William Law 
kaupa hlut í þessu húsi fyrir 
sjálfan sig og niðja sína eftir sig, 
frá kyni til kyns.

83 Vilji hann gjöra vilja minn, 
skal hann ekki fara með fjölskyldu 
sína í austurátt, já, til Kirtland. 
Engu að síður mun ég, Drottinn, 
byggja upp Kirtland, en ég, Drott-
inn, hef refsivönd til reiðu fyrir 
íbúana þar.

84 Og margt er það varðandi 
þjón minn Almon Babbitt, sem 
ég er ekki ánægður með. Sjá, 

hann vill helst fylgja eigin ráðum 
í stað þess að hlíta þeim ráðum, 
sem ég hef gefið, já, forsætisráðs 
kirkju minnar. Og hann stillir upp 
a gullkálfi handa fólki mínu að  
tilbiðja.

85 Enginn, sem hingað er kom-
inn til að reyna að halda boðorð 
mín, skal a yfirgefa þennan stað.

86 Lifi þeir hér, skulu þeir lifa 
mér, og deyi þeir, skulu þeir deyja 
mér, því að þeir munu a hvílast frá 
öllu erfiði sínu hér og halda áfram 
starfi sínu.

87 Þjónn minn William setji þess 
vegna traust sitt á mig og óttist ei 
lengur um fjölskyldu sína vegna 
sjúkdómsins í landinu. Ef þér 
a elskið mig, skuluð þér halda boð-
orð mín, og sjúkdómurinn, sem 
herjar landið, skal b verða yður til 
dýrðar.

88 Lát þjón minn William fara 
og með hárri raust og mikilli gleði 
kunngjöra ævarandi fagnaðarer-
indi mitt íbúum Varsjár og einnig 
íbúum Carthage og einnig íbúum 
Burlington og einnig íbúum Mad-
ison, eins og a andi minn býður 
honum, og bíða þolinmóður og 
af kostgæfni frekari leiðbein-
inga á aðalráðstefnu minni, segir 
Drottinn.

89 Vilji hann gjöra vilja minn, 
skal hann héðan í frá hlíta ráðum 
þjóns míns Josephs, og af áhuga 
styðja a málstað hinna fátæku og 
birta íbúum jarðarinnar b hina nýju 
þýðingu á heilögu orði mínu.
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90 Og vilji hann gjöra svo, mun 
ég a blessa hann margföldum bless-
unum, og hann skal ekki yfirgef-
inn, og niðjar hans ekki þurfa að 
b betla sér brauð.

91 Og sannlega segi ég yður 
enn: Lát tilnefna þjón minn 
William, vígja hann og smyrja 
sem ráðgjafa þjóns míns Josephs, 
í stað þjóns míns Hyrums, svo að 
þjónn minn Hyrum geti tekið við 
embætti prestdæmis og a patrí-
arka, sem faðir hans útnefndi 
honum með blessunum og einnig 
rétti —

92 Og hann hafi héðan í frá lykla 
a patríarkablessana fyrir allt mitt 
fólk.

93 Og hver, sem hann blessar, 
mun blessaður verða, og hver, sem 
hann a fordæmir, mun fordæmdur 
verða. Og hvað, sem hann b bindur 
á jörðu, mun bundið verða á 
himni, og hvað, sem hann leysir 
á jörðu, mun leyst verða á himni.

94 Og frá þessari stundu útnefni 
ég hann sem spámann, a sjáanda og 
opinberara kirkju minnar, eins og 
þjón minn Joseph —

95  Svo að hann í eindrægni 
geti starfað með þjóni mínum 
Joseph, og að hann fái ráðlegg-
ingar frá þjóni mínum Joseph, er 
sýni honum þá a lykla, sem opna 
honum leið til að biðja og fá svar 
og verða krýndur sömu blessun, 

dýrð og heiðri og prestdæmi og 
gjöfum prestdæmisins, sem eitt 
sinn veittist þjóni mínum b Oliver 
Cowdery —

96 Svo að þjónn minn Hyrum 
megi bera vitni um það, sem ég 
mun sýna honum, og nafn hans 
megi í heiðri og minnum haft frá 
kyni til kyns, alltaf og að eilífu.

97 Þjónn minn William Law skal 
einnig hljóta lyklana, svo að hann 
megi biðja og fá blessanir. Hann 
skal vera a auðmjúkur gagnvart 
mér og b falslaus, og hann skal 
meðtaka anda minn, sjálfan c hugg-
arann, sem mun opinbera honum 
sannleiksgildi allra hluta og gefa 
honum á hverri stundu hvað segja 
skal.

98 Og þessi a tákn munu fylgja 
honum: Hann mun b lækna sjúka, 
hann mun kasta út djöflum og 
hann mun losna undan þeim, 
sem byrla vilja honum banvænt 
eitur —

99  Og hann mun leiddur þá 
stigu, þar sem a eitraðar nöðrur 
ná ekki að stinga hæl hans, og 
b hugarflug hans mun lyfta honum 
sem arnarvængir væri.

100 Og sé það vilji minn að hann 
uppveki dauða, skal hann ekki 
hlífa raust sinni.

101 Þess vegna skal þjónn minn 
William hrópa hátt af gleði og 
fögnuði og hlífast hvergi, og með 

 90 a LR Blessa, blessaður, 
blessun.

  b Sálm 37:25.
 91 a K&S 107:39–40.  

LR Patríarki.
 92 a LR Patríarkablessanir.
 93 a K&S 132:45–47.
  b Matt 16:19.  

LR Innsigli, innsiglun.
 94 a K&S 107:91–92.  

LR Sjáandi.
 95 a K&S 6:28.
  b LR Oliver Cowdery.
 97 a LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
  b LR Svik.

  c LR Huggari.
 98 a Mark 16:17–18.  

LR Gjafir andans.
  b LR Lækna, lækningar.
 99 a K&S 84:71–73.
  b 2 Mós 19:4;  

Jes 40:31.
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 103 a LR Sidney Rigdon.
 104 a 2 Mós 4:14–16;  

2 Ne 3:17–18;  
K&S 100:9–11.

 107 a K&S 124:2–4.
 108 a K&S 124:82–83.
 109 a LR Nauvoo, Illinois 

(Bandar.).

 113 a Matt 25:14–30.
 114 a Matt 23:12;  

K&S 101:42.

hósanna til hans, sem situr í há-
sætinu alltaf og að eilífu, segir 
Drottinn Guð yðar.

102 Sjá, ég segi yður: Ég geymi 
þjóni mínum William og þjóni 
mínum Hyrum ætlunarverk, 
og þeim einum. Og þjónn minn 
Joseph skal dvelja kyrr heima, 
því hans er þörf. Annað mun ég 
sýna yður síðar. Já, vissulega.  
Amen.

103 Og sannlega segi ég yður 
enn: Ef þjónn minn a Sidney vill 
þjóna mér og vera ráðgjafi þjóns 
míns Josephs, skal hann rísa á 
fætur og koma og standa í em-
bætti köllunar sinnar og vera auð-
mjúkur gagnvart mér.

104 Og vilji hann færa mér þókn-
anlega fórn og viðurkenningu og 
vera kyrr hjá fólki sínu, sjá, þá 
mun ég, Drottinn Guð yðar, lækna 
hann, svo að hann verði heill, og 
hann mun aftur hefja upp raust 
sína á fjöllunum og verða a tals-
maður fyrir augliti mínu.

105 Hann skal koma og koma 
fjölskyldu sinni fyrir í grennd við 
þann stað, sem þjónn minn Jos-
eph býr á.

106 Og á öllum ferðum sínum 
skal hann hefja upp raust sína sem 
með lúðurhljómi og aðvara íbúa 
jarðarinnar um að flýja hina heil-
ögu reiði, sem koma skal.

107  Hann skal aðstoða þjón 
minn Joseph, og einnig skal 
þjónn minn William Law aðstoða 

þjón minn Joseph við að semja 
hátíðlega a yfirlýsingu til kon-
unga jarðar, já, eins og ég hef 
áður sagt yður.

108 Vilji þjónn minn Sidney gjöra 
vilja minn, skal hann ekki flytja 
fjölskyldu sína til landsvæðanna í 
a austri, heldur skipta um verustað, 
eins og ég hef mælt.

109 Sjá, það er ekki vilji minn, að 
hann leiti öryggis og athvarfs utan 
þeirrar borgar, sem ég hef útnefnt 
yður, já, a Nauvooborgar.

110 Sannlega segi ég yður, já nú, 
vilji hann hlýða rödd minni, mun 
honum farnast vel. Já, vissulega. 
Amen.

111 Og sannlega segi ég yður 
enn: Lát þjón minn Amos Davies 
greiða hlutafé til þeirra, sem ég 
hef útnefnt til að reisa gistihús, já, 
Nauvoohúsið.

112 Þetta skal hann gjöra, vilji 
hann gæta hagsmuna sinna.  
Og hann skal hlíta ráðum þjóns 
míns Josephs og erfiða eigin 
höndum, svo að hann öðlist 
traust manna.

113 Og þegar hann sannar sig 
trúan í öllu, sem honum verður 
falið að annast, já, jafnvel í litlu, 
skal hann a yfir mikið settur —

114 Þess vegna skal hann a nið-
urlægja sig, svo að hann megi 
upphafinn verða. Já, vissulega. 
Amen.

115 Og sannlega segi ég yður 
enn: Vilji þjónn minn Robert D. 
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 116 a Kól 3:14.  
LR Kærleikur.

 120 a Matt 5:37;  
K&S 98:7.

 123 a LR Embætti, 
embættismaður.

  b LR Lyklar 

prestdæmisins.
  c LR Melkísedeksprest-

dæmi.
 124 a LR Patríarki.
  b LR Innsigli, innsiglun.
  c K&S 76:53; 88:3–4.  

LR Heilagur andi 

fyrirheitsins.
  d Ef 4:30.
  e Op 3:10.
 125 a K&S 21:1.  

LR Sjáandi.
 126 a K&S 90:4–5.

Foster hlýða rödd minni, skal 
hann byggja hús fyrir þjón minn 
Joseph, samkvæmt þeim samn-
ingi, sem hann hefur við hann 
gjört, og eins og honum opnast 
leiðir er tímar líða.

116 Og lát hann iðrast allrar 
heimsku sinnar og íklæðast a kær-
leika og láta af öllu illu og leggja 
niður alla harðmælgi —

117  Og greiða sveit  Nau-
voohússins hlutafé fyrir sjálfan 
sig og niðja sína eftir sig, frá kyni 
til kyns —

118 Og hlíta ráðum þjóna minna 
Josephs og Hyrums og Williams 
Law og þeirra valdhafa, sem ég 
hef kallað til að leggja grund-
völlinn að Síon, og honum mun 
farnast vel alltaf og að eilífu. Já, 
vissulega. Amen.

119 Og sannlega segi ég yður 
enn: Enginn maður skal greiða 
hlutafé til sveitar Nauvoohússins 
nema hann trúi Mormónsbók og 
opinberunum þeim, sem ég hef 
gefið yður, segir Drottinn Guð 
yðar —

120 Því að það, sem er a meira eða 
minna en þetta, kemur frá hinu 
illa, og því skal tekið með bölvun 
en ekki blessun, segir Drottinn 
Guð yðar. Já, vissulega. Amen.

121 Og sannlega segi ég yður 
enn: Lát sveit Nauvoohússins fá 
réttmæt laun fyrir alla vinnu sína 

við byggingu Nauvoohússins, og 
lát laun þeirra vera þau, sem þeir 
verða einhuga um og í samræmi 
við verðmæti hennar.

122 Og reynist það nauðsynlegt, 
skal hver maður, sem kaupir hlut, 
bera hluta af launum þeirra, þeim 
til framfærslu, segir Drottinn, ella 
skal starf þeirra metið til hluts í 
húsinu. Já, vissulega. Amen.

123 Sannlega segi ég yður: Ég 
gef yður nú, a embættismönnum 
prestdæmis míns, leyfi til að halda 
b lyklum þess, sjálfs prestdæmisins, 
sem er eftir reglu c Melkísedeks, 
sem er eftir reglu míns eingetna 
sonar.

124  Í fyrsta lagi gef ég yður 
Hyrum Smith sem a patríarka 
yðar, til að halda b innsiglunar-
blessunum kirkju minnar, já, heil-
ögum anda c fyrirheitsins, sem 
d innsiglar yður fram að degi end-
urlausnar, svo að þér fallið ei, þó 
að e stundir freistinga geti komið  
yfir yður.

125 Ég gef yður þjón minn Jos-
eph sem ráðandi öldung yfir allri 
kirkju minni, að vera þýðandi, 
opinberari, a sjáandi og spámaður.

126 Ég gef honum sem ráðgjafa 
þjón minn Sidney Rigdon og þjón 
minn William Law, að þeir myndi 
saman sveit og Æðsta forsætisráð, 
sem tekur á móti a lifandi orðum 
fyrir alla kirkjuna.
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 127 a LR Brigham Young.
 128 a LR Postuli.
  b Mark 16:15.
 130 a LR David W. Patten.

  b K&S 124:19.
 131 a LR Háráð.
 134 a LR Stika.
 137 a K&S 107:11–12, 89–90.  

LR Sveit;  
Öldungur.

 138 a LR Sjötíu, hinir sjötíu.

127  Ég gef yður þjón minn 
a Brigham Young sem forseta yfir 
farandráði hinna tólf —

128 En þeir a tólf hafa lyklana, 
sem ljúka upp valdi ríkis míns á 
hinum fjórum jarðarskautum og 
þar næst að b senda orð mitt til 
sérhverrar skepnu.

129 Þeir eru Heber C. Kimball, 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson 
Hyde, William Smith, John Ta-
ylor, John E. Page, Wilford Wood-
ruff, Willard Richards, George A. 
Smith —

130 a David Patten hef ég b tekið 
til mín. Sjá, prestdæmi hans tekur 
enginn maður frá honum, en sann-
lega segi ég yður, annan má til-
nefna í sömu köllun.

131 Og enn segi ég yður: Ég 
gef yður a háráð sem hornstein 
Síonar —

132 Þá: Samuel Bent, Henry G. 
Sherwood, George  W. Harris, 
Charles C. Rich, Thomas Grover, 
Newel Knight, David Dort, Dun-
bar Wilson — Seymour Brunson 
hef ég tekið til mín. Enginn maður 
tekur prestdæmi hans, en annan 
má tilnefna í hans stað til hins 
sama prestdæmis. Og sannlega 
segi ég yður: Lát þjón minn Aaron 
Johnson vígjast í þessa köllun í 
hans stað — David Fullmer, Alp-
heus Cutler, William Huntington.

133   Og enn gef  ég  yður 
Don  C.  Smith sem forseta 
háprestasveitar —

134 Sú vígsla er gefin í þeim 

tilgangi að gera hæfa þá sem til-
nefndir verða fastaforsetar eða 
þjónar hinna ýmsu a stika, sem 
dreifðar eru —

135 Og þeir mega einnig ferð-
ast, ef þeir æskja þess, en skulu 
frekar vígðir sem fastaforsetar. Það 
er embætti köllunar þeirra, segir 
Drottinn Guð yðar.

136 Ég gef honum Amasa Lyman 
og Noah Packard sem ráðgjafa, 
svo að þeir geti verið í forsæti há-
prestasveitar kirkju minnar, segir 
Drottinn.

137 Og enn segi ég yður: Ég 
gef yður John A. Hicks, Samuel 
Williams og Jesse Baker, hverra 
prestdæmi er að vera í forsæti 
a öldungasveitar, þeirrar sveitar, 
sem stofnuð var fyrir fastaþjóna. 
Þó mega þeir ferðast, en eru samt 
vígðir til að vera fastaþjónar kirkju 
minnar, segir Drottinn.

138 Og enn gef ég yður Joseph 
Young, Josiah Butterfield, Dan-
iel Miles, Henry Herriman, Zera 
Pulsipher, Levi Hancock, James 
Foster til að vera í forsæti sveitar 
hinna a sjötíu —

139 En sú sveit er stofnuð fyrir 
farand-öldunga, sem bera nafni 
mínu vitni um víða veröld, hvert 
sem farand-háráðið, postular 
mínir, sendir þá til að greiða mér 
veg.

140 Munurinn á þessari sveit 
og sveit öldunganna er, að önnur 
skal ferðast að staðaldri, en hin 
skal vera í forsæti safnaðanna frá 
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 141 a K&S 68:14; 107:15.
  b LR Kenning og 

sáttmálar.
 143 a Ef 4:11–14.
 144 a K&S 26:2. 

   LR Almenn 
samþykkt.

125 2 a LR Jesús Kristur —  
Að taka á okkur nafn 
Jesú Krists.

 3 a LR Sarahemla.
 4 a Þ.E. Nashville, 

Lee-sýslu, Iowa.
  b LR Stika.

1–4, Hinir heilögu skulu reisa borgir 
og safnast í stikur Síonar.

Hver er vilji Drottins varðandi 
hina heilögu í Iowahéraði?

2 Sannlega, svo segir Drottinn: 
Ég segi yður, ef þeir, sem a bera 
nafn mitt og leitast við að vera 
mínir heilögu, gjöra vilja minn 
og halda boðorð mín til þeirra, þá 
skulu þeir safnast til þeirra staða, 
sem ég tilnefni þeim með þjóni 
mínum Joseph, og reisa borgir 

fyrir nafn mitt, svo þeir verði 
undir það búnir, sem koma skal 
er tímar líða.

3 Þeir skulu reisa nafni mínu 
borg í landinu gegnt Nauvooborg 
og nefna hana a Sarahemla.

4 Og allir þeir, sem koma úr 
austri og vestri og norðri og suðri, 
og þrá að dvelja þar, skulu taka 
arfshlut sinn í henni, eins og í 
a Nashvilleborg eða í Nauvooborg 
og í öllum þeim b stikum, sem ég 
hef tilnefnt, segir Drottinn.

125. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Nauvoo, Illinois, í 
mars 1841, varðandi hina heilögu í Iowahéraði.

einum tíma til annars. Önnur ber 
þá ábyrgð að vera í forsæti frá 
einum tíma til annars, en hin ber 
enga ábyrgð á forsæti, segir Drott-
inn Guð yðar.

141 Og enn segi ég yður: Ég gef 
yður Vinson Knight, Samuel H. 
Smith og Shadrach Roundy, vilji 
hann taka við því, til að vera í 
forsæti a biskupsráðsins, en yður 
er veitt þekking á nefndu bisk-
upsráði í bókinni b Kenningu og 
sáttmálum.

142 Og sannlega segi ég yður 
enn, Samuel Rolfe og ráðgjafar 
hans yfir prestunum, og forseti 
kennaranna og hans ráðgjafar og 
einnig forseti djáknanna og hans 

ráðgjafar og einnig forseti stik-
unnar og hans ráðgjafar.

143 Þessi fyrrnefndu embætti 
hef ég gefið yður og tilheyrandi 
lykla til hjálpar og til stjórnunar, 
til helgra þjónustustarfa og a full-
komnunar minna heilögu.

144 Og fyrirmæli gef ég yður, 
að þér fyllið öll þessi embætti og 
a samþykkið þau nöfn, sem ég hef 
nefnt, eða hafnið þeim á aðalráð-
stefnu minni —

145  Og að þér ætlið öllum 
þessum embættum herbergi í húsi 
mínu, þegar þér reisið það nafni 
mínu, segir Drottinn Guð yðar. Já, 
vissulega. Amen.
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126 1 a LR Brigham Young.
 2 a LR Verk.
 3 a LR Fjölskylda.
127 1 a Job 2:3; 

   Matt 5:10–12;  
1 Pét 2:20–23.

 2 a Sálm 23.  
LR Ofsækja, ofsókn.

  b LR Öfund.
  c LR Forvígsla.

126. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í húsi Brighams Young 
í Nauvoo, Illinois, 9. júlí 1841. Á þessum tíma var Brigham Young for-
seti Tólfpostulasveitarinnar.

1–3, Brigham Young fær lof fyrir störf 
sín og er leystur undan ferðalögum á 
komandi tímum.

Elskulegi og ástkæri bróðir, 
a Brigham Young, sannlega segir 
Drottinn svo við þig: Þjónn minn 
Brigham, ekki er þess lengur kraf-
ist, að þú yfirgefir fjölskyldu þína 

eins og áður fyrr, því að fórn þín 
er mér þóknanleg.

2 Ég hef fylgst með a starfi þínu 
og erfiði á ferðum þínum fyrir 
nafn mitt.

3 Þess vegna býð ég þér að senda 
orð mitt út og annast a fjölskyldu 
þína sérstaklega héðan í frá og að 
eilífu. Amen.

127. KAFLI
Bréf frá spámanninum Joseph Smith til Síðari daga heilagra í Nauvoo, 
Illinois, sem inniheldur leiðbeiningar um skírn fyrir dána, dagsett í 
Nauvoo 1. september 1842.

1–4, Joseph Smith finnur fögnuð  
í ofsóknum og mótlæti; 5–12, Halda 
verður skýrslur um skírn fyrir  
dána.

Þar sem Drottinn hefur opinberað 
mér, að óvinir mínir, bæði í Miss-
ouri og í þessu fylki, ásækja mig 
enn, og þar sem þeir ásækja mig að 
a ástæðulausu og án minnsta réttar 
eða vottar af réttvísi í ofsóknum 
sínum gegn mér, og þar eð allar 
ásakanir þeirra byggjast á lygum 
af verstu tegund, hef ég talið æski-
legt og skynsamlegt af mér að yfir-
gefa staðinn um hríð, vegna eigin 
öryggis og öryggis þessa fólks. 
Ég vil segja öllum þeim, sem ég 

á samskipti við, að mál mín eru í 
höndum erindreka og ritara, sem 
munu reka öll mín mál á skjótan 
og réttan hátt og munu sjá um 
að allar skuldir mínar greiðist á 
réttum tíma með því að selja eignir 
eða á annan hátt, eftir því sem 
málum háttar eða aðstæður leyfa. 
Þegar ég fregna, að storminn hafi 
að fullu lægt, mun ég snúa aftur 
til yðar.

2 Og þær a hættur, sem ég er kall-
aður til að ganga gegnum, virðast 
mér smávægilegar, þar sem ég 
hef alla ævi mína mátt þola b öf-
und og reiði manna. Hvers vegna 
væri mér ráðgáta, ef ég hefði ekki 
verið c vígður áður en grundvöllur 
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 2 d 2 Kor 6:4–5.  
LR Andstreymi.

 3 a 3 Ne 11:12–14.
 4 a K&S 124:55.
  b LR Kostgæfni.
  c LR Ofsækja, ofsókn.
 5 a LR Skírn, skíra — Skírn 

fyrir dána.
  b LR Sáluhjálp fyrir hina 

dánu.
 6 a 1 Kor 15:29;  

K&S 128:13, 18.
  b K&S 128:2–4, 7.
 7 a LR Lífsins bók.

  b LR Innsigli, innsiglun.
 8 a LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins.
  b LR Melkísedeksprest-

dæmi.
 9 a K&S 128:24.

heimsins var lagður í einhverjum 
góðum, eða slæmum, tilgangi, allt 
eftir því sem þér óskið að nefna 
það. Dæmið sjálf. Guð þekkir þetta 
allt, hvort heldur það er gott eða 
illt. Engu að síður er ég vanur að 
synda í djúpu vatni. Það er orðið 
mér eðlislægt og mér fer, líkt og 
Páli, að ég finn d fögnuð í and-
streymi, því að fram á þennan dag 
hefur Guð feðra minna bjargað 
mér úr því öllu og mun bjarga 
mér héðan í frá. Því að sjá og tak 
eftir, ég mun fagna sigri yfir öllum 
óvinum mínum, því að Drottinn 
Guð hefur sagt það.

3 Allir hinir heilögu skulu því 
fagna og gleðjast ríkulega, því 
að Ísraels a Guð er þeirra Guð, og 
hann mun gjalda kúgurum þeirra 
réttmæt laun.

4 Og enn, sannlega svo segir 
Drottinn: Halda skal linnulaust 
áfram vinnu við a musteri mitt og 
öll önnur b verkefni, sem ég hef 
falið yður, og margfaldið c kost-
gæfni yðar, þrautseigju, þolin-
mæði og afköst, og þér munuð 
í engu glata launum yðar, segir 
Drottinn hersveitanna. Og of-
sæki þeir yður, þá ofsóttu þeir 
spámennina og réttláta menn á 
undan yður. Fyrir allt þetta veitast 
laun á himni.

5 Og enn, orð gef ég yður varð-
andi a skírn fyrir yðar b dánu.

6 Sannlega, svo segir Drottinn 
við yður varðandi yðar dánu: 
Þegar einhver yðar lætur a skírast 
fyrir yðar dánu, skal b ritari vera 
viðstaddur og hann skal vera sjón-
arvottur að skírnum yðar. Hann 
skal heyra með eyrum sínum, svo 
að hann megi bera sannleikanum 
vitni, segir Drottinn —

7 Svo að allar a skýrslur yðar verði 
skráðar á himni. Og hvað sem 
þér b bindið á jörðu verði bundið 
á himni. Hvað sem þér leysið á 
jörðu verði leyst á himni —

8 Því að ég er á leið með að a end-
urreisa margt á jörðu, sem tilheyrir 
b prestdæminu, segir Drottinn 
hersveitanna.

9 Og enn, regla skal höfð á öllum 
a skýrslum, svo að geyma megi 
þær í skjalasafni heilags musteris 
míns, og þær í minnum hafðar 
kynslóð fram af kynslóð, segir 
Drottinn hersveitanna.

10 Ég vil segja öllum hinum heil-
ögu, að það var brennandi þrá mín 
að tala til þeirra frá ræðustólnum 
næsta hvíldardag um efnið: Skírn 
fyrir dána. En þar eð það er ekki 
í mínu valdi að gjöra svo, mun ég 
skrifa orð Drottins um þetta efni 
öðru hverju og senda yður í pósti, 
ásamt mörgu öðru.

11 Ég lýk nú bréfi mínu í bili 
vegna tímaskorts. Því að óvinur-
inn er á verði, og eins og frelsarinn 
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 11 a Jóh 14:30;  
ÞJS Jóh 14:30 (Viðauki).  
LR Djöfull.

 12 a K&S 124:125.  
LR Sjáandi.

128 1 a LR Skírn, skíra — 

   Skírn fyrir dána.
 2 a K&S 127:6.
 3 a LR Vitni.

sagði, a höfðingi þessa heims 
kemur, en í mér á hann ekkert.

12 Sjá, bæn mín til Guðs er sú, 
að öll megið þér frelsast. Og ég 

skrifa mig þjón yðar í Drottni, 
spámann og a sjáanda Kirkju Jesú 
Krists hinna Síðari daga heilögu.

Joseph Smith.

128. KAFLI
Bréf frá spámanninum Joseph Smith til Kirkju Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu, sem inniheldur frekari leiðbeiningar um skírn fyrir dána, 
dagsett í Nauvoo, Illinois, 6. september 1842.

1–5, Almennir skrásetjarar og skrá-
setjarar á hverjum stað verða að 
votta skírn fyrir dána; 6–9, Skýrs-
lur þeirra eru bindandi og skráðar 
á jörðu og á himni; 10–14, Skírnar-
fonturinn er í líkingu grafarinnar; 
15–17, Elía endurreisti valdið varð-
andi skírn fyrir dána; 18–21, Allir 
lyklar, kraftar og öll völd liðinna 
ráðstafana hafa verið endurreist; 
22–25, Dýrðleg gleðitíðindi boðuð 
fyrir lifendur og dána.

Eins og ég sagði í bréfi mínu áður 
en ég fór að heiman, að ég mundi 
skrifa yður öðru hverju og veita 
yður upplýsingar varðandi ým-
islegt, tek ég nú fyrir a skírn fyrir 
dána, þar sem það efni virðist fylla 
huga minn og sækja sterkast á 
mig, síðan óvinir mínir tóku að 
ofsækja mig.

2 Ég skrifaði nokkur opinberun-
arorð til yðar varðandi skrásetj-
ara. Ég hef fengið frekari innsýn 
í þetta efni, sem ég nú votta. Frá 
því var skýrt í fyrra bréfi mínu, 

að a skrásetjara yrði að hafa, sem 
vera skyldi sjónarvottur og einnig 
heyra með eyrum sínum, svo að 
hann gæti skráð sannleikann fyrir 
Drottin.

3 Nú í sambandi við þetta mál, 
þá yrði það mjög erfitt fyrir einn 
skrásetjara að vera alltaf við-
staddur og sinna því öllu. Til að 
koma í veg fyrir þá erfiðleika má 
tilnefna í hverri deild borgarinnar 
skrásetjara, sem er vel fær um að 
skrá af nákvæmni það sem gerist, 
og skal hann vera mjög nákvæmur 
og áreiðanlegur við skráningu alls 
sem fram fer og votta í skýrslu 
sinni, að hann hafi séð það með 
eigin augum og heyrt með eigin 
eyrum, og geta dagsetningar, 
nafna og svo framvegis, og skrá 
alla atburðarás og nefna einnig 
þrjá einstaklinga, sem viðstaddir 
eru, ef einhverjir eru viðstaddir, 
sem geta hvenær sem þess væri 
óskað vottað hið sama, svo að af 
munni tveggja eða þriggja a vitna 
verði hvert orð staðfest.
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4 Síðan skal vera aðalskrásetjari, 
sem tekur á móti þessum öðrum 
skýrslum, en þeim skal fylgja vott-
orð þeirra sem skýrsluna gera, 
þar sem þeir votta að skýrslur 
þeirra séu sannar. Þá getur aðal-
kirkjuskrásetjarinn fært skýrsl-
urnar inn í aðalbók kirkjunnar, 
ásamt vottorðunum og öllum við-
stöddum vottum, með eigin yf-
irlýsingu um, að hann vissulega 
trúi að fyrrgreind yfirlýsing og 
skýrslur séu sannar, samkvæmt 
þeirri vitneskju, sem hann hefur 
um persónuleika þessara manna 
og tilnefningu þeirra af kirkj-
unni. Og þegar þetta hefur verið 
fært inn í aðalkirkjubókina, skal 
skýrslan vera rétt eins heilög og 
helgiathöfnin rétt eins gild og 
hann hefði sjálfur séð hana með 
eigin augum og heyrt með eigin 
eyrum og skráð skýrsluna sjálfur 
í aðalkirkjubókina.

5 Þér kunnið að telja þetta fyr-
irkomulag nokkuð smásmugu-
legt, en leyfið mér að segja yður, 
að þetta er aðeins vilji Guðs og í 
samræmi við þær helgiathafnir og 
þann undirbúning, sem Drottinn 
vígði og gjörði áður en grund-
völlur veraldar var lagður, til 
a sáluhjálpar hinum dánu, sem 
deyja mundu án b þekkingar á 
fagnaðarboðskapnum.

6 Og enn fremur vil ég að þér 
minnist þess, að opinberarinn Jó-
hannes hafði þetta sama í huga 
varðandi hina dánu, þegar hann 

sagði, eins og þér finnið skráð 
í Opinberunarbókinni 20:12 — 
Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, 
standa frammi fyrir Guði, og bókum 
var lokið upp. Og annarri bók var 
lokið upp og það er lífsins bók. Og 
hinir dauðu voru dæmdir, eftir því 
sem ritað var í bókunum, samkvæmt 
verkum þeirra.

7 Þér munuð sjá í þessari til-
vitnun, að bókum var upp lokið 
og að annarri bók var lokið upp, 
sem var a bók lífsins, en hinir dánu 
voru dæmdir eftir því, sem skráð 
var í þessum bókum, samkvæmt 
verkum þeirra. Þar af leiðandi 
hljóta bækurnar, sem talað er um, 
að vera þær bækur, sem geyma 
frásagnir af verkum þeirra, og þar 
átt við þær b skýrslur, sem haldnar 
eru á jörðu. Og bókin, sem var bók 
lífsins, er sú skýrsla, sem haldin 
er á himni, og er þetta í nákvæmu 
samræmi við þá kenningu, sem 
yður er boðuð í opinberun þeirri, 
sem bréf mitt geymir, er ég skrifaði 
yður áður en ég fór að heiman — 
að allar skýrslur yðar megi skráðar 
verða á himni.

8 Eðli þessarar helgiathafnar 
liggur í a valdi prestdæmisins, 
fyrir opinberun Jesú Krists, þar 
sem gefið er, að hvað sem þér 
b bindið á jörðu skal bundið verða 
á himni, og hvað sem þér leysið 
á jörðu, skal leyst verða á himni. 
Eða með öðrum orðum, ef túlkað 
er á annan hátt, hvað sem þér 
skráið á jörðu skal skráð á himni, 

 5 a LR Sáluhjálp fyrir hina 
dánu.

  b 1 Pét 4:6.
 7 a Op 20:12;  

K&S 127:6–7.  
LR Lífsins bók.

  b K&S 21:1.
 8 a LR Kraftur;  

Prestdæmi.
  b LR Innsigli, innsiglun.
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 8 c LR Helgiathafnir.
  d LR Sáluhjálp fyrir hina 

dánu.
 9 a LR Ráðstöfunartími.
  b LR Vald.
  c LR Jehóva.

 11 a LR Lyklar 
prestdæmisins.

  b LR Sáluhjálp, hjálpræði.
 12 a LR Dýrð.
  b LR Heiður.
  c LR Ódauðlegur, 

ódauðleiki.
  d LR Skírn, skíra — Skírn 

með niðurdýfingu.
 13 a K&S 124:29.
  b LR Táknræn merking.

hvað sem þér skráið ekki á jörðu 
skal ekki skráð á himni, því að 
eftir bókunum munu yðar dauðu 
dæmdir, samkvæmt þeirra eigin 
verkum, hvort sem þeir sjálfir hafa 
tekið þátt í c helgiathöfnunum í 
propria persona eða fulltrúar þeirra, 
samkvæmt þeim helgiathöfnum, 
sem Guð hefur undirbúið þeim 
til d sáluhjálpar, frá því áður en 
grundvöllur veraldar var lagður, 
samkvæmt þeim skýrslum, sem 
þeir hafa haldið um sína dánu.

9 Sumum kann að virðast þetta 
mjög djörf kenning, sem við tölum 
um — vald, sem skráir eða bindur 
á jörðu og bindur á himni. Á öllum 
öldum heimsins hefur Drottinn 
þó, hvenær sem hann hefur gefið 
a ráðstöfun prestdæmisins til eins 
manns eða fleiri með raunveru-
legri opinberun, ávallt veitt þetta 
vald. Allt, sem þessir menn því 
gjörðu með b valdi Drottins og í 
nafni hans, og gjörðu það trúverð-
uglega og samviskusamlega, og 
héldu sannar og trúverðugar 
skýrslu um, það varð lögmál á 
jörðu og á himni, og gat ekki orðið 
ógilt, samkvæmt ákvörðun hins 
mikla c Jehóva. Þessi orð eru sönn. 
Hver fær heyrt þau?

10 Og enn, sem dæmi, Matteus 
16:18, 19: Og ég segi þér einnig: Þú 
ert Pétur, og á þessum kletti mun ég 
byggja kirkju mína, og hlið heljar 
munu eigi á henni sigrast. Ég mun 

fá þér lykla himnaríkis, og hvað sem 
þú bindur á jörðu mun bundið á 
himnum, og hvað sem þú leysir á 
jörðu mun leyst á himnum.

11 Hinn mikli leyndardómur alls 
þessa máls og niðurstaða summum 
bonum, sem liggur frammi fyrir 
okkur, felst í því að öðlast vald 
hins heilaga prestdæmis. Fyrir 
þann, sem fær þessa a lykla, eru 
engir erfiðleikar á að hljóta vitn-
eskju um staðreyndir varðandi 
b sáluhjálp mannanna barna, hvort 
heldur er hinna dauðu eða hinna 
lifandi.

12 Í þessu felst a dýrð og b heiður, 
c ódauðleiki og eilíft líf — Helgi-
athöfnin, skírn með vatni, d niður-
dýfing í það, er svarar til líkingar 
dauðans, svo að hver regla falli 
að annarri. Að fara ofan í vatnið 
og stíga aftur upp úr vatninu er 
í líkingu við upprisu dauðra, er 
þeir stíga upp úr gröfum sínum. 
Þannig var þessi helgiathöfn 
ákveðin til að mynda tengsl við 
skírnarathöfn fyrir hina dánu, í 
líkingu dauðans.

13 Þar af leiðandi var a skírn-
arfonturinn ákveðinn sem b lík-
ing grafarinnar, og boðið var að 
hann sé hafður undir þeim stað, 
sem hinir lifandi koma venju-
lega saman á, til að sýna hina lif-
andi og hina dauðu, svo að allt 
hafi sína líkingu og sé í samræmi 
hvað við annað — hið jarðneska í 
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 14 a LR Innsigli, innsiglun.
  b LR Lyklar 

prestdæmisins.
  c ÞJS Lúk 11:53 (Viðauki).
 15 a LR Sáluhjálp fyrir hina 

dánu.
  b Hebr 11:40.  

LR Fullkominn.
 17 a LR Endurreisn 

fagnaðarerindisins.
  b 3 Ne 25:5–6;  

K&S 2; 110:13–16.  
LR Elía.

 18 a JS — S 1:36–39.

  b LR Helgiathafnir — 
Helgiathöfn með 
staðgengli;  
Ættfræði.

  c K&S 124:28–30; 
127:6–7.

  d LR Ráðstöfunartími.

samræmi við hið himneska, eins 
og Páll hefur sagt, 1. Korintubréf 
15:46, 47 og 48:

14 En hið andlega kemur ekki fyrst, 
heldur hið náttúrlega, því næst hið 
andlega. Hinn fyrsti maður er af 
jörðu, jarðneskur, hinn annar maður 
er Drottinn af himni. Eins og hinn 
jarðneski er, þannig eru og hinir 
jarðnesku, og eins og hinn himneski 
er, þannig eru og hinir himnesku. 
Og eins og skýrslurnar á jörðu í 
tengslum við yðar dánu eru, séu 
þær réttilega út fylltar, þannig eru 
og skýrslurnar á himni. Þetta er 
þess vegna a innsiglunar- og bind-
ingarvaldið, og í einni merkingu 
orðsins, b lyklar ríkisins, sem felast 
í lykli c þekkingarinnar.

15 Og nú, ástkæru bræður og 
systur, vil ég fullvissa yður um, 
að þetta eru reglur varðandi hina 
dánu og hina lifandi, sem ekki 
má auðveldlega ganga fram hjá, 
hvað sáluhjálp vora varðar. Því að 
þeirra a sáluhjálp er nauðsynleg og 
óhjákvæmileg fyrir vora sáluhjálp, 
eins og Páll segir um feðurna — að 
þeir án vor geti ekki orðið b full-
komnir — né heldur getum vér 
án okkar dánu orðið fullkomin.

16 Og varðandi skírn fyrir hina 
dánu, vil ég nú gefa yður aðra 
tilvitnun í Pál, 1.  Korintubréf 
15:29: Til hvers eru menn annars 
að láta skírast fyrir hina dánu, ef 
dauðir menn risa alls ekki upp. Hvers 

vegna láta menn þá skíra sig fyrir 
hina dánu?

17 Og enn, í sambandi við þessa 
tilvitnun vil ég gefa yður tilvitnun 
í einn spámannanna, sem beindi 
augum sínum að a endurreisn 
prestdæmisins, þeirri dýrð, sem 
opinberuð yrði á síðustu dögum 
og á vissan hátt því dýrðlegasta 
alls, sem tilheyrir hinu ævarandi 
fagnaðarerindi, sem sé, skírn 
fyrir hina dánu. Því að Malakí 
segir í síðasta kapítula, 5. og 6. 
versi: Sjá, ég sendi yður b Elía spá-
mann áður en hinn mikli og ógur-
legi dagur Drottins kemur. Og hann 
mun snúa hjarta feðranna til barn-
anna og hjarta barnanna til feðra 
sinna, til þess að ég komi ekki og ljósti  
landið banni.

18 Ég gæti hafa túlkað þetta 
a betur, en það er nægilega skýrt 
eins og það stendur til að þjóna til-
gangi mínum. Það er nóg að vita, 
í þessu tilviki, að jörðin verður 
lostin banni, ef ekki myndast ein-
hvers konar b hlekkur milli feðra og 
barna, í einhvers konar mynd — 
og hver er sú mynd? Það er c skírn 
fyrir hina dánu. Því að án þeirra 
getum við ekki orðið fullkomin, né 
heldur geta þau orðið fullkomin 
án okkar. Eigi heldur geta þeir, 
eða við, orðið fullkomin án þeirra, 
sem einnig hafa dáið í fagnaðar-
erindinu, því að nauðsynlegt er, í 
innleiðingu þessara d ráðstafana í  
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fyllingu tímanna, þeirra ráðstaf-
ana, sem nú þegar er farið að leiða 
inn, að heil og algjör og fullkomin 
eining og samanhlekkjun ráð-
stafana, lykla, valds og dýrðar, 
eigi sér stað og verði opinberuð 
frá dögum Adams allt til þessa 
tíma. Og ekki aðeins það, heldur 
mun það, sem aldrei hefur verið 
opinberað frá e grundvöllun ver-
aldar, en hulið hefur verið hinum 
vitru og hyggnu, verða opinberað 
f börnum og brjóstmylkingum í 
þessum ráðstöfunum í fyllingu 
tímanna.

19 Hvað heyrum við nú í því 
fagnaðarerindi, sem við höfum 
meðtekið? Gleðiraust! Náðarraust 
frá himni, og a sannleiksraust úr 
jörðu, gleðitíðindi fyrir hina dánu, 
gleðiraust fyrir hina lifandi og 
hina dánu, b gleðitíðindi um mik-
inn fögnuð. Hversu yndislegir eru 
á fjöllunum c fætur fagnaðarboð-
ans, sem gleðitíðindin flytur og 
sem segir við Síon: Sjá, Guð þinn 
er sestur að völdum! Eins og d dögg 
Karmels, svo mun þekking Guðs 
koma yfir þá!

20   Og  hvað  heyrum v ið 
enn fremur? Gleðitíðindi frá 
a Kúmóra! b Moróní, engill frá 
himni, tilkynnir uppfyllingu 

spádómanna — c bókin skal opin-
beruð. Rödd Drottins í óbyggðum 
d Fayette, í Senecasýslu, boðar vitn-
unum þremur að e bera vitni um 
bókina! Rödd f Míkaels á bökkum 
Susquehanna afhjúpar djöful-
inn, þegar hann birtist sem eng-
ill g ljóssins! Rödd h Péturs, Jakobs 
og Jóhannesar í óbyggðinni milli 
Harmony í Susquehannasýslu og 
Colesville í Broomesýslu, á Sus-
quehanna-fljótinu, skýrir frá því, 
að þeir hafi i lykla ríkisins og að 
ráðstöfuninni í fyllingu tímanna!

21 Og enn fremur rödd Guðs í 
herbergi hins aldna a föður Whit-
mers, í Fayette í Senecasýslu og á 
ýmsum tímum og á mismunandi 
stöðum, í öllum ferðum og and-
streymi þessarar Kirkju Jesú Krists 
hinna Síðari daga heilögu! Og 
rödd Míkaels, erkiengilsins, rödd 
b Gabríels og c Rafaels og hinna 
ýmsu d engla, allt frá Míkael eða 
e Adam til þessa tíma, er allir skýra 
frá sínum f ráðstöfunum, rétti, 
lyklum, heiðri, hátign og dýrð, 
og valdi prestdæmis síns, og gefa 
orð á orð ofan, g setning á setning 
ofan, örlítið hér og örlítið þar, og 
færa okkur hughreystingu með 
því að sýna það sem koma skal, 
og styrkja h von okkar!

 18 e K&S 35:18.
  f Matt 11:25;  

Lúk 10:21;  
Al 32:23.

 19 a Sálm 85:10–11.
  b Lúk 2:10.
  c Jes 52:7–10;  

Mósía 15:13–18;  
3 Ne 20:40.

  d 5 Mós 32:2;  
K&S 121:45.

 20 a JS — S 1:51–52.  

LR Kúmóra, hæðin.
  b LR Moróní, sonur 

Mormóns.
  c Jes 29:4, 11–14;  

2 Ne 27:6–29.  
LR Mormónsbók.

  d LR Fayette, New York 
(Bandar.).

  e K&S 17:1–3.
  f K&S 27:11.  

LR Adam.
  g 2 Kor 11:14.

  h K&S 27:12.
  i LR Lyklar 

prestdæmisins.
 21 a Þ.E. Peter Whitmer 

eldri.
  b LR Gabríel.
  c LR Rafael.
  d LR Englar.
  e K&S 107:53–56.
  f LR Ráðstöfunartími.
  g Jes 28:10.
  h LR Von.
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22 Bræður, eigum við ekki að 
halda áfram í þágu svo mikils 
málstaðar? Halda áfram en ekki 
aftur á bak. Hugrekki, bræður, 
og áfram, áfram til sigurs! Hjörtu 
ykkar fagni og gleðjist ákaft. 
Jörðin hefji upp a söng. Hinir dánu 
syngi b Immanúel konungi eilíft 
lof, honum, sem vígt hefur, áður 
en heimurinn varð til, það sem 
gjöra mun okkur kleift að c leysa þá 
úr d varðhaldi þeirra, því að fang-
arnir skulu frjálsir verða.

23  Lát a fjöllin óma af gleði 
og alla dali hrópa hátt, og allt  
haf og þurrlendi segi frá undrum 
eilífs konungs yðar! Og þið,  
ár og lækir og sytrur, streymið 
áfram í gleði! Skógar og öll tré 
merkurinnar lofi Drottin, og þér 
traustu b björg grátið af gleði. Og 
sólin og tunglið og c morgun-
stjörnurnar syngi saman, og allir  
Guðssynir hrópi af gleði! Og hin 
eilífu sköpunarverk kunngjöri 
nafn hans alltaf og að eilífu! Og 
enn segi ég: Hversu dýrðleg er sú 
rödd, sem við heyrum frá himni, 
sem kunngjörir eyrum okkar  

dýrð og sáluhjálp og heiður og 
d ódauðleika og e eilíft líf, ríki, tign 
og völd!

24 Sjá, hinn mikli a dagur Drott-
ins er í nánd, og hver fær b staðist 
komudag hans og hver fær staðist 
þegar hann birtist? Því að hann er 
sem eldur c málmbræðslumanns-
ins og lútarsalt þvottamanns-
ins, og hann mun sitja og d bræða 
og hreinsa silfrið og hann mun 
hreinsa syni e Levís og gjöra þá 
skíra sem gull og silfur, svo að þeir 
geti fært Drottni f fórn í réttlæti. 
Sem kirkja og einstaklingar og 
sem Síðari daga heilagir, skulum 
við þess vegna færa Drottni fórn 
í réttlæti, og færa honum í heil-
ögu musteri hans, þegar því er 
lokið, bók, sem geymir g skrá yfir 
okkar dánu, sem verðugir eru  
fullrar móttöku.

25 Bræður, ég hef margt að segja 
yður um þetta efni, en lýk máli 
mínu um stund, en tek það upp 
aftur í annan tíma. Ég er, sem 
ætíð, auðmjúkur þjónn yðar og 
trúfastur vinur,

Joseph Smith.
 22 a Jes 49:13.
  b Jes 7:14;  

Al 5:50.  
LR Immanúel.

  c LR Endurleysa, 
endurleystur, 
endurlausn.

  d Jes 24:22;  
K&S 76:72–74.

 23 a Jes 44:23.

  b Lúk 19:40.
  c Job 38:7.
  d LR Ódauðlegur, 

ódauðleiki.
  e LR Eilíft líf.
 24 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
  b Mal 3:1–3.
  c 3 Ne 24:2–3.  

LR Jörð — Hreinsun 

jarðar.
  d Sak 13:9.
  e 5 Mós 10:8;  

K&S 13; 124:39.
  f K&S 84:31.  

LR Fórnargjöf.
  g K&S 127:9.  

LR Ættfræði.
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129 1 a LR Himinn.
  b LR Englar.
  c LR Upprisa.

 2 a Lúk 24:39.
 3 a LR Andi.
  b Hebr 12:23;  

K&S 76:69.
 8 a 2 Kor 11:14;  

2 Ne 9:9.

1–3, Faðirinn og sonurinn geta birst 
mönnum í eigin persónu; 4–7, Englar 
búa á himneskum hnetti; 8–9, Hin 
himneska jörð mun verða mikilfeng-
legur Úrim og Túmmím; 10–11, 
Öllum sem koma inn í hið himneska 
ríki er gefinn hvítur steinn; 12–17, 

Spámaðurinn fær ekki að vita um 
tíma síðari komunnar; 18–19, Þeir 
vitsmunir, sem við öðlumst í þessu 
lífi, munu fylgja okkur í upprisunni; 
20–21, Allar blessanir fást með hlýðni 
við lögmálin; 22–23, Faðirinn og son-
urinn hafa líkama af holdi og beinum.

1–3, Á himni eru bæði upprisnir lík-
amar og andalíkamar; 4–9, Kynntar 
leiðir, hvernig þekkja má boðbera 
handan hulunnar.

Tvenns konar verur eru á a himni, 
sem sé: b Englar, sem eru c upp-
risnar verur og hafa líkama af 
holdi og beinum —

2 Jesús sagði til dæmis: Þreifið 
á mér og lítið á, því að andi hefur 
ekki a hold og bein, eins og þér sjáið 
mig hafa.

3 Í öðru lagi: a Andar b réttvísra 
manna, sem orðið hafa fullkomnir, 
þeir sem ekki eru upprisnir, en 
erfa sömu dýrð.

4 Þegar boðberi kemur og segist 
hafa boð frá Guði, bjóðið honum 
þá hönd yðar og biðjið hann að 
taka í hana.

5 Sé hann engill, mun hann gjöra 
svo og þér munuð þá finna hönd 
hans.

6 Sé hann andi réttvíss manns, 
sem gjörður er fullkominn, mun 
hann koma í dýrð sinni, því aðeins 
á þann hátt getur hann birst —

7 Biðjið hann að taka í hönd yðar, 
en hann mun ekki hreyfa sig, þar 
eð það er andstætt reglu himins 
að réttlátur maður blekki. En hann 
mun samt flytja boð sín.

8 Sé það a djöfullinn, í líki engils 
ljóssins, mun hann rétta yður hönd 
sína, þegar þér biðjið hann um 
það, og þér munuð ekkert finna. 
Þér munuð þannig afhjúpa hann.

9 Þetta eru þær þrjár aðalleiðir, 
sem sýna yður hvort þjónusta er 
frá Guði komin.

130. KAFLI
Leiðbeiningaratriði, sem spámaðurinn Joseph Smith gaf í Ramus,  
Illinois, 2. apríl 1843.

129. KAFLI
Leiðbeiningar gefnar af spámanninum Joseph Smith í Nauvoo, Illinois, 
9. febrúar 1843, sem gjöra kunnar þrjár aðalleiðir til að greina hið sanna 
eðli þjónustuengla og anda.
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Þegar frelsarinn a birtist, munum 
við sjá hann eins og hann er. Við 
munum sjá, að hann er b maður 
eins og við sjálf.

2 Og að sama félagslyndi og ríkir 
meðal okkar hér mun ríkja meðal 
okkar þar, en þar við bætist a eilíf 
dýrð, dýrð, sem við njótum ekki 
nú.

3 Jóhannes 14:23 — Opinberun 
a föðurins og b sonarins í þessu 
versi er persónuleg c opinberun. 
Og sú hugmynd, að faðirinn og 
sonurinn d dvelji í hjarta mannsins, 
er gamall sértrúnaður og falskur.

4 Sem svar við spurningunni — 
Reiknast ekki a tímatal Guðs, engla, 
spámanna og manna, eftir þeirri 
plánetu sem þeir búa á?

5 Ég svara, jú. En engir a englar 
þjóna hér á þessari jörðu aðrir en 
þeir sem tilheyra henni eða hafa 
tilheyrt henni.

6 Englarnir búa ekki á plánetu 
eins og þessari jörð —

7 Þeir búa í návist Guðs, á hnetti 
sem líkist a hafi úr gleri og b eldi, 
þar sem allt þeim til dýrðar er aug-
ljóst, bæði fortíð, nútíð og framtíð, 
og er stöðugt fyrir augliti Drottins.

8 Staðurinn, sem Guð býr á, er 
stór a Úrim og Túmmím.

9 Þessi a jörð, helguð og ódauðleg, 
mun verða lík krystalli og verður 

íbúum sínum Úrim og Túmmím, 
þar sem allt er tilheyrir lægra ríki 
eða öll óæðri ríki verða augljós 
þeim, sem á henni dvelja, og þessi 
jörð verður Krists.

10 Og hvíti steinninn, sem talað 
er um í Opinberunarbókinni 2:17, 
verður Úrim og Túmmím hverjum 
einstökum sem meðtekur hann, 
og með honum mun það sem 
tilheyrir æðri ríkjum kunnugt 
verða —

11 Og öllum, sem koma í hið 
himneska ríki, er gefinn a hvítur 
steinn og á hann er letrað nýtt 
b nafn, sem enginn maður þekkir 
nema sá sem meðtekur hann. Hið 
nýja nafn er lykilorðið.

12 Ég spái, í nafni Drottins Guðs, 
að upphaf þeirra a erfiðleika, sem 
valda munu miklum blóðsúthell-
ingum fyrir komu mannssonarins, 
verði í b Suður-Karólínu.

13 Kveikja þeirra verður senni-
lega þrælamálið. Þetta sagði 
mér rödd meðan ég í heitri bæn 
spurðist fyrir um þetta efni þann 
25. desember 1832.

14 Eitt sinn, er ég bað heitt um að 
fá að vita a komutíma mannsson-
arins, heyrði ég rödd endurtaka 
eftirfarandi orð:

15 Joseph, sonur minn, ef þú lifir 
það að verða áttatíu og fimm ára 

130 1 a 1 Jóh 3:2;  
Moró 7:48.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b Lúk 24:36–40.
 2 a LR Himnesk dýrð.
 3 a LR Guð, 

guðdómur — Guð 
faðirinn.

  b LR Guð, 
guðdómur — Guð 

   sonurinn.
  c K&S 93:1.
  d K&S 130:22.  

LR Guð, guðdómur.
 4 a 2 Pét 3:8;  

Abr 3:4–10; Sjá einnig 
Abr., eftirlíking 2, 
mynd 1.

 5 a LR Englar.
 7 a Op 4:6; 15:2.
  b Jes 33:14.

 8 a LR Úrím og Túmmím.
 9 a K&S 77:1.  

LR Jörð — Lokaástand 
jarðar.

 11 a Op 2:17.
  b Jes 62:2.
 12 a K&S 38:29; 45:63.
  b K&S 87:1–5.
 14 a LR Síðari koma Jesú 

Krists.
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 18 a LR Vitsmunir, 
vitsmunaverur.

  b LR Upprisa.
 19 a LR Kostgæfni.
  b LR Hlýðni, hlýðinn, 

hlýða.
  c LR Þekking.
  d Al 12:9–11.
 20 a K&S 82:10.

  b LR Fortilvera.
  c 5 Mós 11:26–28;  

K&S 132:5.  
LR Blessa, blessaður, 
blessun.

 22 a LR Guð, guðdómur.
  b Post 17:29.
  c LR Heilagur andi.
 23 a LR Gjöf heilags anda.

131 1 a K&S 76:70.  
LR Himnesk dýrð.

 2 a K&S 132:5–21.  
LR Upphafning.

  b LR Giftast — Nýr 
og ævarandi 
hjónabandssáttmáli.

gamall, munt þú sjá ásjónu manns-
sonarins. Lát þetta því nægja og 
ónáða mig ekki framar varðandi 
þetta mál.

16 Þannig varð mér ómögulegt að 
ákveða, hvort með þessari komu 
væri átt við upphaf þúsund ára 
ríkisins eða einhverja birtingu fyrir 
þann tíma, eða hvort ég myndi 
deyja og þannig sjá ásjónu hans.

17  Ég trúi að koma manns-
sonarins verði ekki fyrir þann  
tíma.

18 Hvert það a vitsmunastig, sem 
við öðlumst í þessu lífi, mun fylgja 
okkur í b upprisunni.

19 Og hljóti einhver, fyrir a kost-
gæfni sína og b hlýðni, meiri c þekk-
ingu og vitsmuni í þessu lífi en 
annar, mun hann standa sem því 
nemur d betur að vígi í komandi 
heimi.

20 Það óafturkallanlega a lögmál 
gildir á himni, ákvarðað b áður 
en grundvöllur þessa heims var 
lagður, sem öll c blessun er bundin 
við —

21 Að þegar við öðlumst ein-
hverja blessun frá Guði, þá er það 
fyrir hlýðni við það lögmál, sem 
sú blessun er bundin.

22 a Faðirinn hefur b líkama af 
holdi og beinum, jafn áþreifan-
legan og mannslíkaminn er, sonur-
inn einnig, en c heilagur andi hefur 
ekki líkama af holdi og beinum, 
heldur er hann andavera. Væri 
ekki svo, gæti heilagur andi ekki 
dvalið í okkur.

23 Maðurinn getur meðtekið 
a heilagan anda, og hann getur 
komið yfir hann, án þess að vera 
áfram í honum.

131. KAFLI
Leiðbeiningar spámannsins Josephs Smith, gefnar í Ramus, Illinois, 
16. og 17. maí 1843.

1–4, Himneskt hjónaband er nauðsyn-
legt til upphafningar í hinum æðsta 
himni; 5–6, Hvernig menn eru inn-
siglaðir til eilífs lífs er útskýrt; 7–8, 
Allur andi er efni.

Í hinni a himnesku dýrð eru þrír 
himnar eða stig —

2 Og til þess að ná því a æðsta, 
verður maðurinn að ganga inn í 
þessa prestdæmisreglu [það er, 
hinn b nýja og ævarandi hjóna-
bandssáttmála]

3 Og gjöri hann það eigi, getur 
hann ekki náð því.

4 Hann getur gengið inn í hin, en 
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lengra nær ríki hans ekki. Hann 
getur ekki a bætt við sig.

5 (17. maí 1843). Hið áreiðanlegra 
a spámannsorð þýðir, að maðurinn 
veit með opinberun og spádóms-
anda, fyrir kraft hins heilaga prest-
dæmis, að hann er b innsiglaður til 
c eilífs lífs.

6 Ógerlegt er að maðurinn a frels-
ist í b vanþekkingu.

7 Ekkert er til án efnis. Allur 
a andi er efni, en hann er fíngerð-
ari og tærari og aðeins hægt að 
greina hann með b tærari augum —

8 Við getum ekki séð hann, en 
þegar líkamar okkar eru hreins-
aðir munum við sjá, að hann er 
allur efni.

 4 a K&S 132:16–17.
 5 a 2 Pét 1:19.  

LR Köllun og kjör.
  b K&S 68:12; 88:4.  

LR Innsigli, innsiglun.

  c LR Eilíft líf.
 6 a LR Sáluhjálp, hjálpræði.
  b K&S 107:99–100.
 7 a LR Andi.
  b K&S 76:12; 97:16; 

   HDP Móse 1:11.
132 1 a K&S 132:34, 37–39.  

LR Giftast — 
Fjölkvæni.

 3 a K&S 29:8; 58:6; 78:7.

132. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Nauvoo, Illinois, 
skráð 12. júlí 1843, og fjallar um hinn nýja og ævarandi sáttmála, og 
einnig eilíft gildi hjónabandssáttmálans, sem og reglu fjölkvænis. Þó að 
opinberunin væri skráð á árinu 1843, eru vísbendingar um að sumar 
af reglum í þessari opinberun hafi verið kunnar spámanninum allt frá 
árinu 1831. Sjá Opinber yfirlýsing 1.

1–6, Upphafning fæst fyrir hinn 
nýja og ævarandi sáttmála; 7–14, 
Atriði og skilmálar þessa sáttmála 
tilgreind; 15–20, Himneskt hjóna-
band og áframhald fjölskyldueiningar 
gerir mönnum kleift að verða guðir; 
21–25, Hinn krappi og þröngi vegur 
liggur til eilífra lífa; 26–27, Lögmál 
gefið varðandi guðníðslu gegn heil-
ögum anda; 28–39, Fyrirheit um 
eilífa aukningu og upphafningu eru 
gefin spámönnum og heilögum á 
öllum öldum; 40–47, Joseph Smith 
er veitt vald til að binda og innsigla 
á jörðu og á himni; 48–50, Drottinn 
innsiglar honum upphafningu hans; 
51–57, Emmu Smith er ráðlagt að 

vera trú og staðföst; 58–66, Lögmál 
varðandi fjölkvæni gefin.

Sannlega, svo segir Drottinn við 
þig þjón minn Joseph, þar eð þú 
hefur beðið um að fá að vita og 
skilja hvernig ég, Drottinn, rétt-
lætti þjóna mína Abraham, Ísak og 
Jakob, sem og þjóna mína Móse, 
Davíð og Salómon, með tilliti til 
þeirrar reglu og kenningar, að 
þeir höfðu margar a eiginkonur 
og hjákonur —

2 Sjá og tak eftir, ég er Drott-
inn Guð þinn og mun svara þér 
í þessu máli.

3 a Bú hjarta þitt þess vegna undir 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 131:5–132:3 296



að meðtaka og hlýða þeim leið-
beiningum, sem ég er í þann veg 
að gefa þér, því að allir þeir, sem fá 
þetta lögmál sér opinberað, verða 
að hlýða því.

4 Því að sjá, ég opinbera þér 
nýjan og ævarandi a sáttmála, og 
haldir þú ekki þann sáttmála, ert 
þú b fordæmdur. Því að enginn, 
sem c hafnar þessum sáttmála, fær 
leyfi til að ganga inn í dýrð mína.

5 Því að allir þeir sem æskja 
a blessunar af minni hendi skulu 
halda það b lögmál, sem sú blessun 
er bundin, ásamt skilyrðum þess, 
eins og ákveðið var áður en heim-
urinn var grundvallaður.

6 Og hvað hinn a nýja og ævar-
andi sáttmála varðar, var hann 
ákveðinn til fyllingar b dýrð minni, 
og sá sem meðtekur fyllingu hans 
verður og skal halda það lögmál, 
ella sé hann dæmdur, segir Drott-
inn Guð.

7 Og sannlega segi ég yður, að 
a skilyrði þessa lögmáls eru sem 
hér segir: Allir sáttmálar, samn-
ingar, bönd, skyldur, b eiðar, heit, 
framkvæmdir, sambönd, tengsl 
eða vonir, sem ekki eru gjörð, 
stofnað til og c innsigluð, bæði um 
tíma og alla eilífð, einnig á helg-
asta hátt, með d heilögum anda 
fyrirheitsins, af þeim sem smurður 
er, með e opinberun og boðorðum 

fyrir meðalgöngu míns smurða, 
sem ég hef útnefnt á jörðu til að 
hafa þetta vald (og ég hef útnefnt 
þjón minn Joseph til að hafa þetta 
vald á síðustu dögum, og á jörðu 
er aldrei nema einn á hverjum 
tíma, sem fengið hefur þetta vald, 
svo og f lykla þessa prestdæmis) — 
allt þetta hefur ekkert gildi, áhrif 
eða afl í upprisunni frá dauðum 
eða eftir hana, því að öllum samn-
ingum, sem ekki eru gjörðir í 
þessum tilgangi, lýkur við dauða 
mannanna.

8  Sjá, hús mitt er hús reglu, 
segir Drottinn Guð, en ekki hús 
glundroða.

9 Mun ég taka á móti a fórn, segir 
Drottinn, sem ekki er færð í mínu 
nafni?

10  Eða mun ég taka við úr 
yðar hendi, því sem ég hef ekki 
a útnefnt?

11  Og mun ég útnefna yður 
nokkuð, segir Drottinn, sem ekki 
er eftir lögmáli, já, eins og ég og 
faðir minn a vígði yður til handa, 
áður en heimurinn varð?

12 Ég er Drottinn Guð yðar, og ég 
gef yður þetta boðorð — að enginn 
a komi til föðurins nema fyrir mig 
eða mitt orð, sem er lögmál mitt, 
segir Drottinn.

13  Og allt, sem í heiminum 
er, hvort sem það er vígt af  

 4 a LR Sáttmáli.
  b LR Fordæming.
  c K&S 131:1–4.
 5 a K&S 130:20–21.
  b LR Lögmál.
 6 a K&S 66:2.  

LR Nýr og ævarandi 
sáttmáli.

  b K&S 76:70, 92–96.  
LR Himnesk dýrð.

 7 a K&S 88:38–39.
  b LR Eiður.
  c LR Innsigli, innsiglun.
  d LR Heilagur andi 

fyrirheitsins.
  e LR Opinberun.

  f LR Lyklar 
prestdæmisins.

 9 a Moró 7:5–6.  
LR Fórn.

 10 a 3 Mós 22:20–25;  
HDP Móse 5:19–23.

 11 a K&S 132:5.
 12 a Jóh 14:6.
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 13 a 3 Ne 27:10–11.
 15 a LR Giftast.
 16 a Matt 22:23–33;  

Mark 12:18–25;  
Lúk 20:27–36.

  b LR Englar.
 19 a LR Giftast — Nýr 

og ævarandi 
hjónabandssáttmáli.

  b LR Innsigli, innsiglun.

  c K&S 76:52–53; 88:3–4.
  d LR Lyklar 

prestdæmisins.

mönnum, hásætum, hátignum eða 
valdi eða öðru sem nefna mætti, 
sem ekki er af mér eða eftir mínu 
orði, segir Drottinn, skal rifið 
niður og a ekki standa eftir dauða 
mannanna, hvorki í upprisunni 
né eftir hana, segir Drottinn Guð 
yðar.

14 Því að allt sem varir er af mér, 
en allt sem ekki er af mér mun 
skjálfa og tortímast.

15  Ef maðurinn þess vegna 
a kvænist í heiminum og hann 
kvænist henni hvorki af mér né 
eftir mínu orði, og hann gjörir 
sáttmála við hana og hún við 
hann, sem gildir svo lengi sem 
hann er í heiminum, er sátt-
máli þeirra og hjónaband ekki 
í gildi, þegar þau eru látin og 
farin úr heiminum, og eru þau 
þess vegna ekki bundin neinu 
lögmáli, þegar þau eru farin úr  
heiminum.

16 Þegar þau eru því farin úr 
heiminum, kvænast þau hvorki 
né a giftast, heldur eru þau útnefnd 
b englar á himni, en þeir englar eru 
þjónustuenglar, til þjónustu þeim, 
sem verðugir eru dýrðar í enn rík-
ari og eilífari mæli.

17 Því að þessir englar fóru ekki 
eftir lögmáli mínu og geta þess 
vegna ekki bætt við sig, heldur 
verða aðskildir og einhleypir, 
án upphafningar, í sínu frels-
aða ásigkomulagi, um alla ei-
lífð, og verða þaðan í frá ekki 

guðir, heldur englar Guðs um alla  
eilífð.

18 Og sannlega segi ég yður enn 
fremur, að giftist maður konu 
og gjöri við hana sáttmála um 
tíma og alla eilífð, að sé sá sátt-
máli hvorki af mér né eftir orði 
mínu, sem er lögmál mitt, og ekki 
innsiglaður með heilögum anda 
fyrirheitsins, af þeim sem ég hef 
smurt og útnefnt þetta vald, þá er 
hann hvorki gildur né bindandi, 
þegar þau eru farin úr heiminum, 
vegna þess að þau eru hvorki 
bundin af mér, segir Drottinn, né 
orði mínu. Þegar þau eru farin úr 
heiminum er ekki hægt að taka á 
móti honum, vegna þess að engl-
arnir og guðirnir eru útnefndir 
þar, og fram hjá þeim geta þau 
ekki gengið. Þau geta þess vegna 
ekki erft dýrð mína, því að hús 
mitt er hús reglu, segir Drottinn 
Guð.

19 Og sannlega segi ég yður 
enn fremur, að kvænist maður 
eftir mínu orði, sem er lög-
mál mitt, og eftir hinum a nýja 
og ævarandi sáttmála, og hann 
er b innsiglaður þeim með heil-
ögum anda c fyrirheitsins, af 
þeim sem smurður er, þeim sem 
ég hef falið þetta vald og d lykla 
þessa prestdæmis, og við þau 
verður sagt: Þér skuluð koma 
fram í fyrstu upprisunni, og verði 
það eftir fyrstu upprisuna, þá í 
næstu upprisu, og skuluð erfa  
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e hásæti, ríki, hátignir og völd, 
yfirráð, alla hæð og dýpt — þá 
skal það skráð í f lífsbók lambsins, 
að hann skuli ekki morð fremja, 
þar sem saklausu blóði er út-
hellt, og ef þér haldið sáttmála 
minn og fremjið ekki morð, þar 
sem saklausu blóði er úthellt, þá 
skal við þau breytt í öllu eins og 
þjónn minn hefur veitt þeim, um 
tíma og um alla eilífð, og skal í 
fullu gildi, þegar þau eru farin úr 
heiminum. Og þau munu kom-
ast fram hjá englum og guðum, 
sem þar eru settir, til g upphafn-
ingar sinnar og dýrðar í öllu, eins 
og innsiglað hefur verið á höfuð 
þeim, og sú dýrð skal vera fyll-
ing og áframhald niðjanna alltaf 
og að eilífu.

20 Þá verða þau guðir, vegna 
þess að þau eiga sér engan endi. 
Þess vegna verða þau frá eilífð 
til eilífðar, vegna þess að þau 
halda áfram. Þá verða þau ofar 
öllu, vegna þess að allt er þeim 
undirgefið. Þá verða þau a guðir, 
vegna þess að þau hafa b allt 
vald, og englarnir verða þeim  
undirgefnir.

21 Sannlega, sannlega segi ég 
yður: Ef þér haldið ekki a lögmál 
mitt, getið þér ekki öðlast þessa 
dýrð.

22 Því að a þröngt er hliðið og 
mjór er b vegurinn, sem liggur að 
upphafningu og áframhaldandi 
c lífum, og fáir eru þeir, sem finna 
hann, vegna þess að þér takið ekki 
á móti mér í heiminum, né heldur 
þekkið þér mig.

23 En ef þér takið á móti mér 
í heiminum, munuð þér þekkja 
mig og hljóta upphafningu yðar, 
að a þar sem ég er, þar skuluð þér 
og vera.

24 Þetta er hin a eilífu líf — að 
þekkja hinn eina, vitra og sanna 
Guð, og Jesú Krist, sem hann hefur 
b sent. Ég er hann. Tak þess vegna 
á móti lögmáli mínu.

25 a Vítt er hliðið og breiður veg-
urinn, sem liggur til b dauða, og 
margir eru þeir, sem inn um það 
ganga, vegna þess að þeir c taka 
ekki á móti mér og fara ekki eftir 
lögmáli mínu.

26 Sannlega, sannlega segi ég 
yður, að ef maður kvænist sam-
kvæmt orði mínu, og þau eru 
innsigluð með a heilögum anda 
fyrirheitsins, samkvæmt útnefn-
ingu minni, og hann eða hún 
drýgir einhverja synd eða brot 
gegn hinum nýja og ævarandi 
sáttmála á einhvern hátt, og alls 
kyns guðlast, en b fremja ekki morð 
þar sem saklausu blóði er úthellt, 

 19 e 2 Mós 19:5–6;  
Op 5:10; 20:6;  
K&S 76:56; 78:15, 18.

  f LR Lífsins bók.
  g LR Upphafning.
 20 a Matt 25:21;  

K&S 29:12–13; 132:37.  
LR Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 
himneskum föður.

  b K&S 50:26–29; 76:94–
95; 84:35–39.

 21 a LR Lögmál.
 22 a Lúk 13:24;  

2 Ne 33:9;  
He 3:29–30.

  b Matt 7:13–14, 23;  
2 Ne 9:41; 31:17–21.

  c K&S 132:30–31.
 23 a Jóh 14:2–3.
 24 a Jóh 17:3.  

LR Eilíft líf.
  b Jóh 3:16–17;  

K&S 49:5.
 25 a Matt 7:13–14;  

3 Ne 14:13–15.
  b LR Dauði, andlegur.
  c Jóh 5:43.
 26 a LR Heilagur andi 

fyrirheitsins.
  b Al 39:5–6.
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munu þau samt koma fram í hinni 
fyrstu upprisu og ganga inn til 
upphafningar sinnar. En þau 
skulu tortímast í holdinu og verða 
c ofurseld hirtingu d Satans fram 
að degi endurlausnarinnar, segir 
Drottinn Guð.

27 a Guðníðsla gegn heilögum 
anda, sem b hvorki verður fyrir-
gefin í heiminum né utan hans, 
er það, að þér fremjið morð þar 
sem þér úthellið saklausu blóði 
og samþykkið dauða minn, eftir 
að þér hafið meðtekið hinn nýja 
og ævarandi sáttmála minn, segir 
Drottinn Guð. Og sá, sem ekki 
hlítir þessu lögmáli, getur engan 
veginn gengið inn í dýrð mína, 
heldur skal c fordæmdur verða, 
segir Drottinn.

28 Ég er Drottinn Guð yðar, og 
mun gefa yður lögmál míns heil-
aga prestdæmis, eins og faðirinn 
og ég vígðum það, áður en heim-
urinn varð.

29 Allt sem a Abraham meðtók, 
meðtók hann með opinberun og 
boði, með mínu orði, segir Drott-
inn, og hann hefur gengið inn til 
upphafningar sinnar og situr í 
hásæti sínu.

30 Abraham fékk a fyrirheit varð-
andi niðja sína og ávöxt lenda 
sinna — þeirra b lenda sem þú, 
já, þjónn minn Joseph, ert af 

kominn — sem haldast skyldu svo 
lengi sem þeir væru í heiminum. 
Og hvað varðar Abraham og hans 
niðja, þá skyldu þeir haldast utan 
heimsins, bæði í heiminum og 
utan heimsins skyldu þeir hald-
ast, jafn óteljandi og c störnurnar, 
og ekki gætir þú fremur talið þá 
en sandkornin á ströndinni.

31 Þetta fyrirheit er einnig yðar 
vegna þess að þér eruð af a Abra-
ham komin og fyrirheitið var gefið 
Abraham. Og með þessu lögmáli 
heldur verk föður míns áfram og 
með því gjörir hann sig dýrðlegan.

32 Farið því og vinnið a verk Abr-
ahams, gangið undir lögmál mitt 
og þér skuluð hólpin verða.

33 En gangist þér ekki undir lög-
mál mitt, getið þér ekki hlotið fyr-
irheit föður míns, sem hann gaf 
Abraham.

34 Guð a bauð Abraham, og b Sara 
gaf Abraham c Hagar fyrir konu. 
Og hvers vegna gjörði hún það? 
Vegna þess að þetta var lögmálið, 
og af Hagar eru margir komnir. 
Þetta var þess vegna meðal annars 
uppfylling fyrirheitanna.

35 Var Abraham þannig undir 
fordæmingu? Sannlega segi ég þér, 
nei, því að ég, Drottinn, a bauð það.

36  Abraham var a boðið að 
fórna syni sínum b Ísak. Engu 
að síður var ritað: Þú skalt ekki  

 26 c K&S 82:21; 104:9–10.
  d LR Djöfull.
 27 a LR Guðlasta, guðlast;  

Ófyrirgefanleg synd.
  b Matt 12:31–32;  

Hebr 6:4–6;  
K&S 76:31–35.  
LR Glötunarsynirnir.

  c LR Fordæming.

 29 a LR Abraham.
 30 a 1 Mós 12:1–3; 13:16.  

LR Abraham — Niðjar 
Abrahams;  
Sáttmáli Abrahams.

  b 2 Ne 3:6–16.
  c 1 Mós 15:5; 22:17.
 31 a K&S 86:8–11; 110:12.
 32 a Jóh 8:39;  

Al 5:22–24.
 34 a 1 Mós 16:1–3.
  b LR Sara.
  c 1 Mós 25:12–18.  

LR Hagar.
 35 a Jakob 2:24–30.
 36 a 1 Mós 22:2–12.
  b LR Ísak.
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 36 c 2 Mós 20:13.
  d Jakob 4:5.  

LR Réttlátur, réttlæti.
 37 a Þ.E. aðrar eiginkonur. 

1 Mós 25:5–6.
  b 1 Mós 30:1–4;  

K&S 133:55.  
LR Jakob, sonur Ísaks.

  c LR Maður, menn — 
Maður, með möguleika 
til að verða líkur 

himneskum föður;  
Upphafning.

 38 a LR Davíð.
  b 1 Sam 25:42–43;  

2 Sam 5:13;  
1 Kon 11:1–3.

 39 a 2 Sam 12:7–8.
  b LR Lyklar 

prestdæmisins.
  c 2 Sam 11:4, 27; 12:9;  

1 Kon 15:5.  

LR Hórdómur;  
Morð.

  d Jer 8:10.
 40 a JS — S 1:33.  

LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 42 a K&S 42:22–26.
 43 a LR Giftast;  

Sáttmáli.
 44 a LR Hreinlífi.

c morð fremja. Abraham neitaði 
samt sem áður ekki, og það var 
talið honum til d réttlætis.

37 Abraham tók sér a hjákonur og 
þær ólu honum börn, og það var 
talið honum til réttlætis, vegna 
þess að honum voru gefnar þær 
og hann hélt lögmál mitt. Og Ísak 
og b Jakob gjörðu ekkert utan það, 
sem þeim var boðið að gjöra, og 
vegna þess að þeir gjörðu ekkert 
annað en þeim var boðið, hafa 
þeir gengið inn til c upphafningar 
sinnar, samkvæmt fyrirheitunum, 
og sitja í hásætum, og eru ekki 
englar heldur guðir.

38 a Davíð tók sér einnig b margar 
eiginkonur og hjákonur og einnig 
Salómon og Móse þjónar mínir, 
sem og margir aðrir þjóna minna, 
allt frá upphafi sköpunarinnar til 
þessa tíma, og í engu syndguðu 
þeir nema í því, sem þeir meðtóku 
ekki frá mér.

39 Eiginkonur og hjákonur Dav-
íðs a gaf ég honum með hendi 
Natans þjóns míns, og annarra 
spámanna, sem höfðu b lykla þessa 
valds. Og í engu af þessu syndgaði 
hann gegn mér nema í máli c Úría 
og eiginkonu hans, og þess vegna 
hefur hann fallið frá upphafningu 
sinni og hlotið sinn hlut, og hann 
mun ekki erfa hann utan heimsins, 

því að ég hef d gefið hann öðrum, 
segir Drottinn.

40 Ég er Drottinn Guð þinn og 
ég gaf þér, þjónn minn Joseph, 
útnefningu, og a endurreisi alla 
hluti. Bið hvers sem þú æskir, og 
það skal veitast þér samkvæmt 
orði mínu.

41 Og þar sem þú hefur spurst 
fyrir um hórdóm, segi ég þér sann-
lega, sannlega, að ef maður tekur 
sér konu í hinum nýja og ævarandi 
sáttmála, og ef hún er með öðrum 
manni, sem ég hef ekki útnefnt 
henni með heilagri smurningu, 
hefur hún drýgt hór og henni mun 
tortímt.

42 Sé hún ekki í hinum nýja og 
ævarandi sáttmála, og sé með 
öðrum manni, hefur hún a drýgt 
hór.

43 Og sé eiginmaður hennar með 
annarri konu, og hann er undir 
a eiði, hefur hann rofið eið sinn og 
drýgt hór.

44 Og hafi hún ekki drýgt hór, 
heldur er saklaus og hefur ekki 
rofið eið sinn, og hún veit það, og 
ég opinbera þér það, þjónn minn 
Joseph, þá hefur þú í krafti míns 
heilaga prestdæmis vald til að gefa 
hana þeim, sem ekki hefur drýgt 
hór, heldur verið a trúr. Því að hann 
skal settur yfir marga.
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 45 a LR Lyklar 
prestdæmisins.

  b Post 3:21;  
K&S 86:10.  
LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 46 a LR Innsigli, innsiglun.

  b LR Fyrirgefning synda.
 47 a 1 Mós 12:1–3;  

K&S 124:93.
 49 a Matt 28:20.
  b K&S 68:12.
  c K&S 5:22.  

LR Köllun og kjör.

  d 1 Mós 17:1–8; 2 Ne 8:2.
 50 a LR Fórn.
  b 1 Mós 22:10–14;  

K&S 97:8.
 52 a LR Emma Hale Smith.
 53 a Matt 25:21;  

K&S 52:13.

45  Því að ég hef afhent þér 
a lykla og vald prestdæmisins, og 
með því b endurreisi ég alla hluti 
og kunngjöri þér allt á sínum 
tíma.

46 Og sannlega, sannlega segi 
ég þér, að hvað sem þú a innsiglar 
á jörðu mun innsiglað verða á 
himni, og hvað sem þú bindur á 
jörðu í mínu nafni og eftir mínu 
orði, segir Drottinn, mun eilíf-
lega bundið á himnum, og allar 
þær syndir, sem þú b fyrirgefur á 
jörðu, munu eilíflega fyrirgefnar á 
himnum, og allar þær syndir, sem 
þú geymir á jörðu, munu geymdar 
á himni.

47 Og sannlega segi ég þér enn 
fremur, að hvern sem þú blessar 
mun ég blessa, og hverjum sem 
þú bölvar mun ég a bölva, segir 
Drottinn, því að ég, Drottinn, er 
Guð þinn.

48 Og sannlega segi ég þér enn 
fremur, þjónn minn Joseph, að 
hvað sem þú gefur á jörðu, og 
hverjum sem þú gefur einhvern 
á jörðu, eftir orði mínu og sam-
kvæmt lögmáli mínu, því mun 
fylgja kraftur minn og blessanir, 
en ekki bölvun, segir Drottinn, og 
það mun verða án fordæmingar á 
jörðu og á himni.

49 Því að ég er Drottinn Guð 
þinn og mun vera með þér, já, allt 
til a enda veraldar og um alla eilífð. 
Því að sannlega b innsigla ég þér 

c upphafningu þína og fyrirbý þér 
hásæti í ríki föður míns, hjá Abra-
ham d föður þínum.

50 Sjá, ég hef séð a fórnir þínar 
og mun fyrirgefa þér allar syndir 
þínar. Ég hef séð fórnir þínar í 
hlýðni þinni við það, sem ég hef 
sagt þér. Far þess vegna, og ég 
mun finna þér undankomuleið, 
eins og ég b tók á móti fórn Abra-
hams á syni hans Ísak.

51 Sannlega segi ég þér: Fyrir-
mæli gef ég þernu minni, Emmu 
Smith, eiginkonu þinni, sem ég hef 
gefið þér, að hún láti kyrrt liggja 
og taki ekki þátt í því, sem ég bauð 
þér að leggja fyrir hana, því að ég 
gjörði það, segir Drottinn, til að 
reyna ykkur öll, eins og ég gjörði 
við Abraham, svo að ég gæti kraf-
ist gjafa af þinni hendi, með sátt-
mála og fórnum.

52 Og lát þernu mína, a Emmu 
Smith, taka á móti öllum þeim, 
sem gefnar hafa verið þjóni 
mínum Joseph, og eru dyggðugar 
og hreinar í augum mínum, og 
þeim, sem ekki eru hreinar en hafa 
sagst vera það, mun tortímt, segir 
Drottinn Guð.

53 Því að ég er Drottinn Guð 
þinn, og þú skalt hlýða rödd 
minni, og þjóni mínum Joseph 
gef ég að verða yfir mikið settur, 
því að hann hefur verið a trúr yfir 
litlu, og héðan í frá mun ég styrkja 
hann.
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54  Og ég býð þernu minni, 
Emmu Smith, að hlýða þjóni 
mínum Joseph og halda sér fast 
að honum og engum öðrum. En 
vilji hún ekki hlýða þessu boði, 
mun henni tortímt, segir Drottinn, 
því að ég er Drottinn Guð þinn og 
mun tortíma henni, ef hún hlýðir 
ekki lögmáli mínu.

55  En vilji hún ekki hlýða 
þessu boði, skal þjónn minn 
Joseph gjöra allt fyrir hana, já, 
sem hann hefur sagt. Og ég mun 
blessa hann og margfalda og gefa 
honum a hundraðfalt í þessum 
heimi, af feðrum og mæðrum, 
bræðrum og systrum, húsum og 
landi, eiginkonum og börnum, 
og kórónum b eilífra lífa í hinum 
eilífu heimum.

56  Og sannlega segi ég enn: 
Þerna mín a fyrirgefi þjóni mínum 
Joseph brot hans, og þá munu 
henni fyrirgefin brot hennar, þau 
sem hún hefur brotið gegn mér, og 
ég, Drottinn Guð þinn, mun blessa 
hana og margfalda og láta hjarta 
hennar fagna.

57 Og ég segi enn fremur: Þjónn 
minn Joseph skal ekki láta eigur 
sínar af hendi; svo að óvinur 
komi ekki og tortími honum, því 
að Satan a leitast við að tortíma; 
því að ég er Drottinn Guð þinn, 
og hann er þjónn minn. Og sjá og 
tak eftir, ég er með honum, eins 
og ég var með Abraham föður 

þínum, allt til b upphafningar 
hans og dýrðar.

58 Nú, varðandi lögmál a prest-
dæmisins, þá er margt sem því 
tilheyrir.

59  Sannlega, sé maður kall-
aður af föður mínum, eins og 
a Aron, með minni eigin rödd og 
með rödd hans, sem sendi mig, 
og ég hef veitt honum b lyklana 
að valdi þessa prestdæmis, og 
gjöri hann alla hluti í mínu nafni 
og samkvæmt lögmáli mínu og 
eftir orði mínu, mun hann ekki 
drýgja synd, og ég mun réttlæta  
hann.

60 Enginn maður skal þess vegna 
ásaka þjón minn Joseph, því að ég 
mun réttlæta hann. Því að hann 
skal færa þá fórn, sem ég krefst 
af honum fyrir brot hans, segir 
Drottinn Guð yðar.

61 Og enn fremur varðandi lög-
mál prestdæmisins — ef einhver 
maður giftist a hreinni mey og 
þráir að giftast b annarri, og hin 
fyrsta veitir samþykki sitt og hann 
kvænist hinni síðari, og þær eru 
hreinar meyjar og hafa ekki bund-
ist neinum öðrum manni, þá er 
hann réttlættur. Hann getur ekki 
drýgt hór, því að þær eru honum 
gefnar. Hann getur ekki drýgt hór 
með því, sem tilheyrir honum og 
engum öðrum.

62 Og séu honum gefnar tíu 
meyjar eftir þessu lögmáli, getur 

 55 a Mark 10:28–31.
  b LR Eilíft líf;  

Fjölskylda — Eilífar 
fjölskyldur.

 56 a LR Fyrirgefa.
 57 a Matt 10:28.

  b LR Upphafning.
 58 a K&S 84:19–26.  

LR Prestdæmi.
 59 a Hebr 5:4.  

LR Aron, bróðir Móse.
  b LR Lyklar 

prestdæmisins.
 61 a LR Mey.
  b OY 1.  

LR Giftast — Fjölkvæni.
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 63 a 1 Mós 1:26–28;  Jakob 2:30.   b HDP Móse 1:39.

hann ekki drýgt hór, því að 
þær tilheyra honum og þær eru 
honum gefnar. Þess vegna er hann 
réttlættur.

63 En verði ein eða einhver hinna 
tíu meyja með öðrum manni eftir 
að hún er gift, hefur hún drýgt 
hór og henni mun tortímt, því 
að þær eru gefnar honum til að 
a margfalda og uppfylla jörðina, 
samkvæmt mínu boðorði, og til 
að uppfylla fyrirheitið, sem faðir 
minn gaf áður en grundvöllur 
heimsins var lagður, og þeim 
til upphafningar í hinum eilífu 
heimum, svo að þær geti fætt 
mannssálirnar, því að með því 
heldur b verk föður míns áfram, 
svo að hann megi dýrðlegur verða.

64 Og sannlega, sannlega segi ég 
yður enn fremur, að ef maður, sem 
hefur lykla þessa valds, og á sér 
eiginkonu og kennir henni lögmál 
prestdæmis míns varðandi þessa 
hluti, þá skal hún trúa og veita 

honum þjónustu, ella mun henni 
tortímt, segir Drottinn Guð þinn, 
því að ég mun tortíma henni. Því 
að ég mun vegsama nafn mitt á 
öllum þeim, sem meðtaka lögmál 
mitt og hlýða því.

65 Ef hún þess vegna meðtekur 
ekki þetta lögmál, skal það vera 
mér lögmætt, að hann taki á móti 
öllu því, sem ég, Drottinn Guð 
hans, mun gefa honum, vegna 
þess að hún trúði ekki og veitti 
honum ekki þjónustu samkvæmt 
orði mínu, og verður hún þá brot-
leg, en hann undanþeginn lög-
máli Söru, sem þjónaði Abraham 
samkvæmt lögmálinu, þegar ég 
bauð Abraham að taka sér Hagar 
fyrir konu.

66 Og sannlega, sannlega segi 
ég þér nú varðandi þetta lögmál, 
ég mun opinbera þér fleira síðar. 
Lát þetta því nægja í bili. Sjá, ég 
er Alfa og Ómega. Amen.

133. KAFLI
Opinberun gefin með spámanninum Joseph Smith í Hiram, Ohio, 3. nóv-
ember 1831. Í formála að þessari opinberun, segir í sögu Josephs Smith: 
„Á þessum tíma var það margt, sem öldungarnir vildu vita varðandi 
prédikun fagnaðarerindisins til íbúa jarðar og varðandi samansöfnunina. 
Og til að geta gengið í hinu sanna ljósi og fengið leiðbeiningar að ofan, 
spurði ég Drottin hinn 3. nóvember 1831 og hlaut þessa mikilvægu op-
inberun, sem hér fer á eftir.“ Þessum kafla var fyrst bætt við Kenningu 
og sáttmála sem viðauka, en fékk síðar kaflanúmer.

1–6, Hinum heilögu er boðið að búa 
sig undir síðari komuna; 7–16, Öllum 
mönnum er boðið að flýja frá Babýlon, 
koma til Síonar og búa sig undir hinn 

mikla dag Drottins; 17–35, Hann mun 
standa á Síonfjalli, meginlöndin verða 
eitt land, og hinar týndu ættkvíslir 
Ísraels munu snúa aftur; 36–40, 
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133 2 a Mal 3:1;  
K&S 36:8.

  b K&S 1:36.  
LR Jesús Kristur —  
Dómari.

 3 a Jes 52:10.
  b Jes 12:2; 52:10.  

LR Endurlausnará-
ætlunin;  
Sáluhjálp, hjálpræði.

 5 a Al 5:57;  
K&S 1:16.  
LR Babel, Babýlon;  
Veraldarhyggja.

  b 2 Tím 2:21;  
3 Ne 20:41;  
K&S 38:42.  
LR Hreinn, hreinleiki.

 6 a Mal 3:16–18.
 7 a K&S 29:8.  

LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  b Sak 2:6–7;  
Mark 13:27.

 8 a LR Trúboðsverk.
  b Jes 11:11;  

1 Ne 22:4;  
2 Ne 10:8, 20.

  c LR Þjóðirnar.
  d LR Gyðingar.
 9 a Jes 54:2.  

LR Stika.
  b LR Síon.
 10 a Matt 25:6;  

K&S 33:17–18;  
45:54–59.  
LR Brúðgumi.

  b K&S 1:12–14.
 11 a Mark 13:32–37;  

JS — M 1:46, 48.
  b K&S 49:7.

Fagnaðarerindið var endurreist með 
Joseph Smith og skal prédikað um 
allan heim; 41–51, Drottinn mun 
koma niður með refsingu yfir hina 
ranglátu; 52–56, Það verður ár hans 
endurleystu; 57–74, Fagnaðarerindið 
skal sent út til frelsunar hinum heil-
ögu og tortímingar hinum ranglátu.

Hlýðið á, ó, fólk kirkju minnar, 
segir Drottinn Guð yðar, og hlustið 
á orð Drottins varðandi yður —

2 Drottins, sem skyndilega mun 
a koma til musteris síns, Drottins, 
sem koma mun yfir heiminn með 
fordæming og b dóm. Já, yfir allar 
þjóðir sem gleyma Guði og yfir 
alla óguðlega meðal yðar.

3 Því að hann mun gjöra a beran 
heilagan armlegg sinn fyrir augum 
allra þjóða, og öll endimörk jarðar 
munu sjá b hjálpræði Guðs síns.

4 Búið yður því, búið yður, ó, fólk 
mitt. Helgið yður, safnist saman í 
landi Síonar, ó, fólk kirkju minnar, 
allir þér sem ekki hafið fengið boð 
um að halda kyrru fyrir.

5 Farið út frá a Babýlon. Verið 
b hrein, sem berið ker Drottins.

6  Boðið til hátíðarsamkoma 
yðar og a talið oft hvert til annars. 

Og sérhver maður ákalli nafn 
Drottins.

7 Já, sannlega segi ég yður enn, 
að tíminn er kominn er rödd 
Drottins segir við yður: Farið út 
frá Babýlon. a Safnist saman frá 
öllum þjóðum, frá hinum b fjórum 
vindum, frá einum enda himins 
til annars.

8 a Sendið öldunga kirkju minnar 
til fjarlægra þjóða, til b eyja sjáv-
arins. Sendið til annarra landa. 
Kallið allar þjóðir, fyrst c Þjóðirnar 
og síðan d Gyðingana.

9 Og sjá og tak eftir, þetta skal 
vera hróp þeirra, og rödd Drottins 
til allra manna: Farið til lands Sí-
onar, svo að þenja megi út landa-
mæri þjóðar minnar og a stikur 
hennar styrkist, og b Síon breiðist 
út til nærliggjandi héraða.

10 Já, látið hrópið hljóma meðal 
allra þjóða: Vaknið og rísið á fætur 
og farið til móts við a brúðgu-
mann. Sjá og tak eftir, brúðgum-
inn kemur, farið til móts við hann. 
Búið yður undir hinn b mikla dag 
Drottins.

11 Verið þess vegna á a verði, því 
að hvorki b vitið þér daginn né 
stundina.
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 12 a K&S 38:31, 42.
  b LR Síon.
 13 a LR Júda.
  b LR Jerúsalem.
  c Jes 2:1–3;  

Esek 38:8.
  d Sálm 122.
 15 a Jes 52:10–12;  

K&S 58:56.
  b 1 Mós 19:17, 26;  

Lúk 9:62.
 16 a K&S 1:1–6.
  b LR Iðrast, iðrun.
 17 a K&S 13; 27:7–8; 88:92.
  b Jes 40:3–5.
  c Mal 3:1.

 18 a Op 14:1.  
LR Guðslambið.

  b K&S 84:2.
  c Op 7:1–4.
 19 a Matt 25:1–13;  

K&S 33:17–18; 88:92.  
LR Síðari koma Jesú 
Krists.

  b LR Brúðgumi.
 20 a Sak 14:4;  

K&S 45:48–53.
 21 a Jóel 3:16;  

Amos 1:2.
  b Jes 2:2–4.
 22 a Esek 43:2;  

Op 1:15;  

K&S 110:3.
  b Sálm 77:18;  

Op 14:2.
  c Dóm 5:5;  

Jes 40:4; 64:1;  
Op 16:20;  
K&S 49:23; 109:74.

 23 a Op 6:14.
 24 a LR Jerúsalem.
  b 1 Mós 10:25.  

LR Jörð — 
Sundurgreining jarðar.

 25 a LR Jesús Kristur — 
Þúsund ára ríki Krists.

12 Þess vegna skulu þeir, sem 
a meðal Þjóðanna eru, flýja til 
b Síonar.

13 Og þeir, sem af a Júda eru 
komnir, flýi til b Jerúsalem, til c fjalla 
d húss Drottins.

14 Farið frá þjóðunum, já, úr Bab-
ýlon, úr miðju ranglætinu, sem er 
hin andlega Babýlon.

15 En sannlega, svo segir Drott-
inn: Lát útgöngu yðar ekki verða 
í a flýti, heldur skal allt vel und-
irbúið. Og sá, sem fer, skal b ekki 
líta til baka, svo að bráð tortíming 
komi ekki yfir hann.

16 Hlýðið á og heyrið, ó, þér 
íbúar jarðar. a Hlustið saman, þér 
öldungar kirkju minnar, og hlýðið 
á rödd Drottins, því að hann kallar 
á alla menn og hann býður öllum 
mönnum alls staðar að b iðrast.

17 Því að sjá, Drottinn Guð hefur 
a sent engil, sem hrópar um mið-
himininn og segir: Greiðið Drottni 
veg og gjörið b beinar brautir hans, 
því að stund c komu hans er í 
nánd —

18 Þegar a lambið mun standa 
á b Síonfjalli og með honum c eitt 

hundrað fjörutíu og fjórar þús-
undir, með nafn föðurins skráð 
á enni sér.

19 Búið yður þess vegna undir 
a komu b brúðgumans, farið þér, 
farið til móts við hann.

20 Því að sjá, hann mun a standa 
á Olíufjallinu og á hinu máttuga 
hafi, já, hinu mikla djúpi, og á 
eyjum sjávarins og á landi Síonar.

21 Og hann lætur rödd sína a ber-
ast frá b Síon og hann talar frá Jerú-
salem og rödd hans mun heyrast 
meðal allra manna —

22 Og rödd hans verður sem 
a rödd margra vatna og rödd 
sterkrar b þrumu, sem c brýtur 
niður fjöllin, og dalirnir finnast ei.

23 Hann mun gefa hinu mikla 
djúpi boð, og það hverfur aftur 
til landanna í norðri og a eyjarnar 
verða eitt land —

24 Og land a Jerúsalem og land 
Síonar verða aftur á sínum stað 
og jörðin verður eins og hún var, 
áður en hún var b greind í sundur.

25 Og Drottinn, sjálfur frelsarinn, 
mun standa mitt á meðal fólks síns 
og a ríkja yfir öllu holdi.
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 26 a Jer 16:14–15;  
K&S 110:11.  
LR Ísrael — Hinar tíu 
horfnu kynkvíslir 
Ísraels.

 27 a Jes 11:15–16;  
2 Ne 21:16.

 29 a Jes 35:6–7.
 30 a Sak 10:7–12.  

LR Efraím — Ættkvísl 
Efraíms.

 31 a 1 Mós 49:26.
 33 a Jes 35:10; 51:11;  

K&S 66:11.
 34 a LR Ísrael — Tólf 

ættkvíslir Ísraels.
  b 1 Mós 48:14–20;  

1 Kro 5:1–2;  
Et 13:7–10.

 35 a LR Júda — Ættkvísl 
Júda.

  b LR Heilagleiki.

 36 a Op 14:6–7;  
K&S 20:5–12.

  b LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

 37 a LR Fagnaðarerindi.
  b LR Prédika;  

Trúboðsverk.
  c K&S 42:58.
 39 a LR Tilbeiðsla.
 40 a Jes 64:1–2.
 41 a Job 41:31.

26 Og Drottinn verður minn-
ugur þeirra, sem eru í löndunum í 
a norðri, og spámenn þeirra munu 
heyra rödd hans og ekki lengur 
draga sig í hlé, og þeir munu ljósta 
björgin og ísinn mun bráðna í ná-
vist þeirra.

27 Og a vegur skal lagður mitt á 
hið mikla djúp.

28 Óvinir þeirra verða þeim að 
bráð —

29 Og lifandi vatnslindir munu 
spretta upp í a nöktum eyðimörk-
unum og sólbrunnar auðnir líða 
ekki lengur af þorsta.

30 Og þær munu gefa börnum 
a Efraíms, þjónum mínum, hina 
miklu fjársjóði sína.

31 Og mörk hinna ævarandi 
a hæða munu skjálfa í návist þeirra.

32 Og þar munu þeir falla til 
jarðar og verða krýndir dýrð, já, 
í Síon, með hendi þjóna Drottins, 
já, barna Efraíms.

33   Og þeir  munu fyl las t 
a söngvum hinnar ævarandi gleði.

34  Sjá, þetta er blessun hins 
ævarandi Guðs til a kynkvísla Ísr-
aels og hin ríkari blessun á höfuð 
b Efraíms og meðbræðra hans.

35 Og einnig þeir, af ættkvísl 
a Júda, munu, eftir þjáning sína, 
b helgaðir verða frammi fyrir 

Drottni, til að dvelja í návist hans 
dag og nótt, alltaf og að eilífu.

36 Og sannlega segir Drottinn 
nú, svo að þetta verði kunnugt 
yðar á meðal: Ó, íbúar jarðar, ég 
hef sent a engil minn, og hann 
flýgur um miðhimininn og heldur 
á hinu b ævarandi fagnaðarerindi 
og hefur birst nokkrum. Og hann 
hefur afhent það manninum, og 
mun birtast mörgum sem á jörð-
unni dvelja.

37 Og þetta a fagnaðarerindi skal 
b prédikað c sérhverri þjóð, kyn-
kvísl, tungu og lýð.

38 Og þjónar Guðs munu ganga 
fram og segja hárri röddu: Óttist 
Guð og gefið honum dýrðina, því 
að stund dóms hans er runnin 
upp —

39 Og a tilbiðjið hann, sem gjörði 
himin og jörð og hafið og upp-
sprettur vatnanna —

40 Ákallið nafn Drottins dag 
og nótt og segið: Ó, að þú vildir 
a sundurrífa himininn og koma 
niður, og að fjöllin hjaðni við ná-
vist þína.

41  Og það mun koma yfir 
höfuð þeirra, því að návist Drott-
ins verður sem eyðandi eldur, er 
brennir, og sem eldur, er lætur 
vötnin a ólga.
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 44 a 1 Þess 4:15–18.
 45 a Jes 64:4;  

1 Kor 2:9.
  b Harm 3:25;  

2 Ne 6:7, 13.
 46 a Jes 63:1–2.
  b LR Síðari koma Jesú 

Krists.
 48 a 1 Mós 49:11–12;  

Lúk 22:44;  

Op 19:11–15;  
ÞJS Op 19:15 (Viðauki);  
Mósía 3:7;  
K&S 19:18.

 49 a Jes 13:10; 24:23;  
K&S 45:42; 88:87.

 50 a Jes 63:2–3;  
K&S 76:107; 88:106.

 51 a 3 Mós 8:30.
 53 a Jes 63:4–9.

  b LR Kærleikur.
  c LR Endurleysa, 

endurleystur, 
endurlausn.

 54 a LR Enok.
  b LR Nói, patríarki í 

Biblíunni.
  c LR Móse.
 55 a LR Upprisa.

42 Ó Drottinn, þú munt koma 
niður og gjöra andstæðingum 
þínum nafn þitt kunnugt, og 
allar þjóðir munu skjálfa við ná-
vist þína —

43 Þegar þú gjörir þá hræðilegu 
hluti, sem þeir eigi vænta —

44  Já, þegar þú kemur niður 
og fjöllin hjaðna við návist þína, 
munt þú a hitta þann, sem fagnar 
og iðkar réttlæti, og sem minnist 
þín og vegu þinna.

45 Því að frá upphafi veraldar 
hafa menn ekki haft spurnir af og 
ekkert eyra heyrt og ekkert auga 
séð, ó Guð, utan þú, hversu stór-
fenglega hluti þú hefur a fyrirbúið 
þeim, sem b væntir þín.

46 Og sagt mun verða: a Hver 
er þessi, sem b kemur niður frá 
Guði á himni í lituðum klæðum. 
Já, frá svæðum, sem enginn veit 
deili á, klæddur dýrðarklæðum 
sínum og fer um í mikilleik  
styrks síns?

47 Og hann mun segja: Ég er sá, 
sem talaði í réttlæti, máttugur til 
að frelsa.

48 Og Drottinn verður a rauður á 
að líta, og klæði hans verða eins 
og þess sem treður vínþröngina.

49 Og svo mikil verður dýrð ná-
vistar hans, að a sólin mun hylja 
ásjónu sína af blygðun og tunglið 

mun eigi bera birtu sína og stjörn-
urnar munu kastast úr stað.

50  Og rödd hans mun heyr-
ast: Vínlagarþróna hef ég a troðið 
aleinn og dóm hef ég leitt yfir alla 
og enginn var með mér —

51 Ég hef fótumtroðið þá í heift 
minni og marið þá sundur í reiði 
minni, og blóð þeirra a hraut á 
klæði mín og litaði þau, því að 
þetta var dagur refsingarinnar, 
sem mér bjó í hjarta.

52 Og nú er ár minna endur-
leystu komið, og þeir munu tala 
um elskandi gæsku Drottins síns 
og allt, sem hann hefur gefið þeim, 
í samræmi við góðvild hans og 
í samræmi við elskandi gæsku 
hans, alltaf og að eilífu.

53 Í öllum a þrengingum þeirra 
var að honum þrengt. Og engill 
návistar hans frelsaði þá. Og af 
b elsku sinni og af vægð sinni c end-
urleysti hann þá og tók þá á arma 
sér og bar þá alla forna daga —

54 Já, og einnig a Enok og þá sem 
með honum voru, spámennina, 
sem á undan honum voru, og 
einnig b Nóa og þá sem á undan 
honum voru, og einnig c Móse og 
þá sem á undan honum voru —

55 Og frá Móse til Elía og frá 
Elía til Jóhannesar, sem voru 
með Kristi í a upprisu hans, og  
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 56 a K&S 29:13.
  b LR Heilagur.
  c K&S 45:45–46; 

88:96–97.
  d Matt 25:33–34.
  e Jes 24:23; Op 14:1;  

K&S 76:66; 84:2, 98–102.
  f LR Nýja Jerúsalem.
  g Op 15:3;  

K&S 84:98–102.
  h LR Guðslambið.
 57 a LR Dýrðarstig.
  b LR Fagnaðarerindi.

 58 a Matt 11:25; 1 Kor 1:27;  
Al 32:23; 37:6–7.

  b Jes 60:22.
  c 5 Mós 32:29–30.
 59 a Míka 4:11–13.
 60 a K&S 104:58–59.
  b K&S 1:2.
 62 a LR Iðrast, iðrun.
  b K&S 88:74.  

LR Lausn frá synd.
  c LR Eilíft líf.
 63 a LR Hlusta og hlýða á.
  b Post 3:22–23;  

1 Ne 22:20–21;  
3 Ne 20:23; 21:11;  
K&S 1:14; JS — S 1:40.

 64 a Mal 4:1.  
LR Malakí.

  b JS — S 1:36–37.
  c Jes 66:15–16;  

1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1;  
K&S 29:9; 64:24.  
LR Jörð — Hreinsun 
jarðar.

 66 a Jóh 1:11.
 67 a 2 Ne 28:32.

hinir heilögu postular, ásamt  
Abraham, Ísak og Jakob, verða í 
návist lambsins.

56 Og a grafir hinna b heilögu 
munu c opnast, og þeir munu koma 
fram og standa lambinu til d hægri 
handar, þegar hann stendur á 
e Síonfjalli og á hinni helgu borg 
f Nýju-Jerúsalem. Og þeir munu 
syngja g söng h lambsins nótt og dag 
alltaf og að eilífu.

57 Og af þeirri ástæðu, að menn 
fengju hlutdeild í þeim a dýrðum, 
sem opinberaðar yrðu, sendi 
Drottinn fyllingu b fagnaðarerindis 
síns, ævarandi sáttmála sinn, sem 
talar máli sínu á skýran og ein-
faldan hátt —

58 Til að búa hina vanmáttugu 
undir það sem kemur á jörðina, 
og að reka erindi Drottins á þeim 
degi, þegar hinir a vanmáttugu 
munu gjöra hinum vitru kinnroða, 
og hinir b smáu verða að máttugri 
þjóð, og c tveir reka tugþúsundir 
sínar á flótta.

59 Og með hinu vanmáttuga á 
jörðunni mun Drottinn a þreskja 
þjóðirnar með krafti anda síns.

60 Og af þeirri ástæðu voru boð-
orð þessi gefin. Á þeim tíma sem 
þau voru gefin var svo boðið, að 

þau skyldu hulin heiminum, en 
nú skulu þau a send út til b alls 
holds —

61 Og þetta er að óskum og 
vilja Drottins, sem ríkir yfir öllu  
holdi.

62 Og sá, sem a iðrast og b helgar 
sig frammi fyrir Drottni, mun 
hljóta c eilíft líf.

63 Og á þeim, sem a ekki hlýða 
rödd Drottins, mun uppfyllast 
það, sem spámaðurinn Móse rit-
aði, að þeir yrðu b útilokaðir frá 
fólkinu.

64 Og einnig það, sem spámað-
urinn a Malakí ritaði: Því að sjá, 
b dagurinn kemur, c brennandi sem 
ofn, og allir hrokafullir og allir 
þeir sem ranglæti fremja munu 
verða sem hálmleggir. Og dag-
urinn sem kemur mun brenna þá 
upp, segir Drottinn hersveitanna, 
svo að hvorki verði eftir af þeim 
rót né kvistur.

65 Þess vegna verður þetta svar 
Drottins til þeirra:

66 Á þeim degi þegar ég kom 
til minna eigin, a tók enginn yðar 
á móti mér, og þér voruð burtu 
reknir.

67 Þegar ég kallaði aftur gegndi 
enginn yðar. Þó var hvorki a armur 
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 67 b Jes 50:2;  
2 Ne 7:2.

 68 a 2 Mós 14:21;  
Jós 3:14–17.

 70 a Jes 50:11.
 71 a 2 Kro 36:15–16;  

Jer 44:4–5.
 72 a Jes 8:16–20.
 73 a Matt 8:11–12;  

Lúk 13:28; K&S 19:5.  
LR Helja;  
Myrkur, andlegt.

134 1 a K&S 98:4–7;  
TA 1:12.

  b LR Ábyrgð, ábyrgur, 
ábyrgðarskylda.

 2 a LR Sjálfræði.
  b LR Samviska.

minn of stuttur til að endurleysa, 
né b kraftur minn of veikur til að 
bjarga.

68 Sjá, við átölur mínar a þornar 
hafið. Ég gjöri fljótin að eyðimörk, 
fiskar þeirra fúlna og deyja úr 
þorsta.

69 Ég færi himnana í myrkurhjúp 
og sveipa þá sorgarbúningi.

70 Frá minni hendi kemur a þetta 
yfir yður — þér skuluð liggja í 
kvölum.

71 Sjá og tak eftir, enginn getur 
bjargað yður, því að þér hlýdduð 

ekki rödd minni, þegar ég kallaði 
til yðar frá himnum. Þér trúðuð 
ekki þjónum mínum, og þegar 
þeir voru a sendir yður, tókuð þér 
ekki á móti þeim.

72 Þess vegna a innsigluðu þeir 
vitnisburðinn og bundu upp lög-
málið, og þér voruð ofurseldir 
myrkrinu.

73 Þessir munu fara út í ystu 
myrkur, þar sem er a grátur og 
kvein og gnístran tanna.

74 Sjá, Drottinn Guð yðar hefur 
talað það. Amen.

134. KAFLI
Trúaryfirlýsing varðandi stjórnvöld og lög almennt, samþykkt einróma 
á aðalsamkomu kirkjunnar, sem haldin var í Kirtland, Ohio, 17. ágúst 
1835. Margir hinna heilögu söfnuðust saman til að fjalla um tillögur 
um efni fyrstu útgáfunnar á Kenningu og sáttmálum. Á þeim tíma var 
svofelldur inngangur hafður með þessari yfirlýsingu: „Svo að trú vor 
varðandi jarðnesk stjórnvöld og lög almennt verði ekki mistúlkuð eða 
misskilin, höfum við talið rétt að láta skoðun okkar varðandi þau koma 
fram í lok þessarar bókar.“

1–4, Stjórnvöld eiga að vernda 
skoðana- og trúfrelsi; 5–8, Allir 
menn eiga að styðja stjórnvöld sín 
og sýna landslögum virðingu og 
lotningu; 9–10, Trúfélög ættu ekki 
að hafa borgaralegt vald; 11–12, 
Menn eiga rétt á að verja sjálfa sig 
og eigur sínar.

Vér trúum, að Guð hafi inn-
leitt a stjórnkerfi manninum til 

heilla, og að hann gjöri mann-
inn b ábyrgan fyrir starfi sínu  
í þeim, bæði varðandi setn-
i n g u  l a g a  o g  f r a m k v æ m d 
þeirra, til heilla og öryggis fyrir  
samfélagið.

2 Vér álítum, að engin stjórn-
völd fái starfað í friði, nema lög 
séu sett og þeim viðhaldið, sem 
tryggi sérhverjum einstaklingi 
a frelsi til að fylgja b samvisku  
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sinni, eignar- og umráðarétt og 
c verndun lífs.

3 Vér álítum, að öll stjórnvöld 
verði að hafa opinbera a embætt-
ismenn og yfirvöld til að fram-
fylgja lögum sínum, og að þeir, 
sem beiti lögunum af sannsýni 
og réttvísi, séu valdir og studdir 
með samþykki fólksins, ef um lýð-
veldi er að ræða, eða með vilja 
þjóðhöfðingja.

4 Vér álítum, að átrúnaður sé inn-
leiddur af Guði, og að mennirnir 
séu ábyrgir gagnvart honum, og 
honum einum, fyrir iðkun hans, 
nema ef trúarskoðanir þeirra 
hvetja þá til að ganga á rétt og 
frelsi annarra. En vér álítum 
ekki, að mannleg lög hafi rétt til 
afskipta með því að setja reglur 
um a tilbeiðslu og binda þannig 
samvisku manna, né fyrirskipa 
nokkurt ákveðið form á almennri 
eða einstaklingsbundinni guð-
rækni. Að opinber yfirvöld skuli 
halda afbrotum niðri, en aldrei 
stjórna samvisku manna. Þau 
skulu refsa sekum, en aldrei hefta 
frelsi sálarinnar.

5 Vér álítum, að öllum mönnum 
sé skylt að styðja viðkomandi 
stjórnvöld, þar sem þeir búa, og 
veita þeim fulltingi sitt, svo lengi 
sem lög þeirra stjórnvalda vernda 
meðfæddan og ófrávíkjanlegan 
rétt þeirra, og að upphlaup og 
a uppreisn séu vansæmandi sér-
hverjum borgara, sem þannig 
verndar nýtur, og skyldi slíkum 

refsað á viðeigandi hátt, og að öll 
stjórnvöld hafi rétt til að setja þau 
lög, sem að þeirra eigin dómi séu 
best til þess fallin að tryggja al-
menna hagsmuni, en virði þó á 
sama tíma helgi skoðanafrelsisins.

6 Vér álítum, að virða skuli sér-
hvern mann í stöðu sinni, stjórn-
endur og yfirvöld sem slík, því 
að þau eru sett til verndar hinum 
saklausu og til refsingar hinum 
seku, og að öllum mönnum beri 
að virða a lögin og lúta þeim, því 
að án þeirra mundi ríkja stjórn-
leysi og angist í stað friðar og ein-
ingar. Lög manna eru sett í þeim 
megintilgangi að gæta hagsmuna 
okkar sem einstaklinga og þjóða 
og manna á milli, og guðleg lög-
mál sett á himni setja reglur í and-
legum efnum, um trú og tilbeiðslu, 
og skal skaparanum gjörð skil á 
hvorum tveggja.

7 Vér álítum, að stjórnendur, ríki 
og stjórnvöld hafi rétt til, og þeim 
sé skylt, að setja lög, sem tryggi 
öllum þegnum vernd og fullt frelsi 
til trúariðkana. En vér álítum þau 
ekki hafa rétt til að svipta þegnana 
þessu frelsi eða afnema skoðana-
frelsi þeirra, svo lengi sem lög-
unum er sýnd virðing og lotning 
og trúarskoðanir þeirra réttlæta 
ekki uppreisn eða samsæri.

8 Vér álítum, að a viðurlög við af-
brotum skuli fara eftir eðli brots-
ins. Að fyrir morð, landráð, rán, 
þjófnað og brot á almennum friði, 
skuli í öllum tilvikum refsað í 

 2 c K&S 42:18–19.
 3 a K&S 98:8–10.
 4 a Al 21:21–22; TA 1:11.  

LR Tilbeiðsla.
 5 a TA 1:12.  

LR Uppreisn.

 6 a K&S 58:21; 88:34.
 8 a Al 30:7–11;  

K&S 42:84–87.
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 10 a LR Brottvikning.

samræmi við saknæmi og skað-
semi manna, eftir lögum þeirra 
stjórnvalda þar sem brotið er 
framið. Og til að viðhalda friði og 
spekt skuli allir menn eftir bestu 
getu ganga fram í því að þeir, sem 
góð lög brjóta, hljóti refsingu.

9 Vér álítum því, að ekki sé rétt 
að blanda saman trúaráhrifum og 
borgaralegri stjórn, þar sem einu 
trúfélaginu sé hyglað og annað 
rænt andlegum rétti sínum og ein-
staklingsréttur þegnanna sé virtur 
að vettugi.

10 Vér álítum, að öll trúfélög 
hafi rétt til að taka á ósæmilegri 
hegðun meðlima sinna, í sam-
ræmi við lög og reglur hvers fé-
lags, þó með því skilyrði, að slík 
afskipti varði aðeins aðild þeirra 
og góða stöðu. En vér álítum ekki, 
að nokkurt trúfélag hafi vald til að 
leiða menn til yfirheyrslu varðandi 
eignarrétt þeirra eða líf, eða til að 
taka frá þeim þessa heims gæði 
eða á nokkurn hátt ógna lífi þeirra 
eða limum eða beita þá nokkurri 
líkamlegri refsingu. Þau geta að-
eins a vikið þeim úr trúfélaginu og 
svipt þá aðild.

11 Vér álítum því, að menn eigi 

að skjóta máli sínu til borgara-
legra dómstóla, þar sem þeir eru 
fyrir hendi þeim til verndar, og 
leita bóta á órétti og misgjörningi, 
sem valdið hefur þeim persónu-
legum miska eða ógnað eignarrétti 
þeirra og æru. En vér álítum, að 
allir menn hafi rétt til að verja sig, 
vini sína og eignir og stjórnvöld, 
fyrir ólögmætum árásum og yfir-
gangi hverra sem vera skal, þegar 
aðstæður krefjast þess, og ekki er 
unnt að skjóta máli sínu til dóm-
stóla og njóta aðstoðar þeirra.

12 Vér álítum, að rétt sé að a pré-
dika fagnaðarerindið fyrir þjóðum 
jarðar, og hvetja hina réttlátu til að 
bjarga sér frá spillingu heimsins. 
En vér teljum ekki rétt að skipta 
sér af þrælum né prédika yfir þeim 
fagnaðarerindið, né heldur skíra 
þá, sé það andstætt vilja og óskum 
húsbænda þeirra, né að skipta 
sér af þeim eða hafa minnstu 
áhrif á þá í þá átt að gjöra þá óá-
nægða með hlutskipti sitt í þessu 
lífi og ógna þannig lífi manna. 
Slík afskipti álítum vér ólögmæt 
og röng og að þau ógni friði sér-
hvers stjórnkerfis, sem leyfir, að 
mönnum sé haldið í þrældómi.

135. KAFLI
Tilkynning um fórnardauða spámannsins Josephs Smith og bróður hans, 
Hyrums Smith, patríarka, í Carthage, Illinois, 27. júní 1844. Þessu skjal 
var bætt við 1844 útgáfuna af Kenningu og sáttmálum, sem var nær 
tilbúin til útgáfu, þegar Joseph og Hyrum Smith voru myrtir.

1–2, Joseph og Hyrum eru myrtir 
í Carthage-fangelsinu; 3, Joseph  

hylltur vegna yfirburðastöðu 
sinnar; 4–7, Saklaust blóð þeirra ber  

 12 a LR Prédika; Trúboðsverk.
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sannleikanum og guðdómleika  
verksins vitni.

Til innsiglunar á vitnisburði þess-
arar bókar og Mormónsbókar, 
tilkynnum við a fórnardauða spá-
mannsins b Josephs Smith og patr-
íarkans Hyrums Smith. Þeir voru 
skotnir í c Carthage-fangelsinu, 
27. júní 1844, um kl. fimm e. h., 
af vopnuðum múg — svartmál-
uðum — um 150 til 200 manns. 
d Hyrum varð fyrst fyrir skoti og 
hné rólega niður, um leið og hann 
sagði: Ég dey! Joseph stökk út um 
gluggann og var skotinn til bana 
við þá tilraun, um leið og hann 
hrópaði: Ó, Drottinn Guð minn! Á 
þá báða var grimmilega skotið, 
eftir að þeir voru dánir, og hlutu 
báðir fjögur skotsár.

2  a John Taylor og Willard 
Richards, tveir hinna tólf, voru 
þeir einu sem voru í herberginu 
á þeim tíma. Hinn fyrrnefndi var 
særður á villimannlegan hátt með 
fjórum skotum, en hefur nú náð 
sér. Hinn síðarnefndi komst undan 
með Guðs hjálp, án þess að skotin 
snertu svo mikið sem klæði hans.

3 Joseph Smith, a spámaður og 
b sjáandi Drottins, hefur, að Jesú 
einum undanskildum, gjört meira 
manninum til sáluhjálpar í þessum 
heimi en nokkur annar, sem lifað 
hefur í honum. Á aðeins tuttugu 

ára tímabili hefur hann leitt fram 
Mormónsbók, sem hann þýddi 
með gjöf og krafti Guðs, og hefur 
staðið að útgáfu hennar í tveimur 
heimsálfum. Hann hefur sent c fyll-
ingu hins ævarandi fagnaðarer-
indis, sem hún geymir, til allra 
hinna fjögurra heimshluta og 
hefur leitt fram opinberanir og 
boð, sem mynda þessa bók, Kenn-
ingu og sáttmála, og mörg önnur 
lærdómsrík skjöl og leiðbeiningar, 
mannanna börnum til heilla. Hann 
hefur safnað saman mörgum 
þúsundum Síðari daga heilagra, 
grundvallað mikla d borg og skilið 
eftir sig frægð og nafn, sem ekki 
verður þurrkað út. Hann var mik-
ill í lífinu og mikill í dauðanum í 
augum Guðs og fólks hans, og líkt 
og flestir hinna Drottins smurðu 
til forna, hefur hann innsiglað ætl-
unarverk sitt og starf með e blóði 
sínu, og svo hefur einnig bróðir 
hans Hyrum gjört. Í lífinu voru 
þeir ekki aðskildir, og í dauðanum 
urðu þeir ekki skildir að!

4 Þegar Joseph fór til Carthage 
til að gefa sig fram vegna mein-
trar kröfu laganna, tveimur eða 
þremur dögum áður en hann 
var myrtur, sagði hann: „Ég fer 
líkt og a lamb til slátrunar, en ég 
er hægur sem sumarmorgunn. 
Samviska mín er hrein gagnvart 
Guði og gagnvart öllum mönnum.  

135 1 a K&S 5:22; 6:30.  
LR Píslarvottur, 
píslarvætti.

  b LR Joseph Smith 
yngri.

  c LR Karþagó-fangelsi 
(Bandar.).

  d LR Hyrum Smith.
 2 a LR John Taylor.
 3 a LR Spámaður.
  b LR Sjáandi.
  c K&S 35:17; 42:12.  

LR Endurreisn 
fagnaðarerindisins.

  d LR Nauvoo, Illinois 
(Bandar.).

  e Hebr 9:16–17;  
K&S 136:39.

 4 a Jes 53:7.
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 5 a K&S 88:74–75.
  b Et 12:36–38.

  c Hebr 9:16–17.
 6 a Lúk 23:31.

 7 a Op 6:9.

Ég mun deyja saklaus, og um 
mig verður sagt — hann var 
myrtur með köldu blóði.“ — 
Sama morgun, eftir að Hyrum 
hafði gjört allt til reiðu til farar-
innar — ætti að segja til slátrunar-
innar? Já, því að svo var það — las 
hann eftirfarandi málsgrein við 
lok tólfta kapítula Eters í Mor-
mónsbók og braut þar blaðið:

5 Og svo bar við, að ég bað Drottin 
um að gefa Þjóðunum náð, svo að þær 
fengju öðlast kærleika. Og svo bar við, 
að Drottinn mælti við mig: Skorti 
þær kærleik, skiptir það þig engu, þú 
hefur verið trúr; þess vegna verða 
klæði þín a hreinsuð. Og vegna þess 
að þú hefur komið auga á veikleika 
þinn, skalt þú styrkur gjörður, já, til 
að setjast niður á þeim stað, sem ég 
hef fyrirbúið í híbýlum föður míns. En 
ég, . . . kveð nú Þjóðirnar, já, og einnig 
bræður mína, sem ég elska, þar til við 
munum hittast fyrir b dómstóli Krists, 
þar sem allir menn skulu vita, að 
klæði mín eru óflekkuð af blóði yðar. 
c Arfleiðendurnir eru nú dánir, og 
erfðaskrá þeirra er í gildi.

6 Hyrum Smith varð fjörutíu 
og fjögurra ára í febrúar 1844 og 
Joseph Smith varð þrjátíu og átta 
ára í desember 1843, og héðan í 
frá munu nöfn þeirra talin með 
píslarvottum trúarinnar, og les-
endur meðal allra þjóða munu 
minntir á, að það kostaði besta 
blóð nítjándu aldarinnar að leiða 
fram Mormónsbók og þessa bók, 
Kenningu og sáttmála kirkjunnar, 

til sáluhjálpar rotinni veröld. Og ef 
eldurinn fær skaðað hið a græna tré 
Guði til dýrðar, hversu auðveld-
lega mun hann þá ekki brenna 
upp hin þurru tré til að hreinsa 
víngarðinn af spillingu. Þeir lifðu 
fyrir dýrðina og þeir dóu fyrir 
dýrðina, og dýrð verður eilíf laun 
þeirra. Mann fram af manni munu 
nöfn þeirra lifa meðal komandi 
kynslóða, sem gimsteinar hinum 
helguðu.

7 Þeir voru sýknir allra saka, 
eins og oft hafði áður sannast, 
og voru aðeins hnepptir í varð-
hald vegna samsæris svikara og 
ranglátra manna. Og saklaust blóð 
þeirra á gólfi Carthage-fangelsis-
ins er greinilegt innsigli á „Mor-
mónisma,“ sem enginn dómstóll 
á jörðu fær hafnað, og saklaust 
blóð þeirra á skjaldarmerki Ill-
inoisfylkis vegna svika fylkisins 
á því loforði, sem fylkisstjórinn 
gaf, er vitni um sannleika hins 
ævarandi fagnaðarerindis, sem 
allur heimurinn fær ekki hrakið. 
Og saklaust blóð þeirra á frels-
isfánanum og á magna charta 
Bandaríkjanna, talar sínu máli 
um trúna á Jesú Krist, og mun 
snerta hjörtu heiðvirðra manna 
meðal allra þjóða. Og saklaust 
blóð þeirra, ásamt saklausu blóði 
allra píslarvotta, sem Jóhannes 
sá undir a altarinu, mun hrópa 
til Drottins hersveitanna, þar til 
hann nær rétti þessa blóðs á jörð-
unni. Amen.
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136 2 a LR Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga 
heilögu.

 3 a 2 Mós 18:21–26.
  b LR Postuli.
 4 a LR Sáttmáli.

  b LR Ganga, ganga með 
Guði.

  c LR Helgiathafnir.
 8 a LR Fátækur.
  b LR Ekkja.
  c Jakbr 1:27;  

3 Ne 24:5.
 10 a LR Stika.
 11 a 5 Mós 28:1–14.  

LR Blessa, blessaður, 
blessun.

136. KAFLI
Orð og vilji Drottins gefin með Brigham Young forseta í Vetrarstöðvum 
Ísraelsfylkingar, í Omaha Nation á vesturbakka Missourifljótsins, ná-
lægt Council Bluffs, Iowa.

1–16, Skýrt frá því hvernig skipu-
leggja skuli Ísraelsfylkingu fyrir ferð-
ina í vesturátt; 17–27, Hinum heilögu 
er boðið að lifa eftir ýmsum reglum 
fagnaðarerindisins; 28–33, Hinir heil-
ögu skulu syngja, dansa, biðja, og 
nema visku; 34–42, Spámennirnir 
eru drepnir, svo að hægt sé að heiðra 
þá og dæma hina ranglátu.

Orð og vilji Drottins varðandi 
Ísraelsfylkingu á ferð hennar til 
vestursins:

2 Lát skipuleggja í hópa alla í 
a Kirkju Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu og þá, sem með þeim 
ferðast, með sáttmála og loforði 
um að halda öll boðorð og ákvæði 
Drottins Guðs vors.

3 Lát skipuleggja hópana með 
foringjum yfir a hundrað, for-
ingjum yfir fimmtíu, og foringjum 
yfir tíu, með forseta og tvo ráð-
gjafa hans sem höfuð þeirra, undir 
stjórn b postulanna tólf.

4 Og þetta skal vera a sáttmáli 
vor — að vér munum b fara í öllu 
eftir c helgiathöfnum Drottins.

5  Lát hvern hóp eftir bestu 
getu sjá sér fyrir dráttardýrum, 
vögnum, vistum, klæðum og 
öðrum nauðsynjum til ferðarinnar.

6 Þegar búið er að skipuleggja 
hópana, skulu þeir af öllum mætti 
gjöra allt til reiðu fyrir þá, sem 
kyrrir verða.

7 Lát hvern hóp, með foringja 
sínum og forseta, ákveða hve 
margir geti farið næsta vor, síðan 
velja nægilegan fjölda vinnufærra 
og hæfra manna til að taka dráttar-
dýr, fræ og landbúnaðarverkfæri, 
og fara sem landnemar til að und-
irbúa vorsáninguna.

8 Lát hvern hóp að jöfnu, í sam-
ræmi við eigur sínar, annast hina 
a fátæku, b ekkjurnar, c munaðarleys-
ingjana og fjölskyldur þeirra, sem 
gengið hafa í herinn, svo að hróp 
ekkjunnar og munaðarleysingj-
anna berist ekki til eyrna Drottins 
gegn þessu fólki.

9 Lát hvern hóp undirbúa hús-
næði og akra til kornyrkju fyrir 
þá, sem eftir verða í þetta sinn. 
Og þetta er vilji Drottins varðandi 
fólk hans.

10 Lát hvern mann nota öll áhrif 
sín og allar eigur sínar til að flytja 
þetta fólk til þess staðar, þar sem 
Drottinn ætlar að setja a stiku Síonar.

11 Og ef þér gjörið þetta af hreinu 
hjarta og fullri staðfestu, munuð 
þér a blessuð, hjarðir yðar munu 
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 18 a K&S 100:13.
 19 a LR Ráðgjöf.
 20 a LR Heiðarlegur, 

heiðarleiki.
  b LR Ágirnd.
 21 a LR Vanhelgun.
  b 2 Mós 3:6;  

1 Ne 19:10.
 22 a 2 Mós 13:18;  

Jer 2:5–7;  
1 Ne 5:15;  

Al 36:28.  
LR Jehóva.

  b Jer 30:10;  
Esek 20:33–34;  
K&S 38:33.

 23 a 3 Ne 11:29–30.  
LR Deilur.

  b K&S 20:54.  
LR Illt umtal.

 24 a LR Vísdómsorðið.
  b K&S 108:7.

 25 a Sálm 37:21;  
Mósía 4:28.  
LR Heiðarlegur, 
heiðarleiki;  
Skuld.

 26 a 3 Mós 6:4;  
5 Mós 22:3.

 27 a LR Kostgæfni.
  b LR Ráðsmaður, 

ráðsmennska.

blessaðar, og akrar yðar og hús 
yðar og fjölskyldur yðar.

12 Lát þjóna mína Ezra T. Benson 
og Erastus Snow skipuleggja hóp.

13 Og lát þjóna mína Orson Pratt 
og Wilford Woodruff skipuleggja 
hóp.

14 Lát einnig þjóna mína Amasa 
Lyman og George A. Smith skipu-
leggja hóp.

15 Og tilnefna forseta og for-
ingja yfir hundruð, og fimmtíu 
og tíu.

16 Og lát þjóna mína, sem til-
nefndir hafa verið, fara og kynna 
hinum heilögu þennan vilja minn, 
svo að þeir verði reiðubúnir að 
fara til friðarlandsins.

17 Farið yðar leið og gjörið sem 
ég hef sagt yður og óttist ekki 
óvini yðar, því að þeir munu 
ekki hafa vald til að stöðva verk  
mitt.

18  Síon mun a endurleyst á 
mínum tíma.

19 Og reyni einhver maður að 
upphefja sjálfan sig og leitar ekki 
minna a ráða, mun hann engan 
kraft hafa, og heimska hans mun 
gjörð opinber.

20 Leitið, og a haldið öll heit yðar 
hver við annan, og b girnist ekki 
það sem bróðir yðar á.

21 a Haldið yður frá hinu illa og 
að leggja nafn Drottins við hé-
góma, því að ég er Drottinn Guð 
yðar, sjálfur b Guð feðra yðar, Guð 
Abrahams, Ísaks og Jakobs.

22 a Ég er sá, sem leiddi Ísraels-
börn út úr Egyptalandi, og armur 
minn er útréttur á síðustu dögum 
til að b frelsa þjóð mína, Ísrael.

23 Leggið niður allar a þrætur 
yðar á meðal, hættið b illu umtali 
hvert um annað.

24 Leggið niður a drykkjuskap 
og látið öll orð yðar verða hver 
öðrum til b uppbyggingar.

25 Fáir þú lánað hjá nágranna 
þínum, skalt þú skila aftur því 
sem þú fékkst a lánað. Og getir þú 
ekki endurgreitt það, skaltu sam-
stundis fara og skýra nágranna 
þínum frá því, svo að hann dæmi 
þig ekki.

26 Finnir þú það sem nágranni 
þinn hefur a tapað, skalt þú leita 
hans af kostgæfni, svo að þú getir 
afhent honum það aftur.

27 Þú skalt af a kostgæfni varð-
veita það sem þú átt, svo að þú 
verðir hygginn b ráðsmaður, því 
að það er endurgjaldslaus gjöf 
Drottins Guðs þíns, og þú ert ráðs-
maður hans.

28  Sért þú glaður, skalt þú 
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lofa Drottin með a söng, tónlist, 
dansi og með b lofgjörðarbæn og 
c þakkargjörð.

29 Sért þú a hryggur, þá ákallaðu 
Drottin Guð þinn í heitri bæn, svo 
að sál þín megi b gleðjast.

30 Óttast ekki óvini þína, því að 
þeir eru í mínum höndum og ég 
mun breyta við þá eins og mér 
hentar.

31 a Reyna verður fólk mitt í öllu, 
svo að það sé undir það búið að 
meðtaka þá b dýrð, sem ég ætla 
því, já, dýrð Síonar. Og sá, sem 
ekki þolir c ögun, er ekki verður 
ríkis míns.

32  Sá, sem fáfróður er, nemi 
a visku með því að b auðmýkja sig 
og ákalla Drottin Guð sinn, svo að 
augu hans opnist og hann megi 
sjá, og eyru hans ljúkist upp og 
hann megi heyra —

33 Því að a andi minn er sendur út 
í heiminn til að upplýsa auðmjúka 
og sáriðrandi, og til fordæmingar 
hinum óguðlegu.

34 Bræður yðar hafa hafnað 
yður og vitnisburði yðar, já, 
sú þjóð, sem hefur a útskúfað  
yður —

35 Og nú kemur hörmungadagur 
þeirra, já, sorgardagar, líkt og 
konu í jóðsótt. Og hryggð þeirra 

verður mikil, nema þeir iðrist í 
skyndi, já, mjög skyndilega.

36 Því að þeir myrtu spámennina 
og þá sem sendir voru til þeirra. 
Og þeir hafa úthellt saklausu 
blóði, sem hrópar gegn þeim upp 
úr jörðunni.

37 Undrist því ekki yfir þessu, 
því að þér eruð enn ekki a hreinir. 
Þér fáið enn ekki staðist dýrð 
mína, en þér skuluð sjá hana, ef 
þér staðfastlega farið eftir öllum 
þeim orðum, sem ég hef b gefið 
yður, frá dögum Adams til Abr-
ahams, frá Abraham til Móse, frá 
Móse til Jesú og postula hans, og 
frá Jesú og postulum hans til Jos-
ephs Smith, sem ég kallaði með 
c englum mínum, þjónustuenglum 
mínum, og með minni eigin röddu 
frá himnum, til að vinna verk 
mitt —

38 Grundvöll þess lagði hann og 
var trúr, og ég tók hann til mín.

39 Margir hafa undrast vegna 
dauða hans, en nauðsynlegt var 
að hann a innsiglaði b vitnisburð 
sinn með c blóði sínu, svo að hann 
hlyti heiður, og hinir ranglátu 
fordæmingu.

40 Hef ég ekki bjargað yður frá 
a óvinum yðar, aðeins með því að 
skilja eftir vitni fyrir nafn mitt?

 28 a LR Syngja.
  b LR Bæn.
  c 2 Kro 5:13;  

K&S 59:15–16.  
LR Þakklátur, þakkir, 
þakkargjörð.

 29 a 2 Sam 22:7.
  b LR Gleði.
 31 a K&S 101:4.  

LR Andstreymi.
  b Róm 8:18;  

K&S 58:3–4.  
LR Dýrð.

  c LR Aga.
 32 a LR Viska.
  b LR Auðmjúkur, 

auðmýkt.
 33 a LR Heilagur andi.
 34 a LR Ofsækja, ofsókn.
 37 a LR Hreinn, hreinleiki.
  b He 8:18.
  c Op 14:6;  

K&S 110:11–16;  
128:19–21;  
JS — S 1:30–47.

 39 a Mósía 17:20;  
K&S 135:3.

  b LR Vitnisburður.
  c LR Píslarvottur, 

píslarvætti.
 40 a 2 Mós 23:22;  

K&S 8:4; 105:15.
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41 Ó, hlýðið þess vegna á, þér, 
fólk a kirkju minnar, og þér öld-
ungar, hlustið saman, þér hafið 
hlotið b ríki mitt.

42  Haldið boðorð mín af 

kostgæfni, svo að dómar falli ekki 
yfir yður og trú yðar bregðist yður 
ekki og óvinir yðar fagni ekki sigri 
yfir yður. Ekkert fleira að sinni. 
Amen og amen.

 41 a LR Kirkja Jesú Krists.
  b Dan 7:27.
137 1 a Post 7:55–56;  

1 Ne 1:8; He 5:45–49;  
JS — S 1:43.

  b LR Himnesk dýrð.
  c 2 Kor 12:2–4; 1 Ne 11:1;  

HDP Móse 1:11.
 2 a 2 Ne 9:41; 31:17.
  b 2 Mós 24:17;  

Jes 33:14–15; He 5:23;  
K&S 130:7.

 3 a Jes 6:1; Esek 1:26–28.
  b LR Guð, guðdómur — 

   Guð faðirinn.
  c LR Guð, guðdómur — 

Guð sonurinn.
 4 a Op 21:21; K&S 110:2.
 5 a LR Adam.
  b K&S 132:29.  

LR Abraham.
  c K&S 124:19.  

LR Joseph Smith eldri.
  d LR Lucy Mack Smith.
  e JS — S 1:4.
 6 a LR Sáluhjálp fyrir hina 

dánu.
  b Jes 11:11; 1 Ne 22:10–12;  

Jakob 6:2.  
LR Ísrael — 
Samansöfnun Ísraels.

  c Jóh 3:3–5; 2 Ne 9:23;  
Et 4:18–19;  
K&S 76:50–52; 84:74.  
LR Skírn, skíra.

 7 a He 5:30.  
LR Opinberun.

  b ÞJS 1 Pét 4:6 (Viðauki);  
2 Ne 9:25–26;  
Mósía 15:24.

  c K&S 76:50–70.
  d LR Himnesk dýrð.

137. KAFLI
Sýn, sem veittist spámanninum Joseph Smith í musterinu í Kirtland, 
Ohio, 21. janúar 1836. Tilefnið var framkvæmd helgiathafna í undir-
búningi að vígslu musterisins.

1–6, Spámaðurinn sér Alvin bróður 
sinn í himneska ríkinu; 7–9, Kenn-
ingin um sáluhjálp fyrir dána 
opinberuð; 10, Öll börn hólpin í 
himneska ríkinu.

a Himnarnir lukust upp fyrir 
okkur og ég sá hið b himneska ríki 
Guðs og dýrð þess, hvort heldur í 
c líkamanum eða ekki, get ég ekki 
sagt.

2 Ég sá hina yfirnáttúrlegu feg-
urð a hliðsins, sem erfingjar þess 
ríkis munu ganga um, og virtist 
sem dansandi b eldslogar —

3 Einnig a ljómandi hásæti Guðs, 
sem í sátu b faðirinn og c sonurinn.

4 Ég sá hin fögru stræti þess ríkis 
og virtist sem þau væru lögð a gulli.

5 Ég sá föður a Adam og b Abra-
ham, og c föður minn og d móður 
og bróður minn e Alvin, sem sofið 
hefur lengi —

6 Og ég furðaði mig á hvernig  
á því stæði, að hann hefði hlotið 
a arf í þessu ríki, þar sem hann yfir-
gaf þetta líf, áður en Drottinn rétti 
út hönd sína til að safna saman Ísr-
ael hið b annað sinn, og hafði ekki 
verið c skírður til fyrirgefningar 
syndanna.

7 Því barst a rödd Drottins mér 
og sagði: Allir, sem dáið hafa b án 
þekkingar á fagnaðarerindinu, 
en hefðu meðtekið það, ef þeim 
hefði leyfst að dvelja lengur, verða 
c erfingjar hins d himneska ríkis 
Guðs —
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 8 a Al 18:32; K&S 6:16.
 9 a Op 20:12–13.  

LR Lokadómur.
  b LR Verk.
  c K&S 64:34. LR Hjarta.
 10 a LR Ábyrgð, ábyrgur, 

ábyrgðarskylda.
  b LR Sáluhjálp, 

   hjálpræði — Sáluhjálp 
barna.

138 1 a LR Íhuga, ígrunda.
 2 a Matt 20:28.  

LR Friðþægja, 
friðþæging.

  b LR Endurlausnaráætl-
unin.

 3 a Jóh 3:16.  
LR Elska, ást.

  b LR Lausnari.
 4 a TA 1:3.
  b Matt 7:21.  

LR Hlýðni, hlýðinn, 
hlýða.

 5 a Þ.E. fyrri daga heilögu.

8 Einnig allir þeir, sem deyja 
héðan í frá án þekkingar á því en 
a hefðu meðtekið það af öllu hjarta, 
verða erfingjar þess ríkis —

9  Því að ég, Drottinn, mun 
a dæma alla menn samkvæmt 

b verkum þeirra, samkvæmt því, 
sem hjörtu þeirra c þrá.

10 Og ég sá einnig, að öll börn, 
sem deyja áður en þau ná a ábyrgð-
araldri, eru b hólpin í himneska 
ríkinu.

138. KAFLI
Sýn sem veittist Joseph F. Smith forseta í Salt Lake City, Utah, 3. októ-
ber 1918. Í upphafsávarpi sínu á 89. haustráðstefnu kirkjunnar, 4. októ-
ber 1918, lýsti Smith forseti því yfir, að hann hefði meðtekið nokkrar 
guðlegar opinberanir á síðustu mánuðum. Eina þeirra, um heimsókn 
frelsarans til anda hinna dánu meðan líkami hans var enn í grafhvelf-
ingunni, hafði Smith forseti hlotið daginn áður. Hún var samstundis 
skráð í lok ráðstefnunnar. Hinn 31. október 1918 var hún afhent ráð-
gjöfum Æðsta forsætisráðsins, Tólfmannaráðinu og patríarkanum, sem 
samþykktu hana einróma.

1–10, Joseph F. Smith forseti ígrundar 
rit Péturs og heimsókn Drottins í 
andaheiminn; 11–24, Smith forseti 
sér hina réttlátu dánu samankomna 
í Paradís og þjónustu Krists meðal 
þeirra; 25–37, Hann sér hvernig pré-
dikun fagnaðarerindisins var skipu-
lögð meðal andanna; 38–52, Hann sér 
Adam, Evu, og marga hinna heilögu 
spámanna í andaheiminum, sem litu 
á ástand anda sinna án líkama fyrir 
upprisuna sem fjötra; 53–60, Réttlátir 
dánir þessa tíma halda áfram starfi 
sínu í andaheiminum.

Þann þr ið ja  október  ár ið 
nítján hundruð og átján sat ég 

í herbergi mínu og a ígrundaði 
ritningarnar —

2 Og hugleiddi hina miklu a frið-
þægingarfórn Guðssonarins, til 
b endurlausnar heiminum —

3 Og þá miklu og undursamlegu 
a ást föðurins og sonarins sem ás-
annaðist við komu b lausnarans í 
heiminn —

4  Svo að með a friðþægingu 
hans og b hlýðni við reglur fagn-
aðarerindisins, gæti mannkyn  
frelsast.

5 Meðan ég var að íhuga þetta, 
leitaði hugur minn til bréfa Pét-
urs postula til hinna a fyrstu 
heilögu, sem dreifðir voru um 

KENNING OG SÁTTMÁLAR 137:8–138:5319



 5 b 1 Pét 1:1.
 8 a Jes 61:1;  

Lúk 4:18;  
K&S 76:73–74; 88:99.

 11 a LR Ritningar — Gildi 
ritninganna.

  b Ef 1:18;  
K&S 76:10, 12, 19.

  c Jes 11:2.
  d LR Andi.
 12 a K&S 76:69–70.

  b K&S 6:13; 51:19; 
76:51–53.

 13 a LR Fórn.
  b Matt 5:10–12.
 14 a Et 12:4;  

Moró 7:3, 40–44.  
LR Von.

  b LR Upprisa.
  c LR Náð.
  d LR Guð, guðdómur — 

Guð faðirinn.

  e LR Eingetinn.
 15 a Jes 51:11;  

Al 40:12.
 16 a Lúk 23:43;  

Al 40:11–12.  
LR Paradís.

  b Morm 9:13.
 17 a 2 Ne 9:10–13.
  b Esek 37:1–14.
  c K&S 93:33–34.
  d LR Gleði.

b Pontus, Galatíu, Kappadókíu og 
aðra hluta Asíu, þar sem fagnað-
arerindið hafði verið prédikað eftir 
krossfestingu Drottins.

6 Ég opnaði Biblíuna og las þriðja 
og fjórða kapítula af fyrra almenna 
bréfi Péturs, og það sem ég las 
hafði mikil áhrif á mig, meiri en 
þessar ritningargreinar höfðu 
nokkru sinni fyrr haft:

7 „Kristur dó í eitt skipti fyrir öll 
fyrir syndir, réttlátur fyrir rang-
láta, til þess að hann gæti leitt yður 
til Guðs. Hann var deyddur að 
líkamanum til, en lifandi gjörður 
í anda.

8 Í andanum fór hann einnig 
og prédikaði fyrir öndunum í 
a varðhaldi —

9 Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum, 
þegar Guð sýndi langlyndi og 
beið á dögum Nóa meðan örkin 
var í smíðum. Í henni frelsuðust 
fáeinar — það er átta — sálir í 
vatni.“ (1 Pét 3:18–20.)

10 „Því að til þess var og dauðum 
boðað fagnaðarerindið, að þeir, 
þótt dæmdir væru líkamlega með 
mönnum, mættu lifa í andanum 
með Guði.“ (1 Pét 4:6.)

11  Meðan ég ígrundaði það, 
sem a skrifað stendur, lukust 
b augu skilnings míns upp og andi 

Drottins c hvíldi yfir mér og ég sá 
herskara hinna d dánu, bæði smáa 
og stóra.

12 Og á einum stað söfnuðust 
saman óteljandi skarar af öndum 
hinna a réttvísu, sem b trúir höfðu 
verið vitnisburðinum um Jesú, 
meðan þeir lifðu hér á jörðu —

13 Og fært höfðu a fórnir í líkingu 
við hina miklu fórn Guðssonarins, 
og b þolað höfðu þrengingar í nafni 
lausnara síns.

14 Allir höfðu þeir yfirgefið hið 
dauðlega líf, staðfastir í a von um 
dýrðlega b upprisu, fyrir c náð Guðs 
d föðurins og hans e eingetna sonar, 
Jesú Krists.

15  Ég sá, að þeir voru fullir 
a ánægju og gleði og fögnuðu sam-
eiginlega vegna þess að frelsunar-
dagur þeirra var í nánd.

16 Þeir voru samankomnir og 
biðu komu Guðssonarins í a anda-
heiminn, til að boða endurlausn 
þeirra úr b viðjum dauðans.

17  Hið sofandi duft þeirra 
skyldi a endurreist til fullkom-
innar umgjörðar sinnar, b bein 
við bein, og sinar og hold á þau, 
c andinn og líkaminn skyldu sam-
einaðir og aldrei framar aðskildir, 
svo að þeir gætu hlotið fyllingu 
d gleðinnar.
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 18 a Jes 61:1.  
LR Sáluhjálp fyrir hina 
dánu.

 19 a K&S 76:72–74.
  b LR Fagnaðarerindi.
  c LR Fall Adams og Evu.
  d LR Iðrast, iðrun.
 20 a Al 40:13–14.  

LR Helja;  

Ranglátur, ranglæti.
  b 1 Ne 10:21.
 22 a LR Myrkur, andlegt.
  b LR Friður.
 23 a LR Endurlausnaráætl-

unin.
  b Róm 14:11;  

Mósía 27:31.
  c 2 Ne 1:13; Al 12:11.

 24 a Sálm 104:1–2;  
Jes 60:19;  
Op 22:5;  
JS — S 1:17.  
LR Ljós, ljós Krists.

  b LR Syngja.
 26 a 1 Ne 11:28.
 27 a Mark 8:31.
 29 a K&S 76:12.

18 Meðan þessi mikli fjöldi beið 
og ræddi saman, fagnandi á lausn-
arstund sinni úr viðjum dauðans, 
birtist sonur Guðs og boðaði a frelsi 
hinum ánauðugu, sem trúir höfðu 
verið —

19 Og þar a prédikaði hann fyrir 
þeim hið eilífa b fagnaðarerindi, 
kenninguna um upprisu og end-
urlausn mannkyns frá c fallinu, 
og frá syndum hvers einstaks, að 
tilskilinni d iðrun.

20 En til hinna a ranglátu fór hann 
ekki, og til hinna óguðlegu og 
þeirra sem iðruðust eigi og b spillst 
höfðu, meðan þeir voru í holdinu, 
náði rödd hans eigi —

21 Og ekki fengu heldur hinir 
uppreisnargjörnu, sem höfnuðu 
vitnisburðum og aðvörunum 
hinna fornu spámanna, séð ná-
vist hans né litið ásjónu hans.

22 Þar sem þeir dvöldu ríkti 
a myrkur, en meðal hinna réttlátu 
ríkti b friður —

23 Og hinir heilögu fögnuðu 
yfir a endurlausn sinni og beygðu 
b knéð og viðurkenndu Guðsson-
inn sem lausnara sinn og bjargvætt 
frá dauða og c hlekkjum heljar.

24 Það geislaði af svip þeirra og 
a ljóminn af návist Drottins hvíldi 
á þeim, og þeir b lofsungu hans 
heilaga nafn.

25  Ég undraðist, því að mér 

skildist að frelsarinn hefði varið 
um það bil þremur árum til 
helgrar þjónustu sinnar meðal 
Gyðinga og þeirra, sem af Ísra-
elsætt eru, og reynt að kenna þeim 
hið ævarandi fagnaðarerindi og 
kalla þá til iðrunar —

26 En þrátt fyrir hið mikla starf 
hans, og kraftaverk, og boðun 
sannleikans með miklum a krafti 
og valdi, voru aðeins fáeinir, sem 
hlýddu á rödd hans og fögnuðu 
í návist hans, og urðu hólpnir af 
hans hendi.

27 En helg þjónusta hans meðal 
þeirra sem dánir voru, var tak-
mörkuð við hinn a stutta tíma milli 
krossfestingar hans og upprisu —

28 Og ég undraðist orð Péturs — 
þar sem hann segir, að Guðsson-
urinn hafi prédikað fyrir öndum 
í varðhaldi, sem óhlýðnast höfðu 
fyrrum, þegar langlyndi Guðs 
beið á dögum Nóa — og furðaði 
mig á hvernig honum hafði reynst 
mögulegt að prédika fyrir þessum 
öndum, og vinna nauðsynleg verk 
meðal þeirra, á svo skömmum tíma.

29  Og meðan ég undraðist 
þetta, lukust augu mín upp og 
skilningur minn a lifnaði, og ég 
sá, að Drottinn fór ekki sjálfur 
og kenndi meðal hinna ranglátu 
og óhlýðnu, sem hafnað höfðu 
sannleikanum —
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 30 a Lúk 24:49.
  b LR Myrkur, andlegt.
  c K&S 1:2.
 31 a Jes 61:2; Lúk 4:17–19.
  b LR Lýðfrelsi.
 32 a Jóh 8:21–24.
  b K&S 128:5. LR Þekking.
 33 a TA 1:4.  

LR Átrúnaður.
  b LR Helgiathafnir — 

Helgiathöfn með 
staðgengli;  

Skírn, skíra — Skírn 
fyrir dána.

  c LR Fyrirgefning synda.
  d LR Gjöf heilags anda.
 34 a LR Lokadómur.
 35 a Al 34:9–16.  

LR Fórn;  
Friðþægja, friðþæging.

  b LR Kross;  
Krossfesting.

 36 a K&S 138:57.
 37 a K&S 138:20.  

LR Uppreisn.
 38 a LR Adam.
 39 a HDP Móse 4:26.  

LR Eva.
 40 a LR Abel.
  b LR Píslarvottur, 

píslarvætti.
  c LR Set.
  d 1 Mós 5:3;  

HDP Móse 6:10.
 41 a LR Nói, patríarki í 

Biblíunni.

30 En sjá, meðal hinna réttlátu 
skipulagði hann sveitir sínar og 
tilnefndi sendiboða, klædda a krafti 
og valdi, og fól þeim að ganga 
fram og flytja ljós fagnaðarerind-
isins til þeirra, sem í b myrkri voru, 
já, til c allra anda mannanna. Og 
þannig var fagnaðarerindið boðað 
hinum dánu.

31  Og hinir útvöldu sendi-
boðar fóru og boðuðu a náðardag 
Drottins, boðuðu hinum fjötr-
uðu b frelsi, já, öllum, sem iðrast 
vildu synda sinna og taka á móti 
fagnaðarerindinu.

32 Þannig var fagnaðarerindið 
boðað þeim, sem a dáið höfðu í 
syndum sínum, án b þekkingar 
á sannleikanum eða í lögmáls-
brotum, þar eð þeir höfðu hafnað 
spámönnunum.

33 Þeim var kennd a trú á Guð, 
iðrun syndanna, b staðgengils-
skírn til c fyrirgefningar synd-
anna og d gjöf heilags anda með 
handayfirlagningu —

34 Og allar aðrar reglur fagn-
aðarerindisins, sem nauðsynlegt 
var fyrir þá að þekkja, til þess að 
reynast hæfir og a dæma mætti þá 
eftir mönnum í holdinu, en þeir 
gætu lifað eftir Guði í anda.

35  Og þannig var það gjört 

kunnugt meðal hinna dánu, jafnt 
smárra sem stórra, óréttlátra sem 
staðfastra, að endurlausn hefði 
orðið með a fórn Guðssonarins á 
b krossinum.

36 Þannig var það kunngjört, að 
lausnari okkar varði þeim tíma, 
sem hann dvaldi í andaheiminum, 
við að leiðbeina og undirbúa hina 
staðföstu anda a spámannanna, sem 
vitnað höfðu um hann í holdinu —

37 Svo að þeir gætu flutt endur-
lausnarboðin til allra hinna dánu, 
sem hann gat ekki sjálfur farið til, 
vegna a uppreisnar þeirra og lög-
málsbrota, svo að þeir fyrir helga 
þjónustu þjóna hans gætu einnig 
heyrt orð hans.

38 Á meðal hinna miklu og mátt-
ugu, sem samankomnir voru í 
þessum mikla söfnuði hinna rétt-
látu, var faðir a Adam, hinn aldni 
daganna og faðir allra —

39 Og hin dýrðlega móðir okkar 
a Eva, ásamt mörgum staðföstum 
dætrum sínum, sem lifað höfðu í 
aldanna rás og tilbeðið hinn sanna 
og lifanda Guð.

40 a Abel, fyrsta b fórnarlambið, 
var þar og bróðir hans c Set, einn 
hinna máttugu, sem var nákvæm 
d eftirmynd föður síns, Adams.

41 a Nói, sem varaði við flóðinu, 
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b Sem, hinn mikli c háprestur, d Abr-
aham, faðir hinna staðföstu, e Ísak, 
f Jakob og g Móse, hinn mikli lög-
málsgjafi Ísraels

42 Og einnig voru þar a Jesaja, 
sem boðaði með spádómi, að 
lausnarinn væri smurður til að 
græða sundurkramin hjörtu og 
boða b herteknum frelsi og c fjötr-
uðum lausn.

43 Enn fremur a Esekíel, sem sá 
í sýn dal fullan af b skrælnuðum 
beinum, er klæðast skyldu holdi 
og koma fram aftur lifandi sálir í 
c upprisu dauðra —

44 a Daníel, sem sá og sagði fyrir 
um stofnun Guðs b ríkis á síðari 
dögum, er aldrei framar skyldi 
á grunn ganga né annarri þjóð í 
hendur fengið —

45 a Elías, sem var með Móse á 
fjalli b ummyndunarinnar —

46 Og einnig var þar spámað-
urinn a Malakí, sem bar vitni 
um komu b Elía — sem Moróní 
talaði einnig um við spámann-
inn Joseph Smith, og sagði, að 
hann mundi koma áður en hinn 
mikli og ógurlegi c dagur Drott-
ins kæmi.

47  Spámaðurinn Elía skyldi 
gróðursetja í a hjörtum barnanna 
fyrirheit það, sem feðrunum var 
gefið —

48 Forboði hins mikla a verks, 
sem unnið yrði í b musterum 
Drottins í c ráðstöfun fyllingar 
tímanna, til endurlausnar hinum 
dánu, og d innsiglun barna til for-
eldra sinna, svo að öll jörðin yrði 
ekki lostin banni og gjöreydd við 
komu hans.

49 Allir þessir og margir fleiri, já, 
a spámennirnir, sem dvöldu meðal 
Nefíta og báru vitni um komu 
Guðssonarins, voru meðal hinnar 
miklu samkomu og biðu lausnar 
sinnar —

50  Því að hinir dánu höfðu 
litið á hina löngu fjarveru a anda 
sinna frá líkömum þeirra sem  
b fjötra.

51 Þessum kenndi Drottinn og 
gaf þeim a kraft til að koma fram 
eftir upprisu hans frá dauðum 
og ganga inn í ríki föður hans og 
krýnast þar b ódauðleika og c eilífu 
lífi —

52 Og halda áfram starfi sínu, 
eins og Drottinn hafði heitið, og 

 41 b LR Sem.
  c LR Háprestur.
  d 1 Mós 17:1–8.  

LR Abraham.
  e 1 Mós 21:1–5.  

LR Ísak.
  f 1 Mós 35:9–15.  

LR Jakob, sonur Ísaks.
  g LR Móse.
 42 a LR Jesaja.
  b Jes 61:1–2.
  c LR Helja.
 43 a LR Esekíel.
  b Esek 37:1–14.
  c LR Upprisa.
 44 a LR Daníel.

  b Dan 2:44–45.  
LR Ríki Guðs eða ríki 
himna.

 45 a LR Elías.
  b LR Ummyndun.
 46 a Mal 4:5–6;  

JS — S 1:36–39.  
LR Malakí.

  b K&S 110:13–15.  
LR Elía.

  c LR Síðari koma Jesú 
Krists.

 47 a K&S 128:17.
 48 a LR Sáluhjálp fyrir hina 

dánu.
  b LR Musteri, hús 

Drottins.
  c LR Ráðstöfunartími.
  d LR Fjölskylda — Eilífar 

fjölskyldur;  
Innsigli, innsiglun.

 49 a He 8:19–22.
 50 a LR Andi.
  b K&S 45:17.
 51 a 1 Kor 6:14;  

Al 40:19–21.
  b LR Ódauðlegur, 

ódauðleiki.
  c K&S 29:43.  

LR Eilíft líf.
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öðlast hlut í öllum þeim a bless-
unum, sem geymdar eru þeim, 
sem elska hann.

53 Spámaðurinn Joseph Smith 
og faðir minn Hyrum Smith, 
Brigham Young, John Taylor, Wil-
ford Woodruff og aðrir útvaldir 
andar, sem a geymdir voru til að 
koma fram í fyllingu tímanna og 
taka þátt í að leggja b grundvöllinn 
að hinu mikla verki síðari daga —

54 Þar á meðal byggingu mustera 
og framkvæmd helgiathafna þar 
inni til endurlausnar hinum a dánu, 
þeir voru einnig í andaheiminum.

55 Ég sá, að þeir voru einnig 
meðal hinna a göfugu og miklu, 
sem b útvaldir voru í upphafi til 
að verða stjórnendur í kirkju 
Guðs.

56 Jafnvel áður en þeir fædd-
ust, hlutu þeir, ásamt mörgum 
öðrum, fyrstu kennslu sína í heimi 
andanna og voru a búnir undir 
það að koma fram á þeim b tíma 
sem Drottni hentaði og vinna í 

c víngarði hans til hjálpræðis sálum 
manna.

57 Ég sá, að staðfastir a öldungar 
þessa ráðstöfunartíma halda áfram 
starfi sínu við prédikun fagnaðar-
erindis iðrunar og endurlausnar 
fyrir fórn hins eingetna sonar 
Guðs, eftir að þeir hafa yfirgefið 
hið dauðlega líf, meðal þeirra sem 
eru í b myrkri og syndafjötrum í 
hinum mikla andaheimi hinna 
dánu.

58 Hinir dánu, sem iðrast, munu 
a endurleystir fyrir hlýðni við 
b helgiathafnir Guðs húss.

59 Og eftir að þeir hafa tekið út 
refsingu fyrir brot sín og eru a laug-
aðir hreinir, munu þeir hljóta laun 
samkvæmt b verkum sínum, því 
að þeir eru erfingjar að sáluhjálp.

60 Þetta var sýnin um endur-
lausn hinna dánu, sem mér birt-
ist, og ég ber því vitni og veit, 
að þessi frásögn er a sönn, fyrir 
blessun Drottins vors og frelsara, 
Jesú Krists. Já, vissulega. Amen.

 52 a Jes 64:4; 1 Kor 2:9;  
K&S 14:7.

 53 a LR Forvígsla.
  b K&S 64:33.
 54 a LR Helgiathafnir — 

Helgiathöfn með 
staðgengli.

 55 a Abr 3:22–24.

  b LR Forvígsla.
 56 a Job 38:4–7;  

Al 13:3–7.
  b Post 17:24–27.
  c Jakob 6:2–3.  

LR Víngarður Drottins.
 57 a LR Öldungur.
  b LR Helja.

 58 a LR Endurleysa, 
endurleystur, 
endurlausn.

  b LR Helgiathafnir.
 59 a Al 5:17–22.  

LR Fyrirgefa.
  b LR Verk.
 60 a LR Sannleikur.

OPINBER YFIRLÝSING 1
Biblían og Mormónsbók kenna að einkvæni sé staðall Guðs varðandi 
hjónaband, nema að hann lýsi öðru yfir (sjá 2 Sam 12:7–8 og Jakob 2:27, 
30). Fjölkvæni var innleitt meðal meðlima kirkjunnar eftir opinberun til 
Josephs Smith snemma á fimmta tug 19. aldar (sjá kafla 132). Á tíma-
bilinu frá 1860 til níunda áratugar 19. aldar setti Bandaríkjastjórn lög, 
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sem gerði þessa trúariðkun ólöglega. Þessi lög voru að lokum staðfest af 
hæstarétti Bandaríkjanna. Eftir að hafa meðtekið opinberun, gaf Wilford 
Woodruff forseti út eftirfarandi stefnuyfirlýsingu, sem var samþykkt 
af kirkjunni sem fullgild og bindandi 6. október 1890. Þetta leiddi til 
endaloka þess að fjölkvæni væri iðkað í kirkjunni.

Til þeirra, sem málið varðar.

Í blaðafregnum, sem sendar hafa verið frá Salt Lake City í pólitískum 
tilgangi og birst hafa víða, kemur fram að Utah-nefndin í nýlegri skýrslu 
sinni til innanríkisráðherra fullyrði, að enn sé stofnað til fjölkvænis og 
að stofnað hafi verið til fjörutíu eða fleiri slíkra hjónabanda í Utah síðan 
í júní s. 1. eða á síðast liðnu ári, einnig að í almennum ræðum hafi leið-
togar kirkjunnar kennt og hvatt til áframhaldandi iðkunar fjölkvænis —

Því lýsi ég, sem forseti Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu 
því hér með allra hátíðlegast yfir, að þessar ásakanir eru rangar. Við 
hvorki kennum fjölkvæni né leyfum nokkrum að stofna til slíks. Og 
ég neita því að annaðhvort fjörutíu eða nokkur önnur tala fjölhjóna-
vígslna hafi á þessum tíma verið framkvæmd í musterum okkar eða á 
nokkrum öðrum stað á þessu landsvæði.

Eitt tilfelli hefur verið tilkynnt, þar sem aðilar segja að hjónavígsla 
hafi farið fram í Endowment húsinu í Salt Lake City vorið 1889, en 
mér hefur ekki tekist að hafa upp á því hver framkvæmdi hana. Allt 
sem gerðist í þessu máli var án minnar vitundar. Vegna þessa meinta 
atviks var Endowment húsið tafarlaust rifið niður að minni skipan.

Þar sem þingið hefur sett lög, sem banna fjölkvæni, og æðstu dóm-
stólar landsins hafa staðfest, að þau lög séu í samræmi við stjórnar-
skrána, lýsi ég yfir, að ásetningur minn er að hlýða þessum lögum og 
nota áhrif mín meðal meðlima kirkjunnar, sem ég er í forsæti fyrir, og 
fá þá til að gera hið sama.

Ekkert er það, sem ég eða samstarfsmenn mínir hafa kennt innan 
kirkjunnar á þessum tilgreinda tíma, sem hægt er með réttu að skilja 
sem uppörvun eða hvatningu til fjölkvænis. Og þegar einhver öldunga 
kirkjunnar hefur notað mál, sem mögulega mætti túlka sem slíka kenn-
ingu, hefur hann samstundis verið víttur. Og ég lýsi því nú opinberlega 
yfir, að ráðlegging mín til Síðari daga heilagra er að láta algjörlega vera 
að stofna til nokkurs þess hjúskapar, sem lög landsins banna.

WILFORD WOODRUFF
Forseti Kirkju Jesú Krists  

hinna Síðari daga heilögu.
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Lorenzo Snow forseti lagði fram eftirfarandi:

„Ég lýsi yfir, að við, sem viðurkennum Wilford Woodruff sem forseta 
Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu og hinn eina mann á jörðu 
á þessum tíma, sem hefur lykla að helgiathöfnum innsiglunar, teljum 
hann hafa fullt vald vegna stöðu sinnar til að gefa út þá opinberu yf-
irlýsingu, sem lesin hefur verið í okkar áheyrn og dagsett er 24. sept-
ember 1890. Og sem kirkja, samankomin á aðalráðstefnu, samþykkjum 
við yfirlýsingu hans varðandi fjölkvæni sem fullgilda og bindandi.“

Salt Lake City, Utah, 6. október 1890.

ÚTDRÆTTIR ÚR ÞREMUR RÆÐUM  
WILFORDS WOODRUFF FORSETA  

UM YFIRLÝSINGUNA
Drottinn mun aldrei leyfa mér eða nokkrum öðrum manni í embætti forseta þessarar kirkju 
að leiða ykkur afvega. Það er ekki með í dæminu. Það er ekki í huga Guðs. Ef ég reyndi 
það mundi Drottinn víkja mér úr sessi og svo mun hann gera við hvern þann sem reynir að 
leiða mannanna börn frá orði Guðs og frá skyldu sinni. (Sextugasta og fyrsta haustráðstefna 
kirkjunnar, mánudaginn 6. október 1890, Salt Lake City, Utah. Skráð í Deseret Evening News, 
11. október 1890, bls. 2.)

Einu gildir hver lifir eða hver deyr, eða hver er kallaður til að leiða þessa kirkju, þeir verða 
að leiða hana með innblæstri frá almáttugum Guði. Ef þeir gera það ekki þannig geta þeir 
alls ekki gert það . . . .

Ég hef fengið nokkrar opinberanir nýlega, mjög merkilegar að mínum dómi, og ég vil 
segja ykkur hvað Drottinn sagði við mig. Ég vil leiða huga ykkar að því sem sagt er í Yfir-
lýsingunni . . . .

Drottinn hefur beðið mig að spyrja Síðari daga heilaga einnar spurningar og hann sagði 
mér einnig að ef þeir vildu hlusta á það sem ég hefði að segja þeim og svara spurningunni 
sem fyrir þá er lögð, með anda og krafti Guðs, myndu þeir allir svara á sama hátt, álit þeirra 
á þessu máli yrði eins.

Spurningin er þessi: Hver er skynsamlegasta stefnan fyrir Síðari daga heilaga að taka - 
að gera tilraun til þess að halda áfram fjölkvæni, í andstöðu við þjóðarlög og í andstöðu við 
sextíu milljónir manna, sem kosta myndi upptöku á öllum musterunum og missi þeirra, og 
allar helgiathafnir þar myndu stöðvast, bæði fyrir lifendur og látna, og Æðsta forsætisráðið, 
hinir tólf og forsvarsmenn fjölskyldna kirkjunnar yrðu settir í fangelsi, upptaka yrði á per-
sónulegum eigum fólksins (en allt myndi þetta stöðva þessa iðju); eða, eftir að hafa iðkað 
þessa reglu og þjáðst vegna þess, að hætta iðkun hennar og undirgangast lögin, þannig að 
spámennirnir, postularnir og feðurnir gætu verið heima og leiðbeint fólkinu og sinnt skyldu-
störfunum í kirkjunni. Musterin héldust þá í höndum hinna heilögu og þeir gætu sinnt helgi-
athöfnum fagnaðarerindisins, bæði fyrir lifendur og látna?

Drottinn sýndi mér í sýn og opinberun nákvæmlega hvað myndi gerast ef við hættum 
ekki þessari iðkun. Ef við hefðum ekki hætt hefðuð þið enga þörf haft fyrir . . . neinn mann-
anna í þessu musteri í Logan; því allar helgiathafnirnar hefðu stöðvast alls staðar í Síon. 
Glundroði myndi ríkja með allri Ísrael og margir karlmannanna hefðu verið fangelsaðir. 
Þessir erfiðleikar hefðu lagst á alla kirkjuna og við hefðum neyðst til þess að hætta þessari 
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iðkun. Spurningin er hvort við hættum henni á þennan hátt, eins og Drottinn hefur sýnt okkur, 
og spámennirnir og postularnir yrðu frjálsir menn, og musterin í höndum fólksins, þannig 
að endurleysa megi hina dánu. Þetta fólk hefur þegar endurleyst stóran hóp úr varðhaldi 
andaheimsins, og á þá starfið að halda áfram eða stöðvast? Þetta er sú spurning sem ég legg 
fyrir Síðari daga heilaga. Þið verðið að dæma sjálf. Ég vil að þið svarið fyrir ykkur sjálf. Ég 
ætla ekki að svara henni, en ég segi ykkur að þetta er nákvæmlega sú staða sem við í heild 
hefðum verið í hefðum við ekki tekið þá stefnu sem við gerðum.

. . . Ég sá nákvæmlega hvað myndi gerast ef ekkert væri að gert. Þessi andi hefur hvílt á 
mér lengi. En ég vil segja þetta: Ég hefði látið öll musterin af hendi. Ég hefði farið í fangelsi 
sjálfur og látið alla aðra fara þangað, hefði Guð á himnum ekki boðið mér að gera það sem 
ég gerði. Og þegar stundin rann upp að mér var boðið að gera það, var það algerlega ljóst 
fyrir mér. Ég fór til Drottins og ég skrifaði það sem Drottinn sagði mér að skrifa . . . .

Ég skil þetta eftir hjá ykkur til þess að íhuga og athuga. Drottinn er að starfi með okkur. 
(Cache stikuráðstefnan, Logan, Utah, sunnudaginn 1. nóvember 1891. Skráð í Deseret Weekly, 
14. nóvember 1891.)

Nú vil ég segja ykkur hvað mér var sýnt og hvað sonur Guðs gerði í því . . . . Sem Guð 
almáttugur lifir hefði allt þetta orðið, ef Yfirlýsingin hefði ekki verið gefin. Því taldi sonur 
Guðs í eigin tilgangi best að þetta yrði kynnt kirkjunni og heiminum. Drottinn hafði ákveðið 
stofnun Síonar. Hann hafði ákveðið að þetta musteri yrði fullbyggt. Hann hafði ákveðið að 
sáluhjálp lifenda og látinna yrði veitt í þessum fjalladölum. Og almáttugur Guð ákvað að 
djöfullinn fengi ekki hindrað það. Ef þið skiljið það, þá er það aðalatriðið. (Úr ræðu sem flutt 
var á sjöttu vígsluathöfn Salt Lake musterisins í apríl 1893. Vélritað eintak af vígsluathöfninni 
í skjalasafni Sögudeildar kirkjunnar, Salt Lake City, Utah.)

OPINBER YFIRLÝSING 2
Mormónsbók kennir, að „allir séu jafnir fyrir Guði,“þar meðtaldir 
„[svartir og hvítir, ánauðugir og frjálsir, karlar og konur]“ (2 Nefí 
26:33). Í allri sögu kirkjunnar hefur fólk af öllum kynþáttum og þjóðar-
brotum í fjölmörgum löndum verið skírt og lifað sem trúfastir meðlimir 
kirkjunnar. Á æviskeiði Josephs Smith voru nokkrir svartir karlmenn, 
meðlimir kirkjunnar, vígðir til prestdæmisins. Snemma í sögu kirkj-
unnar hættu leiðtogar kirkjunnar að veita svörtum karlmönnum af 
afrískum uppruna prestdæmið. Kirkjuskrár veita ekki skýra sýn inn 
í uppruna þeirrar iðkunar. Kirkjuleiðtogar trúðu, að það þyrfti opin-
berun frá Guði til að breyta þessari hefð og leituðu leiðsagnar í bæn. 
Opinberunin kom til forseta kirkjunnar, Spencers W. Kimball, og var 
staðfest af öðrum leiðtogum kirkjunnar í Salt Lake musterinu 1. júní 
1978. Opinberunin afnam öll þau höft, sem gilt höfðu um kynþætti í 
tengingu við prestdæmið.

Til þeirra, sem málið varða:

Þann 30. september 1978, á 148. haustráðstefnu Kirkju Jesú Krists 
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hinna Síðari daga heilögu, kynnti N. Eldon Tanner, forseti og fyrsti 
ráðgjafi í æðsta forsætisráði kirkjunnar, eftirfarandi:

Snemma í júní þetta ár tilkynnti Æðsta forsætisráðið, að Spencer W. 
Kimball forseti hefði fengið opinberun um útfærslu prestdæmis- og 
musterisblessana til allra verðugra karlmeðlima kirkjunnar. Kimball 
forseti hefur beðið mig að tilkynna ráðstefnunni, að eftir að hann fékk 
þessa opinberun, sem barst honum eftir djúpa íhugun og heitar bænir 
í helgum sölum hins heilaga musteris, kynnti hann hana ráðgjöfum 
sínum, sem tóku á móti henni og samþykktu hana. Hún var síðan kynnt 
sveit postulanna tólf, sem samþykkti hana samhljóða, og þar næst kynnt 
öllum öðrum aðalvaldhöfum, sem einnig samþykktu hana samhljóða.

Kimball forseti hefur nú beðið mig að lesa þetta bréf:

8. júní 1978.
Til allra yfir- og staðarprestdæmisembættismanna Kirkju Jesú Krists 
hinna Síðari daga heilögu um allan heim:

Kæru bræður:
Þegar við höfum orðið vitni að útbreiðslunni á verki Drottins um 

jörðina, höfum við orðið þakklátir fyrir, að fólk af ýmsum þjóðum hefur 
tekið á móti boðskapnum um hið endurreista fagnaðarerindi og hefur 
sameinast kirkjunni í síauknum mæli. Þetta hefur vakið hjá okkur þrá 
eftir að veita sérhverjum verðugum meðlimi kirkjunnar öll forréttindi 
og allar blessanir, sem fagnaðarerindið hefur fram að bjóða.

Meðvitandi um þau loforð, sem fyrri spámenn og forsetar kirkjunnar 
hafa gefið, um að einhvern tíma í eilífri áætlun Guðs fái allir bræður 
okkar, sem verðugir eru, meðtekið prestdæmið, og vitandi um trúfestu 
þeirra, sem prestdæmið hefur verið haldið frá, höfum við beðið lengi og 
einlæglega vegna þessara trúu bræðra okkar, og varið mörgum stundum 
í loftsal musterisins í heitri bæn til Drottins um guðlega leiðsögn.

Hann hefur heyrt bænir okkar og með opinberun staðfest, að hinn 
löngu fyrirheitni dagur sé upp runninn, þegar sérhver trúr og verðugur 
karlmaður innan kirkjunnar fái meðtekið hið heilaga prestdæmi, ásamt 
krafti til að beita guðlegu valdi þess, og njóta með ástvinum sínum sér-
hverra blessana, sem frá því streymir, þar á meðal blessana musterisins. 
Samkvæmt þessu má vígja til prestdæmisins alla verðuga karlmeðlimi 
kirkjunnar, án tillits til kynþáttar eða hörundslitar. Prestdæmisleiðtogum 
er ráðlagt að fylgja þeirri reglu, að eiga samviskusamlega viðtal við 
alla þá, sem vígja skal til Arons- eða Melkísedeksprestdæmisins, til að 
tryggja að þeir uppfylli settar kröfur um verðugleika.

Við lýsum því yfir í fullri alvöru, að Drottinn hefur nú kunngjört 
vilja sinn um blessanir til allra barna sinna um gjörvalla jörðina, sem 
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hlýða vilja á rödd löggiltra þjóna hans og búa sig undir að meðtaka 
sérhverja blessun fagnaðarerindisins.
Yðar einlægir,

Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Æðsta forsætisráðið

Þar sem við viðurkennum Spencer W. Kimball sem spámann, sjá-
anda, opinberara og forseta Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heil-
ögu, er þess óskað, að við sem stjórnskipuð samkoma samþykkjum 
þessa opinberun sem orð og vilja Drottins. Allir sem eru samþykkir 
því, gjöri svo vel að sýna það með því að reisa hægri hönd sína. Þeir, 
sem mótfallnir eru, gefi sama merki.

Framangreind tillaga var samþykkt með öllum samhljóða atkvæðum.
Salt Lake City, Utah, 30. september 1978.
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