
Lære og Pagter 
 

AFSNIT 1 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.  Allerede før den tid 
havde Herren givet mange åbenbaringer, og samlingen af disse for offentliggørelse i bogform var et af 
hovedemnerne, der blev truffet afgørelse om på konferencen.  Se History of the Church, bind 1, side 222.   
 
1:1 Hør, o, I min kirkes folk, siger hans røst, som bor i det høje, og hvis øjne hviler på alle 
mennesker.  Ja, sandelig siger jeg:  Hør, I folk, som er langt borte, og I, som bor på øerne i havet, lyt alle. 
 
1:2 Thi sandelig, Herrens røst lyder til alle mennesker, og ingen skal kunne undfly.  Der findes intet 
øje, som ikke skal se, ej heller øre, som ikke skal høre, ej heller hjerte, som ikke skal gennembores. 
 
1:3 De genstridige skal rammes af megen sorg, thi deres uretfærdighed skal forkyndes fra 
hustagene, og deres hemmelige gerninger skal åbenbares. 
 
1:4 Og en advarselsrøst skal gå ud til alle mennesker gennem mine disciples mund, som jeg har 
udvalgt i disse sidste dage. 
 
1:5 De skal gå ud, og ingen skal kunne hindre dem; thi jeg, Herren, har befalet dem at gå. 
 
1:6 Se, dette er min fuldmagt og mine tjeneres fuldmagt og mit forord til mine befalingers bog, som 
jeg har givet dem at kundgøre for jer, o, I jordens indbyggere. 
 
1:7 Derfor, frygt og skælv, o, I folk; thi, hvad jeg, Herren, har bestemt deri, skal gå i opfyldelse. 
 
1:8 Og sandelig siger jeg jer:  Dem, der går ud med dette budskab til jordens indbyggere, er givet 
magt til at binde de vantro og genstridige, både på jorden og i himlen. 
 
1:9 Ja, sandelig, at besegle dem til den dag, da Guds vrede skal udøses uden mål over de 
ugudelige. 
 
1:10 Ja, indtil den dag, da Herren skal komme for at gengælde hvert menneske efter dets gerninger og 
tilmåle enhver med det mål, hvormed han har tilmålt sine medmennesker. 
 
1:11 Derfor lyder nu Herrens røst over hele jorden, så alle, som vil, kan høre: 
 
1:12 Bered jer, bered jer for det, som skal komme; thi Herren er nær. 
 
1:13 Og Herrens vrede er optændt; thi på himlen kredser hans sværd, og det skal slå ned på jordens 
indbyggere. 
 
1:14 Og Herrens arm skal åbenbares.  Og dagen kommer, da de, der ikke vil høre Herrens røst eller 
hans tjeneres røst, ej heller give agt på profeternes eller apostlenes ord, skal udryddes af folket. 
 
1:15 Thi de er afveget fra mine forordninger og har brudt min evige pagt. 
 
1:16 De søger ikke Herren for at indføre hans retfærdighed, men enhver vandrer på sin egen vej og 
efter sin egen guds billede, hvis billede er i verdens lignelse, og hvis væsen er en afguds væsen, som 
bliver gammelt og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store, der skal falde. 
 
1:17 Derfor har jeg, Herren, kaldt min tjener Joseph Smith jun. og talt til ham fra himlen og givet ham 
befalinger, da jeg vidste, at ulykker skulle ramme jordens indbyggere. 
 



1:18 Jeg har også givet andre befaling om at forkynde dette for verden.  Og det er altsammen sket for 
at opfylde det, som er skrevet ved profeterne. 
 
1:19 De svage i denne verden skal komme frem og nedbryde de stærke og mægtige, for at mennesket 
ikke skal gå i rette med sin næste eller fæste lid til sin arms styrke; 
 
1:20 men at enhver måtte kunne tale i Gud Herrens navn, han, som er verdens Frelser, 
 
1:21 så at tro må tiltage på jorden, 
 
1:22 og min evige pagt oprettes, 
 
1:23 så mit evangeliums fylde må forkyndes gennem de svage og ringe til jorden yderste grænser, ja, 
endog for konger og regenter. 
 
1:24 Se, jeg er Gud og har talt det.  Disse befalinger er af mig og blev givet mine tjenere i deres 
svaghed efter deres sprog, for at de måtte kunne forstå dem. 
 
1:25 Og dersom de tog fejl, at det da måtte tilkendegives dem. 
 
1:26 Og at de, når de søgte visdom, da måtte blive undervist. 
 
1:27 Og dersom de syndede, at de da måtte blive revset og omvende sig. 
 
1:28 Og når de var ydmyge, at de måtte blive styrket og velsignet fra det høje og få vejledning fra tid til 
anden. 
 
1:29 Og at min tjener Joseph Smith jun. -- efter at have modtaget nephiternes optegnelser -- måtte få 
kraft til at oversætte Mormons Bog ved Guds nåde og kraft. 
 
1:30 Og at ligeledes de, som fik disse befalinger, måtte få magt til at lægge grundvolden til denne kirke 
og bringe den ud at dunkelhed og mørke, den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade, 
hvori jeg, Herren, har velbehag.  Dette siger jeg om Kirken i almindelighed og ikke om dens enkelte 
medlemmer. 
 
1:31 Thi jeg, Herren, kan ikke se på synd med den ringeste eftergivenhed. 
 
1:32 Dog skal den, der omvender sig og holder Herrens befalinger, tilgives. 
 
1:33 Men den, som ikke omvender sig, ham skal endog fratages det lys, som han har modtaget; thi 
min Ånd skal ikke for evigt trættes med menneskene, siger Hærskarernes Herre. 
 
1:34 Og atter, sandelig siger jeg jer, o, I jorden indbyggere:  Jeg, Herren, vil kundgøre disse ting for alt 
kød. 
 
1:35 Thi hos mig er der ikke personsanseelse, og jeg vil, at alle mennesker skal vide, at den dag snart 
kommer -- selve timen er endnu ikke kommet, men er nær forhånden -- da fred skal borttages fra jorden, 
og djævelen skal have magt over sit eget rige. 
 
1:36 Men Herren vil også have magt over sine hellige og regere midt iblandt dem og komme ned til 
dom over Idumæa, eller verden. 
 
1:37 Ransag disse befalinger, thi de er sande og troværdige, og de profetier og forjættelser, som de 
indeholder, skal alle gå i opfyldelse. 
 



1:38 Hvad jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg undskylder mig ikke; og selv om himlen og jorden 
forgår, skal mit ord dog ikke forgå, men skal gå i opfyldelse, enten ved min egen røst eller mine tjeneres, 
thi det er det samme. 
 
1:39 Thi se og giv agt!  Herren er Gud, og Ånden bærer vidnesbyrd, og vidnesbyrdet er sandt, og 
sandheden består i al evighed.  Amen. 
 

AFSNIT 2 
 
De ord, som englen Moroni talte til profeten Joseph Smith, da denne befandt sig i sin faders hus i 
Manchester, New York, om aftenen den 21. september 1823.  Se History of the Church, bind 1, side 12.   
 
2:1 Se, jeg vi åbenbare jer præstedømmet ved profeten Elias' hånd, førend Herrens store og 
frygtelige dag kommer. 
 
2:2 Og han skal plante fædrenes forjættelser i børnenes hjerter, og børnenes hjerter skal vendes til 
deres fædre. 
 
2:3 Om det ikke var således, ville hele jorden blive lagt aldeles øde ved hans komme. 
 

AFSNIT 3 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i juli 1828 i Harmony, Pensylvanien, angående tabet af visse 
manuskripter af første del af Mormons Bog, som Joseph kun modstræbende havde betroet Martin Harris, 
der en kort tid havde virket som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog.  Denne åbenbaring blev 
givet gennem Urim og Tummim.  Se History of the Church, bind 1, side 21.  Sammenlign afsnit 10. 
 
3:1 Guds værk, planer og hensigter kan ikke forpurres, ej heller kan de tilintetgøres. 
 
3:2 Thi Gud vandrer ikke på krogede stier, ej heller vender han sig til højre eller venstre, afviger heller 
ikke fra det, han har sagt; derfor er hans stier rette, og hans kurs er et og samme evige kredsløb. 
 
3:3 Kom i hu, kom i hu, at det ikke er Guds værk, der forstyrres, men menneskenes gerning. 
 
3:4 Thi selv om et menneske har haft mange åbenbaringer og haft magt til at gøre mange kraftige 
gerninger, må han dog falde og pådrage sig en retfærdig Guds vrede, dersom han roser sig af sin egen 
styrke, ringeagter Guds råd og følger sin egen viljes og sine syndige lysters drift. 
 
3:5 Se, dette blev dig anbetroet, og hvor strenge var ikke dine instruktioner; og kom de forjættelser i 
hu, der blev givet dig, forudsat at du ikke overtræder dem. 
 
3:6 Og se, hvor ofte har du ikke overtrådt Guds befalinger og love og ladet dig overtale dertil af 
mennesker. 
 
3:7 Thi se, du skulle ikke have frygtet mennesker mere end Gud.  Om end menneskene tilsidesætter 
Guds råd og foragter hans ord, 
 
3:8 skulle du dog have været trofast, og han ville have udstrakt sin arm og beskyttet dig imod alle 
modstanderens gloende pile, og han ville have været med dig i hver prøvelsens stund. 
 
3:9 Se, du er Joseph, og du blev udvalgt til at udføre Herrens værk; men dersom du ikke passer på, 
vi du falde på grund af overtrædelse. 
 
3:10 Men kom i hu, at Gud er barmhjertig.  Omvend dig derfor fra det, som du har gjort, og som strider 
mod den befaling, jeg har givet dig, og da er du stadig udvalgt og er atter kaldet til arbejdet. 
 



3:11 Dersom du ikke gør det, skal du overlades til dig selv og blive som andre mennesker og ikke 
længere have oversættelsesgaven. 
 
3:12 Og da du gav det fra dig, som Gud havde givet dig kraft og indsigt til at oversætte, da overgav du 
det, der var helligt, i hænderne på en ugudelig mand, 
 
3:13 som har tilsidesat Guds råd og brudt de helligste løfter, der var blevet gjort for Gud, og som har 
forladt sig på sin egen dømmekraft og rost sig af sin egen visdom. 
 
3:14 Og dette er grunden til, at du har mistet dine forrettigheder for en tid; 
 
3:15 thi du har tilstedt, at din vejlederes råd er blevet trådt under fode fra begyndelsen. 
 
3:16 Dog skal mit værk have fremgang; thi ligesom kundskaben om Frelseren kom til verden gennem 
jødernes vidnesbyrd, således skal kundskaben om en Frelser komme til mit folk. 
 
3:17 Og til nephiterne, jakobiterne, josephiterne og zoramiterne gennem deres forfædres vidnesbyrd -- 
 
3:18 Og dette vidnesbyrd skal komme til lamaniternes, lemueliternes og ismaeliternes kundskab, de, 
som er nedsunket i vantro som følge af fædrenes ugudelighed, hvem Herren gav lov til at udrydde deres 
brødre, nephiterne, på grund af disses ugudelighed og vederstyggeligheder. 
 
3:19 Og netop i dette øjemed er disse plader blevet bevaret, som indeholder disse optegnelser, at 
Herrens forjættelser, som han gav sig folk, må gå i opfyldelse, 
 
3:20 nemlig, at lamaniterne måtte komme til kundskab om deres fædre, kende Herrens forjættelser, tro 
evangeliet, forlade sig på Jesu Kristi fortjeneste og blive forherliget gennem tro på hans navn og blive 
frelst gennem omvendelse.  Amen. 
 

AFSNIT 4 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til faderen Joseph Smith sen. i februar 1829 i Harmony, 
Pensylvanien. 
 
4:1 Se, nu er et vidunderligt værk ved at komme frem blandt menneskenes børn. 
 
4:2 Se derfor til, o, I, der indtræder i Guds tjeneste, at I tjener ham af jeres hele hjerte, sjæl, sind og 
styrke, så I kan stå ulastelige for Gud på den yderste dag. 
 
4:3 Dersom I derfor ønsker at tjene Gud, da er I kaldet til arbejdet. 
 
4:4 Thi se, marken er allerede hvid til høsten, og se, den, der bruger seglen med hele sin styrke, 
samler et forråd, så han ikke omkommer, men sikrer sin sjæl frelse. 
 
4:5 Og tro, håb, barmhjertighed og kærlighed og med øjet alene henvendt på Guds ære gør ham 
skikket til dette værk. 
 
4:6 Kom tro, dyd, kundskab, mådehold, tålmodighed, broderlig kærlighed, gudsfrygt, gavmildhed, 
ydmyghed og flid i hu. 
 
4:7 Bed, så skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer.  Amen. 
 

AFSNIT 5 
 



Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i marts 1829.  til dåben; men 
da ingen på daværende tidspunkt havde fuldmagt til at forrette denne forordning, bliver tålmodig venten 
anbefalet. 
 
5:1 Se, jeg siger dig, da min tjener Martin Harris har forlangt et vidnesbyrd af mig om, at du, min 
tjener Joseph Smith jun., virkelig har de plader, om hvilke du har vidnet og sagt, at du har modtaget dem 
af mig. 
 
5:2 Se, dette skal du sige til ham:  Den, der talte med mig, sagde til mig:  Jeg, Herren, er Gud og har 
givet dig, min tjener Joseph Smith jun., disse ting og befalet dig at stå som vidne om dem. 
 
5:3 Og jeg har ladet dig indgå en pagt med mig om ikke at vise dem til nogen med undtagelse af 
sådanne personer, som jeg har befalet dig; thi du har ikke anden magt over dem, end den, jeg giver dig. 
 
5:4 Du har fået gaven til at oversætte pladerne, og denne gave er den første, jeg har givet dig.  Jeg 
har forbudt dig at tragte efter nogen anden gave, førend min hensigt med denne er nået; thi jeg vi ikke 
skænke dig nogen anden gave, førend oversættelsen er færdig. 
 
5:5 Sandelig siger jeg dig:  Ve jordens indbyggere, dersom de ikke vil lytte til mine ord. 
 
5:6 Thi du skal senere blive ordineret til at gå ud og forkynde mine ord for menneskenes børn. 
 
5:7 Se, dersom de ikke vil tro mine ord, vil de heller ikke tro dig, min tjener Joseph, selv om det var 
muligt for dig at vise dem alle de ting, som jeg har betroet dig. 
 
5:8 O, denne vantro og hårdnakkede slægt!  Min vrede er blusset op imod dem. 
 
5:9 Se, sandelig siger jeg dig, de ting, som jeg har betroet dig, min tjener Joseph, har jeg forbeholdt 
mig i en viis hensigt, og det skal forkyndes for kommende slægter. 
 
5:10 Men denne slægt skal modtage mit ord gennem dig. 
 
5:11 Og til dit vidnesbyrd skal føjes tre af mine tjeneres vidnesbyrd, hvem jeg vil kalde og beskikke, og 
hvem jeg vil vise disse ting, og de skal gå ud med mine ord, som er givet gennem dig. 
 
5:12 Ja, de skal vide med vished, at disse ting er sande; thi fra himlen vil jeg forkynde dem det. 
 
5:13 Jeg vi give dem magt til at beskue og se disse ting, som de er. 
 
5:14 Og jeg vil ikke give nogen anden i denne slægt magt til at modtage samme vidnesbyrd i denne 
min kirkes opkomst, hvor den kommer ud af ørkenen, så skøn som månen og så klar som solen og 
frygtindgydende som en hær under faner. 
 
5:15 Og tre vidners vidnesbyrd om mit ord vil jeg udsende. 
 
5:16 Og se, enhver, der tror på mine ord, vil jeg besøge med min Ånds åbenbarelse, og de skal blive 
født af mig, nemlig af vand og ånd. 
 
5:17 Men du må endnu vente en liden tid; thi du er endnu ikke ordineret. 
 
5:18 Og deres vidnesbyrd skal ligeledes gå ud til denne slægts fordømmelse, dersom den forhærder 
sit hjerte derimod. 
 
5:19 Thi en ødelæggende plage skal komme over jordens indbyggere, og dersom menneskene ikke 
omvender sig, skal plager udgydes over dem, indtil jorden bliver tom og dens indbyggere udryddet og 
aldeles tilintetgjort ved min tilkommelses herlige åbenbarelse. 



 
5:20 Se, jeg siger dig dette, ligesom jeg også forudsagde Jerusalems ødelæggelse for folket; og mit 
ord skal også denne gang gå i opfyldelse, som det hidtil er blevet opfyldt. 
 
5:21 Og nu befaler jeg dig, min tjener Joseph, at omvende dig og at vandre oprigtigere for mig og ikke 
mere give efter for menneskenes overtalelser. 
 
5:22 Vær standhaftig i at holde de befalinger, som jeg har givet dig.  Og dersom du gør det, giver jeg 
dig det evige liv, om du end skulle lide døden. 
 
5:23 Og nu taler jeg igen til dig, min tjener Joseph, angående den mand, der ønsker vidnesbyrdet. 
 
5:24 Se, jeg siger ham, at han ophøjer sig og ydmyger sig ikke for mig; men dersom han af et oprigtigt 
hjerte vil ydmyge sig og bøje sig for mig i kraftig bøn og tro, da vil jeg tilstede ham et syn af det, han 
begærer. 
 
5:25 Og da skal han sige til folket af dette slægtled:  Se, jeg har set det, som Herren har vist Joseph 
Smith jun.; og jeg ved for vist, at det er sandt; thi jeg har set det, og det er blevet vist mig ved Guds og 
ikke ved menneskers kraft. 
 
5:26 Og jeg, Herren, befaler ham, min tjener Martin Harris, at han ikke skal sige mere til dem 
angående det end dette:  Jeg har set det, og det er blevet vist mig ved Guds kraft, og det er de ord, han 
skal sige. 
 
5:27 Men dersom han fornægter det, så bryder han den pagt, som han tidligere har gjort med mig, og 
se, da er han fordømt. 
 
5:28 Og om han ikke ydmyger sig og bekender overfor mig den uret, han har begået, og indgår en 
pagt med mig om at holde mine befalinger og tro på mig, se, da siger jeg ham, at han ikke skal få noget 
at se; thi jeg vil da ikke vise ham de ting, som jeg har talt om. 
 
5:29 Og dersom det er tilfældet, befaler jeg dig, min tjener Joseph, at du skal sige til ham, at han ikke 
skal gøre mere eller besvære mig mere angående denne sag. 
 
5:30 Og i dette tilfælde, se, da siger jeg dig, Joseph, at når du har oversat nogle flere sider, skal du 
holde op en tid, til jeg atter siger til, og da kan du igen oversætte. 
 
5:31 Og om du ikke gør dette, se, da skal du ikke mere have oversættelsesgaven, og jeg vil fratage 
dig det, som jeg har betroet i dine hænder. 
 
5:32 Og da jeg kan forudse, at man vil ligge på lur for at ombringe dig, ja, jeg forudser, at dersom min 
tjener Martin Harris ikke ydmyger sig og modtager et vidnesbyrd af mig, vil han falde i overtrædelse, 
 
5:33 og at der er mange, der ligger på lur for at udrydde dig af jorden, har jeg givet dig disse 
befalinger, for at dine dage måtte blive forlænget. 
 
5:34 Ja, af den grund har jeg sagt til dig:  Hold op og vær stille, indtil jeg befaler dig, og jeg vil 
tilvejebringe midler, hvorved du kan udføre, hvad jeg har befalet dig. 
 
5:35 Og dersom du er tro i at holde mine befalinger, skal du blive ophøjet på den yderste dag.  Amen. 
 

AFSNIT 6 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 1829.  
Oliver Cowdery begyndte sit arbejde som skriver ved oversættelsen af Mormons Bog d.  7. april 1829.  
Han havde allerede modtaget en guddommelig kundgørelse, der forsikrede ham om sandheden af 



Josephs vidnesbyrd angående pladerne, hvorpå Mormons Bog var indgraveret.  Joseph spurgte Herren 
gennem Urim og Tummim og modtog dette svar.  Se History of the Church, bind 1, side 32-35. 
 
6:1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn. 
 
6:2 Se, jeg er Gud.  Giv agt på mit ord, der er levende og kraftigt og skarpere end et tveægget sværd 
og trænger igennem, indtil det deler led såvel som marv; giv derfor agt på mine ord. 
 
6:3 Se, marken er allerede hvid til høsten; derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen med al 
kraft og høste, medens det er dag, så han kan samle sig evig frelse for sin sjæl i Guds rige. 
 
6:4 Ja, den, som vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud. 
 
6:5 Derfor, dersom I beder, skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer. 
 
6:6 Og nu, da I har bedt, se, så siger jeg jer:  Hold mine bud og søg at fremme og grundfæste Zions 
sag. 
 
6:7 Tragt ikke efter rigdom, men efter visdom, og se, Guds hemmeligheder skal blive udfoldet for jer, 
og da vil I være rige.  Se, den, der ejer det evige liv, er rig. 
 
6:8 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  Alt, hvad I begærer af mig, skal gives jer, og dersom I vil, skal I 
blive er redskab til at gøre meget godt i denne slægt. 
 
6:9 Tal ikke andet end omvendelse til denne slægt, hold mine bud og hjælp til med at fremme mit 
værk i overensstemmelse med mine bud, og I skal blive velsignet. 
 
6:10 Se, du har en gave, og velsignet er du på grund af den gave.  Kom i hu, at den er hellig og 
kommer fra oven. 
 
6:11 Og dersom du vil forske, så skal du lære at kende hemmeligheder, som er store og vidunderlige.  
Derfor skal du bruge din gave til at udforske det, der er skjult og føre mange til kundskab om sandheden, 
ja, overbevise dem om deres vejs vildfarelse. 
 
6:12 Gør ikke din gave bekendt for nogen, der ikke har samme tro som du.  Driv ikke spøg med hellige 
ting. 
 
6:13 Om du vil gøre det gode og holde trofast ud til enden, skal du blive frelst i Guds rige, hvad der er 
den største af alle Guds gaver; thi der findes ingen større gave end frelsens gave. 
 
6:14 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Velsignet er du, for hvad du har gjort; thi du har søgt vejledning 
hos mig, og se, du har fået min Ånds belæring, så ofte som du har begæret det.  Havde det ikke været 
så, ville du ikke være kommet der, hvor du nu er. 
 
6:15 Se, du ved, du har søgt vejledning hos mig, og at jeg har oplyst din forstand, og jeg siger dig 
dette, for at du kan vide, at du er blevet oplyst gennem sandhedens ånd. 
 
6:16 Ja, jeg siger dig dette, for at du kan vide, at ingen uden Gud kender dine tanker og dit hjertes 
hensigter. 
 
6:17 Jeg siger dig det som et vidnesbyrd om, at de ord eller det værk, som du har skrevet, er sandhed. 
 
6:18 Vær derfor flittig, stå min tjener Joseph trolig bi i alle vanskeligheder, han måtte komme i for 
ordets skyld. 
 



6:19 Mind ham om hans fejl og tag imod formaning af ham.  Vær tålmodig, alvorlig og mådeholden.  
Hav tålmodighed, tro, håb, og kærlighed. 
 
6:20 Se, du er Oliver, og jeg har talt til dig, fordi du har ønsket det.  Gem derfor disse ord i dit hjerte.  
Vær tro og nidkær i at holde Guds bud, og jeg vil slutte dig i min kærligheds arme. 
 
6:21 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn.  Jeg er den, der kom til mine egne, og mine egne modtog 
mig ikke.  Jeg er lyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke. 
 
6:22 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at dersom du ønsker mere vidnesbyrd, så kom den nat i hu, da 
du råbte til mig i dit hjerte for at få sandheden om disse ting at vide. 
 
6:23 Gød jeg ikke fred i din sjæl med henblik på denne sag?  Hvad større vidnesbyrd kan du have end 
Guds vidnesbyrd? 
 
6:24 Og se, du har fået et vidnesbyrd; thi når jeg har fortalt dig det, som intet andet menneske kender, 
har du da ikke fået et vidnesbyrd? 
 
6:25 Og se, jeg skænker dig en gave, dersom du ønsker den af mig, nemlig at oversætte, som min 
tjener Joseph. 
 
6:26 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at der findes optegnelser, som indeholder meget af mit 
evangelium, men som er blevet holdt tilbage på grund af folkets ugudelighed. 
 
6:27 Og nu befaler jeg dig, at dersom du nærer ønske om at gøre det gode -- et ønske om at samle 
dig skatte i himlen -- da skal du være behjælpelig med, ved din gave, at bringe de dele af mine hellige 
skrifter, som har været skjult på grund af ugudelighed, frem i lyset. 
 
6:28 Og se, nu giver jeg dig og ligeledes min tjener Joseph denne gaves nøgler, der skal bringe dette 
værk frem i lyset; og ved to eller tre vidners mund skal hvert ord stadfæstes. 
 
6:29 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  Om de forkaster mine ord og den del af mit evangelium og værk, 
så er I dog velsignede; thi de kan ikke gøre mere mod jer, end de har gjort imod mig. 
 
6:30 Og om de gør imod jer, som de har gjort imod mig, velsignede er I, thi I skal bo hos mig i 
herlighed. 
 
6:31 Men dersom de ikke forkaster mine ord, der skal blive stadfæstet ved det vidnesbyrd, som skal 
gives, da er de velsignede, og da skal I glæde jer over frugten af jeres arbejde. 
 
6:32 Sandelig, sandelig siger jeg jer, ligesom jeg sagde til mine disciple:  Hvor to eller tre er forsamlet i 
mit navn for at tage stilling til en sag, dér vil jeg være midt ibland dem, og således vil jeg være midt 
iblandt jer. 
 
6:33 Frygt ikke for at gøre det gode, mine sønner, thi hvad I sår, skal I også høste; thi dersom I derfor 
sår det gode, skal I også høste det gode som belønning derfor. 
 
6:34 Frygt derfor ikke, lille hjord!  Gør godt!  Lad jord og helvede forene sig imod dig; thi dersom I er 
bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd. 
 
6:35 Se, jeg fordømmer jer ikke; gå bort og synd ikke mere.  Udfør med alvor det arbejde, jeg har 
befalet jer. 
 
6:36 Vend alle jeres tanker mod mig.  Tvivl ikke, frygt ikke. 
 



6:37 Betragt sårene i min side og naglegabene i mine hænder og fødder; vær tro; hold mine bud, og I 
skal arve himmeriges rige.  Amen. 
 

AFSNIT 7 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 1829, da 
de gennem Urim og Tummim spurgte, om Johannes, den elskede discipel, endnu var på jorden eller var 
død.  Åbenbaringen er den oversatte ordlyd af en beretning, som Johannes selv nedskrev på pergament 
og skjulte.  Se History of the Church, bind 1, side 35, 36. 
 
7:1 Og Herren sagde til mig:  Johannes, min elskede, hvad ønsker du?  Bed om hvad du vil, og det 
skal gives dig. 
 
7:2 Og jeg sagde til ham:  Herre, giv mig magt over døden, så jeg må leve og bringe sjæle til dig. 
 
7:3 Og Herren sagde til mig:  Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Da du har begæret dette, skal du 
forblive, til jeg kommer i min herlighed, og du skal profetere for nationer, slægter, tungemål og folk. 
 
7:4 Og af den grund sagde Herren til Peter:  Om jeg vil, at han skal forblive, til jeg kommer, hvad 
angår det dig?  Thi han begærede af mig, at han måtte bringe sjæle til mig, men du begærede, at du 
snart måtte komme til mig i mit rige. 
 
7:5 Jeg siger dig, Peter, det var et godt ønske; men min elskede bad om, at han måtte gøre mere og 
udføre et større værk blandt menneskene, end han hidtil har gjort. 
 
7:6 Ja, han har påtaget sig et større værk; derfor vil jeg gøre ham som et luende ildskær og som en 
tjenende engel.  Han skal betjene dem, der bor på jorden, og som skal arve salighed. 
 
7:7 Jeg vil lade dig betjene ham og din broder Jakob; og jer tre vil jeg give denne magt og dette 
embedes nøgler, indtil jeg kommer. 
 
7:8 Sandelig siger jeg jer:  I skal begge få, hvad I har begæret; thi I glæder jer begge over det, som I 
har begæret. 
 

AFSNIT 8 
 
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony.  Pensylvanien, i april 
1829.  Under oversættelsen af Mormons Bog ønskede Oliver, der fortsat virkede som skriver og nedskrev 
ordlyden, som profeten dikterede ham, at blive udstyret med oversættelsesgaven.  Herren besvarede 
hans bøn ved at give denne åbenbaring. 
 
8:1 Oliver Cowdery, sandelig, sandelig siger jeg dig:  Så vist som Herren, din Gud og Forløser, lever, 
skal du få kundskab om alt, hvad du beder om i tro og med et oprigtigt hjerte; og når du tror, skal du få 
kundskab om de graverede, gamle optegnelser, der indeholder de dele af mine skrifter, om hvilke der er 
blevet talt gennem min Ånds åbenbarelse. 
 
8:2 Ja, se, jeg vil tale til dig i din sjæl og i dit hjerte gennem den Helligånd, der skal komme over dig, 
og som skal bo i dit hjerte. 
 
8:3 Se, dette er åbenbaringens Ånd, den Ånd, ved hvilken Moses førte Israels børn gennem Det røde 
Hav på tør bund. 
 
8:4 Dette er altså din gave.  Benyt den, og velsignet er du; thi den skal fri dig af dine fjenders 
hænder, de, som ellers ville slå dig ihjel og fordærve din sjæl. 
 
8:5 O, kom disse ord i hu og hold mine bud.  Husk på, at det er din gave. 



 
8:6 Men dette er ikke den eneste gave, du har; thi du har en anden gave, som er Arons gave.  Se, 
den har oplyst dig om mange ting. 
 
8:7 Se, der er ingen anden kraft end Guds kraft, der kan bevirke, at Arons gave forbliver hos dig. 
 
8:8 Tvivl derfor ikke; thi det er Guds gave, og du skal holde den i dine hænder og gøre vidunderlige 
gerninger.  Og ingen magt skal være i stand til at tage den fra dig; thi det er Guds værk. 
 
8:9 Og hvad end du derfor beder mig om at gøre i kraft af dette, det vil jeg gøre for dig, og du skal få 
kundskab derom. 
 
8:10 Kom i hu, at uden tro kan du intet gøre, bed derfor i tro.  Driv ikke spøg med disse ting; bed ikke 
om det, som du ikke bør bede om. 
 
8:11 Bed om, at du må forstå Guds hemmeligheder, at du må kunne oversætte og drage lærdom af 
alle disse gamle optegnelser, som har været skjult, og som er hellige; og efter din tro skal det ske dig. 
 
8:12 Se, det er mig, som har talt det, og jeg er den samme, der talte til dig fra begyndelsen.  Amen. 
 

AFSNIT 9 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i april 
1829.  Oliver formanes til at være tålmodig og opfordres til for nærværende at stille sig tilfreds med at 
nedskrive oversætterens ord og ikke selv forsøge at oversætte. 
 
9:1 Se, jeg siger dig, min søn, at da du ikke oversatte, som du begærede af mig, og atter begyndte at 
skrive for min tjener Joseph Smith jun., så vil jeg, at du skal fortsætte dermed, indtil du har afsluttet denne 
optegnelse, som jeg har betroet ham. 
 
9:2 Og se, siden har jeg andre optegnelser, og jeg vil give dig magt til at bistå med oversættelsen 
deraf. 
 
9:3 Vær tålmodig, min søn; thi det er visdom for mig, og det er ikke formålstjenligt, at du oversætter 
for nærværende tid. 
 
9:4 Se, det, du er kaldet til, er at skrive for min tjener Joseph. 
 
9:5 Og se, grunden til, at jeg berøvede dig gaven til at oversætte var den, at du ikke vedblev, som du 
havde begyndt, da du påbegyndte oversættelsen. 
 
9:6 Knur ikke, min søn; thi det er visdom for mig, at jeg har handlet således mod dig. 
 
9:7 Se, du har ikke forstået det ret.  Du har troet, at jeg ville give dig, uden at du selv gjorde dig 
nogen anstrengelse, blot du bad. 
 
9:8 Men se, jeg siger dig:  Du må udtænke det i dit eget sind, og da må du adspørge mig, om det er 
rigtigt; og dersom det er rigtigt, vil jeg bevirke, at dit hjerte brænder i dig, og derved skal du fornemme, at 
det er rigtigt. 
 
9:9 Men er det ikke rigtigt, skal du ikke have sådan følelse, men dine tanker skal være så uklare, at 
du glemmer det, der var urigtigt.  Derfor kan du ikke skrive det, der er helligt, uden det bliver givet dig af 
mig. 
 
9:10 Havde du vidst dette, havde du kunnet oversætte; dog er det ikke formålstjenligt, at du oversætter 
nu. 



 
9:11 Se, det var formålstjenligt, da du begyndte, men du frygtede, og tiden er forpasset, og det er ikke 
mere formålstjenligt. 
 
9:12 Ser du ikke, at jeg har givet min tjener Joseph tilstrækkelig styrke, hvorved det bliver opvejet?  Og 
jeg har ikke fordømt nogen af jer. 
 
9:13 Gør det, jeg har befalet dig, og det vil gå dig vel.  Vær tro og giv ikke efter for nogen fristelse. 
 
9:14 Vær standhaftig i den gerning, hvortil jeg har kaldet dig, og ikke et hår skal tabes af dit hoved, og 
du skal blive ophøjet på den yderste dag.  Amen. 
 

AFSNIT 10 
 
Åbenbaring, givet til Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i sommeren 1828.  Herren underretter heri 
profeten Joseph Smith om de ændringer, som ugudelige mennesker har foretaget i de første 116 
manuskriptsider i Mormons Bog, som Martin Harris, til hvem arkene midlertidigt var blevet betroet, havde 
mistet.  Sammenlign afsnit 3.  Se History of the Church, bind 1, side 21-23.  Den ondsindede plan var at 
afvente den forventede nye oversættelse af den oprindelige del, der var blevet stjålet, og så latterliggøre 
oversætteren ved at påvise de uoverensstemmelser, der var fremkommet ved ændringerne.  At denne 
skændige plan var blevet undfanget af djævelen og var Herren bekendt, endog da Mormon, den gamle 
nephitiske historieskriver, foretog en forkortelse af de forefundne plader, vises i Mormons Bog.  Se 
Mormons Ord 3-7. 
 
10:1 Se, nu siger jeg dig:  Eftersom du overlod de skrifter, som du fik magt til at oversætte gennem 
Urim og Tummim i en ugudelig mands hænder, har du mistet dem. 
 
10:2 Og på samme tid mistede du også din gave, og dit sind blev formørket. 
 
10:3 Men nu har du dog fået den igen, se derfor til, at du forbliver trofast og bliv ved, indtil du har 
oversat den øvrige del af oversættelsen, som du har påbegyndt. 
 
10:4 Gå ikke hurtigere frem og arbejd ikke mere på oversættelsen, end dine kræfter og evner tillader 
dig, men vær flittig til enden. 
 
10:5 Bed altid, så du må vinde sejr, ja, så at du kan overvinde Satan og slippe ud af hænderne på 
Satans tjenere, der understøtter hans værk. 
 
10:6 Se, de har forsøgt at tilintetgøre dig.  Ja, selv den mand, du stolede på, har forsøgt at tilintetgøre 
dig. 
 
10:7 Og derfor sagde jeg, at han var et ugudeligt menneske; thi han har forsøgt at borttage det, der 
var betroet dig.  Han har også forsøgt at tilintetgøre din gave. 
 
10:8 Og da du har overladt det skrevne i hans hænder, se, så har ugudelige mennesker taget det fra 
dig. 
 
10:9 Du har altså overdraget det, der er helligt, til ugudelighed. 
 
10:10 Og se, Satan har indgivet dem det i hjertet at forandre de ord, du har ladet skrive, eller som du 
har oversat, og som er udgået af dine hænder. 
 
10:11 Og se, jeg siger dig:  Da de har forandret ordene, giver de en anden mening end den, du har 
oversat og ladet skrive. 
 
10:12 Og således har djævelen forsøgt at lægge en listig plan for at tilintetgøre dette værk. 



 
10:13 Thi han har indgivet dem i hjertet, at de skulle gøre dette for at kunne udsprede den løgn, at de 
havde fanget dig i de ord, som du foregav at oversætte. 
 
10:14 Sandelig siger jeg dig, at jeg ikke vil tillade Satan at udføre sin onde plan. 
 
10:15 Thi se, han har indgivet dem i hjertet, at de skulle forlede dig til at friste Herren din Gud ved at 
bede om en ny oversættelse. 
 
10:16 Og se, de siger og tænker i deres hjerte:  Vi vil se, om Gud har givet ham magt til at oversætte; 
om så er, vil han give ham den magt en gang til. 
 
10:17 Og dersom Gud giver ham den magt en gang til, eller om han oversætter igen -- eller med andre 
ord, dersom han frembringer de samme ord, se, da har vi de samme hos os og har forandret dem. 
 
10:18 Og de vil da ikke stemme overens, og vi vil sige, at hans ord er løgn, og at han ingen magt eller 
gave ejer. 
 
10:19 Således vi vi tilintetgøre ham og hans værk, og vi vil gøre det, for at vi ikke til slut skal 
beskæmmes, men at vi kan blive æret af verden. 
 
10:20 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Satan har stor indflydelse på deres hjerte.  Han ægger dem til at 
øve ondt mod det gode. 
 
10:21 Og deres hjerter er fordærvede og fulde af ugudelighed og vederstyggeligheder, og de elsker 
mørket mere end lyset, fordi deres gerninger er onde; derfor vil de ikke bede til mig. 
 
10:22 Satan opægger dem for at føre deres sjæle til fordærvelse. 
 
10:23 Og således har han lagt en listig plan og tror, at han kan tilintetgøre Guds værk; men jeg vil 
kræve dette af deres hænder, og det skal blive dem til skam og fordømmelse på dommens dag. 
 
10:24 Ja, han opægger deres hjerte til vrede mod dette værk 
 
10:25 og siger til dem:  Bedrag og vær på vagt, så I kan tilintetgøre det; se, det skader ikke jer.  Således 
smigrer han dem og siger, at det ikke er nogen synd at lyve, om man gør det for dermed at gribe et andet 
menneske i løgn, for at det kan tilintetgøres. 
 
 
10:26 Således smigrer han dem og fører dem til sig, indtil han drager deres sjæl ned i helvede og 
fanger dem i deres egen snare. 
 
10:27 Og således går han op og ned, frem og tilbage på jorden og søger at fordærve menneskenes 
sjæle. 
 
10:28 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Ve den, der lyver for at bedrage, fordi han formoder, at en 
anden lyver for at bedrage; thi sådanne skal ikke undfly Guds dom. 
 
10:29 Se, de har forandret disse ord, fordi Satan siger til dem:  Han har bedraget jer!  Og således lokker 
han dem til at gøre uret og få dig til at friste Herren din Gud. 
 
10:30 Se, jeg siger dig, at du skal ikke igen oversætte de ord, der er kommet dig af hænde. 
 
10:31 Thi se, de skal ikke få lov til at fuldbyrde deres onde planer med deres løgn mod disse ord.  Thi 
se, dersom du skulle skrive de samme ord om igen, ville de dog sige, at du har løjet, at du har foregivet at 
kunne oversætte, men at du har modsagt dig selv. 



 
10:32 Og se, de ville offentliggøre det, og Satan ville forhærde menneskenes hjerter og opægge dem til 
vrede imod dig, så de ikke vil tro mine ord. 
 
10:33 Således tænker Satan at kunne overvælde dit vidnesbyrd i denne slagt, for at værket ikke skal 
have fremgang i denne slægt. 
 
10:34 Men se, her er visdom, og selv om jeg åbenbarer dig visdom og giver dig befaling om, hvad du 
skal gøre med hensyn til disse ting, skal du ikke vise verden det, førend du har afsluttet oversættelsen. 
 
10:35 Vær ikke forundret over, at jeg sagde til dig:  Her er visdom, vis det ikke til verden; thi jeg sagde, 
vis det ikke til verden, for at du kan blive bevaret. 
 
10:36 Se, jeg siger ikke, at du ikke skal vise det til de retfærdige. 
 
10:37 Men da du ikke altid kan afgøre, hvem der er retfærdig, eller til enhver tid skelne de ugudelige fra 
de retfærdige, så siger jeg dig:  Ti stille dermed, indtil jeg anser det for passende at gøre verden bekendt 
med alle ting angående denne sag. 
 
10:38 Og nu, sandelig siger jeg dig, at en beretning om det, du har skrevet, og som du lod slippe ud af 
hænderne på dig, er indgraveret på Nephis plader. 
 
10:39 Ja, og du erindrer også, der blev sagt i samme skrift, at der fandtes en udførligere beretning om 
disse ting på Nephis plader. 
 
10:40 Og da nu den beretning, der er indgraveret på Nephis plader, er meget udførligere angående de 
ting, som jeg i min visdom ville bringe til menneskenes kundskab gennem denne beretning, 
 
10:41 skal du oversætte skrifttegnene på Nephis plader, til du kommer til kong Benjamins regering, eller 
til du kommer til det, som du har i behold. 
 
10:42 Og se, du skal udgive det som Nephis optegnelse, og således vil jeg beskæmme dem, der har 
forandret mine ord. 
 
10:43 Jeg kan ikke tillade dem at tilintetgøre mit værk; ja, jeg vil vise dem, at min visdom er større end 
djævelens list. 
 
10:44 Se, de har blot en del eller en forkortelse af Nephis beretning. 
 
10:45 Se, der er mange ting indgraveret på Nephis plader, der kaster større lys over mit evangelium; 
derfor er det i overensstemmelse med min visdom, at du oversætter første del af Nephis optegnelser og 
udgiver dem i dette værk. 
 
10:46 Og se, det øvrige af dette værk indeholder alle de dele af mit evangelium, som mine hellige 
profeter, ja, og ligeså mine disciple, bad mig i deres bønner lade komme frem til dette folk. 
 
10:47 Og jeg sagde til dem, at der skulle gives dem efter deres tro i deres bønner. 
 
10:48 Ja, og de troede, at mit evangelium, som jeg gav dem at prædike på deres tid, skulle komme til 
deres brødre, lamaniterne, og til alle, der ved deres frafald var blevet lamaniter. 
 
10:49 Men dette er ikke alt -- de troede også, når de bad, at dette evangelium skulle forkyndes for 
andre nationer, som eventuelt kunne komme i besiddelse af dette land. 
 
10:50 Og således efterlod de gennem deres bønner en velsignelse over dette land, at hver den, der i 
dette land ville tro på dette evangelium, skulle have evigt liv. 



 
10:51 Og at det måtte blive frit for alle, hvilken nation, slægt, tungemål eller folk, de end tilhørte. 
 
10:52 Og se, i overensstemmelse med deres tro i deres bønner vil jeg bringe denne del af mit 
evangelium til mit folks kundskab.  Se, jeg bringer det ikke frem for at tilintetgøre det, som de allerede har 
modtaget, men for at opbygge det. 
 
10:53 Og derfor har jeg sagt, at dersom denne slægt ikke forhærder sit hjerte, vil jeg opbygge min kirke 
blandt den. 
 
10:54 Dette siger jeg ikke for at ødelægge min kirke, men for at opbygge den. 
 
10:55 Derfor behøver de, som tilhører min kirke, ikke at frygte; thi sådanne skal arve himmeriges rige. 
 
10:56 Men de, som ikke frygter mig eller holder mine bud, men bygger egne kirker for vindings skyld, ja, 
alle, der handler ugudeligt og opbygger djævelens rige, sandelig, sandelig siger jeg dig, at det er dem, 
som jeg vil forurolige og få til at skælve og bæve i deres indre. 
 
10:57 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn.  Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig. 
 
10:58 Jeg er lyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke. 
 
10:9 Jeg er den, som sagde til mine disciple:  Jeg har andre får, som ikke hører til denne fold.  Og der 
var mange, som ikke forstod mig. 
 
10:60 Men jeg vil vise dette folk, at jeg havde andre får, og at de var en gren af Jakobs hus. 
 
10:61 Og jeg vil bringe de vidunderlige gerninger, som de gjorde i mit navn, frem i lyset. 
 
10:62 Ja, jeg vil også bringe mit evangelium, som det blev prædiket for dem, frem i lyset, og se, de skal 
ikke forkaste det, som du har modtaget, men opbygge det og åbenbare det sande indhold af min lære, ja, 
den eneste lære, der er af mig. 
 
10:63 Og jeg gør dette for at stadfæste mit evangelium, så at der ikke skal findes så megen strid.  Ja, 
Satan opægger folkets hjerte til strid angående mine læresætninger, og heri begår de fejl; thi de fordrejer 
skriften og forstår den ikke. 
 
10:64 Derfor vil jeg klarlægge denne store hemmelighed for dem. 
 
10:65 Thi se, jeg vil samle dem, ligesom en høne samler sine kyllinger under vingerne, dersom de ikke 
forhærder deres hjerte. 
 
10:66 Ja om de vil, kan de komme og uhindret drikke af livets vand. 
 
10:67 Se, dette er min lære:  Hver og en, som omvender sig og kommer til mig, tilhører min kirke. 
 
10:68 Den, der lærer mere eller mindre en dette, er ikke af mig, men imod mig.  Derfor tilhører han ikke 
min kirke. 
 
10:69 Og se nu, den, der er af min kirke og vedbliver at tilhøre den til enden, vil jeg grundfæste på min 
klippe, og helvedes porte skal ikke få overhånd over ham. 
 
10:70 Kom nu hans ord i hu, som er verdens liv og lys, din Forløser, din Herre og din Gud.  Amen. 
 

AFSNIT 11 
 



Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til broderen Hyrum Smith i Harmony, Pensylvanien, i 
maj 1829.  Denne åbenbaring blev modtaget gennem Urim og Tummim som svar på Josephs påkaldelse 
og spørgsmål. 
 
11:1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn. 
 
11:2 Se, jeg er Gud; giv agt på mit ord, der er levende og kraftigt og skarpere end et tveægget sværd 
og trænger igennem, indtil det deler ledene såvel som marv; giv derfor agt på mit ord. 
 
11:3 Se, marken er allerede hvid til høsten; derfor må den, der ønsker at høste, bruge sin segl af al 
magt og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse for sin sjæl i Guds rige. 
 
11:4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud. 
 
11:5 Om du derfor vil bede, skal du få, om du banker på, så skal der lukkes op for dig. 
 
11:6 Og da du nu har spurgt, så siger jeg dig:  Hold mine bud og søg at fremme og styrke Zions sag. 
 
11:7 Søg ikke efter rigdomme, men efter visdom, og se, Guds hemmeligheder skal åbenbares for dig, 
og da skal du blive rig.  Se, den, der har det evige liv, er rig. 
 
11:8 Sandelig, sandelig siger jeg dig, at der skal gives dig, efter som din bøn er til mig, og dersom du 
ønsker det, skal du blive midlet til at gøre meget godt i denne slægt. 
 
11:9 Forkynd intet andet end omvendelse til denne slægt.  Hold mine bud og bistå med at fremme mit 
værk i overensstemmelse med mine bud, så skal du blive velsignet. 
 
11:10 Se, du har en gave, eller du skal få en gave, dersom du vil bede derom i tro med oprigtigt hjerte 
og sætte din lid til Jesu Kristi kraft eller til min kraft, der taler til dig. 
 
11:11 Thi se, det er mig, som taler; se, jeg er lyset, som skinner i mørket, og ved min kraft giver jeg dig 
disse ord. 
 
11:12 Og nu, sandelig, sandelig siger jeg dig:  Forlad dig på den Ånd, der leder dig til det gode, ja, som 
får dig til at handle retskaffent, at vandre ydmygt og dømme retfærdigt; thi det er min Ånd. 
 
11:13 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Jeg vil give dig af min Ånd, som kan oplyse din forstand og 
opfylde din sjæl med glæde. 
 
11:14 Og da skal du vide, eller gennem denne skal du lære at kende alt, hvad du begærer af mig 
angående det, der hører til retfærdighed, idet du tror på mig, at du skal modtage det. 
 
11:15 Se, jeg byder dig, at du ikke skal tro, at du er kaldet til at prædike, førend du virkelig er kaldet. 
 
11:16 Vent endnu en liden tid, til du får mit ord, min klippe, min kirke og mit evangelium, så du med 
vished kan kende min lære. 
 
11:17 Og se, da skal det ske dig efter dit ønske, efter din tro. 
 
11:18 Hold mine bud, vær stille, ty til min Ånd. 
 
11:19 Hold dig nær til mig af hele dit hjerte, så du kan hjælpe med til at bringe det for lyset, hvorom jeg 
har talt, nemlig oversættelsen af mit værk.  Vær tålmodig, indtil du har gjort det færdigt. 
 
11:20 Se, det er din gerning at holde mine bud med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele 
dit sind. 



 
11:21 Søg ikke at forkynde mit ord, men søg først at få mit ord, så skal din tunge blive løst, og dersom 
du ønsker det, skal du få min Ånd og mit ord, ja, Guds kraft til at overbevise menneskene. 
 
11:22 Men vær nu stille, gransk mit ord, som er gået ud til menneskenes børn og ligeledes mit ord, som 
skal komme ud bland menneskenes børn, eller det, som nu bliver oversat, ja, indtil du har modtaget alt, 
hvad jeg vil skænke menneskenes børn i denne slægt, og siden skal andet blive tillagt. 
 
11:23 Se, du er Hyrum, min søn, søg Guds rige, og alt skal tillægges i overensstemmelse med det, som 
er ret. 
 
11:24 Byg på min klippe, som er mit evangelium. 
 
11:25 Fornægt ikke åbenbaringens ånd, ej heller profetiens ånd; thi ve den, der fornægter disse ting. 
 
11:26 Fyld dit hjertes skatkammer, indtil den i min visdom bestemte tid kommer, da du skal gå ud. 
 
11:27 Se, jeg taler til alle, som attråer det gode og har grebet til seglen for at høste. 
 
11:28 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn.  Jeg er verdens liv og lys. 
 
11:29 Jeg er den, der kom til mine egne; men mine egne tog ikke imod mig. 
 
11:30 Men sandelig, sandelig siger jeg dig, at så mange, som antager mig, vil jeg give magt til at blive 
Guds sønner, ja, de, som tror på mit navn.  Amen. 
 

AFSNIT 12 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Joseph Knight sen.  i Harmony, Pensylvanien, i maj 
1829.  Joseph Knight troede på, hvad Joseph Smith sagde om Mormons Bogs plader og oversættelsen 
deraf, der da gik for sig, og derfor havde han givet både oversætteren og hans skriver værdifuld bistand.  
Se History of the Church, bind 1, side 47. 
 
12:1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn. 
 
12:2 Se, jeg er Gud.  Lyt til mit ord, som er levende og kraftigt, skarpere end et tveægget sværd og 
trænger igennem, indtil det deler leddene såvel som marv; giv derfor agt på mit ord. 
 
12:3 Se, marken er allerede hvid til høsten, derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen af al 
kraft og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse for sin sjæl i Guds rige. 
 
12:4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud. 
 
12:5 Derfor, dersom du beder, skal du få; dersom du banker på, skal der lukkes op for dig. 
 
12:6 Eftersom du nu har spurgt, siger jeg dig:  Hold mine bud og søg efter at fremme og opbygge 
Zions sag. 
 
12:7 Se, jeg taler både til dig og til alle dem, der ønsker at fremme og opbygge dette værk. 
 
12:8 Og ingen kan hjælpe med i dette værk, der ikke er ydmyg og fuld af kærlighed og har tro, håb og 
kærlighed og er mådeholden i alt det, som bliver ham betroet. 
 
12:9 Se, jeg, som taler disse ord, er verdens lys og liv.  Giv derfor agt af al evne, og da er du kaldet.  
Amen. 
 



AFSNIT 13 
 
Joseph Smiths og Oliver Cowderys ordination til det Aronske Præstedømme i Harmony, Pensylvanien, 
15. maj 1829 under en engels hænder, der tilkendegav sig som Johannes, den samme, som i det Nye 
Testamente kaldes Johannes Døber.  Den besøgende engel sagde, at han handlede under ledelse af 
Peter, Jakob og Johannes, de fordums apostle, som sad inde med nøglerne til det højere præstedømme, 
som kaldes det Melkisedekske Præstedømme.  Joseph og Oliver fik den forjættelse, at de i behørig tid 
ville modtage det Melkisedekske Præstedømme.  Se History of the Church, bind 1, side 39.  Sammenlign 
afsnit 27:7, 8, 12. 
 
13:1 I Messias' navn overdrager jeg jer, mine medtjenere, Arons præstedømme, som ejer nøglerne til 
engles betjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse; og 
dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend Levis sønner atter frembringer et offer for Herren i 
retfærdighed. 
 

AFSNIT 14 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829.  
Familien Whitmer var blevet stærkt interesseret i oversættelsen af Mormons Bog.  Joseph flyttede til det 
Whitmerske hjem, hvor han opholdt sig, indtil oversættelsen var gjort færdig, og forlagsretten til den snart 
udkommende bog var sikret.  Hver af de tre sønner blev, efter at de havde modtaget et vidnesbyrd om 
værkets ægthed, dybt interesseret i sin individuelle pligt med henblik derpå; og profeten adspurgte Herren 
derom.  Denne åbenbaring og de to næste (afsnit 15 og 16) blev givet som svar gennem Urim og 
Tummim.  David Whitmer blev senere et af de tre vidner til Mormons Bog. 
 
14:1 Et stort og vidunderligt værk er ved at komme frem blandt menneskenes børn. 
 
14:2 Se, jeg er Gud.  Lyt til mit ord, som er levende og kraftigt, skarpere end et tveægget sværd og 
trænger igennem, indtil det deler leddene såvel om marv; giv derfor agt på mit ord. 
 
14:3 Se, marken er allerede hvid til høsten, derfor må den, som ønsker at høste, bruge seglen af al 
kraft og høste, medens det er dag, så han kan opnå evig frelse i Guds rige. 
 
14:4 Ja, den, der vil bruge sin segl og høste, er kaldet af Gud. 
 
14:5 Derfor, dersom du beder, skal du få; dersom du banker på, skal der lukkes op for dig. 
 
14:6 Søg at fremme og opbygge mit Zion.  Hold mine bud i alt. 
 
14:7 Og dersom du holder dem og holder ud indtil enden, skal du have evigt liv, hvad der er den 
største af alle Guds gaver. 
 
14:8 Og det skal ske, dersom du beder Faderen i mit navn og i tro, at du skal modtage den Helligånd, 
som skal give dig, hvad du skal sige, så at du kan stå som vidne om det, du både skal høre og se, og 
prædike omvendelse for denne slagt. 
 
14:9 Se, jeg er Jesus Kristus, den levende Guds Søn, som skabte himlen og jorden, et lys, som ikke 
kan skjules i mørket. 
 
14:10 Derfor må jeg sende mit evangeliums fylde fra ikke-israelitterne til Israels hus. 
 
14:11 Og se, du er David, og du er kaldet til at bistå hermed; og om du gør det og er trofast, skal du 
blive velsignet, både åndeligt og timeligt, og stor skal din løn blive.  Amen. 
 

AFSNIT 15 



Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829.  Se 
overskriften til afsnit 14.  John Whitmer blev senere et af de otte vidner til Mormons Bog. 
 
15:1 Hør, min tjener John, og lyt til Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord. 
 
15:2 Thi se, jeg taler skarpe og kraftige ord til dig; for min arm er over hele jorden. 
 
15:3 Og jeg vil sige dig, hvad ingen anden end du og jeg ved. 
 
15:4 Thi du har mange gange ønsket at få at vide af mig, hvad der var til størst gavn for dig. 
 
15:5 Se, velsignet er du for dette, og fordi du har forkyndt mit ord, som jeg har givet dig i 
overensstemmelse med mine bud. 
 
15:6 Og se, nu siger jeg dig, at det, der vil være til størst gavn for dig, vil være at forkynde omvendelse 
for dette folk, så du kan bringe sjæle til mig, og at du sammen med dem kan nyde hvilen i min Faders 
rige.  Amen. 
 

AFSNIT 16 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Peter Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829.  Se 
overskriften til afsnit 14.  Peter Whitmer jun. blev senere et af de otte vidner til Mormons Bog. 
 
16:1 Hør, min tjener Peter, og lyt til Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord. 
 
16:2 Thi se, jeg taler skarpe og kraftige ord til dig, for min arm er over hele jorden. 
 
16:3 Og jeg vil sige dig, hvad ingen anden end du og jeg ved. 
 
16:4 Thi du har mange gange ønsket at få at vide, hvad der var til størst gavn for dig. 
 
16:5 Se, velsignet er du for dette, og fordi du har forkyndt mit ord, som jeg har givet dig i 
overensstemmelse med mine bud. 
 
16:6 Og se, nu siger jeg dig, at det, der vil være til størst gavn for dig, vil være at forkynde omvendelse 
for dette folk, så du kan bringe sjæle til mig, og at du sammen med dem kan nyde hvilen i min Faders 
rige.  Amen. 
 

AFSNIT 17 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i 
Fayette, New York, i juni måned 1829, førend de så de graverede plader, som indeholdt Mormons Bogs 
optegnelse.  Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, havde erfaret ved oversættelsen af visse 
skriftsteder i Mormons Bog, at der ville blive udpeget tre specielle vidner.  Se Ether 5:2-4, 2 Ne.  11:3 og 
27:12.  Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris blev grebet af et guddommeligt inspireret ønske 
om at blive de tre specielle vidner.  Profeten spurgte Herren, og som svar blev denne åbenbaring givet 
gennem Urim og Tummim.  Se History of the Church, bind 1, side 52. 
 
17:1 Se, jeg siger jer, at I må forlade jer på mit ord.  Om I gør dette af et oprigtigt hjerte, så skal I få 
pladerne at se; brystpladerne, Labans sværd, Urim og Tummim, der blev givet Jareds broder på bjerget, 
da han talte med Herren ansigt til ansigt, samt den vidunderlige vejviser, som Lehi fik, da han var i 
ørkenen ved bredden af Det røde Hav. 
 
17:2 I kraft af jeres tro skal I få dem at se, ja, i kraft af samme tro, som de fordums profeter havde. 
 
17:3 Og når I har fået denne tro og har set dem med jeres øjne, skal I vidne derom ved Guds kraft. 



 
17:4 Og dette skal I gøre, for at min tjener Joseph Smith, jun.ikke skal tilintetgøres, så jeg kan udføre 
mine retfærdige hensigter med dette værk blandt menneskenes børn. 
 
17:5 Og I skal alle vidne, at I har set dem, som min tjener Joseph Smith jun.har set dem; thi han har 
set dem ved min kraft, og fordi han havde tro. 
 
17:6 Han har oversat den del af bogen, som jeg befalede ham at oversætte.  Og det er sandt, så vist 
som Herren, jeres Gud, lever. 
 
17:7 Derfor har I modtaget den samme kraft, den samme tro og den samme gave som han. 
 
17:8 Og dersom I holder disse mine sidste bud, som jeg har givet jer, skal helvedes porte ikke få 
overhånd over jer; thi min nåde er jer nok, og I skal blive ophøjet på den yderste dag. 
 
17:9 Og jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og Gud, har talt til jer, for at jeg kan virkeliggøre mine 
retfærdige hensigter blandt menneskene.  Amen. 
 

Afsnit 18 
 
Åbenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, givet i Fayette, New York, i juni 
1829.  De tolv apostles kaldelse i disse sidste dage forkyndes.  Der bliver også givet instruktioner 
angående opbygningen af Kristi kirke i overensstemmelse med evangeliets fylde.  Da det Aronske 
Præstedømme blev tildelt, blev det lovet dem, at de skulle modtage det melkisedekske.  Se overskriften til 
afsnit 13.  Som svar på deres indtrængende bøn om større kundskab i denne sag gav Herren denne 
åbenbaring.  Se History of the Church, bind 1, side 60-64. 
 
18:1 Se nu, i anledning af det, som du, min tjener Oliver Cowdery, har begæret at få at vide af mig, 
taler jeg disse ord: 
 
18:2 Se, jeg har ved mange lejligheder ved min Ånd tilkendegivet dig, at de ting, du har skrevet, er 
sande; derfor ved du, at de er sande. 
 
18:3 Og da du ved, at de er sande, giver jeg dig den befaling, at du skal forlade dig på det, som er 
skrevet. 
 
18:4 Thi deri er alle de ting skrevet, der angår min kirkes grundvold, mit evangelium og min klippe. 
 
18:5 Dersom du bygger min kirke på mit evangeliums og min klippes grundvold, skal helvedes porte 
ikke få overhånd over dig. 
 
18:6 Se, verden modnes i ugudelighed, og det er nødvendigt, at menneskenes børn bliver vakt til 
omvendelse, både ikke-jøderne og Israels hus. 
 
18:7 Da du er blevet døbt af min tjener Joseph Smith jun.som jeg har befalet ham, så har han udført, 
hvad jeg befalede ham. 
 
18:8 Men vær nu ikke forundret over, at jeg har kaldet ham i mit øjemed, hvilket øjemed er mig 
bekendt, og dersom han er flittig til at holde mine bud, skal han blive velsignet med evigt liv; og hans navn 
er Joseph. 
 
18:9 Og nu, Oliver Cowdery, taler jeg til dig og til David Whitmer og giver det som en befaling.  Thi se, 
jeg byder alle mennesker overalt at omvende sig, og jeg siger til jer, hvad jeg sagde til min apostel 
Paulus; thi I er kaldet med samme kaldelse, hvormed han blev kaldt. 
 
18:10 Kom i hu, at sjæle er af stor værdi i Guds øjne. 



 
18:11 Thi se, Herren, jeres Forløser, led døden i kødet og led for alle mennesker, for at alle mennesker 
måtte omvende sig og komme til ham. 
 
18:12 Og han er igen opstanden fra de døde, for at han kunne føre alle mennesker til sig på betingelse 
af, at de ville omvende sig. 
 
18:13 Og hvor stor er ikke hans glæde over den sjæl, der omvender sig! 
 
18:14 Derfor er I kaldet til at råbe omvendelse for dette folk. 
 
18:15 Og om det skulle ske, at I måtte arbejde hele jeres liv med at råbe omvendelse til dette folk og 
kun førte een sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være med ham i min Faders rige! 
 
18:16 Og dersom jeres glæde kan være så stor over en eneste sjæl, som I har ført til mig i min Faders 
rige, hvor meget større glæde ville I da ikke have, om I kan føre mange sjæle til mig! 
 
18:17 Se, I har mit evangelium for jer, min klippe og min frelse. 
 
18:18 Bed Faderen i mit havn, i tro på at I skal få, så skal I modtage den Helligånd, der åbenbarer alt, 
som er tjenligt for menneskenes børn. 
 
18:19 Men dersom I ikke har tro, håb og kærlighed, kan I intet gøre. 
 
18:20 Strid ikke mod nogen kirke, uden mod djævelens. 
 
18:21 Påtag jer Kristi navn og tal sandhed med alvor. 
 
18:22 Og så mange, som omvender sig og bliver døbt i mit navn, hvilket er Jesus Kristus, og holder ud 
indtil enden, skal blive frelst. 
 
18:23 Se, Jesus Kristus er det navn, der er givet af Faderen, og der gives ikke noget andet navn, 
hvorved menneskene kan blive frelst. 
 
18:24 Derfor må alle mennesker påtage sig det navn, der er givet af Faderen; thi ved det navn skal de 
kaldes på den yderste dag. 
 
18:25 Dersom de derfor ikke kender det navn, hvorved de skal kaldes, kan de ikke få del i min Faders 
rige. 
 
18:26 Og se, der findes andre, som er kaldet til at forkynde mit evangelium, både for ikke-jøde og jøde. 
 
18:27 Ja, tolv, og de skal være mine disciple, og de skal påtage sig mit navn.  Og disse tolv skal bestå 
af sådanne, som vil påtage sig mit navn af et oprigtigt hjerte. 
 
18:28 Og dersom de nærer ønske om at påtage sig mit navn af et oprigtigt hjerte, er de kaldet til at gå 
ud i hele verden og forkynde mit evangelium for al skabningen. 
 
18:29 Og de samme er af mig blevet bemyndiget til at døbe i mit navn i overensstemmelse med det, der 
er skrevet. 
 
18:30 Og det, som er skrevet, har I for jer; og I må udføre det efter de ord, der er skrevet. 
 
18:31 Og nu taler jeg til de tolv:  Se, min nåde er jer nok.  I må vandre retskaffent for mig og ikke synde. 
 



18:32 Og se, I er blevet beskikket af mig til at ordinere præster og lærere, til at forkynde mit evangelium 
gennem den Helligånds kraft, som er i jer, og i overensstemmelse med Guds kald og gaver til 
menneskene. 
 
18:33 Og jeg, Jesus Kristus, jeres Herre og jeres Gud, har sagt det. 
 
18:34 Disse ord er ikke af mennesker eller noget menneskes, men er mine.  Derfor skal I vidne om, at 
de er mine og ikke et menneskes. 
 
18:35 Thi det er min røst, som kundgør jer dem, og de gives jer ved min Ånd, og gennem min kraft kan I 
læse dem for hinanden, og om det ikke var ved min kraft, kunne I ikke have dem. 
 
18:36 Derfor kan I bevidne, at I har hørt min røst, og at I kender mine ord. 
 
18:37 Og se, nu pålægger jeg dig, Oliver Cowdery, og ligeledes dig, David Whitmer, at I udsøger de 
tolv, som har den attrå, hvorom jeg har talt. 
 
18:38 Og på deres attrå og gerninger skal I kende dem. 
 
18:39 Og når I har fundet dem, skal I vise dem disse ting. 
 
18:40 I skal falde ned og tilbede Faderen i mit navn. 
 
18:41 Og I skal prædike for verden og sige:  Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn. 
 
18:42 Thi alle mennesker må omvende sig og lade sig døbe, ikke alene mænd, men også kvinder og 
børn, der er kommet til skelsår og alder. 
 
18:43 Og da I nu har modtaget dette, må I holde mine bud i alle ting. 
 
18:44 Og gennem jer vil jeg udføre et vidunderligt værk blandt menneskenes børn, så mange vil blive 
overbevist om deres synder og omvende sig og komme i min Faders rige. 
 
18:45 Derfor overgår de velsignelser, jeg giver jer, alt. 
 
18:46 Og dersom I ikke holder mine bud, efter at I har modtaget dette, kan I ikke blive frelst i min 
Faders rige. 
 
18:47 Se, jeg, Jesus Kristus, jeres Herre, Gud og Forløser, har talt det ved min Ånds kraft.  Amen. 
 

AFSNIT 19 
 
En befaling af Gud, og ikke af mennesker, åbenbaret gennem profeten Joseph Smith til Martin Harris i 
Manchester, New York, i marts 1830, af ham, der er evig. 
 
19:1 Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren; ja, jeg er ham, begyndelsen og enden, verdens Forløser. 
 
19:2 Jeg har gjort og fuldbyrdet hans vilje angående mig, og jeg er hans, nemlig Faderens; og det har 
jeg gjort for at underlægge mig alle ting. 
 
19:3 Jeg har al magt, ja, endog til at tilintetgøre Satan og hans gerninger ved verdens ende og på 
dommens store dag, som jeg skal lade komme over jorden indbyggere for at dømme hvert menneske 
efter dets værk og de gerninger, det har gjort. 
 
19:4 Og visselig må hvert menneske omvende sig eller også lide; thi jeg, Gud, er uendelig. 
 



19:5 Derfor tilbagekalder jeg ikke de domme, som jeg har afsagt; men de, som befinder sig på min 
venstre side, skal lide vé, gråd, jammer og tænders gnidsel. 
 
19:6 Dog står der ikke skrevet, at der ikke skal være nogen ende på denne pine, men der står skrevet:  
Den evige pine. 
 
19:7 Atter står der skrevet:  Evig fordømmelse; og det er tydeligere end andre skriftsteder, for at det 
kan indvirke på menneskenes børns hjerter til mit navns forherligelse. 
 
19:8 Jeg vi forklare jer denne hemmelighed, thi I bør vide det ligesom mine apostle. 
 
19:9 Jeg taler til jer, der er udvalgt i denne sag, som til en, for at I kan indgå til min hvile. 
 
19:10 Thi se, hvor stor er ikke gudfrygtighedens hemmelighed.  Thi jeg er evig, og den straf, som jeg 
tildeler, er evig straf; thi evigt er mit navn, hvorfor -- 
 
19:11 evig straf er Guds straf. 
 
19:12 Uendelig straf er Guds straf. 
 
19:13 Derfor befaler jeg dig at omvende dig og holde de bud, som du har fået gennem min tjener 
Joseph Smith jun.i mit navn. 
 
19:14 Og det er gennem min almægtige kraft, du har modtaget dem. 
 
19:15 Derfor befaler jeg dig at omvende dig.  Ja, omvend dig, at jeg ikke skal slå dig med min munds 
ris, med min vrede og min harme, og dine lidelser blive svære -- hvor svære ved du ikke, hvor gruelige 
ved du ikke, ja, hvor tunge at bære, begriber du ikke! 
 
19:16 Thi se, jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de, som vil omvende sig, ikke skal lide. 
 
19:17 Men dersom de ikke vil omvende sig, må de lide, ligesom jeg. 
 
19:18 Og mine lidelser gjorde, at selv jeg, Gud, den største af alle, skælvede af smerte og blødte fra 
hver pore og led både på legeme og sjæl og ønskede, at jeg ikke skulle drikke den bitre kalk. 
 
19:19 Dog, ære være Faderen, jeg tømte den og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn. 
 
19:20 Derfor befaler jeg dig atter at omvende dig, så jeg ikke skal ydmyge dig med min almægtige kraft, 
og bekende dine synder, at du ikke skal lide de straffe, hvorom jeg har talt, og som du smagte i ringe, ja, i 
mindste grad, da jeg unddrog dig min Ånd. 
 
19:21 Og jeg befaler dig, at du ikke prædiker andet end omvendelse, og vis ikke verden disse ting, 
førend det er visdom for mig. 
 
19:22 Thi de kan ikke tåle fast føde nu, men de må have mælk; derfor må de ikke vide disse ting, for at 
de ikke skal omkomme. 
 
19:23 Lær af mig og lyt til mine ord.  Vandre i min Ånds sagtmodighed, så skal du have fred i mig. 
 
19:24 Jeg er Jesus Kristus; jeg kom ifølge Faderens vilje, og jeg gør hans vilje. 
 
19:25 Og atter befaler jeg dig, at du ikke skal begære din næstes hustru eller stræbe din næste efter 
livet. 
 



19:26 Og atter befaler jeg dig, at du ikke skal lade dit hjerte hænge ved din egen ejendom, men frit give 
deraf til trykningen af Mormons Bog, som indeholder sandheden og Guds ord, 
 
19:27 hvilket er mit ord til ikke-jøderne, og som snart skal komme til jøderne, af hvilke lamaniterne er en 
levning, så de må tro evangeliet og ikke vente på en Messias, der allerede er kommet. 
 
19:28 Og atter befaler jeg dig, at du skal bede lydeligt så vel som i hjertet, ja, for verden så vel som i 
løndom, for alles øjne så vel som i enrum. 
 
19:29 Og du skal forkynde glædesbud, ja, udråbe det fra bjergtoppene og fra hvert højt sted og blandt 
alle folk, som du kommer i berøring med. 
 
19:30 Og du skal gøre det i al ydmyghed og stole på mig og ikke gengælde spot med spot. 
 
19:31 Og du skal ikke tale om særegne lærepunkter; men du skal forkynde omvendelse og tro på 
Frelseren og syndsforladelse gennem dåb og ild, ja, den Helligånd. 
 
19:32 Se, dette er et stort bud og det sidste, som jeg giver dig om denne sag; thi dette skal være 
tilstrækkeligt for din daglige vandel til dit livs ende. 
 
19:33 Og elendighed skal blive din lod, dersom du ringeagter disse råd, ja, både din og din ejendoms 
undergang. 
 
19:34 Giv af din formue, selv en del af din jord, ja, alt med undtagelse af, hvad du behøver til din 
families underhold. 
 
19:35 Betal den gæld, som du har pådraget dig hos bogtrykkeren.  Frigør dig for trældom. 
 
19:36 Forlad dit hus og hjem med undtagelse af, når du ønsker at se din familie. 
 
19:37 Og tal frit til alle.  Ja, prædik, forman og forklar sandheden med høj røst, med fryd og råb:  
Hosianna, hosianna!  Velsignet være Herren, Guds navn. 
 
19:38 Bed altid, så skal jeg udgyde min Ånd over dig, og stor skal din velsignelse blive, ja, større, end 
om du skulle få ordens skatte og den dermed følgende forgængelighed. 
 
19:39 Se, kan du læse dette uden at glædes og frydes i dit hjerte? 
 
19:40 Eller kan du længere gå omkring som en blind vejviser? 
 
19:41 Eller kan du være ydmyg og sagtmodig og opføre dig forstandigt for mig?  Ja, kom til mig, din 
Frelser.  Amen. 
 

AFSNIT 20 
 
Åbenbaring, om Kirkens organisation og forvaltning, givet gennem profeten Joseph Smith i april 1830.  
Forud for nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten:  Vi modtog af ham (Jesus Kristus) 
følgende gennem profetiens og åbenbaringens ånd, hvad der ikke alene gav os mange belæringer, men 
udpegede for os den nøjagtige dag, på hvilken vi, i overensstemmelse med hans vilje og bud, skulle gå i 
gang med at organisere hans kirke en gang til her på jorden. 
 
20:1 Grundlæggelsen af Jesu Kristi Kirke i disse sidste dage fandt sted et tusinde otte hundrede og 
tredive år efter vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi komme i kødet.  Den organiseredes og stiftedes i 
overensstemmelse med landets love og efter Guds vilje og bud i fjerde måned og på sjette dag i den 
måned, der kaldes april. 
 



20:2 Disse befalinger blev givet Joseph Smith, der blev kaldet af Gud og ordineret til en Jesu Kristi 
apostel og den første ældste i denne kirke, 
 
20:3 og til Oliver Cowdery, som også blev kaldet af Gud til at være en Jesu Kristi apostel og den 
anden ældste i denne kirke og ordineret under hans hånd. 
 
20:4 Og dette ifølge vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi nåde; ham ske al ære, både nu og i al evighed.  
Amen. 
 
20:5 Efter at det tydeligt var tilkendegivet denne første ældste, at hans synder var ham forladte, blev 
han atter indviklet i verdens forfængeligheder. 
 
20:6 Men efter at have omvendt og ydmyget sig af hele sit hjerte gennem tro, sendte Gud ham en 
hellig engel, hvis åsyn var som lynet, og hvis klæder var rene og mere hvide end noget andet, 
 
20:7 og gav ham befalinger, som inspirerede ham, 
 
20:8 og gav ham kraft fra det høje til at oversætte Mormons Bog gennem de dertil forud beredte 
midler, 
 
20:9 hvilken bog indeholder et faldent folks historie og Jesu Kristi evangeliums fylde både til ikke-
jøderne og jøderne. 
 
20:10 Denne bog blev givet gennem inspiration og stadfæstet for andre ved englebetjening og er ved 
disse blevet forkyndt for verden. 
 
20:11 Dette beviser overfor verden, at den hellige skrift er sand, og at Gud inspirerer menneskene og 
kalder dem til sit hellige værk i denne tid og slægt så vel som i fordums dage. 
 
20:12 Og viser derigennem, at han er den samme Gud i går, i dag og til evig tid.  Amen. 
 
20:13 Og da der nu gives så store vidnesbyrd, skal verden blive dømt ved dem, ja, så mange, som 
herefter skal komme til kundskab om dette værk. 
 
20:14 Og de, der modtager det med tro og øver retfærdighed, skal få det evige livs krone. 
 
20:15 Men for dem, der forhærder deres hjerte i vantro og forkaster det, skal det blive til deres egen 
fordømmelse. 
 
20:16 Thi Gud Herren har talt det; og vi, Kirkens ældster, har hørt og bærer vidnesbyrd om hans herlige 
Majestæts ord, han, som bor i det høje, og ham ske al ære i evighed.  Amen. 
 
20:17 Deraf ved vi, at der findes en Gud i himlen, som er uendelig og evig, den samme uforanderlige 
Gud fra evighed til evighed, som skabte himlen og jorde og alt, hvad der findes i dem. 
 
20:18 Og at han skabte mennesket, mand og kvinde, efter sit eget billede, og i sin egen lignelse skabte 
han dem, 
 
20:19 og gav dem det bud, at de skulle elske og tjene ham, den eneste levende og sande Gud, og at 
han skulle være det eneste væsen, som de skulle tilbede. 
 
20:20 Men ved overtrædelse af disse hellige love blev mennesket sanseligt, djævelsk og en falden 
skabning. 
 
20:21 Derfor gav Gud den almægtige sin enbårne Søn, som der er skrevet i de skrifter, som findes om 
ham. 



 
20:22 Han led fristelser; men han gav ikke efter for dem. 
 
20:23 Han blev korsfæstet, døde og opstod igen den tredie dag; 
 
20:24 og opfor til himlen for at sidde ved Faderens højre hånd og regere med almægtig kraft efter 
Faderens vilje, 
 
20:25 for at så mange, som vil tro og lade sig døbe i hans hellige navn og holde ud i tro til enden, skal 
blive frelst; 
 
20:26 ikke alene de, som troede, efter at han kom i kødet i tidens midte, men også alle de, som var før 
ham fra begyndelsen, og som troede på de hellige profeters ord, der talte, eftersom de blev inspireret 
gennem den Helligånds gave, og som i sandhed vidnede om ham i alle ting, skal have det evige liv, 
 
20:27 så vel som de, der kommer efter ham, og som tror på gaver og kald gennem den Helligånd, som 
vidner om Faderen og Sønnen. 
 
20:28 Og Faderen, Sønnen og den Helligånd er een Gud, ubegrænset, evig og uden ende.  Amen. 
 
20:29 Og vi ved, at alle mennesker må omvende sig og tro på Jesu Kristi navn og tilbede Faderen i 
hans navn og forblive i troen på hans navn indtil enden.  Ellers kan de ikke blive frelst i Guds rige. 
 
20:30 Og vi ved også, at retfærdiggørelse ved vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi nåde er retfærdig og 
sand. 
 
20:31 Vi ved ligeledes, at helliggørelse ved vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi nåde er retfærdig og 
sand for alle dem, der elsker og tjener Gud med al deres magt, sind og styrke. 
 
20:32 Men det er muligt for et menneske at miste nåden og vige bort fra den levende Gud. 
 
20:33 Derfor må Kirken altid våge og bede, så den ikke skal falde i fristelse; 
 
20:34 ja, endog de, der er helliggjort, må tage sig i agt. 
 
20:35 Vi ved, at disse ting er sande og i overensstemmelse med Johannes' åbenbaring, idet vi hverken 
lægger noget til eller trækker noget fra hans bogs profetier, de hellige skrifter eller Guds åbenbaringer, 
som herefter skal gives gennem den Helligånds gave og kraft, Guds røst eller englebetjening. 
 
20:36 Gud Herren har talt det, og hans hellige navn ske al ære, magt og herlighed nu og i al evighed.  
Amen. 
 
20:37 Og atter, som befaling til Kirken angående dåbsmåden:  Alle, der ydmyger sig for Gud og ønsker 
at blive døbt, som kommer med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, og som vidner for 
menigheden, at de virkelig har omvendt sig fra alle deres synder og er villige til at påtage sig Jesu Kristi 
navn, fast besluttet på at tjene ham indtil enden og virkelig viser gennem deres gerninger, at de har 
modtaget Kristi Ånd til deres synders forladelse, skal optages i Kirken ved dåb. 
 
20:38 Ældsternes, præsternes, lærernes, diakonernes og medlemmernes pligter i Kristi kirke:  En 
apostel er en ældste, og det er hans kaldelse at døbe, 
 
20:39 og ordinere andre ældster, præster, lærere og diakoner. 
 
20:40 At forrette ved uddelingen af brødet og vinen -- sindbilleder på Kristi legeme og blod -- 
 



20:41 At bekræfte de døbtes indlemmelse i Kirken ved håndspålæggelse for dåben med ild og den 
Helligånd i overensstemmelse med skriften. 
 
20:42 At lære, forklare, formane, døbe og våge over Kirken. 
 
20:43 At bekræfte menigheden ved håndspålæggelse og ved at meddele den Helligånd 
 
20:44 og lede alle møder. 
 
20:45 Ældsterne skal lede møderne, som den Helligånd leder dem, i overensstemmelse med Guds bud 
og åbenbaringer. 
 
20:46 Præstens pligt er at prædike, lære, forklare, formane, døbe og forrette ved uddelingen af den 
hellige nadver. 
 
20:47 At besøge medlemmerne i hjemmene og formane dem til at bede lydeligt og i løndom og til at 
opfylde alle deres huslige pligter. 
 
20:48 Han kan også ordinere andre til præster, lærere og diakoner. 
 
20:49 Han skal lede møderne, når der ingen ældste er til stede. 
 
20:50 Men er der en ældste til stede, skal han blot prædike, lære, forklare, formane og døbe. 
 
20:51 At besøge hvert enkelt medlems hjem og formane dem til at bede lydeligt og i løndom samt 
opfylde alle huslige pligter. 
 
20:52 I alle disse pligter skal præsten bistå ældsten, når det kræves. 
 
20:53 Lærerens pligt er bestandigt at våge over menigheden, at være hos medlemmerne og styrke dem 
 
20:54 og påse, at der ikke findes nogen uretfærdighed i menigheden eller noget udestående 
medlemmerne imellem, eller løgn, bagvaskelse og ond tale. 
 
20:55 Og påse, at menigheden ofte kommer sammen, og at alle medlemmer gør deres pligt. 
 
20:56 Han skal også lede møderne, hvis der ingen ældste eller præst er til stede, 
 
20:57 og burde altid hjælpes i menigheden af diakonerne, når det er nødvendigt. 
 
20:58 Men hverken lærere eller diakoner har myndighed til at døbe, velsigne nadveren eller give 
håndspålæggelse, 
 
20:59 de skal advare, forklare, formane, lære og indbyde alle til at komme til Kristus. 
 
20:60 Enhver ældste, præst, lærer eller diakon skal ordineres efter Guds gaver og kaldelse til ham.  Og 
han skal ordineres gennem den Helligånds kraft, som findes i den, der ordinerer ham. 
 
20:61 De forskellige ældster, som udgør denne Jesu Kristi Kirke, skal komme sammen hver tredie 
måned til konference eller så ofte, som disse konferencer forordner eller bestemmer det. 
 
20:62 Disse konferencer skal afgøre alle Kirkens anliggender, som da foreligger til afgørelse. 
 
20:63 Ældsterne modtager deres kaldsbrev af andre ældster ved afstemning i den menighed, de 
tilhører, eller af konferencerne. 
 



20:64 Enhver præst, lærer eller diakon, som er blevet ordineret af en præst, kan af denne få en attest, 
og når den vises en ældste, vil den berettige ham til et kaldsbrev, der bemyndiger ham til at udføre sit 
kalds pligter, eller også kan han få det af en konference. 
 
20:65 Ingen bør ordineres til noget embede i denne kirke, hvor der findes en fast organiseret gren af 
denne, uden menighedens samtykke. 
 
20:66 Men de præsiderende ældster, omrejsende biskopper, højrådsmedlemmer, højpræster og 
ældster kan ordinere, hvor der ikke findes nogen gren af kirken, og ingen afstemning kan foretages. 
 
20:67 Enhver præsident over det højere præstedømme (eller præsiderende ældste), biskop, 
højrådsmedlem og højpræst skulle ordineres efter beslutning af et højråd eller en generalkonference. 
 
20:68 Medlemmernes pligter, efter at de er blevet optaget ved dåben:  Ældsterne og præsterne skal 
have tilstrækkelig tid til at forklare dem alt, hvad der angår Kristi kirke, førend de tager nadveren og 
bekræftes som medlemmer ved håndspålæggelse af ældsterne, så at alt foregår i orden. 
 
20:69 Og medlemmerne skal gennem gudelig vandel og omgang vise for Kirken og for ældsterne, at de 
er værdige dertil og udvise gerninger og tro i overensstemmelse med den hellige skrift og vandre i 
hellighed for Herren. 
 
20:70 Hvert medlem i Kristi kirke, som har børn, skal bringe dem frem for menigheden til ældsterne, og 
disse skal lægge hænderne på dem i Jesu Kristi navn og velsigne dem i hans navn. 
 
20:71 Ingen kan optages i Kristi kirke, førend han er nået til ansvarsalder for Gud og kan omvende sig. 
 
20:72 Dåben forrettes på følgende måde til alle, der omvender sig: 
 
20:73 Den mand, som er kaldet af Gud, og som har fået fuldmagt af Jesus Kristus til at døbe, stiger ned 
i vandet med den, der har fremstillet sig til dåb, og siger, idet han kalder ham eller hende ved navn:  Med 
fuldmagt fra Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn.  Amen. 
 
20:74 Derefter skal han nedsænke ham eller hende under vandet og atter komme op af vandet. 
 
20:75 Det er gavnligt, at menigheden ofte samles for at nyde brødet og vinen til minde om den Herre 
Jesus. 
 
20:76 Og ældsten eller præsten skal velsigne det.  Og på denne måde skal han velsigne det:  Han skal 
knæle med menigheden og påkalde Faderen i højtidelig bøn med disse ord: 
 
20:77 O, Gud, du evige Fader, vi beder dig i din Søns Jesu Kristi navn velsigne og hellige dette brød for 
alle deres sjæle, som nyder deraf, at de må spise det til minde om din Søns legeme og vidne for dig, o, 
Gud, du evige Fader, at de er villige til at påtage sig din Søns navn og altid erindre ham og holde hans 
bud, som han har givet dem, så hans Ånd altid må være hos dem.  Amen. 
 
20:78 Måden, hvorpå vinen velsignes:  Han skal også tage kalken og sige: 
 
20:79 O, Gud, du evige Fader, vi beder dig i din Søns Jesu Kristi navn velsigne og hellige denne vin for 
alle deres sjæle, som drikker deraf, at de må gøre det til minde om din Søns blod, der blev udgydt for 
dem, at de må vidne for dig, o, Gud, du evige Fader, at de altid erindre ham, så de må have hans Ånd 
hos sig.  Amen. 
 
20:80 Hvert medlem af Kristi kirke, som overtræder eller begår synd, skal behandles, som skriften 
bestemmer. 
 



20:81 Det påhviler de forskellige menigheder, som danner Kristi kirke, at sende en eller flere af deres 
lærere til at overvære de forskellige konferencer, som Kirkens ældster afholder. 
 
20:82 Og de skal medbringe en navneliste over de medlemmer, som er blevet tillagt menigheden siden 
sidste konference, eller også sende den med en eller anden præst, så der kan føres en pålidelig protokol 
over alle kirkemedlemmernes navne af en ældste, der vælges dertil af de andre ældster fra tid til anden. 
 
20:83 Ligeledes om nogen er blevet udelukket af Kirken, så deres navne kan slettes af Kirkens 
medlemsprotokol. 
 
20:84 Alle medlemmer, der flytter fra den menighed, de tilhører, til en anden, hvor de ikke er kendt, bør 
medbringe et skriftligt bevis for, at de er virkelige medlemmer og har opfyldt alle forpligtelser, Dette bevis 
kan undertegnes af en ældste eller præst, dersom det medlem, som skal have beviset, er personlig 
bekendt med ældsten eller præsten; ellers kan det undertegnes af menighedens lærere eller diakoner. 
 

AFSNIT 21 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, 6. april 1830.  Denne åbenbaring blev 
ovennævnte dag givet ved organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Peter Whitmers 
hjem.  Seks mænd, der tidligere vart blevet døbt, tog del i denne handling.  De gav enstemmigt udtryk for 
deres ønske og beslutning om at organisere Kirken i overensstemmelse med Guds bud og befalinger; se 
afsnit 20.  De stemte ligeledes for at antage og anerkende Joseph Smith og Oliver Cowdery som Kirkens 
præsiderende embedsmænd.  Ved håndspålæggelse ordinerede Joseph Oliver til ældste i Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige; og Oliver ordinerede på samme måde Joseph.  Efter at de havde nydt 
nadveren, lagde Joseph og Oliver hænderne på hver enkelt deltager for at meddele dem den Helligånd 
og for at bekræfte dem som medlemmer af Kirken.  Se History of the Church, bind 1, side 75. 
 
21:1 Se, der skal føres en optegnelse af jer, hvori du skal kaldes seer, oversætter, profet, en Jesu 
Kristi apostel, ældste i Kirken gennem Gud Faderens vilje og vor Herres Jesu Kristi nåde. 
 
21:2 Og du bliver inspireret af den Helligånd til at lægge Kirkens grundvold og opbygge den i den 
allerhelligste tro, 
 
21:3 Kirken, som blev oprettet i det Herrens år atten hundrede og tredive i den fjerde måned og på den 
sjette dag i den måned, der kaldes april. 
 
21:4 Derfor skal du, min kirke, give agt på alle de ord og befalinger, han giver dig, eftersom han 
modtager dem, så længe han vandrer i hellighed for mig. 
 
21:5 Thi I skal tage imod hans ord i al tålmodighed og med tro, som om det var fra min egen mund. 
 
21:6 Thi når I gør dette, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer, ja, Gud Herren vil sprede 
mørkets magter for jer og lade himlen bæve til jeres gode og til sit navns ære. 
 
21:7 Thi så siger Gud Herren:  Jeg har inspireret ham til at føre Zions sag med stor kraft til sejr, og jeg 
kender hans flid, hans bønner har jeg hørt. 
 
21:8 Ja, jeg har set hans tårer for Zion; men jeg skal ikke lade ham sørge over hende længere, thi 
hans glædesdage er kommet, og hans synder er ham forladt, og min velsignelse hviler over hans 
gerning. 
 
21:9 Thi se, jeg vil velsigne alle dem, der arbejder i min vingård, med stor velsignelse.  De skal tro på 
hans ord, som er givet ham af mig gennem Talsmanden og som bevidner, at Jesus blev korsfæstet af 
syndige mennesker for verdens synders skyld, ja, til deres synders forladelse, som har et sønderknust 
hjerte. 
 



21:10 Derfor vil jeg, at du, Oliver Cowdery, min apostel, skal ordinere ham. 
 
21:11 Og dette er en befaling for dig, at du er en ældste under ham, efter som han er den første før dig, 
for at du skulle være en ældste i Kristi kirke, som bærer mit navn. 
 
21:12 og denne Kirkens første prædikant, både i Kirken og for verden og for ikke-jøderne; ja, så siger 
Gud Herren, også for jøderne.  Amen. 
 

AFSNIT 22 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der blev 
oprettet i disse sidste dage i det Herrens år atten hundrede og tredive.  Givet i Manchester, New York, i 
april 1830 i anledning af, at nogle personer, som tidligere var blevet døbt, ønskede at slutte sig til Kirken 
uden at blive omdøbt. 
 
22:1 Se, jeg siger jer, at jeg har ladet afskaffe alle gamle pagter med henblik på denne sag; og dette er 
en ny og evig pagt, den samme, som var fra begyndelsen. 
 
22:2 Om et menneske derfor blev døbt hundrede gang, nytter det ham dog intet; thi I kan ikke gå ind 
gennem den snævre port i kraft af Moseloven eller ved jeres døde gerninger. 
 
22:3 Thi det er for jeres døde gerningers skyld, at jeg har ladet denne sidste pagt og denne kirke blive 
oprettet for mig som i fordums dage. 
 
22:4 Gå derfor ind ad porten, som jeg har befalet, og forsøg ikke at give jeres Gud råd.  Amen. 
 

AFSNIT 23 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830, til Oliver 
Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. 
 
23:1 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Oliver.  Se, velsignet er du, og du er ikke under nogen 
fordømmelse; men vogt dig for hovmod, at du ikke skal falde i fristelse. 
 
23:2 Kundgør dit kald for Kirken så vel som for verden, så skal dit hjerte åbnes til at prædike 
sandheden fra nu af og for evigt.  Amen. 
 
23:3 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Hyrum; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse; og dit 
hjerte er åbent og din tunge løst, og din kaldelse er at formane og bestandig at styrke Kirken.  Derfor har 
du pligter overfor Kirken til evig tid; og dette på grund af din familie.  Amen. 
 
23:4 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Samuel; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse, og dit 
kald er at formane og styrke Kirken; men du er endnu ikke kaldet til at prædike for verden.  Amen. 
 
23:5 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Joseph; thi du er heller ikke under nogen fordømmelse, og det er 
også dit kald at formane og styrke Kirken, og det er din pligt fra nu af og altid.  Amen. 
 
23:6 Se, jeg åbenbarer dig, Joseph Knight, gennem disse ord, at du skal tage dit kors op, og du må 
bede lydeligt for verden så vel som i løndom og i din familiekreds, blandt dine venner og overalt. 
 
23:7 Og se, det er din pligt at slutte dig til den sande kirke og bestandig formane med dine ord, for at 
du kan få arbejderens løn.  Amen. 
 

AFSNIT 24 
 



Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pensylvanien, i juli 1830.  Til 
trods for, at der var gået mindre end fire måneder siden Kirkens organisering, havde der raset en heftig 
forfølgelse, og lederne måtte søge sikkerhed ved at skjule sig et stykke tid.  Se History of the Church, 
bind 1, side 101. 
 
24:1 Se, du er blevet kaldet og udvalgt til at skrive Mormons Bog og til at tjene mig i præstedømmet.  
Jeg har løftet dig op fra dine lidelser og vejledt dig, så du er blevet befriet for alle dine fjender og fra 
Satans magt og fra mørket. 
 
24:2 Dog kan dine overtrædelser ikke undskyldes, men gå bort og synd ikke mere. 
 
24:3 Ær dit embede.  Og når du har tilsået dine marker og sikret dig dem, skal du skynde dig til 
menighederne i Colesville, Fayette og Manchester, og de skal give dig opholdet, og jeg vil velsigne dem 
både åndeligt og timeligt. 
 
24:4 Men dersom de ikke tager imod dig, vil jeg sende en forbandelse i stedet for en velsignelse over 
dem. 
 
24:5 Og du skal blive ved med at påkalde Gud i mit navn og skrive de ting, der gives dig af 
Talsmanden, og udlægge alle skrifterne for Kirken. 
 
24:6 Og det skal gives dig i samme stund, hvad du skal tale og skrive, og de skal høre det, ellers vil 
jeg sende en forbandelse i stedet for en velsignelse over dem. 
 
24:7 Thi du skal helt og holdent hengive dig til at tjene Zion, og deri skal du have styrke. 
 
24:8 Vær tålmodig i trængsler; thi du skal få mange.  Men udhold dem, thi se, jeg er med dig lige til 
dine dages ende. 
 
24:9 Men i timeligt arbejde ligger din styrke ikke, thi det er ikke dit kald.  Pas dit kald, så skal du få det, 
hvormed du kan ære dit embede og udlægge skriften og fortsætte med at give håndspålæggelse og 
bekræfte menighederne. 
 
24:10 Og din broder Oliver skal fortsætte med at bære mit navn frem for verden og for Kirken.  Og han 
skal ikke tro, at han kan sige nok for min sag; og se, jeg er med ham til enden. 
 
24:11 Han skal have sin ære i mig og ikke i sig selv, det være sig i svaghed eller styrke, i bånd eller fri. 
 
24:12 Og til enhver tid og på ethvert sted skal han åbne munden og forkynde mit evangelium som med 
en basuns røst, både dag og nat.  Og jeg vil forlene ham med en sådan kraft, som menneskene ikke før 
har kendt. 
 
24:13 Begær ikke mirakler, medmindre jeg befaler det, undtagen at uddrive djævle, helbrede de syge 
og imod giftige slanger og dødelige gifte. 
 
24:14 Og dette skal I ikke gøre, medmindre I bliver opfordret dertil af dem, der behøver det, for at 
skriften må opfyldes; thi I skal gøre, som der står skrevet. 
 
24:15 Og når I kommer ind et sted, og de ikke vil modtage jer i mit navn, dér skal I efterlade en 
forbandelse i stedet for en velsignelse ved at afryste støvet af jeres fødder til vidnesbyrd mod dem og 
rense jeres fødder ved vejen. 
 
24:16 Og det skal ske, at om nogen lægger hånd på jer med vold, så skal I befale i mit navn, at de 
bliver slået, og se, jeg vil slå dem efter jeres ord i min egen belejlige tid. 
 
24:17 Og enhver, som drager dig for retten, skal blive dømt af loven. 



 
24:18 Og du skal ikke rejse med pung eller taske eller stav eller to kjortler; thi Kirken skal give dig i 
samme stund, hvad du behøver til føde og klæder, sko, penge og taske. 
 
24:19 Thi du er kaldet til at beskære min vingård med en mægtig beskæring, ja, for sidste gang.  Ja, og 
også alle dem, du har ordineret; og de skal gøre det efter dette mønster.  Amen. 
 

AFSNIT 25 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i juli 1830.  Herrens ord, 
rettet til Emma Smith, profetens hustru. 
 
25:1 Hør Herrens, din Guds røst, medens jeg taler til dig, Emma Smith, min datter; thi sandelig siger 
jeg dig:  Alle de, der antager mit evangelium, er sønner og døtre i mit rige. 
 
25:2 Jeg giver dig en åbenbaring om min vilje, og dersom du er trofast og vandrer på dydens stier for 
mig, vil jeg bevare dit liv, og du skal få en arvelod i Zion. 
 
25:3 Se, dine synder er dig forladt, og du er en udvalgt kvinde, som jeg har kaldet. 
 
25:4 Knur ikke over de ting, som du ikke har set; thi de er skjult for dig og for verden, hvad der er 
visdom for mig endnu en tid. 
 
25:5 Og dit embedes kald er at være en trøst for min tjener Joseph Smith, din mand, ved i ydmyghed 
at tale opmuntrende ord til ham i hans prøvelser. 
 
25:6 Du skal gå med ham, når han går, og være hans skriver, når der ingen anden er, der kan skrive 
for ham, så jeg kan sende min tjener Oliver Cowdery hvorhen jeg vil. 
 
25:7 Og du skal ordineres under hans hånd til at udlægge skriften og formane Kirken, eftersom det 
skal gives dig ved min Ånd. 
 
25:8 Thi han skal lægge hænderne på dig, og du skal modtage den Helligånd, og din tid skal 
anvendes til at skrive og til at lære meget. 
 
25:9 Og du har ikke nødig at frygte, for din mand skal støtte dig i Kirken; thi for dem er hans kald, for at 
alle ting kan blive åbenbaret for dem, alt hvad jeg vil, efter deres tro. 
 
25:10 Og sandelig siger jeg dig:  Du skal lægge de verdslige ting til side og søge det, der hører til en 
bedre verden. 
 
25:11 Du skal også få til opgave at foretage et udvalg af åndelige sange, som det skal gives dig, hvilket 
er mig velbehageligt at have i min kirke. 
 
25:12 Thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja, de retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal 
besvares med velsignelser på deres hoveder. 
 
25:13 Opløft derfor dit hjerte og fryd dig og hold fast ved de pagter, du har gjort. 
 
25:14 Vedbliv i sagtmodighedens ånd og vogt dig for hovmod.  Lad din sjæl glæde sig over din 
ægtefælle og over den herlighed, der skal vederfares ham. 
 
25:15 Hold stedse mine bud, så skal du få en retfærdigheds krone.  Om du ikke gør det, kan du ikke 
komme, hvor jeg er. 
 
25:16 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at dette er min røst til alle.  Amen. 



 
AFSNIT 26 

 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony.  Pensylvanien, i 
juli 1830. 
 
26:1 Se, jeg siger jer, at I skal anvende jeres tid til at granske skrifterne, at prædike og styrke 
menigheden i Colesville og til at udføre sådant arbejde på jeres landejendomme, som er nødvendigt, til 
tiden kommer for jer at drage vestpå og afholde næste konference.  Da skal I få at vide, hvad I skal gøre. 
 
26:2 Og alting i Kirken skal ske ifølge fælles samtykke med megen bøn og tro; thi I skal få alt gennem 
tro.  Amen. 
 

AFSNIT 27 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Harmony, Pensylvanien, i august 1830. 
 
27:1 Lyt til Jesu Kristi røst, han, som er din Herre, din Gud og din Forløser, hvis ord er levende og 
kraftigt. 
 
27:2 Thi se, jeg siger jer, at det er lige meget, hvad I spiser og drikker, når I nyder nadveren, dersom 
jeres eneste øjemed er at gøre det til min ære og ihukomme for Faderen mit legeme, der blev nedlagt for 
jer, og mit blod, der blev udgydt til jeres synders forladelse. 
 
27:3 Derfor giver jeg jer den befaling, at I ikke skal købe vin eller nogen stærk drik af jeres fjender. 
 
27:4 I skal ikke nyde nogen, dersom I ikke selv har tilberedt den, og den er ny, i dette min Faders rige, 
som skal oprettes på jorden. 
 
27:5 Se, dette er efter min visdom, hvorfor I ikke skal forundre jer; thi den tid kommer, da jeg vil drikke 
af vintræets frugt med jer på jorden og med Moroni, som jeg har sendt jer for at åbenbare Mormons Bog, 
der indeholder mit evige evangeliums fylde, og hvem jeg har givet nøglerne til Efraims træs optegnelse. 
 
27:6 Ligeså med Elias, hvem jeg har givet nøglerne til alle tings genoprettelse, hvorom alle de hellige 
profeter har talt fra verdens begyndelse angående de sidste dage. 
 
27:7 Ligeledes med Johannes, Sakarias' søn, den Sakarias, han (Elias) besøgte og gav den 
forjættelse, at han skulle få en søn, hvis navn skulle være Johannes, og som skulle fyldes med Elias' ånd. 
 
27:8 Den Johannes, jeg har sendt til jer, mine tjenere Joseph Smith og Oliver Cowdery, for at ordinere 
jer til det første præstedømme, som I har fået, for at I skulle blive kaldet og ordineret ligesom Aron. 
 
27:9 Ligeledes med profeten Elias, hvem jeg har givet nøglerne til den magt at vende fædrenes hjerter 
til børnene og børnenes hjerter til fædrene, at ikke hele jorden skal slås med band. 
 
27:10 Ligeledes med Josef og Jakob og Isak og Abraham, jeres fædre, på hvem forjættelserne hviler. 
 
27:11 Ligeledes med Mikael, eller Adam, alles fader, alles fyrste, den gamle af dage. 
 
27:12 Ligeledes med Peter, Jakob og Johannes, som jeg sendte til jer, og gennem hvem jeg ordinerede 
og bekræftede jer til at være apostle og specielle vidner om mit navn og til at bære nøglerne til jeres 
gerning og til de samme ting, som jeg åbenbarede for dem. 
 
27:13 Til hvem jeg har overgivet nøglerne til mit rige og mit evangeliums uddeling for sidste gang i 
tidernes fylde, hvori jeg skal samle alt under eet, både det, som er i himlen, og det, som er på jorden. 
 



27:14 Og ligeledes med alle dem, som min Fader har givet mig af verden. 
 
27:15 Glæd jer derfor i jeres hjerte, fryd jer, omgjord jeres lænder og tag min fulde rustning på, for at I 
må kunne stå imod på den onde dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt. 
 
27:16 Så stå da omgjordede om jeres lænd med sandhed og iført retfærdighedens panser, fødderne 
ombundet med forberedelsen af fredens evangelium, som jeg har sendt mine engle for at overbringe jer. 
 
27:17 Grib troens skjold, med hvilket I vil kunne slukke alle den ondes gloende pile. 
 
27:18 Og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd, som jeg vil udgyde over jer, og mit ord, som jeg 
skal åbenbare jer.  Vær enige med hensyn til alt, hvad I vil bede mig om, og vær trofaste, til jeg kommer, 
så skal I blive optaget, og der, hvor jeg er, skal I også være.  Amen. 
 

AFSNIT 28 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Oliver Cowdery, i Fayette, New York, i september 
1830.  Hiram Page, et medlem af Kirken, havde en vis sten og foregav ved dens hjælp at modtage 
åbenbaringer angående Zions opbygning og ordenen i Kirken.  Adskillige medlemmer var blevet vildført 
gennem disse påstande, og selv Oliver Cowdery var blevet påvirket deraf.  Kort før begyndelsen til en 
indvarslet konference bad profeten Herren om belæring i denne sag, og han fik da denne åbenbaring.  Se 
History of the Church, bind I, side 109. 
 
28:1 Se, jeg siger dig, Oliver, at det skal tilstedes dig at blive hørt af Kirken i alt, hvad du skal lære 
dem ved Talsmanden angående de åbenbaringer og bud, som jeg har givet. 
 
28:2 Men se, sandelig, sandelig siger jeg dig:  Ingen skal udpeges til at modtage befalinger og 
åbenbaringer i denne kirke uden min tjener Joseph Smith jun., thi han modtager dem ligesom Moses. 
 
28:3 Og du skal være lydig mod det, som jeg giver ham, ligesom Aron, for i sandhed og med magt og 
myndighed at kunne forklare Kirken disse bud og åbenbaringer. 
 
28:4 Om du nogen sinde ledes af Talsmanden til at tale og lære, må du gøre det, ligesom du til alle 
tider kan gøre det som befaling til Kirken. 
 
28:5 Men du skal ikke skrive i form af en befaling, men med visdom. 
 
28:6 Og du skal ikke byde over ham, som er sat over dig og over Kirken. 
 
28:7 Thi jeg har givet ham nøglerne til de hemmeligheder, og åbenbaringer, som er forseglet, indtil jeg 
udpeger en anden i hans sted. 
 
28:8 Og nu, se, jeg siger dig, at du skal begive dig til lamaniterne og prædike mit evangelium for dem; 
og dersom de antager din lære, skal du oprette min kirke iblandt dem, og du skal få åbenbaringer, men 
nedskriv dem ikke som befalinger. 
 
28:9 Og nu, jeg siger dig, at det ikke er åbenbaret, og intet menneske ved, hvor byen Zion skal 
bygges, men det skal åbenbares senere.  Se, jeg siger dig, at det skal være på grænsen til lamaniterne. 
 
28:10 Du skal ikke forlade dette sted førend efter konferencen, og min tjener Joseph skal ved 
afstemning vælges til at præsidere over den, og hvad han siger dig, det skal du forkynde. 
 
28:11 Og atter:  Du skal gå til din broder Hiram Page og under fire øjne fortælle ham, at det, han har 
skrevet efter den sten, ikke er af mig, og at Satan forfører ham. 
 



28:12 Thi se, dette er ikke blevet overdraget ham, ej heller skal der gives nogen noget i Kirken, som 
strider mod Kirkens pagter. 
 
28:13 Thi alting må ske i orden og ifølge Kirkens fælles samtykke ved troens bøn. 
 
28:14 Du skal hjælpe til med at afgøre alle disse ting efter Kirkens pagter, førend du begiver dig på 
rejsen til lamaniterne. 
 
28:15 Og fra den tid, du afrejser, indtil du vender tilbage, skal det indgives dig, hvad du skal gøre. 
 
28:16 Du skal oplade din mund til enhver tid og forkynde mit evangelium med glæde.  Amen. 
 

AFSNIT 29 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i seks ældsters nærværelse i Fayette, New York, i 
september 1830.  Denne åbenbaring blev givet nogle dage før konferencen, der begyndte 16. september 
1830. 
 
29:1 Lyt til Jesu Kristi røst, jeres Forløser, den store jeg er, hvis nådes arm har sonet for jeres synder, 
 
29:2 som vil samle sit folk, ligesom en høne samler sine kyllinger under vingerne, ja, så mange, som 
vil give agt på min røst og ydmyge sig for mig og påkalde mig i kraftig bøn. 
 
29:3 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, at jeres synder nu er jer forladt, derfor får I disse ting; men 
kom i hu, at I ikke synder mere, at ulykker ikke skal komme over jer. 
 
29:4 Sandelig siger jeg jer, at I er blevet udvalgt af verden for at forkynde mit evangelium med glæde 
som med en basuns lyd. 
 
29:5 Opløft jeres hjerte og fryd jer, thi jeg er midt iblandt jer, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen, og 
det er hans behagelige vilje at give jer riget. 
 
29:6 Og der står skrevet:  Hvad som helst I beder om i tro, forenet i bønnen efter min befaling, det skal 
I få. 
 
29:7 I er blevet kaldet til at bringe mine udvalgtes indsamling i stand, thi mine udvalgte hører min røst 
og forhærder ikke deres hjerter. 
 
29:8 Derfor er den forordning udgået fra Faderen, at de skal samles ind til et sted i dette land for at 
berede deres hjerter og være forberedt i alle ting til den dag, da trængsel og ødelæggelse skal sendes 
over de ugudelige. 
 
29:9 Thi timen er nær, og dagen kommer snart, da jorden er moden, og alle hovmodige og ugudelige 
skal være som halm, og jeg vil opbrænde dem, siger Hærskarernes Herre, så der ikke mere vil være 
ugudelighed på jorden. 
 
29:10 Thi timen er nær, og det, der blev talt af mine apostle, må opfyldes, for hvad de talte, det skal 
ske. 
 
29:11 Thi jeg vil åbenbare mig fra himlen i magt og med stor herlighed sammen med alle dens 
hærskarer og bo i retfærdighed hos menneskene på jorden et tusind år, og de ugudelige skal ikke bestå. 
 
29:12 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer:  Det er fast bestemt gennem Faderens vilje, at mine 
apostle, de tolv, som var med mig i evangeliets tjeneste i Jerusalem, skal stå på min højre side, når jeg 
kommer i en ildstøtte, iført retfærdighedens klædebon med krone på hovedet, i herlighed ligesom jeg, for 
at dømme hele Israels hus, så mange, som har elsket mig og holdt mine bud, og ingen andre. 



 
29:13 Thi en basun skal lyde både længe og højt ligesom på Sinai bjerg, og hele jorden skal skælve, og 
de skal komme frem, ja, de døde, som døde i mig, for at modtage en retfærdigheds krone og blive klædt 
som jeg og være hos mig, at vi må være eet. 
 
29:14 Men se, jeg siger jer, at førend den store dag kommer, skal solen formørkes, månen forvandles til 
blod, og stjernerne skal falde fra himlen, og der skal ske store tegn i himlen oventil og på jorden nedentil. 
 
29:15 Og der skal være gråd og jammer blandt menneskene. 
 
29:16 En heftig haglstorm skal blive sendt ned for at ødelægge jordens afgrøde. 
 
29:17 Og for verdens ugudeligheds skyld skal jeg hævne mig på de ugudelige, fordi de ikke vil 
omvende sig; thi min vredes skål er fuld, og mit blod skal ikke rense dem, om de ikke vil høre mig. 
 
29:18 Derfor vil jeg, Gud Herren, udsende fluer over jorden, som skal angribe dens beboere og æde 
deres kød og forårsage, at der skal kravle maddiker på dem. 
 
29:19 Og deres tunge skal forstumme, så de ikke kan tale mod mig.  Deres kød skal falde fra benene 
og deres øjne af hulerne. 
 
29:20 Og det skal ske, at skovens dyr og himlens fugle skal æde dem. 
 
29:21 Og den store og vederstyggelige kirke, som er hele jordens skøge, skal nedstyrtes gennem 
fortærende ild, som det er talt ved profeten Ezekiels mund, der har talt om disse ting, der endnu ikke er 
sket, men som visselig skal ske, så vist som jeg lever; thi vederstyggelighed skal ikke herske. 
 
29:22 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer, at når de tusinde år er til ende, og menneskene atter 
begynder at fornægte deres Gud, da skal jeg kun skåne jorden en kort tid. 
 
29:23 Og da skal enden komme, og himlen og jorden skal fortæres og forgå, og der skal blive en ny 
himmel og en ny jord. 
 
29:24 Thi alt det gamle skal forgå, og alting skal blive nyt, selv himlen og jorden og deres hele fylde, 
både mennesker og dyr, fuglene i luften og fiskene i havet. 
 
29:25 Og ikke et hår eller mindste smule skal gå tabt, thi det er mine hænders værk. 
 
29:26 Men se, sandelig siger jeg jer:  Førend jorden forgår, skal Mikael, min ærkeengel, blæse i sin 
basun, og da skal de døde opvågne, thi deres grave skal åbnes, og de skal komme frem, ja, alle. 
 
29:27 Og de retfærdige skal samles på min højre side til evigt liv; og de ugudelige på min venstre side 
vil jeg skamme mig ved at bekende for min Fader. 
 
29:28 Derfor vil jeg sige til dem:  Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt djævelen 
og hans engle. 
 
29:29 Og se, nu siger jeg jer, at jeg har aldrig nogensinde sagt med min egen mund, at de skal komme 
tilbage derfra; thi hvor jeg er, kan de ikke komme, for de har ikke magt dertil. 
 
29:30 Men kom i hu, at alle mine domme ikke er forkyndt for menneskene.  Men, som ordene er udgået 
af min mund, således skal de også opfyldes, at de første skal blive de sidste og de sidste de første i alt, 
hvad jeg har skabt ved min almagts ord, hvilket er min Ånds kraft. 
 
29:31 Thi ved min Ånds kraft skabte jeg dem, ja, alle ting, både åndelige og timelige; 
 



29:32 først de åndelige og derpå de timelige, hvilket er mit værks begyndelse, og atter først de timelige 
og derpå de åndelige, hvilket er det sidste af mit værk. 
 
29:33 Dette siger jeg til jer, for at I må kunne forstå det naturligt, men for mig har mit værk hverken ende 
eller begyndelse; men det er givet jer, at I må kunne forstå, fordi I har bedt derom og er enige. 
 
29:34 Derfor, sandelig siger jeg jer, at alting er åndeligt for mig, og jeg har aldrig givet jer eller noget 
menneske eller menneskenes børn, ikke engang Adam, jeres fader, hvem jeg skabte, en lov, som var 
timelig. 
 
29:35 Se, jeg gav ham hans frie vilje, og jeg gav ham befalinger, men de var ikke timelige, thi mine 
befalinger er åndelige; de er ikke naturlige eller timelige, ej heller kødelige eller sanselige. 
 
29:36 Og det skete, at Adam blev fristet af djævelen.  Thi se, djævelen var til før Adam, thi han gjorde 
oprør mod mig og sagde:  Giv mig din ære, som er min magt; og en trediedel af himlens hærskarer 
vendte han bort fra mig på grund af deres handlefrihed. 
 
29:37 Og de blev nedstyrtet, og således blev djævelen og hans engle til. 
 
29:38 Og se, der er et sted beredt for dem fra begyndelsen, hvilket sted er helvede. 
 
29:39 Og det er nødvendigt, at djævelen frister menneskenes børn, ellers kunne de ikke have deres 
egen frie vilje, thi dersom de aldrig havde smagt noget bittert, kunne de ikke kende det søde. 
 
29:40 Derfor skete det, at djævelen fristede Adam, og han tog af den forbudne frugt og overtrådte 
budet, hvorved han blev djævelens vilje undergivet, fordi han gav efter for fristelsen. 
 
29:41 Derfor lod jeg, Gud Herren, ham uddrive af Edens have og af min nærhed for hans overtrædelses 
skyld, hvorved han blev åndelig død, hvilket er den første død, og hvilket er den samme død som den 
sidste død, der er åndelig og skal blive afsagt over de ugudelige, når jeg siger:  Vig bort, I forbandede! 
 
29:42 Men se, jeg siger jer, at jeg, Gud Herren, forskånede Adam og hans sæd for at lide den timelige 
død, førend jeg, Gud Herren, sendte engle for at forkynde dem omvendelse og forløsning gennem troen 
på min enbårne Søns navn. 
 
29:43 Og således beskikkede jeg, Gud Herren, mennesket dets prøvetid, for at det gennem den 
naturlige død skulle oprejses til udødelighed og evigt liv, ja, så mange, som ville tro, 
 
29:44 og de, der ikke tror, til evig fordømmelse; thi de kan ikke forløses fra deres åndelige fald, fordi de 
ikke omvender sig. 
 
29:45 Thi de elsker mørket mere end lyset, og deres gerninger er onde, og de får deres løn af ham, 
som de forpligter sig til at adlyde. 
 
29:46 Men se, jeg siger jer, at små børn er forløst fra verdens begyndelse gennem min Enbårne. 
 
29:47 Derfor kan de ikke synde; thi Satan har ikke fået magt til at friste små børn, førend de begynder 
at blive ansvarlige for mig. 
 
29:48 Thi det er givet dem, som jeg vil og efter mit eget behag, at store ting kan fordres af deres fædres 
hænder. 
 
29:49 Og atter siger jeg jer:  Har jeg ikke befalet den, som har fået kundskab, til at omvende sig? 
 
29:50 Men den, som ingen forstand har, med ham skal jeg handle, som der står skrevet.  Og nu 
forklarer jeg ikke mere for jer denne gang.  Amen. 



 
AFSNIT 30 

 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til David Whitmer, Peter Whitmer jun. og John Whitmer 
i Fayette, New York, i september 1830, efter de tre dages konference i Fayette, men førend Kirkens 
ældster skiltes.  Se History of the Church, bind 1, side 115. 
 
30:1 Se, jeg siger dig, David, du har frygtet mennesket og har ikke sat din lid til mig, som du burde. 
 
30:2 Dit sind har været mere bekymret for denne verdens ting end for de ting, der tilhører mig, din 
Skaber, og den gerning, hvortil du er blevet kaldet.  Du har ikke givet agt på min Ånd og på dem, som er 
over dig, men du har ladet dig overtale af dem, som jeg ingen bud har givet. 
 
30:3 Derfor er du blevet overladt til dig selv for at adspørge mig og overveje det, som du har modtaget. 
 
30:4 Dit hjem skal være i din faders hus, indtil jeg giver dig yderligere befalinger.  Du skal varetage din 
gerning i Kirken og for verden og i egnen heromkring.  Amen. 
 
30:5 Se, jeg siger dig, Peter, at du skal rejse med din broder Oliver, thi tiden er kommet, da jeg mener, 
det er rigtigt, at du skal åbne munden og forkynde mit evangelium; frygt derfor ikke, men giv agt på din 
broders ord og råd, som han giver dig. 
 
30:6 Tag del i hans lidelser og opløft altid dit hjerte i bøn og tro for hans og din befrielse; thi jeg har 
givet ham magt til at opbygge min kirke blandt lamaniterne. 
 
30:7 Og jeg har ikke udpeget nogen til at være hans rådgiver over ham i Kirken angående Kirkens 
anliggender uden hans broder Joseph Smith jun. 
 
30:8 Giv derfor agt på dette og vær flittig til at holde mine bud, og du skal blive velsignet med evigt liv. 
 
30:9 Se, jeg siger dig, min tjener John, at du nu skal begynde at forkynde mit evangelium som med en 
basuns lyd. 
 
30:10 Og du skal arbejde i din broder Philip Burroughs hus og i egnen deromkring, ja, hvor som helst 
man vil høre dig, til jeg befaler dig at gå herfra. 
 
30:11 Med hele din sjæl skal du fra nu af virke i Zion, ja, du skal altid oplade din mund for min sag og 
ikke frygte for, hvad menneskene kan gøre, thi jeg er med dig.  Amen. 
 

AFSNIT 31 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Marsh i september 1830.  Thomas B. 
Marsh var blevet døbt tidligere på måneden og var allerede blevet ordineret til ældste i Kirken, da denne 
åbenbaring blev givet.   
 
31:1 Thomas, min søn, velsignet er du på grund af din tro på mit værk. 
 
31:2 Se, du har haft megen sorg af din familie, dog vil jeg velsigne dig og din familie, ja, dine små; og 
den dag skal komme, da de vil tro og erkende sandheden og forene sig med dig i min kirke. 
 
31:3 Opløft dit hjerte og glæd dig, thi timen for din mission er kommet, din tunge skal blive løst, og du 
skal forkynde dette glædesbudskab for denne slægt. 
 
31:4 Du skal forkynde det, der er blevet åbenbaret for min tjener Joseph Smith.  Du skal begynde at 
prædike fra nu af, ja, høste marken, som allerede er hvid og færdig til at opbrændes. 
 



31:5 Udstræk derfor din segl af hele din sjæl.  Dine synder er dig forladt, og du skal få mange neg at 
bære ind; thi arbejderen er sin løn værd.  Derfor skal din familie have sit ophold. 
 
31:6 Se, sandelig siger jeg dig:  Forlad dem kun for en kort tid og forkynd mit ord, så skal jeg berede 
dem et sted. 
 
31:7 Ja, jeg skal åbne folkets hjerte, og de vil modtage dig.  Jeg vil oprette en menighed ved dig. 
 
31:8 Og du skal styrke medlemmerne deraf og berede dem på den tid, da de skal indsamles. 
 
31:9 Vær tålmodig i trængsler og gengæld ikke skældsord med skældsord.  Styr dit hus i 
sagtmodighed og vær standhaftig. 
 
31:10 Se, jeg siger dig, at du skal være læge for Kirken, men ikke for verden; thi den vil ikke antage dig. 
 
31:11 Gå derhen, hvor jeg ønsker dig, og det skal gives dig af Talsmanden, hvad du skal gøre, og 
hvorhen du skal gå. 
 
31:12 Bed altid, så du ikke falder i fristelse og mister din løn. 
 
31:13 Vær tro indtil enden, og se, jeg er med dig.  Disse ord er ikke et menneskes eller af mennesker, 
men det er mine, Jesu Kristi, din Forløsers, givet gennem Faderens vilje.  Amen. 
 

AFSNIT 32 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830.  
Ældsterne nærede stærk interesse for lamaniterne (indianerne) og havde stor medlidenhed med dem, om 
hvis forudsagte velsignelser Kirken havde erfaret fra Mormons Bog.  De anråbte derfor Herren om at vise 
sin vilje, om ældsterne på den tid skulle sendes til indianerstammerne i vest.  Åbenbaringen fulgte.  Se 
History of the Church, bind 1, side 118. 
 
32:1 Og nu, angående min tjener Parley P. Pratt, se, jeg siger ham:  Så vist, som jeg lever, vil jeg, at 
han skal forkynde mit evangelium og lære af mig at være sagtmodig og ydmyg af hjertet. 
 
32:2 Jeg har bestemt, at han skal følge med mine tjenere Oliver Cowdery og Peter Whitmer ud i 
ørkenen blandt lamaniterne. 
 
32:3 Og Ziba Peterson skal også ledsage dem, og jeg selv vil gå med dem og være midt iblandt dem.  
Jeg er deres talsmand hos Faderen, og intet skal få overhånd over dem. 
 
32:4 Og de skal give agt på det, som er skrevet og ikke foregive at have nogen anden åbenbaring, og 
de skal altid bede, så jeg må kunne udvikle det for deres forstand. 
 
32:5 Og de skal give agt på disse ord og ikke være ligegyldige, så vil jeg velsigne dem.  Amen. 
 

Afsnit 33 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New 
York, i oktober 1830.  Ved nedskrivningen af denne åbenbaring erklærer profeten, at Herren altid er rede 
til at belære dem, der søger ham flittigt og i tro. 
 
33:1 Se, jeg siger jer, mine tjenere Ezra og Northrop:  Åbn ørerne og hør Herren, jeres Guds røst, hvis 
ord er levende og kraftigt, skarpere end noget tveægget sværd og trænger igennem, indtil det deler sjæl 
og ånd, led såvel som marv, og er dommer over hjertets tanker og råd. 
 



33:2 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at I er kaldet til at opløfte jeres røst som med en basuns lyd 
og forkynde mit evangelium for en vanartet og forvendt slægt. 
 
33:3 Thi se, marken er allerede hvis til høsten, det er den ellevte time og sidste gang, jeg vil kalde 
arbejdere til min vingård. 
 
33:4 Min vingård er blevet fuldstændig fordærvet, og med undtagelse af nogle få er der ingen, der gør 
godt; og disse farer vild i mange ting på grund af præstelist, og alles hjerter er fordærvede. 
 
33:5 Og sandelig, sandelig siger jeg jer:  Jeg har oprettet denne kirke og kaldt den ud af ørkenen. 
 
33:6 Og jeg vil ligeledes samle mine udvalgte fra jordens fire hjørner, så mange, som vil tro på mig og 
lytte til min røst. 
 
33:7 Ja, sandelig, sandelig siger jeg jer, at marken er allerede hvid til høsten, udstræk derfor jeres segl 
og høst af hele jeres sjæl, sind og styrke. 
 
33:8 Oplad munden, og den skal fyldes, og I skal blive ligesom Nephi fordum, der drog fra Jerusalem 
ud i ørkenen. 
 
33:9 Ja, åbn munden og skån jer ikke, og I skal få mange neg at bære ind, thi se, jeg er med jer. 
 
33:10 Ja, oplad munden, så skal den blive fyldt, og sig:  Omvend jer, omvend jer, bered Herrens vej, 
gør hans stier jævne; thi himmeriges rige er nær. 
 
33:11 Ja, omvend jer og lad jer døbe, hver eneste af jer, til syndernes forladelse; ja, bliv døbt med vand, 
og derpå kommer dåben med ild og den Helligånd. 
 
33:12 Se, sandelig, sandelig siger jeg jer, dette er mit evangelium, og kom i hu, at de skal have tro på 
mig, ellers kan de ingenlunde blive frelst. 
 
33:13 Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, ja, på denne klippe er I bygget, og dersom I forbliver 
trofaste, skal helvedes porte ikke få overhånd over jer. 
 
33:14 Kom Kirkens regler og pagter i hu, så I holder dem. 
 
33:15 Og alle, som har tro, skal I bekræfte i min kirke ved håndspålæggelse, og jeg vil skænke dem den 
Helligånds gave. 
 
33:16 Mormons Bog og den hellige skrift er givet jer af mig til jeres belæring; og min Ånds kraft 
levendegør alle ting. 
 
33:17 Vær derfor trofaste, bed altid, hav jeres lamper rede og tændt og tag olie med jer, så I er rede, 
når Brudgommen kommer. 
 
33:18 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer:  Jeg kommer snart.  Så ske det!  Amen. 
 

AFSNIT 34 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Orson Pratt i Fayette, New York, 4. november 1830.  
Modtageren var da nitten år gammel.  Han var blevet omvendt og døbt, da han for første gang, seks uger 
i forvejen, havde hørt det gengivne evangelium prædiket af sin broder, Parley P. Pratt.  Se History of the 
Church, bind 1, side 127. 
 
34:1 Min søn Orson, lyt og hør og se, hvad jeg, Herren din Gud, vil sige til dig, jeg, som er Jesus 
Kristus, din Forløser, 



 
34:2 verdens lys og liv, et lys, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke, 
 
34:3 der elskede verden således, at han hengav sit eget liv, for at så mange, som ville tro, måtte blive 
Guds sønner.  Derfor er du min søn. 
 
34:4 Og velsignet er du, som troede, 
 
34:5 og endnu mere velsignet er du, fordi du er kaldet af mig til at prædike mit evangelium, 
 
34:6 og opløfte din røst som med en basuns lyd, både længe og højt, og råbe omvendelse til en 
vanartet og forvendt slægt og berede vejen for Herrens andet komme. 
 
34:7 Thi sandelig, sandelig siger jeg dig, tiden er snart for hånden, da jeg skal komme i en sky med 
magt og stor herlighed. 
 
34:8 Og min tilkommelse skal blive en stor dag, thi alle nationer skal skælve. 
 
34:9 Men førend den store dag kommer, skal solen formørkes, månen forvandles til blod, stjernerne 
høre op med at skinne, og nogle skal falde ned, og store ulykker venter de ugudelige. 
 
34:10 Og løft derfor din røst og skån ikke; thi Gud Herren har talt.  Profeter derfor, og det skal gives dig 
gennem den Helligånds kraft. 
 
34:11 Om du er trofast, se, da er jeg med dig, indtil jeg kommer. 
 
34:12 Og sandelig, sandelig siger jeg dig:  Jeg kommer snart.  Jeg er din Herre og din Forløser.  Så ske 
det.  Amen. 
 

AFSNIT 35 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdom i december 1830.  Som forord til 
nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten:  I december kom Sidney Rigdom for at rådspørge 
Herren, og sammen med ham var Edward Partridge; sidstnævnte var et mønster på fromhed samt en af 
Herrens store mænd.  Se History of the Church, bind 1, side 128.   
 
35:1 Hør Herrens, jeres Guds røst, ja, Alfa og Omega, begyndelsen og enden, hvis løb er et evigt 
kredsløb, den samme i dag som i går og til evig tid. 
 
35:2 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, som blev korsfæstet for verdens synders skyld, for at alle, som 
vil tro på mit navn, kunne blive Guds sønner og være ét i mig, som jeg er ét i Faderen og Faderen i mig, 
at vi må blive ét. 
 
35:3 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Sidney:  Jeg har betragtet dig og dine gerninger.  
Jeg har hørt dine bønner og beredt dig til et større værk. 
 
35:4 Velsignet er du, for du skal udrette store ting.  Se, du blev udsendt, ligesom Johannes, for at 
berede vejen for mig og for Elias, som skulle komme, og du vidste det ikke. 
 
35:5 Du døbte i vand til omvendelse, men de modtog ikke den Helligånd. 
 
35:6 Men nu giver jeg dig en befaling, at du skal døbe i vand, og de skal modtage den Helligånd ved 
håndspålæggelse, ligesom apostlene fordum. 
 
35:7 Og det skal ske, at der skal opstå et stort værk i landet, ja, selv blandt ikke-jøderne, thi deres 
dårskab og vederstyggelighed skal blive åbenbar for alle menneskers øjne. 



 
35:8 Thi jeg er Gud, og min arm er ikke for kort, og jeg vil give alle, der tror på mit navn, mirakler, tegn 
og undere. 
 
35:9 Og de, som i tro beder derom i mit navn, skal uddrive djævle, helbrede de syge, gengive de 
blinde deres syn, få de døve til at høre, de stumme til at tale og de lamme til at gå. 
 
35:10 Og tiden kommer snart, da store ting skal vises for menneskenes børn. 
 
35:11 Men uden tro skal intet vises uden Babylons ødelæggelse, den samme, som har fået alle 
nationer til at drikke af sin utugts vredes vin. 
 
35:12 Der er ingen, som gør godt med undtagelse af dem, der er rede til at antage mit evangeliums 
fylde, som jeg har sendt til denne slægt. 
 
35:13 Derfor har jeg kaldt på de svage i denne verden og dem, som er ulærde og foragtede, for at slå 
nationerne med min Ånds kraft. 
 
35:14 Og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres skjold og panser.  Jeg vil omgjorde deres 
lænder, og de skal stride mandigt for mig, og deres fjender skal trædes under deres fødder, og jeg vil 
lade sværdet falde for deres skyld, og med min vredes ild skal jeg bevare dem. 
 
35:15 Og evangeliet skal prædikes for de fattige og de sagtmodige, og de skal se hen til tiden for min 
tilkommelse, thi den er nær for hånden. 
 
35:16 Og de skal lære lignelsen om figentræet, thi nu er sommeren allerede nær. 
 
35:17 Og gennem min tjener Joseph har jeg udsendt mit evangeliums fylde, og jeg har velsignet ham i 
hans svaghed. 
 
35:18 Jeg har givet ham nøglerne til de hemmeligheder som har været forseglet fra den tid, da verdens 
grundvold blev lagt, og til det, som skal komme frem fra nu af og til min tilkommelse, om han forbliver i 
mig; hvis ikke, vil jeg sætte en anden i hans sted. 
 
35:19 Våg derfor over ham, at hans tro ikke svækkes, og det skal indgives af Talsmanden, den 
Helligånd, som kender alt. 
 
35:20 Og jeg befaler dig at skrive for ham; og skriften skal gives, som den er i mit bryst, til frelse for 
mine udvalgte. 
 
35:21 Thi de vil høre min røst, og de skal se mig og ikke sove; de skal bestå på min tilkommelses dag, 
thi de skal blive rene, ligesom jeg er ren. 
 
35:22 Og nu siger jeg dig:  Bliv hos ham, og han vil rejse med dig.  Forlad ham ikke, og disse ting skal 
visselig blive opfyldt. 
 
35:23 Og når du ikke skriver, da skal han få gaven til at profetere, og du skal prædike mit evangelium 
og citere de hellige profeter for at bevise hans ord, som de bliver givet ham. 
 
35:24 Hold alle bud og pagter, hvorved I er bundet, og jeg vil lade himlene skælve for jeres skyld, og 
Satan skal skælve, og Zion fryde sig og blomstre på højene. 
 
35:25 Og Israel skal blive frelst i min egen bestemte tid.  Og de skal blive ledet ved de nøgler, som jeg 
har givet, og aldrig mere beskæmmes. 
 
35:26 Opløft jeres hjerter og vær glade, jeres forløsning er nær. 



 
35:27 Frygt ikke, lille hjord, riget er jeres, indtil jeg kommer.  Se, jeg kommer snart.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 36 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Edward Partridge, i december 1830.  Se overskriften 
til afsnit 35.   
 
36:1 Så siger Gud Herren, den mægtige i Israel:  Se, jeg siger dig, min tjener Edward, at du er 
velsignet, og dine synder er dig forladt, og du er blevet kaldet til at prædike mit evangelium som med en 
basuns lyd. 
 
36:2 Jeg vil lægge min hånd på dig ved min tjener Sidney Rigdons hånd; du skal få min Ånd, den 
Helligånd, Talsmanden, som vil lære dig om rigets fredelige anliggender. 
 
36:3 Du skal forkynde det med høj røst og sige:  Hosianna, velsignet være den højeste Guds navn! 
 
36:4 Og nu giver jeg dig dette kald og denne befaling angående alle mennesker, 
 
36:5 at alle som kommer til mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith og modtager dette kald og 
dette bud, skal ordineres og udsendes for at prædike det evige evangelium blandt nationerne, 
 
36:6 og råbe:  Omvend jer og red jer ud af denne vanartede slægt og kom ud af ilden og had endog de 
af kødet besmittede klæder. 
 
36:7 Og dette bud skal gives ældsterne i min Kirken, så enhver, der modtager det med hjertets 
enfoldighed, kan ordineres og udsendes, som jeg har talt. 
 
36:8 Jeg er Jesus Kristus, Guds Søn; omgjord derfor dine lænder, og jeg vil komme til mit tempel i et 
nu.  Ja, så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 37 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i december 1830.  Heri gives den første 
befaling angående indsamlingen i denne uddeling. 
 
37:1 Se, jeg siger jer:  For fjendens og jeres egen skyld er det ikke gavnligt, at I oversætter mere, 
førend I begiver jer til Ohio. 
 
37:2 Og atter sig jeg jer:  Tag ikke af sted, førend I har prædiket mit evangelium i de dele af landet og 
styrket Kirken, hvor den end findes, og især i Colesville; thi se, de beder til mig med stor tro. 
 
37:3 Og atter giver jeg Kirken en befaling, at jeg anser det for gavnlig, at de samlet i Ohio henimod 
den tid, da min tjener Oliver Cowdery skal vende tilbage til dem. 
 
37:4 Se, her er visdom, lad enhver vælge for sig selv, indtil jeg kommer.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 38 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, i Fayette, New York, 2. januar 1831 til en konference, 
afholdt af Kirken. 
 
38:1 Så siger Herren, jeres Gud, Jesus Kristus, den store jeg er, Alfa og Omega, begyndelsen og 
enden, den, der skuede evighedens vide udstrækning og alle himlens serafiske skarer, førend verden 
blev til, 
 



38:2 han, som kender alt, thi alt er nærværende for mine øjne. 
 
38:3 Jeg er den, der talte, og se, verden blev til, og alting kom gennem mig. 
 
38:4 Jeg er den, som tog Enoks Zion op i min favn, og sandelig siger jeg:  For dem, som har troet på 
mit navn, thi jeg er Kristus, har jeg i mit eget navn og ved det blods kraft, som jeg har udgydt, talt deres 
sag for Faderen. 
 
38:5 Men se, de øvrige af de ugudelige har jeg forvaret i mørkets lænker til dommens store dag ved 
verdens ende. 
 
38:6 Således vil jeg også forvare de ugudelige, som ikke vil høre min røst, men forhærder deres 
hjerter, og ve!  ve!  ve!  er deres dom. 
 
38:7 Men se, sandelig, sandelig siger jer jer:  Mine øjne hviler på jer.  Jeg er midt iblandt jer, men I kan 
ikke se mig. 
 
38:8 Men den dag kommer snart, da I skal se mig og vide, at det er mig; thi mørkets slør skal snart 
sønderrives, og den, som er uren, kan ikke bestå den dag. 
 
38:9 Omgjord derfor jeres lænder og vær rede.  Se, riget er jeres, og fjenden skal ikke sejre. 
 
38:10 Sandelig siger jeg jer:  I er rene, dog ikke alle, men der er ingen andre, i hvem jeg har velbehag. 
 
38:11 Thi alt kød er fordærvet for mig, og mørkets magter hersker på jorden blandt menneskene, endog 
i alle himmelske skarers nærværelse, 
 
38:12 hvilket gør, at stilhed hersker, og hele evigheden er bedrøvet, og englene venter på det store 
bud:  at høste jorden og sanke ugræsset sammen for at det kan opbrændes.  Og se, fjenden har rottet sig 
sammen. 
 
38:13 Og nu viser jeg jer en hemmelighed, noget, der findes i lønkamrene, og som i tidens løb måtte 
kunne hidføre jeres tilintetgørelse, men I vidste det ikke. 
 
38:14 Men nu siger jeg jer det, og I er velsignede, ikke for jeres uretfærdigheds skyld eller for jeres 
hjerters utros skyld; thi sandelig, nogle af jer er skyldige for mig, men jeg vil være nådig mod jeres 
skrøbeligheder. 
 
38:15 Vær derfor stærke fra nu af, frygt ikke, thi riget er jeres. 
 
38:16 Og for jeres egen saligheds skyld giver jeg jer et bud, thi jeg har hørt jeres bønner, og de fattige 
har klaget til mig, de rige har jeg skabt, og alt kød hører mig til, og jeg anser ikke personer. 
 
38:17 Jeg har gjort jorden rig, og se, den er min fodskammel, hvorfor jeg atter skal stå på den. 
 
38:18 Jeg forkynder og lover at give jer endnu større rigdomme, ja, et forjættet land, der flyder med 
mælk og honning, over hvilket der ikke skal hvile nogen forbandelse, når Herren kommer. 
 
38:19 Og jeg vil give jer det som et arveland, dersom I søger det af hele jeres hjerte. 
 
38:20 Og dette er min pagt med jer:  I skal have det som arveland og som arv for jeres børn til evig tid, 
så længe jorden står, og I skal atter eje det i evigheden og aldrig mere miste det. 
 
38:21 Men sandelig siger jeg jer:  I skal i fremtiden hverken have konger eller regenter; thi jeg vil være 
jeres konge og våge over jer. 
 



38:22 Hør derfor min røst og følg mig, så skal I blive et frit folk, og I skal ikke have andre love end mine, 
når jeg kommer, thi jeg er jeres lovgiver, og hvad kan standse min hånd? 
 
38:23 Men sandelig siger jeg jer:  Undervis hinanden efter det embede, hvortil jeg har beskikket jer. 
 
38:24 Lad enhver agte sin broder som sig selv og øve dyd og hellighed for mig. 
 
38:25 Og atter siger jeg jer, lad enhver agte sin broder som sig selv. 
 
38:26 Thi hvilken mand blandt jer, som har tolv sønner og ikke gør forskel på dem, og de tjener ham i 
lydighed, vil sige til den ene af dem:  Klæd dig i kostbart tøj og sid her, men til den anden:  Klæd dig i 
pjalter og sæt dig der, og da se på sine sønner og sige:  Jeg er retfærdig? 
 
38:27 Se, det har jeg givet jer som en lignelse, og således er det med mig.  Jeg siger jer:  Vær et, og 
dersom I ikke er et, er I ikke mine. 
 
38:28 Og atter siger jeg jer, at fjenden i det skjulte tragter jer efter livet. 
 
38:29 I hører om krig i fjerne lande, og I siger, at der snart vil blive store krige i fjerne lande, men I 
kender ikke menneskenes hjerter i jeres eget land. 
 
38:30 Jeg siger jer dette for jeres bønners skyld.  Saml derfor visdom i jeres hjerte, så ikke onde 
mennesker skal åbenbare dette for jer ved deres ugudelighed med en sådan røst i jeres øren, som lyder 
højere end den, der skal ryste jorden; men er I beredt, behøver I ikke at frygte. 
 
38:31 Og for at I kan undgå fjendens magt og samles om mig som et retfærdigt folk, ulasteligt og 
dadelfrit, 
 
38:32 gav jeg jer den befaling, at I skal drage til Ohio, og der vil jeg give jer min lov, og der skal I blive 
udrustet med kraft fra det høje. 
 
38:33 Og derfra skal de, som jeg vil, gå ud til alle folk, og det skal blive sagt dem, hvad de skal gøre.  
Thi jeg har et stort arbejde i beredskab; for Israel skal frelses, og jeg vil føre dem hen, hvor jeg vil, og 
ingen magt skal standse min hånd. 
 
38:34 Og nu giver jeg Kirken i denne del af landet en befaling, at der skal udpeges visse mænd blandt 
dem, og de skal beskikkes ved afstemning i Kirken. 
 
38:35 Og de skal se efter de fattige og trængende og sørge for dem, så de ikke lider nød; og I skal 
sende dem til det sted, hvorhen jeg har befalet dem. 
 
38:36 Dette skal være deres arbejde:  at forvalte Kirkens ejendomsanliggender. 
 
38:37 Og de, som har landejendomme, der ikke kan sælges, skal efterlade dem eller bortforpagte dem, 
som det synes dem bedst. 
 
38:38 Se til, at alting bliver bevaret, og når mænd bliver udrustet med kraft fra det høje og sendt ud, 
skal alle disse ting indsamles i Kirkens skød. 
 
38:39 Og når I søger efter de rigdomme, Faderen vil give jer, da skal I være de rigeste af alle folk; thi I 
skal eje evighedens skatte.  Det må være således, at det beror på mig at give jordens rigdomme; men 
vogt jer for stolthed, at I ikke skal blive som nephiterne fordum. 
 
38:40 Og atter siger jeg jer:  Jeg giver jer et bud, at enhver, både ældste, præst, lærer og medlem, skal 
anvende hele sin kraft og arbejde med sine hænder for at forberede og udføre de ting, som jeg har 
befalet. 



 
38:41 Og lad jeres prædiken være en advarselsrøst, lad hver mand advare sin næste i mildhed og 
sagtmodighed. 
 
38:42 Gå ud fra de ugudelige.  Red jer.  Vær rene, I som bærer Herrens kar.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 39 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, 5. januar 1831.  
James Covill indgik en pagt om at ville adlyde enhver befaling, Herren ville give ham gennem profeten 
Joseph.  Se History of the Church, bind 1, side 143. 
 
39:1 Hør hans røst, som er fra evighed til evighed, den store jeg er, Jesus Kristus, 
 
39:2 verdens lys og liv, et lys, der skinner i mørket, og mørket begriber det ikke. 
 
39:3 Han, som i tidernes midte kom til sine egne, men hans egne modtog ham ikke. 
 
39:4 Men så mange, som modtog mig, har jeg givet magt til at blive mine sønner, og således vil jeg 
give så mange, som vil modtage mig, magt til at blive mine sønner. 
 
39:5 Og sandelig, sandelig siger jeg dig:  Den, som antager mit evangelium, antager mig, og den, der 
ikke antager mit evangelium antager ikke mig. 
 
39:6 Og dette er mit evangelium:  Omvendelse og dåb i vandet, og da kommer dåben med ild og den 
Helligånd, ja, Talsmanden, der viser alle ting og forkynder rigets fredelige anliggender. 
 
39:7 Og se, nu siger jeg dig, min tjener James:  Jeg har set dine gerninger, og jeg kender dig. 
 
39:8 Og sandelig siger jeg dig:  Dit hjerte er nu ret for mig, og se, jeg har udgydt store velsignelser 
over dit hoved. 
 
39:9 Dog har du haft mange sorger; thi du har forkastet mig mange gange på grund af hovmod og 
verdslige bekymringer. 
 
39:10 Men se, din befrielses time er slået, dersom du vil lytte til min røst, som siger til dig:  Stå op og lad 
dig døbe og aftvæt dine synder og påkald mit navn, og du skal få min Ånd og så stor velsignelse, som du 
aldrig før har kendt. 
 
39:11 Dersom du gør det, har jeg en større gerning for dig.  Du skal prædike mit evangeliums fylde, 
som jeg har sendt i disse sidste dage, ja, den pagt, som jeg har sendt ud for at genoprette mit folk, der er 
af Israels hus. 
 
39:12 Og det skal ske, at der skal hvile kraft over dig.  Du skal have stor tro, og jeg vil være med dig og 
gå foran dig. 
 
39:13 Du er kaldet til at arbejde i min vingård, opbygge min kirke og føre Zion, så den må fryde sig og 
blomstre på højene. 
 
39:14 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig:  Du er ikke blevet kaldet til at rejse ud til den østlige del af 
landet, men du er kaldet til at tage til Ohio. 
 
39:15 Og såfremt mit folk vil samle sig i Ohio, har jeg en så stor velsignelse i beredskab for dem, som 
intet menneske før har erfaret, og den skal udgydes over deres hoveder.  Og derfra skal mænd gå ud til 
alle folk. 
 



39:16 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, at folket i Ohio påkalder mig i megen tro og mener, at jeg vil 
tøve med mine straffedomme over nationerne; men jeg kan ikke fornægte mit ord. 
 
39:17 Anvend derfor alle dine kræfter og kald tro arbejdere ind i min vingård, at den kan blive beskåret 
for sidste gang. 
 
39:18 Og dersom de omvender sig og modtager mit evangeliums fylde og bliver helliggjort, så skal jeg 
holde min tugtende hånd tilbage. 
 
39:19 Gå derfor ud og råb med høj røst:  Himmeriges rige er nær!  Råb:  Hosianna!  Velsignet være den 
højeste Guds navn! 
 
39:20 Gå ud og døb i vand og bered vejen for mig for min tilkommelsestid. 
 
39:21 Thi tiden er nær; om den dag og den stund ved ingen; men den skal visselig komme. 
 
39:22 Og den, der modtager disse ting, modtager mig; og de skal samles med mig i tid og evighed. 
 
39:23 Og atter:  Så mange, som du døber i vand, skal du lægge hænderne på, og de skal modtage den 
Helligånds gave og se hen til tegnene på min tilkommelse og kende mig. 
 
39:24 Se, jeg kommer snart.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 40 
 
Åbenbaring til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831.  Før 
nedskrivningen af denne åbenbaring skrev profeten:  Da James Covill forkastede Herrens ord og gik 
tilbage til sine tidligere principper og omgangskreds, gav Herren mig og Sidney Rigdon følgende 
åbenbaring. 
 
40:1 Se, sandelig siger jeg jer, at min tjener James Covills hjerte var ret for mig, thi han indgik pagt 
med mig om at adlyde mit ord. 
 
40:2 Han modtog ordet med glæde, men straks derefter fristede Satan ham, og frygt for forfølgelse og 
verdslige bekymringer fik ham til at forkaste ordet. 
 
40:3 Derfor brød han min pagt, og det bliver overladt til mig at gøre med ham, som synes mig godt.  
Amen. 
 

AFSNIT 41 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, 4. februar 1831.  Kirkens gren 
i Kirtland voksede hurtigt i medlemstal, og de hellige bestræbte sig i almindelighed på at efterleve 
Herrens befalinger; men nogle fremmede ideer og falske ånder, siger profeten, havde sneget sig ind 
mellem dem.  Se History of the Church, bind 1, side 146.   
 
41:1 Lyt og hør, o, mit folk, siger Herren, jeres Gud, I, som jeg gerne velsigner med de største 
velsignelser, I, som hører mig; men I, som ikke hører mig, men som har bekendt mit navn, vil jeg 
forbande med den største af alle forbandelser. 
 
41:2 Hør, o, I ældster af min kirke, som jeg har kaldet!  Se, jeg befaler jer, at I skal komme sammen og 
blive enige om mit ord. 
 
41:3 Og gennem troens bøn skal I modtage min lov, så I kan vide, hvorledes I skal lede min kirke og 
gøre alle ting ret for mig. 
 



41:4 Jeg vil være jeres regent, når jeg kommer, og se, jeg kommer snart, og I skal se til, at min lov 
bliver holdt. 
 
41:5 Den, der modtager min lov og holder den, er min discipel; men den, der siger, at han modtager 
den og ikke holder den, er ikke min discipel og skal udstødes af jeres midte. 
 
41:6 Thi det sømmer sig ikke, at det, der hører rigets børn til, skal gives dem, der ikke er værdige eller 
til hunde, eller at man kaster perler for svin. 
 
41:7 Og atter, der bør bygges et hus til min tjener Joseph Smith, hvori han kan bo og oversætte. 
 
41:8 Og atter, det er passende at lade min tjener Sidney Rigdon bo, hvor han ønsker, såfremt han 
holder mine bud. 
 
41:9 Og atter, jeg har kaldet min tjener Edward Partridge og befaler, at han gennem afstemning i 
Kirken skal udnævnes og ordineres som biskop for Kirken.  Han skal opgive sin købmandshandel og 
anvende hele sin tid i Kirkens tjeneste 
 
41:10 og have opsyn med alt det, der bliver ham forordnet i mine love, når jeg giver dem. 
 
41:11 Og dette fordi hans hjerte er rent for mig, thi han er uden svig som Nathanael fordum. 
 
41:12 Disse ord er givet jer, og de er rene for mig.  Se derfor til, hvorledes I holder dem; thi jeres sjæle 
skal stå til ansvar for dem på dommens dag.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 42 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 1831 i nærværelse af 
tolv ældster og i overensstemmelse med Herrens forud givne løfte; se afsnit 38:32.  Profeten betegner 
denne åbenbaring som værende Kirkens lov. 
 
42:1 Hør, o, I min Kirkens ældster, som er forsamlet i mit navn og holder mine bud. 
 
42:2 Og atter siger jeg:  Giv agt og hør og adlyd den lov, som jeg skal give jer. 
 
42:3 Thi sandelig siger jeg:  Eftersom I er kommet sammen i overensstemmelse med den befaling, jeg 
gav jer, og er enige i denne sag og har bedt Faderen i mit havn, så skal I få. 
 
42:4 Se, sandelig siger jeg jer:  Jeg giver jer dette første bud, at I skal gå ud i mit navn, enhver af jer, 
undtagen mine tjenere Joseph Smith og Sidney Rigdon. 
 
42:5 Og jeg giver dem den befaling, at de skal gå ud en lille tid, og det skal blive givet dem ved min 
Ånds kraft, når de skal vende tilbage. 
 
42:6 Og I skal gå ud i min Ånds kraft og prædike mit evangelium to og to i mit navn, og opløfte jeres 
røst som med en basuns lyd og forkynde mit ord ligesom Guds engle. 
 
42:7 Og I skal gå ud og døbe i vand og sige:  Omvend jer, omvend jer, thi Guds rige er nær. 
 
42:8 Og fra dette sted skal I gå ud til de vestlige egne.  Og dersom I finder sådanne, der vil tage imod 
jer, skal I opbygge min kirke i hver egn, 
 
42:9 indtil den tid kommer, da det skal blive jer åbenbaret fra det høje, når staden, der ny Jerusalem, 
skal være beredt, så I kan samles til et og være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. 
 



42:10 Og atter siger jeg jer, at min tjener Edward Partridge skal beklæde det embede, hvortil jeg har 
beskikket ham.  Og det skal ske, at dersom han overtræder, da skal en anden udvælges i hans sted.  Så 
ske det.  Amen. 
 
42:11 Og atter siger jeg jer:  Det skal ikke tillades nogen at gå ud at prædike mit evangelium eller 
opbygge min kirke, uden han bliver ordineret af en, der har myndighed, og som er Kirken bekendt og på 
forskriftmæssig måde selv er blevet ordineret af Kirkens ledere. 
 
42:12 Kirkens ældster, præster og lærere skal forkynde mit evangeliums grundsætninger, som de 
findes i Bibelen og Mormons Bog, hvori evangeliets fylde findes. 
 
42:13 De skal iagttage pagterne og kirkeforskrifterne og holde dem, og det skal være deres belæring, 
som Ånden indgiver dem. 
 
42:14 Og Ånden skal gives jer ved troens bøn, og dersom I ikke modtager, skal I ikke undervise. 
 
42:15 Og I skal gøre alt dette, som jeg har befalet jer angående jeres undervisning, indtil fylden af mine 
hellige skrifter bliver givet jer. 
 
42:16 Og når I opløfter jeres røst gennem Talsmanden, skal I tale og profetere, som det synes mig 
godt. 
 
42:17 Thi se, Talsmanden kender alle ting og vidner om Faderen og Sønnen. 
 
42:18 Og se, nu taler jeg til Kirken:  Du skal ikke slå ihjel; thi den, som slår ihjel, skal det ikke forlades, 
hverken i denne eller den tilkommende verden. 
 
42:19 Og atter siger jeg:  Du skal ikke slå ihjel; men den, som slår ihjel, skal dø. 
 
42:20 Du skal ikke stjæle; den som stjæler og ikke vil omvende sig, skal kastes ud. 
 
42:21 Du skal ikke lyve, thi den, der lyver og ikke omvender sig, skal kastes ud. 
 
42:22 Du skal elske din hustru af hele dit hjerte og holde dig til hende og ingen anden. 
 
42:23 Den, som ser på en kvinde for at begære hende, skal ikke have Ånden, og om han ikke 
omvender sig, skal han kastes ud. 
 
42:24 Du skal ikke bedrive hor.  Den, der bedriver hor og ikke omvender sig, skal kastes ud. 
 
42:25 Men den, der har bedrevet hor og omvender sig af hele sit hjerte og lader være dermed og ikke 
gør det mere, skal du tilgive; 
 
42:26 men gør han det igen, skal han ikke tilgives, men kastes ud. 
 
42:27 Du skal ikke tale ondt om din næste eller gøre ham nogen skade. 
 
42:28 Du ved, at mine love angående disse ting findes i skriften; den, som synder og ikke omvender 
sig, skal kastes ud. 
 
42:29 Dersom du elsker mig, skal du tjene mig og holde alle mine bud. 
 
42:30 Og se, da skal du komme de fattige i hu og indvie en del af din formue til deres underhold, det, du 
har at give dem, ved en pagt og kontrakt, som ikke kan brydes. 
 



42:31 Og hvad I således skænker de fattige af jeres midler, det gør I mod mig, og det skal lægges frem 
for min kirkes biskop og hans rådgivere, to af ældsterne eller højpræsterne, som han har udvalgt eller vil 
udvælge i dette øjemed. 
 
42:32 Og det skal ske, at når det er blevet fremlagt for min kirkes biskop, og han har modtaget 
beviserne angående helligelsen af min kirkes ejendom, så det i overensstemmelse med mine bud ikke 
kan fratages Kirken, da skal enhver være ansvarlig overfor mig som en husholder over sin egen ejendom 
eller over det, han har modtaget gennem helligelse, så meget som er tilstrækkeligt for ham og hans 
familie. 
 
42:33 Men skulle der efter denne første fordeling findes mere gods i Kirken eller i enkelte personers 
besiddelse end det, der er nødvendigt for deres underhold, så skal dette overskud overdrages biskoppen, 
og han skal opbevare det for, fra tid til anden, at hjælpe dem, som er i trang, at enhver, der er i trang, kan 
blive tilstrækkelig forsynet og få, hvad han behøver. 
 
42:34 Derfor skal overskuddet opbevares i mit forrådshus for dermed at hjælpe de fattige og 
trængende, som det bliver bestemt af Kirkens højråd og biskoppen og hans råd, 
 
42:35 samt med det formål at købe jord til Kirkens fælles gavn, for at bygge huse til gudstjeneste og til 
opbygning af det ny Jerusalem, hvorom der senere skal blive åbenbaret, 
 
42:36 og for at min pagts folk kan samles til et på den dag, da jeg skal komme til mit tempel.  Og dette 
gør jeg for mit folks frelse. 
 
42:37 Og det skal ske, at den, der synder og ikke omvender sig, skal udelukkes af Kirken og ikke få det 
igen, som han har skænket Kirkens fattige og trængende, eller med andre ord, mig; 
 
42:38 thi hvad I har gjort imod een af disse mindste, har I gjort imod mig. 
 
42:39 Og hvad jeg har talt gennem mine profeters mund vil blive opfyldt; thi jeg vil hellige af deres 
rigdomme, som antager evangeliet blandt ikke-jøderne, til de fattige af mit folk, som er af Israels hus. 
 
42:40 Og atter:  Du skal ikke være stolt i hjertet, lad dine klæder være enkle og deres skønhed bestå i 
dine egne hænders arbejde. 
 
42:41 Og lad alt blive gjort i renhed for mig. 
 
42:42 Du skal ikke være lad; thi den lade skal ikke æde arbejderens brød eller bære hans klæder. 
 
42:43 Og den, der er syg iblandt jer og ikke har tro til at blive helbredt, men ellers tror, bør plejes med al 
omhu med urter og let føde, men ikke ved en fjendes hånd. 
 
42:44 Og Kirkens ældster, to eller flere, skal tilkaldes, og de skal bede for ham og lægge hænderne på 
ham i mit navn, og skulle han dø, så dør han i mig; lever han, så lever han i mig. 
 
42:45 I skal leve sammen i kærlighed.  I skal begræde dem, der dør, og især dem, der ikke har håb om 
en herlig opstandelse. 
 
42:46 Og det skal ske, at de, der dør i mig, ikke skal smage døden; thi den er sød for dem. 
 
42:47 Men ve dem, som ikke dør i mig, thi deres død er bitter. 
 
42:48 Og den, der har tro til at blive helbredt og ikke er bestemt til at dø, skal blive helbredt. 
 
42:49 Den, der har tro til at se, skal se. 
 



42:50 Den, der har tro til at høre, skal høre. 
 
42:51 Den lamme, der har tro til at springe, skal springe. 
 
42:52 Og de, som ikke har tro til at gøre disse ting, men dog tror på mig, skal have magt til at blive mine 
sønner.  Og såfremt de ikke bryder mine love, skal du bære over med deres svagheder. 
 
42:53 Du skal blive stående i din plads som husholder. 
 
42:54 Du skal ikke tage din broders klæder; du skal betale det, du modtager af din broder. 
 
42:55 Og dersom du tjener mere end der er nødvendigt for dit underhold, skal du bringe det til mit 
forrådshus, for at alt kan blive gjort, som jeg har sagt. 
 
42:56 Du skal bede, og min hellige skrift skal gives dig, som jeg har bestemt, og den skal opbevares 
omhyggeligt. 
 
42:57 Men du skal tie dermed og ikke lære om den, førend du har modtaget den i sin helhed. 
 
42:58 Og jeg giver dig den befaling, at du da skal lære alle mennesker disse hellige skrifter, thi de skal 
læres alle nationer, slægter, tungemål og folk. 
 
42:59 Det, du har modtaget, som er blevet givet dig som en lov i mine skrifter, skal du antage som den 
lov, hvorefter min Kirken skal ledes. 
 
42:60 Og den, der gør derefter, skal blive frelst, men den, som ikke gør derefter, skal blive fordømt, 
dersom han bliver ved således. 
 
42:61 Om du beder, skal du modtage åbenbaring på åbenbaring, kundskab på kundskab, så du må 
lære at kende hemmeligheder og fredelige ting -- det, som bringer glæde og evigt liv. 
 
42:62 Du skal bede, og det skal blive dig åbenbaret i min egen bestemte tid, hvor det ny Jerusalem skal 
bygges. 
 
42:63 Og se, mine tjenere skal blive udsendt i øst og vest, i nord og syd. 
 
42:64 Og lad netop nu ham, der går mod øst, lære dem, der bliver omvendt, at fly mod vest på grund af 
det, der skal overgå jorden og på grund af hemmelige sammensværgelser. 
 
42:65 Se, du skal iagttage alle disse ting, og stor skal din løn være.  Thi jer er det givet at vide rigets 
hemmeligheder, men verden er det ikke givet at kende dem. 
 
42:66 I skal holde de love, som I har fået, og være tro. 
 
42:67 I skal herefter få sådanne kirkepagter, som skal være tilstrækkelige til at grundfæste jer både her 
og i det nye Jerusalem. 
 
42:68 Lad derfor den, som fattes visdom, bede mig derom, jeg vil gerne give ham og uden bebrejdelse. 
 
42:69 Opløft jeres hjerte og glæd jer, thi jeres er riget, eller med andre ord, jer er Kirkens nøgler givet.  
Så ske det.  Amen. 
 
42:70 Præsterne og lærerne skal have deres husholdning så vel som medlemmerne. 
 



42:71 Og ældster og højpræster, som er blevet beskikket til at bistå biskoppen som rådgivere i alt, skal 
få understøttelse til deres familie af de midler, der er blevet overdraget biskoppen til hjælp for de fattige 
og til andre formål som tidligere omtalt. 
 
42:72 Eller også skal de modtage et passende vederlag for al deres arbejde enten ved en forvaltning 
eller på anden måde, som det anses for bedst eller afgøres af rådgiverne og biskoppen. 
 
42:73 Og biskoppen skal også have sit underhold eller et passende vederlag for sit arbejde i Kirken. 
 
42:74 Se, sandelig siger jeg jer:  Om nogen blandt jer skiller sig fra sin ægtefælle på grund af 
ægteskabsbrud, eller med andre ord, om de vidner for jer i al hjertets ydmyghed, at det forholder sig 
således, skal I ikke støde dem bort fra jer. 
 
42:75 Men om I opdager, at nogen har forladt deres ægtefælle på grund af hor, og de selv er de 
skyldige, og deres ægtefælle lever, skal I udelukke dem fra jer. 
 
42:76 Og atter siger jeg jer, at I skal være årvågne og forsigtige og undersøge med al flid, at I ikke 
optager nogen sådan blandt jer, dersom de er gift. 
 
42:77 Og dersom de ikke er gift, skal de omvende sig fra alle deres synder, ellers skal I ikke optage 
dem. 
 
42:78 Enhver, der tilhører denne Kristi kirke, skal iagttage og holde alle Kirkens bud og pagter. 
 
42:79 Og om nogen iblandt jer skulle slå ihjel, skal de udleveres til og behandles efter landets love, thi 
kom i hu, at han ikke kan få tilgivelse, og det skal bevises efter landets lov. 
 
42:80 Og om nogen mand eller kvinde bedriver hor, skal han eller hun forhøres af to eller flere af 
Kirkens ældster, og hvert ord skal stadfæstes imod dem ved to vidner, som tilhører Kirken og ikke af 
fjender.  Men om der er mere end to vidner, er det bedre. 
 
42:81 Men han eller hun skal dømmes efter to vidners udsagn, og ældsterne skal fremlægge sagen for 
Kirken, og Kirken skal løfte hånden imod ham eller hende, så de kan behandles efter Guds lov. 
 
42:82 Og om det er muligt, må biskoppen også være til stede. 
 
42:83 Således skal I behandle alle sager, som kommer op. 
 
42:84 Og om en mand eller kvinde begår røveri, skal han eller hun udleveres til landets lov. 
 
42:85 Den, der stjæler, skal udleveres til landets lov. 
 
42:86 Og dersom nogen lyver, skal de udleveres til landets lov. 
 
42:87 Og om en mand eller kvinde begår nogen synd, skal han eller hun udleveres til loven, ja, Guds 
lov. 
 
42:88 Og om din broder eller søster synder imod dig, skal du tage sagen op mellem jer alene, og om 
han eller hun bekender, så skal du lade dig forsone. 
 
42:89 Men om de ikke bekender, skal du bringe dem for Kirken, ikke for medlemmerne, men for 
ældsterne.  Og det skal ske på en møde og ikke for verden. 
 
42:90 Og om din broder eller søster synder imod mange, så skal de tilrettevises for mange. 
 



42:91 Og om nogen offentligt forarger, skal de irettesættes offentligt, så han eller hun må beskæmmes.  
Og om han eller hun ikke bekender, skal han eller hun overgives til Guds lov. 
 
42:92 Om nogen synder i løndom, skal han eller hun irettesættes i løndom, så han eller hun kan have 
lejlighed til at bekende i løndom for den, som han eller hun har syndet imod, og for Gud, og Kirken skal 
ikke tale slet om ham eller hende. 
 
42:93 Og således skal I handle i alle ting. 
 

AFSNIT 43 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831.  På daværende tid var 
nogle af Kirken medlemmer blevet forvirret af folk, der falskeligt påstod at være åbenbarere.  Se History 
of the Church, bind 1, side 154. 
 
43:1 O, hør, I min Kirkens ældster, og lån øre til de ord, jeg vil tale til jer. 
 
43:2 Thi se, sandelig, sandelig siger jeg jer:  I har fået en befaling som en lov for min kirke gennem 
ham, som jeg har kaldet til at modtage befalinger og åbenbaringer fra mig til jer. 
 
43:3 Og dette skal I vide med vished, at såfremt han adlyder mig, er ingen anden udset til at modtage 
befalinger og åbenbaringer, førend han tages fra jer. 
 
43:4 Men sandelig, sandelig siger jeg jer, at ingen skal få denne gave uden gennem ham; thi skulle 
den blive taget fra ham, skal han ikke have anden magt end at udpege en anden i sit sted. 
 
43:5 Og det skal være en lov for jer, at I ikke antager et hvilket som helst menneskes lærdomme, der 
kommer til jer, som åbenbaringer og befalinger. 
 
43:6 Og dette siger jeg jer, for at I ikke skal blive bedraget, og for at I skal vide, at de ikke kommer fra 
mig. 
 
43:7 Thi sandelig siger jeg jer, at den, der er beskikket af mig, skal komme ind ad porten og blive 
ordineret, som jeg har sagt jer før, for at lære om de åbenbaringer, som I har modtaget, og dem, som I 
skal få gennem ham, som jeg har beskikket. 
 
43:8 Og se, nu giver jeg jer en befaling:  Når I kommer sammen, skal I belære og opbygge hinanden, 
for at I kan vide, hvorledes I skal ordne og lede min kirke, og hvorledes I skal forholde jer med hensyn til 
de forskellige punkter i mine love og befalinger, som jeg har givet jer. 
 
43:9 Således skal I blive undervist i min kirkes lov og blive helliggjort ved det, I har fået; og I skal 
forpligte jer til at handle i al hellighed for mig. 
 
43:10 Og såfremt I gør dette, skal det rige, I har fået, blive forherliget.  Men om I ikke gør det, skal 
endog det fratages jer, som I har fået. 
 
43:11 Rens den uretfærdighed ud, som findes iblandt jer.  Helliggør jer for mig. 
 
43:12 Og dersom I ønsker at få rigets velsignelser, da udvælg min tjener Joseph Smith og ophold ham 
for mig ved troens bøn. 
 
43:13 Og atter siger jeg jer, at om I vil kende rigets hemmeligheder, da forsyn ham med føde og klæder, 
og hvad han behøver for at fuldbyrde det værk, som jeg har befalet ham. 
 
43:14 Men dersom I ikke gør det, skal han forblive hos dem, der har modtaget ham, så jeg kan bevare 
et rent folk for mig. 



 
43:15 Atter siger jeg, hør, I min kirkes ældster, som jeg har udvalgt:  I er ikke sendt ud for at blive 
belært, men for at lære menneskebørnene de ting, som jeg gennem min Ånds kraft har givet i jeres 
hænder. 
 
43:16 I skal blive undervist fra det høje.  Hellig jer, og I skal blive udrustet med kraft, så I kan give netop 
det, som jeg har sagt. 
 
43:17 Hør, for se, Herrens store dag er nær. 
 
43:18 Thi dagen kommer, da Herren skal lade sin røst høre fra himlen.  Himlene skal bæve, jorden 
skælve og Guds basun skal lyde både længe og højt og sige til de slumrende nationer:  I hellige, stå op 
og lev; I syndere, bliv og sov, til jeg atter kalder. 
 
43:19 Omgjord derfor jeres lænder, at I ikke skal findes blandt de ugudelige. 
 
43:20 Opløft jeres røst og skån ingen.  Råb til folkene at de skal omvende sig, både gamle og unge, 
både trælle og fri, og sig:  Bered jer for Herrens store dag. 
 
43:21 Thi dersom jeg, et menneske, opløfter min røst og råber omvendelse til jer, og I hader mig, hvad 
vil I da sige, når dagen kommer, da tordenen skal lade sin røst høre fra jordens ender og råbe i alle 
levendes øren og sige:  Omvend jer og bered jer til Herrens store dag. 
 
43:22 Ja, og atter, når lynet farer fra øst til vest og råber i alle levendes ører og siger disse ord:  
Omvend jer, thi Herrens store dag er kommet. 
 
43:23 Og atter vil Herren lade sin røst høre fra himlen og sige:  Giv agt, o, I jordens folk, og hør den 
Guds ord, som skabte jer. 
 
43:24 O, I jordens folk.  Hvor ofte har jeg ikke villet samle jer, ligesom en høne samler sine kyllinger 
under vingerne, men I ville ikke! 
 
43:25 Hvor ofte har jeg ikke kaldt på jer gennem mine tjeners mund og gennem englebetjening og med 
min egen røst, gennem tordenens røst og gennem lynets røst, gennem stormes røst og gennem 
jordskælvets røst og frygtelige haglstorme, gennem hungersnøds røst og alle slags pest, ved en basuns 
kraftige lyd, gennem dommens røst og gennem barmhjertigheds røst hele dagen lang, gennem ærens og 
hæderens røst og det evig livs skatte, og jeg ville have frelst jer med evig frelse, men I ville ikke. 
 
43:26 Se, dagen er kommet, da min vredes skål er fuld. 
 
43:27 Se, sandelig siger jeg jer, at det er Herren, jeres Guds ord. 
 
43:28 Arbejd derfor, arbejd i min vingård for sidste gang -- kald for sidste gang på jordens indbyggere. 
 
43:29 Thi i min egen bestemte tid vil jeg komme ned på jorden til dom, og mit folk skal blive forløst og 
regere med mig på jorden. 
 
43:30 Thi det store tusindårsrige, hvorom jeg har talt ved mine tjeneres mund, skal komme. 
 
43:31 Thi Satan skal bindes, og når han bliver løst igen, skal han blot regere en kort tid, og da kommer 
jordens ende. 
 
43:32 Og den, der lever i retfærdighed, skal forvandles på et øjeblik, og jorden skal forgå ved ild. 
 
43:33 Og de ugudelige skal gå bort i uudslukkelig ild, og intet menneske på jorden ved eller skal vide 
deres endeligt, førend de kommer frem for mig for at blive dømt. 



 
43:34 Hør disse ord.  Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser.  Gem dette i jeres hjerter og lad 
evighedens alvor hvile over jeres sind. 
 
43:35 Vær alvorlige.  Hold alle mine bud.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 44 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutningen af februar 
1831, I overensstemmelse med den heri fremsatte opfordring fastsatte Kirken en konference til 
begyndelsen af juni. 
 
44:1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere:  Jeg vil, at min kirkes ældster skal sammenkaldes fra øst 
og vest, fra nord og syd, gennem breve eller på anden måde. 
 
44:2 Og det skal ske, at om de er trofaste og øver tro på mig, vil jeg udgyde min Ånd over dem på den 
dag, de kommer sammen. 
 
44:3 Og de skal gå ud i de omliggende egne og prædike omvendelse for folket. 
 
44:4 Og mange vil blive omvendt, så I skulle kunne organisere jer efter menneskers love, 
 
44:5 at jeres fjender ikke skal have magt over jer, men at I må blive bevaret i alt, så I kan holde mine 
love, og hvert bånd, hvormed fjenden søger at tilintetgøre mit folk, må brydes. 
 
44:6 Se, jeg siger jer, at I skal besøge de fattige og nødlidende og yde dem hjælp, at de kan få deres 
underhold, indtil alt kan blive udført ifølge min lov, som I har modtaget.  Amen. 
 

AFSNIT 45 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 7. marts 1831.  I sine 
forbemærkninger til nedskrivningen af denne åbenbaring forklarer profeten, at allerede dengang var 
mange falske rygter og tåbelige historier blevet udspredt om Kirken for at hindre folk i at undersøge 
værket og antage troen.  Se History of the Church, bind 1, side 158. 
 
45:1 Hør, o, min kirkes folk, til hvem riget er givet.  Lyt og hør ham, som har lagt jordens grundvold, 
som skabte himlen og alle dens hærskarer og ved hvem alt, som lever og rører sig og er til, blev skabt. 
 
45:2 Og atter siger jeg:  Hør min røst, så døden ikke skal overraske jer på et tidspunkt, da I ikke 
mener, sommeren er forbi, høsten overstået og jeres sjæle ikke frelst. 
 
45:3 Lyt til ham, som er jeres talsmand hos Faderen, og som taler jeres sag for ham, 
 
45:4 og siger:  Fader, se hans lidelse og død, han, som ikke gjorde synd, i hvem du havde velbehag.  
Se din Søns blod, som blev udgydt, hans blod, som du hengav, for at du kunne blive herliggjort. 
 
45:5 Skån derfor, o Fader, disse mine brødre, der tror på mit navn, at de må komme til mig og have 
evigt liv. 
 
45:6 Hør, min Kirkens folk og I ældster, lyt alle og hør min røst, mens det hedder i dag og forhærd ikke 
jeres hjerter. 
 
45:7 Thi sandelig siger jeg jer:  Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden, verdens lys og liv, et 
lys, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke. 
 



45:8 Jeg kom til mine egne, og mine egne tog ikke imod mig; men dem, som tog imod mig, gav jeg 
magt til at gøre mange undergerninger og til at blive Guds børn, ja, dem, der troede på mit navn, gav jeg 
magt til at få evigt liv. 
 
45:9 Således har jeg sendt min evige pagt til verden, som et lys for verden og et banner for mit folk, for 
at ikke-jøderne kan søge til den, og for at den kan være et sendebud til at gå foran og berede vejen. 
 
45:10 Kom derfor til den, og med den, der kommer, vil jeg gå i rette, som med menneskene fordum, og 
jeg vil vise jer min stærke bevisførelse. 
 
45:11 Derfor, lyt alle og lad mig vise jer det, ja, min visdom, hans visdom, om hvem I siger, at han er 
Enoks og hans brødres Gud, 
 
45:12 de, der blev optaget fra jorden og modtaget af mig -- en stad, der skal bevares, indtil 
retfærdighedens dag kommer -- en dag, hvorefter alle hellige mænd tragtede, men de fandt den ikke på 
grund af ugudelighed og vederstyggelighed. 
 
45:13 Og de bekendte, at de var fremmede og pilgrimme på jorden. 
 
45:14 Men de fik den forjættelse, at de skulle se og finde den i kødet. 
 
45:15 Hør derfor, og jeg vil gå i rette med jer og tale med jer og profetere som til menneskene fordum. 
 
45:16 Og jeg vil tydeligt vise jer det, som jeg viste mine disciple det, da jeg stod for dem i kødet og talte 
til dem og sagde:  Da I har spurgt mig angående tegnene på min tilkommelse på den dag, da jeg skal 
komme i min herlighed i himlens skyer for at opfylde de forjættelser, som jeg har givet jeres fædre, 
 
45:17 og da I har betragtet åndens lange fraværelse fra legemet som et fangenskab, så vil jeg vise jer, 
hvorledes forløsningens dag skal komme, og det adspredte Israel indsamles. 
 
45:18 Se templet, der står i Jerusalem, som I kalder Guds hus, og som jeres fjender siger aldrig skal 
falde, 
 
45:19 men, sandelig siger jeg jer, at ødelæggelsen skal komme over denne slægt som en tyv om 
natten, og dette folk skal blive ødelagt og spredt blandt alle nationer, 
 
45:20 og dette tempel, som I nu ser, skal nedrives, så der ikke lades sten på sten. 
 
45:21 Og denne slægt af jøder skal ikke forgå, førend enhver ødelæggelse, som jeg har talt til jer om, er 
sket. 
 
45:22 I siger, at I ved, verdens ende kommer.  I siger også, at I ved, himlen og jorden skal forgå. 
 
45:23 Og deri taler I sandt, thi så er det; men disse ting, som jeg har sagt jer, skal ikke forgå, førend de 
alle er blevet opfyldt. 
 
45:24 Og dette har jeg sagt jer angående Jerusalem, og når den dag kommer, skal en levning spredes 
blandt alle nationer. 
 
45:25 Men de skal igen indsamles; dog skal de forblive adspredt, til ikke-jødernes tid er fuldbyrdet. 
 
45:26 Og på den dag skal der høres om krige og rygter om krige, og hele jorden skal være i bevægelse 
og hjertet synke i livet på menneskene, og de skal sige, at Kristus tøver med at komme til verdens ende. 
 
45:27 Og menneskenes kærlighed skal blive kold, og lovløsheden blive mangfoldig. 
 



45:28 Og når ikke-jødernes tid er kommet, da skal et lys bryde frem blandt dem, der sidder i mørke, og 
det er mit evangeliums fylde. 
 
45:29 Men de modtager det ikke; thi de ser ikke lyset, men de vender deres hjerte bort fra mig på grund 
af menneskebud. 
 
45:30 Og i den slægt skal ikke-jødernes tid fuldbyrdes. 
 
45:31 Og i den slægt skal der findes mennesker, der ikke skal blive taget bort, førend de har set en 
susende svøbe, thi en hærgende sygdom skal dække landet. 
 
45:32 Men mine disciple skal stå på hellige steder og skal ikke berøres deraf; men blandt de ugudelige 
skal menneskene opløfte deres røst, forbande Gud og dø. 
 
45:33 Og der skal også være jordskælv forskellige steder, og store ødelæggelser.  Dog vil menneskene 
forhærde deres hjerter mod mig og gribe til sværdet mod hinanden og slå hinanden ihjel. 
 
45:34 Da jeg, Herren, havde talt disse ord til mine disciple, var de bedrøvede. 
 
45:35 Og jeg sagde til dem:  Vær ikke bedrøvede, thi når alt dette sker, skal I vide, at de forjættelser, 
der er blevet givet jer, skal blive opfyldt. 
 
45:36 Og når lyset begynder at bryde frem, skal det være med dem som i en lignelse, jeg vil give jer. 
 
45:37 I ser figentræerne med jeres øjne, og I siger, når de begynder at springe ud, og deres blade 
endnu er spæde, at sommeren er nær. 
 
45:38 Således skal det være på den dag, når de vil få alt dette at se; Da skal de vide, at timen er nær. 
 
45:39 Og det skal ske, at den, der frygter mig, skal forvente Herrens store dag og tegnene på 
Menneskesønnens tilkommelse. 
 
45:40 Og de skal se tegn og undere, thi de skal være synlige i himlen oventil og på jorden nedentil. 
 
45:41 Og de skal se blod, ild og røgdamp. 
 
45:42 Og førend Herrens dag kommer, skal solen formørkes og månen forvandles til blod og stjernerne 
falde fra himlen. 
 
45:43 Og de tiloverblevne skal samles på dette sted, 
 
45:44 og da skal de forvente mig, og se, jeg kommer.  Og de skal se mig i himlens skyer, iført magt og 
megen herlighed, med alle de hellige engle; men den, der ikke venter mig, skal afskæres. 
 
45:45 Men førend Herrens arm falder, skal en engel blæse i sin basun, og de hellige, som er hensovet, 
skal komme frem og møde mig i skyen. 
 
45:46 Dersom I derfor er hensovet i fred, da er I salige; thi ligesom I nu ser mig og ved, at det er mig, 
således skal I komme til mig, jeres sjæl skal leve.  Jeres forløsning skal da være fuldbyrdet, og de hellige 
skal komme frem fra verdens fire hjørner. 
 
45:47 Da skal Herrens arm falde på folkene, 
 
45:48 og Herren skal sætte sin fod på dette bjerg, og det skal gå midt over, og jorden skal skælve og 
rave frem og tilbage, selv himlene skal ryste. 
 



45:49 Og Herren skal lade sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den, og jorden folk skal sørge, 
og de der har lét, skal indse deres dårskab. 
 
45:50 Og ulykker skal ramme spotteren, og foragteren skal fortæres, og de, der tragter efter 
uretfærdighed, skal omhugges og kastes i ilden. 
 
45:51 Og da skal jøderne se på mig og sige:  Hvad er det for sår i dine hænder og fødder? 
 
45:52 Da skal de erkende, at jeg er Herren, og jeg vil sige til dem:  Det er de sår, hvormed jeg blev 
såret i mine venners hus.  Jeg er den, der blev ophøjet.  Jeg er Jesus, der blev korsfæstet.  Jeg er Guds 
Søn. 
 
45:53 Og da skal de græde over deres uretfærdigheder og beklage, at de forfulgte deres konge. 
 
45:54 Og da skal hedningefolkene forløses, og de, som ikke har kendt nogen lov, skal få del i den første 
opstandelse, og det skal være tåleligt for dem. 
 
45:55 Og Satan skal bindes, så han ikke mere skal have plads i menneskenes børns hjerter. 
 
45:56 Og på den dag, da jeg kommer i min herlighed, skal den lignelse, som jeg fortalte om de ti 
jomfruer, blive opfyldt. 
 
45:57 Thi de, der er kloge og har modtaget sandheden og taget den Helligånd til vejleder og ikke har 
ladet sig forføre, skal ikke omhugges og kastes i ilden, men skal bestå på den dag. 
 
45:58 Og jorden skal gives dem til arv; og de skal formere sig og blive stærke, og deres børn skal vokse 
op uden synd til frelse. 
 
45:59 Thi Herren skal være midt iblandt dem; og hans herlighed skal hvile over dem, og han skal være 
deres konge og lovgiver. 
 
45:60 Og se, nu siger jeg jer:  I skal ikke få mere at vide angående dette afsnit, førend Det nye 
Testamente er blevet oversat, og deri vil alt dette blive åbenbaret. 
 
45:61 Derfor giver jeg jer nu lov til at oversætte det, for at I kan være beredt på det, der kommer. 
 
45:62 Thi sandelig siger jeg jer, at store ting venter jer. 
 
45:63 I hører om krige i fremmede lande, men se, jeg siger jer, de er nær jeres egen dør, og om ikke 
mange år skal I få at høre om krig i jeres eget land. 
 
45:64 Derfor har jeg, Herren, sagt:  Drag ud af de østlige lande, saml jer, I min kirkes ældster.  Gå til 
landet mod vest, opfordrer indbyggerne til at omvende sig, og dersom de omvender sig, opbyg da 
menigheder i mit navn. 
 
45:65 Og bring med eet hjerte og eet sind jeres rigdomme sammen, så I kan købe en arvelod, som 
senere skal udpeges for jer. 
 
45:66 Og den skal kaldes det nye Jerusalem, et fredens land, en tilflugtsstad, et sikkert sted for den 
Allerhøjestes hellige. 
 
45:67 Og Herrens herlighed skal være der, og Herrens rædsel skal også være der, så de ugudelige ikke 
vil komme der, og den skal kaldes Zion. 
 
45:68 Og det skal ske, at de ugudelige, som ikke vil gribe til sværdet mod næsten, må fly til Zion for 
deres sikkerheds skyld. 



 
45:69 Og af hvert folk under himlen skal nogle samles der, og det skal være det eneste folk, der ikke 
skal være i krig indbyrdes. 
 
45:70 Og det skal siges blandt de ugudelige:  Lad os ikke drage op for at kæmpe mod Zion, thi Zions 
indbyggere er frygtelige, og derfor kan vi ikke stå os imod dem. 
 
45:71 Og det skal ske, at de retfærdige fra alle nationer skal samles og komme til Zion med frydesang 
og evig glæde. 
 
45:72 Og nu siger jeg jer:  Bevar disse ting, så de ikke kommer ud iblandt folk, førend jeg finder det 
gavnligt, at I kan fuldende dette værk for folkets og for jeres fjenders øjne, så de ikke skal kunne forstå 
jeres værk, førend I har udført det, som jeg har befalet jer, 
 
45:73 at de, når de får kendskab dertil, kan overveje disse ting. 
 
45:74 Thi når Herren kommer, skal han være forfærdelig for dem, og frygt skal komme over dem, og de 
skal stå langt borte og skælve. 
 
45:75 Ja, alle nationer skal forfærdes for Herrens rædsel og hans almagts kraft.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 46 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831.  Det var 
blevet skik og brug kun at give medlemmer og alvorligt søgende adgang til nadver -- og andre møder i 
Kirken.  Se History of the Church, bind 1, side 163. 
 
46:1 Hør, min kirkes folk.  Thi sandelig siger jeg jer, at alle disse ting blev talt til jer til nytte og 
belæring. 
 
46:2 Men til trods for det, der er skrevet, har det altid fra begyndelsen været overladt min Kirkens 
ældster, og vil altid være således, at lede alle møder, som de føler sig ledet og tilskyndet til gennem den 
Helligånd. 
 
46:3 Dog skal I ikke bortvise nogen fra jeres offentlige møder, som holdes for verden. 
 
46:4 I skal heller ikke udvise nogen, der tilhører Kirken, fra jeres nadvermøder.  Dog skal den, der har 
overtrådt, ikke deltage deri, førend han har gjort forsoning. 
 
46:5 Og atter siger jeg jer:  I skal ikke vise nogen, der alvorligt søger efter Guds rige, ud fra jeres 
nadvermøder.  Jeg siger dette om dem, som ikke tilhører Kirken. 
 
46:6 Og atter siger jeg jer angående jeres møder, hvor I giver håndspålæggelse:  Om nogen er til 
stede, som ikke tilhører Kirken, men som alvorligt tragter efter Guds rige, skal I ikke udvise dem. 
 
46:7 Men I skal spørge Gud i alle ting, han, som giver gerne; og det, som Ånden vidner for jer, netop 
det vil jeg, at I skal gøre i hjertets hellighed, og vandre retskaffent for mig og tænke over jeres frelses mål 
og gøre alle ting med bøn og taksigelse, så I ikke bliver vildledt af onde ånder eller djævelens lærdomme 
eller af menneskebud; thi nogle er af mennesker, men andre er af djævelen. 
 
46:8 Derfor, pas på, at I ikke bliver forført; og for at dette ikke skal ske, stræb da alvorligt efter de 
bedste gaver og betænk stedse, hvorfor de er blevet givet. 
 
46:9 Thi sandelig siger jeg jer, at de er blevet givet til nytte for dem, der elsker mig og holder alle mine 
befalinger, og for dem, der bestræber sig på at gøre således, at alle må have gavn deraf, alle, som søger 
og beder til mig, og som ikke beder om tegn for at få deres lyst styret. 



 
46:10 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Jeg vil, at I altid skal komme i hu og bestandig have for øje, 
hvilke gaver disse er, som er blevet givet Kirken. 
 
46:11 Thi alle har ikke fået hver gave; for der er mange gaver, og enhver har fået en gave gennem 
Guds ånd. 
 
46:12 Nogle har fået en gave og andre en anden, så alle kan få gavn deraf. 
 
46:13 Nogle er det gennem den Helligånd givet at vide, at Jesus Kristus er Guds Søn, og at han blev 
korsfæstet for verdens synders skyld. 
 
46:14 Andre gives det at tro på deres ord, så de også kunne få det evige liv, dersom de forbliver 
trofaste. 
 
46:15 Og atter gives det nogle gennem den Helligånd at forstå de forskellige nådegaver, der er afpasset 
efter Herrens barmhjertighed og vilje og efter menneskenes forskellige vilkår, som det behager Herren. 
 
46:16 Og atter er det andre givet gennem den Helligånd at kende forskel på kraftige gerninger, om de 
er af Gud eller ej, så Åndens åbenbaringer må gives enhver, for at han kan drage nytte deraf. 
 
46:17 Og atter siger jeg til jer, nogle gives visdoms ord gennem Guds Ånd. 
 
46:18 Andre gives kundskabs ord, at alle kan lære at handle med visdom og få kundskab. 
 
46:19 Og atter, andre er det givet at have tro til at blive helbredt. 
 
46:20 Og andre tro til at helbrede. 
 
46:21 Og andre gives det at gøre kraftige gerninger, 
 
46:22 andre at profetere, 
 
46:23 andre at kende forskel på ånderne, 
 
46:24 andre at tale i tungemål, 
 
46:25 andre at udlægge tungemål. 
 
46:26 Og alle disse gaver kommer fra Gud til Guds børns nytte. 
 
46:27 Og Kirkens biskop og alle de, der af Gud udses og ordineres til at våge over Kirken og være dens 
ældster, gives det at bedømme alle disse nådegaver, så ingen af jer skal give sig ud for at være af Gud 
og ikke er det. 
 
46:28 Og det skal ske, at den, der beder i Ånden, skal modtage i Ånden, 
 
46:29 for at det må forundes nogle at have alle disse gaver, at der må findes et hoved, så hvert medlem 
kan have gavn deraf. 
 
46:30 Den, som beder i Ånden, beder efter Guds vilje; derfor sker det, som han beder. 
 
46:31 Og atter siger jeg jer:  Alt, hvad I gør i Ånden, må gøres i Kristi navn. 
 
46:32 Og I skal i Ånden takke Gud for alle velsignelser, hvormed I er velsignede. 
 



46:33 Og I må altid øve dyd og hellighed for mig.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 47 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1831.  Op til denne tid 
havde Oliver Cowdery virket som kirkehistoriker og protokolfører.  John Whitmer havde ikke tragtet efter 
embedet som historieskriver, men sagt, da man ønskede hans tjeneste i denne egenskab, han ville 
efterkomme Herrens vilje i denne sag.  Se History of the Church, bind 1, side 166. 
 
47:1 Se, det er min vilje, at min tjener John skal skrive og føre en forsvarlig og ordentlig historisk 
optegnelse og bistå dig, min tjener Joseph, med at afskrive alt det, der skal gives dig, til han bliver kaldet 
til at udføre andre pligter. 
 
47:2 Atter, sandelig siger jeg dig, at han skal også opløfte sin røst til møderne, når der gives lejlighed 
dertil. 
 
47:3 Og atter siger jeg dig, at han skal udses til bestandig at føre Kirkens optegnelser og historie; thi 
jeg har udset Oliver Cowdery til et andet embede. 
 
47:4 Derfor skal det gives ham, dersom han er trofast, gennem Talsmanden at skrive dette.  Se ske 
det.  Amen. 
 

AFSNIT 48 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i marts 1831.  Joseph havde rådspurgt 
Herren, hvilken fremgangsmåde han skulle følge ved køb af land for de helliges besættelse; det var en 
vigtig sag i betragtning af Kirkens medlemmers udvandring fra staten New York, eftersom Herrens 
befaling gik ud på, at de skulle samles i Ohio. 
 
48:1 Det er nødvendigt, at I foreløbig forbliver der, hvor I nu opholder jer, da det passer til jeres 
forhold. 
 
48:2 Og dersom I har jord, skal I dele med brødrene fra øst. 
 
48:3 Og dersom I ikke har jord, lad dem da for nærværende købe i egnene rundt omkring, som det 
synes dem godt; thi det er nødvendigt, at de har et sted, hvor de foreløbig kan bo. 
 
48:4 Det er nødvendigt, at I sparer så mange penge, I kan, og at I erhverver så meget, I kan, i 
retfærdighed, så I med tiden vil kunne købe jord til en arvelod, ja, endog til en by. 
 
48:5 Stedet skal endnu ikke åbenbares, men efter at jeres brødre er kommet øst fra, skal visse mænd 
blive kaldet, og de skal få at vide, hvor stedet er; for dem skal det blive åbenbaret. 
 
48:6 De skal udses til at købe jord op og til at begynde at lægge grundvolden til byen.  Og da skal I 
begynde at samle jer med jeres familier, hver med sin familie efter sine omstændigheder, som Kirkens 
præsidentskab og biskop foreskriver i overensstemmelse med de love og befalinger, I har fået, og dem, 
som I i fremtiden skal modtage.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 49 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Sidney Rigdom, Parley P. Pratt og Leman Copley, i 
Kirtland, Ohio, i marts 1831.  Se History of the Church, bind 1, side 167.  Leman Copley havde modtaget 
evangeliet, men holdt dog fast ved nogle af shakernes og dansende kvækeres lærdomme, som han 
tidligere havde tilhørt.  Mange af disse mennesker var oprigtige, og Herren pålagde sine tjenere at virke 
blandt dem. 
 



49:1 Hør mit ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman.  Thi se, sandelig siger jeg jer, jeg giver den 
befaling, at I skal gå ud og prædike mit evangelium for shakerne, ligesom I har fået det. 
 
49:2 Se, jeg siger jer, at de ønsker at kende en del af sandheden, men ikke alt, thi de lever ikke ret for 
mig og må omvende sig. 
 
49:3 Derfor sender jeg jer, mine tjenere Sidney og Parley, til at prædike evangeliet for dem. 
 
49:4 Og min tjener Leman skal ordineres til denne gerning, så han kan tale sig tilrette med dem, ikke 
efter det, han har modtaget af dem, men efter det, der skal læres ham af jer, mine tjenere, og om han gør 
det, vil jeg velsigne ham, hvis ikke, skal han ikke gøre nogen fremgang. 
 
49:5 Så siger Herren, thi jeg er Gud og har sendt min enbårne Søn til verden for at forløse den, og jeg 
har forordnet, at den, som modtager ham, skal blive frelst, og den, der ikke modtager ham, skal 
fordømmes. 
 
49:6 Men de har gjort mod Menneskesønnen, som de ville, men han har fået magten på herlighedens 
højre side og regerer nu i himlen, og han vi regere, til han stiger ned til jorden for at lægge alle fjender 
under sine fødder, hvilken tid er nær. 
 
49:7 Jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og dagen ved intet menneske, ej heller englene i himlen, 
ej heller skal de vide det, før han kommer. 
 
49:8 Derfor vil jeg, at alle mennesker skal omvende sig, thi alle er under synd med undtagelse af dem, 
som jeg har sikret mig selv, hellige mænd, som I ikke kender. 
 
49:9 Derfor siger jeg jer, at jeg har sendt min evige pagt til jer, den samme, som var fra begyndelsen. 
 
49:10 Og det, jeg har lovet, har jeg således opfyldt, og jorden folk skal bøje sig derfor, og dersom de 
ikke selv gør det, skal de fornedres; thi det, som ophøjer sig selv, skal fornedres med magt. 
 
49:11 Derfor giver jeg jer den befaling, at I skal gå ud blandt dette folk og sige til dem, ligesom min 
apostel Peter fordum: 
 
49:12 Tro på den Herre Jesu navn, han, der var på jorden, og som skal komme igen, begyndelsen og 
enden. 
 
49:13 Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse i overensstemmelse med 
hans hellige befaling. 
 
49:14 Og den, der gør dette, skal få den Helligånds gave ved håndspålæggelse af denne kirkes 
ældster. 
 
49:15 Atter siger jeg jer:  Den, der forbyder ægteskab, er ikke af Gud, thi ægteskabet er indstiftet af Gud 
for menneskene. 
 
49:16 Derfor er det lovligt, at en mand har en hustru, og de to skal blive eet kød, for at jorden kan 
opfylde formålet med dens skabelse 
 
49:17 og blive fyldt med det bestemte antal mennesker i overensstemmelse med deres skabelse, før 
verden blev til. 
 
49:18 Og den, som forbyder kød og siger, at mennesket ikke skal spise det, er ikke af Gud. 
 
49:19 Thi se, dyrene på marken og fuglene i luften og det, som kommer op af jorden, er bestemt til 
menneskets brug til føde og klæder, og for at han kan have nok. 



 
49:20 Dog er det ikke bestemt, at det ene menneske skal have meget mere end det andet; derfor ligger 
verden i synd. 
 
49:21 Og ve den, der udgyder blod eller lader kød fordærve uden nødvendighed. 
 
49:22 Og atter siger jeg jer, at Menneskesønnen kommer ikke i en kvindes skikkelse, heller ikke som en 
mand, der vandrer om på jorden. 
 
49:23 Lad jer derfor ikke forføre, men vær standhaftige og forvent den tid, da himlen skal skælve og 
jorden ryste og rave frem og tilbage som en drukken, da dalene skal højnes og bjergene sænkes og 
bakket land blive fladt -- og alt dette, når engelen skal blæse i sin basun. 
 
49:24 Men førend Herrens store dag kommer, skal Jakob blomstre i ørkenen og lamaniterne springe ud 
som rosen. 
 
49:25 Zion skal blomstre på højene og fryde sig på bjergene og samles til det sted, jeg har udset. 
 
49:26 Se, jeg siger jer:  Gå ud, som jeg har befalet jer, omvend jer, omvend jer fra alle jeres synder, 
bed, og I skal få, bank på, og der skal lukkes op for jer. 
 
49:27 Se, jeg vil gå foran jer og også være jeres bagtrop; jeg vil være i jeres midte, og I skal ikke 
beskæmmes. 
 
49:28 Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer snart.  Så ske det, Amen. 
 

AFSNIT 50 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i maj 1831.  Profeten forklarer, at nogle 
af de tilstedeværende ældster ikke forstod de forskellige ånders kundgørelser, som var spredt over 
jorden, og denne åbenbaring blev givet som svar på hans specielle forespørgsel i sagen.  Såkaldte 
spiritistiske fænomener var ikke ualmindelige blandt medlemmerne, hvoraf nogle påstod, at de modtog 
syner og åbenbaringer.  Se History of the Church, bind 1, side 170. 
 
50:1 Hør, o, I min Kirkens ældster, lyt til den levende Guds røst.  Giv agt på de visdomsord, som skal 
gives jer, eftersom I har bedt derom og er enige om, at de vedrører Kirken og de ånder, der har bredt sig 
ud over hele jorden. 
 
50:2 Se, sandelig siger jeg jer, at der er mange falske ånder gået ud i verden for at bedrage 
menneskene. 
 
50:3 Satan har også forsøgt at forføre jer for at styrte jer. 
 
50:4 Se, jeg, Herren, har betragtet jer og har set vederstyggeligheder i den kirke, der bekender sig til 
mit navn. 
 
50:5 Men velsignet er de, som er trofaste og holder ud, både i liv og død; thi de skal arve det evige liv. 
 
50:6 Men ve dem, der er bedragere og hyklere, thi så siger Herren:  Jeg vil bringe dem til dom. 
 
50:7 Se, sandelig siger jeg jer:  Der findes hyklere blandt jer, som har vildledt nogle, hvad der har givet 
modstanderen magt, men se, sådanne skal blive bragt tilbage. 
 
50:8 Men hyklerne skal afsløres og udelukkes, enten i liv eller død, alt eftersom jeg vil.  Og ve dem, 
der udelukkes af min kirke, for de er blevet overvundet af verden. 
 



50:9 Lad derfor hvert menneske vogte sig, så det ikke gør andet end det, der er sandt og ret for mig. 
 
50:10 Kom nu, siger Herren gennem Ånden til sin kirkes ældster, og lad os gå i rette med hinanden, så I 
kan forstå. 
 
50:11 Lad os tale sammen, ligesom et menneske taler med et andet, ansigt til ansigt. 
 
50:12 Når et menneske taler, bliver han forstået af mennesker, fordi han taler som et menneske.  
Således vil jeg, Herren, gå i rette med jer, for at I kan forstå. 
 
50:13 Derfor stiller jeg, Herren, jer dette spørgsmål:  Hvortil er I blevet ordineret? 
 
50:14 Til at prædike mit evangelium ved Ånden, ja, Talsmanden, der blev udsendt for at lære 
menneskene sandheden. 
 
50:15 Og dog modtog I ånder, som I ikke kunne forstå, og I antog dem for at være af Gud.  Er I 
retfærdiggjort heri? 
 
50:16 Se, dette spørgsmål skal I selv besvare.  Dog vil jeg være nådig mod jer.  Den, der er svag blandt 
jer, skal fra nu af blive gjort stærk. 
 
50:17 Sandelig siger jeg jer:  Den, der er ordineret af mig og sendt ud for at prædike sandhedens ord 
gennem Talsmanden i sandhedens ånd, gør han det gennem sandhedens ånd eller på anden måde? 
 
50:18 Sker det på anden måde, er det ikke af Gud. 
 
50:19 Og atter:  Den, der modtager sandhedens ord, modtager han det gennem sandhedens ånd eller 
på anden måde? 
 
50:20 Modtager han det på anden måde, er det ikke af Gud. 
 
50:21 Hvorfor forstår og ved I da ikke, at den, der modtager ordet gennem sandhedens ånd, modtager 
det, som det bliver prædiket af sandhedens ånd? 
 
50:22 Derfor forstår den, der prædiker, og den, der hører, hinanden, og begge bliver opbygget og 
glæder sig med hinanden. 
 
50:23 Og det, der ikke opbygger, er ikke af Gud, men er mørke. 
 
50:24 Det, der er af Gud, er lys; og den, der modtager lyset og forbliver i Gud, får mere lys, og det lys 
bliver klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. 
 
50:25 Og atter siger jeg jer, og jeg siger det, for at I kan kende sandheden og forjage mørket fra jer. 
 
50:26 Den, der er ordineret og udsendt af Gud, er bestemt til at være den største, uagtet han er den 
mindste og alles tjener. 
 
50:27 Thi han ejer alt, for alt er ham underlagt, i himlen som på jorden, livet og lyset, ånden og kraften, 
der udsendes efter Faderens vilje gennem Jesus Kristus, hans Søn. 
 
50:28 Men ingen er i besiddelse af alt, uden at han er lutret og renset fra al synd. 
 
50:29 Men dersom I er lutret og renset fra al synd, da bed om, hvad I vil, i Jesu navn, og det skal ske. 
 
50:30 Men vid dette, det skal gives jer, hvad I beder om, og da I er udset til at være hovedet, skal 
ånderne være jer underdanige. 



 
50:31 Derfor skal det ske, at dersom I ser, en ånd tilkendegiver sig, som I ikke kan forstå, og I ikke 
modtager denne ånd, da skal I bede Faderen i Jesu navn, og dersom han ikke giver jer den samme ånd, 
da kan I vide, at den ikke er af Gud. 
 
50:32 Og der skal gives jer magt over den ånd, og I skal med høj røst forkynde, at den ikke er af Gud. 
 
50:33 Udtal ikke nogen spottende dom, at I ikke skal overvindes, ej heller med pral og glæde, for at I 
ikke skal blive grebet deraf. 
 
50:34 Den, der modtager af Gud, skal give Gud æren derfor og glæde sig over, at han af Gud er regnet 
værdig til at modtage. 
 
50:35 Derigennem, at I giver agt på og gør efter det, som I har modtaget, og som I herefter skal 
modtage, er riget givet jer af Faderen og kraft til at besejre alt, som ikke er forordnet af ham. 
 
50:36 Og se, sandelig siger jeg jer, velsignede er I, som nu hører disse mine ord af min tjeners mund; 
thi jeres synder er jer forladt. 
 
50:37 Lad min tjener Joseph Wakefield, med hvem jeg er vel tilfreds, og min tjener Parley P. Pratt gå ud 
blandt menighederne og styrke dem med formanende ord. 
 
50:38 Ligeså min tjener John Corrill eller så mange af mine tjenere, som er blevet ordineret til dette 
embede, og lad dem arbejde i vingården, og lad ingen forhindre dem i at gøre det, hvortil jeg har kaldet 
dem. 
 
50:39 I denne sag er min tjener Edward Partridge ikke retfærdiggjort; men lad ham omvende sig, og da 
skal han få tilgivelse. 
 
50:40 Se, I er små børn og kan endnu ikke tåle alt.  I må vokse i nåde og i sandheds erkendelse. 
 
50:41 Frygt ikke, børnlille, thi I er mine, og jeg har overvundet verden, og I er af dem, som Faderen har 
givet mig. 
 
50:42 Ingen af dem, som min Fader har givet mig, skal fortabes. 
 
50:43 Og Faderen og jeg er eet.  Jeg er i Faderen og Faderen er i mig, og såfremt I har modtaget mig, 
er I i mig, og jeg er i jer. 
 
50:44 Derfor er jeg midt iblandt jer, og jeg er den gode hyrde og Israels klippe.  Den, som bygger på 
denne klippe, skal aldrig falde. 
 
50:45 Og dagen kommer, da I skal høre min røst og se mig og vide, at jeg er. 
 
50:46 Våg derfor, så I kan være rede.  Så ske det.  Amen.  udgydt store velsignelser over dit hoved. 
 

AFSNIT 51 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i maj 1831.  På den tid begyndte de 
hellige, som udvandrede fra staten New York, at ankomme til Ohio, og det blev nu nødvendigt at træffe 
bestemte forberedelser for deres bosættelse.  Da dette foretagende i første linie hørte ind under 
biskopembedet, søgte biskop Edward Partridge oplysning i sagen, og profeten adspurgte Herren.  Se 
History of the Church, bind 1, side 173. 
 
51:1 Hør mig, siger Herren, din Gud, jeg vi tale til min tjener Edward Partridge og give ham 
instruktioner; thi det er nødvendigt, at han modtager belæring om, hvorledes dette folk skal organiseres. 



 
51:2 De må organiseres efter mine love, ellers vil de blive afskåret. 
 
51:3 Lad derfor min tjener Edward Partridge og de, som han har udvalgt, og med hvem jeg er 
veltilfreds, udstykke folket deres lodder, hver mand lige i forhold til sin familie, efter omstændigheder, 
trang og fornødenheder. 
 
51:4 Og min tjener Edward Partridge skal, når han fastsætter den andel, der tilkommer en mand, give 
ham et dokument, der sikrer ham hans andel, så at han ejer den, nemlig denne ret og arvedel i Kirken, så 
længe han ikke begår nogen overtrædelse og ved afstemning i Kirken efter Kirkens love og pagter agtes 
uværdig til længere at tilhøre Kirken. 
 
51:5 Og dersom han skulle begå synd og ikke mere agtes værdig til at stå i Kirken, skal han ikke have 
ret til at forlange den del tilbage, som han har skænket biskoppen til de fattige og trængende i min kirke.  
Derfor skal han ikke få gaven tilbage, men skal kun kunne gøre krav på den del, som er blevet ham 
tilskødet. 
 
51:6 Og således skal alle ting ordnes efter landets love. 
 
51:7 Lad det, der tilhører dette folk, tildeles dem. 
 
51:8 Og med henblik på de resterende penge, som dette folk ejer, skal en agent udnævnes blandt 
dette folk, og han skal købe mad og klæder efter folkets behov. 
 
51:9 Og lad hver mand handle redeligt, og alle iblandt dette folk skal være lige og modtage lige, så I 
må være eet, som jeg har befalet jer. 
 
51:10 Og det, som tilhører dette folk, skal ikke fratages dem og gives til nogen anden kirke. 
 
51:11 Om derfor nogen anden kirke modtager penge af denne kirke, skal den betale dem tilbage, 
eftersom de er blevet enige om. 
 
51:12 Og dette skal ordnes gennem biskoppen eller agenten, der skal vælges ved afstemning i Kirken. 
 
51:13 Endvidere skal biskoppen indrette et forrådshus for Kirken, og alt, hvad folket ikke behøver af 
penge og levnedsmidler, skal opbevares af biskoppen. 
 
51:14 Og han skal tilbageholde det, han behøver til sig selv og sin families underhold, medens han er 
beskæftiget med disse anliggender. 
 
51:15 Således giver jeg mit folk ret til at organisere sig i overensstemmelse med mine love. 
 
51:16 Jeg indvier dette land til dem for en kort tid, til jeg, Herren, vil sørge for dem på en anden måde 
og befale dem at drage herfra. 
 
51:17 Men det er ikke givet dem at vide dagen og timen.  Derfor skal de indrette sig i dette land, som 
om de skulle blive her i mange år, og det skal tjene dem til bedste. 
 
51:18 Se, dette skal være min tjener Edward Partridge et mønster andre steder, i alle menigheder. 
 
51:19 Og enhver, der findes at være en retskaffen og klog husholder, skal indgå til sin Herres glæde og 
arve det evige liv. 
 
51:20 Sandelig siger jeg dig, jeg er Jesus Kristus, der snart kommer, i den time, du ikke venter det.  Så 
ske det.  Amen. 
 



AFSNIT 52 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith til Kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831.  
Der var blevet afholdt en konference i Kirtland fra 3. til 6. juni.  Under denne konference blev de første 
særlige ordinationer til en højpræsts embede foretaget, og visse kundgørelser af falske og forføreriske 
ånder erkendtes og tilbagevistes.  Se History of the Church, bind 1, side 175. 
 
52:1 Se, så siger Herren til de ældster, som han har kaldet og udvalgt i disse sidste dage gennem sin 
Ånds røst: 
 
52:2 Jeg, Herren, vil nu kundgøre for jer, hvad I skal gøre fra nu af og til næste konference, der skal 
holdes i Missouri i det land, som jeg vil indvie til mit folk, som er en levning af Jakob og af dem, der er 
arvinger ifølge pagten. 
 
52:3 Derfor, sandelig siger jeg jer:  Mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon skal tiltræde 
deres rejse, så snart de kan gøre sig rede til at forlade deres hjem, og begive sig til Missouris land. 
 
52:4 Og såfremt de er trofaste, skal det tilkendegives dem, hvad de skal gøre. 
 
52:5 Og de skal også få kundskab om jeres arveland, om de er trofaste. 
 
52:6 Men dersom de ikke er trofaste, skal de udelukkes, som jeg vil eller som synes mig godt. 
 
52:7 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Mine tjenere Lyman Wight og John Corrill skal snarligst tiltræde 
deres rejse. 
 
52:8 Mine tjenere John Murdock og Hyrum Smith skal også rejse til samme sted, men tage vejen over 
Detroit. 
 
52:9 Og derfra skal de rejse og prædike ordet undervejs og ikke sige andet end det, som profeterne og 
apostlene har skrevet, og det, som Talsmanden lærer dem gennem tro og bøn. 
 
52:10 De skal gå to og to og prædike undervejs i hver menighed og døbe i vand og give 
håndspålæggelse ved strandbredden. 
 
52:11 Thi så siger Herren:  Jeg skal udføre mit værk i hast og i retfærdighed; thi de dage kommer snart, 
da jeg vil sende min dom og sejre. 
 
52:12 Lad min tjener Lyman Wight tage sig i agt; thi Satan begærer at sigte ham som avner. 
 
52:13 Se, den, der er tro, skal sættes over meget. 
 
52:14 Jeg vil give jer et mønster i alle ting, så I ikke bliver forført; thi Satan drager om i landet og prøver 
på at forføre folkene. 
 
52:15 Derfor, den, der beder, og hvis ånd er angergiven, antager jeg, hvis han adlyder mine 
forordninger. 
 
52:16 Den, som taler, og hvis ånd er angergiven, hvis sprog er ydmygt og opbyggende, han er af Gud, 
dersom han adlyder mine forordninger. 
 
52:17 Den, som skælver under min magt, skal gøres stærk og bære lovprisnings og visdoms frugter i 
overensstemmelse med de åbenbaringer og sandheder, som jeg har givet jer. 
 
52:18 Men den, som lader sig overvinde og ikke bærer frugter efter dette mønster, er ikke af mig. 
 



52:19 Derfor kan I efter dette mønster i alle tilfælde erkende ånderne overalt. 
 
52:20 Og de dage er kommet, hvor det skal ske menneskene efter deres tro. 
 
52:21 Se, denne befaling er givet alle de ældster, som jeg har udvalgt. 
 
52:22 Atter siger jeg jer:  Mine tjenere Thomas B. Marsh og Ezra Thayre skal også tiltræde deres rejse 
til samme land og prædike ordet undervejs. 
 
52:23 Og mine tjenere Isak Morlev og Ezra Booth skal også rejse til det samme land og prædike ordet 
undervejs. 
 
52:24 Ligeledes skal mine tjenere Edward Partridge og Martin Harris tage af sted sammen med mine 
tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun. 
 
52:25 Mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock skal også rejse derhen og prædike undervejs. 
 
52:26 Mine tjenere Parley P. Pratt og Orson Pratt skal også rejse til samme sted og prædike undervejs. 
 
52:27 Og mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Cardet skal også rejse til samme land og prædike 
undervejs. 
 
52:28 Mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott skal også begive sig af sted. 
 
52:29 Mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin skal også rejse. 
 
52:30 Mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith skal også begive sig på rejsen. 
 
52:31 Mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter skal også rejse. 
 
52:32 Mine tjenere Newel Knight og Selah J. Griffin skal begge ordineres og begive sig af sted. 
 
52:33 Ja, sandelig siger jeg, at alle disse skal rejse til eet sted, men hver sin vej, og den ene skal ikke 
bygge på den andens grundvold eller rejse i den andens spor. 
 
52:34 Den, som er tro, skal blive bevaret og velsignet med megen frugt. 
 
52:35 Og atter siger jeg:  Mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey skal rejse mod øst. 
 
52:36 De skal virke blandt deres slægtninge og ikke forkynde andet end profeterne og apostlene, og 
hvad de har set og hørt og tror for vist, for at profetierne må blive opfyldt. 
 
52:37 På grund af overtrædelse skal det, som Heman Basset engang fik, fratages ham og gives til 
Simonds Ryder. 
 
52:38 Og atter, sandelig siger jeg jer, at Jared Carter skal ordineres til præst, og George James skal 
også ordineres til præst. 
 
52:39 De øvrige af ældsterne skal våge over menighederne og forkynde ordet i egnene rundt omkring 
dem.  Og de skal arbejde med deres egne hænder, så de ikke hengiver sig til afguderi eller ugudelighed. 
 
52:40 Kom i alle ting de fattige, trængende, syge og lidende i hu; thi den, der ikke gør det, er ikke min 
discipel. 
 
52:41 Mine tjenere Joseph Smith jun., Sidney Rigdon og Edward Partridge skal medbringe en 
anbefalingsskrivelse fra Kirken.  Der skal også udstedes en til min tjener Oliver Cowdery. 



 
52:42 Således skal I, som jeg har sagt, dersom I er trofaste, samles og glædes med hinanden i 
Missouri, som er jeres arveland, selv om det nu er i jeres fjenders hænder. 
 
52:43 Men se, jeg, Herren, vil fremskynde opbygningen af byen, når tiden kommer, og jeg skal krone de 
trofaste med glæde og fryd. 
 
52:44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn, og jeg skal ophøje dem på den yderste dag.  Så ske det.  
Amen. 
 

AFSNIT 53 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Algernon Sidney Gilbert, i Kirtland, Ohio, i juni 1831.  
Profeten havde adspurgt Herren med hensyn til Gilberts virksomhed og kaldelse i Kirken. 
 
53:1 Se, jeg siger dig, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner.  Du har påkaldt mig, for at 
du skulle få at vide af Herren din Gud, hvad din kaldelse og udvælgelse er i denne kirke, som jeg, Herren, 
har oprettet i disse sidste dage. 
 
53:2 Se, jeg, Herren, der blev korsfæstet for verdens synder, giver dig den befaling, at du skal forsage 
verden. 
 
53:3 Tag mine forordninger på dig, selv en ældstes, og prædik tro, omvendelse og syndernes 
forladelse i overensstemmelse med mit ord og modtagelsen af den Helligånd ved håndspålæggelse. 
 
53:4 Du skal også være agent for Kirken på det sted, der skal blive bestemt af biskoppen i 
overensstemmelse med de befalinger, som herefter skal gives. 
 
53:5 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Du skal rejse med mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney 
Rigdon. 
 
53:6 Se, disse er de første forskrifter, du skal få, og de øvrige skal senere blive kundgjort, alt eftersom 
du arbejder i min vingård. 
 
53:7 Og endvidere vil jeg, at du skal lære, at kun den, der holder ud indtil enden, skal blive frelst.  Så 
ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 54 
 
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith, til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831.  Kirkens 
medlemmer i Thompson grenen i Ohio var uenige i visse spørgsmål med hensyn til Kirkens forvaltning, 
og der var opstået selviskhed blandt dem.  Newel Knight og andre ældster var kommet til profeten for at 
spørge, hvordan de skulle forholde sig.  Se History of the Church, bind 1, side 180. 
 
54:1 Se, så siger Herren, Alfa og Omega, begyndelsen og enden, han, der blev korsfæstet for verdens 
synder. 
 
54:2 Se, sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Newel Knight:  Du skal forblive i det embede, 
hvortil jeg har kaldet det. 
 
54:3 Og dersom dine brødre ønsker at undslippe deres fjender, må de omvende sig fra alle deres 
synder og virkelig være ydmyge og angergivne for mig. 
 
54:4 Og eftersom den pagt, de har gjort med mig, er blevet brudt, så er den blevet ugyldig og 
virkningsløs. 
 



54:5 Og ve den, ved hvem denne forargelse kommer; thi det havde været bedre for ham, om han var 
blevet sænket i havets dyb. 
 
54:6 Velsignet er de, som har holdt pagten og budene; thi de skal få barmhjertighed. 
 
54:7 Derfor, drag nu bort og fly ud af landet, at ikke jeres fjender skal komme over jer.  Tiltræd jeres 
rejse og udnævn, hvem I vil, som leder og til at lægge penge ud. 
 
54:8 Og I skal drage vestpå til Missouri, til lamaniternes grænse. 
 
54:9 Og når I har fuldendt rejsen, skal I forsøge at tjene til jeres livsophold som andre mennesker, 
indtil jeg bereder et sted for jer. 
 
54:10 Og atter, vær tålmodige i trængsler, indtil jeg kommer, og se, jeg kommer snart og har min løn 
med mig, og de, som har søgt mig årle, skal finde hvile for deres sjæle.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 55 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William W. Phelps, i Kirtland, Ohio, i juni 1831.  
William W. Phelps og hans familie var netop ankommet til Kirtland, og profeten søgte oplysning af Herren 
angående ham. 
 
55:1 Se, så siger Herren, ja, hele jordens Herre, til dig, min tjener William:  Du er blevet kaldet og 
udvalgt, og når du er blevet døbt i vand, og du gør det ene og alene til min ære, skal du få 
syndsforladelse og modtage den Helligånd ved håndspålæggelse. 
 
55:2 Og da skal du ordineres af min tjener Joseph Smith til ældste i denne kirke, til at prædike 
omvendelse og syndsforladelse ved dåb i Jesu Kristi, den levende Guds Søns navn. 
 
55:3 Og du skal have magt til, på hvem du lægger dine hænder, at give dem den Helligånd, når de er 
angergivne for mig. 
 
55:4 Og atter, du skal blive ordineret til at være min tjener Oliver Cowdery behjælpelig med at trykke, 
udvælge og skrive bøger for Kirkens skoler, så de små børn må få en sådan undervisning, som er mig til 
behag. 
 
55:5 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Af denne grund skal du tiltræde rejsen sammen med mine 
tjenere Joseph Smith og Sidney Rigdon for at slå dig ned i dit arveland og gøre dette arbejde. 
 
55:6 Atter, lad min tjener Joseph Coe også tiltræde rejsen sammen med dem.  Det øvrige skal senere 
blive bekendtgjort, som jeg vil.  Amen. 
 

AFSNIT 56 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i juni 1831.  Ældste Ezra Thayre, som 
var blevet kaldet til at rejse omkring med ældste Thomas B. Marsh, var ude af stand til at begynde sin 
mission, da sidstnævnte var rede.  Og Herren besvarede profetens forespørgsel i sagen ved at give 
denne åbenbaring. 
 
56:1 Hør, o, I folk, som bekender mit navn, siger Herren, jeres Gud; thi se, min vrede er blusset op 
mod de genstridige, og de skal føle min arm og fortørnelse på min vredes og hjemsøgelses dag over 
folkene. 
 
56:2 Og den, der ikke vil tage sit kors op og følge mig og holde mine bud, skal ikke blive frelst. 
 
56:3 Se, jeg, Herren, befaler, og den, der ikke vil adlyde, skal afskæres til den af mig fastsatte tid, når 
jeg har givet en befaling, og befalingen ikke er blevet adlydt. 



 
56:4 Derfor befaler og genkalder jeg, Herren, som det synes mig godt.  Men der vil blive krævet 
regnskab af de genstridige, siger Herren. 
 
56:5 Og jeg tilbagekalder nu den befaling, som jeg gav mine tjenere Thomas B. Marsh og Ezra 
Thayre, og jeg befaler min tjener Thomas påny, at han straks skal tiltræde rejsen til Missouri, og at min 
tjener Selah J.  Griffin også skal tage med ham. 
 
56:6 Thi se, jeg tilbagekalder den befaling, som jeg gav mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight, 
fordi mit folk i Thompson er så stivnakket og genstridigt. 
 
56:7 Derfor skal min tjener Newel Knight forblive hos dem, og alle, der vil gå, og som er angergivne for 
mig, lad dem gå og blive ført af ham til det land, som jeg har bestemt. 
 
56:8 Og atter, sandelig siger jeg jer, at min tjener Ezra Thayre skal omvende sig fra sit hovmod og sin 
selviskhed og adlyde den befaling, som jeg tidligere har givet ham angående stedet, hvor han bor. 
 
56:9 Og om han vil gøre dette, skal han dog kaldes til at drage til Missouri, da jorden ikke skal 
udstykkes. 
 
56:10 Men i modsat fald skal han have de penge tilbage, som han har betalt, og forlade stedet og 
udelukkes af min kirke, siger Herren, hærskarernes Gud. 
 
56:11 Og om himlen og jorden forgår, så skal disse ord dog ikke forgå, men gå i opfyldelse. 
 
56:12 Og om min tjener Joseph Smith virkelig må betale de penge, se, så skal jeg, Herren, betale ham 
dem igen i Missouri, så de, af hvem han får pengene, må blive belønnet efter det, de gør. 
 
56:13 Thi de skal få efter deres gerninger, nemlig jord som arvelod. 
 
56:14 Se, så siger Herren til sit folk:  I har meget at gøre og omvende jer fra; thi se, jeres synder er 
kommet op for mig og er ikke forladt, fordi I går på jeres egne veje og efter egne råd. 
 
56:15 Jeres hjerter er ikke tilfredse.  I adlyder ikke sandheden, men finder behag i uretfærdighed. 
 
56:16 Ve jer, I rige, som ikke vil give de fattige af jeres ejendele; thi jeres rigdomme vil fordærve jeres 
sjæle, og på hjemsøgelsens, dommens og vredens dag vil jeres klage være:  Høsten er forbi, sommeren 
er endt, og min sjæl er ikke frelst! 
 
56:17 Ve jer, I fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, og hvis ånd ikke er angergiven, hvis bug ikke kan 
mættes, som ikke holder fingrene fra andres gods, hvis øjne er fulde af havesyge, og som ikke vil arbejde 
med jeres hænder. 
 
56:18 Men velsignet er de fattige, som er rene af hjertet, hvis hjerte er sønderknust, og hvis ånd er 
angergiven; thi de skal se Guds rige komme med magt og stor herlighed til deres befrielse.  Thi jordens 
fedme skal høre dem til. 
 
56:19 Thi se, Herren kommer og har sin løn med sig, og han skal belønne alle mennesker, og de fattige 
skal fryde sig. 
 
56:20 Og deres afkom skal arve jorden fra slægt til slægt, fra evighed til evighed.  Og nu holder jeg op 
med at tale til jer.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 57 
 



Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County.  Missouri, i juli 1831.  I 
overensstemmelse med Herrens befaling var ældsterne rejst fra Kirtland til Missouri og havde gjort 
mange erfaringer og mødt nogen modstand.  Med henblik på lamaniternes nedværdigende tilstand og 
mangel på civilisation, dannelse og religion blandt folket i almindelighed råbte profeten i brændende bøn:  
Når skal ørkenen blomstre som en rose?  Når skal Zion opbygges i sin herlighed?  Og hvor skal dit 
tempel stå, hvortil alle folk skal komme i de sidste dage?  Se History of the Church, bind 1, side 189. 
 
57:1 Giv agt!  siger Herren, jeres Gud, I min Kirkens ældster, som ifølge mine befalinger har samlet jer 
i dette land, som er Missouri, det land, som jeg har bestemt og indviet som indsamlingssted for de hellige. 
 
57:2 Derfor er det det forjættede land og stedet for Zions by. 
 
57:3 Og således siger Herren, jeres Gud:  Om I vil modtage visdom, er den her.  Se, det sted, som nu 
kaldes Independence, er midtpunktet, og stedet for templet ligger mod vest på en grund ikke langt fra 
domhuset. 
 
57:4 Derfor er det visdom, at de hellige køber landet og hvert stykke deraf, som ligger mod vest indtil 
grænselinien mellem jøde og ikke-jøde. 
 
57:5 Og ligeledes hvert stykke, der grænser til prærien, så meget som mine disciple er i stand til at 
opkøbe af landet.  Se, der er visdom, at de må erholde det til evig arv. 
 
57:6 Og min tjener Sidney Gilbert skal beklæde det embede, hvortil jeg har valgt ham, og modtage 
penge og være Kirkens agent og opkøbe landet i hele omegnen, så vidt, som det kan ske i retfærdighed, 
eller som det anses for klogt. 
 
57:7 Og min tjener Edward Partridge skal beklæde det embede, hvortil jeg har beskikket ham og 
uddele arven til de hellige, som jeg har befalet; det samme skal også de gøre, som han har valgt til at 
hjælpe sig. 
 
57:8 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Min tjener Sidney Gilbert skal slå sig ned på dette sted og 
indrette en forretning og sælge varer uden snyderi og få penge, hvormed han kan købe jord til de helliges 
vel, så han kan få alt, hvad disciplene behøver for at indrette sig i deres arveland. 
 
57:9 Min tjener Sidney Gilbert skal også skaffe sig en bevilling -- se, her er visdom, og den, der læser, 
lad ham forstå -- så han kan sende folk varer, gennem hvem han vil, og som han har ansat i sin tjeneste 
som medhjælpere. 
 
57:10 og således sørge for mine hellige, så mit evangelium kan blive prædiket for dem, som sidder i 
mørke og i dødens skyggedal. 
 
57:11 Og atter, sandelig siger jeg jer, min tjener William W. Phelps skal slå sig ned her og etablere sig 
som Kirkens bogtrykker. 
 
57:12 Og se, dersom verden modtager hans skrifter -- se, her er visdom -- da skal han søge at få alt, 
hvad han med rette kan få til gavn for de hellige. 
 
57:13 Og min tjener Oliver Cowdery skal bistå ham, som jeg har befalet, hvor som helst jeg bestemmer.  
Han skal renskrive, rette og samle, så alt må være rigtigt for mig, som Ånden viser ham det. 
 
57:14 Og således skal de, om hvem jeg har talt, slå sig ned med deres familier så hurtigt som muligt i 
Zion for at gøre det, som jeg har talt. 
 
57:15 Og nu angående indsamlingen:  Biskoppen og agenten skal så snart som muligt træffe 
forberedelser for de familier, som har fået befaling til at komme til dette land, og indsætte dem i deres 
arvelod. 



 
57:16 Og til de øvrige ældster og medlemmer skal der herefter gives videre forskrifter.  Så ske det.  
Amen. 
 

AFSNIT 58 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, 1. august 1831.  Den 
første sabbatsdag efter profeten og hans selskabs ankomst til Jackson County, Missouri, afholdtes der en 
gudstjeneste, og to medlemmer blev optaget i Kirken gennem dåb.  I løbet af den uge ankom medlemmer 
af Colesville gren og andre.  Se History of the Church, bind 1, side 190.  Mange var ivrige efter at få at 
vide Herrens vilje angående dem selv på det nye samlingssted. 
 
58:1 Hør, I, min kirkes ældster, lyt til mit ord, lær af mig, hvad min vilje er angående jer og angående 
det land, hvortil jeg har sendt jer. 
 
58:2 Thi sandelig siger jeg jer:  Velsignet er den, som holder mine bud, det være sig i liv eller død, og 
den, der er tro i trængsel, skal få større løn i himmeriges rige. 
 
58:3 I kan ikke nu med jeres naturlige øjne se Guds hensigt med hensyn til det, som skal komme 
herefter og den herlighed, der skal følge efter megen trængsel. 
 
58:4 Thi efter megen trængsel kommer velsignelse.  Derfor skal den dag komme, da I skal krones med 
megen herlighed.  Timen er endnu ikke inde, men er nær. 
 
58:5 Kom dette i hu, som jeg siger jer forud, så I kan lægge det på sinde og tage imod det, der skal 
følge efter. 
 
58:6 Se, sandelig siger jeg jer:  Derfor har jeg sendt jer, at I skal være lydige, og at jeres hjerter må 
være rede til at bære vidnesbyrd om det, der skal komme, 
 
58:7 at I må have den ære at lægge grundvolden og vidne om det land, hvorpå Guds Zion skal stå. 
 
58:8 Og ligeledes, at der måtte beredes de fattige et rigt gæstebud, ja, et gæstebud med ren vin, så 
jorden må erkende, at profeternes mund ikke kan lyve. 
 
58:9 Ja, en vel tilberedt nadver i Herrens hus, hvortil alle folk skal indbydes. 
 
58:10 Først de rige og de lærde, de vise og ædle. 
 
58:11 Og derefter kommer min krafts dag; da skal de fattige, lamme, blinde og døve komme til 
Lammets bryllup og deltage i Herrens nadver, som er tilberedt for den store dag, der skal komme. 
 
58:12 Se, jeg, Herren, har talt det. 
 
58:13 Og for at vidnesbyrdet må udgå fra Zion, ja, fra Guds arvs stad, 
 
58:14 ja, af denne grund har jeg sendt jer hid og har udvalgt min tjener Edward Partridge og givet ham 
en mission i dette land. 
 
58:15 Men dersom han ikke omvender sig fra sine synder, der er hjertets vantro og blindhed, så må han 
tage sig i agt, at han ikke falder. 
 
58:16 Se, han har fået sin mission, og den skal ikke gives ham på ny. 
 
58:17 Og den, der bliver stående i sin mission, er blevet udkåret til at være dommer i Israel, som i 
fordums dage, og skal uddele Guds arveland til hans børn, 



 
58:18 og til at dømme hans folk efter de retfærdiges vidnesbyrd, ved hjælp af sine rådgivere og efter 
rigets love, som er givet gennem Guds profeter. 
 
58:19 Thi sandelig siger jeg jer, at min lov skal holdes i dette land. 
 
58:20 Lad ingen tænke, at han er regent; thi Gud skal regere ham, der dømmer, og det efter sin egen 
viljes råd, eller med andre ord, ham, som giver råd eller sidder på dommersædet. 
 
58:21 Lad ingen bryde landets love, thi den, der holder Guds love, behøver ikke at bryde landets love. 
 
58:22 Vær derfor den bestående øvrighed underdanig, indtil han regerer, som har ret dertil, og som skal 
lægge alle fjender under sine fødder. 
 
58:23 Se, de love, I har modtaget af mig, er Kirkens love, og i dette lys skal I fremstille dem.  Se, her er 
visdom. 
 
58:24 Og nu, som jeg sagde angående min tjener Edward Partridge, dette land er det land, hvor han og 
de, som han har udset til sine rådgivere, skal bo.  Her skal han også bo, som jeg har udnævnt til at føre 
opsyn med mit forrådshus. 
 
58:25 Derfor skal de bringe deres familier til dette land, som de kan blive enige om med hinanden og 
med mig. 
 
58:26 Thi se, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alle ting; thi den, som skal tvinges til alt, er en 
lad og ikke en klog tjener, hvorfor han ingen belønning får. 
 
58:27 Sandelig siger jeg:  Menneskene burde virke med iver for en god sag og gøre mange ting af egen 
fri vilje og udøve megen retfærdighed. 
 
58:28 Thi kraften dertil har de i sig, hvorved de kan handle efter egen fri vilje.  Og dersom mennesker 
gør det gode, skal de ingenlunde miste deres løn. 
 
58:29 Men den, der ikke gør noget, førend det bliver ham befalet og desuden modtager befalingen med 
tvivlende hjerte og er sen til at udføre den, er under fordømmelse. 
 
58:30 Hvem er jeg, som skabte mennesket, siger Herren, at jeg skulle holde den, der ikke adlyder mine 
befalinger, uskyldig? 
 
58:31 Hvem er jeg, siger Herren, som har lovet og ikke holdt det? 
 
58:32 Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke, jeg tilbagekalder, og de modtager ikke velsignelsen. 
 
58:33 Men da siger de i deres hjerte:  Dette er ikke Herrens værk, thi hans forjættelser er ikke blevet 
opfyldt.  Men ve sådanne, thi deres løn venter dem nedefra og ikke ovenfra. 
 
58:34 Og nu vil jeg give jer videre instruktioner angående dette land. 
 
58:35 Det er visdom for mig, at min tjener Martin Harris skal være et eksempel for Kirken og lægge sine 
penge for Kirkens biskop. 
 
58:36 Dette er også en lov for enhver, der kommer til dette land for at få en arvedel; og han skal gøre 
med sine penge, som loven foreskriver. 
 
58:37 Det er også klogt at opkøbe jord i Independence til at opføre forrådshuset og bogtrykkeriet på. 
 



58:38 Og der skal gives min tjener Martin Harris andre anvisninger gennem Ånden, så han kan få sin 
arv, som det synes ham godt. 
 
58:39 Men han må omvende sig fra sine synder; thi han søger verdens ros. 
 
58:40 Min tjener William W. Phelps skal beklæde det embede, som jeg har bestemt ham til, og få sin 
arvedel i landet. 
 
58:41 Ligeledes må han omvende sig, thi jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med ham; thi han søger at 
udmærke sig og er ikke ydmyg nok for mig. 
 
58:42 Se, den, der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke 
mere i hu. 
 
58:43 Heraf han I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder:  Se, han vil bekende dem og 
aflægge dem. 
 
58:44 Og nu, sandelig siger jeg jer angående de øvrige af min Kirkens ældster:  Tiden er endnu ikke 
kommet og skal ikke komme før om mange år, hvor de skal få deres arvelod i dette land, medmindre de 
begærer det gennem troens bøn, og kun, som det bliver bestemt for dem af Herren. 
 
58:45 Thi se, de skal bringe folket sammen fra jorden ender. 
 
58:46 Derfor skal I komme sammen, og de, der ikke er udset til at blive i dette land, de skal prædike 
evangeliet i egnene rundt omkring og derefter vende tilbage til deres hjem. 
 
58:47 De skal prædike undervejs og alle steder bære vidnesbyrd om sandheden og formane de rige, de 
høje, de lave og de fattige til at omvende sig. 
 
58:48 Og de skal grundlægge menigheder, om jorden indbyggere vil omvende sig. 
 
58:49 Og for Kirken i Ohio skal der vælges en agent ved afstemning i Kirken til at modtage penge til at 
opkøbe jord i Zion for. 
 
58:50 Og jeg giver min tjener Sidney Rigdon den befaling, at han skal affatte en beskrivelse over Zions 
land og forklare Guds vilje, som det skal blive ham tilkendegivet ved Ånden. 
 
58:51 Han skal også sende en skrivelse til alle menighederne for at foranstalte en indsamling af penge, 
der skal overgives i biskoppens hænder af ham selv eller agenten, som det synes ham godt, eller som 
han foreskriver, og denne skal købe jord derfor til arv for Guds børn. 
 
58:52 Thi se, sandelig siger jeg jer:  Herren vil, at disciplene og menneskenes børn skal åbne deres 
hjerter, så de kan købe hele denne del af landet, så snart som tiden tillader det. 
 
58:53 Se, her er visdom.  Dette skal de gøre, så de må få deres arvelod uden blodsudgydelse. 
 
58:54 Og efterhånden som I kommer i besiddelse af landet, skal der sendes håndværkere af alle slags 
til dette land for at arbejde for Guds hellige. 
 
58:55 Lad alle ting ske i orden.  Biskoppen eller Kirkens agent skal ofte bekendtgøre landets fordele. 
 
58:56 Og lad ikke indsamlingen ske i hast eller ved flugt; men den skal foregå, som Kirkens ældster 
tilråder på konferencerne, efter de underretninger, de få fra tid til anden. 
 
58:57 Min tjener Sidney Rigdon skal hellige og indvie dette land og tempelpladsen til Herren. 
 



58:58 Afhold et konferencemøde, hvorefter mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver 
Cowdery skal vende tilbage for at udføre den øvrige del af opgaven, som jeg har pålagt dem i deres eget 
land, og som det skal blive bestemt af konferencerne. 
 
58:59 Og ingen skal vende tilbage fra dette land uden at bære vidnesbyrd undervejs om det, han ved 
og fast tror. 
 
58:60 Det, som blev givet Ziba Peterson, skal tages fra ham, og han skal stå som medlem af Kirken og 
arbejde med sine hænder blandt brødrene, indtil han er blevet tilstrækkelig straffet for alle sine synder; thi 
han bekender dem ikke, men søger at skjule dem. 
 
58:61 Og de øvrige af denne Kirkens ældster, som er på vej til dette land, og af hvilke nogle er 
overordentligt velsignede, ja, over al måde, skal afholde en konference i dette land. 
 
58:62 Og min tjener Edward Partridge skal lede konferencen, som de skal holde. 
 
58:63 Og når de vender tilbage, skal de prædike evangeliet under vejs og bære vidnesbyrd om det, 
som er blevet dem åbenbaret. 
 
58:64 Thi sandelig, lyden må udgå fra dette sted og nå ud til hele verden; evangeliet må prædikes for 
hver skabning, med tegn, der følger dem, som tror. 
 
58:65 Og se, da kommer Menneskesønnen.  Amen. 
 

AFSNIT 59 
 
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Zion, Jackson County, Missouri, den 7. august 1831.  
Før nedskrivningen af denne åbenbaring skildrer profeten landet Zion, hvor folket da var samlet.  Se 
History of the Church, bind 1, side 196.  Landet var indviet, som Herren havde foreskrevet, og 
tempelgrunden, hvor det fremtidige tempel skulle opføres, indviedes.  Herren anvender især disse 
befalinger på de hellige i Zion. 
 
59:1 Se, salige, siger Herren, er de, som er kommet til dette land alene for min æres skyld efter mine 
bud. 
 
59:2 Thi de, der lever, skal arve jorden, og de, der dør, skal hvile fra deres arbejde, deres gerninger 
skal følge efter dem, og de skal modtage en krone i min Faders boliger, som jeg har beredt for dem. 
 
59:3 Ja, salige er de, hvis fødder står i Zions land, og som har adlydt mit evangelium; thi de skal som 
belønning modtage jordens gode ting, som den skal frembringe med hele sin kraft. 
 
59:4 Men de skal også krones med velsignelser fra oven og med åbenbaringer til sin tid.  Dette skal de 
få, som er trofaste og nidkære for mig. 
 
59:5 Derfor giver jeg dem en befaling og siger således:  Du skal elske Herren med hele dit hjerte og 
med hele din sjæl og med hele dit sind, og du skal tjene ham i Jesu Kristi navn. 
 
59:6 Du skal elske din næste, som dig selv.  Du skal ikke stjæle, ej heller bedrive hor, ej heller slå ihjel 
eller gøre noget sådant. 
 
59:7 Du skal takke Herren, din Gud, for alting. 
 
59:8 Du skal bringe Herren, din Gud, et offer i retfærdighed, nemlig et sønderknust hjerte og en 
angergiven ånd. 
 



59:9 Og for at du kan holde dig fuldstændig uplettet af verden, skal du gå til bedehuset og ofre dine 
sakramenter på min hellige dag. 
 
59:10 Thi sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og tilegne den 
Allerhøjeste din andagt. 
 
59:11 Dog skal du altid afgive dine løfter i retfærdighed, hver dag og altid. 
 
59:12 Men kom i hu, at på denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og sakramenter til den 
Allerhøjeste og bekende dine synder for dine brødre og for Herren. 
 
59:13 Og på denne dag skal du ikke gøre andet end tilberede din mad i hjertets oprigtighed, så din faste 
må være fuldkommen, eller med andre ord, at din glæde må være fuldkommen. 
 
59:14 Sandelig, dette er faste og bøn, eller med andre ord glæde og bøn. 
 
59:15 Og om I gør dette med taksigelse og med glade hjerter og åsyn, ikke med megen latter, thi det er 
syndigt, men med et glad hjerte og et venligt ansigt, 
 
59:16 sandelig siger jeg, at om I gør dette, skal jordens fylde være jeres:  dyrene på marken, fuglene i 
luften og det, der klatrer i træerne og går på jorden, 
 
59:17 ja, selv urterne og de gode ting, som frembringes af jorden til føde og klæder, til huse og lader, 
frugthaver, haver og vingårde. 
 
59:18 Thi alt, hvad der kommer af jorden i dets egen årstid, er skabt til menneskers nytte og brug, både 
til at fryde øjet og glæde hjertet. 
 
59:19 Ja, til føde og klæder, til smag og lugt, til at styrke legemet og til at vederkvæge sjælen. 
 
59:20 Og det har behaget Gud at give alt dette til menneskene; thi derfor er det blevet skabt til at 
bruges med måde og ikke i overmål, ej heller med overdrivelse. 
 
59:21 Og i intet fortørner mennesket Gud mere, og mod ingen er hans vrede blusset op i større grad 
end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alle ting, og som ikke adlyder hans befalinger. 
 
59:22 Se, dette er i overensstemmelse med loven og profeterne; besvær mig derfor ikke mere 
angående denne sag. 
 
59:23 Men lær, at den, der gør retfærdigheds gerninger, skal få sin løn, nemlig fred i denne verden og 
evigt liv i den tilkommende. 
 
59:24 Jeg, Herren, har talt det, og Ånden bevidner det.  Amen. 
 

AFSNIT 60 
 
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 8. august 1831.  
Anledningen til denne åbenbaring var, at de ældster, som var blevet bestemt til at vende tilbage til østen, 
ønskede at vide, hvordan de skulle gå i gang dermed, samt hvilken vej og på hvad måde, de skulle rejse. 
 
60:1 Se, så siger Herren til sin Kirkens ældster, der hastigt skal vende tilbage til det land, hvorfra de 
kom.  Se, det behager mig, at I er kommet herop. 
 
60:2 Men i nogle har jeg ikke behag; thi de vil ikke oplade deres mund; men af frygt for mennesker 
skjuler de det talent, som jeg har givet dem.  Ve sådanne, thi min vrede er blusset op imod dem. 
 



60:3 Og dersom de ikke er mere trofaste imod mig, skal det, som de har, tages fra dem. 
 
60:4 Thi jeg, Herren, hersker i himlen oventil og over hærskarerne på jorden, og på den dag, da jeg 
samler mine skatte, skal alle mennesker vide, hvori Guds kraft består. 
 
60:5 Men sandelig, jeg vil tale til jer angående jeres rejse til det land, hvorfra I kom.  I skal lade bygge 
eller købe et fartøj, som synes jer bedst, det er mig ligemeget, og begiv jer straks af sted til det sted, som 
kaldes St.  Louis. 
 
60:6 Og derfra skal mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery fortsætte 
rejsen til Cincinnati. 
 
60:7 Og der skal de opløfte deres røst og forkynde mit ord med høj røst uden vrede elle tvivl, 
opløftende hellige hænder mod dem.  Thi jeg kan gøre jer hellige, og jeres synder er jer forladt. 
 
60:8 Og de øvrige skal rejse fra St. Louis, to og to, og forkynde ordet, uden hast, i de ugudeliges 
forsamlinger, indtil de vender tilbage til de menigheder, hvorfra de kom. 
 
60:9 Alt dette til gavn for menighederne; thi i denne hensigt har jeg sendt dem. 
 
60:10 Og min tjener Edward Partridge skal af de penge, jeg har givet ham, give mine ældster, som har 
fået befaling til at vende tilbage, en del. 
 
60:11 Den, som kan, skal tilbagebetale dem til agenten, men af den, som ikke kan, fordres det ikke. 
 
60:12 Og nu taler jeg om de øvrige, som skal komme til dette land. 
 
60:13 Se, de er blevet udsendt for at prædike mit evangelium i de ugudeliges forsamlinger.  Derfor giver 
jeg dem denne befaling:  Du skal ikke bortsløse din tid, ej heller skal du begrave dit talent, så ingen bliver 
bekendt dermed. 
 
60:14 Og efter at du er kommet op til Zions land og har forkyndt mit ord, skal du straks vende tilbage og 
forkynde mit ord i de ugudeliges forsamlinger, men ikke i hast, vrede eller med strid. 
 
60:15 Ryst støvet af dine fødder mod dem, som ikke modtager dig; ikke når de ser derpå, så du ikke 
udæsker dem; men gør det i det skjulte.  Tvæt dine fødder som et vidnesbyrd mod dem på dommens 
dag. 
 
60:16 Se, dette er jer nok, og det er hans vilje, som har udsendt jer. 
 
60:17 Og gennem min tjener Joseph Smith jun.  skal min vilje tilkendegives angående Sidney Rigdon 
og Oliver Cowdery.  Det øvrige senere.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 61 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith på Missouriflodens bred, McIlwair's Bend, 12. august 
1831.  Profeten og ti ældster var i kanoer sejlet ned ad floden.  På rejsens første dag havde de udstået 
mange farer.  Ældste William W. Phelps så i et syn ved højlys dag ødelæggeren fare hen over vandet i al 
sin magt.  Se History of the Church, bind 1, side 203. 
 
61:1 Giv agt og lyt til hans røst, som har al magt, som er fra evighed til evighed, Alfa og Omega, 
begyndelsen og enden. 
 
61:2 Se, sandelig, så siger Herren til jer, o, I min Kirkens ældster, som er samlet her, hvis synder er 
forladt; thi jeg, Herren, forlader synder og er nådig mod dem, der bekender dem med ydmygt hjerte. 
 



61:3 Men sandelig siger jeg jer, at det er ikke nødvendigt, at hele denne skare af mine ældster færdes 
så hurtigt på vandet, medens indbyggerne på begge sider omkommer i vantro. 
 
61:4 Dog tillod jeg det, for at I måtte kunne vidne herom.  Se, der er mange farer på vandet, og i 
særdeleshed herefter. 
 
61:5 Thi jeg, Herren, har i min vrede besluttet, at der skal ske mange ulykker på vandene, og i 
særdeleshed på disse vande. 
 
61:6 Dog er alt kød i min hånd, og den iblandt jer, som er trofast, skal ikke omkomme på vandet. 
 
61:7 Derfor skal min tjener Sidney Gilbert og min tjener William W. Phelps skynde sig med deres 
ærinde og mission. 
 
61:8 Dog vil jeg ikke tillade, at I skilles, førend I er blevet revset for alle jeres synder, så I må blive et 
og ikke omkomme i ugudelighed. 
 
61:9 Men sandelig siger jeg jer, nu vil jeg, at I skal skilles.  Mine tjenere Sidney Gilbert og William W. 
Phelps skal slutte sig til deres tidligere rejseselskab og i hast tiltræde deres rejse, så de kan opfylde 
deres mission, og gennem troen skal de overvinde alt. 
 
61:10 Og om de er trofaste, skal de blive bevaret, og jeg, Herren, vil være med dem. 
 
61:11 De øvrige skal tage, hvad de behøver til klæder. 
 
61:12 Min tjener Sidney Gilbert skal tage det med sig, som ikke er særlig nødvendigt, det I bliver enige 
om. 
 
61:13 Og se, nu har jeg givet jer en befaling til gavn for jer angående dette, og jeg, Herren, vil gå i rette 
med jer som med menneskene fordum. 
 
61:14 Se, jeg, Herren, velsignede i begyndelsen vandene; men i de sidste dage forbandede jeg dem 
ved min tjener Johannes's mund. 
 
61:15 Derfor skal de dage komme, da intet kød kan være sikker på vandene. 
 
61:16 Og det skal siges i kommende dage, at ingen skal kunne rejse til Zions land på vandet uden de 
retskafne af hjertet. 
 
61:17 Ligesom jeg, Herren, i begyndelsen forbandede landet, således har jeg i de sidste dage velsignet 
det til sin tid til nytte for mine hellige, så de kan nyde dets fedme. 
 
61:18 Og nu giver jeg jer en befaling, og hvad jeg siger til en, siger jeg til alle, at I skal advare jeres 
brødre mod disse vande, så de ikke rejser på dem, for at de ikke skal tabe troen og blive fanget i snarer. 
 
61:19 Jeg, Herren, har besluttet det, og fordærveren farer over vandenes overflade, og jeg tilbagekalder 
ikke min beslutning. 
 
61:20 Jeg, Herren, var vred på jer i går, men i dag er min vrede afvendt. 
 
61:21 Derfor skal de, om hvem jeg har talt, i hast tiltræde deres rejse; og atter siger jeg jer, at de skal 
afrejse uopholdeligt. 
 
61:22 Efter en kort tid er det mig ligemeget, om de rejser til lands eller til vands, blot de opfylder deres 
mission.  Lad det blive gjort herefter, som det bliver indgivet dem efter deres egen dømmekraft. 
 



61:23 Og mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery skal ikke på hjemrejsen 
igen fare på vandet, undtagen på kanalen, eller med andre ord:  De skal ikke rejse på vandet, undtagen 
på kanalen. 
 
61:24 Se, jeg, Herren, har anvist en vej for mine helliges rejse, og se, dette er vejen:  Når de har forladt 
kanalen, skal de rejse til lands, om de har fået befaling til at rejse og drage til Zions land. 
 
61:25 Og de skal slå lejr undervejs, ligesom Israels børn gjorde det. 
 
61:26 Se, denne befaling skal I give alle jeres brødre. 
 
61:27 Dog skal den, som har fået magt til at befale over vandet, gennem Ånden få alle sine veje at vide. 
 
61:28 Derfor skal han gøre, som den levende Guds ånd byder ham, enten til lands eller vands, som det 
står til mig at gøre herefter. 
 
61:29 Og de helliges kurs er blevet vist jer, vejen, som de hellige i Herrens lejr skal følge. 
 
61:30 Og atter, sandelig siger jeg jer, mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery 
skal ikke åbne munden i de ugudeliges forsamlinger, førend de kommer til Cincinnati. 
 
61:31 Og dér skal de opløfte deres røst til Gud mod dette folk, ja, til ham, hvis vrede er blusset op imod 
deres ugudelighed, et folk, der næsten er modent til udryddelse. 
 
61:32 Og derfra skal de fortsætte rejsen til deres brødres menigheder; thi deres arbejde er endnu mere 
nødvendigt blandt dem end i de ugudeliges forsamlinger. 
 
61:33 De øvrige skal rejse og forkynde ordet i de ugudeliges forsamlinger, dersom de får tilladelse 
dertil. 
 
61:34 Og om de gør dette, skal de holde deres klæder rene og være uplettede for mig. 
 
61:35 De kan rejse sammen eller to og to, som det synes dem bedst.  Dog skal mine tjenere Reynolds 
Cahoon og Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, ikke skilles fra hinanden, førend de kommer 
tilbage til deres hjem, og dette for en i mig viis hensigt. 
 
61:36 Og nu, sandelig siger jeg jer, og hvad jeg siger til en, siger jeg til alle:  Vær ved godt mod, 
børnlille, thi jeg er midt iblandt jer og har ikke forladt jer. 
 
61:37 Og for så vidt som I har ydmyget jer for mig, er rigets velsignelser jeres. 
 
61:38 Omgjord jeres lænder.  Vær årvågne og mådeholdne og se frem til Menneskesønnens 
tilkommelse; thi han kommer i den time, I ikke venter det. 
 
61:39 Bed altid, for at I ikke skal falde i fristelse, så I kan bestå på hans tilkommelses dag, det være sig 
i liv eller død.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 62 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, på Missouriflodens bred 13. august 1831.  Den dag 
mødte profeten og hans rådgivere flere ældster, der var på vej til Zions land, og efter hjertelig udveksling 
af hilsner modtoges denne åbenbaring til alles opbyggelse. 
 
62:1 Se til og hør, o, I min kirkes ældster, siger Herren, jeres Gud, Jesus Kristus, jeres Talsmand, som 
kender menneskets svaghed og ved, hvorledes han skal komme dem til hjælp, som fristes. 
 



62:2 Sandelig, mine øjne hviler på alle dem, som endnu ikke er kommet til Zions land; derfor er jeres 
mission endnu ikke fuldbyrdet. 
 
62:3 Dog er I velsignede; thi det vidnesbyrd, som I har aflagt, er optegnet i himlen for at beskues af 
englene, og de glæder sig over jer, og jeres synder er jer forladt. 
 
62:4 Men fortsæt nu jeres rejse.  Saml jer i Zions land og hold et møde og glæd jer med hinanden og 
frembring et offer til den Allerhøjeste. 
 
62:5 Og da kan I vende tilbage for at bære vidnesbyrd, ja, allesammen eller to og to, som I vil.  Det er 
mig ligemeget.  Vær blot trofaste og forkynd det glade budskab for jordens indbyggere og i de ugudeliges 
forsamlinger. 
 
62:6 Se, jeg, Herren, har ført jer sammen, for at forjættelsen skulle blive opfyldt, at de trofaste blandt 
jer skal bevares og glæde sig med hinanden i Missouris land.  Jeg, Herren, lovede de trofaste dette, og 
jeg kan ikke lyve. 
 
62:7 Jeg, Herren, er villig til, dersom nogen af jer ønsker at rejse til hest, på mulæsler eller til vogns, at 
lade ham have denne velsignelse, dersom han vil modtage den af Herrens hånd og med taknemmeligt 
hjerte i alt. 
 
62:8 Det er overladt til jer selv at handle efter eget omdømme og Åndens vejledning. 
 
62:9 Se, riget er jeres.  Og se, jeg er altid med de trofaste.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 63 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i august 1831.  Som indledning til 
denne åbenbaring skrev profeten:  I disse Kirkens første dage rådede der stor iver efter at modtage 
Herrens ord om ethvert emne, som på nogen måde angik vor frelse; og da Zions land nu var den vigtigste 
timelige sag, der beskæftigede os, bad jeg Herren om yderligere oplysninger angående de helliges 
indsamling, jordopkøb og andre sager.  Se History of the Church, bind 1, side 207. 
 
63:1 Giv agt, o, I folk, oplad jeres hjerter og hør, I, som er langt borte.  Lyt, I, som kalder jer Herrens 
folk, hør Herren ord og hans vilje angående jer. 
 
63:2 Ja, sandelig siger jeg:  Hør hans ord, hvis vrede er optændt mod de ugudelige og genstridige. 
 
63:3 Han, som netop vil tage dem, han vil tage, og bevare dem i live, han vil bevare, 
 
63:4 som opbygger og nedbryder efter behag og er i stand til at nedstyrte sjælen til helvede. 
 
63:5 Se, jeg, Herren, lader min røst høre, og den skal adlydes. 
 
63:6 Derfor, sandelig siger jeg:  Lad de ugudelige tage sig i agt, og lad de genstridige frygte og skælve 
og de vantro ikke åbne læberne; thi vredens dag skal komme over dem som en hvirvelvind, og alt kød 
skal erkende, at jeg er Gud. 
 
63:7 Og den, der forlanger tegn, skal se tegn, men ikke til frelse. 
 
63:8 Sandelig, siger jeg jer:  Der findes dem blandt jer, der forlanger tegn, og der har været sådanne 
lige fra begyndelsen. 
 
63:9 Men se, troen kommer ikke gennem tegn, men tegn følger dem, der tror. 
 



63:10 Ja, tegn kommer ved tro og ikke gennem menneskers vilje eller efter deres behag, men efter 
Guds vilje. 
 
63:11 Ja, tegn kommer ved tro til kraftige gerninger; thi uden tro kan intet menneske behage Gud, og 
den, som Gud er vred på, i ham har han ikke behag.  Derfor viser han ikke dem tegn uden i vrede og til 
deres fordømmelse. 
 
63:12 Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blandt jer, som har forlangt tegn og undere for at kunne 
tro, og ikke til menneskenes gavn og min ære. 
 
63:13 Dog giver jeg befalinger, og mange har vendt sig fra mine bud og har ikke holdt dem. 
 
63:14 Der fandtes ægteskabsbrydere og utugtige blandt jer, hvoraf nogle har forladt jer, men andre, 
som senere skal blive afsløret, er endnu hos jer. 
 
63:15 Disse må tage sig i agt og snarest omvende sig, at ikke dommen skal komme over dem som en 
snare, deres dårskab blive åbenbar, og deres gerninger følge dem for alle menneskers øjne. 
 
63:16 Og sandelig siger jeg jer, som jeg har sagt før:  Den, som ser på en kvinde for at begære hende, 
eller den, som bedriver hor i sit hjerte, skal ikke have Ånden, men fornægte troen og frygte. 
 
63:17 Derfor har jeg, Herren, sagt, at de frygtagtige og vantro og alle løgnere og de, som elsker og 
udøver løgn og de utugtige og troldkarlene skal få deres del i søen, som brænder med ild og svovl, hvilket 
er den anden død. 
 
63:18 Sandelig siger jeg:  De skal ikke have del i den første opstandelse. 
 
63:19 Og se, nu siger jeg, Herren, til jer.  at I ikke er retfærdiggjort, når disse ting findes bland jer. 
 
63:20 Dog skal den, der holder ud i troen og gør min vilje, overvinde alt og få en arvelod på jorden, når 
forklarelsens dag kommer; 
 
63:21 når jorden skal forklares efter det mønster, som blev vist mine apostle på bjerget, hvorom I endnu 
ikke har fået den fuldstændige beretning. 
 
63:22 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Da jeg har sagt, at jeg vil kundgøre jer min vilje, se, så vil jeg 
kundgøre jer den, ikke som befaling, thi der er mange, som ikke holder mine befalinger. 
 
63:23 Men den, som holder mine befalinger, vil jeg åbenbare mit riges hemmeligheder, og disse skal i 
ham blive en levende kilde, der vælder op til evigt liv. 
 
63:24 Det er Herren, din Guds vilje angående hans hellige, at de skal samle sig i Zions land, dog ikke i 
hast, så der ikke opstår forvirring, som afstedkommer epidemier. 
 
63:25 Se, jeg, Herren, holder Zions land i min hånd. 
 
63:26 Dog giver jeg, Herren, kejseren, hvad kejserens er. 
 
63:27 Derfor vil jeg, Herren, at I skal købe jorderne, for at I kan have fordelen fremfor verden og have 
krav på verden, så de ikke skal opægges til vrede. 
 
63:28 Thi Satan indgiver dem vrede og blodsudgydelse i deres hjerte. 
 
63:29 Derfor skal Zions land kun erholdes ved køb eller gennem blod, ellers bliver der ingen arv til jer. 
 
63:30 Og dersom det sker ved køb, se, da er I salige. 



 
63:31 Men dersom I udgyder blod, se, så skal, da det er jer forbudt, fjenden komme over jer, og I skal 
blive jaget fra by til by, fra synagoge til synagoge, og kun få skal blive tilbage og modtage en arv. 
 
63:32 Jeg, Herren, er vred på de ugudelige og holder min Ånd tilbage fra jordens indbyggere. 
 
63:33 Jeg har i min vrede svoret og besluttet krig på jorden; de ugudelige skal dræbe de ugudelige, og 
der skal falde frygt over alle mennesker. 
 
63:34 Og de hellige skal også kun undkomme med nød og næppe.  Dog er jeg, Herren, med dem, og 
jeg skal komme ned fra himlen fra min Faders nærværelse og fortære de ugudelige med uudslukkelig ild. 
 
63:35 Og se, dette er ikke endnu; men der vi kun gå en kort tid. 
 
63:36 Da nu jeg, Herren, har besluttet, at alt dette skal ske på jorden, så vil jeg, at mine hellige skal 
samles i Zions land, 
 
63:37 og at hvert menneske skal tage retfærdighed i sine hænder og omgjorde sine lænder med 
trofasthed og opløfte sin røst til advarsel for jordens indbyggere og forkynde, både ved ord og ved flugt, at 
ødelæggelsen skal komme over de ugudelige. 
 
63:38 Derfor skal mine disciple i Kirtland, som bor på denne landejendom, ordne deres timelige 
anliggender. 
 
63:39 Min tjener Titus Billings, som har opsigt dermed, skal sælge jorden, så han er rede til, når foråret 
kommer, at tiltræde rejsen til Zions land med dem, som bor derpå, med undtagelse af dem, som jeg 
forbeholder mig, og som ikke skal rejse, før jeg befaler dem det. 
 
63:40 Og alle penge, som kan spares sammen, enten det er meget eller lidt gør intet til sagen, skal 
sendes op til Zions land til dem, som jeg har valgt til at modtage dem. 
 
63:41 Se, jeg, Herren, vil give min tjener Joseph Smith jun. kraft, så han kan skelne ved Ånden, hvem 
der skal drage til Zions land, og hvem af mine disciple, der skal blive tilbage. 
 
63:42 Min tjener Newel K. Whitney skal beholde sin købmandsforretning, eller med andre ord butikken, 
endnu en liden tid. 
 
63:43 Dog skal han give alle de penge, han kan, så de kan sendes til Zions land. 
 
63:44 Se, disse ting er overladt til ham, og han skal handle med visdom. 
 
63:45 Sandelig siger jeg:  Han skal udnævnes til agent for de disciple, der bliver tilbage, og han skal 
ordineres til dette embede 
 
63:46 og sammen med min tjener Oliver Cowdery snarest muligt besøge menighederne og forklare 
dette for dem.  Se, det er min vilje, at I skal samle penge ind, som jeg har foreskrevet. 
 
63:47 Den, der er trofast og holder ud, skal overvinde verden. 
 
63:48 Den, der sender midler op til Zions land, skal få en arv i denne verden, og hans gerninger skal 
følge ham.  Og han skal ligeledes få sin løn i den tilkommende verden. 
 
63:49 Ja, salige er de døde, som herefter dør i Herren; når Herren kommer, og det gamle forgår, og alt 
bliver nyt, da skal de opstå fra de døde og ikke mere dø, og de skal modtage en arvedel hos Herren i den 
hellige stad. 
 



63:50 Og salig er den, der lever og har bevaret troen, når Herren kommer.  Dog er det bestemt, at han 
skal dø, når han har opnået et menneskes alder. 
 
63:51 Og børn skal vokse op, til de bliver gamle, og gamle folk skal dø; men de skal ikke sove i støvet, 
men forvandles på et øjeblik. 
 
63:52 Derfor prædikede apostlene de dødes opstandelse for verden. 
 
63:53 Det er de ting, I må forvente, og for at tale på Herrens vis:  De er nu nær for hånden og i en 
tilkommende tid, nemlig på Menneskesønnens tilkommelses dag. 
 
63:54 Og indtil den stund vil der findes dårlige jomfruer blandt de kloge; men da sker der en 
fuldkommen adskillelse mellem de retfærdige og de ugudelige, og på den dag skal jeg udsende mine 
engle for at oprykke de ugudelige og kaste dem i uudslukkelig ild. 
 
63:55 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Jeg, Herren, har ikke behag i min tjener Sidney Rigdon; han 
ophøjede sig i sit hjerte og tog ikke imod råd, men bedrøvede Ånden. 
 
63:56 Derfor er det, han nedskriver, ikke velbehageligt for Herren; men han skal gøre det om, og 
dersom Herren ikke antager det, skal han ikke længere beklæde det embede, hvortil jeg har beskikket 
ham. 
 
63:57 Og atter, sandelig siger jeg jer:  De, som med ydmygt hjerte ønsker at bringe syndere til 
omvendelse; skal ordineres til denne myndighed. 
 
63:58 Thi dette er en advarslens dag og ikke en dag til mange ord.  Thi jeg, Herren, lader mig ikke 
spotte i de sidste dage. 
 
63:59 Se, jeg er ovenfra, og min magt strækker sig nedentil.  Jeg er over alt, i alt og gennem alt, og jeg 
ransager alle ting, og den dag skal komme, da alting skal blive mig underlagt. 
 
63:60 Se, jeg er Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. 
 
63:61 Derfor skal alle mennesker tage sig i agt for, hvorledes de tager mit navn på deres læber. 
 
63:62 Thi se, sandelig siger jeg, at mange er under fordømmelse, fordi de tager Herrens navn 
forfængeligt og bruger det uden ret. 
 
63:63 Derfor må Kirkens medlemmer omvende sig fra deres synder, og jeg, Herren, vil vedkendes dem.  
Ellers vil de blive afskåret. 
 
63:64 Kom i hu, at det, som kommer ovenfra, er helligt og bør omtales med varsomhed og efter Åndens 
tilskyndelse.  Deri er der ingen fordømmelse, og I modtager Ånden gennem bøn; men uden den bliver der 
fordømmelse. 
 
63:65 Mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon skal opsøge sig et hjem, som de bliver 
tilskyndet af Ånden gennem bøn. 
 
63:66 Disse ting må overvindes med tålmodighed, så de, der gør således, må få en overordentlig stor 
og evig grad af herlighed, men i modsat fald en større fordømmelse.  Amen. 
 

AFSNIT 64 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Kirkens ældster, i Kirtland, Ohio, den 11. september 
1831.  Et antal brødre, som var blevet befalet at rejse til Zion, var travlt beskæftiget med at træffe 
forberedelser til at tage af sted i oktober. 



 
64:1 Se, så siger Herren, jeres Gud, til jer, o, I min kirkes ældster, giv agt, hør og modtag min vilje 
angående jer. 
 
64:2 Thi sandelig siger jeg jer:  Jeg vil, at I skal overvinde verden, og derfor vil jeg have medlidenhed 
med jer. 
 
64:3 Der er nogle blandt jer, som har syndet, men sandelig siger jeg jer, for denne gang, for min egen 
æres og for jeres sjæles frelses skyld, har jeg tilgivet jer jeres synder. 
 
64:4 Jeg vil være jer nådig; thi jeg har givet jer riget. 
 
64:5 Og dersom min tjener Joseph Smith jun. holder mine bud, skal nøglerne til rigets hemmeligheder, 
givet gennem de af mig bestemte midler, ikke tages fra ham, så længe han lever. 
 
64:6 Der er dem, der uden grund har søgt at finde en elle anden brøde hos ham. 
 
64:7 Han har syndet, men sandelig siger jeg jer:  Jeg, Herren, forlader dem deres synder, som 
bekender dem for mig og beder om tilgivelse, og som ikke har syndet til døden. 
 
64:8 Mine disciple fordum søgte at finde fejl hos hinanden og tilgav ikke hinanden af hjertet, og af 
denne grund blev de hjemsøgt og revset hårdt. 
 
64:9 Derfor siger jeg jer, at I skal tilgive hinanden; thi den, som ikke tilgiver sin broder hans synder, 
står fordømt for Herren; thi på ham hviler en større synd. 
 
64:10 Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at I tilgiver alle mennesker. 
 
64:11 Og I skal sige i jeres hjerte:  Lad Gud dømme mellem dig og mig og belønne dig efter dine 
gerninger. 
 
64:12 Og den, der ikke angrer og bekender sine synder, skal I fremstille for Kirken og gøre med ham, 
som skriften siger jer, enten gennem befaling eller åbenbaring. 
 
64:13 Og dette skal I gøre, så Gud forherliges -- ikke fordi I ikke tilgiver eller ikke har medlidenhed, men 
for at I kan blive retfærdiggjort for loven og ikke fortørner ham, som er lovgiveren. 
 
64:14 Sandelig siger jeg jer:  Af den grund skal I gøre disse ting. 
 
64:15 Se, jeg, Herren, var vred på Ezra Booth, som var min tjener, og ligeledes på min tjener Isaac 
Morley, thi de holdt hverken loven eller befalingen. 
 
64:16 De søgte det onde, og jeg, Herren, unddrog dem min Ånd.  De fordømte det som ondt, hvori der 
intet ondt var.  Dog har jeg tilgivet min tjener Isaac Morley. 
 
64:17 Og ligeledes min tjener Edward Partridge; se, han har syndet, og Satan søger at fordærve hans 
sjæl.  Men når dette bliver klargjort for dem, og de omvender sig, skal de få tilgivelse. 
 
64:18 Og nu, sandelig siger jeg, det er mig tjenligt, at min tjener Sidney Gilbert om nogle få uger skal 
vende tilbage for at passe sine forretninger og sit embede som Kirkens agent i Zions land. 
 
64:19 Og det, han har set og hørt, skal han kundgøre for disciplene, så de ikke omkommer.  Af denne 
grund har jeg talt dette. 
 
64:20 Og atter siger jeg jer:  For at min tjener Isaac Morley ikke skulle fristes mere, end han kan 
udholde, og give råd til skade for jer, gav jeg befaling om, at hans landejendom skulle sælges. 



 
64:21 Jeg vil ikke, at min tjener Frederick G. Williams skal sælge sin landejendom; thi jeg, Herren, agter 
at beholde et fast greb i Kirtland for et tidsrum af fem år, i hvilket jeg ikke skal omstyrte de ugudelige, så 
jeg derved må kunne redde nogle. 
 
64:22 Men efter den tid vil jeg, Herren, ikke holde nogen skyldig, der med oprigtigt hjerte drager til Zions 
land; thi jeg, Herren, forlanger menneskenes børns hjerter. 
 
64:23 Se, nu hedder det 'i dag' (indtil Menneskesønnen kommer), og sandelig er dette en offerdag og 
en dag, på hvilken mit folk skal betale tiende; thi den, som har betalt tiende, skal ikke opbrændes, når han 
kommer. 
 
64:24 Thi efter 'i dag' kommer den luende ild.  Dette er at tale på Herrens vis; thi sandelig siger jeg:  I 
morgen skal alle hovmodige og de, som handler ilde, være som halm, og jeg vil opbrænde dem, thi jeg er 
Hærskarernes Herre, og jeg vil ikke skåne nogen, der bliver tilbage i Babylon. 
 
64:25 Dersom I derfor tror på mig, vil I arbejde, medens det hedder 'i dag'. 
 
64:26 Og mine tjenere Newel K. Whitney og Sidney Gilbert skal ikke sælge deres købmandsforretning 
og deres ejendele her, thi det er ikke visdom, førend de øvrige af Kirken, som er tilbage, drager til Zions 
land. 
 
64:27 Se, det er imod mine love at komme i gæld til fjenderne. 
 
64:28 Men se, det er aldrig blevet sagt, at Herren ikke kan tage efter behag og betale, som det synes 
ham godt. 
 
64:29 Da I nu er agenter og går Herrens ærinde, så er alt, hvad I gør efter Herrens vilje, Herrens 
gerning. 
 
64:30 Og han har sat jer til at sørge for sine hellige i disse sidste dage, så de må få en arvelod i Zions 
land. 
 
64:31 Og se, jeg, Herren, erklærer for jer, og mine ord er vise og skal ikke slå fejl, at de skal få det. 
 
64:32 Men alt må ske til sin tid. 
 
64:33 Bliv derfor ikke trætte af at gøre godt, thi I lægger grundvolden til et stort værk, og af de små ting 
komme det, som er stort. 
 
64:34 Se, Herren fordrer hjertet og et villigt sindelag; og den, der er villig og lydig, skal i disse sidste 
dage nyde det gode i Zions land. 
 
64:35 Men de genstridige skal udstødes af Zions land, sendes bort og ikke arve landet. 
 
64:36 Thi sandelig siger jeg, de genstridige er ikke af Efraims blod, derfor skal de rykkes op. 
 
64:37 Se, jeg, Herren, har gjort min kirke i disse sidste dage som en dommer, der sidder på en høj eller 
på et ophøjet sæde for at dømme folkene. 
 
64:38 Thi det skal ske, at Zions indbyggere skal dømme i alle sager, som hører Zion til. 
 
64:39 Og løgnere og hyklere skal blottes af dem, og de, der ikke er apostle eller profeter, skal blive 
afsløret. 
 



64:40 Og selv biskoppen, som er dommer, og hans rådgivere skal fordømmes, dersom de ikke er tro i 
deres forvaltning, og andre skal indsættes i deres sted. 
 
64:41 Thi se, jeg siger jer, at Zion skal blomstre, og Herrens herlighed skal være over det. 
 
64:42 Og det skal være et banner for folkene, og folk skal komme dertil fra hver nation under himlen. 
 
64:43 Dagen vil komme, da jordens folk skal skælve for Zion og frygte for dets vældige.  Herren har 
sagt det.  Amen. 
 

Afsnit 65 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i oktober 1831.  Profeten betegner 
denne åbenbaring som en bøn. 
 
65:1 Hør og giv agt:  En røst, som er sendt fra det høje, som er mægtig og vældig, lyder til jorden 
ender, ja, råber til menneskene:  Bered Herrens vej, gør hans stier jævne. 
 
65:2 Guds riges nøgler er overladt menneskene på jorden, og fra nu af skal evangeliet udgå til jordens 
ender, ligesom den sten, der uden hænder blev revet løs af bjerget, skal rulle frem, til den opfylder hele 
jorden. 
 
65:3 Ja, en røst råber:  Bered Herrens vej, bered Lammets nadver, bered jer for Brudgommen. 
 
65:4 Bed til Herren.  Påkald hans hellige navn, gør hans underfulde gerninger kendt blandt folket. 
 
65:5 Påkald Herren, at hans rige må have fremgang på jorden, at dens indbyggere må modtage det og 
berede sig for den dag, som skal komme, da Menneskesønnen skal komme ned fra himlen, iført sin 
herligheds glans, for at møde Guds rige, der er oprettet på jorden. 
 
65:6 Må Guds rige derfor have fremgang, så at Himmeriges rige må komme, og du, o Gud, må blive 
herliggjort som i himlen så og på jorden, og dine fjender underlagt dig; thi din er æren, magten og 
herligheden i evighed.  Amen. 
 

Afsnit 66 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til William E. M'Lellin, i Orange, Ohio, den 25. oktober 
1831.  Det var den første dag af en vigtig konference.  Se History of the Church, bind 1, side 219. 
 
66:1 Se, så siger Herren til min tjener William E. M'Lellin:  Velsignet er du, fordi du har vendt dig fra 
dine misgerninger og modtaget min sandhed, siger Herren, din Forløser, verdens Frelser, ja, alle deres 
Forløser, som tror på mit navn. 
 
66:2 Sandelig siger jeg dig:  Velsignet er du, som har modtaget min evige pagt, mit evangeliums fylde, 
som er udsendt til menneskenes børn, at de må have livet og blive delagtige i den herlighed, der skal 
åbenbares i de sidste dage, som apostlene og profeterne fordum skrev. 
 
66:3 Sandelig siger jeg dig, min tjener William, at du er ren, men ikke i alt, omvend dig derfor fra det, 
der ikke er velbehageligt for mig, siger Herren; thi Herren vi vise dig det. 
 
66:4 Og nu vil jeg, Herren, sandelig vise dig, hvad min vilje angående dig er. 
 
66:5 Se, sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at du skal forkynde mit evangelium i land efter land 
og fra by til by, ja, på sådanne steder hvor det ikke før har været forkyndt. 
 



66:6 Bliv ikke her mange dage, men drag endnu ikke op til Zions land, men send det derhen, du kan.  
Tænk ellers ikke på dine ejendele. 
 
66:7 Rejs til landet mod øst, Bær vidnesbyrd hvert sted for alle folk i deres forsamlingshuse og tal med 
folket. 
 
66:8 Lad min tjener Samuel H. Smith følge med dig og forlad ham ikke, men giv ham dine 
instruktioner.  Og den, der er tro, skal blive gjort stærk på hvert sted, og jeg, Herren, vil gå med jer. 
 
66:9 Læg hænderne på de syge, og de skal blive raske.  Vend ikke tilbage, førend jeg, Herren, sender 
jer.  Vær tålmodige i trængsler.  Bed, så skal I få, bank på, så skal der lukkes op for jer. 
 
66:10 Undgå at blive besværet.  Aflæg al uretfærdighed.  Bedriv ikke hor, en fristelse, der har foruroliget 
dig. 
 
66:11 Bevar disse ord, thi de er sande og trofaste, og da skal du hædre dit kald og samle mange folk til 
Zion med evige frydesange på deres hoved. 
 
66:12 Fortsæt hermed indtil enden, da skal du få det evige livs krone ved min Faders højre side, han, 
som er fuld af nåde og sandhed. 
 
66:13 Sandelig, så siger Herren, din Gud, din Forløser, ja, Jesus Kristus.  Amen. 
 

AFSNIT 67 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831.  Anledningen var en 
speciel konference, på hvilken offentliggørelsen af de gennem profeten Joseph Smith allerede modtagne 
åbenbaringer behandledes og afgjordes.  Se overskriften til afsnit 1.  Mange af brødrene bevidnede på 
højtidelige vis, at de for trykning samlede åbenbaringer er sandfærdige, som den over dem udgydte 
Helligånd havde tilkendegivet for dem.  Profeten skriver, at efter den åbenbaring, der benævnes som 
afsnit 1, var blevet modtaget, havde man talt om åbenbaringer og sprog.  Nedenstående åbenbaring 
fulgte. 
 
67:1 Se og hør, o, min kirkes ældster, som er kommet sammen, hvis bønner jeg har hørt, og hvis 
hjerter jeg kender, og hvis ønsker er steget op for mig. 
 
67:2 Se, mine øjne hviler på jer, og himlen og jorden er i mine hænder, og evighedens skatte er mine, 
så jeg kan uddele dem. 
 
67:3 I bestræber jer for at tro, at I kan få den velsignelse, der er blevet jer tilbudt; men se, sandelig 
siger jeg jer, der rådede frygt i jeres hjerter, og sandelig, det er grunden til, at I ikke får den. 
 
67:4 Og nu giver jeg, Herren, jer et vidnesbyrd om sandheden af disse befalinger, som ligger for jer. 
 
67:5 Jeres øjne har vogtet på min tjener Joseph Smith, hvis sprog og ufuldkommenhed I har lagt 
mærke til, og I har i hjertet stræbt efter kundskab, så I kunne overgå ham i hans sprog.  Det ved I også. 
 
67:6 Udsøg nu i Befalingernes Bog den mindste befaling og udvælg den klogeste iblandt jer; 
 
67:7 og om der findes nogen iblandt jer, der kan skrive en, der er den lig, da er I retfærdiggjort, når I 
siger, at I ikke ved, om de er sande. 
 
67:8 Men dersom I ikke kan skrive en, der er lig den, da er I under fordømmelse, om I ikke vidner om, 
at de er sande. 
 



67:9 Thi I ved, at der ikke er nogen uretfærdighed i dem, og hvad der er retfærdigt kommer fra oven, 
fra lysets Fader. 
 
67:10 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Det er jeres ret, og jer, der er blevet kaldet til dette embede, giver 
jeg en forjættelse, at dersom I aflægger al misundelse og frygt og ydmyger jer for mig -- thi I er ikke 
ydmyge nok -- skal sløret sønderrives, og I skal se mig og vide, at jeg er, ikke med det kødelige eller 
naturlige, men med det åndelige sind. 
 
67:11 Thi ingen har nogen sinde set Gud i kødet, uden at han først er blevet levendegjort gennem Guds 
Ånd. 
 
67:12 Ej heller kan noget naturligt menneske bestå i Guds nærhed, ej heller nogen med kødeligt sind. 
 
67:13 I kan ikke tåle Guds nærværelse eller engles betjening.  Hold derfor tålmodigt ud, indtil I er 
fuldkomne. 
 
67:14 Sku ikke tilbage, og når I er værdige, skal I, i den af mig bestemte tid, se og vide, hvad jeg har 
givet jer gennem min tjener Joseph Smith jun. 
 

AFSNIT 68 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831, angående Orson 
Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. M'Lellin.  Den blev givet som svar på en bøn 
om at få at vide Guds vilje angående de nævnte ældster. 
 
68:1 Min tjener Orson Hyde blev ved sin ordination kaldet til at forkynde det evige evangelium ved den 
levende Guds Ånd fra folk til folk, fra land til land i de ugudeliges forsamlinger, i deres mødehuse og tale 
med dem og udtyde alle skrifterne for dem. 
 
68:2 Og se, dette er et mønster for alle dem, der bliver ordineret til dette præstedømme, og hvis 
mission er at rejse ud. 
 
68:3 Dette er et mønster for dem, at de skal tale, som de bliver drevet dertil af den Helligånd. 
 
68:4 Og hvad de taler, drevet af den Helligånd, skal anses som hellig skrift, skal være Herrens vilje, 
skal være Herrens sind, skal være Herrens ord, Herrens røst og Guds kraft til saliggørelse. 
 
68:5 Se, dette er Herrens forjættelse til jer, o.  I mine tjenere. 
 
68:6 Vær derfor ved godt mod og frygt ikke, thi jeg, Herren, er med jer og vil stå jer bi, og I skal vidne 
om mig, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Søn, at jeg var, at jeg er, og at jeg kommer. 
 
68:7 Dette er Herrens ord til dig, min tjener Orson Hyde, og ligeledes til mine tjenere Luke Johnson, 
Lyman Johnson og William E. M'Lellin og til alle trofaste ældster i min kirke. 
 
68:8 Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al skabningen og handl efter den myndighed, som jeg 
har givet jer, og døb i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn. 
 
68:9 Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt. 
 
68:10 Og den, som tror, skal blive velsignet med tegn, der følger ham, som der står skrevet. 
 
68:11 Og det skal forundes jer at kende tidernes tegn og tegnene på Menneskesønnens tilkommelse. 
 
68:12 Og I skal have magt til at besegle alle dem, som Faderen bærer vidnesbyrd om, til det evige liv.  
Amen. 



 
68:13 Og angående de punkter, der skal føjes til pagternes og befalingernes, da er det disse: 
 
68:14 Til den af Herren bestemte tid skal der senere indsættes andre biskopper for Kirken, og de skal 
tjene på samme måde som de første. 
 
68:15 Og de skal være højpræster, som er værdige dertil, og de skal udnævnes af det melkisedekske 
præstedømmes første præsidentskab, med mindre de er virkelige efterkommere af Aron. 
 
68:16 Thi dersom de er virkelige efterkommere af Aron, har de lovmæssig ret til embedet som biskop, 
dersom de er de førstefødte blandt Arons sønner. 
 
68:17 Thi den førstefødte har ret til præsidiet over dette præstedømme og har dets nøgler eller 
myndighed. 
 
68:18 Ingen har lovmæssig ret til dette embede eller til at have dette præstedømmes nøgler, uden han 
er en virkelig Arons efterkommer og førstefødte. 
 
68:19 Men da en højpræst i det melkisedekske præstedømme har ret til at beklæde alle mindre 
embeder, kan han beklæde en biskops embede, når der ikke kan findes en virkelig efterkommer af Aron, 
forudsat at han bliver kaldet, indsat og ordineret til dette embede under det melkisedekske 
præstedømmes første præsidentskabs hænder. 
 
68:20 En virkelig efterkommer af Aron må også udnævnes af dette præsidentskab, findes værdig, 
salves og ordineres under dette præsidentskabs hænder, ellers har han ingen lovlig ret til at virke i dette 
præstedømme. 
 
68:21 Men i kraft af den lov, hvorefter præstedømmet går fra fader til søn, kan de gøre fordring på 
salvelsen, hvis de på nogen måde kan bevise deres afstamning eller få den at vide gennem åbenbaring 
fra Herren under ovennævnte præsidentskabs hænder. 
 
68:22 Og videre skal ingen biskop eller højpræst, der er valgt til dette embede, forhøres eller dømmes 
for nogen forseelse af nogen anden end Kirkens første præsidentskab. 
 
68:23 Og dersom han findes skyldig for dette præsidentskab ved vidneudsagn, der ikke kan drages i 
tvivl, skal han dømmes. 
 
68:24 Men dersom han omvender sig, skal han tilgives efter Kirkens pagter og befalinger. 
 
68:25 Og atter:  Om forældre i Zion eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke 
underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og den 
Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte år gamle, skal synden hvile på forældrenes 
hoved. 
 
68:26 Thi dette skal være en lov for Zions indbyggere og i alle dets organiserede stave. 
 
68:27 Og når deres børn er otte år gamle, skal de døbes til deres synders forladelse og modtage 
håndspålæggelse. 
 
68:28 De skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent for Herren. 
 
68:29 Og Zions indbyggere skal også holde sabbatsdagen hellig. 
 
68:30 Og Zions indbyggere skal også ihukomme deres arbejde, eftersom de er bestemt til at arbejde i al 
troskab; thi den lade skal ihukommes for Herren. 
 



68:31 Jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med Zions indbyggere, thi der findes lediggængere blandt dem, 
og deres børn vokser op i ugudelighed.  De søger heller ikke alvorligt efter evighedens skatte; men deres 
øjne er fyldt med griskhed. 
 
68:32 Det burde ikke være således og må afskaffes mellem dem.  Derfor skal min tjener Oliver 
Cowdery bringe disse ord til Zions land. 
 
68:33 Og den befaling giver jeg dem, at den, der ikke opsender sine bønner til Herren til rette tid, skal 
ihukommes for mit folks dommer. 
 
68:34 Disse ord er sande og trofaste.  Overtræd dem derfor ikke og tag heller ikke noget derfra. 
 
68:35 Se, jeg er Alfa og Omega, og jeg kommer snart.  Amen. 
 

AFSNIT 69 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831.  Samlingen af 
åbenbaringerne til trykning og offentliggørelse var blevet besluttet af den specielle konference 1. 
november 1831.  Den 3. november tilføjedes den åbenbaring, som heri er det 133. afsnit, og som kaldes 
tillægget.  Ved beslutning af konferencen blev det pålagt Oliver Cowdery at bringe manuskriptet af de 
samlede åbenbaringer og befalinger til Independence, Missouri, for at blive trykt der.  Han skulle også 
tage penge med sig, der var blevet indsamlet til opbygning af Kirken i Missouri.  Denne rejse ville føre 
ham gennem et tyndt befolket grænsedistrikt.  En rejsekammerat var ønskelig.  Se History of the Church, 
bind 1, side 234. 
 
69:1 Hør mig, siger Herren, jeres Gud, for min tjener Oliver Cowderys skyld.  Det er ikke visdom for 
mig at betro ham befalinger og penge, som han skal bringe til Zions land, medmindre en tager med ham, 
som er tro og pålidelig. 
 
69:2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener John Whitmer skal følge med min tjener Oliver Cowdery, 
 
69:3 og at han fortsætter med at skrive og samle en beretning om alle de vigtigste hændelser, som 
han observerer og får kendskab til angående min kirke. 
 
69:4 Han skal også modtage råd og hjælp af min tjener Oliver Cowdery og andre. 
 
69:5 På samme måde skal mine tjenere, som er ude i verden, indsende beretninger til Zions land om 
deres forvaltning. 
 
69:6 Thi Zions land skal være hovedsædet og stedet, hvortil alt sådant skal sendes og gennemgås. 
 
69:7 Dog skal min tjener John Whitmer ofte rejse fra sted til sted og fra menighed til menighed, så han 
lettere kan indhente kundskab. 
 
69:8 Han skal prædike og udlægge ordet, skrive, afskrive, udvælge og samle alt det, der kan være til 
nytte for Kirken og den opvoksende slægt i Zions land, og de skal besidde det fra slægt til slægt til evig 
tid.  Amen. 
 

AFSNIT 70 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831.  Den af Joseph Smith 
skrevne dokumentariske kirkehistorie siger, at der blev afholdt fire specielle konferencer fra den 1. til den 
12. november.  På den sidste af disse sammenkomster blev der lagt vægt på den store betydning af 
Befalingernes Bog, der senere blev kaldt 'Lære og Pagter'.  Profeten kalder denne bog Kirkens grundvold 
i de sidste dage og en gevinst for verden, idet den viser, at nøglerne til vor Frelsers riges hemmeligheder 
atter er betroet mennesket.  Se History of the Church, bind 1, side 235. 



 
70:1 Se og hør, o, I Zions indbyggere og alle medlemmer af min kirke, I, som er langt borte!  Hør 
Herrens ord, som jeg taler til min tjener Joseph Smith jun. og til mine tjenere Martin Harris, Oliver 
Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon og William W. Phelps som befaling til dem. 
 
70:2 Thi jeg giver dem denne befaling, giv derfor agt og lyt.  Thi så siger Herren til dem: 
 
70:3 Jeg, Herren, har udvalgt og ordineret dem og gjort dem til forvaltere af de åbenbaringer og 
befalinger, som jeg har givet, og som jeg herefter skal give dem. 
 
70:4 Og på dommens dag vil jeg kræve dem til regnskab for deres forvaltning. 
 
70:5 Derfor har jeg udvalgt dem, og dette er deres gerning i Guds kirke, at forvalte dem og tage vare 
på alt, hvad der angår dem, samt indtægterne deraf. 
 
70:6 Derfor giver jeg dem den befaling, at de hverken skal overlade dette til Kirken eller verden. 
 
70:7 Men dersom de får mere, end der behøves til deres ophold, så skal det afleveres i mit forrådshus. 
 
70:8 Og indtægterne skal anvendes til fordel for Zions indbyggere og deres efterkommere, eftersom 
de bliver arvinger ifølge rigets love. 
 
70:9 Se, dette er det, som Herren fordrer af en og hver i hans forvaltning, som jeg, Herren, har 
bestemt eller skal bestemme herefter for hvert menneske. 
 
70:10 Og se, ingen, der tilhører den levende Guds kirke, er fritaget for denne lov, 
 
70:11 hverken biskoppen eller agenten, som fører tilsyn med Herrens forrådshus, ej heller den, som er 
sat til at forvalte timelige sager. 
 
70:12 Den, der er sat til at tjene i åndelige ting, er sin løn værd, ligesom de, der er sat til at forvalte og 
tjene i timelige ting; 
 
70:13 ja, endnu mere rigelig, og rigeligheden skal mangedobles for dem ved Åndens åbenbarelse. 
 
70:14 Alligevel skal I være lige i timelige ting og uden knurren, ellers skal fylden af Åndens 
åbenbarelser tages fra jer. 
 
70:15 Denne befaling giver jeg nu mine tjenere til deres gavn, medens de bliver, som tegn på, at mine 
velsignelser hviler på deres hoved og som belønning for deres flid og til sikkerhed for dem. 
 
70:16 De skal have føde og klæder, arv, hus og jord i hvilke omstændigheder, jeg, Herren, end sætter 
dem, og hvorhen jeg, Herren, end skal sende dem. 
 
70:17 Thi de har været tro over mange ting og har gjort vel, eftersom de ikke har syndet. 
 
70:18 Se, jeg, Herren, er nådig og vil velsigne dem, og de skal have glæde af alt dette.  Så ske det.  
Amen. 
 

AFSNIT 71 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, 1. december 1831.  Profeten 
havde genoptaget oversættelsen af den hellige skrift med Sidney Rigdon som skriver, og disse to 
arbejdede således, til de modtog denne åbenbaring. 
 



71:1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon:  Den tid er sandelig 
kommet, da det er nødvendigt og gavnligt for mig, at I oplader munden og forkynder mit evangelium og 
det, der hører riget til, og fra skriften forklarer dets hemmeligheder med den ånd og kraft, der skal gives 
jer i overensstemmelse med min vilje. 
 
71:2 Sandelig siger jeg jer:  Forkynd det for verden i egnene rundt omkring og endog i menigheden en 
liden tid, til det bliver tilkendegivet jer. 
 
71:3 Sandelig, dette er en mission for en vis tid, som jeg giver jer. 
 
71:4 Arbejd derfor i min vingård.  Råb til jorden indbyggere, vidn for dem og bered vejen for de 
befalinger og åbenbaringer, som skal komme. 
 
71:5 Se nu, det er visdom, den, der læser, lad ham også forstå og modtage det. 
 
71:6 Thi den, der modtager det, skal der gives større kraft. 
 
71:7 Beskæm derfor jeres fjender, opfordrer dem til at møde jer både offentligt og privat, og dersom I 
er trofaste, skal deres skam blive åbenbar. 
 
71:8 Lad dem derfor komme frem med deres stærkeste argumenter mod Herren. 
 
71:9 Sandelig, så siger Herren til jer:  Intet våben, som smedes mod jer, skal have fremgang. 
 
71:10 Og dersom nogen opløfter sin røst mod jer, skal han blive beskæmmet i min egen belejlige tid. 
 
71:11 Hold derfor mine bud, thi de er sande og trofaste.  Så ske det.  Amen. 
 

Afsnit 72 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. december 1831.  Flere ældster 
var kommet sammen for at lære noget om deres pligter og yderligere blive opbygget i Kirkens lære.  Se 
History of the Church, bind 1, side 239.   
 
72:1 Giv agt og lyt til Herrens røst, o, I, der er kommet sammen, og som er højpræster i min kirke, 
hvem riget og magten er blevet givet. 
 
72:2 Thi sandelig, så siger Herren:  Jeg vil, at en biskop skal udnævnes for jer eller af jer over Kirken i 
denne del af Herrens vingård. 
 
72:3 Og sandelig, i denne sag har I handlet klogt; thi Herren kræver af hver forvalter, at han aflægger 
regnskab for sin forvaltning både i tid og evighed. 
 
72:4 Thi den, der er tro og viis i dette liv, agtes værdig til at arve de boliger, som er beredt dem af min 
Fader. 
 
72:5 Sandelig siger jeg jer:  Kirkens ældster i denne del af min vingård skal aflægge regnskab for 
deres forvaltning for biskoppen, som skal udnævnes af mig i denne del af min vingård. 
 
72:6 Og det skal optegnes og overgives biskoppen i Zion. 
 
72:7 Og biskoppens pligter skal fastslås gennem de befalinger, jeg har givet og ved afstemning på 
konferencen. 
 
72:8 Og nu, sandelig siger jeg jer, min tjener Newel K. Whitney er manden, der skal udnævnes og 
ordineres til dette embede.  Dette er Herren, jeres Gud og Forløsers vilje.  Så ske det.  Amen. 



 
72:9 Herrens ord, som tillæg til den allerede givne lov, hvori kundgøres de pligter, der hviler på 
biskoppen, der er blevet ordineret for Kirken i denne del af vingården.  Og pligterne er som følger: 
 
72:10 At føre tilsyn med Herrens forrådshus, at forvalte Kirkens midler i denne del af vingården. 
 
72:11 At samle ældsternes regnskaber, som det tidligere er blevet befalet, at sørge for deres 
fornødenheder og lade dem, der kan, betale, hvad de får, 
 
72:12 så dette også kan blive helliget til Kirkens nytte blandt de fattige og nødlidende. 
 
72:13 Og han, der intet har at betale med, for ham skal der gøres regnskab, som skal overlades 
biskoppen i Zion, der skal betale gælden af det, som Herren lægger i hans hænder. 
 
72:14 Og de trofastes arbejde, de, som arbejder på det åndelige område med at forkynde evangeliet og 
det, som hører til riget, for Kirken og for verden, skal betale gælden til biskoppen i Zion. 
 
72:15 Således kommer det fra Kirken; thi efter loven skal enhver, som kommer til Zion, lægge alt, hvad 
han har, for biskoppen i Zion. 
 
72:16 Og nu, sandelig siger jeg jer, at eftersom hver ældste i denne del af vingården skal aflægge 
regnskab for sin forvaltning for biskoppen i denne del af vingården, 
 
72:17 så skal der udfærdiges et bevis af dommeren eller biskoppen i denne del af vingården til 
biskoppen i Zion, og på dette skal enhver optages, og det er tilstrækkeligt for at få en arv og blive 
modtaget som en klog forvalter og tro arbejder. 
 
72:18 Men uden det skal han ikke modtages af biskoppen i Zion. 
 
72:19 Og nu, sandelig siger jeg jer, at enhver ældste, som aflægger regnskab for Kirkens biskop i 
denne del af vingården, skal have en anbefalingsskrivelse fra den menighed eller de menigheder, hvori 
han arbejder, så han og hans regnskaber må blive godkendt i alle dele. 
 
72:20 Og endvidere skal mine tjenere, som er indsat som forvaltere over min Kirkens litterære 
anliggender, kunne fordre hjælp af biskoppen eller biskopperne i alle ting, 
 
72:21 så åbenbaringerne kan offentliggøres og udsendes til jorden ender og penge derigennem skaffes 
til Kirkens gavn i alle forhold. 
 
72:22 De må også bevise, at de er oprigtige i alt og bliver betragtet som kloge forvaltere. 
 
72:23 Og se, dette skal være et eksempel for alle de vidtstrakte grene af min kirke, i hvilket land de end 
bliver oprettet.  Og nu slutter jeg mine ord.  Amen. 
 
72:24 Nogle få ord som tillæg til rigets love angående kirkens medlemmer:  De, som af den Helligånd er 
udkåret til at drage til Zion, og så mange, som har privilegiet at rejse til Zion, 
 
72:25 skal medbringe en anbefalingsskrivelse til biskoppen, undertegnet af tre af Kirkens ældster, eller 
et bevis fra biskoppen; 
 
72:26 ellers skal den, der drager til Zion, ikke betragtes som en klog forvalter.  Dette er også et 
eksempel.  Amen. 
 

AFSNIT 73 
 



Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, 10. januar 1832.  Siden 
begyndelsen af december 1831 havde Joseph og Sidney været optaget med at prædike, og derigennem 
var det lykkedes dem at berolige den offentlige mening, der var kommet i oprør gennem udsendelsen af 
skandaløse meddelelser til pressen.  Se History of the Church, bind 1, side 241.   
 
73:1 Thi sandelig, så siger Herren:  Jeg vil, at de skal blive ved med at prædike evangeliet og formane 
menighederne rundt omkring til konferencen, 
 
73:2 og se, da skal de ved afstemning på konferencen hver få at vide sin mission. 
 
73:3 Og sandelig siger jeg jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon:  Så siger Herren:  Nu 
skal I genoptage oversættelsesarbejdet. 
 
73:4 Og dersom det lader sig gøre, da prædik i egnene rundt omkring.  Siden hen skal I atter 
oversætte, til arbejdet er tilendebragt. 
 
73:5 Og dette skal være et mønster for ældsterne, indtil de får videre underretning, som der er skrevet. 
 
73:6 Nu giver jeg jer ikke mere denne gang, Omgjord jeres lænder og vær alvorlige.  Så ske det.  
Amen. 
 

AFSNIT 74 
 
Gennem åbenbaring til profeten Joseph Smith blev denne forklaring af Paulus' første brev til korinterne, 
kap.  7:14 givet i Hiram, Ohio, i januar 1832. 
 
74:1 Thi den vantro mand er helliget ved hustruen, og den vantro hustru er helliget ved manden; ellers 
var jo jeres børn urene, men nu er de hellige. 
 
74:2 I apostlenes dage havde man omskærelsens lov blandt alle jøder, som ikke troede på Jesu Kristi 
evangelium. 
 
74:3 Og det skete, at der opstod stor strid blandt folket angående loven om omskærelsen; thi den 
vantro mand ønskede, at hans børn skulle omskæres og være Moseloven underdanige, hvilken lov dog 
var blevet opfyldt. 
 
74:4 Og det skete, at de børn, der var blevet opdraget i lydighed mod Moseloven, hang ved deres 
fædres traditioner og troede ikke Kristi evangelium, hvorved de blev vanhellige. 
 
74:5 Af denne grund skrev apostlen til menigheden og gav dem en befaling, ikke af Herren, men af sig 
selv, at de troende ikke skulle forene sig med de vantro, medmindre Moseloven afskaffedes blandt dem, 
 
74:6 så børnene kunne blive fri for omskærelsen og den overlevering afskaffes, som siger, at små 
børn er vanhellige.  Thi således var det blandt jøderne. 
 
74:7 Men små børn er hellige, idet de er helliget ved Jesu Kristi forsoning, og det er det, skriften 
mener. 
 

AFSNIT 75 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832.  Foranledningen 
dertil gav en konference, der tidligere var blevet fastsat.  Visse ældster, som havde fundet det svært at 
bibringe menneskene den rette forståelse af deres budskab, ønskede at få mere at vide om deres 
umiddelbare pligter.  Denne åbenbaring fulgte da.  Se History of the Church, bind 1, side 242. 
 
75:1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg, som taler gennem min ånds røst, Alfa og Omega, jeres Gud. 



 
75:2 Hør, I, som har opgivet jeres navne til at gå ud og prædike mit evangelium og beskære min 
vingård. 
 
75:3 Se, jeg siger jer, at det er min vilje, at I skal gå ud og ikke tøve, ej heller være lade, men arbejde 
af al kraft, 
 
75:4 og opløfte jeres røst som en basuns lyd og forkynde sandheden ifølge de åbenbaringer og 
befalinger, som jeg har givet jer. 
 
75:5 Og dersom I således er trofaste, skal I kunne indsamle mange neg og blive kronet med ære, 
herlighed, udødelighed og evigt liv. 
 
75:6 Derfor, sandelig siger jeg til min tjener William E. M'Lellin:  Jeg tilbagekalder det hverv, jeg 
pålagde ham, at rejse til landene mod øst, 
 
75:7 og jeg giver ham et nyt hverv og en ny befaling, og jeg, Herren, bebrejder ham for hans hjertes 
knurren. 
 
75:8 Han har syndet, men jeg tilgiver ham og siger til ham:  Rejs til landet mod syd. 
 
75:9 Min tjener Luke Johnson skal gå med ham og forkynde det, som jeg har befalet dem, 
 
75:10 og påkalde Herrens navn for at modtage Talsmanden, der skal belære dem om alt det, der er 
gavnligt for dem, 
 
75:11 og altid bede, så de ikke må blive trætte.  Og dersom de vil gøre det, vil jeg være med dem indtil 
enden. 
 
75:12 Se, dette er Herrens, jeres Guds vilje angående jer.  Så ske det.  Amen. 
 
75:13 Og atter, sandelig, så siger Herren:  Min tjener Orson Hyde og min tjener Samuel H. Smith skal 
begive sig på rejsen til landene mod øst og forkynde det, som jeg har befalet dem, og dersom de er 
trofaste, så skal jeg være med dem indtil enden. 
 
75:14 Og atter, sandelig siger jeg til mine tjenere Lyman Johnson og Orson Pratt, at de også skal 
tiltræde deres rejse til landene mod øst, og se, jeg er også med dem indtil enden. 
 
75:15 Og atter siger jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de skal rejse mod 
vest og forkynde mit evangelium, som jeg har befalet dem. 
 
75:16 Og den, som er trofast, skal overvinde alt og ophøjes på den yderste dag. 
 
75:17 Og atter siger jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, at de skal rejse mod 
syd. 
 
75:18 Ja, alle disse skal rejse, som jeg har befalet dem og gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og 
fra by til by. 
 
75:19 Og hvilket hus I kommer ind i, og de modtager jer, efterlad jeres velsignelse i det hus. 
 
75:20 Men dersom I kommer ind i et hus, og de ikke modtager jer, det hus skal I straks forlade og ryste 
støvet af jeres fødder til vidnesbyrd imod dem. 
 
75:21 Men I skal blive fyldt med fryd og glæde og vide, at på dommens dag skal I være dommere over 
det hus og dømme det. 



 
75:22 Og det skal være tåleligere for hedningerne på den dag end for det hus.  Ombind derfor jeres 
lænder og være trofaste, så skal I overvinde alt og blive ophøjet på den yderste dag.  Så ske det.  Amen. 
 
75:23 Og atter, så siger Herren til jer, o, I, min kirkes ældster, som har opgivet jeres navn for at få hans 
vilje at vide angående jer. 
 
75:24 Se, jeg siger jer, at det er Kirkens pligt at hjælpe til med at underholde deres familier, som er 
kaldet og nødvendigvis må ud i verden for at forkynde evangeliet for den. 
 
75:25 Derfor giver jeg, Herren, jer denne befaling, at I skal sørge for steder, hvor jeres familier kan 
være, såfremt jeres brødre er villige til at åbne deres hjerter. 
 
75:26 Og alle, der kan finde opholdssteder for deres familier og få understøttelse af Kirken, skal ikke 
undlade at gå ud i verden, enten mod øst eller vest, nord eller syd. 
 
75:27 Og dersom de beder, skal de få, banker de på, skal der lukkes op for dem, og det skal 
tilkendegives dem fra det høje ved Talsmanden, hvor de skal gå hen. 
 
75:28 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Enhver, der er nødsaget til selv at forsørge sin familie, skal gøre 
det, og han skal ingenlunde miste sin krone, og han skal arbejde i Kirken. 
 
75:29 Og enhver skal være flittig i alt.  Lediggængeren skal ikke have plads i Kirken, om han ikke 
omvender og retter sig. 
 
75:30 Derfor skal mine tjenere Simeon Carter og Emer Harris arbejde sammen som missionærer. 
 
75:31 Ligeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener Thomas B. Marsh. 
 
75:32 Ligeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon. 
 
75:33 Ligeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymour Brunson. 
 
75:34 Ligeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter. 
 
75:35 Ligeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett. 
 
75:36 Og ligeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 76 
 
Et syn, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832.  Som 
indledning til sin beretning om dette syn skrev profeten:  'Af forskellige åbenbaringer, som vi havde 
modtaget, fremgik det, at mange vigtige punkter, som angik menneskets frelse, var blevet taget ud af 
Bibelen eller var gået tabt, før den blev samlet.  Det syntes selvindlysende af de sandheder, der var 
tilbage, at dersom Gud belønner enhver efter det, han har gjort, medens han levede, så måtte himlen, de 
helliges evige hjem, omfatte mere end eet rige.' Medens han og Sidney Rigdon med bedende hjerte 
udforskede dette emne og tænkte over disse ting, modtog de det herlige syn, som findes optegnet i dette 
afsnit.  Se History of the Church, bind 1, side 245. 
 
76:1 Hør, I himle, og lyt, o, jord.  Fryd jer, I indbyggere deraf, thi Herren er Gud, og der er ingen 
Frelser uden ham. 
 
76:2 Stor er hans visdom, underfulde er hans veje, og hans gerningers omfang kan ingen udgranske. 
 
76:3 Hans planer skal ikke fejle, og ingen kan holde hans hånd tilbage. 



 
76:4 Fra evighed til evighed er han den samme, og hans år tager ingen ende. 
 
76:5 Thi så siger Herren:  Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mod dem, der frygter mig, og jeg finder 
behag i at ære dem, som tjener mig i retfærdighed og i sandhed til enden. 
 
76:6 Stor skal deres løn være og evig deres herlighed. 
 
76:7 Og dem vil jeg åbenbare alle hemmeligheder, ja, alle mit riges hemmeligheder, som har været 
skjult fra tidens begyndelse; og i kommende tider vil jeg kundgøre dem min velbehagelige vilje angående 
alt, hvad der hører mit rige til. 
 
76:8 Ja, endog evighedens underes skal de skue, og jeg skal vise dem det tilkommende, ja, hvad der 
skal ske i mange slægtled. 
 
76:9 Deres visdom skal være stor, og deres forstand nå til himlen; og for dem skal de vises visdom 
forgå, og de kloges forstand blive til intet. 
 
76:10 Thi jeg vil oplyse dem med min Ånd, og gennem min kraft skal jeg tilkendegive dem min viljes 
hemmeligheder, ja, det, som intet øje har set eller øre hørt, og som ikke er kommet ind i noget 
menneskes hjerte. 
 
76:11 Vi, Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon, blev henrykket i Ånden den sekstende februar i det 
Herrens år atten hundrede og toogtredive. 
 
76:12 Og gennem Åndens kraft åbnedes vore øjne, og vor forstand oplystes, så vi kunne se og forstå 
det, som hører Gud til, 
 
76:13 ja, det, som var fra begyndelsen, førend verden blev til, og som var forud bestemt af Faderen 
gennem hans enbårne Søn, som var i Faderens skød fra begyndelsen, 
 
76:14 om hvem vi bærer vidnesbyrd, og det vidnesbyrd, vi bærer, er Jesu Kristi evangeliums fylde, han, 
der er Sønnen, vi så, og med hvem vi talte i det himmelske syn. 
 
76:15 Thi medens vi var beskæftiget med oversættelsen, som Herren havde pålagt os, kom vi til det 29. 
vers af Johannes' 5. kapitel, der blev givet os som følger, 
 
76:16 idet han taler om de dødes opstandelse og om dem, som skal høre Menneskesønnens røst og 
komme frem: 
 
76:17 De, som har gjort det gode, i de retfærdiges opstandelse, men de, som har gjort det onde, i de 
uretfærdiges opstandelse. 
 
76:18 Dette vakte vor forundring, thi det blev og givet i Ånden. 
 
76:19 Og medens vi overvejede dette, rørte Herren ved vor forstands øjne, og de åbnedes, og Herrens 
herlighed skinnede om os. 
 
76:20 Og vi så Sønnens herlighed, ved Faderens højre hånd, og modtog af hans fylde. 
 
76:21 Og vi så de hellige engle og dem, som er helliggjort for hans trone, tilbedende Gud og Lammet, 
og dette gør de fra evighed til evighed. 
 
76:22 Og nu, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det sidste vidnesbyrd, 
som vi giver om ham:  at han lever! 
 



76:23 Thi vi så ham ved Guds højre hånd, og vi hørte røsten, som vidnede, at han er Faderens 
Enbårne, 
 
76:24 at ved ham, gennem ham og af ham, eksisterer og skabtes verdenerne, og at deres indbyggere 
er sønner og døtre, født af Gud. 
 
76:25 Og vi så også og vidner derom, at en Guds engel, der havde myndighed for Gud, gjorde oprør 
mod den enbårne Søn, som Faderen elskede, og som var i Faderens skød, og denne engel nedstyrtedes 
fra Guds og Sønnens åsyn. 
 
76:26 Han blev kaldt fortabelse, thi himlene græd over ham.  Det var Lucifer, en morgenrødens søn. 
 
76:27 Og vi så; og se, han er falden!  Er falden, ja, selv en morgenrødens søn! 
 
76:28 Og medens vi endnu var henrykkede i Ånden, befalede Herren os at nedskrive synet, thi vi så 
Satan, den gamle slange, djævelen, der gjorde oprør mod Gud og forsøgte at tage riget fra vor Gud og 
hans Søn Jesus Kristus. 
 
76:29 Derfor fører han krig mod Guds hellige og belejrer dem på alle sider. 
 
76:30 Og vi så et syn af deres lidelser, mod hvem han førte krig og overvandt, thi således lød Herrens 
røst til os: 
 
76:31 Så siger Herren om alle dem, som kender min magt og har fået del deri og alligevel har ladet sig 
overvinde af djævelens magt til at fornægte sandheden og trodse min magt. 
 
76:32 Disse er fortabelsens børn, om hvem jeg siger, at det havde været bedre for dem, om de aldrig 
var blevet født. 
 
76:33 Thi de er vredens kar, dømt til at lide Guds vrede sammen med djævelen og hans engle i 
evighed. 
 
76:34 Om disse har jeg sagt, at der ingen tilgivelse er, hverken i denne verden eller den tilkommende, 
 
76:35 da de har fornægtet den Helligånd, efter at de har modtaget den, og fornægtet Faderens enbårne 
Søn, idet de igen har korsfæstet ham og stillet ham til spot. 
 
76:36 Det er dem, der skal gå bort i ild- og svovlsøen med djævelen og hans engle. 
 
76:37 Og det er de eneste, over hvem den anden død skal have magt, 
 
76:38 ja, sandelig de eneste, som ikke skal blive forløst i Herrens egen tid efter at have udstået hans 
vrede. 
 
76:39 Thi alle de øvrige skal føres frem ved de dødes opstandelse gennem Lammets triumf og 
herlighed, han, som blev slået ihjel, og som var i Faderens skød, førend verden blev til. 
 
76:40 Og dette er evangeliet, glædesbudskabet, hvorom røsten fra himlen bar vidnesbyrd for os: 
 
76:41 At han kom til verden, nemlig Jesus, for at blive korsfæstet for verden og bære dens synder og 
helliggøre og rense den for al uretfærdighed, 
 
76:42 for at alle, som Faderen har givet i hans magt og skabt gennem ham, kunne blive frelst ved ham, 
 
76:43 som herliggør Faderen og frelser hans hænders hele værk med undtagelse af disse fortabelsens 
børn, som fornægter Sønnen, efter at Faderen har åbenbaret ham. 



 
76:44 Derfor frelser han alle undtagen dem.  De skal gå bort til evig straf, som er en uendelig straf, en 
evig varende straf, og de skal regere med djævelen og hans engle i evighed, hvor deres orm ikke dør og 
ilden ikke slukkes, hvad der er deres kval. 
 
76:45 Og når den slutter, eller hvor stedet er, og hvad de lider dér, ved intet menneske, 
 
76:46 thi det er aldrig blevet åbenbaret, ej heller er det nu og skal aldrig blive åbenbaret for 
menneskene med undtagelse af dem, der får del deri. 
 
76:47 Dog viser jeg, Herren, det for mange i syner, men lukker straks for igen. 
 
76:48 Derfor forstår ingen hverken enden, vidden, højden, dybden eller elendigheden; ingen 
mennesker, uden dem, der er bestemt til denne fordømmelse. 
 
76:49 Og vi hørte røsten sige:  Skriv dette syn ned; thi se, det er enden på synet om de ugudeliges 
lidelser. 
 
76:50 Og vi beretter videre, thi vi så og hørte, og dette er Kristi evangeliums vidnesbyrd angående dem, 
der kommer frem i de retfærdiges opstandelse: 
 
76:51 Det er dem, der modtog Jesu vidnesbyrd, troede på hans navn, blev døbt i lighed med hans 
begravelse, begravet i vandet i hans navn, og dette i overensstemmelse med den befaling, som han har 
givet, 
 
76:52 at de ved at holde hans bud skulle blive tvættet og renset for alle deres synder og modtage den 
Helligånd ved håndspålæggelse af den, der er ordineret og beseglet til denne myndighed, 
 
76:53 og som sejrer ved troen og bliver beseglet ved forjættelsens Helligånd, som Faderen udgyder 
over alle dem, der er retskafne og sanddru. 
 
76:54 Det er disse, som er den Førstefødtes menighed. 
 
76:55 Det er disse, i hvis hænder Faderen har givet alt. 
 
76:56 Det er disse, der er præster og konger, som har modtaget af hans fylde og af hans herlighed, 
 
76:57 og er den Allerhøjestes præster efter Melkisedeks orden, der var efter Enoks orden, som var efter 
den enbårne Søns orden. 
 
76:58 Derfor er de, som der står skrevet, guder, nemlig Guds sønner. 
 
76:59 Derfor er alt deres, det være sig liv eller død, det nærværende eller det tilkommende, alt er deres, 
og de er Kristi, men Kristus er Guds. 
 
76:60 Og de skal overvinde alt. 
 
76:61 Derfor skal intet menneske rose sig af mennesker, men hellere rose sig af Gud, som skal lægge 
alle fjender under sine fødder. 
 
76:62 Disse skal bo i Guds og Kristi nærhed fra evighed til evighed. 
 
76:63 Det er disse, som han skal bringe med sig, når han kommer i himlens skyer for at regere på 
jorden over sit folk. 
 
76:64 Det er disse, der skal få del i den første opstandelse. 



 
76:65 Det er disse, som skal komme frem i de retfærdiges opstandelse. 
 
76:66 Det er disse, som er kommet til Zions bjerg og til den levende Guds stad, det himmelske sted, det 
allerhelligste. 
 
76:67 Det er disse, der er kommet til englenes utallige skarer, til Enoks og den Førstefødtes store 
forsamling og kirke. 
 
76:68 Det er disse, hvis navne er skrevet i himlen, hvor Gud og Kristus er alles dommer. 
 
76:69 Disse er retfærdige mennesker, gjort fuldkomne gennem Jesus, den nye pagts mellemmand, der 
udvirkede denne fuldkomne forsoning ved udgydelsen af sit eget blod. 
 
76:70 Det er disse, hvis legemer er celestiale, hvis herlighed er som solens glans, Guds herlighed, den 
højeste af alle, af hvilken herlighed solen på himmelhvælvingen siges at være et sindbillede. 
 
76:71 Og videre så vi den terrestriale verden, og se, det er disse, som er terrestriale, hvis herlighed er 
forskellig fra den Førstefødtes menigheds, som har modtaget af Faderens fylde, ligesom månens glans er 
forskellig fra solens på himmelhvælvingen. 
 
76:72 Se, det er disse, der døde uden lov. 
 
76:73 Og ligeledes de menneskers ånder, som var i forvaring, hvem Sønnen besøgte og prædikede 
evangeliet for, for at de måtte kunne dømmes i lighed med mennesker i kødet, 
 
76:74 de, som ikke modtog Jesu vidnesbyrd i kødet, men modtog det senere. 
 
76:75 Disse er jordens hæderlige mennesker, som er forblindet ved menneskers underfundighed. 
 
76:76 Det er disse, som modtager af hans herlighed, men ikke af hans fylde. 
 
76:77 Det er disse, der modtager af Sønnens nærværelse, men ikke af Faderens fylde. 
 
76:78 Derfor er de terrestriale legemer og ikke celestiale og adskiller sig fra disse i herlighed, som 
månen fra solen. 
 
76:79 Det er disse, som ikke er tapre i Jesu vidnesbyrd; derfor får de ikke Guds riges krone. 
 
76:80 Og dette er enden på synet, som vi så af det terrestriale rige, og som Herren befalede os at 
skrive, medens vi var henrykkede i Ånden. 
 
76:81 Og videre så vi de telestiales herlighed, som er en ringere herlighed, ligesom stjernernes glans er 
forskellig fra månens på himmelhvælvingen. 
 
76:82 Det er disse, som ikke modtog Krist evangelium eller Jesu vidnesbyrd. 
 
76:83 Det er disse, som ikke fornægter den Helligånd. 
 
76:84 Det er disse, som er nedstyrtet til helvede. 
 
76:85 Det er disse, som ikke skal blive forløst fra djævelens magt førend den sidste opstandelse, når 
den Herre Kristus, det Guds Lam, har fuldendt sit værk. 
 
76:86 Det er disse, som ikke modtager af hans fylde i den evige verden, men af den Helligånd gennem 
de terrestriales betjening, 



 
76:87 ligesom de terrestriale gennem de celestiales betjening. 
 
76:88 Og ligeledes modtager de telestiale det ved engles betjening, som er udkåret til at betjene dem 
eller til at være tjenende ånder for dem, thi de skal arve frelse. 
 
76:89 Og således så vi i det himmelske syn de telestiales herlighed, som overgår al forstand. 
 
76:90 Og intet menneske ved noget derom uden den, hvem Gud har åbenbaret det. 
 
76:91 Og således så vi de terrestriales herlighed, som i alt overgår de telestiales herlighed, i glans, i 
kraft, i magt og herredømme. 
 
76:92 Og således så vi de celestiales herlighed, som overgår alt; hvor Gud Faderen regerer på sin 
trone for evigt, 
 
76:93 for hvis trone alting bøjer sig i ydmyg ærbødighed og giver ham æren fra evighed til evighed. 
 
76:94 De, der bor i hans nærhed, er den Førstefødtes menighed, de ser, som de ses, kender, som de 
er kendt, idet de har modtaget af hans fylde og nåde. 
 
76:95 Og han gør dem lige i kraft, magt og herredømme. 
 
76:96 Og en er de celestiales herlighed, som solens glans er en. 
 
76:97 Og de terrestriales herlighed er en, som månens glans er en. 
 
76:98 Og de telestiales herlighed er en, som stjernernes glans er en; thi ligesom den ene stjerne er 
forskellig fra den anden i glans, således er den ene forskellig fra den anden i herlighed i den telestiale 
verden. 
 
76:99 Thi det er disse, som er af Paulus, af Apollo og af Kefas. 
 
76:100 Det er disse, som siger, at nogle tilhører den ene og andre den anden; nogle Kristus, andre 
Johannes, nogle Moses, nogle Elias, nogle Esaias, nogle Esajas og nogle Enok. 
 
76:101 Men de modtog ikke evangeliet, ej heller Jesu vidnesbyrd, ej heller profeterne, ej heller den evige 
pagt. 
 
76:102 Og endelig er det alle disse, der ikke skal indsamles med de hellige og blive optaget med den 
Førstefødtes menighed i skyen. 
 
76:103 Det er disse, der er løgnere, troldkarle, ægteskabsbrydere, horkarle og de, der elsker og øver 
løgn. 
 
76:104 Det er disse, som lider Guds vrede på jorden. 
 
76:105 Det er disse, der lider den evige ilds hævn. 
 
76:106 Det er disse, der nedstyrtet til helvede lider den almægtige Guds vrede, indtil tiden er opfyldt, da 
Kristus har lagt alle sine fjender under sine fødder og har fuldbyrdet sit værk, 
 
76:107 når han overgiver Faderen riget og fremstiller det uplettet for ham og siger:  Jeg har sejret og 
trådt persekarret alene, den almægtige Guds heftige vredes persekar. 
 



76:108 Da skal han krones med sin herligheds krone og sidde på sin magts trone og regere i 
evighedernes evigheder. 
 
76:109 Men se, vi så den telestiale verdens herlighed, og dens beboere var utallige, som stjernerne på 
himlen eller som havets sand. 
 
76:110 Og vi hørte Herrens røst sige:  Disse skal alle bøje knæ, og hver tunge skal bekende ham, som 
sidder på tronen i al evighed. 
 
76:111 Thi de skal blive dømt efter deres gerninger, og enhver skal få efter sine gerninger sit eget 
herredømme i de boliger, der er beredt, 
 
76:112 Og de skal være den Allerhøjestes tjenere, men hvor Gud og Kristus er, kan de i evighed ikke 
komme. 
 
76:113 Dette er enden på det syn, vi så, og som vi fik befaling om at nedskrive, medens vi endnu var 
henrykket i Ånden. 
 
76:114 Men store og underfulde er Herrens gerninger og hans riges hemmeligheder, som han viste os, 
og som overgår al forstand i herlighed, magt og herredømme, 
 
76:115 hvilke han befalede os ikke at skrive, medens vi endnu var i Ånden, og som det ikke er 
mennesket tilladt at udtale. 
 
76:116 Ej heller formår noget menneske at kundgøre dem, thi de kan kun ses og forstås ved den 
Helligånds kraft, som Gud skænker dem, der elsker ham og renser sig for ham, 
 
76:117 og hvem han giver evnen til at se og erfare for sig selv, 
 
76:118 for at de gennem Åndens kraft og åbenbarelse, medens de er i kødet, må kunne udholde hans 
nærværelse i den herlige verden. 
 
76:119 Og æren, herligheden og herredømmet være Guds og Lammets i evighed.  Amen. 
 

AFSNIT 77 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832. 
 
77:1 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved Glarhavet, som omtales i Johannes' Åbenbaring, 4. kapitel 6. 
vers?   
 
Svar:  -- Det er jorden i dens helliggjorte, udødelige og evige tilstand. 
 
77:2 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de fire dyr, som omtales i samme vers?   
 
Svar:  -- Det er et figurligt udtryk, som åbenbareren Johannnes bruger for at beskrive himlen, Guds 
paradis, menneskets lyksalighed, samt dyrenes, de krybende tings og luftens fugles lykkelige tilstand.  
Det åndelige er afbildet i det timelige, og det timelige er afbildet i det åndelige.  Menneskets ånd er i dets 
persons lignelse, hvad der også er tilfældet med hvert dyrs ånd og alt det, som Gud har skabt. 
 
77:3 Spørgsmål:  -- Er de fire dyr begrænset til individuelle dyr, eller repræsenterer de klasser eller 
arter?   
 
Svar:  -- De er begrænset til fire individuelle dyr, der blev vist Johannes og repræsenterer den herlighed, 
som de forskellige klasser af væsener nyder i deres evige og lykkelige tilstand i den dem bestemte orden 
eller sfære i skabelsen. 



 
77:4 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved øjnene og vingerne, som dyrene havde?   
 
Svar:  -- Øjnene repræsenterer lys og kundskab, dvs., de er fulde af kundskab.  Vingerne repræsenterer 
deres kraft til at bevæge sig, handle osv. 
 
77:5 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de fireogtyve ældster, som Johannes omtaler?   
 
Svar:  -- Vi skal forstå, at disse ældster, som Johannes så, var ældster, der havde været trofaste i 
evangeliet tjeneste og var døde; de havde tilhørt de syv menigheder -- og de var nu i Guds paradis. 
 
77:6 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved den bog, Johannes så, der var forseglet på bagsiden med syv 
segl?   
 
Svar:  -- Derved forstås, at den indeholder Guds åbenbarede vilje, hemmeligheder og gerninger; de 
skjulte ting i hans plan angående denne jord i de syv tusinde år, den har bestået eller dens timelige 
tilværelse. 
 
77:7 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de syv segl, hvormed den var forseglet?   
 
Svar:  -- Vi forstår derved, at det første segl indeholder det, der skete i det første årtusinde og det andet 
segl det, der skete i det andet årtusinde og så fremdeles til det syvende. 
 
77:8 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de fire engle, som omtales i Åbenbaringens kapitel 7, vers 1?  
 
Svar:  -- Vi forstår derved, at det er fire engle, udsendt af Gud, til hvem er givet magt over jordens fire 
dele, så de kan frelse liv eller ødelægge det.  Det er disse, som har det evige evangelium at forkynde til 
alle nationer, stammer, tungemål og folk.  De har magt til at lukke himlen, at besegle til liv eller styrte ned 
til mørkets regioner. 
 
77:9 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved engelen, der opsteg fra solens opgang, som omtales i 
Åbenbaringens Bog, kap. 7, vers 2?   
 
Svar:  -- Derved forstås, at engelen, der opsteg fra solens opgang, er den, til hvem den levende Guds 
segl over Israels tolv stammer er givet, og derfor råber han til de fire engle, der har det evige evangelium 
og siger:  Gør ikke jorden, havet eller træerne nogen skade, førend vi har forseglet vor Guds tjenere i 
deres pander.  Og om I vil modtage det, så er det Elias, som skulle komme og indsamle Israels stammer 
og genoprette alle ting. 
 
77:10 Spørgsmål:  -- Når skal det, som omtales i dette kapitel, fuldbyrdes?   
 
Svar:  -- Det skal fuldbyrdes i det sjette årtusinde eller ved åbningen af det sjette segl. 
 
77:11 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de hundrede og fire og fyrre tyve tusinde beseglede af alle 
Israels stammer, tolv tusinde af hver stamme?   
 
Svar:  -- Vi forstår, at de, som er beseglede, er højpræster, der er blevet ordineret af Gud til denne hellige 
orden til at forrette det evige evangelium.  Thi det er disse, som er ordineret fra alle nationer, slægter, 
tungemål og folk af englene, til hvem magt er givet over jordens nationer til at føre så mange, som vil 
komme, til den Førstefødtes menighed. 
 
77:12 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved at basune i basunerne, som omtales i Åbenbaringens 8. kapitel? 
 
Svar:  -- Vi forstår herved, at ligesom Gud skabte verden i seks dage og fuldendte sit værk på den 
syvende og helliggjorde den og dannede mennesket af jordens støv, således vil Gud Herren ved det 
syvende årtusindes begyndelse helliggøre jorden og fuldbyrde menneskets frelse og dømme alt; og han 



vi forløse alt, undtagen det, som han ikke har taget ind i sin magt, når han har beseglet alt til alle tings 
ende; og blæsningen af de syv engles basuner er forberedelsen til og fuldendelsen af hans værk ved 
begyndelsen af det syvende årtusinde -- at berede vejen for hans tilkommelse. 
 
77:13 Spørgsmål:  -- Når skal det finde sted, som står skrevet i Åbenbaringens 9. kapitel?   
 
Svar:  -- Det skal finde sted, efter at det syvende segl er åbnet, førend Kristi tilkommelse. 
 
77:14 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved den lille bog, som Johannes nedsvælgede, og som omtales i 
Åbenbaringens 10. kapitel?   
 
Svar:  -- Vi forstår herved, at det var en mission og en forordning for ham til at indsamle Israels stammer.  
Se, det er Elias, der, som skrevet er, skal komme og genoprette alt. 
 
77:15 Spørgsmål:  -- Hvad forstås ved de to vidner i Åbenbaringens 11. kapitel?   
 
Svar:  -- Det er to profeter, der skal oprejses for den jødiske nation i de sidste dage, da alt skal 
genoprettes, for at profetere for jøderne, efter at de er indsamlet og har opbygget Jerusalems stad i deres 
forfædres land. 
 

AFSNIT 78 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832.  Den orden, som Herren 
gav Enok (Joseph Smith jun.) i den hensigt at bistå de fattige.  I Kirkens dokumentariske historie, bind 1, 
side 255 forekommer følende:  Det var ikke altid ønskeligt, at de personer, til hvem Herrens åbenbaringer 
var rettet, på det tidspunkt skulle kendes af verden; af denne grund blev brødrene i denne og følgende 
åbenbaringer kaldt ved andre navne.  Men når det ikke længere behøvedes at skjule de rette navne, så 
indførtes de i parantes. 
 
78:1 Herren talte til Enok (Joseph Smith) og sagde:  Hør mig, siger Herren, jeres Gud, I som er 
ordineret til min kirkes høje præstedømme, og som er kommet sammen. 
 
78:2 Hør hans råd, som har ordineret jer fra det høje, og som skal tale visdoms ord i jeres øren, at der 
må findes frelse for jer i det, I har forelagt mig, siger Gud Herren. 
 
78:3 Thi sandelig siger jeg jer:  Tiden er kommet og er nu for hånden, og se, det er nødvendigt, at der 
oprettes en organisation blandt mit folk til at ordne og indrette forrådshuset for mit folks fattige, både her 
og i Zions land, 
 
78:4 eller med andre ord, Enoks (Joseph) stad, som en bestandig og evig stiftelse og orden for min 
kirke for at fremme den sag, som I har antaget til menneskenes frelse og til ære for jeres Fader, som er i 
himlen, 
 
78:5 så I må blive ligestillede i himmelske ting og ligeledes i jordiske ting for at opnå himmelske ting. 
 
78:6 Thi om I ikke er lige i jordiske ting, kan I ikke være lige i at opnå de himmelske ting. 
 
78:7 Thi om I vil, at jeg skal give jer en plads i den celestiale verden, må I berede jer ved at gøre det, 
jeg har befalet jer og fordret af jer. 
 
78:8 Og nu, sandelig, så siger Herren:  I, som har forenet jer i denne orden, må gøre alt til min ære. 
 
78:9 Eller med andre ord:  Min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) og min tjener Gazelam eller Enok 
(Joseph Smith) og min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) skal sidde i råd med de hellige, der er i Zion. 
 



78:10 Thi ellers forsøger Satan at vende deres hjerter fra sandheden, så de bliver forblindet og ikke 
forstår de ting, der er beredt for dem. 
 
78:11 Derfor befaler jeg jer, at I skal berede jer og organisere jer ved et løfte eller en evig pagt, som 
ikke kan brydes. 
 
78:12 Og den, som bryder den, skal miste sit embede og sin plads i Kirken og skal overgives til Satans 
tugtelser indtil forløsningens dag. 
 
78:13 Se, det er den forberedelse, hvormed jeg forberedte jer, og den grundvold og det eksempel, jeg 
giver jer, hvormed I kan opfylde budene, som er givet jer, 
 
78:14 så Kirken gennem mit forsyn kan være uafhængig af alle andre skabninger, som er under den 
celestiale verden, trods de trængsler, der skal komme over jer, 
 
78:15 at I må nå den krone, der er beredt jer og komme til at herske over mange riger, siger Gud 
Herren, den Hellige i Zion, der har lagt grundvolden til Adam-ondi-Ahman, 
 
78:16 som har gjort Mikael til jeres fyrste og befæstet hans fødder og sat ham i det høje og givet ham 
frelsens nøgler under den helliges råd og vejledning, han, som er uden dages begyndelse og livs ende. 
 
78:17 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  I er små børn og har endnu ikke forstået, hvor store velsignelser 
Faderen har i sine hænder i beredskab for jer. 
 
78:18 I kan ikke tåle alle ting nu, men vær dog ved godt mod; thi jeg vil lede jer frem.  Riget er jeres, og 
dets velsignelser er jeres, og evighedens skatte er jeres. 
 
78:19 Den, der modtager alt med taknemmelighed, skal blive herliggjort, og de jordiske ting skal tilfalde 
ham hundrede fold, ja, mere. 
 
78:20 Gør derfor de ting, jeg har befalet jer, siger jeres Forløser, ja, Sønnen Ahman, der bereder alt, 
førend han tager jer. 
 
78:21 Thi I er den Førstefødtes menighed, og han skal tage jer op i en sky og give enhver hans del. 
 
78:22 Og den, der er en tro og klog forvalter, skal arve alle ting.  Amen. 
 

AFSNIT 79 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, marts 1832. 
 
79:1 Sandelig siger jeg dig, at det er min vilje, at min tjener Jared Carter atter skal rejse til landet mod 
øst, fra sted til sted og fra by til by i den ordinations kraft, hvormed han er blevet ordineret, og forkynde 
det store glædesbudskab, det evige evangelium. 
 
79:2 Og jeg skal sende ham Talsmanden, som skal lære ham sandheden og vejen, han skal vandre. 
 
79:3 Og om han er trofast, vil jeg atter velsigne ham med neg. 
 
79:4 Lad derfor dit hjerte fryde sig, min tjener Jared Carter, og frygt ikke, siger din Herre, Jesus 
Kristus.  Amen. 
 

AFSNIT 80 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, marts 1832. 
 



80:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Stephen Burnett:  Gå ud, gå ud i al verden og prædik 
evangeliet for hver skabning, som kommer under lyden af din røst. 
 
80:2 Og om du ønsker en ledsager, vil jeg give dig min tjener Eden Smith. 
 
80:3 Gå derfor og prædik mit evangelium i nord og syd, i øst eller vest, det er ligegyldigt, thi I kan ikke 
gå forgæves. 
 
80:4 Forkynd det, som I har hørt og virkelig tror, og som I ved er sandt. 
 
80:5 Se, dette er hans vilje, som har kaldet jer, jeres Forløser, Jesus Kristus.  Amen. 
 

AFSNIT 81 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i marts 1832. 
 
81:1 Sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams:  Hør hans røst, som taler, hør 
Herren, din Guds ord, og giv agt på det kald, hvormed du er kaldet til at være højpræst i min kirke og 
rådgiver for min tjener Joseph Smith jun., 
 
81:2 hvem jeg har givet rigets nøgler, der altid tilhører præsidentskabet over det høje præstedømme. 
 
81:3 Derfor vil jeg sandelig anerkende og velsigne ham og ligeledes dig, om du er tro i at give råd i det 
embede, hvortil jeg har kaldet dig; altid bedende højt og i dit hjerte, offentligt og i løndom samt trofast i dit 
arbejde med at forkynde evangeliet i de levendes land og for dine brødre. 
 
81:4 Og når du gør dette, vil du gøre dine medmennesker det allerbedste og fremme hans ære, som 
er din Herre. 
 
81:5 Vær derfor trofast og pas det embede, hvortil jeg har kaldet dig.  Styrk de svage, støt de 
nedhængende hænder og styrk de matte knæ. 
 
81:6 Og dersom du er tro indtil enden, skal du få udødelighedens krone og evigt liv i de boliger, som 
jeg har beredt i min Faders hus. 
 
81:7 Se, disse ord er Alfas og Omegas, ja, Jesu Krist.  Amen. 
 

AFSNIT 82 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Jackson County, Missouri, den 26. april 1832 
angående den orden, der blev givet Enok og Kirken på hans tid.  Anledningen var et alment rådsmøde i 
Kirken, på hvilket profeten Joseph Smith blev valgt som præsident for højpræsterne, et embede, hvortil 
han tidligere var blevet ordineret ved en konference af højpræster, ældster og medlemmer i Amherst, 
Ohio, den 25. januar 2832.  Se History of the Church, bind 1, side 267.  Som forklaring på de 
usædvanlige navne, se overskriften til afsnit 78. 
 
82:1 Sandelig, sandelig siger jeg jer, mine tjenere, at dersom I tilgiver hinanden jeres overtrædelser, 
så tilgiver jeg, Herren, også jer. 
 
82:2 Dog findes der dem blandt jer, der har syndet meget.  Ja, I har syndet allesammen, men sandelig 
siger jeg jer:  Vogt jer fra nu af og afstå fra al synd, ellers skal store straffedomme ramme jer. 
 
82:3 Thi den, hvem meget er givet, af ham skal man kræve meget, og den, som synder mod et større 
lys, skal få større dom. 
 



82:4 I anråber mit navn for at få åbenbaringer, og jeg giver jer dem.  Men når I ikke holder mine ord, 
som jeg giver jer, så bliver I overtrædere, og retfærdighed og dom er den straf, som knytter sig til min lov. 
 
82:5 Hvad jeg derfor siger til en, siger jeg til alle:  Våg, thi modstanderen udvider sit herredømme, og 
mørket hersker. 
 
82:6 Og Guds vrede er optændt mod jordens indbyggere, og ingen gør godt; thi de er alle afviget fra 
vejen. 
 
82:7 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Jeg, Herren, vil ikke tilregne jer nogen synd.  Gå bort og synd ikke 
mere.  Men til den sjæl, som synder, skal de tidligere synder vende tilbage, siger Herren, jeres Gud. 
 
82:8 Og atter siger jeg jer:  Jeg giver jer en ny befaling, så I kan forstå min vilje angående jer. 
 
82:9 Eller med andre ord:  Jeg giver jer undervisning i, hvorledes I skal handle for mig, så det må blive 
til jeres frelse. 
 
82:10 Jeg, Herren, er forpligtet, når I gør, hvad jeg siger men når I ikke gør, hvad jeg siger, har I intet 
løfte. 
 
82:11 Derfor, sandelig, siger jeg jer, at mine tjenere Alam og Ahashdah (Newel K. Whitney), Mahalaleel 
og Pelagoram (Sidney Rigdon) og min tjener Gazelam (Joseph Smith), Horah og Olihah (Oliver Cowdery) 
og Shalemanasseh og Mahemson (Martin Harris) skal slutte sig sammen i en forpligtelse og en pagt, som 
ikke kan brydes gennem overtrædelse uden at efterfølges af umiddelbar straf i jeres forskellige 
forvaltninger, 
 
82:12 for at sørge for de fattige og for alting, som hører ind under biskoprådets pligter, både i Zions land 
og i landet Shinehah (Kirtland). 
 
82:13 Thi jeg har helliget landet Shinehah (Kirtland) i min egen bestemte tid til gavn for den 
Allerhøjestes hellige og som en stav af Zion. 
 
82:14 Thi Zion skal tiltage i skønhed og hellighed, dets grænser skal udvides og dets stave befæstes.  
Ja, sandelig siger jeg jer, at Zion må stå op og iføre sig sine skønne klæder. 
 
82:15 Derfor giver jeg jer denne befaling, at I binder jer ved denne pagt, og det skal ske i 
overensstemmelse med Herrens love. 
 
82:16 Se, heri ligger min visdom til jeres vel. 
 
82:17 I skal være lige, eller med andre ord, I skal have samme ret til ejendelene, så I kan tage vare på 
det, som tilhører jeres forvaltning, enhver efter sine fornødenheder og sit behov, såfremt disse er 
retfærdige. 
 
82:18 Og alt dette til den levende Guds Kirkes nytte, så enhver kan udvikle sine talenter og derigennem 
vinde andre, ja, hundrede fold, og føre dem ind i Kirkens forrådshus, så de bliver hele Kirkens fælles 
ejendom. 
 
82:19 Og enhver skal søge sin næstes fordel og gøre alting med øjet alene fæstet på Guds ære. 
 
82:20 Denne orden har jeg bestemt til at være en evig orden for jer og jeres efterkommere, såfremt I 
ikke synder. 
 
82:21 Og den sjæl, der synder mod denne pagt og forhærder sit hjerte mod den, skal behandles efter 
min Kirkens love og overlades til Satans revselse indtil forløsningens dag. 
 



82:22 Og nu, sandelig siger jeg jer, og det er visdom, gør jer venner med uretfærdighedens mammon, 
og de vil ikke ødelægge jer. 
 
82:23 Overlad dommen til mig alene, thi den hører mig til, og jeg vil gengælde.  Fred være med jer, 
mine velsignelser hvile over jer. 
 
82:24 Thi endnu er riget jeres og skal være det evigt, dersom I ikke viger fra jeres standhaftighed.  Så 
ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 83 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832.  Denne 
åbenbaring blev modtaget, da profeten sad i råd sammen med sine brødre. 
 
83:1 Sandelig, så siger Herren som tillæg til Kirkens love angående kvinder og børn, der tilhører 
Kirken, men som har mistet deres mænd og fædre. 
 
83:2 Kvinder kan gøre krav på at blive forsørget af deres mænd, indtil disse borttages, og om de ikke 
er overtrædere, så skal de have fællesskab med Kirken. 
 
83:3 Men dersom de ikke er trofaste, skal de ikke have fællesskab med Kirken.  Dog kan de blive på 
deres arvelodder efter landets love. 
 
83:4 Alle børn har krav på at blive forsørget af forældrene, til de er myndige, 
 
83:5 og derfor har de krav på Kirken, eller med andre ord på Herrens forrådshus, om forældrene ikke 
har noget, hvormed de kan skaffe dem en arvelod. 
 
83:6 Forrådshuset skal vedligeholdes gennem Kirkens frivillige gaver, og der skal sørges for enker og 
faderløse og ligeledes for de fattige.  Amen. 
 

AFSNIT 84 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 22. og 23. september 1832.  I løbet af 
denne måned var ældsterne begyndt at vende tilbage fra deres missionsrejser i de østlige stater og at 
aflægge rapport om deres arbejde.  Denne åbenbaring blev givet, medens de var samlet i denne glædens 
stund.  Profeten kalder den en åbenbaring om præstedømmet.  Se History of the Church, bind 1, side 
286. 
 
84:1 Åbenbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jun. og seks ældster, da de forenede 
deres hjerter og opløftede deres røst til det høje. 
 
84:2 Ja, Herrens ord angående sin kirke, der er oprettet i de sidste dage for at bringe hans folk tilbage, 
som han har talt gennem sine profeters mund, og for at samle de hellige til at stå på Zions bjerg, som skal 
blive det nye Jerusalem, 
 
84:3 der skal bygges, begyndende på tempelpladsen, som er blevet udpeget af Herrens finger, i den 
vestlige del af staten Missouri, og indviet af Joseph Smith jun. og andre, i hvem Herren havde velbehag. 
 
84:4 Sandelig, dette er Herrens ord, at det nye Jerusalem skal bygges, når de hellige indsamles, og de 
skal begynde på dette sted, nemlig på tempelpladsen, hvilket tempel skal bygges i denne slægt. 
 
84:5 Thi sandelig, denne slægt skal ikke helt forgå, førend der bliver bygget et hus til Herren, og en 
sky, som er selve Herrens herlighed, skal hvile derover og opfylde huset. 
 



84:6 Og Moses' sønner efter det hellige præstedømme, som han modtog under Jetro, sin svigerfaders 
hænder, 
 
84:7 og Jetro modtog det af Kaleb, 
 
84:8 og Kaleb modtog det af Elihu 
 
84:9 og Elihu af Jeremia 
 
84:10 og Jeremia af Gad 
 
84:11 og Gad af Esaias, 
 
84:12 og Esaias modtog det af Gud; 
 
84:13 Esaias levede også i Abrahams dage og blev velsignet af ham; 
 
84:14 og Abraham modtog præstedømmet af Melkisedek, der modtog det i arv fra sine fædre i lige linie 
til Noa, 
 
84:15 og fra Noa til Enok i lige linie fra deres fædre; 
 
84:16 og fra Enok til Abel, der blev slået ihjel som følge af sin broders ondskab; Abel modtog 
præstedømmet på Guds befaling af sin fader Adam, der var det første menneske, 
 
84:17 hvilket præstedømme findes i Guds kirke gennem alle slægter og er uden dages begyndelse eller 
års ende. 
 
84:18 Og Herren bekræftede også et præstedømme på Aron og hans sæd gennem alle slægtled, 
hvilket præstedømme også vedvarer og består for stedse tillige med det præstedømme, som er efter 
Guds helligste orden. 
 
84:19 Og dette højere præstedømme forvalter evangeliet og holder nøglen til rigets hemmeligheder, ja, 
nøglen til Guds kundskab. 
 
84:20 Derfor åbenbares gudfrygtighedens kraft i dets forordninger. 
 
84:21 Og uden disse forordninger og præstedømmets myndighed bliver gudfrygtighedens kraft ikke 
åbenbaret for menneskene i kødet. 
 
84:22 Thi uden dette kan intet menneske se Gud Faderens ansigt og leve. 
 
84:23 Moses lærte Israels børn dette tydeligt i ørkenen og søgte med al flid at helliggøre sit folk, så de 
kunne skue Guds ansigt. 
 
84:24 Men de forhærdede deres hjerter og kunne ikke tåle hans nærhed, hvorfor Herren svor i sin vrede 
-- thi hans vrede var blusset op imod dem -- at de ikke skulle indgå til hans hvilke, medens de var i 
ørkenen, hvilken hvile er hans herligheds fylde. 
 
84:25 Derfor tog han Moses ud af deres midte og ligeledes det hellige præstedømme. 
 
84:26 Og det mindre præstedømme vedblev, hvilket præstedømme holdt nøglerne til engles betjening 
og det forberedende evangelium, 
 



84:27 hvilket evangelium er evangeliet til omvendelse og dåb og syndsforladelse og de kødelige buds 
lov, som Herren i sin vrede lod blive i Arons hus blandt Israels børn indtil Johannes, hvem Gud oprejste 
og fyldte med den Helligånd fra moders liv. 
 
84:28 Thi han blev døbt, medens han endnu var barn, og blev ordineret af en Guds engel til denne 
magt, da han var otte dage gammel, til at omstyrte jødernes rige og gøre Herrens vej ret for hans folks 
åsyn og berede dem for Herrens tilkommelse, han, i hvis hånd al magt er givet. 
 
84:29 Og atter:  En ældstes og en biskops embede er nødvendige tillæg til det højere præstedømme. 
 
84:30 Og atter:  Lærernes og diakonernes embeder er nødvendige tillæg til det mindre præstedømme, 
som blev beseglet på Aron og hans sønner. 
 
84:31 Derfor, som jeg sagde om Moses' sønner, -- thi Moses' sønner og Arons sønner skal ofre 
velbehagelige ofre i Herrens hus, som skal bygges Herren i denne slægt på det indviede sted, som jeg 
har udpeget -- 
 
84:32 skal Moses' og Arons sønner fyldes med Herrens herlighed på Zions bjerg i Herrens hus, hvis 
sønner I er; og mange andre, som jeg har kaldet og udsendt for at opbygge min Kirken. 
 
84:33 Thi de, der er trofaste og får disse to præstedømmer, hvorom jeg har talt, og som ærer deres 
kaldelse, bliver helliggjort ved Ånden til deres legemers fornyelse. 
 
84:34 De bliver Moses' og Arons sønner, Abrahams sæd, Guds kirke og rige og Guds udvalgte. 
 
84:35 Og videre, alle de, som modtager dette præstedømme, modtager mig, siger Herren; 
 
84:36 thi den, der modtager mine tjenere, modtager mig, 
 
84:37 og den, der modtager mig, modtager min Fader, 
 
84:38 og den, som modtager min Fader, modtager min Faders rige.  Derfor skal alt det, som min Fader 
har, gives ham. 
 
84:39 Og dette er i overensstemmelse med den ed og pagt, der hører til præstedømmet. 
 
84:40 Derfor modtager alle de, som får præstedømmet, denne min Faders ed og pagt, som han ikke 
kan bryde eller ophæve. 
 
84:41 Men den, som bryder pagten, efter at han har indgået den og vender sig helt derfra, kan ikke få 
syndsforladelse, hverken i denne verden eller den tilkommende. 
 
84:42 Og ve alle, som ikke kommer til dette præstedømme, som I har modtaget, og som jeg nu med 
min egen røst fra himlen bekræfter på jer, som er nærværende i dag -- og jeg har endog givet de 
himmelske hærskarer og mine engle befaling om jer. 
 
84:43 Og nu giver jeg jer den befaling, at I skal vogte jer og give flittig agt på det evige livs ord; 
 
84:44 thi I skal leve af hvert ord, som udgår af Guds mund. 
 
84:45 For Herrens ord er sandhed, og hvad der er sandhed, er lys, og hvad der er lys, er ånd, ja, Jesu 
Kristi Ånd. 
 
84:46 Og Ånden giver hvert menneske, som kommer til verden, lys, og Ånden oplyser hvert menneske i 
verden, der lytter til hans røst. 
 



84:47 Og enhver, der lytter til Åndens røst, kommer til Gud, ja, til Faderen. 
 
84:48 Og Faderen lærer ham om den pagt, som han har fornyet og bekræftet på jer, ikke blot for jeres 
egen skyld, men for hele verdens. 
 
84:49 Og hele verden ligger i synd og sukker under mørket og under syndens trældom. 
 
84:50 Og deraf kan I forstå, at de er under syndens trældom, fordi de ikke kommer til mig. 
 
84:51 Thi den, som ikke kommer til mig, er under syndens trældom. 
 
84:52 Og den, som ikke hører min røst, kender den ikke og er ikke af mig. 
 
84:53 Herpå kan I kende den retfærdige fra den ugudelige og forstå, at den hele verden netop nu 
sukker under synd og mørke. 
 
84:54 Og jeres sind har tidligere været formørket af vantro, fordi I har behandlet det letsindigt, som I har 
fået, 
 
84:55 hvilken letsindighed og vantro har bragt hele Kirken under fordømmelse. 
 
84:56 Og denne fordømmelse hviler over alle Zions børn. 
 
84:57 Og de skal forblive under den, til de omvender sig og ihukommer den nye pagt, nemlig Mormons 
Bog og de tidligere befalinger, som jeg har givet dem.  De skal ikke alene sige, men også gøre efter det, 
der er skrevet, 
 
84:58 for at de må bære sådanne frugter, der er deres Faders rige værdige.  Ellers venter der dem 
hjemsøgelse og dom, som skal udgydes over Zions børn. 
 
84:59 Thi rigets børn skal vel ikke besmitte mit hellige land?  Sandelig siger jeg jer:  Ingenlunde. 
 
84:60 Sandelig, sandelig siger jeg jer, som nu hører mine ord, der er min røst:  Salige er I, om I 
modtager dette. 
 
84:61 Thi jeg vil forlade jer jeres synder med den befaling, at I forbliver standhaftige i jeres sind i 
højtidelig andagt og i bønnens ånd ved at bære vidnesbyrd for hele verden om det, som bliver givet jer. 
 
84:62 Gå derfor ud i hele verden, og hvor I ikke selv kan komme, der skal I sende andre, så 
vidnesbyrdet kan udgå fra jer til hele verden og til hver skabning. 
 
84:63 Og som jeg sagde til mine apostle, således siger jeg til jer, thi I er mine apostle, Guds højpræster; 
I er dem, som min Fader har givet mig.  I er mine venner. 
 
84:64 Derfor, som jeg sagde til mine apostle, gentager jeg overfor jer, at hver sjæl, som tror på jeres ord 
og bliver døbt i vand til syndernes forladelse, skal få den Helligånd. 
 
84:65 Men disse tegn skal følge dem, som tror: 
 
84:66 I mit navn skal de udføre mange undergerninger. 
 
84:67 I mit navn skal de uddrive onde ånder. 
 
84:68 I mit navn skal de helbrede de syge. 
 
84:69 I mit navn skal de åbne de blindes øjne og de døves øren, 



 
84:70 og den stummes tunge skal tale. 
 
84:71 Og om nogen giver dem gift, skal det ikke skade dem. 
 
84:72 En slanges gift skal ikke have magt til at skade dem. 
 
84:73 Men jeg giver dem en befaling, at de ikke må rose sig af dette eller tale derom til verden; thi disse 
ting gives jer til gavn og frelse. 
 
84:74 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  De, der ikke tror på jeres ord og ikke bliver døbt i vand i mit navn 
til syndernes forladelse for at få den Helligånd, skal blive fordømt og ikke indkomme i min Faders rige, 
hvor min Fader og jeg er. 
 
84:75 Og denne åbenbaring og dette bud til jer træder i kraft fra selve denne stund over hele verden, og 
evangeliet er for alle, som ikke har modtaget det. 
 
84:76 Men sandelig siger jeg til alle dem, hvem riget er blevet givet:  I må prædike evangeliet for dem, 
så de kan omvende sig fra tidligere onde gerninger.  Thi de skal bebrejdes for deres onde og vantro 
hjerter og jeres brødre i Zion for deres oprør mod jer, da jeg sendte jer. 
 
84:77 Og atter siger jeg jer, mine venner, thi for fremtiden vil jeg kalde jer venner:  Det er nødvendigt, at 
jeg giver jer dette bud, så I kan blive ligesom mine venner var på den tid, da jeg vandrede med dem for at 
prædike dette evangelium med kraft. 
 
84:78 Thi jeg tillod dem ikke at have pung eller taske eller to kjortler. 
 
84:79 Se, jeg sender jer ud for at prøve verden, og en arbejder er sin løn værd. 
 
84:80 Og den, der går ud og prædiker dette riges evangelium og er tro i alt, skal ikke blive træt i sit sind 
eller blive formørket, ej heller skal han blive træt på legeme, lem eller led; og ikke et hår fra hans hoved 
skal ubemærket falde til jorden.  Og han skal ikke hungre eller tørste. 
 
84:81 Bekymrer jer derfor ikke for den dag i morgen, for hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke og 
iføre jer. 
 
84:82 Betragt liljerne på marken, hvorledes de vokser, de arbejder ikke og spinder ikke, og dog er 
verdens riger i al deres herlighed ikke klædt som en af disse. 
 
84:83 Thi jeres Fader, som er i himlen, ved, at I behøver alle disse ting. 
 
84:84 Lad derfor den dag i morgen bekymre sig for sig selv. 
 
84:85 Ej heller skal I bekymre jer forud, for hvad I skal sige, men opbevar altid livets ord i sindet, og det 
skal gives jer i samme stund, den del, der skal udmåles til hver. 
 
84:86 Derfor skal ingen iblandt jer -- thi dette bud gælder alle de trofaste i Kirken, som af Gud kaldes til 
at prædike -- fra denne stund bære pung eller taske, når de går ud for at forkynde dette riges evangelium. 
 
84:87 Se, jeg sender jer ud for at overbevise verden om alle dens uretfærdige gerninger og undervise 
dem om den tilkommende dom. 
 
84:88 Og den, som modtager jer, hos ham vil jeg også være; thi jeg vil gå foran jer.  Jeg vil være på 
jeres højre og venstre side; min Ånd skal være i jeres hjerter og mine engle rundt omkring jer til at styrke 
jer. 
 



84:89 Den, som modtager jer, modtager mig, og den samme vil give jer føde, klæder og penge. 
 
84:90 Og den, som giver jer føde, klæder eller penge, skal ingenlunde miste sin løn. 
 
84:91 Men den, der ikke gør det, er ikke min discipel.  Herpå kan I kende mine disciple. 
 
84:92 Den, som ikke modtager jer, fra ham skal I gå bort for jer selv og rense jeres fødder med vand, 
rent vand, enten det er varmt eller koldt, og vidne derom for jeres Fader, som er i himlen, og I skal ikke 
mere vende tilbage til det menneske. 
 
84:93 Og i hvilken som helst landsby I kommer ind, skal I gøre det samme. 
 
84:94 Søg dog flittigt og sky ingen anstrengelse, og ve det hus, den landsby eller by, som forkaster jer 
eller jeres ord eller jeres vidnesbyrd om mig. 
 
84:95 Ve, siger jeg atter, det hus, den landsby eller by, som forkaster jer og jeres ord eller jeres 
vidnesbyrd om mig. 
 
84:96 Thi jeg, den Almægtige, har lagt min hånd på nationerne for at tugte dem for deres ugudeligheds 
skyld. 
 
84:97 Og der skal komme plager over jorden, og de skal ikke tages bort, førend jeg har fuldendt mit 
værk, som skal afsluttes i retfærdighed -- 
 
84:98 indtil alle skal kende mig, som bliver tilbage, fra den mindste til den største blandt dem, og de 
skal blive opfyldt med kundskab om Herren og se ham for deres øjne og opløfte deres røst og sammen 
synge denne nye sang: 
 
84:99 Herren har bragt Zion tilbage; Herren har forløst sit folk Israel, efter udkårelsen af nåde, som 
tilvejebragtes ved troen og fædrenes pagt. 
 
84:100 Herren har forløst sit folk og Satan er bundet, og tid gives ej mer.  Herren har samlet alt til eet; 
Herren har bragt Zion ned fra det høje, Herren har bragt Zion op nedefra. 
 
84:101 Jorden har våndet sig i barnsnød og frembragt sin styrke, og sandhed har fået fæste i dens indre.  
Himlene smilede over den, og den er iført sin Guds herlighed; thi han står midt iblandt sit folk. 
 
84:102 Ære og herlighed, magt og styrke være vor Guds, thi han er fuld af barmhjertighed, retfærdighed, 
nåde, sandhed og fred fra evighed til evighed.  Amen. 
 
84:103 Og atter, sandelig, sandelig siger jeg jer:  Det er nødvendigt for dem, som går ud for at forkynde 
mit evige evangelium, for så vidt de har familie og modtager pengegaver, at de sender dem hjem til 
familien eller anvender dem til deres nytte, som Herren vil vejlede dem, thi det er mig velbehageligt. 
 
84:104 Og alle de, som ikke har familie, skal, om de modtager penge, sende disse til biskoppen i Ohio, 
så de kan bruges til at trykke og udgive åbenbaringerne og til at opbygge Zion. 
 
84:105 Og om nogen giver nogen af jer en kjortel eller klædning, så tag den gamle og giv den til de 
fattige og gå jeres vej med glæde. 
 
84:106 Og dersom nogen iblandt jer er stærk i Ånden, da lad ham tage den med, der er svag, så denne 
kan blive opbygget i al ydmyghed og også blive stærk. 
 
84:107 Tag derfor dem med jer, der er ordineret til det mindre præstedømme, og send dem i forvejen, så 
de kan træffe foranstaltninger for forsamlinger og berede vejen og afholde møder, hvor I ikke selv kan 
være til stede. 



 
84:108 Se, således opbyggede mine apostle i fordums tid min kirke for mig. 
 
84:109 Lad derfor enhver røgte sit eget embede og arbejde i sin egen kaldelse.  Hovedet skal ikke sige til 
fødderne, at det ikke behøver dem; thi hvorledes kan legemet stå uden fødder? 
 
84:110 Ligeledes trænger legemet til hvert lem, så alle kan opbygges og legemet bevares fuldkomment. 
 
84:111 Og se, højpræsterne skal rejse omkring sammen med ældsterne og medlemmerne af det mindre 
præstedømme.  Men diakonerne og lærerne skal vælges til at våge over Kirken og være dens faste 
tjenere. 
 
84:112 Ligeledes skal biskop Newel K. Whitney rejse omkring til alle menighederne, opsøge de fattige og 
sørge for deres fornødenheder gennem de riges og stoltes ydmyghed. 
 
84:113 Han skal også ansætte en agent, der skal tage sig af hans verdslige affærer, som han 
bestemmer det. 
 
84:114 Biskoppen skal også rejse til New York, Albany og Boston og advare indbyggerne i disse byer 
med evangeliets lyd og med høj røst og sige dem, at ødelæggelse og fuldstændig undergang venter dem, 
dersom de forkaster dette. 
 
84:115 Thi dersom de forkaster dette, er deres doms time nær, og deres hus skal blive ladt øde. 
 
84:116 Han skal forlade sig på mig, og han skal ikke blive beskæmmet; og ikke eet hår fra hans hoved 
skal ubemærket falde til jorden. 
 
84:117 Og sandelig siger jeg jer, de øvrige af mine tjenere:  Gå ud, som omstændighederne tillader det, i 
jeres forskellige kald til de store og ansete byer, idet I i retfærdighed dadler verden for al uretfærdighed 
og alle dens ugudelige handlinger, og fremlæg klart og tydeligt ødelæggelsens vederstyggelighed i de 
sidste dage. 
 
84:118 Thi ved jer, siger Herren, den Almægtige, vil jeg sønderrive deres riger.  Jeg vil ikke alene ryste 
jorden, men stjernehimlen skal skælve. 
 
84:119 Thi jeg, Herren, har udstrakt min hånd for at sætte himlens kræfter i bevægelse.  I kan ikke se det 
nu, men inden længe skal I se det og vide, at jeg er, og at jeg skal komme og regere med mit folk. 
 
84:120 Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.  Amen. 
 

AFSNIT 85 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 angående de 
hellige i Zion, Missouri.  Se History of the Church, bind 1, side 298. 
 
85:1 Den pligt, der påhviler Herrens skriver, som han har udvalgt, er at skrive Kirkens historie og føre 
en almindelig kirkeprotokol over alt det, som sker i Zion og over dem, som overlader deres ejendele og 
får lovlige arvelodder af biskoppen. 
 
85:2 Ligeledes om deres livsvandel, tro og gerninger; også over alle apostater, der har apostaseret, 
efter at de har modtaget deres arvelodder. 
 
85:3 Det strider mod Guds vilje og bud, at sådanne, som ikke modtager deres arvedel ved at hellige 
deres ejendele ifølge Guds lov, som han har givet, så hans folk må kunne betale tiende og derigennem 
beredes til at undgå hævnens og opbrændelsens dag, skal have deres navne indskrevet blandt Guds 
folk. 



 
85:4 Ej heller skal deres slægtregister føres eller opbevares, så det kan findes blandt Kirkens 
optegnelser eller i dens historie. 
 
85:5 Deres navne skal ikke findes nedskrevet i Guds lovbog, ej heller deres fædres navne, ej heller 
deres børns navne, siger Hærskarernes Herre. 
 
85:6 Ja, således siger den stille, sagte røst, der hvisker og trænger gennem alt og ofte får mine ben til 
at skælve, når den åbenbarer sig og siger: 
 
85:7 Og det skal ske, at jeg, Gud, Herren, skal sende en, som er stærk og mægtig, der holder 
magtens scepter i sin hånd og er klædt i lysets klædebon, hvis mund skal ytre ord, evige ord, medens 
hans indre skal være en sandhedens kilde.  Han skal sætte Guds hus i orden og uddele de helliges arv 
ved lodkastning til dem, hvis navne, tilligemed deres fædres og deres børns navne, findes optegnet i 
Guds lovbog. 
 
85:8 Men den mand, som Gud har kaldet og udkåret, og som udstrækker sin hånd for at gribe fat i 
Guds ark, skal falde om, ramt af dødens pil, som et træ, der rammes af lynet. 
 
85:9 Og alle de, som ikke findes optegnet i ihukommelsens bog, skal ikke få nogen arv på den dag, 
men de skal sønderhugges, og deres del gives dem blandt de vantro, hvor der er gråd og tænders 
gnidsel. 
 
85:10 Dette siger jeg ikke af mig selv; derfor, som Herren har talt, således vil han også opfylde det. 
 
85:11 Og de, som har det høje præstedømme, hvis navne ikke findes optegnet i lovbogen, eller som 
har apostaseret eller er blevet udelukket af Kirken, skal ikke finde nogen arv blandt den Allerhøjestes 
hellige.  Dette gælder også den mindre præstedømme og medlemmerne. 
 
85:12 Det skal derfor vederfares dem, som det gik med præstens børn, om hvem der står skrevet i 
Ezras bog, kapitel 2, vers 61 og 62. 
 

AFSNIT 86 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. december 1832. 
 
86:1 Sandelig, så siger Herren til jer, mine tjenere, angående lignelsen om hveden og ugræsset. 
 
86:2 Se, sandelig siger jer jer, at marken var verden, og apostlene var sædemændene. 
 
86:3 Og da de var sovet hen, se, da såedes ugræsset af Kirkens store forfølger, den frafaldne, 
skøgen, Babylon, som får alle nationer til at drikke af sit bæger, og i hvis hjerte fjenden, Satan, sidder og 
regerer, så ugræsset kvalte hveden og drev Kirken ud i ørkenen. 
 
86:4 Men se, i de sidste dage, netop nu, medens Herren begynder at udsende sit ord, og sæden spirer 
frem og endnu er spæd -- 
 
86:5 se, sandelig siger jeg jer:  englene råber til Herren dag og nat og holder sig rede og venter på at 
blive udsendt for at høste markerne. 
 
86:6 Men Herren siger til dem:  Ryk ikke ugræsset op, så længe sæden endnu er spæd (thi jeres tro er 
sandelig svag), så I ikke også ødelægger hveden. 
 
86:7 Lad derfor hveden og ugræsset vokse op sammen, indtil høsten er helt moden.  Da skal I først 
samle hveden fra ugræsset, og når hveden er indsamlet, se, da skal ugræsset bindes sammen i knipper 
og marken afbrændes. 



 
86:8 Derfor, så siger Herren til jer, hos hvem præstedømmet er vedblevet i lige linie fra jeres fædre; 
 
86:9 thi I er retmæssige arvinger efter kødet og har været skjult for verden med Kristus i Gud, 
 
86:10 derfor er jeres liv og præstedømmet forblevet og må forblive gennem jer og jeres slægtslinie indtil 
alle tings genoprettelse, hvorom alle de hellige profeter har talt siden verdens begyndelse. 
 
86:11 Derfor er I velsignede, dersom I forbliver i min godhed, et lys for ikke-jøderne og gennem dette 
præstedømme en frelser for mit folk Israel.  Herren har sagt det.  Amen. 
 

AFSNIT 87 
 
Åbenbaring og profeti om krig, givet gennem profeten Joseph Smith, den 25. december 1832. 
 
87:1 Sandelig, så siger Herren angående de krige, som snart vil udbryde og begynde med Syd-
Carolinas oprør, hvilket til sidst vil ende i manges død og elendighed, 
 
87:2 de dage vil komme, da krig skal bryde løs over alle nationer og begynde på dette sted. 
 
87:3 Thi se, Sydstaterne skal skille sig ud fra Nordstaterne, og Sydstaterne skal henvende sig til andre 
nationer, ja, selv Storbritannien, som den kaldes, og de skal også henvende sig til andre nationer og bede 
om hjælp til at forsvare sig mod andre nationer.  Og da skal krig bryde ud over alle nationer. 
 
87:4 Og det skal ske efter mange dage, at slaver, udrustet og indøvet til krig, skal rejse sig mod deres 
herrer. 
 
87:5 Og det skal også ske, at resterne, som er blevet efterladt i landet, skal ruste sig og blive 
overordentlig vrede og skal volde ikke-jøderne megen uro. 
 
87:6 Og således skal jordens indbyggere komme til at sørge for sværdets og blodsudgydelsens skyld, 
og endog gennem hungersnød, plager, jordskælv og himlens torden og stærke og frygtelige lynnedslag 
skal jordens indbyggere komme til at erfare en almægtig Guds vrede, fortørnelse og tugtende hånd, indtil 
den bestemte ødelæggelse fuldstændigt har tilintetgjort nationerne, 
 
87:7 så de helliges råb og de helliges blod ikke længere stiger op fra jorden til den Herre Zebaoths 
øren, råbende om hævn over deres fjender. 
 
87:8 Derfor skal I stå på hellige steder og ikke lade jer rokke, til Herrens dag kommer; thi se, den 
kommer snart, siger Herren.  Amen. 
 

AFSNIT 88 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. december 1832.  Profeten 
kalder denne åbenbaring oliebladet.  Se History of the Church bind 1, side 302. 
 
88:1 Sandelig, så siger Herren til jer, der er kommet sammen for at få hans vilje angående jer at vide. 
 
88:2 Se, det er Herren velbehageligt, og englene fryder sig derover.  Jeres bønners almisser er steget 
op for den Herre Zebaoths øren og er blevet optegnet i de helliggjorte navnes bog, de, der er af den 
celestiale verden. 
 
88:3 Nu, mine venner, sender jeg jer en anden Talsmand, for at han kan blive i jeres hjerter, ja, 
forjættelsens Helligånd, og denne Talsmand er den samme, som jeg lovede mine disciple, som der står 
skrevet i Johannes' vidnesbyrd. 
 



88:4 Denne Talsmand er den forjættelse, som jeg giver jer om evigt liv, ja, det celestiale riges 
herlighed. 
 
88:5 Og denne herlighed er den Førstefødtes menigheds, ja, Guds, den Allerhelligste, gennem Jesus 
Kristus, hans Søn. 
 
88:6 Han, der opfor til det høje, ligesom han steg ned under alle ting.  Deri omfattede han alt, så han i 
alt og gennem alt kunne være sandhedens lys, 
 
88:7 hvilken sandhed giver lys.  Dette er Kristi lys.  Han er endog solen og solens lys og den kraft, 
hvorved den blev skabt. 
 
88:8 Ligesom han også er i månen og er månens lys og den kraft, hvorved den blev skabt. 
 
88:9 På samme måde stjernernes lys og den kraft, hvorved de blev skabt. 
 
88:10 Og ligeledes jorden og dens kraft, den jord, hvorpå I står. 
 
88:11 Og det lys, som skinner, der giver jer lys, er gennem ham, som oplyser jeres øjne, og er det 
samme lys, der skærper jeres forstand. 
 
88:12 Og dette lys kommer fra Guds nærhed og opfylder det umådelige rum, 
 
88:13 lyset som findes i alting, som giver alting liv, der er den lov, hvorved alting styres, nemlig Guds 
kraft, Gud, som sidder på sin trone, der står i evighedens skød, i tilværelsens midtpunkt. 
 
88:14 Sandelig siger jeg jer, at opstandelsen fra de døde er tilvejebragt gennem den forløsning, der er 
sket for jer. 
 
88:15 Ånden og legemet er menneskets sjæl. 
 
88:16 Og opstandelsen fra de døde er sjælens forløsning. 
 
88:17 Og sjælens forløsning sker gennem ham, der levendegør alting, i hvis hjerte det er besluttet, at 
de fattige og sagtmodige på jorden skal arve den. 
 
88:18 Derfor må den helliggøres for al uretfærdighed og beredes for den celestiale herlighed. 
 
88:19 Thi efter at den har opfyldt formålet med sin skabelse, skal den blive kronet med herlighed, ja, 
med Gud Faderens nærværelse, 
 
88:20 så at legemer, der tilhører det celestiale rige, må eje den til evig tid, thi i dette øjemed blev den 
skabt, og i det øjemed er de helliggjort. 
 
88:21 Og de, som ikke er helliggjort gennem den lov, jeg har givet jer, nemlig Kristi lov, skal arve et 
andet rige, nemlig et terrestrialt eller et telestialt rige. 
 
88:22 Thi den, der ikke kan holde et celestialt riges lov, kan heller ikke forblive i en celestial herlighed. 
 
88:23 Og den, der ikke kan holde et terrestrialt riges lov, kan ikke forblive i en terrestrial herlighed. 
 
88:24 Og den, der ikke kan holde et telestial riges lov, kan ikke forblive i en telestial herlighed, hvorfor 
han ikke er egnet til noget riges herlighed, men må tilhøre et rige, der er uden herlighed. 
 
88:25 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Jorden retter sig efter et celestialt riges lov, thi den opfylder 
formålet med sin skabelse og overtræder ikke loven. 



 
88:26 Derfor skal den blive helliggjort ja, uagtet den skal dø, skal den dog blive levendegjort igen og 
udholde den kraft, hvorigennem den bliver levendegjort, og de retfærdige skal arve den. 
 
88:27 Thi selv om de skal dø, skal de dog atter opstå med åndelige legemer. 
 
88:28 De, der har en celestial ånd, skal få det samme legeme, der var deres naturlige legeme.  Ja, I 
skal få jeres legemer, og jeres herlighed vil blive den herlighed, gennem hvilken jeres legemer 
levendgøres. 
 
88:29 I, der er blevet levendegjort ved en del af den celestiale herlighed, skal da få den samme i dens 
fylde. 
 
88:30 Og de, der er blevet levendegjort gennem en del af den terrestriale herlighed, skal da modtage 
den samme i den fylde. 
 
88:31 Og de, der er blevet levendegjort gennem en del af den telestiale herlighed, skal da modtage den 
samme i dens fylde. 
 
88:32 Og de øvrige skal også blive levendegjort.  Dog skal de vende tilbage til deres eget sted for at 
nyde det, som de var villige til at modtage, fordi de ikke ville nyde det, som de kunne have fået. 
 
88:33 Thi hvad gavner det et menneske, at der bliver tilbudt ham en gave, når han ikke vil modtage 
den?  Se, han glæder sig ikke over det, der er givet ham eller over gavens giver. 
 
88:34 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Det, der regeres ved lov, bevares også ved lov og 
fuldkommengøres og helliggøres også derigennem. 
 
88:35 Det, som bryder en lov og ikke retter sig efter loven, men søger at blive i sig selv en lov og med 
forsæt fremturer i synd og forbliver helt i synd, kan ikke blive helliggjort ved lov, ej heller ved nåde, ret 
eller dom.  Derfor må de altid forblive urene. 
 
88:36 Alle riger har fået en lov. 
 
88:37 Og der findes mange riger, thi der er intet rum, i hvilket der ikke er noget rige; og der findes intet 
rige, hverken stort eller lille, hvori der ikke er rum. 
 
88:38 Og hvert rige har fået en lov, og hver lov har også visse grænser og betingelser. 
 
88:39 Alle væsner, der ikke adlyder disse betingelser, bliver ikke retfærdiggjort. 
 
88:40 Thi intelligens holder sig til intelligens, visdom modtager visdom, sandhed omfatter sandhed, dyd 
elsker dyd, lys forener sig med lys, barmhjertighed føler for barmhjertighed og gør fordring på sin egen; 
retfærdighed fortsætter sit løb og fordrer sit eget; dom går forud for hans åsyn, som sidder på tronen og 
regerer og udfører alle ting. 
 
88:41 Han omfatter alt, og alting er for ham og omkring ham; og han er over alle ting, i alle ting, gennem 
alle ting og omslutter alt, og alle ting er ved ham og af ham, som er Gud fra evighed til evighed. 
 
88:42 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Han har givet alle ting en lov, hvorved de bevæger sig i deres tid 
og tidsrum. 
 
88:43 Deres baner er bestemt, nemlig himlenes og jordens, hvori jorden og alle planeterne indbefattes. 
 
88:44 Og de giver hinanden lys i deres tider og årstider, i deres minutter, timer, dage, uger, måneder og 
år.  Og alle disse er et år for Gud, men ikke for mennesket. 



 
88:45 Jorden farer på sine vinger, solen giver sit lys om dagen og månen og stjernerne om natten, 
medens de ruller frem på deres baner i herlighed, omgivet af Guds magt. 
 
88:46 Og hvormed skal jeg ligne disse riger, så I kan forstå det? 
 
88:47 Se, alle disse er riger, og den, der har set noget eller blot det mindste af dem, har set Gud røre 
sig i sin majestæt og kraft. 
 
88:48 Jeg siger jer, at han har set ham; dog, den, der kom til sit eget, begreb man ikke. 
 
88:49 Lyset skinner i mørket, og mørket begriber det ikke, men den dag skal komme, da I skal begribe 
Gud, idet I bliver levendegjort i ham og ved ham. 
 
88:50 Da skal I vide, at I har set mig, at jeg er, og at jeg er det sande lys, som er i jer, og at I er i mig.  
Ellers kan i ikke blive velsignet. 
 
88:51 Se, jeg vil ligne disse riger ved en mand, der havde en mark, og som sendte sine tjenere ud for at 
grave på marken. 
 
88:52 Han sagde til den første:  Gå ud og arbejd på marken, og i den første time vil jeg komme ud til 
dig, og du skal skue mit ansigts glæde. 
 
88:53 Og han sagde til den anden:  Gå du også ud på marken, og i den andet time vil jeg besøge dig 
med mit ansigt glæde. 
 
88:54 Og til den tredie sagde han også:  Jeg vil besøge dig. 
 
88:55 Og til den fjerde, og så fremdeles til den tolvte. 
 
88:56 Og markens herre gik ud til den første i den første time og blev hos ham hele den time, og han 
glædede sig i sin herres åsyns lys. 
 
88:57 Og derefter forlod han den første for også at besøge den anden, den tredie, den fjerde, og så 
fremdeles til den tolvte. 
 
88:58 Og således modtog de alle deres herres åsyns lys, hver i sin time, tid og tidsrum, 
 
88:59 begyndende med den første indtil den sidste og med den sidste til den første og med den første 
til den sidste, 
 
88:60 hver i sin egen orden, til hans time var forbi, som hans herre havde befalet ham, så hans herre 
kunne herliggøres i ham og han i ham, så de alle kunne blive herliggjort. 
 
88:61 Derfor vil jeg ligne alle disse riger og deres indbyggere ved denne lignelse, hvert rige i sin time og 
tidsrum efter Guds beslutning. 
 
88:62 Og atter, sandelig siger jeg jer, mine venner, at jeg giver jer disse ord til at overveje i jeres hjerter 
med den befaling, som jeg giver jer, at I skal kalde på mig, medens jeg er nær. 
 
88:63 Hold jer nær til mig, og jeg vil holde mig nær til jer.  Søg mig flittigt, så skal I finde mig, bed, og I 
skal få, bank på, så skal der lukkes op for jer. 
 
88:64 Hvad som helst I beder Faderen om i mit navn, som er gavnligt for jer, det skal gives jer. 
 
88:65 Og dersom I beder om noget, der ikke er gavnligt for jer, skal det være jer til fordømmelse. 



 
88:66 Se, det, I hører, er som røsten af en, der råber i ørkenen -- i ørkenen, fordi I ikke kan se ham -- 
min røst, fordi min røst er Ånd.  Min Ånd er sandhed; sandheden forbliver og har ingen ende, og dersom 
den bor i jer, skal den være i tiltagen. 
 
88:67 Og dersom I kun har øje for min ære, skal jeres hele legeme blive opfyldt med lys, og der skal 
intet mørke være i jer, og det legeme, der er fyldt med lys, fatter alle ting. 
 
88:68 Hellig derfor jer selv, at jeres sind må være opladt for Gud, og de dage skal komme, da I skal se 
ham; thi han vil afsløre sit ansigt for jer, og det skal ske i hans egen bestemte tid og på hans egen måde 
og efter hans egen vilje. 
 
88:69 Kom den store og sidste forjættelse i hu, som jeg har givet jer.  Bortkast jeres forfængelige tanker 
og overdrevne latter. 
 
88:70 Vent, vent på dette sted og sammenkald en højtidelig forsamling af de første arbejdere i dette 
sidste rige. 
 
88:71 Og de, som de har advaret på deres rejser, skal påkalde Herren og endnu en liden tid overveje 
den advarsel, de har fået. 
 
88:72 Gid agt og se!  Jeg skal tage vare på jeres hjorde og oprejse ældster og sende til dem. 
 
88:73 Se, jeg vil fremskynde mit værk til sin tid. 
 
88:74 Og jeg vil give jer, der er de første arbejdere i dette sidste rige, den befaling, at I skal komme 
sammen og organisere jer og berede jer og helliggøre jer.  Ja, rens jeres hjerter og tvæt jeres hænder og 
fødder for mig, så jeg kan gøre jer rene, 
 
88:75 at jeg kan vidne for jeres Fader, jeres Gud og min Gud, at I er rene for denne ugudelige slægts 
blod, så jeg, når jeg vil, må kunne opfylde denne forjættelse, denne store og sidste forjættelse, som jeg 
har givet jer. 
 
88:76 Og jeg giver jer den befaling, at I skal vedblive i bøn og faste fra denne stund af. 
 
88:77 Og jeg befaler, at I skal undervise hinanden i rigets lære. 
 
88:78 Lær flittigt, og min nåde skal ledsage jer, så I kan blive mere fuldkomment undervist i evangeliets 
teori, principper, lære og lov og i alle ting, som tilhører Guds rige og er nyttigt for jer at forstå. 
 
88:79 Både om det, der er i himlen, på jorden og under jorden, det, som har været, det, som er, og det, 
der snart skal ske, det, som er hjemme, og det, som er ude; nationernes krige og forviklinger og de 
straffedomme, der skal komme over landet og kundskab om lande og riger, 
 
88:80 så I kan være forberedt på alt, når jeg udsender jer for at hædre det kald, hvortil jeg har kaldet jer, 
og den mission, jeg har betroet jer. 
 
88:81 Se, jeg sendte jer ud for at vidne og advare folket, og det tilkommer enhver, der er blevet advaret, 
at advare sin næste. 
 
88:82 Derfor har de ingen undskyldning, og deres synder hviler på deres eget hoved. 
 
88:83 Den, der søger mig årle, skal finde mig og ikke blive forladt. 
 



88:84 Vent derfor og arbejd flittigt, så I kan blive fuldkomne i jeres kald og gå ud til folkene for sidste 
gang, så mange, som Herren vil kalde, og I skal binde loven og forsegle vidnesbyrdet og forberede de 
hellige på dommens time, som skal komme, 
 
88:85 at deres sjæle må undfly Guds vrede og ødelæggelsens vederstyggelighed, der venter de 
ugudelige, både i denne verden og den tilkommende.  Sandelig siger jeg jer:  De, som ikke er de første 
ældster, skal arbejde i vingården, til Herren kalder dem, thi deres tid er endnu ikke kommet, deres klæder 
er endnu ikke rene for denne slægts blod. 
 
88:86 Forbliv i den frihed, hvorved I er frigjort, lad jer ikke indvikle i synd, men hold jeres hænder rene, 
til Herren kommer. 
 
88:87 Thi om ikke mange dage skal jorden skælve og rave frem og til bage som en drukken; og solen 
skal skjule sit ansigt og vægre sig ved at give lys, og månen skal bades i blod, og stjernerne blive meget 
vrede og kaste sig ned som en figen, der falder ned fra et figentræ. 
 
88:88 Og efter jeres vidnesbyrd skal vrede og harme komme over folket. 
 
88:89 Thi efter jeres vidnesbyrd kommer jordskælvenes vidnesbyrd der skal fremkalde stønnen i 
jordens midte, og mennesker skal falde til jorden og ikke være i stand til at stå. 
 
88:90 Og ligeledes kommer der vidnesbyrd ved tordenens røst, lynets røst, stormens røst og ved 
havets bølgers røst, når havet går over sine bredder. 
 
88:91 Alle ting skal være i bevægelse, og menneskenes hjerter skal i sandhed forsmægte; thi der skal 
komme frygt over alle mennesker. 
 
88:92 Og engle skal flyve midt igennem himlen og råbe med høj røst og blæse i Guds basun og sige:  
Bered jer, o, I jordens indbyggere, thi vor Guds dom er kommet.  Se!  Brudgommen kommer.  Gå ud og 
mød ham. 
 
88:93 Og straks skal der ses et stort tegn på himlen, og alle mennesker skal se det. 
 
88:94 Og endnu en engel skal blæse i sin basun og sige:  Den store kirke, vederstyggelighedens 
moder, der har fået alle folk til at drikke af sit horeris vredes giftige vin, og som forfølger Guds hellige og 
udgyder deres blod, hun, som sidder på de mange vande og på øerne i havet, se, hun er ugræsset på 
jorden; hun er bundet i knipper, og hendes bånd er så stærke, at ingen kan løse dem; derfor er hun 
færdig til at blive opbrændt.  Og han skal blæse i sin basun, både længe og højt, og alle folk skal høre 
det. 
 
88:95 Og der skal være stilhed i himlen en halv time, og straks derefter skal himlens forhæng udfoldes, 
som en papirrulle udfoldes, efter at den har været sammenrullet, og Herrens ansigt skal afsløres. 
 
88:96 Og de hellige, som er på jorden, og som lever, skal forvandles og bortrykkes for at møde ham. 
 
88:97 Og de, der har sovet i gravene, skal komme frem, thi gravene skal åbnes, og selv de skal 
bortrykkes for at møde ham midt i himlens pille. 
 
88:98 De er Krist førstegrøde, de, som først skal nedstige med ham, og de, som er på jorden og i 
gravene, og som først optages til at møde ham.  Og alt dette ved lyden af Guds engels basun. 
 
88:99 Og efter dette skal endnu en engel basune, og dette er den anden basun.  Da kommer 
forløsningen af dem, der tilhører Kristus ved hans tilkommelse, og som har fået deres del i det fængsel, 
som beredtes dem, så de kunne modtage evangeliet og blive dømt i lighed med mennesker i kødet. 
 



88:100 Og atter skal en anden basun lyde, nemlig den tredie, og da kommer de menneskers ånder, der 
skal dømmes og findes under fordømmelse. 
 
88:101 Og det er resten af de døde, og de skal ikke leve igen, førend de tusind år er til ende, og førend 
jordens ende kommer. 
 
88:102 Og endnu en basun skal lyde, som er den fjerde, sigende:  Blandt dem, der skal forblive indtil den 
store og sidste dag, ja, til enden, findes sådanne, som fremdeles forbliver urene. 
 
88:103 Og endnu en basun skal lyde, den femte, og den femte engel, som forkynder det evige 
evangelium, skal flyve midt igennem himlen ud til alle nationer, slægter, tungemål og folk. 
 
88:104 Og dette er lyden af hans basun, der siger til alle folk, både i himlen og på jorden og under 
jorden, thi hvert øre skal høre det, og hvert knæ skal bøje sig og hver tunge bekende, medens de hører 
basunens lyd, som siger:  Frygt Gud, og giv ham æren, som sidder på tronen fra evighed til evighed; thi 
hans doms time er kommet. 
 
88:105 Og atter skal en anden engel blæse i basunen, og det er den sjette engel, som da råber:  Hun er 
falden, hun, som fik alle folk til at drikke af sit horeris vredes giftige vin.  Hun er falden, falden! 
 
88:106 Og atter skal en anden engel blæse i basunen, og det er den syvende engel, og han skal råbe:  
Det er fuldbragt, det er fuldbragt!  Guds Lam har sejret og trådt vinpersen alene, ja, den almægtige Guds 
grumme vredes vinperse. 
 
88:107 Og da skal englene krones med hans magts herlighed, og de hellige skal blive opfyldt af hans 
herlighed og modtage deres arv og blive ham lig. 
 
88:108 Og da skal den første engel atter blæse i basunen for alle levendes øren og åbenbare 
menneskenes hemmelige gerninger og Guds mægtige værk i det første årtusinde. 
 
88:109 Og da skal den anden engel blæse i sin basun og åbenbare menneskenes hemmelige gerninger 
og deres hjerters tanker og hensigter samt Guds mægtige værk i det andet årtusinde. 
 
88:110 Og så fremdeles indtil den syvende engel blæser i sin basun.  Og han skal stå frem på jorden og 
på havet og sværge ved hans navn, som sidder på tronen, at der ikke skal gives mere tid.  Og Satan, den 
gamle slange, der kaldes djævelen, skal bindes og skal ikke løses, førend de tusind år er til ende. 
 
88:111 Og da skal han løses en liden tid for at samle sine hærskarer. 
 
88:112 Og Mikael, den syvende engel, ærkeenglen, skal samle sine hærskarer, nemlig himlens hære. 
 
88:113 Og djævelen skal samle sine hærskarer, helvedes hære, og skal komme for at kæmpe mod 
Mikael og hans hære. 
 
88:114 Og da skal den store Guds slag stå.  Og djævelen og hans hærskarer skal bortkastes til deres 
eget sted for aldrig mere at få magt over de hellige. 
 
88:115 Thi Mikael skal stride for dem og overvinde ham, der tragter efter den trone, som Lammet sidder 
på. 
 
88:116 Dette er Guds og de helliggjortes herlighed, og de skal ikke mere se døden. 
 
88:117 Derfor, sandelig siger jeg jer mine venner:  Sammenkald jeres højtidelige forsamling, som jeg har 
befalet jer. 
 



88:118 Og da ikke alle har tro, så søg med flid og lær hinanden visdoms ord; ja, søg visdom i de 
allerbedste bøger, søg efter kundskab ved læsning og ved tro. 
 
88:119 Organiser jer, bered alt, hvad der behøves, byg et hus, et bedehus, et fastehus, et troens hus, et 
lærdommens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, ja, et Guds hus, 
 
88:120 at jeres indgang og udgang må ske i Herrens navn, og alle hilsener ske i Herrens navn, med 
opløftede hænder til den Allerhøjeste. 
 
88:121 Afstå derfor fra al letfærdig tale, al latter, alle kødelige lyster, al stolthed og letsindighed og fra alle 
jeres onde gerninger. 
 
88:122 Udvælg en lærer og lad ikke alle tale på een gang, men lad een tale ad gangen og de andre lytte 
til hans ord, således, at når alle har talt, alle kunne blive opbygget gennem hinanden, og alle må have lige 
lejlighed. 
 
88:123 Se til, at I elsker hinanden.  Hold op med at være begærlige, lær at give hinanden, som 
evangeliet fordrer. 
 
88:124 Hold op med at være lade; vær ikke længere urene, hør op med at finde fejl hos hinanden.  Sov 
ikke længere end fornødent, gå tidligt i seng, så I ikke er trætte.  Stå tidligt op, at legeme og sind må være 
friske. 
 
88:125 Og fremfor alt, ifør jer kærlighedens bånd som en kåbe, thi det er fuldkommenhedens og fredens 
bånd. 
 
88:126 Bed altid, at I ikke trættes, førend jeg kommer.  Se, jeg kommer snart og skal tage jer til mig.  
Amen. 
 
88:127 Og atter giver jeg jer ordensreglerne for det hus, der er indrettet for præsidentskabet for 
profeternes skole, oprettet for deres undervisning i alt det, der er nyttigt for dem, ja, for alle Kirkens 
embedsmænd eller med andre ord for alle dem, der er kaldet til at tjene i Kirken, begyndende med 
højpræsterne og ned til diakonerne. 
 
88:128 Dette skal være ordningen for skolens præsidentskab hus:  Den, der vælges til præsident eller til 
lærer, skal findes på den plads i huset, som bliver ham anvist. 
 
88:129 Derfor skal han være de første i Guds hus på en plads, hvorfra forsamlingen i huset kan høre 
hans ord tydeligt og klart, uden at han behøver at tale højt. 
 
88:130 Og når han kommer ind i Guds hus, thi han bør være først i huset -- se, det er smukt, at han kan 
være et eksempel - 
 
88:131 lad ham da henvende sig i bøn til Gud på sine knæ som tegn på, at han kommer den evige pagt 
ihu. 
 
88:132 Og når nogen kommer ind efter ham, skal læreren rejse sig og hilse sin broder eller sine brødre 
med hænderne opløftet mod himlen med disse ord: 
 
88:133 Er du en broder, eller er I brødre?  Jeg hilser jer i den Herres Jesu Kristi navn til tegn på eller 
ihukommelse af den evige pagt, hvori jeg optager jer til samfund med den faste, urokkelige og 
uforanderlige beslutning at være jeres ven og broder ved Guds nåde i kærlighedens bånd og at vandre 
ulasteligt efter alle Guds beslutninger med taksigelse fra evighed til evighed.  Amen. 
 
88:134 Og den, der findes uværdig til denne hilsen, skal ikke have plads blandt jer; thi I skal ikke tillade, 
at mit hus vanhelliges af en sådan. 



 
88:135 Og den, der kommer ind og er trofast for mig og er en broder, eller om de er brødre, skal hilse 
præsidenten eller læreren med opløftede hænder mod himlen med samme bøn eller pagt eller ved at sige 
amen som tegn på samtykke. 
 
88:136 Se, sandelig siger jeg jer:  Dette er et mønster på, hvorledes I skal hilse hinanden i Guds hus, i 
profeternes skole. 
 
88:137 Og I er kaldet til at gøre dette under bøn og taksigelse, eftersom Ånden vil give sig til kende i alle 
jeres handlinger i Herrens hus, i profeternes skole, så denne må blive en helligdom, et tabernakel for den 
Helligånd til jeres opbyggelse. 
 
88:138 Og I skal ikke optage nogen blandt jer i denne skole, medmindre han er ren for denne slægts 
blod. 
 
88:139 Og han skal optages gennem fodtvætningens hellige handling; thi i den hensigt indstiftedes 
fodtvætningens hellige handling. 
 
88:140 Og fodtvætningens hellige handling skal udføres af præsidenten eller af Kirkens præsiderende 
ældste. 
 
88:141 Den skal påbegyndes med bøn, og efter at have nydt brød og vin skal han binde op om sig efter 
det mønster, som er givet i det trettende kapitel af Johannes' vidnesbyrd om mig.  Amen. 
 

AFSNIT 89 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833.  Denne 
åbenbaring er kendt som Visdomsordet. 
 
89:1 Et visdomsord, givet til nytte for højpræsternes råd, forsamlet i Kirtland, og til Kirken, samt de 
hellige i Zion, 
 
89:2 sendt med hilsen, ikke som befaling eller tvang, men som åbenbaring og visdomsord, der påviser 
Guds vilje og orden angående de helliges timelige frelse i de sidste dage. 
 
89:3 Givet som et princip med en forjættelse og afpasset efter de svages evne, ja, de allersvageste 
blandt alle de hellige, som er eller kan kaldes hellige. 
 
89:4 Se, sandelig så siger Herren til jer:  På grund af de onde hensigter, som er og vil være i 
rænkefulde menneskers hjerter i de sidste dage, har jeg advaret jer og advarer jer atter ved at give jer 
dette visdomsord gennem åbenbaring: 
 
89:5 Om nogen blandt jer drikker vin eller stærke drikke, se, dette er ikke godt, ej heller behageligt for 
jeres Faders åsyn, undtagen når I er forsamlet for at nyde nadveren. 
 
89:6 Og se, det burde være vin, ja, ren vin af vinstokkens druer og fremstillet af jer selv. 
 
89:7 Thi stærke drikke er ikke for maven, men til at vaske kroppen med. 
 
89:8 Og atter:  Tobak er ikke for legemet, ej heller for maven, og er ikke godt for mennesket, men er 
en urt for kvæstelser og for sygt kvæg, men den må anvendes med omdømme og visdom. 
 
89:9 Og atter:  Hede drikke er ikke for legemet eller for maven. 
 
89:10 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Gud har bestemt alle sunde urter til menneskets brug, natur og 
legemsbeskaffenhed. 



 
89:11 Hver urt til sin tid og hver frugt til sin tid.  De skal nydes med forstand og taksigelse. 
 
89:12 Ja, også kødet af dyr og luftens fugle har jeg, Herren, bestemt til menneskets brug.  Dog skal det 
nydes med taksigelse og sparsomt. 
 
89:13 Og det er mig velbehageligt, at det kun bruges om vinteren eller i kulde og hungersnød. 
 
89:14 Alt korn er bestemt til at nydes af mennesker, men også for dyrene på marken, himlens fugle og 
alle vilde dyr, som løber eller kryber på jorden; 
 
89:15 og disse har Gud skabt til føde for menneskene, dog kun i tilfælde af stor mangel og hungersnød. 
 
89:16 Alt korn er godt til føde for mennesket ligesom også vinstokkens frugt og det, som bærer frugt i 
jorden eller ovenover jorden. 
 
89:17 Dog er hvede for mennesket, majs for oksen, havre for hesten og rug for fjerkræ og for svin og for 
alle dyr på marken og byg for alle husdyr og til milde drikke ligesom andet korn. 
 
89:18 Alle hellige, der erindrer sig disse ord, følger dem og vandrer i lydighed mod disse bud, skal få 
sundhed i navlen og marv i benene. 
 
89:19 De skal finde visdom og store skatte at kundskab, ja, endog skjulte skatte. 
 
89:20 De skal løbe og ikke blive trætte; de skal gå og ikke blive matte. 
 
89:21 Og jeg, Herren, giver dem den forjættelse, at dødens engel skal gå forbi dem, ligesom Israels 
børn, og ikke slå dem ihjel.  Amen. 
 

AFSNIT 90 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1833.  Josephs stilling som 
Kirkens præsident atter bekræftet. 
 
90:1 Så siger Herren:  Sandelig, sandelig siger jeg dig, min søn, dine synder er dig forladt ifølge din 
bøn; thi dine bønner og dine brødres bønner er kommet mig for øre. 
 
90:2 Derfor er du velsignet fra nu af, du, som bærer rigets nøgler, der er givet dig.  Og dette rige 
oprettes nu for sidste gang. 
 
90:3 Sandelig siger jeg dig:  Dette riges nøgler skal aldrig tages fra dig hverken i denne verden eller i 
den tilkommende. 
 
90:4 Dog skal orakler gennem dig gives en anden, endog til Kirken. 
 
90:5 Og alle de, som modtager Guds orakler, skal tage sig i agt for, hvorledes de bevarer dem, så de 
ikke agter dem ringe og derved bringes under fordømmelse og snubler og falder, når uvejret bryder løs, 
vindene blæser og regnen falder og slår mod deres huse. 
 
90:6 Og videre siger jeg til dine brødre Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, at deres synder også 
er dem forladt, og de skal regnes for lige med dig i at holde dette sidste riges nøgler, 
 
90:7 ligesom også ved din forvaltning nøglerne til profeternes skole, som jeg har befalet jer at oprette, 
 
90:8 at de derigennem kan blive fuldkomne i deres arbejde med at frelse Zion og Israels nationer og 
ikke-jøderne, så mange som vil tro, 



 
90:9 at de gennem din betjening må modtage ordet, og at ordet gennem deres formidling må gå ud til 
jordens yderste ender, først til ikke-jøderne, og se, siden skal de vende sig til jøderne. 
 
90:10 Og da kommer dagen, hvor Herrens arm skal åbenbares med kraft for at overbevise nationerne, 
både hedningefolkene og Josefs hus, om frelsens evangelium. 
 
90:11 Thi det skal ske på den dag, at enhver skal høre evangeliets fylde i sit eget sprog af dem, som er 
ordineret til denne myndighed gennem Talsmandens betjening, der bliver udgydt over dem for at 
åbenbare Jesus Kristus. 
 
90:12 Og nu, sandelig siger jeg dig:  Jeg giver dig befaling om at fortsætte med dit arbejde og 
præsidium. 
 
90:13 Og når du har afsluttet oversættelsen af profeterne, skal du fra da af præsidere over Kirkens og 
skolens affærer. 
 
90:14 Og fra tid til anden, som Talsmanden kundgør det for dig, modtage åbenbaringer til at udfolde 
rigets hemmeligheder. 
 
90:15 Og du skal sætte menighederne i orden, studere og lære og blive bekendt med alle gode bøger, 
sprog, tungemål og folk. 
 
90:16 Og dette skal være jeres arbejde og mission hele livet igennem:  At præsidere i råd og ordne 
denne kirkes og dette riges anliggender. 
 
90:17 Skam jer ikke og lad jer ikke forvirre; lad jer advare mod hovmod og stolthed, thi det bringer en 
snare over jeres sjæl. 
 
90:18 Bring jeres huse i orden; hold ladhed og urenhed langt væk fra jer. 
 
90:19 Nu, sandelig siger jeg dig:  Du skal så hurtigt som muligt skaffe plads til din rådgiver og skriver 
Frederick G. Williams familie. 
 
90:20 Og lad min bedagede tjener, Joseph Smith sen., blive med sin familie, hvor han nu bor, og det 
hus skal ikke sælges, førend Herren siger til. 
 
90:21 Og min rådgiver Sidney Rigdon skal blive der, hvor han nu bor, indtil Herren siger til. 
 
90:22 Biskoppen skal med flid søge at finde en agent, og det skal være en bemidlet mand, en Guds 
mand med stærk tro, 
 
90:23 så han kan betale al gæld, for at Herrens forrådshus ikke skal komme i vanry iblandt folket. 
 
90:24 Søg flittigt, bed altid og hav tro, så skal alting tjene jer til gode, dersom I vandrer retskaffent og 
holder de pagter, I har indgået med hinanden. 
 
90:25 Lad jeres husstande være små, særlig med henblik på dem, der ikke tilhører jeres familie -- i 
særdeleshed gælder dette min bedagede tjener Joseph Smith sen.'s 
 
90:26 for at det, der er tilvejebragt for jer for at udføre mit værk, ikke skal tages fra jer og gives dem, 
som er uværdige, 
 
90:27 og I derved bliver forhindret i at udføre det, som jeg har befalet jer. 
 



90:28 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Det er min vilje, at min tjenerinde Vienna Jaques skal have 
penge til at bestride sine udgifter for rejsen til Zions land, 
 
90:29 og de øvrige penge kan helliges mig, og hun skal få sin løn i min egen belejlige tid. 
 
90:30 Sandelig siger jeg dig, at det er ret for mine øjne, at hun drager til Zions land og får sin arv af 
biskoppens hånd, 
 
90:31 så hun kan slå sig til ro, dersom hun er trofast og ikke bliver lad alle sine livsdage. 
 
90:32 Og se, sandelig siger jeg dig, at du skal optegne dette bud og sige til dine brødre i Zion med 
kærlig hilsen, at jeg også har kaldet dig til at præsidere over Zion i min egen bestemte tid. 
 
90:33 Derfor skal de ikke besvære mig mere med denne sag. 
 
90:34 Se, jeg siger dig, at dine brødre i Zion begynder at omvende sig, og englene glæder sig over 
dem. 
 
90:35 Dog er der meget, der ikke behager mig.  Jeg har hverken behag i min tjener William E.  M'Lellin 
eller min tjener Sidney Gilbert, Biskoppen og andre har også meget at omvende sig fra. 
 
90:36 Men sandelig siger jeg dig, at jeg, Herren, vil strides med Zion og gå i rette med hendes stærke 
mænd og revse hende, indtil hun er overvunden og er ren for mig. 
 
90:37 Thi hun skal ikke flyttes fra sit sted.  Jeg, Herren, har talt det.  Amen. 
 

AFSNIT 91 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, 9. marts 1833.  profeten var på den tid 
beskæftiget med studiet af de gamle skrifter, som af nogle anses for at være hellig skrift, men kaldes 
apokryfiske. 
 
91:1 Sandelig, så siger Herren til jer angående de apokryfiske bøger:  Der findes meget deri, som er 
sandt, og de er for det meste rigtigt oversat. 
 
91:2 Men, der findes også meget deri, som ikke er sandt, men er blevet indskudt af menneskehænder. 
 
91:3 Sandelig siger jeg jer:  Det er ikke nødvendigt at oversætte de apokryfiske bøger. 
 
91:4 Måtte derfor den, som læser dem, forstå; thi Ånden, åbenbarer sandheden. 
 
91:5 Og den, der er oplyst af Ånden, kan hente nytte deraf. 
 
91:6 Og den, som ikke modtager gennem Ånden, kan ikke have nogen nytte deraf.  Derfor er det ikke 
nødvendigt at oversætte dem.  Amen. 
 

AFSNIT 92 
 
Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith) i Kirtland, Ohio, den 15. marts 1833.  Forklaringen over de 
usædvanlige navne findes i overskriften til afsnit 78. 
 
92:1 Sandelig, så siger Herren:  Jeg giver den forenede orden, de er dannet i overensstemmelse med 
den forud givne befaling, en åbenbaring og et bud angående min tjener Shederlaomach (Frederick G. 
Williams), at I skal optage ham i ordenen.  Hvad jeg siger til en, det siger jeg til alle. 
 



92:2 Og atter siger jeg dig, min tjener Shederlaomach (Frederick G. Williams), at du skal være et 
virksomt medlem af denne orden, og om du er trofast og holder alle tidligere bud, skal du blive velsignet 
til evig tid.  Amen. 
 

AFSNIT 93 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833. 
 
93:1 Sandelig, så siger Herren:  Det skal ske, at hver sjæl, der aflægger sine synder, kommer til mig, 
påkalder mit havn og adlyder min røst samt holder mine befalinger, skal se mit ansigt og vide, at jeg er. 
 
93:2 At jeg er det sande lys, som oplyser hvert menneske, der kommer til verden, 
 
93:3 at jeg er i Faderen og Faderen i mig, og at Faderen og jeg er eet. 
 
93:4 Faderen, fordi han gav mig af sin fylde, og Sønnen, fordi jeg var i verden og gjorde kød til min 
bolig og boede blandt menneskenes børn. 
 
93:5 Jeg var i verden og modtog af min Fader, og hans gerninger var tydeligt åbenbaret. 
 
93:6 Johannes så og bar vidnesbyrd om min herligheds fylde, og Johannes' vidnesbyrd skal herefter 
åbenbares i dets fylde. 
 
93:7 Han bar vidnesbyrd, idet han sagde:  Jeg så hans herlighed, og han var til i begyndelsen, førend 
verden blev til. 
 
93:8 Ordet var derfor i begyndelsen, thi han var ordet, nemlig frelsens budbærer, 
 
93:9 verdens lys og Forløser, sandhedens ånd, som kom i verden, fordi verden blev skabt ved ham, 
og i ham var menneskets liv og menneskets lys. 
 
93:10 Verdenerne blev til gennem ham.  Menneskene blev skabt ved ham, alle ting blev skabt ved ham, 
af ham og til ham. 
 
93:11 Og jeg, Johannes, vidner, at jeg så hans herlighed som Faderens Enbårne, fuld af nåde og 
sandhed, den sandhedens ånd, som kom og boede i kødet og boede iblandt os. 
 
93:12 Og jeg, Johannes, så, at han ikke modtog fylden fra begyndelsen, men at han fik nåde for nåde. 
 
93:13 Han modtog ikke først hele fylden, men han gik fra nåde til nåde, indtil han fik fylden. 
 
93:14 Og således blev han kaldt Guds Søn, fordi han ikke fra begyndelsen havde modtaget hele fylden. 
 
93:15 Og jeg, Johannes, vidner, og se, himlene åbnedes, og den Helligånd kom ned over ham i en 
dues skikkelse og hvilede på ham, og der kom en røst fra himlen, som sagde:  Denne er min elskede 
Søn. 
 
93:16 Og jeg, Johannes, vidner, at han modtog en fylde af Faderens herlighed. 
 
93:17 Og han fik al magt, både i himlen og på jorden, og Faderens herlighed var med ham; thi han 
boede i ham. 
 
93:18 Og det skal ske, at dersom I er trofaste, skal I få Johannes' vidnesbyrd i dets fylde. 
 
93:19 Jeg giver jer disse ord, for at I må vide og forstå, hvorledes I skal tilbede, og hvad I tilbeder, at I 
kan komme til Faderen i mit navn og i rette tid modtage af hans fylde. 



 
93:20 Thi dersom I holder mine bud, skal I modtage af hans fylde og forherliges i mig, som jeg er 
forherliget i Faderen; derfor siger jeg til jer, at I skal modtage nåde for nåde. 
 
93:21 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Jeg var i begyndelsen hos Faderen og er den Førstefødte. 
 
93:22 Og alle, der er født af mig, skal have del i samme herlighed og udgøre den Førstefødtes 
menighed. 
 
93:23 I var også i begyndelsen hos Faderen; det, som er ånd, endog sandhedens ånd; 
 
93:24 og sandhed er kundskab om tingene, som de er, som de var, og som de skal blive; 
 
93:25 og hvad der er mere eller mindre end dette, er den ondes ånd, som var en løgner fra 
begyndelsen. 
 
93:26 Sandhedens ånd er af Gud.  Jeg er sandhedens ånd, og Johannes vidnede om mig og sagde:  
Han modtog en fylde af sandheden, ja, af al sandhed. 
 
93:27 Og ingen kan modtage en fylde uden at holde hans bud. 
 
93:28 Den, som holder hans bud, modtager sandhed og lys, indtil han er forherliget i sandheden og 
kender alt. 
 
93:29 Mennesket var også i begyndelsen hos Gud.  Intelligens eller sandhedens lys blev ikke skabt 
eller dannet og kan ej blive det. 
 
93:30 Al sandhed er uafhængig og kan handle for sig selv i den sfære, hvori Gud har sat den.  Ligeså er 
al intelligens.  Ellers findes der ingen tilværelse. 
 
93:31 Se, heri består menneskets handlefrihed, og heri ligger menneskenes fordømmelse, fordi det, der 
var fra begyndelsen, er tydeligt åbenbaret for dem, og de modtager ikke lyset. 
 
93:32 Og hvert menneske, hvis ånd ikke vil modtage lyset, er under fordømmelse. 
 
93:33 Thi mennesket er ånd.  Grundstofferne er evige, og ånd og grundstof, uadskilleligt forbundet, 
modtager en fylde af glæde. 
 
93:34 Men om de adskilles, kan mennesket ikke modtage en fylde af glæde. 
 
93:35 Grundstofferne er Guds bolig, ja, mennesket er Guds tabernakel eller tempel.  Og det tempel, 
som bliver besmittet, vil Gud ødelægge. 
 
93:36 Guds herlighed er intelligens eller med andre ord:  Lys og sandhed. 
 
93:37 Lys og sandhed skyr den onde. 
 
93:38 Hver menneskeånd var uskyldig i begyndelsen, og da Gud havde forløst mennesket fra faldet, 
blev menneskene i den spæde alder atter uskyldige for Gud. 
 
93:39 Men den onde kommer og borttager lyset og sandheden fra menneskenes børn på grund af 
ulydighed og fædrenes traditioner. 
 
93:40 Men jeg har befalet jer at opdrage jeres børn i lys og sandhed. 
 



93:41 Men sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams, at du ikke desto mindre er under 
denne fordømmelse. 
 
93:42 Du har ikke lært dine børn lys og sandhed efter befalingerne, og den onde har endnu magt over 
dig, og dette er årsagen til din sorg. 
 
93:43 Og nu giver jeg dig den befaling, at om du vil hjælpes, må du sætte dit eget hus i orden, thi der 
findes meget, som ikke er rigtigt i dit hus. 
 
93:44 Sandelig, jeg siger til min tjener Sidney Rigdon, at han ikke i alle forhold har efterkommet 
befalingerne angående børnene.  Derfor, sæt først dit eget hus i orden. 
 
93:45 Sandelig siger jeg til min tjener Joseph Smith, eller med andre ord, jeg vil kalde jer venner; thi I er 
mine venner og skal få arv med mig. 
 
93:46 Jeg kaldte jer tjenere for verdens skyld, og I er deres tjenere for min skyld. 
 
93:47 Og nu, sandelig siger jeg til Joseph Smith:  Du kar ikke holdt befalingerne, og du må være 
strafskyldig for Herren. 
 
93:48 Din familie må omvende sig og afstå fra visse ting samt give alvorligere agt på dine ord.  Ellers 
må de fjernes fra deres plads. 
 
93:49 Hvad jeg siger til en, siger jeg til alle.  Bed altid, at den onde ikke skal få magt over jer og flytte jer 
bort fra jeres plads. 
 
93:50 Min tjener Newel K. Whitney, som også er biskop i min kirke, fortjener at blive revset, og han bør 
sætte sit hus i orden og se til, at de er flittigere og omhyggeligere hjemme og altid beder; ellers skal de 
bortflyttes fra deres sted. 
 
93:51 Nu siger jeg til jer, mine venner:  I skal lade min tjener Sidney Rigdon begive sig af sted og 
skynde sig at forkynde Herrens nådes år og frelsens evangelium, som jeg skal give ham at sige, og 
gennem jeres forenede bønner og tro skal jeg stå ham bi. 
 
93:52 Mine tjenere Joseph Smith og Frederick G. Williams skal også skynde sig, og der skal gives dem 
ifølge deres tro og bønner, og såfremt I efterkommer mine ord, skal I ikke blive beskæmmet hverken i 
denne verden eller den tilkommende. 
 
93:53 Sandelig siger jeg jer, at det er min vilje, at I skynder jer med at oversætte skriften og erhverve 
kundskab i historie, om lande og riger, om Guds og menneskers love, og alt dette for Zions frelse.  Amen. 
 

AFSNIT 94 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. maj 1833. 
 
94:1 Og atter, sandelig siger jeg, mine venner:  Jeg giver jer den befaling, at I skal påbegynde arbejdet 
med at opmåle og lægge begyndelsen til grundvolden til Zions stavs stad her i Kirtland, begyndende ved 
mit hus. 
 
94:2 Og se, det må gøres efter det mønster, som jeg har givet jer. 
 
94:3 Og den første byggeplads mod syd skal helliges mig for der at bygge et hus til præsidentskabet, 
hvori de kan arbejde og modtage åbenbaringer, og hvori de kan tjene med alt, som hører til Kirken og 
riget. 
 
94:4 Sandelig siger jeg jer:  Det skal bygges 55 fod i bredden og 65 fod i længden indvendigt. 



 
94:5 Der skal være en sal forneden og en sal foroven efter det mønster, der herefter skal gives jer. 
 
94:6 Og det skal helliges Herren fra grundvolden efter præstedømmets orden og efter det mønster, 
som herefter skal gives jer. 
 
94:7 Og det skal udelukkende indvies til Herren for præsidentskabets arbejde. 
 
94:8 Og I skal ikke lade noget urent komme ind; min herlighed skal være der, og der vil jeg være 
nærværende. 
 
94:9 Men om nogen urent kommer derind, skal min herlighed ikke være der, ej heller min nærværelse. 
 
94:10 Og videre, sandelig siger jeg jer:  Den anden byggegrund mod syd skal helliges mig for der at 
bygge et hus, hvori oversættelsen af mine skrifter og alt, hvad jeg befaler jer, skal trykkes. 
 
94:11 Og det skal være 55 fod bredt og 65 fod langt indvendigt, og der skal være en sal forneden og en 
sal foroven. 
 
94:12 Og dette hus skal udelukkende helliges Herren fra grunden af til trykningen af alt, hvad jeg 
befaler jer, og være helligt og ubesmittet og i et og alt efter den mønster, som skal gives jer. 
 
94:13 På den tredie byggegrund skal min tjener Hyrum Smith have sin arv. 
 
94:14 Og på den første og anden byggegrund på nordsiden skal mine tjenere Reynolds Cahoon og 
Jared Carter have deres arv, 
 
94:15 at de må udføre det værk, hvortil jeg har kaldet dem, og som bygningskomité bygge mine huse 
efter de befalinger, som jeg, Gud Herren, har givet jer. 
 
94:16 Men disse to huse skal ikke bygges, førend I får nærmere besked derom. 
 
94:17 Og nu giver jeg jer ikke mere denne gang.  Amen. 
 

AFSNIT 95 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833. 
 
95:1 Sandelig, så siger Herren til jer, som jeg elsker, og den, jeg elsker, tugter jeg også, at synderne 
kan forlades; thi med tugtelsen bereder jeg en vej til befrielse ud af alle fristelser; og jeg har elsket jer. 
 
95:2 Derfor er det nødvendigt, at I tugtes og står strafskyldige for mit ansigt. 
 
95:3 Thi I har begået en stor synd mod mig ved, at I ikke i alle forhold har rettet jer efter det store bud, 
som jeg har givet jer angående bygningen af mit hus, 
 
95:4 hvorved min hensigt er at berede mine apostle til at beskære min vingård for sidste gang, så jeg 
kan udføre min særlige gerning og udgyde min Ånd over alt kød. 
 
95:5 Men se, sandelig siger jeg jer, at jeg har kaldet mange af dem, som er blevet ordineret blandt jer, 
men kun få af dem er udvalgte. 
 
95:6 De, der ikke er udvalgt, har begået en meget stor synd deri, at de vandrer i mørke ved højlys dag. 
 



95:7 Og af den grund befalede jeg jer at sammenkalde jeres højtidelige forsamling, så jeres faste og 
bedrøvelse måtte komme op for den Herre Zebaoths øren, hvilket er udlagt:  Den første dags skaber, 
begyndelsen og enden. 
 
95:8 Ja, sandelig siger jeg jer:  Jeg befalede jer at bygge et hus, i hvilket hus jeg har til hensigt at 
udruste dem, som jeg har udvalgt, med kraft fra det høje. 
 
95:9 Thi det er Faderens forjættelse til jer; derfor befalede jeg jer at vente ligesom mine apostle i 
Jerusalem. 
 
95:10 Men mine tjenere begik en stor synd, og der opstod strid i profeternes skole, hvad der mishagede 
mig meget, siger Herren; derfor sendte jeg dem ud for at tugtes. 
 
95:11 Sandelig siger jeg jer:  Jeg vil, at I skal bygge et hus.  Om I holder mine bud, skal I få kraft til at 
bygge det. 
 
95:12 Dersom I ikke holder mine bud, bliver Faderens kærlighed ikke hos jer, og derfor skal I komme til 
at vandre i mørke. 
 
95:13 Her gælder nu visdom og Herrens vilje.  Byg ikke huset efter verdens vis; thi jeg tillader jer ikke at 
leve efter verdens vis. 
 
95:14 Byg det derfor således, som jeg skal vise tre af jer, som I skal vælge og ordinere til denne 
myndighed. 
 
95:15 Det skal være 55 fod bredt og 65 fod langt indvendigt. 
 
95:16 Og den nedre del skal helliges mig til at frembære nadveren og til jeres prædiken, faste og 
bønner og for deri at opsende jeres helligste ønsker til mig, siger Herren. 
 
95:17 Og den øvre del af den indre sal skal helliges mig til brug for mine apostles skole, siger Sønnen 
Ahman eller med andre ord Alphus eller med andre ord Omegus, som er Jesus Kristus, jeres Herre.  
Amen. 
 

AFSNIT 96 
 
Åbenbaring, givet til Enok (profeten Joseph Smith) i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833.  Givet som et 
mønster til de hellige i Kirtland.  Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til det 78.  
afsnit.  Foranledningen til denne åbenbaring var en konference af højpræster; og det vigtigste emne, der 
blev taget op til drøftelse, var visse landejendomme og jord, der tilhørte Kirken. 
 
96:1 Se, jeg siger jer:  her er visdom, hvorved I kan vide, hvorledes I skal forholde jer i denne sag, thi 
jeg vil, at denne stav, som jeg har sat til at være Zions styrke, skal gøres stærk. 
 
96:2 Lad derfor min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) tage den plads under opsigt, som er jer 
bekendt, og hvorpå jeg agter at bygge mit hellige hus. 
 
96:3 Og den skal inddeles i lodder i overensstemmelse med visdom til fordel for dem, som ønsker at få 
en arvedel, og dette skal afgøres i jeres råd. 
 
96:4 Se derfor til, at I holder øje med denne sag og den del, der er nødvendigt for min orden, i den 
hensigt at bringe mit ord ud til menneskebørnene. 
 
96:5 Thi se, sandelig siger jeg jer:  Jeg anser det for mest gavnligt, at mit ord udsendes til 
menneskebørnene, så menneskenes hjerter blødgøres, jer til gode.  Så ske det.  Amen. 
 



96:6 Og videre, sandelig siger jeg jer:  Det er klogt og gavnligt for mig, at min tjener Zombre (John 
Johnson), hvis offer jeg har antaget, og hvis bønner jeg har hørt, og hvem jeg giver forjættelse om evigt 
liv, om han fra nu af holder mine bud, 
 
96:7 thi han er en efterkommer af Seth (Josef) og har del i de velsignelser, der blev lovet hans fædre. 
 
96:8 Sandelig siger jeg jer:  Det er mig tjenligt, at han bliver medlem af ordenen, så han kan hjælpe 
med til at bringe mit ord ud til menneskene. 
 
96:9 Derfor skal I ordinere ham til denne velsignelse, og han skal med al flid søge at afdrage den 
gæld, som hviler på det hus, der er jer bekendt, så han kan bo deri.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 97 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833.  Ti dage tidligere 
lagdes grundstenen til Herrens hus i Kirtland efter det hellige præstedømmes orden.  Se History of the 
Church, bind 1, side 400.  Denne åbenbaring behandler hovedsageligt de helliges anliggender i Zion, 
Jackson County, Missouri. 
 
97:1 Sandelig siger jeg jer, mine venner:  Jeg taler til jer med min røst, ja, min Ånds røst, så jeg kan 
vise jer min vilje angående jeres brødre i Zions land, af hvilke mange er virkelig ydmyge og søger med flid 
at lære visdom og finde sandhed. 
 
97:2 Sandelig, sandelig siger jeg jer:  Velsignede er sådanne, thi de skal få; thi jeg, Herren, er nådig 
mod alle sagtmodige, og mod hvem jeg vil, så jeg må være retfærdig, når jeg bringer dem til doms. 
 
97:3 Se, jeg siger jer angående skolen I Zion:  Det er mig, Herren, velbehageligt at der skal oprettes 
en skole, og jeg har også behag i min tjener Parley P. Pratt; thi han bliver i mig. 
 
97:4 Og om han fremdeles forbliver i mig, skal han vedblivende stå i spidsen for skolen i Zions land, 
indtil jeg giver ham andre befalinger. 
 
97:5 Og jeg skal velsigne ham med mange velsignelser, når han udlægger alle skrifterne og 
hemmelighederne til opbyggelse for skolen og Kirken i Zion. 
 
97:6 Og mod de øvrige i skolen vil jeg, Herren, være nådig.  Dog findes der dem, som må revses, og 
deres gerninger skal åbenbares. 
 
97:7 Øksen ligger ved roden af træerne, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, skal omhugges og 
kastes i ilden.  Jeg, Herren, har talt det. 
 
97:8 Sandelig siger jeg jer:  Alle sådanne, som ved med sig selv, at deres hjerte er retskaffent og 
sønderknust og deres ånd angergiven, og som vil holde deres pagter ved opofrelse, ja, ved ethvert offer, 
som jeg, Herren, vi fordre, vil jeg anerkende. 
 
97:9 Thi jeg, Herren, vil forårsage, at de skal være som et meget frugtbart træ, der er plantet i god jord 
ved en klar kilde og bærer megen herlig frugt. 
 
97:10 Sandelig siger jeg jer:  Det er min vilje, at et hus skal bygges til mig i Zions land efter det mønster, 
jeg har givet jer. 
 
97:11 Ja, lad det snart blive bygget af mit folks tiende. 
 
97:12 Se, dette er den tiende og det offer, som jeg, Herren, fordrer af deres hænder, så der kan blive 
bygges et hus til mig til Zions frelse, 
 



97:13 et sted til taksigelse for alle hellige og til undervisning af alle dem, som er kaldet til at tjene i 
forskellige kald og embeder, 
 
97:14 at de må blive gjort fuldkomne i forståelse af deres tjeneste, både hvad teori, princip og lære 
angår og i alt, hvad der hører til Guds rige på jorden, hvilket riges nøgler I har fået betroet. 
 
97:15 Og om mit folk bygger mig et hus i Herrens navn og ikke lader noget urent komme derind, så det 
ikke bliver besmittet, skal min herlighed hvile over det. 
 
97:16 Ja, og jeg vil være nærværende der; thi jeg vil komme ind i det, og alle de rene af hjertet, som 
kommer derind, skal se Gud. 
 
97:17 Men dersom det bliver besmittet vil jeg ikke komme ind i det, og min herlighed skal ikke være der; 
thi jeg vil ikke gå ind i vanhellige templer. 
 
97:18 Og nu, se!  Om Zion gør dette, skal det gå hende vel, hun skal brede sig og blive meget herlig, 
stor og frygtet. 
 
97:19 Og jordens nationer skal ære hende og sige:  Zion er sandelig vor Guds stad, og Zion kan 
sandelig ikke falde, ej heller flyttes fra sit sted; thi Gud er der, og Herrens hånd er der, 
 
97:20 og han har svoret, ved sin magts kraft at være hendes frelse og hendes høje tårn. 
 
97:21 Derfor, sandelig, så siger Herren:  Lad Zion fryde sig, thi dette er Zion:  DE RENE AF HJERTET.  
Lad derfor Zion glæde sig, medens alle de ugudelige sørger. 
 
97:22 Thi se, hævnen kommer snart over de ugudelige som en hvirvelvind, og hvem kan undfly? 
 
97:23 Herrens plage skal komme over dem ved nat og ved dag, og rygtet derom skal forskrække alle 
mennesker.  Dog skal det ikke høre op, førend Herren kommer. 
 
97:24 Herren vrede er blusset op imod deres afskyeligheder og alle deres onde gerninger. 
 
97:25 Dog skal Zion undfly, om hun ønsker at gøre alt, hvad jeg har befalet hende. 
 
97:26 Men om hun forsømmer at gøre det, jeg har befalet hende, vil jeg hjemsøge hende efter hendes 
gerninger med megen bedrøvelse, pest, plager, sværd, hævn og fortærende ild. 
 
97:27 Dog skal dette læses endnu engang for hendes øren, at jeg, Herren, har antaget hendes offer, og 
dersom hun ikke synder mere, så skal intet af dette komme over hende. 
 
97:28 Og jeg vil velsigne hende med velsignelser og udgyde velsignelser over hende i mangfoldighed 
og over hendes efterkommere fra evighed til evighed, siger Herren, jeres Gud.  Amen. 
 

AFSNIT 98 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833. 
 
98:1 Sandelig siger jeg jer, mine venner:  Frygt ikke, lad jeres hjerter trøstes.  Ja, glæd jer altid og vær 
taknemmelige i alt. 
 
98:2 Og vent tålmodigt på Herren, thi jeres bønner er kommet op for den Herre Zebaoths øren og er 
blevet optegnet med dette segl og testamente:  Herren har svoret og besluttet, at de skal opfyldes. 
 
98:3 Derfor giver han jer den forjættelse med en uigenkaldelig pagt, at de skal opfyldes, og alle jeres 
sorger skal samvirke til jeres bedste og mit navns forherligelse, siger Herren. 



 
98:4 Og nu, sandelig siger jeg jer angående landets love:  Det er min vilje, at mit folk skal gøre alt, 
hvad jeg befaler dem. 
 
98:5 Og den lov i landet, der er forfatningsmæssig og garanterer frihed og tilsikrer folkets rettigheder, 
tilhører alle mennesker og er retfærdig for mig. 
 
98:6 Derfor retfærdiggør jeg, Herren, jer og jeres brødre i min kirke, om I er venlig stemt mod den lov, 
som er landets grundlov. 
 
98:7 Og angående menneskenes love, hvad der er mer eller mindre end dette, kommer af det onde. 
 
98:8 Jeg, Herren, gør jer frie, derfor er I virkelig frie, og loven gør jer også frie. 
 
98:9 Men når de ugudelige regerer, sørger folket. 
 
98:10 Derfor burde man med flid søge efter retskafne og kloge mænd, og de gode og vise skal I altid 
understøtte.  Hvad der er mindre end dette, kommer af det onde. 
 
98:11 Og jeg befaler jer, at I skal afstå fra alt ondt og holde fast ved alt godt, at I må leve af hvert ord, 
der udgår af Guds mund. 
 
98:12 Thi de trofaste skal han give linie på linie og bud på bud, og derved vil jeg prøve og undersøge 
jer. 
 
98:13 Og den, der mister sit liv i min tjeneste for mit navns skyld, skal finde det igen, nemlig evigt liv. 
 
98:14 Frygt derfor ikke for jeres fjender, thi jeg har besluttet i mit hjerte, siger Herren, at prøve jer i alt, 
om I vil forblive tro i min pagt til døden, så I kan findes værdige. 
 
98:15 Thi om I ikke forbliver i min pagt, så er I mig ikke værd. 
 
98:16 Tal derfor imod krig og forkynd fred og søg med al flid at vende børnenes hjerter til fædrene og 
fædrenes hjerter til børnene. 
 
98:17 Og videre:  Jødernes hjerter til profeterne og profeternes til jøderne, at jeg ikke skal komme og 
slå hele jorden med band og alt kød blive fortæret for mig. 
 
98:18 Jeres hjerte forfærdes ikke; thi i min Faders hus er der mange boliger, og jeg har beredt jer et 
sted; thi hvor min Fader og jeg er, dér skal I også være. 
 
98:19 Se, jeg, Herren, er utilfreds med mange, som tilhører Kirken i Kirtland. 
 
98:20 Thi de aflægger ikke deres synder eller forsager deres onde veje, deres hjertes hovmod, deres 
gerrighed og alle deres afskyelige ting og giver heller ikke agt på visdoms ord og det evige liv, som jeg 
har givet dem. 
 
98:21 Sandelig siger jeg jer, at jeg, Herren, skal tugte dem og gøre, hvad jeg vil, dersom de ikke 
omvender sig og holder alt det, jeg har sagt til dem. 
 
98:22 Og atter siger jeg jer:  Om I vil iagttage og gøre, hvad jeg befaler jer, så vil jeg, Herren, afvende al 
vrede og fortørnelse fra jer, og helvedes porte skal ikke få overhånd over jer. 
 
98:23 Og nu taler jeg til jer angående jeres familie en gang, og I bærer det med tålmodighed og ikke 
bruger skældsord mod dem eller søger hævn, skal I blive belønnet. 
 



98:24 Men om I ikke bærer det med tålmodighed, så skal det blot betragtes, som om et retfærdigt mål 
er blevet jer tilmålt. 
 
98:25 Og atter, om jeres fjende slår jer for anden gang, og I ikke bruger skældsord imod ham, men 
bærer det med tålmodighed, skal jeres løn blive hundrede fold. 
 
98:26 Og atter, om han slår jer tredie gang, og I bærer det med tålmodighed, skal jeres løn fordobles 
fire gange. 
 
98:27 Og disse tre vidnesbyrd skal stå mod jeres fjende, dersom han ikke omvender sig, og de skal ikke 
udslettes. 
 
98:28 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Om denne fjende skulle undgå min hævn, så han ikke bringes 
under min dom, så skal I se til, at I advarer ham i mit navn, at han ikke mere overfalder jer, jeres familie 
eller børnebørn indtil tredie og fjerde led. 
 
98:29 Og om han senere skulle overfalde jer eller jeres børn eller børnebørn, alt indtil tredie eller fjerde 
led, da har jeg overladt jeres fjende i jeres hænder. 
 
98:30 Og om I da vil skåne ham, skal I blive belønnet for jeres retfærdighed; ligeså jeres børn og 
børnebørn indtil tredie og fjerde led. 
 
98:31 Dog er jeres fjende i jeres hænder, og dersom I lønner ham efter hans gerninger, er I 
retfærdiggjort.  Dersom han har stræbt jer efter livet, og jeres liv er i fare ved ham, da er jeres fjende i 
jeres hænder, og I er retfærdiggjort. 
 
98:32 Se, dette er den lov, jeg gav min tjener Nephi og dine fædre Josef og Jakob og Isak og Abraham 
og alle mine gamle profeter og apostle. 
 
98:33 Og atter, dette er den lov, jeg gav mit folk fordum, at de ikke skulle drage i krig mod nogen nation, 
slægt, tungemål eller folk, medmindre jeg, Herren, befalede dem det. 
 
98:34 Og om nogen nation, tungemål eller folk ville erklære dem krig, skulle de først hejse fredsflaget 
for dette folk, denne nation eller dette tungemål. 
 
98:35 Og om dette folk ikke antog fredstilbudet, hverken anden eller tredie gang, skulle de frembære 
disse vidnesbyrd for Herren. 
 
98:36 Og da skulle jeg, Herren, give dem en befaling og retfærdiggøre dem i at drage i krig mod den 
nation, det tungemål og folk. 
 
98:37 Og jeg, Herren, ville føre deres krige og deres børns krige og deres børnebørns, indtil de har 
hævnet sig på alle deres fjender indtil tredie og fjerde led. 
 
98:38 Se, dette er et eksempel for alle folk, siger Herren, jeres Gud, til retfærdiggørelse for mig. 
 
98:39 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Om din fjende overfalder dig en gang, og han derefter omvender 
sig og kommer og beder dig om forladelse, da skal du forlade ham og ikke mere holde det som et 
vidnesbyrd mod din fjende. 
 
98:40 Og så fremdeles indtil anden og tredie gang.  Og så ofte som din fjende omvender sig for sin 
overtrædelse imod dig, skal du forlade ham indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange. 
 
98:41 Og dersom han synder mod dig og ikke omvender sig den første gang, skal du dog forlade ham. 
 
98:42 Og om han synder mod dig anden gang og ikke omvender sig, skal du alligevel tilgive ham. 



 
98:43 Og dersom han synder mod dig tredie gang og ikke omvender sig, så skal du også tilgive ham. 
 
98:44 Men om han synder imod dig for fjerde gang, skal du ikke tilgive ham, men du skal fremlægge 
disse vidnesbyrd for Herren, og de skal ikke blive udslettet, førend han omvender sig og belønner dig 
firedobbelt for alt, hvad han har syndet imod dig. 
 
98:45 Og dersom han gør dette, skal du tilgive ham af hele dit hjerte, og dersom han ikke gør det, da vil 
jeg, Herren, hævne dig på din fjende hundrede fold, 
 
98:46 og på hans børn, børnebørn og på alle dem, som hader mig, indtil tredie og fjerde led. 
 
98:47 Men dersom børnene eller børnebørnene omvender sig og vender sig til Herren, deres Gud, af 
hele deres hjerte og af al magt, sind og styrke og giver firedobbelt igen for alt, hvormed de eller deres 
fædre eller deres fædres fædre har forsyndet sig, da skal din vrede afvendes. 
 
98:48 Og hævnen skal ikke mere komme over dem, siger Herren, din Gud, og deres synder skal aldrig 
mere bringes op imod dem for Herren, Amen. 
 

AFSNIT 99 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i august 1833. 
 
99:1 Se, så siger Herren til min tjener John Murdock:  Du er kaldet til at rejse til de østlige dele af 
landet og at gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by for at forkynde mit evige evangelium 
til indbyggerne dér, midt under forfølgelse og ugudelighed. 
 
99:2 Og den, som modtager dig, modtager mig, og du skal have magt til at forkynde mit ord med min 
Helligånds overbevisende kraft. 
 
99:3 Og den, som modtager dig som et lille barn, modtager mit rige, og salige er sådanne, thi de skal 
modtage barmhjertighed. 
 
99:4 Og den, der forkaster dig, skal forkastes af min Gader og hans hus, og du skal tvætte dine fødder 
på lønlige steder ved vejen til vidnesbyrd imod dem. 
 
99:5 Se, jeg kommer snart til doms for at overbevise alle om deres ugudelige handlinger, som de har 
begået mod mig, som der står skrevet om mig i bogen. 
 
99:6 Og nu, sandelig siger jeg dig, at det er ikke rigtigt af dig, at du rejser, førend du har sørget for 
dine børn og med ømhed sendt dem op til biskoppen i Zion. 
 
99:7 Og om nogle år kan du, om du så ønsker, selv rejse op til det velsignede land og tage din arv i 
besiddelse. 
 
99:8 Ellers skal du vedblive at forkynde mit evangelium, indtil du borttages.  Amen. 
 

AFSNIT 100 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg.  New York, den 12. oktober 
1833.  De to havde i lang tid været borte fra deres familier og følte sig urolige for dem. 
 
100:1 Sandelig, så siger Herren til jer, mine venner Sidney og Joseph:  Jeres familier har det godt; de er 
i mine hænder, og jeg gør med dem, som det synes mig bedst; thi jeg har al magt. 
 
100:2 Derfor skal I følge mig og lytte til de råd, jeg giver jer. 



 
100:3 Se, jeg har en hel del af mit folk på dette sted og i egnene rundt omkring; i de omliggende egne 
og i de østlige dele af landet skal en kraftig dør blive åbnet. 
 
100:4 Derfor har jeg, Herren, ladet jer komme til dette sted; thi således var det mig behageligt til mange 
sjæles frelse. 
 
100:5 Derfor, sandelig siger jeg jer:  Opløft røsten for folket og udtal de tanker, som jeg indgiver jer i 
hjertet, så skal I ikke blive beskæmmet for menneskene. 
 
100:6 Thi det skal blive givet jer i den samme stund og i samme øjeblik, hvad I skal sige. 
 
100:7 Dog befaler jeg jer, at hvad som helst I forkynder i mit navn, det skal I forkynde med alvor i hjertet 
og ydmyghed i ånden. 
 
100:8 Og jeg giver jer den forjættelse, at om I gør dette, skal den Helligånd blive udgydt for at bevidne 
alt, hvad I siger. 
 
100:9 Og jeg vil, at du, min tjener Sidney, skal tale på dette folks vegne.  Ja, sandelig, jeg vil ordinere 
dig til dette kald, til at være ordfører for min tjener Joseph. 
 
100:10 Jeg vil give ham kraft til at være mægtig i vidnesbyrd. 
 
100:11 Og jeg vil give dig kraft til at kunne udlægge skriften, så du kan være ordfører for ham, og han 
skal være en åbenbarer for dig, så du med vished kan vide, hvad der hører ind under mit rige på jorden. 
 
100:12 Fortsæt derfor jeres rejse og lad jeres hjerte fryde sig; thi se, jeg er med jer indtil enden. 
 
100:13 Og nu taler jeg et ord angående Zion.  Zion skal blive forløst, selv om det endnu skal tugtes en 
liden tid. 
 
100:14 Dine brødre, mine tjenere Orson Hyde og John Gould, er i mine hænder, og såfremt de holder 
mine befalinger, skal de blive frelst. 
 
100:15 Lad derfor jeres hjerter være trøstede; thi alle ting samvirker til gode for dem, som vandrer 
retskaffent og til Kirkens helliggørelse. 
 
100:16 Thi jeg vil oprejse mig et rent folk, som vil tjene mig i retfærdighed. 
 
100:17 Og alle, der påkalder Herrens navn og holder hans bud, skal blive frelst.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 101 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. december 1833.  På daværende 
tidspunkt led de hellige, som havde samlet sig i Missouri, stor forfølgelse.  Pøbelen havde drevet dem ud 
af deres hjem i Jackson County, og nogle af de hellige havde forsøgt at slå sig ned i Van Buren County, 
men forfølgelsen fortsattes.  Størstedelen af kirkemedlemmerne var da i Clay County, Missouri.  
Medlemmer af Kirken truedes ofte med døden.  De havde mistet deres husholdningsartikler, klæder, 
kreaturer og andre ejendele, og en stor del af høsten var blevet ødelagt.  Se History of the Church, bind 
1, side 456. 
 
101:1 Sandelig siger jeg dig angående dine brødre, som er blevet plaget, forfulgt og uddrevet af deres 
arveland: 
 
101:2 Jeg, Herren, har ladet lidelser komme over dem, hvormed de er blevet plaget, for deres 
overtrædelsers skyld. 



 
101:3 Dog vil jeg kendes ved dem, og de skal være mine på den dag, da jeg kommer for at samle mine 
skatte. 
 
101:4 Derfor må de nødvendigvis tugtes og prøves ligesom Abraham, som fik befaling til at ofre sin 
eneste søn. 
 
101:5 Thi alle de, der ikke vil tåle tugtelse, men fornægter mig, kan ikke blive helliggjort. 
 
101:6 Se, jeg siger dig:  Der opstod trætte, kiv, misundelse, uenighed, urene lyster og begærlighed 
blandt dem, og med disse ting besmittede de derfor deres arv. 
 
101:7 De var sendrægtige til at høre Herren deres Guds røst, derfor er Herren, deres Gud, langsom til 
at høre deres bønner og besvare dem på trængselens dag. 
 
101:8 På deres freds dag ringeagtede de mit råd; men på deres trængsels dag er de tvunget til at søge 
mig. 
 
101:9 Sandelig siger jeg dig:  Uagtet deres synder er mit indre fyldt af medlidenhed med dem, og jeg vil 
ikke helt forkaste dem, og på vredens dag vil jeg vise barmhjertighed mod dem. 
 
101:10 Jeg har svoret, og beslutningen er kundgjort i en foregående befaling, som jeg har givet dig, at 
jeg vil lade min fortørnelses sværd falde til forsvar for mit folk; og det skal ske, ligesom jeg har sagt. 
 
101:11 Min vrede skal snart udgydes uden måde over alle nationer, og dette skal jeg gøre, når deres 
ugudeligheds bæger er fuldt. 
 
101:12 Og på den dag skal alle, som findes på vagttårnet, eller med andre ord hele mit Israel, frelses. 
 
101:13 Og de, der er blevet spredt, skal indsamles. 
 
101:14 Og alle, som har sørget, skal trøstes. 
 
101:15 Og alle, der har givet deres liv for mit navns skyld, skal blive kronet. 
 
101:16 Lad derfor jeres hjerte være trøstet for Zions skyld.  Thi alt kød er i mine hænder.  Vær stille og 
vid, at jeg er Gud. 
 
101:17 Zion skal ikke flyttes fra sit sted, selv om dets børn bliver spredt. 
 
101:18 De, der bliver tilbage og er rene af hjertet, skal vende tilbage og komme til deres arv, de og deres 
børn, med frydesang og evig glæde for at opbygge Zions øde steder. 
 
101:19 Og alt dette, for at profetierne skal opfyldes. 
 
101:20 Og se, der er intet andet sted udpeget end det, jeg har bestemt; ej heller skal noget andet sted 
blive udpeget end det, jeg har bestemt til mine helliges indsamling, 
 
101:21 førend den dag kommer, da der ikke mere findes plads for dem.  Og da har jeg andre steder, som 
jeg skal udpege for dem, og disse skal kaldes stave for Zions pauluner eller Zions styrke. 
 
101:22 Se, det er min vilje, at alle de, der påkalder mit navn og tilbeder mig efter mit evige evangelium, 
skal samle sig og stå på hellige steder 
 
101:23 og berede sig på den åbenbarelse, som skal komme, når forhænget, som dækker mit tempel i mit 
tabernakel, og som skjuler jorden, skal tages bort, og alt kød tilsammen skue mig. 



 
101:24 Og alt det forkrænkelige, både af mennesker og dyr på marken og af himlens fugle og af fiskene i 
havet og alt, som findes på den ganske jord, skal fortæres. 
 
101:25 Ligeledes skal elementerne smelte af hede, og alt skal blive nyt, så min kundskab og herlighed 
må bo på hele jorden. 
 
101:26 Og på den dag skal menneskets fjendskab og dyrenes fjendskab, ja, alt køds fjendskab, ophøre 
for mit ansigt. 
 
101:27 Og hvad som helst nogen vil bede om på den dag, det skal han få. 
 
101:28 Og på den dag skal Satan ikke have magt til at friste noget menneske. 
 
101:29 Og der skal ingen sorg være; thi der er ingen død. 
 
101:30 Og på den dag skal et barn ikke dø, før det bliver gammelt, og dets alder skal være som et træs 
alder, 
 
101:31 og når det dør, skal det ikke sove i jorden, men det skal blive forvandlet på et øjeblik og skal 
optages, og dets hvile skal blive herlig. 
 
101:32 Ja, sandelig siger jeg dig:  På den dag, da Herren kommer, skal han åbenbare alle ting, 
 
101:33 det forbigangne og det skjulte, som intet menneske kendte til, de ting på jorden, hvoraf den blev 
skabt, hensigten og bestemmelsen med den, 
 
101:34 kostbare ting ovenover og nedenunder, i jorden, på jorden og i himlen. 
 
101:35 Og alle, der lider forfølgelse for mit navns skyld og forbliver i troen, skal, om de end bliver kaldet 
til at miste deres liv, få del i al denne herlighed. 
 
101:36 Frygt derfor ikke, end ikke døden; thi i denne verden er jeres glæde ikke fuldkommen; men i mig 
er den fuldkommen. 
 
101:37 Derfor skal I ikke bekymre jer for legemet eller for legemets liv, men for sjælen og sjælens liv. 
 
101:38 Og søg altid Herrens ansigt, at I kan bevare jeres sjæl i tålmodighed, og da skal I have det evige 
liv. 
 
101:39 Når mennesker kaldes til mit evige evangelium og slutter en evig pagt, bliver de regnet for 
jordens salt og menneskenes kraft. 
 
101:40 De er kaldet til at være menneskenes kraft.  Men om jordens salt mister sin kraft, se, da duer det 
ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af menneskene. 
 
101:41 Se, her er visdom angående Zions børn, i det mindste mange af dem, men dog ikke alle; man 
finder, at de er overtrædere, derfor må de tugtes. 
 
101:42 Den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes. 
 
101:43 Og nu vil jeg vise jer en lignelse, så I kan kende min vilje angående Zions forløsning: 
 
101:44 En adelsmand havde et stykke udmærket jord, og han sagde til sine tjenere:  Gå ud i min vingård 
på dette udsøgte stykke jord og plant tolv olietræer. 
 



101:45 Sæt vægtere omkring dem og byg et tårn, hvorfra man kan overskue landet rundt omkring, og 
sæt en vægter på tårnet, så at mine olietræer ikke kan nedbrydes, når fjenden kommer for at plyndre og 
røve min vingårds frugt. 
 
101:46 Nu gik adelsmandens tjenere ud og gjorde, som deres herre havde befalet dem.  De plantede 
olietræerne og byggede et gærde rundt omkring, opstillede vægtere og begyndte at bygge et tårn. 
 
101:47 Og medens de endnu var beskæftiget med at lægge grundvolden dertil, talte de med hinanden og 
sagde:  Hvad brug har min herre for dette tårn? 
 
101:48 Og de rådslog længe og sagde til hinanden:  Hvortil behøver vor herre dette tårn, eftersom der 
hersker fred? 
 
101:49 Kunne disse penge ikke overgives vekselererne?  Thi dette behøves ikke. 
 
101:50 Og medens de var uenige med hinanden, blev de meget lade og lyttede ikke til deres herres 
befalinger. 
 
101:51 Og fjenden kom om natten og nedbrød gærdet, og adelsmandens tjenere stod op, blev 
forfærdede og flyede.  Og fjenden ødelagde deres arbejde og nedbrød olietræerne. 
 
101:52 Se, nu kaldte adelsmanden, vingårdens herre, på sine tjenere og sagde til dem:  Hvad er årsagen 
til dette store onde? 
 
101:53 Burde I ikke have gjort, som jeg befalede jer?  Skulle I ikke efter at have plantet vingården, have 
bygget gærdet rundt omkring og sat vægtere på murene, have bygget tårnet og sat vægtere på det og 
våget over min vingård uden at falde i søvn, så fjenden ikke skulle komme over jer? 
 
101:54 Og se, vægteren på tårnet ville have set fjenden, medens han endnu var langt borte, og da kunne 
I have gjort jer rede og forhindret fjenden i at nedbryde gærdet og reddet min vingård fra fordærverens 
hænder. 
 
101:55 Og vingårdens herre sagde til en af sine tjenere:  Gå og saml de øvrige af mine tjenere sammen 
og tag hele mit hus' styrke, som består af mine krigere, mine unge mænd og endog de midaldrende af 
mine tjenere, som udgør styrken af mit hus, alene med undtagelse af dem, som jeg har udset til at blive 
tilbage, 
 
101:56 og gå straks til min vingårds land og befri min vingård; thi den er min; jeg har købt den for penge. 
 
101:57 Gå derfor straks ud til mit jordstykke; nedbryd mine fjenders mure, omstyrt deres tårn og forjag 
vægterne. 
 
101:58 Og dersom de forener sig imod jer, da skal I tage hævn over mine fjender, så jeg om kort tid kan 
komme med de øvrige af mit hus og tage landet i besiddelse. 
 
101:59 Og tjeneren sagde til sin herre:  Når skal dette ske? 
 
101:60 Og han sagde til sin tjener:  Når jeg vil; gå du straks og gør alt, hvad jeg har befalet dig. 
 
101:61 Og dette skal være mit segl og min velsignelse over dig:  En tro og klog husholder i mit hus, en 
regent i mit rige. 
 
101:62 Og tjeneren gik straks bort og gjorde alt, hvad hans herre havde befalet ham, og i løbet af mange 
dage var alle ting blevet opfyldt. 
 



101:63 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Jeg vil vise jer min visdom angående alle menighederne, om de 
vil lade sig lede på den rette og sande vej, som fører til frelse, 
 
101:64 for at arbejdet med at samle mine hellige må fortsættes, og jeg må opbygge dem i mit navn på 
hellige steder.  Thi høstens tid er kommet, og mine ord må opfyldes. 
 
101:65 Derfor må jeg samle mit folk sammen efter lignelsen om hveden og ugræsset, så hveden kan 
blive sanket i lade og få evigt liv og krones med himmelsk herlighed, når jeg kommer i min Faders rige for 
at belønne enhver efter hans gerninger, 
 
101:66 medens ugræsset skal bindes i knipper og deres bånd gøres stærke, og de skal opbrændes med 
uudslukkelig ild. 
 
101:67 Derfor giver jeg alle menighederne den befaling, at de skal blive ved med at samle sig på de 
steder, som jeg har bestemt. 
 
101:68 Ikke desto mindre skal I, som jeg har sagt i en tidligere befaling, ikke lade jer indsamle i hast eller 
ved flugt, men alt skal være vel forberedt. 
 
101:69 Og for at alt kan være vel forberedt for jer, hold da de befalinger, jeg har givet jer derom, 
 
101:70 som lærer og siger jer, at I skal købe al den jord for penge, så meget, som kan købes for penge, i 
hele egnen rundt omkring det land, som jeg har udkåret til at være Zions land til en begyndelse for mine 
helliges indsamling. 
 
101:71 På samme måde al jord, som I kan købe i Jackson County og de nærliggende amter.  Det øvrige 
skal I overlade i mine hænder. 
 
101:72 Nu, sandelig siger jeg jer:  Alle menighederne skal skyde alle deres penge sammen, og disse ting 
skal gøres til deres tid; forhast jer ikke og se til, at alt er vel forberedt for jer. 
 
101:73 Og udpeg retskafne og kloge mænd og send dem hen for at opkøbe jorden. 
 
101:74 Og alle menighederne i de østlige lande kan, når de er blevet oprettet, og om de lytter til dette 
råd, købe jord og samle sig derpå og således opbygge Zion. 
 
101:75 Allerede nu findes der midler nok, ja, i overflod, til at forløse Zion og opbygge dets øde steder for 
aldrig mere at blive nedstyrtet, dersom blot de menigheder, der kalder sig efter mit navn, var villige til at 
høre min røst. 
 
101:76 Og atter siger jeg jer, at det er min vilje, at de, som er blevet fordrevet af fjenderne, skal blive ved 
med at søge om erstatning og vederlag af dem, der er sat til at styre og har myndighed over jer, 
 
101:77 ifølge dette folks grundlov og andre love, som jeg har ladet dem indføre, og som bør stå ved magt 
for at beskytte alle menneskers ret efter retfærdige og hellige grundsætninger, 
 
101:78 så enhver må kunne handle både med hensyn til lære og grundsætninger med henblik på 
fremtiden ifølge den handlefrihed, jeg har givet ham, og enhver være ansvarlig for sine egne synder på 
dommens dag. 
 
101:79 Derfor er det ikke ret, at noget menneske skal være i trældom under en anden. 
 
101:80 Og i denne hensigt gav jeg dette lands grundlov gennem vise mænd, som jeg oprejste i dette 
øjemed, og befriede landet ved blodsudgydelse. 
 



101:81 Hvormed skal jeg nu ligne Zions børn?  Jeg vil ligne dem ved kvinden i lignelsen om enken og 
den uretfærdige dommer -- thi mennesket skulle altid bede og aldrig blive træt -- som siger: 
 
101:82 Der var i en by en dommer, som ikke frygtede Gud og ikke agtede noget menneske. 
 
101:83 Og der var en enke i den samme by, og hun kom til ham og sagde:  Skaf mig ret over min 
modpart. 
 
101:84 Og længe ville han ikke.  Men derefter sagde han ved sig selv:  Om jeg end ikke frygter Gud, ej 
heller agter noget menneske, så vil jeg dog, da denne enke volder mig besvær, skaffe hende ret, for at 
hun ikke uophørligt skal komme og plage mig. 
 
101:85 Herved vil jeg ligne Zions børn. 
 
101:86 De skal forelægge deres klager for dommeren. 
 
101:87 Og om denne ikke vil høre dem, så skal de gå til guvernøren. 
 
101:88 Og om guvernøren ikke vil høre dem, så skal de bønfalde for præsidentens fødder. 
 
101:89 Og om præsidenten ikke vil høre dem, så skal Herren stå op og komme frem fra sit skjul og i sin 
vrede hjemsøge nationen, 
 
101:90 og i sit strenge mishag og i sin vældige vrede vil han til sin tid afskære disse ugudelige, utro og 
uretfærdige forvaltere og give dem deres del blandt hyklere og vantro 
 
101:91 i det yderste mørke, hvor der er gråd, jammer og tænders gnidsel. 
 
101:92 Bed derfor, at deres øren må blive åbnet for jeres råb, at jeg kan være nådig mod dem og ikke 
lade dette kommer over dem. 
 
101:93 Hvad jeg har sagt jer må ske, at alle mennesker må være uden undskyldning; 
 
101:94 at vise mænd og regenter må høre og forstå, hvad de aldrig har tænkt på, 
 
101:95 at jeg må blive ved med at gøre min gerning, min underfulde gerning, og fuldbyrde mit værk, mit 
underfulde værk, og at mennesker må kunne skelne mellem de retfærdige og ugudelige, siger jeres Gud. 
 
101:96 Og atter siger jeg jer, at det er imod min befaling og min vilje, at min tjener Sidney Gilbert sælger 
mit forrådshus, som jeg har bestemt til mit folk, til mine fjender. 
 
101:97 Lad ikke det, som jeg har udkåret, blive besmittet af mine fjender med deres samtykke, som 
kalder sig efter mit navn. 
 
101:98 Thi dette er en meget stor og grov synd mod mig og mit folk på grund af de ting, som jeg har 
besluttet, og som snart skal ramme nationerne. 
 
101:99 Derfor er det min vilje, at mit folk skal fordre og fastholde deres krav på det, som jeg har tildelt 
dem, selv om de ikke skulle få lov til at bo derpå. 
 
101:100 Dog siger jeg ikke, at de ikke skal bo derpå.  Thi dersom de bærer sådanne frugter og gør 
sådanne gerninger, der er mit rige værdige, skal de bo derpå. 
 
101:101 De skal bygge, og ingen anden skal arve det; de skal plante vingårde og selv nyde frugten.  
Amen. 
 



AFSNIT 102 
 
Referat af organiseringen af det første højråd i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Kirtland, Ohio, 
den 17. februar 1834. 
 
102:1 I dag samledes ifølge modtagen åbenbaring et almindeligt råd, bestående af fireogtyve 
højpræster, i Joseph Smiths hus og begyndte at organisere Kristi Kirkes højråd, som skulle bestå af tolv 
højpræster og en eller tre præsidenter, alt efter omstændighederne. 
 
102:2 Højrådet indstiftedes gennem åbenbaring for at bilægge vigtige sager, der muligvis kunne opstå i 
Kirken, og som ikke kunne bilægges af Kirken eller biskoppens råd til parternes tilfredshed. 
 
102:3 Joseph Smith jun., Sidney Rigdon og Frederick G. Williams blev ved afstemning indenfor rådet 
anerkendt som præsidenter, og højpræsterne Joseph Smith sen., John Smith, Joseph Coe, John 
Johnson, Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Orson Hyde, 
Sylvester Smith og Luke Johnson blev af rådet enstemmigt valgt til at udgøre Kirkens permanente råd. 
 
102:4 De ovennævnte rådsmedlemmer blev da spurgt, om de var villige til at modtage hvervet og 
handle i embedet i overensstemmelse med himlens love, hvortil de alle svarede, at de ville modtage 
hvervet og varetage embedet efter den nåde, som Gud ville forlene dem med. 
 
102:5 Antallet, hvoraf den forsamling bestod, som på Kirkens vegne stemte og indsatte de ovennævnte 
rådsmedlemmer, var treogfyrre, nemlig ni højpræster, sytten ældster, fire præster og tretten medlemmer. 
 
102:6 Det vedtoges, at højrådet ikke kan fatte nogen gyldig beslutning, uden at mindst syv af de 
ovennævnte rådsmedlemmer eller deres på lovlig vis valgte efterfølgere er til stede. 
 
102:7 Disse skal kunne tilkalde andre højpræster, som de anser for værdige og egnede til at udfylde 
fraværende rådsmedlemmers plads. 
 
102:8 Følgende blev vedtaget:  Når nogen af ovennævnte rådsmedlemmers plads bliver ledig ved 
indehaverens død, afsættelse på grund af overtrædelse eller ved flytning udenfor grænserne af denne 
kirkeforvaltnings område, skal den udfyldes ved præsidentens eller præsidenternes udnævnelse og 
godkendes ved afstemning i et almindeligt råd af højpræster, som bliver sammenkaldt i den hensigt at 
handle på Kirkens vegne. 
 
102:9 Kirkens præsident, som også er rådets præsident, udnævnes gennem åbenbaring og godkendes 
i sit embede ved afstemning i Kirken. 
 
102:10 Og på grund af embedets værdighed bør han præsidere over Kirkens råd; og det er hans ret at 
have to andre præsidenter til at bistå sig, som er udpeget på samme måde som han. 
 
102:11 Men om en eller begge to, som er blevet udset til at bistå ham, er fraværende, kan han præsidere 
i rådet uden en hjælper.  Og dersom han er fraværende, kan de andre præsidenter, begge eller den ene, 
præsidere i hans sted. 
 
102:12 Når et højråd i Kristi Kirke er blevet organiseret efter foregående mønster, da skal de tolv 
rådsmedlemmer kaste lod om deres numre for at bestemme, hvem af de tolv, der skal tale først, 
begyndende med nummer et og så fremdeles til nummer tolv. 
 
102:13 Når dette råd samles for at behandle en sag, skal de tolv rådsmedlemmer overveje, om det er en 
vanskelig sag eller ej; om det ikke er en vanskelig sag, skal blot to af rådet udtale sig derom efter 
ovenstående form. 
 
102:14 Men dersom sagen anses for at være vanskelig, skal fire udtale sig, og hvis den er meget 
vanskelig, seks; men i intet tilfælde skal mere end seks udses til at tale. 



 
102:15 Den anklagede skal i alle tilfælde have halvdelen af rådet på sin side for at forebygge 
forulempning eller uretfærdighed. 
 
102:16 Og de medlemmer af rådet, der er bestemt til at tale, skal fremstille sagen i dens sande lys, efter 
at vidneudsagnene er blevet prøvet, og enhver skal sige det, der er ret og rimeligt. 
 
102:17 De rådsmedlemmer, der trækker de lige numre, 2, 4, 6.  8, 10, 12, skal stå op og forsvare den 
anklagede og forebygge forulempning eller uretfærdighed. 
 
102:18 I alle tilfælde skal både anklageren og den anklagede have ret til at tale sin sag for rådet, efter at 
vidnerne er blevet hørt og de af rådet, som er blevet udset til at tale, har afsluttet deres tale. 
 
102:19 Når vidnerne er blevet afhørt og rådsmedlemmerne, anklageren og den anklagede har talt, skal 
præsidenten afsige kendelsen efter den forståelse, han har dannet sig om sagen og opfordre de tolv 
rådsmedlemmer til at sanktionere den ved afstemning. 
 
102:20 Men om de øvrige af rådet, som ikke har talt -- eller nogen af dem i det hele taget -- efter med 
upartiskhed at have påhørt vidnerne og talerne, opdager nogen fejl i præsidentens kendelse, kan de 
tilkendegive dette og få sagen genoptaget. 
 
102:21 Og dersom der bliver kastet mere lys over sagen efter en omhyggelig ny gennemgang af den, 
skal kendelsen forandres i overensstemmelse dermed. 
 
102:22 Men dersom der ikke fremkommer noget nyt i sagen, så skal den første kendelse stå ved magt, 
idet rådets flertal har ret til at afgøre samme. 
 
102:23 Om der skal opstå vanskeligheder angående lære eller grundsætninger, og der ikke findes 
skrevet nok derom til at gøre sagen klar for rådet, kan præsidenten spørge Herren og få hans vilje at vide 
gennem åbenbaring. 
 
102:24 Højpræsterne kan, når de er ude, sammenkalde og organisere højråd efter foregående mønster 
til at bilægge stridigheder, når en eller begge parter forlanger det. 
 
102:25 Og et sådant råd af højpræster skal have ret til at udpege en af deres egne til at føre præsidiet i 
rådet i et sådant tilfælde. 
 
102:26 Det påhviler dette råd øjeblikkeligt at sende en afskrift af forhandlingerne sammen med en 
fuldstændig redegørelse for vidneudsagnene tilligemed rådets kendelse til højrådet på det sted, hvor 
Kirkens første præsidentskab har sit sæde. 
 
102:27 Om en eller begge parter skulle være utilfreds med nævnte råds kendelse, kan de appellere til 
højrådet på det sted, hvor Kirkens første præsidentskab har sæde og få sagen gennemgået påny, og den 
skal da behandles efter foregående mønster, som om der ikke var faldet nogen kendelse. 
 
102:28 Dette råd af højpræster ude bør kun sammenkaldes i de vanskeligste sager angående Kirkens 
anliggender.  Det kan ikke sammenkaldes på grund af små og almindelige sager. 
 
102:29 De omrejsende eller faste højpræster på fremmede steder skal kunne afgøre, om det er 
nødvendigt at sammenkalde et sådant råd eller ej. 
 
102:30 Der skelnes mellem de rejsende højpræsters kendelser og dem, der afsiges af det rejsende 
højråd, som består af de tolv apostle. 
 
102:31 Førstnævntes kendelse kan appelleres, medens sidstnævntes er inappellabel. 
 



102:32 De sidstnævnte kan kun drages til ansvar for Kirkens generalautoriteter i tilfælde af overtrædelse. 
 
102:33 Det blev besluttet, at præsidenten eller præsidenterne, hvor Kirkens første præsidentskab har 
sæde, skal have myndighed til at bestemme, om en sådan sag, der appelleres, er berettiget til at blive 
genoptaget, efter at de har undersøgt kæremålet og de vidneudsagn og erklæringer, der ledsager det. 
 
102:34 De tolv rådsmedlemmer gav sig derefter til at kaste lod for at bestemme den rækkefølge, i hvilken 
de skulle tale.  Resultatet blev følgende:  1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke 
Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, 
Joseph Smith sen.; 11, John Smith; 12, Martin Harris.  Mødet afsluttedes med bøn.   
 
Oliver Cowdery Orson Hyde sekretærer. 
 

AFSNIT 103 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834.  Som forklaring 
på usædvanlige navne, se overskriften til afsnit 78. 
 
103:1 Sandelig siger jeg jer, mine venner:  Se, jeg vil give jer en åbenbaring og en befaling, for at I må 
vide, hvorledes I skal forholde jer i udførelsen af jeres pligter med henblik på deres brødres frelse, som er 
spredt i Zions land, 
 
103:2 fordrevet og slaget ved mine fjender, over hvilke jeg skal udgyde min vrede over al måde i min 
egen bestemte tid. 
 
103:3 Thi hidtil har jeg tålt dem for at lade dem opfylde deres ugudeligheds mål, så deres bæger måtte 
blive fuldt, 
 
103:4 og for at de, som kalder sig efter mit navn, måtte blive tugtet en kort tid med en hård og alvorlig 
tugtelse, fordi de ikke ville adlyde de bud og befalinger, som jeg gav dem. 
 
103:5 Men sandelig siger jeg jer, at jeg har fattet en beslutning, som skal komme mit folk tilgode, 
såfremt de fra denne stund af giver agt på det råd, som jeg, Herren, deres Gud, giver dem. 
 
103:6 Se, de skal fra denne stund begynde at få overhånd over mine fjender, thi jeg har besluttet det. 
 
103:7 Og når de hører og overholder alle disse ord, som jeg, Herren, deres Gud, skal tale til dem, så 
skal de aldrig ophøre med at have overhånd, førend verdens riger er lagt under mine fødder, og jorden er 
givet de hellige til besiddelse fra evighed til evighed. 
 
103:8 Men om de ikke holder mine bud og ikke hører og efterlever alle mine ord, skal verdens riger få 
overhånd over dem. 
 
103:9 Thi de var sat til at være et lys for verden og menneskenes frelsere. 
 
103:10 Og om de ikke er menneskers frelsere, er de som saltet, der har mistet sin kraft og derefter ikke 
duer til andet end at kastes ud og nedtrædes af menneskene. 
 
103:11 Men sandelig siger jeg jer:  Jeg har besluttet, at jeres brødre, som er spredt, skal vende tilbage til 
deres arveland og opbygge Zions øde steder. 
 
103:12 Thi efter megen trængsel kommer velsignelsen, som jeg har sagt jer i en tidligere befaling. 
 
103:13 Se, dette er velsignelsen, som jeg har lovet jer efter jeres og jeres brødres trængsler:  Jeres og 
jeres brødres forløsning, nemlig deres genindsættelse i Zions land, der skal opbygges og aldrig mere 
omstyrtes. 



 
103:14 Men dersom de besmitter deres arv, skal de nedstyrtes; thi jeg vil ikke skåne dem, dersom de 
besmitter deres arv. 
 
103:15 Se, jeg siger jer, at Zion må forløses med magt. 
 
103:16 Derfor vil jeg oprejse mit folk en mand, der skal føre dem, ligesom Moses førte Israels bøn. 
 
103:17 Thi I er Israels børn og af Abrahams sæd, og I skal blive ført ud af trældom med magt og ved en 
udstrakt arm. 
 
103:18 Og som jeres fædre blev ført i begyndelsen, således skal Zions forløsning ske. 
 
103:19 Vær derfor ikke forsagt; thi jeg siger ikke til jer, som jeg sagde til jeres fædre:  Min engel skal gå 
foran jer, men ikke min egen herlighed. 
 
103:20 Men til jer siger jeg:  Mine engle skal gå foran jer, og ligeså jeg, og med tiden skal I eje det 
velsignede land. 
 
103:21 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) er den mand, ved 
hvem jeg lignede den tjener, til hvem vingårdens herre talte i den lignelse, jeg gav jer. 
 
103:22 Derfor skal min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) sige til styrken i mit hus, mine unge mænd 
og de midaldrende:  Saml jer i Zions land, i det land, som jeg har købt for penge, der er helliget mig. 
 
103:23 Og alle menighederne skal sende forstandige mænd med penge og købe jord, som jeg har 
befalet dem. 
 
103:24 Og dersom mine fjender kommer mod jer for at fordrive jer fra mit velsignede land, som jeg har 
helliget til at være Zions land, da skal I, uddrevet af jeres eget land, efter de vidnesbyrd, I har fremført 
imod dem, forbande dem. 
 
103:25 Og hvem I forbander, vil jeg forbande, og I skal hævne mig på mine fjender. 
 
103:26 Og jeg er med jer, når I hævner mig på mine fjender indtil tredie og fjerde led af dem, som hader 
mig. 
 
103:27 Lad ingen være bange for at miste sit liv for min skyld; thi den, som mister sit liv for min skyld, 
skal finde det igen. 
 
103:28 Og den, der ikke vil give sit liv for min skyld, er ikke min discipel. 
 
103:29 Det er min vilje, at min tjener Sidney Rigdon skal opløfte sin røst i forsamlingerne i de østlige 
lande og berede menighederne til at udføre de befalinger, som jeg har givet dem angående Zions 
genoprettelse og forløsning. 
 
103:30 Det er min vilje, at min tjener Parley P. Pratt og min tjener Lyman Wight ikke skal vende tilbage til 
deres brødres land, førend de har dannet rejseselskaber bestående af ti, tyve, halvtredsindstyve eller 
hundrede, til de har nået et antal af fem hundrede af mit hus' styrke, som skulle drage op til Zions land. 
 
103:31 Se, dette er min vilje.  Bed, og I skal få; men menneskene gør ikke altid min vilje. 
 
103:32 Dersom I derfor ikke kan samle fem hundrede, søg da med flid, så I måske kan samle tre 
hundrede. 
 
103:33 Og dersom I ikke kan samle tre hundrede, søg da med flid, så I måske kan samle et hundrede. 



 
103:34 Men sandelig siger jeg jer:  Jeg giver jer den befaling, at I ikke skal drage op til Zions land, førend 
I har samlet et hundrede af mit hus' styrke til at rejse med jer til Zions land. 
 
103:35 Derfor, som jeg har sagt jer, bed, og I skal få.  Bed alvorligt, så skal min tjener Baurak Ale 
(Joseph Smith jun.) måske gå med jer og præsidere i mit folks midte og organisere mit rige i det indviede 
land og grundfæste Zions børn efter de love og befalinger, som er og fremdeles skal gives jer. 
 
103:36 Og I skal få sejr og ære gennem jeres flid, trofasthed og troens bønner. 
 
103:37 Min tjener Parley P. Pratt skal rejse med min tjener Joseph Smith jun. 
 
103:38 Min tjener Lyman Wigth skal rejse med min tjener Sidney Rigdon. 
 
103:39 Min tjener Hyrum Smith skal rejse med min tjener Frederick G. Williams. 
 
103:40 Min tjener Orson Hyde skal rejse med min tjener Orson Pratt, hvorhen min tjener Joseph Smith 
jun.  råder dem, for at tilvejebringe opfyldelsen af disse befalinger som jeg har givet jer, og overlad det 
øvrige i mine hænder.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 104 
 
Åbenbaring, givet til Enok (Joseph Smith jun.) den 23. april 1834 angående den forenede orden, eller 
Kirkens orden, til gavn for de fattige.  Foranledningen dertil gav en rådsforsamling af Det Første 
Præsidentskab og andre højpræster, hvori den presserende nød, folket befandt sig i, blev berørt.  
Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til afsnit 78. 
 
104:1 Sandelig siger jeg jer, mine venner:  Jeg giver jer råd og bud angående al ejendom, som tilhører 
den orden, jeg befalede jer at oprette og organisere, og som skulle være en forenet og evig orden til gavn 
for min kirke og til frelse for menneskene, indtil jeg kommer, 
 
104:2 med det urokkelige og uforanderlige løfte, at om de, som modtog befalingen, var trofaste, skulle 
de blive velsignet med utallige velsignelser. 
 
104:3 Men er de ikke trofaste, kommer de forbandelsen nær. 
 
104:4 Derfor, eftersom nogle af mine tjenere ikke har holdt befalingen, men har brudt pagten ved 
gerrighed og med forstilte ord, har jeg forbandet dem med en hård og svær forbandelse, 
 
104:5 thi jeg, Herren, har besluttet i mit hjerte, at om nogen, som tilhører denne orden, gribes i 
overtrædelse eller med andre ord bryder den pagt, som I er bundet til, skal han blive forbandet, medens 
han lever, og blive nedtrådt af hvem jeg vil. 
 
104:6 Thi jeg, Herren, lader mig ikke spotte i disse ting. 
 
104:7 Og alt dette for at ikke den uskyldige blandt jer skal fordømmes sammen med den uretfærdige, 
og de skyldige blandt jer ikke undfly; thi jeg, Herren, har lovet jer en herligheds krone ved min højre hånd. 
 
104:8 Derfor kan I ikke undfly min vrede, medens I lever, dersom I findes som overtrædere. 
 
104:9 Om I bliver udelukket på grund af overtrædelse, så kan I ikke undgå at blive plaget af Satan indtil 
forløsningens dag. 
 
104:10 Og nu giver jeg jer magt fra selve denne stund, at om nogen af jer, som tilhører denne orden, 
bliver grebet i overtrædelse og ikke omvender sig fra det onde, skal I overlevere ham til Satans tugtelse, 
og han skal ikke have magt til at gøre noget ondt. 



 
104:11 Det er i overensstemmelse med min visdom; derfor giver jeg jer den befaling, at I organiserer jer 
og anviser enhver sit at forvalte, 
 
104:12 så enhver kan aflægge regnskab for mig over den forvaltning, som jeg har overdraget ham. 
 
104:13 Thi det er nødvendigt, at jeg, Herren, gør enhver ansvarlig, som er forvalter over de jordiske 
goder, jeg har skabt og beredt for mine skabninger. 
 
104:14 Jeg, Herren, udspændte himlene og byggede jorden som mine hænders værk; og alle ting deri er 
mine. 
 
104:15 Og det er min hensigt at sørge for mine hellige; thi alle ting er mine. 
 
104:16 Dog skal det ske på min egen måde, og se, på denne måde har jeg, Herren, besluttet at sørge for 
mine hellige, ved at de fattige må ophøjes derigennem, at de rige bliver ydmyge. 
 
104:17 Thi jorden er fuld, og der er nok, ja, i overflod.  Jeg har beredt alle ting og givet menneskenes 
børn deres handlefrihed. 
 
104:18 Om nogen derfor tager af den overflod, som jeg har beredt, og ikke giver sin del deraf til de fattige 
og trængende efter evangeliets lov, skal han opløfte sine øjne i helvede i pine sammen med de 
ugudelige. 
 
104:19 Og nu, sandelig siger jeg jer angående ordenens formue. 
 
104:20 Min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) skal have det sted, hvor han nu bor og Tahhanespladsen 
(garveriet) under sin forvaltning og som hjælp, medens han arbejder i min vingård, som jeg vil og befaler 
ham. 
 
104:21 Og lad alt blive gjort i overensstemmelse med denne ordens råd efter fælles samtykke eller 
afstemning i rådet, som har hjemsted i Shinehahs land (Kirtland). 
 
104:22 Denne forvaltning og denne velsignelse giver jeg, Herren, min tjener Pelagoram (Sidney Rigdon) 
som en velsignelse over ham og hans efterkommere efter ham. 
 
104:23 Og jeg vil mangfoldiggøre velsignelserne over ham, om han er ydmyg for mig. 
 
104:24 Og videre skal min tjener Mahemson (Martin Harris) have det jordstykke under sin forvaltning, 
som min tjener Zombre (John Johnson) fik i bytte for sin forrige arv.  Han skal have det og hans 
efterkommere efter ham. 
 
104:25 Og om han er trofast, vil jeg mangfoldiggøre velsignelserne over ham og hans efterkommere efter 
ham. 
 
104:26 Min tjener Mahemson (Martin Harris) skal anvende sine penge til mit ords forkyndelse efter 
anvisning af min tjener Gazelam (Joseph Smith jun.). 
 
104:27 Og videre skal min tjener Shederlaomach (Frederick G. Williams) have den plads, hvorpå han nu 
bor. 
 
104:28 Min tjener Olihah (Oliver Cowdery) skal have det stykke jord, der ligger ved siden af det hus, som 
skal være Laneshinehuset (trykkeriet), og som er byggeplads nummer et og også den plads, hvorpå hans 
fader bor. 
 



104:29 Og mine tjenere Shederlaomach (Frederick G. Williams) og Olihah (Oliver Cowdery) skal have 
Laneshinehuset (trykkeriet) med alt, hvad dertil hører. 
 
104:30 Dette skal være den forvaltning, der skal tildeles dem. 
 
104:31 Og om de er tro, se, da skal jeg velsigne dem og mangfoldiggøre velsignelser over dem. 
 
104:32 Dette er begyndelsen til den forvaltning, som jeg har bestemt for dem og deres efterkommere 
efter dem. 
 
104:33 Og om de er trofaste, vil jeg udgyde velsignelser over dem og deres efterkommere efter dem, ja, 
en mangfoldighed af velsignelser. 
 
104:34 Og videre skal min tjener Zombre (John Johnson) have det hus, han bebor, og arven, med 
undtagelse af den jord, der er beregnet at bygge mine huse på, og de grunde, der er blevet udvalgt af min 
tjener Olihah (Oliver Cowdery). 
 
104:35 Og om han er trofast, vil jeg mangfoldiggøre velsignelser over ham. 
 
104:36 Og det er min vilje, at han skal sælge de grunde, der er udlagt til at opføre mine helliges by på, 
eftersom det skal tilkendegives ham ved Åndens røst og efter denne ordens råd og røst. 
 
104:37 Dette er begyndelsen til den forvaltning, jeg har bestemt som en velsignelse for ham og hans 
efterkommere efter ham. 
 
104:38 Og om han er trofast, skal jeg fordoble hans velsignelsers mangfoldighed over ham. 
 
104:39 Og videre:  Min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) skal have det hus og det stykke, hvor han 
nu bor og den grund og bygning, hvor Ozondah (købmandsforretningen) ligger og ligeledes den grund, 
der ligger på hjørnet syd for Ozondah (købmandsforretningen) samt den grund, hvor Shule 
(potaskefabrikken) ligger. 
 
104:40 Alt dette har jeg udset min tjener Ahashdah (Newel K. Whitney) til at forvalte.  Det skal være til 
velsignelse for ham og hans sæd efter ham, til gavn for Ozondah (købmandsforretningen) i min orden, 
som jeg har oprettet for min stav i landet Shinehah (Kirtland). 
 
104:41 Ja, sandelig, det er den forvaltning, som jeg har bestemt for min tjener Ahashdah (Newel K. 
Whitney), nemlig hele denne Ozondah (købmandsforretning) for ham og hans agent og hans sæd efter 
ham. 
 
104:42 Og om han er trofast i at holde mine bud, som jeg har givet ham, vil jeg mangfoldiggøre 
velsignelser over ham og hans sæd efter ham, ja, en mangfoldighed af velsignelser. 
 
104:43 Og videre skal min tjener Gazelam (Joseph Smith jun.) have den del, der er udlagt til opførelse af 
mit hus, som er fyrretyve roder langt og tolv bredt, og ligeledes den arvedel, hans fader nu bor på. 
 
104:44 Og dette er begyndelsen til den forvaltning, jeg har udset ham til, som en velsignelse for ham og 
hans fader. 
 
104:45 Thi se, jeg har reserveret en besiddelse for hans fader til dennes underhold; derfor skal han 
betragtes som hørende til min tjener Gazelams (Joseph Smith jun.) hus. 
 
104:46 Og jeg vil fordoble velsignelserne over min tjener Gazelams (Joseph Smith jun.) hus, dersom han 
er trofast, ja, en mangfoldighed af velsignelser. 
 



104:47 Og nu giver jeg jer en befaling angående Zion, at I ikke mere skal stå i forbindelse med jeres 
brødre i Zion som een forenet orden.  Blot på denne måde: 
 
104:48 Efter at I er organiseret, skal I kalde jer:  Zions stavs forenede orden i byen Shinehah (Kirtland).  
Efter at jeres brødre er organiseret, skal de kaldes Zions bys forenede orden. 
 
104:49 Og de skal organiseres i deres eget navn og drive deres forretning i deres eget navn. 
 
104:50 Og I skal drive jeres forretning i eget navn. 
 
104:51 Dette har jeg befalet jer at gøre til jeres frelse og ligeledes til deres frelse som følge af deres 
uddrivelse og det, der skal komme. 
 
104:52 Da pagterne er blevet brudt gennem overtrædelse, gerrighed og forstilte ord, 
 
104:53 er forbindelsen med jeres brødre i den forenede orden blevet opløst, så I ikke står i forbindelse 
med dem længere end til denne stund, blot på denne måde, som jeg allerede har sagt, at I skal bevilge 
dem lån, som denne orden i rådet bliver enige om, eftersom omstændighederne tillader og rådets 
stemme forordner. 
 
104:54 Og videre giver jeg jer en befaling angående jeres forvaltning, som jeg har givet jer: 
 
104:55 Se, alt dette ejer jeg, ellers er jeres tro forgæves, og I er hyklere og har brudt de pagter, som I har 
indgået med mig. 
 
104:56 Og om ejendelene er mine, da er I forvaltere.  Ellers er I ikke forvaltere. 
 
104:57 Men sandelig siger jeg jer:  Jeg har bestemt jer til at være forvaltere over mit hus, ja, virkelige 
forvaltere. 
 
104:58 Og af denne grund har jeg befalet jer at organisere jer og at shinelah (trykke) mine ord, skriftens 
fylde, såvel som de åbenbaringer, jeg har givet jer, og som jeg herefter vil give jer fra tid til anden, 
 
104:59 i den hensigt at opbygge min kirke og mit rige på jorden og at forberede mit folk til den tid, da jeg 
skal bo blandt dem, hvilken tid er nær. 
 
104:60 Og I skal indrette jer et skatkammer og hellige det til mit navn. 
 
104:61 Og I skal udvælge en af jer til at forvalte skatkammeret, og han skal ordineres dertil. 
 
104:62 Og skatkammeret skal forsegles, og alle de hellige ting skal indleveres til skatkammeret, og ingen 
af jer skal kalde det sit eget, ej heller nogen del deraf, thi det skal tilhøre jer alle i fællesskab. 
 
104:63 Og jeg giver jer det fra denne stund af.  Se nu til, at I går og røgter den forvaltning, som jeg har 
givet jer med undtagelse af de hellige ting, som skal bruges til shinelane (trykning) af de hellige ting, som 
jeg har sagt. 
 
104:64 Og hvad de hellige ting indbringer, skal opbevares i skatkammeret, og der skal være et segl 
derpå, og det skal ikke bruges eller tages ud af skatkammeret af nogen, ej heller skal seglet, der trykkes 
derpå, brydes, uden efter ordenens beslutning eller befaling. 
 
104:65 Og således skal I opbevare indkomsterne af de hellige ting i skatkammeret til hellige og høje 
formål. 
 
104:66 Og dette skal kaldes Herrens hellige skatkammer.  Og det skal være forseglet for at være helliget 
og indviet til Herren. 



 
104:67 Og der skal indrettes et andet skatkammer og vælges en skatmester til at føre tilsyn med det, og 
der skal sættes et segl derpå. 
 
104:68 Og alle penge, som I modtager gennem jeres forvaltning ved at forbedre ejendommene, jeg har 
overdraget jer, det være sig huse, jord, kvæg og alle andre ting -- undtagen de hellige skrifter, som jeg 
har forbeholdt mig i hellige øjemed -- skal lægges i skatkammeret så hurtigt, I modtager penge, 
hundrede, halvtreds, tyve, ti eller fem. 
 
104:69 Eller med andre ord, om nogen af jer får fem talenter (dollars), så skal han lægge dem i kassen, 
eller om han modtager ti, tyve, halvtreds eller hundrede, skal han gøre det samme. 
 
104:70 Og ingen af jer skal sige, at det er hans eget; thi det skal ikke kaldes hans, ej heller nogen del 
deraf. 
 
104:71 Og intet deraf skal bruges eller tages ud af skatkammeret uden ved ordenens beslutning og 
fælles samtykke. 
 
104:72 Og dette skal være ordenens enstemmige beslutning:  Om nogen siger til skatmesteren:  Jeg 
behøver dette til hjælp i min forvaltning; 
 
104:73 om det er fem talenter (dollars) eller ti talenter eller tyve eller halvtredsindstyve eller hundrede, 
skal skatmesteren give ham den sum, han forlanger til hjælp i sin forvaltning, 
 
104:74 indtil han findes at være en overtræder, og det bliver tydeligt bevist for ordenens råd, at han er en 
utro og uklog forvalter. 
 
104:75 Men så længe hans forhold er i orden og han er tro og klog i sin forvaltning, skal det være 
skatmesteren et tegn til ikke at give ham afslag. 
 
104:76 Men i tilfælde af overtrædelse skal skatmesteren underkaste sig ordenens råd og beslutning. 
 
104:77 Og viser skatmesteren sig ikke at være en tro og klog forvalter, skal han underkastes rådets og 
ordenens beslutning og afsættes fra sit embede, og en anden skal indsættes i hans sted. 
 
104:78 Og atter, sandelig siger jeg jer angående jeres gæld:  Se, det er min vilje, at I betaler alt, hvad I 
skylder. 
 
104:79 Og det er min vilje, at I skal ydmyge jer for mig og få denne velsignelse gennem jeres flid, 
ydmyghed og troens bøn. 
 
104:80 Og dersom I er flittige og ydmyge og øver jer i troens bøn, se, da vil jeg formilde deres hjerter, 
hvem I er i gæld til , indtil jeg sender jer midler til jeres befrielse. 
 
104:81 Skriv derfor så hurtigt som muligt til Cainhannoch (New York) og skriv, hvad min Ånd dikterer jer, 
så skal jeg formilde deres hjerter, hvem I er i gæld til, så de ikke skal tænke på at tilføje jer lidelser. 
 
104:82 Og dersom I er ydmyge og trofaste og påkalder mit havn, så vil jeg give jer sejr. 
 
104:83 Jeg giver jer det løfte, at I denne gang skal blive udfriet af jeres trældom. 
 
104:84 Om I får lejlighed til at låne penge, hundreder eller tusinder, indtil I har lånt nok til at udfri jer af 
trældom, så har I lov dertil. 
 
104:85 Og I kan pantsætte de ejendomme, som jeg har givet jer i hænde, for denne ene gang, ved at 
underskrive med jeres navne efter fælles overenskomst eller på anden måde som I finder det for godt. 



 
104:86 Jeg giver tilladelse dertil denne gang, og dersom I går i gang med at gøre det, som jeg har 
forelagt jer i overensstemmelse med mine befalinger, så er alt dette mit, og I er mine forvaltere, og 
mesteren vil ikke tillade, at hans hus nedbrydes.  Amen. 
 

AFSNIT 105 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834.  
Pøbelens voldshandlinger mod de hellige i Missouri havde taget til; organiserede pøbelhobe fra 
forskellige amter havde erklæret, at de ville udrydde de hellige.  Profeten var kommet fra Kirtland i 
spidsen for en lille skare, kendt under navnet Zions lejr, for at uddele klæder og levnedsmidler.  Medens 
denne lille skare lå i lejr ved Fishing River, fik profeten denne åbenbaring.  Se History of the Church, bind 
1, kapitel 5 til 8 inkl.  Forklaringen på de usædvanlige navne findes i overskriften til det 78. afsnit. 
 
105:1 Sandelig siger jeg jer, som er samlet for at lære min vilje angående mit arme folks forløsning. 
 
105:2 Se, jeg siger jer, var det ikke for mit folks overtrædelsers skyld -- jeg taler om Kirken og ikke om 
de enkelte medlemmer -- så kunne de allerede nu have været forløst. 
 
105:3 Men se, de har ikke lært at være lydige mod det, som jeg forlangte af dem, men er fulde af al 
slags ondt, giver ikke de fattige og lidende af deres midler, som det sømmer sig for hellige. 
 
105:4 De er ikke forenede efter den forening, som det celestiale riges lov fordrer. 
 
105:5 Og Zion skal ikke blive opbygget uden efter de grundsætninger, som udgør det celestiale riges 
lov, ellers kan jeg ikke tage hende til mig. 
 
105:6 Mit folk må tugtes, til det har lært lydighed, gennem lidelser, om så skulle være. 
 
105:7 Jeg taler ikke om dem, som er udvalgt til at vejlede mit folk og som er de første ældster i min 
kirke; thi de er ikke alle under denne fordømmelse. 
 
105:8 Men jeg taler om mine menigheder ude omkring.  Der findes mange, som vil sige:  Hvor er deres 
Gud?  Se, han vil befri dem af deres trængsel, ellers vil vi ikke drage til Zion, men beholde vore penge. 
 
105:9 Derfor er det nødvendigt, på grund af mit folks overtrædelse, at mine ældster venter en liden tid 
med at forløse Zion, 
 
105:10 så de selv kan blive bedre forberedt og mit folk blive mere fuldkomment undervist, samle erfaring 
og mere fuldkomment forstå deres pligter og vide, hvad jeg fordrer af dem. 
 
105:11 Og dette kan ikke ske, førend mine ældster er blevet udrustet med kraft fra det høje. 
 
105:12 Thi se, jeg har en stor gave og velsignelse i beredskab, som skal udøses over dem, om de er 
trofaste og forbliver i ydmyghed for mig. 
 
105:13 Derfor er det nødvendigt, at mine ældster venter en liden tid med Zions forløsning. 
 
105:14 Thi se, jeg fordrer ikke af dem, at de skal føre Zions krige; for, som jeg sagde i en tidligere 
befaling, således vi jeg opfylde det:  Jeg vil føre jeres krige. 
 
105:15 Se, jeg har udsendt fordærveren til at fordærve og ødelægge mine fjender, og om ikke mange år 
skal de ikke findes til at besmitte min arv og bespotte mit navn i det land, som jeg har indviet til mine 
helliges indsamling. 
 



105:16 Se, jeg har befalet min tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) at sige til styrken i mit hus, mine 
krigere, mine unge mænd og de midaldrende, at de skal samle sig og befri mit folk, omstyrte mine 
fjenders tårne og forjage deres vægtere. 
 
105:17 Men mit hus' styrke har ikke lyttet til mine ord. 
 
105:18 Men eftersom der er nogle, der har lyttet til mine ord, har jeg beredt dem en gave og en 
velsignelse, dersom de forbliver trofaste. 
 
105:19 Jeg har hørt deres bønner og vil modtage deres offer.  Dog har jeg ladet dem komme hertil for at 
prøve deres tro. 
 
105:20 Og nu, sandelig siger jeg jer:  Jeg giver jer denne befaling, at så mange, som er kommet herop 
og kan blive i omegnen, skal blive. 
 
105:21 Og de, der ikke kan blive, som har familie i de østlige dele, skal blive en liden tid, såfremt min 
tjener Joseph bestemmer det. 
 
105:22 Thi jeg vil give ham råd angående denne sag, og alt, hvad han bestemmer for dem, skal opfyldes. 
 
105:23 Og hele mit folk, som bor i egnene rundt omkring, skal være trofast, bede meget og være ydmygt 
for mig og ikke åbenbare noget af det, som jeg har åbenbaret for det, førend jeg finder det klogt at 
åbenbare det. 
 
105:24 Tal ikke om dommen, ros jer ej heller af tro eller kraftige gerninger, men saml jer med forsigtighed 
på eet sted, så meget det lader sig gøre uden at såre folkets følelser. 
 
105:25 Og se, jeg vil give jer gunst og nåde i deres øjne, så I kan hvile i fred og tryghed, medens I siger 
til folket:  Øv ret og retfærdighed mod os efter loven og gør os den uret god igen. 
 
105:26 Nu se, jeg siger jer, mine venner, at således kan I finde nåde for folkets øjne, indtil Israels hær 
bliver meget stor. 
 
105:27 Og jeg vi formilde folkets hjerte fra tid til anden, ligesom jeg gjorde med Faraos hjerte, indtil min 
tjener Baurak Ale (Joseph Smith jun.) og Baneemy (mine ældster), som jeg har udkåret, har fået tid til at 
samle styrken af mit hus sammen 
 
105:28 og til at sende forstandige mænd til at udføre det, som jeg har befalet angående opkøbet af al 
den jord i Jackson County, som kan fås, og ligeledes i egnene rundt omkring. 
 
105:29 Thi det er min vilje, at denne jord skal opkøbes, og mine hellige skal eje den, efter at den er købt, 
i overensstemmelse med den lov, jeg har givet om indvielsen. 
 
105:30 Og efter at denne jord er blevet købt, vil jeg holde Israels hære skyldfri, når de tager deres egen 
jord i besiddelse, den, som de tidligere har købt for penge, omstyrte mine fjenders tårne, som muligvis 
findes derpå, forjage vægterne og hævne mig på mine fjender indtil tredie og fjerde led af dem, som 
hader mig. 
 
105:31 Men lad min hær først blive meget stor og helliggør den for mig, at den må blive skøn som solen 
og klar som månen, at dens bannere må blive forfærdelige for alle nationer, 
 
105:32 så denne verdens riger må blive tvunget til at erkende, at Zions rige virkelig er vor Guds og hans 
Kristi rige; lad os derfor underkaste os dets love. 
 
105:33 Sandelig siger jeg jer:  Jeg vil, at min kirkes første ældster skal modtage deres begavelser fra det 
høje i mit hus, som jeg har befalet dem at bygge til mit navn i Kirtland. 



 
105:34 Og de befalinger, som jeg har givet angående Zion og dets love, skal udføres og fuldbyrdes, når 
Zion er forløst. 
 
105:35 Kaldelsens dag har været, nu er tiden kommet for udvælgelsen, og de, der er værdige, skal 
udvælges. 
 
105:36 Og det skal tilkendegives min tjener ved Åndens røst, hvem der er udvalgt, og de skal blive 
helliggjort. 
 
105:37 Og dersom de følger det råd, de får, så skal de om mange dage have magt til at udføre alt det, 
som henhører til Zion. 
 
105:38 Og atter siger jeg jer:  Søg efter fred, ikke blot med det folk, som har slået jer, men med alle 
mennesker. 
 
105:39 Rejs et fredsbanner og udsted en fredserklæring til jordens ender. 
 
105:40 Indgiv fredsforslag til dem, som har slået jer, efter Åndens røst, som er i jer, så skal alle ting virke 
til gode for jer. 
 
105:41 Vær derfor trofaste, og se, jeg er med jer indtil enden.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 106 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834. 
 
106:1 Det er min vilje, at min tjener Warren A. Cowdery skal kaldes og ordineres som præsiderende 
højpræst over min menighed i Freedom og egnen der omkring. 
 
106:2 Og han skal prædike mit evige evangelium og opløfte sin røst og advare folket, ikke blot der, hvor 
han selv bor, men også i de omliggende egne. 
 
106:3 Han skal vie hele sin tid til dette høje og hellige kald, som jeg nu giver ham og med flid søge 
himmeriges rige og dets retfærdighed, så skal alt andet tillægges ham; thi arbejderen er sin løn værd. 
 
106:4 Og videre siger jeg jer:  Herrens tilkommelse er nær, og den vil overraske verden som en tyv om 
natten. 
 
106:5 Omgjord derfor jeres lænder, at I kan være lysets børn, og da skal hin dag ikke overraske jer som 
en tyv. 
 
106:6 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Der var glæde i himlen, da min tjener Warren bøjede sig for mit 
scepter og løsgjorde sig for menneskenes underfundigheder. 
 
106:7 Derfor er min tjener Warren velsignet; thi jeg vil være ham nådig, og uagtet hans hjertes 
forfængelighed vil jeg dog ophøje ham, om han vil ydmyge sig for mig. 
 
106:8 Og jeg vil skænke ham nåde og frimodighed, så han må kunne bestå; og dersom han vedbliver at 
være et tro vidne og et lys for menigheden, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger.  Så ske 
det.  Amen. 
 

AFSNIT 107 
 
Åbenbaring om præstedømmet, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, dateret den 28. 
marts 1835.  Den dag trådte de tolvs råd sammen, og hver af dem bekendte sine personlige svagheder 



og ufuldkommenheder, lovede bedring og søgte Herren om videre vejledning.  De stod da i begreb med 
at rejse til de forskellige missionsmarker, hvortil de var blevet kaldet.  Se History of the Church, bind 2, 
side 209. 
 
107:1 Der findes i Kirken to præstedømmer, nemlig det melkisedekske og det aronske, som indbefatter 
det levitiske præstedømme. 
 
107:2 Det første kaldes det melkisedekske præstedømme, fordi Melkisedek var en sådan stor højpræst. 
 
107:3 Før hans tid kaldtes det det hellige præstedømme efter Guds Søns orden. 
 
107:4 Men af respekt eller ærbødighed for det højeste væsens navn og for at undgå at gentage hans 
navn for ofte, kaldte de, nemlig Kirken i fordums tid, dette præstedømme efter Melkisedek eller det 
melkisedekske præstedømme. 
 
107:5 Alle andre myndigheder og embeder i Kirken er tillæg til dette præstedømme. 
 
107:6 Men der findes to hovedafdelinger:  Den ene er det melkisedekske præstedømme, og den anden 
er det aronske eller det levitiske præstedømme. 
 
107:7 En ældstes embede falder ind under det melkisedekske præstedømme. 
 
107:8 Det melkisedekske præstedømme har ret til at føre præsidiet og har magt og myndighed over alle 
embeder i Kirken i alle tidsaldre og til at gøre tjeneste i åndelige ting. 
 
107:9 Præsidentskabet over dette højere præstedømme efter Melkisedeks orden har ret til at fungere i 
alle Kirkens embeder. 
 
107:10 Højpræsterne i præstedømmet efter Melkisedeks orden har ret til at fungere i deres eget kald 
under præsidentskabets ledelse og gøre tjeneste i åndelige ting og ligeledes i en ældstes, præsts (af den 
levitiske orden), lærers, diakons og medlems embede. 
 
107:11 Når der ikke er nogen højpræst til stede, har en ældste ret til at fungere i hans sted. 
 
107:12 Højpræsten og ældsten skal gøre tjeneste i det åndelige i overensstemmelse med Kirkens pagter 
og befalinger, og de har ret til at fungere i alle disse Kirkens embeder, når ingen højere myndighed er 
nærværende. 
 
107:13 Det andet præstedømme kaldes Arons præstedømme, fordi det blev overdraget Aron og hans 
sæd i alle slægtled. 
 
107:14 Det kaldes det mindre præstedømme, fordi det er et tillæg til det større eller melkisedekske, og 
har ret til at betjene i de ydre forordninger. 
 
107:15 Biskopperne præsiderer over dette præstedømme og har dets nøgler eller myndighed. 
 
107:16 Ingen har lovmæssig ret til dette embede eller til at indehave nøglerne til dette præstedømme, 
medmindre han er en bogstavelig efterkommer af Aron. 
 
107:17 Men da en højpræst af det melkisedekske præstedømme har myndighed til at beklæde alle de 
mindre embeder, så kan han også forvalte en biskops embede, når der ikke findes nogen bogstavelig 
efterkommer af Aron, forudsat at han kaldes, beskikkes og ordineres til denne myndighed under det 
melkisedekske præstedømmes præsidentskabs hænder. 
 
107:18 Det højere eller melkisedekske præstedømmes magt og myndighed består deri, at det har 
nøglerne til alle åndelige velsignelser i Kirken, 



 
107:19 og at det har ret til at modtage himmeriges riges hemmeligheder at se himlene åbnede, at have 
forbindelse med den Førstefødtes forsamling og menighed, at nyde Gud Faderens og Jesu Kristi, den 
nye pagts mæglers, fællesskab og nærværelse. 
 
107:20 Det mindre eller det aronske præstedømmes magt og myndighed består i besiddelsen af 
nøglerne til engles betjening, at tjene i de ydre forordninger, evangeliets bogstav, at forrette 
omvendelsens dåb til syndernes forladelse i overensstemmelse med pagterne og befalingerne. 
 
107:21 Det er nødvendigt, at der må findes præsidenter og præsiderende embedsmænd, der opstår af 
deres midte eller beskikkes af og iblandt dem, der er blevet ordineret til de forskellige embeder i disse to 
præstedømmer. 
 
107:22 Tre præsiderende højpræster af det melkisedekske præstedømme, valgt af samfundet og 
beskikket og ordineret til dette embede samt opholdt af Kirken ved tillid, tro og bøn, danner et kvorum, der 
præsiderer over Kirken. 
 
107:23 De tolv omrejsende rådgivere er kaldet til at være de tolv apostle eller særlige vidner om Kristi 
navn i hele verden, og heri adskiller de sig i deres kalds pligter fra andre embedsmænd i Kirken. 
 
107:24 Og de danner et kvorum, der har samme myndighed og magt som de tre før omtalte præsidenter. 
 
107:25 De halvfjerds er også kaldet til at prædike evangeliet og være særlige vidner for ikke-jøderne og 
for hele verden.  Og heri adskiller de sig i deres kalds pligter fra andre embedsmænd i Kirken. 
 
107:26 Og de danner et kvorum, der har samme myndighed og magt som de omtalte tolv særlige vidner 
eller apostle. 
 
107:27 Og enhver bestemmelse, som tages af disse kvorums, må være enstemmig, dvs.  at hvert 
medlem i hvert kvorum må være indforstået med dets beslutninger, om disse skal anses for gyldige og 
stå ved magt -- 
 
107:28 Et flertal kan danne et kvorum, når omstændighederne gør det umuligt, at det kan være 
anderledes -- 
 
107:29 Thi i modsat fald er deres beslutninger ikke berettigede til samme velsignelser, som ledsagede de 
beslutninger, som fordum fattedes af et kvorum af tre præsidenter, der var ordineret efter Melkisedeks 
orden, retfærdige og hellige mænd. 
 
107:30 De beslutninger, der tages af disse kvorums eller af et af dem, skal foretages i retfærdighed, i 
hellighed og hjertets ydmyghed, sagtmodighed og langmodighed, i tro og dyd og kundskab, 
mådeholdenhed, tålmodighed, gudfrygtighed, broderlig venlighed og kærlighed. 
 
107:31 Thi det er forjættet, at dersom dette findes hos dem i rigt mål, skal de ikke være ufrugtbare med 
henblik på kundskab om Herren. 
 
107:32 Men om nogen beslutning i disse råd fattes i uretfærdighed, så kan det fremlægges for en 
almindelig forsamling af de forskellige kvorums, der danner Kirkens åndelige myndigheder; ellers kan 
deres kendelse ikke appelleres. 
 
107:33 De tolv er et omrejsende præsiderede højråd og skal gøre tjeneste i Herrens navn under Kirkens 
præsidentskabs vejledning og i overensstemmelse med himlens forordning.  De skal opbygge Kirken og 
ordne alle dens anliggender i alle nationer, først blandt ikke-jøderne og derefter blandt jøderne. 
 



107:34 De halvfjerds skal handle i Herrens navn under de tolvs eller det omrejsende højråds ledelse.  De 
skal opbygge Kirken og ordne alle dens anliggender blandt alle folk, først blandt ikke-jøderne og derefter 
blandt jøderne. 
 
107:35 De tolv er udsendt med nøglerne til at åbne døren for forkyndelsen af Jesu Kristi evangelium, 
først for ikke-jøderne og derefter for jøderne. 
 
107:36 De faste højråd i Zions stave danner et kvorum med samme myndighed, som præsidentskabet 
eller det omrejsende højråds kvorum har i alle beslutninger angående Kirkens sager. 
 
107:37 Højrådet i Zion danner et kvorum, som i alle beslutninger angående Kirken har samme 
myndighed som de tolvs råd i Zions stave. 
 
107:38 Det er det omrejsende højråds pligt at kalde de halvfjerds til hjælp fremfor de andre, når det 
gøres nødvendigt, for at efterkomme de forskellige opfordringer til at prædike og tjene i evangeliet. 
 
107:39 Det er de tolvs pligt i alle større grene af Kirken at ordinere evangelister, som gennem åbenbaring 
udpeges for dem. 
 
107:40 Dette præstedømmes orden blev givet for at gå i arv fra fader til søn og tilkommer med rette dem, 
som er bogstavelige efterkommere af den udvalgte sæd, hvem forjættelsen blev givet. 
 
107:41 Denne orden blev indstiftet i Adams dage og gik i arv på følgende måde: 
 
107:42 Fra Adam til Seth, som blev ordineret af Adam i en alder af 69 år og blev velsignet af ham tre år 
før hans (Adams) død, da han fik den forjættelse af Gud gennem sin fader, at hans efterkommere skulle 
være Herrens udvalgte, og at de skulle blive bevaret til verdens ende, 
 
107:43 fordi han (Seth) var en fuldkommen mand og var sin faders udtrykte billede, så han syntes at 
være sin fader lig i alle ting og kun kunne skelnes fra denne ved alderen. 
 
107:44 Enos blev ordineret af Adam i en alder af 134 år og 4 måneder. 
 
107:45 Gud kaldte Kenan i ørkenen, da denne var i sit fyrretyvende år, og han mødte Adam på en rejse 
til stedet Shedolamak.  Han var 87 år gammel, da han modtog sin ordination. 
 
107:46 Mahalaleel var 496 år og syv dage gammel, da han blev ordineret af Adam, som også velsignede 
ham. 
 
107:47 Jared var 200 år gammel, da han blev ordineret af Adam, som også velsignede ham. 
 
107:48 Enok var 25 år gammel, da han blev ordineret af Adam og han var 65 år, da Adam velsignede 
ham. 
 
107:49 Og han så Herren og vandrede med ham og var bestandig for hans ansigt; og han vandrede med 
Gud 365 år og var 430 år gammel, da han blev optaget. 
 
107:50 Metusalem var 100 år, da han blev ordineret af Adam. 
 
107:51 Lamek var 32 år gammel, da han blev ordineret af Seth. 
 
107:52 Noa var 10 år gammel, da han blev ordineret af Metusalem. 
 
107:53 Tre år før sin død kaldte Adam Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared, Enok og Metusalem, som 
alle var højpræster, til sig sammen med de øvrige af sine efterkommere, der var retfærdige, i dalen 
Adam-ondi-Ahman og gav dem dér sin sidste velsignelse. 



 
107:54 Og Herren viste sig for dem, og de stod op og velsignede Adam og kaldte ham Mikael, fyrsten, 
ærkeengelen. 
 
107:55 Og Herren trøstede Adam og sagde til ham:  Jeg har sat dig til at være hovedet -- mange folk skal 
komme af dig, og du skal være en fyrste over dem evindelig. 
 
107:56 Og Adam stod op midt i forsamlingen, og selv om han var nedbøjet af alder, forudsagde han, fuld 
af den Helligånd, hvad der skulle ske hans efterkommere til sidste slægtled. 
 
107:57 Alt dette blev skrevet i Enoks bog og skal åbenbares i rette tid. 
 
107:58 Det er også de tolvs pligt at ordinere og føre tilsyn med alle de andre embedsmænd i Kirken i 
overensstemmelse med åbenbaringen, som siger: 
 
107:59 Til Krist kirke i Zions land.  Tillæg til kirkelovene angående Kirkens ledelse. 
 
107:60 Sandelig siger jeg jer, siger Hærskarernes Herre:  Der må være præsiderende ældster til at 
præsidere over dem, der bærer ældsteembedet. 
 
107:61 Og ligeledes præster til at præsidere over dem, der har præsternes embede, 
 
107:62 samt lærere til at præsidere over dem, der har lærernes embede; på samme måde også med 
diakonerne. 
 
107:63 Således fra diakon til lærer, fra lærer til præst og fra præst til ældste, hver, som han er valgt i 
overensstemmelse med Kirkens pagter og befalinger. 
 
107:64 Derefter kommer det højere præstedømme, det største af alle. 
 
107:65 Derfor må der kaldes en af højpræsterne til at præsidere over dette præstedømme, og han skal 
kaldes præsident over det højere præstedømme i Kirken. 
 
107:66 eller med andre ord:  Den præsiderende højpræst over det højere præstedømme i Kirken. 
 
107:67 Gennem ham kommer hellige forordninger og velsignelser over Kirken ved håndspålæggelse. 
 
107:68 En biskops embede er derfor ikke lig dermed.  Thi en biskops embede er at forvalte i timelige 
ting. 
 
107:69 Ikke desto mindre må en biskop vælges af det højere præstedømme, medmindre han er en 
bogstavelig efterkommer af Aron. 
 
107:70 Thi om han ikke er en bogstavelig efterkommer af Aron, kan han ikke besidde dette 
præstedømmes nøgler. 
 
107:71 Dog kan en højpræst efter Melkisedeks orden indsættes til at forvalte de timelige ting, da han har 
kundskab om dem gennem sandhedens ånd, 
 
107:72 og ligeledes til at være dommer i Israel, til at varetage Kirkens anliggender, dømme overtrædere, 
efter vidneudsagn, der bliver ham forelagt, i overensstemmelse med loven, med hjælp af sine rådgivere, 
som han har valgt eller vil vælge blandt Kirkens ældster. 
 
107:73 Dette er en biskops pligt, der ikke er en bogstavelig efterkommer af Aron, men som er blevet 
ordineret til det højere præstedømme efter Melkisedeks orden. 
 



107:74 Således skal han være dommer, ja, en almindelig dommer blandt Zions indbyggere eller i en af 
Zions stave eller i den gren af Kirken, hvor han beskikkes til dette embede, indtil Zions grænser udvides, 
og det bliver nødvendigt at have flere biskopper eller dommere i Zion eller andetsteds. 
 
107:75 Og dersom der beskikkes andre biskopper, skal de tjene i det samme embede. 
 
107:76 Men en bogstavelig efterkommer af Aron har lovmæssig ret til at præsidere over dette 
præstedømme, at have nøglerne til dette embede, til uafhængigt at forvalte en biskops embede uden 
rådgivere, at sidde som dommer i Israel undtagen i en sag, hvor en præsident af det højere 
præstedømme efter Melkisedeks orden skal forhøres. 
 
107:77 Og kendelser, afgivet af et af disse råd, er i overensstemmelse med befalingen, som siger: 
 
107:78 Atter, sandelig siger jeg jer:  Når biskoppernes og dommernes kendelser i Kirkens vigtigste sager 
og vanskeligste stridsspørgsmål ikke er tilfredsstillende, så kan disse bringes op for Kirkens råd og 
forelægges det højere præstedømmes præsidentskab. 
 
107:79 Og præsidentskabet for det højere præstedømme skal kunne tilkalde andre højpræster i et antal 
af tolv for at tjene som rådgivere.  Og således skal præsidentskabet over det højere præstedømme og 
rådgiverne have magt til at afgøre sagen efter vidneudsagnene og Kirkens love. 
 
107:80 Og efter denne afgørelse skal det ikke mere ihukommes for Herren; thi dette er Guds kirkes 
højeste råd og endelige afgørelse i tvivlsspørgsmål i åndelige sager. 
 
107:81 Ingen, der tilhører Kirken, er udenfor dette kirkeråds jurisdiktion. 
 
107:82 Og om en præsident i det højere præstedømme falder i overtrædelse, skal han drages til 
regnskab for Kirkens almindelige råd, som skal bistås af tolv rådgivere af det højere præstedømme. 
 
107:83 Og deres kendelse er det sidste ord i sagen mod ham. 
 
107:84 Således kan ingen unddrage sig Guds retfærdighed og hans love, for at alle ting må ske i orden 
og højtidelighed for ham efter sandhed og retfærdighed. 
 
107:85 Og atter, sandelig siger jeg jer:  En præsidents pligt over diakon-embedet er at præsidere over 
tolv diakoner, at sidde i råd med dem og lære dem deres pligter, at de gensidig kan opbygge hinanden, 
som det er givet ifølge pagterne. 
 
107:86 Ligeledes er det præsidenten over lærernes pligt at præsidere over fire og tyve lærere og sidde i 
råd med dem og lære dem deres pligter, som de er fremstillet i pagterne. 
 
107:87 Det er også præsidenten over det aronske præstedømmes pligt at præsidere over otte og 
fyrretyve præster og sidde i råd med dem og lære dem deres embedes pligter, som de findes i pagterne. 
 
107:88 Denne præsident skal være en biskop, thi det er en af dette præstedømmes pligter. 
 
107:89 Videre påhviler det præsidenten over ældsterne at præsidere over seks og halvfemsindstyve 
ældster, at sidde i råd med dem og undervise dem i overensstemmelse med pagterne. 
 
107:90 Dette præsidentskab adskiller sig fra præsidentskabet over de halvfjerds og er bestemt for dem, 
der ikke rejser omkring i verden. 
 
107:91 Og den pligt, der påhviler præsidenten over det højere præstedømme, er at præsidere over hele 
Kirken og at være som Moses. 
 



107:92 Se, her er visdom; ja, at være seer, åbenbarer, oversætter og profet og være i besiddelse af alle 
de Guds gaver, som han udøser over Kirkens hoved. 
 
107:93 Og det er i overensstemmelse med synet, der viste de halvfjerds' orden, at de skulle have syv 
præsidenter, valgt blandt de halvfjerds, til at præsidere over sig. 
 
107:94 Og den syvende af disse præsidenter skal præsidere over de seks. 
 
107:95 Og disse syv præsidenter skal vælge halvfjerds foruden de første halvfjerds, som de selv tilhører, 
og de skal præsidere over dem. 
 
107:96 Og ligeledes andre halvfjerds indtil syv gange halvfjerds, om arbejdet i vingården gør det 
nødvendigt. 
 
107:97 Og disse halvfjerds skal være omrejsende prædikanter, først blandt ikke-jøderne og derefter 
blandt jøderne. 
 
107:98 Derimod er andre af Kirkens tjenere, som ikke tilhører de tolv eller de halvfjerds, ikke forpligtede 
til at rejse omkring blandt folkene, men de skal gøre det, såfremt omstændighederne tillader det; 
desuagtet kan de beklæde lige så høje og ansvarsfulde stillinger i Kirken. 
 
107:99 Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og med al flid passe det embede, hvortil han er blevet 
kaldet. 
 
107:100 Den, der er lad, skal ikke agtes værdig til at stå i sit kald, og den, der ikke lærer, hvad der er 
hans pligt og ikke viser sig Gud velbehagelig, skal ikke agtes værdig til at beholde sin plads.  Så ske det.  
Amen. 
 

AFSNIT 108 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. december 1835. 
 
108:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Lyman:  Dine synder er dig forladt, fordi du har adlydt 
min røst og er kommet herop til morgen for at modtage råd af ham, som jeg har beskikket. 
 
108:2 Berolig derfor din sjæl med hensyn til din åndelige tilstand og modstå ikke mere min røst. 
 
108:3 Stå op og vær herefter mere omhyggelig med at holde dine løfter, som du har afgivet og afgiver, 
så skal du få overordentlig store velsignelser. 
 
108:4 Vent tålmodigt, indtil den højtidelige forsamling af mine tjenere sammenkaldes, og da skal du 
ihukommes blandt mine første ældster og gennem ordination få samme rettigheder som mine øvrige 
ældster, som jeg har udkåret. 
 
108:5 Se, dette er Faderens forjættelse til dig, om du forbliver trofast. 
 
108:6 Og den dag skal den opfyldes for dig, så du kan få ret til at prædike mit evangelium, hvorend jeg 
sender dig hen efter den tid. 
 
108:7 Styrk derfor dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner og i alle dine handlinger. 
 
108:8 Se, jeg er hos dig for at velsigne dig og forløse dig for evigt.  Amen. 
 

AFSNIT 109 
 



Følgende bøn opsendtes ved indvielsen af templet i Kirtland, Ohio, den 27. marts 1836.  Som profeten 
selv har skrevet, blev denne bøn givet ham gennem åbenbaring.  Se History of the Church, bind 2, side 
410. 
 
109:1 Takket være dit navn, o Herre, Israels Gud, som holder pagten og viser nåde mod dine tjenere, 
som vandrer oprigtigt for dig af hele deres hjerte. 
 
109:2 Du har befalet dine tjenere at bygge et hus til dit navn på dette sted (Kirtland). 
 
109:3 Og nu ser du, o Herre, at dine tjenere har efterkommet din befaling. 
 
109:4 Og nu beder vi dig, hellige Fader, i Jesu Kristi, din enbårne Søns navn, i hvis navn alene frelse 
kan tildeles menneskenes børn; vi beder dig, o Herre, at antage dette hus, vort, dine tjeneres hænders 
værk, hvilket du befalede os at bygge. 
 
109:5 Thi du ved, at vi har udført dette værk under store vanskeligheder.  I vor fattigdom har vi givet af 
vore midler for at bygge et hus til dit navn, så Menneskesønnen kunne have et sted, hvor han kunne 
åbenbare sig for sit folk. 
 
109:6 Og som du har sagt til os i en åbenbaring, som du gav os, hvori du kaldte os dine venner:  
Sammenkald jeres højtidelige forsamling, som jeg har befalet jer. 
 
109:7 Og da ikke alle har tro, så søg flittigt og lær hinanden visdoms ord, ja, søg visdom af de bedste 
bøger, søg lærdom ved læsning og ved tro. 
 
109:8 Organiser jer, bered alt, hvad der er nødvendigt og byg et hus, et bedehus, et fastehus, et troens 
hus, et lærdommens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, ja, et Guds hus, 
 
109:9 at både jeres indgang og udgang må ske i Herrens navn, at alle jeres hilsener må ske i Herrens 
navn med opløftede hænder for den Allerhøjeste. 
 
109:10 Og nu, hellige Fader, beder vi dig at stå os, dit folk, bi med din nåde, når vi sammenkalder vor 
højtidelige forsamling, at det må ske til din ære og til dit guddommelige velbehag 
 
109:11 og på en sådan måde, at vi kan blive fundet værdige for dit åsyn og få de løfter opfyldt, som du 
har givet os, dit folk, i de os givne åbenbaringer, 
 
109:12 så din herlighed må hvile over dit folk og over dette hus, som vi nu indvier til dig, at det må 
helliggøres og indvies til at være helligt, og din nærværelse altid må være i dette hus, 
 
109:13 og at alle, der træder over Herrens hus' dørtærskel, må føle din kraft og føle sig tilskyndet til at 
erkende, at du har helliget det, og at det er dit hus, din helligheds sted. 
 
109:14 Og bevirk, hellige Fader, at alle, der tilbeder i dette hus, må kunne få visdom af de bedste bøger, 
og at de må søge lærdom både ved læsning og ved tro, som du har sagt, 
 
109:15 og de må vokse op i dig og modtage en fylde af den Helligånd og indordne sig efter dine love og 
blive beredt til at modtage alt det, der er nødvendigt. 
 
109:16 Og at dette hus må blive et bedehus, et fastehus, et troens hus, et herlighedens hus, et Guds 
hus, ja, dit hus, 
 
109:17 at dit folks indgang i dette hus må ske i Herrens navn; 
 
109:18 at deres udgang af dette hus må ske i Herrens navn, 
 



109:19 og alle hilsener må ske med hellige hænder, opløftede mod den Allerhøjeste; 
 
109:20 at intet urent må komme ind i dit hus og besmitte det, 
 
109:21 og om nogen af dit folk falder i overtrædelse, at en sådan hurtigst muligt må omvende sig og 
komme tilbage til dig og finde nåde for dine øjne, så de atter må få de velsignelser, du har bestemt til at 
udgydes over dem, som ærer dig i dit hus. 
 
109:22 Og vi beder dig, hellige Fader, at dine tjenere må gå ud af dette, iklædt din kraft, og at dit navn 
må findes på dem og din herlighed omgive dem og dine engle have befaling til at våge over dem; 
 
109:23 og de fra dette sted må bringe overmåde store og herlige budskaber om sandheden til jordens 
yderste ender, at de må vide, dette er dit værk, og du har udstrakt din hånd for at opfylde det, som du har 
talt ved profeternes mund i de sidste dage. 
 
109:24 Vi beder dig, hellige Fader, styrke det folk, der tilbeder dig og indtager en agtværdig stilling og har 
et hæderligt navn i dette dit hus, gennem alle slægter i al evighed, 
 
109:25 at intet våben, der er rettet mod dem, kan have fremgang; at den, som graver en grav for dem, 
selv må falde deri, 
 
109:26 at intet ugudeligt anslag skal have magt til at opstå og herske over dit folk, på hvem dit navn i 
dette hus skal optegnes. 
 
109:27 Og om noget folk rejser sig imod dette folk, lad da din vrede blusse op imod dem. 
 
109:28 Og om de slår dette folk, vil du da slå dem og kæmpe for dit folk, som du gjorde på kampens dag, 
at de må blive befriet for alle deres fjender. 
 
109:29 Vi beder dig, hellige Fader, at du vil omstyrte, forfærde og bringe skam og bestyrtelse over alle 
dem, som har udspredt løgnagtige rygter rundt omkring i verden om din tjener eller dine tjenere, såfremt 
de ikke omvender sig, når det evige evangelium forkyndes for dem, 
 
109:30 og at alle deres gerninger må tilintetgøres og bortfejes ved haglstorme og de straffedomme, som 
du i din vrede vi sende over dem, så der må blive en ende på løgnen om og bagtalelse af dit folk. 
 
109:31 Thi du ved, o Herre, at dine tjenere var uskyldige for dig, da de bar vidnesbyrd om dit navn, og 
hvorfor de har lidt disse ting. 
 
109:32 Derfor bønfalder vi dig om fuldstændigt at blive befriet for dette åg. 
 
109:33 Bryd det, O Herre, tag det fra dine tjeneres nakke ved din magt, at vi må stå op midt iblandt 
denne slægt og udføre dit værk. 
 
109:34 Og Jehova!  Vær barmhjertig mod dette folk, og eftersom alle mennesker synder, tilgiv du dit folks 
overtrædelser og udslet dem for evigt. 
 
109:35 Besegl dine tjeneres salvelse på dem ved kraft fra det høje. 
 
109:36 Lad dem erfare det samme som dit folk på pinsefestens dag; lad tungemålsgaven blive udgydt 
over dit folk, ja, tunger som af ild, der fordelte sig, samt udlæggelsen deraf. 
 
109:37 Og lad dit hus fyldes med din herlighed som med en mægtig susende vind. 
 
109:38 Giv dine tjenere pagtens vidnesbyrd, at de, når de går ud og forkynder dit ord, må forsegle loven 
og berede dine helliges hjerter på alle de straffedomme, som du i din vrede er i færd med at sende over 



jordens indbyggere på grund af deres overtrædelser, så at dit folk ikke må blive skrækslagent på 
trængselens dag. 
 
109:39 Og hvilken som helst by dine tjenere betræder, og folket i den by antager deres vidnesbyrd, da 
lad din fred og frelse hvile over den by, så de kan samle de retfærdige ud af den, at de kan komme til 
Zion eller dens stave, dit bestemmelsessted, med evige frydesange. 
 
109:40 Og lad ikke dine straffedomme ramme den by, førend dette er fuldbyrdet. 
 
109:41 Og om dine tjenere betræder nogen by, og folket i den by ikke modtager dine tjeneres 
vidnesbyrd, og dine tjenere advarer dem og formaner dem til at lade sig frelse fra denne genstridige 
slægt, så lad den by vederfares det, som er talt gennem dine profeters mund. 
 
109:42 Men fri, o Jehova, bønfalder vi dig, dine tjenere fra deres hænder og rens dem for deres blod. 
 
109:43 O Herre, vi glæder os ikke over vore medmenneskers undergang.  Deres sjæle er dyrebare i dine 
øjne. 
 
109:44 Men dit ord må opfyldes.  Hjælp dine tjenere, så de med din nådes bistand må kunne sige:  Ske 
din vilje, o Herre, og ikke vor. 
 
109:45 Vi ved, at du gennem dine profeters mund har udtalt forfærdelige ting om de ugudelige i de sidste 
dage, at du vil udøse dine straffedomme uden mål. 
 
109:46 Red derfor, o Herre, dit folk fra de ugudeliges plager.  Hjælp dine tjenere med at forsegle loven 
og binde vidnesbyrdet til, at de kan være beredt til opbrændelsens dag. 
 
109:47 Vi beder dig, hellige Fader, ihukomme dem, der er blevet uddrevet af deres arveland af 
indbyggerne i Jackson County, Missouri, og sønderbryd, o Herre, dette trængselens åg, der er blevet 
dem pålagt. 
 
109:48 Du ved, o Herre, at de har været meget undertrykt og forfulgt af ugudelige mennesker, og vort 
hjerte er fuldt af sorg på grund af deres tunge byrder. 
 
109:49 O, Herre, hvor længe vil du tillade, at dette folk skal gennemgå så megen trængsel, og de 
uskyldiges råb at stige op for dine øren, og deres blod komme op til et vidnesbyrd for dig, førend du vil 
fremlægge dit vidnesbyrd til gunst for dem? 
 
109:50 Forbarm dig, o Herre, over denne ugudelige pøbel, der har fordrevet dit folk, så de må holde op 
med at plyndre, og omvende sig fra deres synder, dersom omvendelse endnu er mulig. 
 
109:51 Men vil de ikke dette, så blot din arm og forløs det sted, som du udkårede til at være et Zion for 
dit folk. 
 
109:52 Og om det ikke kan ske på anden måde, end at dit folks sag forfejles, lad da din vrede blusse op 
og dit mishag falde på dem, så de bliver udryddet, både rod og gren, under hele himlen. 
 
109:53 Men om de vil omvende sig, da er du nådig og barmhjertig og vil afvende din vrede, når du skuer 
din Salvedes ansigt. 
 
109:54 Forbarm dig, o Herre, over alle jordens nationer; vær nådig mod dem, som regerer vort land; 
måtte de grundsætninger, som vore fædre forsvarede så hæderligt og ædelmodigt, nemlig vort lands 
forfatning, blive opretholdt for evigt. 
 
109:55 Ihukom jordens konger, fyrster, ædle og store og alle folk og Kirken og alle jordens fattige, 
trængende og lidende, 



 
109:56 så deres hjerter må formildes, når dine tjenere forlader dette hus, o Jehova, for at vidne om dit 
navn, og deres fordomme vige for sandheden og dit folk finde måde for alles øjne, 
 
109:57 så alle jordens ender må vide, at vi, dine tjenere, har hørt din røst, og du har udsendt os; 
 
109:58 at dine tjenere, Jakobs sønner, må kunne samle de retfærdige blandt alle disse til at bygge en 
hellig by til dit navn, som du har befalet dem. 
 
109:59 Vi beder dig, at du vil oprette andre stave for Zion foruden denne, som du har udvalgt, så dit folks 
indsamling må skride frem med stor kraft og majestæt, og dit værk snart fuldbyrdes i retfærdighed. 
 
109:60 Disse ord, o Herre, har vi talt for dig angående de åbenbaringer og befalinger, som du har givet 
os, der tilhører ikke-jøderne. 
 
109:61 Men du ved, at du har stor kærlighed til Jakobs børn, som længe har været spredt på bjergene på 
en mørk og overtrukken dag. 
 
109:62 Vi beder dig derfor om at være Jakobs børn nådig, at Jerusalems forløsning må tage sin 
begyndelse fra nu af, 
 
109:63 og trældomsåget over Davids hus begynde at brydes 
 
109:64 og Judas børn begynde at vende tilbage til det land, du gav Abraham, deres fader. 
 
109:65 Vil du bevirke, at de tiloversblevne af Jakob, der er blevet forbandet og slagne for deres 
overtrædelsers skyld, omvender sig fra deres vilde og barbariske tilstand til det evige evangeliums fylde, 
 
109:66 at de må nedlægge deres blodige våben og gøre ende på deres oprørskhed. 
 
109:67 Og måtte alle Israels spredte rester, der er blevet fordrevet til jordens ender, komme til kundskab 
om sandheden og tro på Messias og blive befriet for undertrykkelse og glæde sig for dig. 
 
109:68 O, Herre, kom din tjener Joseph Smith jun.  i hu og al hans modgang og forfølgelse, og at han har 
indgået pagt med Jehova og givet dig, o Jakobs mægtige Gud, højtidelige løfter.  Kom de befalinger i hu, 
som du har givet ham, og at han alvorligt har bestræbt sig på at gøre din vilje. 
 
109:69 Forbarm dig, o Herre, over hans hustru og børn, at de må blive ophøjet i din nærhed og bevaret 
ved din faderlige hånd. 
 
109:70 Forbarm dig over alle deres nærmeste pårørende, at deres fordomme må brydes og bortfejes 
som af en flod, at de må omvende sig og blive forløst med Israel og forvisses om, at du er Gud. 
 
109:71 Ihukom, o Herre, præsidenterne, ja, alle Kirkens præsidenter, at din højre hånd må ophøje dem 
med hele deres familie og nærmeste pårørende, at deres navne må udødeliggøres og haves i evig 
erindring fra slægt til slægt. 
 
109:72 Ihukom hele din kirke, o Herre, med alle dens familier og deres nærmeste pårørende, alle syge 
og lidende, alle fattige og ydmyge på jorden, og lad dit rige, som du oprettede uden hænder, blive til et 
stort bjerg og opfylde hele jorden, 
 
109:73 at din kirke må komme ud af mørkets ørken og stråle så skøn som månen og klar som solen og 
frygtelig som hære under banner, 
 
109:74 og være smykket som en brud for den dag, da du skal afsløre himlene og få bjergene til at flyde 
for dit ansigt, højne dalene og gøre de ujævne steder jævne, så din herlighed må opfylde jorden; 



 
109:75 at vi, når basunen gjalder for de døde, må optages i skyen og møde dig for altid at være hos 
Herren, 
 
109:76 at vore klæder kan være rene, og vi blive iklædt retfærdighedens kjortel med palmer i hænderne 
og herligheds kroner på hovedet og høste evig glæde for alle vore lidelser. 
 
109:77 O, Herre, almægtige Gud, hør denne vor bøn og svar os fra himlen, din hellige bolig, hvor du 
sidder på din trone i herlighed, ære, magt, majestæt, kraft, herredømme, sandhed, retfærdighed, 
barmhjertighed og en uendelighed af fylde fra evighed til evighed. 
 
109:78 O hør, o hør, o hør os, o Herre, og besvar disse bønner og anerkend indvielsen af dette hus, 
dette vore hænders værk, som vi har bygget til dit navn. 
 
109:79 Og ligeledes denne kirke, at dit navn må være på den.  Hjælp os gennem din Ånds kraft, at vi må 
blande vor stemme med de lyse, strålende serafers, som omgiver din trone, med lovprisning og 
syngende:  Hosianna til Gud og Lammet! 
 
109:80 Og lad disse dine salvede blive iklædt frelse og dine hellige råbe højt af glæde.  Amen og Amen. 
 

AFSNIT 110 
 
Syner, som profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery havde i templet i Kirtland, Ohio, den 3 april 1836.  
Anledningen var en sammenkomst på sabbaten.  Profeten indleder sin beretning om åbenbaringerne 
med disse ord:  Om eftermiddagen hjalp jeg de andre præsidenter med at uddele Herrens nadver til 
forsamlingen.  Vi modtog den af de tolv, hvis privilegium det var den dag at tjenstgøre ved det hellige 
bord.  Efter at jeg således havde betjent mine brødre, trak jeg mig til bage til talerstolen, som omsluttedes 
af forhænget, og dér bøjede jeg mig sammen med Oliver Cowdery i højtidelig og stille bøn.  Da vi rejste 
os fra bønnen, vistes følgende syn for os begge. 
 
110:1 Sløret blev borttaget fra vort sind, og vor forstands øjne åbnedes. 
 
110:2 Vi så Herren stå på talerstolens brystværn foran os, og under hans fødder var et fint lagt gulv af 
ægte guld af farve som rav. 
 
110:3 Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som nyfalden sne, og hans ansigt overgik solen 
i klarhed.  Hans røst var som store vandes brusen, ja Jehovas røst, som sagde: 
 
110:4 Jeg er den første og den sidste.  Jeg er den, som lever.  Jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er 
jeres Talsmand hos Faderen. 
 
110:5 Se, jeres synder er tilgivet jer, I er rene for mig, løft derfor jeres hoveder og fryd jer. 
 
110:6 Lad jeres brødres og hele mit folks hjerte fryde sig, de, som af al evne har bygget dette hus til mit 
navn. 
 
110:7 Thi se, jeg har antaget dette hus, og mit navn skal være her, og jeg skal åbenbare mig i 
miskundhed til mit folk i dette hus. 
 
110:8 Ja, jeg vil vise mig for mine tjenere og tale til dem med min egen røst, dersom mit folk vil holde 
mine bud og ikke besmitte dette hellige hus. 
 
110:9 Ja, tusinder og titusinders hjerter skal glæde sig meget over de velsignelser, som skal udgydes, 
og over den begavelse, hvormed mine tjenere er blevet udrustet i dette hus. 
 



110:10 Og rygtet om dette hus skal sprede sig til fremmede lande, og dette er begyndelsen til de 
velsignelser, som skal udgydes over mit folks hoveder.  Så ske det.  Amen. 
 
110:11 Efter at dette syn sluttedes, åbnedes himlene atter for os, og Moses viste sig for os og overdrog 
os nøglerne til Israels indsamling fra jordens fire dele og til at føre de ti stammer fra nordenland. 
 
110:12 Derefter åbenbarede Elias sig og overdrog os Abrahams evangeliums uddeling, idet han sagde, 
at i os og vor sæd skulle alle slægter efter os blive velsignet. 
 
110:13 Da dette syn var forbi, åbnede der sig for os et andet stort og herligt syn, thi Elias, profeten, som 
blev optaget til himlen uden at smage døden, stod foran os og sagde: 
 
110:14 Se, tiden er tilfulde kommet, om hvilken der blev talt gennem Malakias' mund, vidnende, at han 
(Elias) skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag kommer, 
 
110:15 for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fædrene, at han ikke skal komme og slå 
hele jorden med band. 
 
110:16 Derfor er denne uddelings nøgler overgivet i jeres hænder, og herigennem kan I vide, at Herrens 
store og frygtelige dag er nær, ja, står for døren. 
 

AFSNIT 111 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836.  Profeten 
og en af hans rådgivere og to andre ældster havde foretaget en rejse fra Kirtland, Ohio, til Salem, 
Massachusetts; ankommet til bestemmelsesstedet havde de begyndt at gå fra hus til hus og undervise 
dem, der boede dér og prædike offentligt, når lejlighed bød sig.  Se History of the Church, bind 2, side 
463. 
 
111:1 Jeg, Herren, jeres Gud, er ikke misfornøjet med, at I har foretaget denne rejse, uagtet jeres 
dårskab. 
 
111:2 Jeg har mange skatte for jer i denne by til Zions gavn og mange mennesker i denne by, som jeg 
vil samle og i rette tid føre ud ved jeres formidling til gavn for Zion. 
 
111:3 Derfor er det nødvendigt, at I stifter bekendtskab med mennesker i denne by, alt efter som Ånden 
skal lede jer, og som det skal blive givet jer. 
 
111:4 Og det skal ske, at jeg, når tiden er inde, skal give denne by i jeres hænder, så I kan få magt over 
den i en sådan grad, at de ikke skal opdage jeres hemmeligheder, og dens rigdom af guld og sølv skal 
blive jeres. 
 
111:5 Vær ikke bekymrede over jeres gæld, thi jeg vil give jer evnen til at betale den. 
 
111:6 Vær ikke bekymrede for Zion, thi jeg vil være barmhjertig mod hende. 
 
111:7 Bliv på dette sted og i egnene her omkring. 
 
111:8 Og det sted, hvor det er min vilje, at I for det meste skal opholde jer, skal blive tilkendegivet jer 
gennem min Ånds fred og kraft, som skal tilflyde jer. 
 
111:9 Dette sted kan I få ved at leje det.  Og I skal flittigt efterforske denne bys oprindelige indbyggere 
og grundlæggere. 
 
111:10 Thi der findes mere end een skat for jer i denne by. 
 



111:11 Vær derfor snilde som slanger og dog uden synd, og jeg vil ordne alle ting til jeres bedste, så 
snart I er i stand til at modtage dem.  Amen. 
 

AFSNIT 112 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith, til Thomas B. Marsh, i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837.  
Herrens ord til Thomas B. Marsh om Lammets tolv apostle.  Profeten beretter, at denne åbenbaring blev 
givet samme dag, som evangeliet første gang prædikedes i England.  Thomas B. Marsh var da præsident 
for de tolv apostle.   
 
112:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Thomas:  Jeg har hørt dine bønner, og dine almisser 
er opsteget til ihukommelse for mig på disse dine brødres vegne, som var udvalgt til at bære vidnesbyrd 
om mit navn og udsende det blandt alle nationer, stammer, tungemål og folk, og som er ordineret 
gennem mine tjenere. 
 
112:2 Sandelig siger jeg dig:  Der har været nogle få ting i dit hjerte og hos dig, som jeg, Herren, ikke 
fandt behag i. 
 
112:3 Dog, da du har fornedret dig selv, skal du blive ophøjet.  Derfor er alle dine synder tilgivet dig. 
 
112:4 Lad dit hjerte være ved godt mod for mit åsyn, og da skal du bære vidnesbyrd om mit navn, ikke 
alene for ikke-jøderne, men også for jøderne, og du skal forkynde mit ord til jordens ender. 
 
112:5 Kæmp derfor fra morgen til morgen og lad din advarende røst lyde fra dag til dag, og når natten 
kommer, da lad ikke jordens indbyggere slumre for din tales skyld. 
 
112:6 Lad din bolig blive kendt i Zion og flyt ikke dit hus, thi jeg, Herren, har et stort værk, som du skal 
udføre ved at forkynde mit navn for menneskenes børn. 
 
112:7 Omgjord derfor dine lænder til arbejdet.  Lad også dine fødder være ombundne; thi du er udvalgt, 
og din sti ligger i bjergene og blandt mange folk, 
 
112:8 Og gennem dit ord skal mange store fornedres, og mange fornedrede blive ophøjet. 
 
112:9 Din røst skal være en irettesættelse for overtræderen; og når du irettesætter, skal bagtalerens 
tunge høre op med sin fordærvethed. 
 
112:10 Vær ydmyg, så skal Herren, din Gud, lede dig ved hånden og besvare dine bønner. 
 
112:11 Jeg kender dit hjerte og har hørt dine bønner for dine brødre.  Vær ikke partisk, så du elsker dem 
fremfor mange andre, men elsk dem som dig selv, og lad din kærlighed blive overvættes rig til alle 
mennesker og til alle, som elsker mit navn. 
 
112:12 Bed for dine brødre, de tolv.  Forman dem skarpt for mit navns skyld, påmind dem om alle deres 
synder og vær da tro imod mit navn og mig. 
 
112:13 Og efter deres fristelser og mange trængsler vil jeg, Herren, søge efter dem, og dersom de ikke 
forhærder deres hjerter og ikke viser nogen hårdnakkethed mod mig, skal de blive omvendt, og jeg skal 
læge dem. 
 
112:14 Nu siger jeg dig, og hvad jeg siger dig, siger jeg de tolv:  Stå op, omgjord jeres lænder, tag jeres 
kors op, følg mig og vogt mine får. 
 
112:15 Ophøj ikke jer selv, vær ikke ulydige mod min tjener Joseph; thi sandelig siger jeg jer, jeg er med 
ham, og min hånd skal være over ham, og nøglerne, som jeg har givet ham og også jer, skal ikke tages 
fra ham, før jeg kommer. 



 
112:16 Sandelig siger jeg dig, min tjener Thomas:  Du er manden, som jeg har valgt til at holde mit riges 
nøgler angående de tolv ude blandt alle nationer, 
 
112:17 så du kan være min tjener og åbne rigets dør overalt, hvor mine tjenere Joseph, Sidney og 
Hyrum ikke kan komme. 
 
112:18 Thi på dem har jeg lagt byrden af alle menighederne for en kort tid. 
 
112:19 Gå derfor, hvorhen de sender dig, og jeg vil være med dig, og hvor du forkynder mit ord, skal 
vejen i sandhed blive banet for dig, så de kan modtage mit ord. 
 
112:20 Den, der modtager mit ord, modtager mig, og den, der modtager mig, modtager dem (Det første 
Præsidentskab), som jeg har sendt, og som jeg for mit navns skyld har gjort til rådgivere for dig. 
 
112:21 Og atter sige jeg dig, at hvem I sender i mit navn, ved afstemning blandt dine brødre, de tolv, 
anbefalet og bemyndiget af dig, skal have magt til at åbne mit riges dør for enhver nation, som I sender 
dem til, 
 
112:22 om de ydmyger sig for mig og forbliver i mit ord og lytter til min Ånds røst. 
 
112:23 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Mørke skjuler jorden og dunkelhed folkene, og alt kød er 
fordærvet for mit åsyn. 
 
112:24 Se, hævnen kommer snart over jordens indbyggere, en vredens dag, en opbrændelsens dag, en 
grådens, sorgens og klagens dag.  Som en hvirvelvind skal den komme over jorden, siger Herren. 
 
112:25 Og den skal begynde med mit hus, og fra mit hus skal den udgå, siger Herren. 
 
112:26 Først blandt jer, siger Herren, som har foregivet at kende mit navn, men ikke har kendt mig og 
har bespottet mig i mit hus. 
 
112:27 Se derfor til, at I ikke bekymrer jer angående min Kirkens anliggender på dette sted, siger Herre. 
 
112:28 Men rens jeres hjerter for mig og gå da ud i al verden og forkynd mit evangelium for hver 
skabning, som endnu ikke har modtaget det. 
 
112:29 Og den, som tror og bliver døbt, skal blive salig, og den, som ikke tror og ikke bliver døbt, skal 
blive fordømt. 
 
112:30 Thi til jer, de tolv, og til dem, Det første Præsidentskab, som er valgt sammen med jer til at være 
jeres rådgivere og ledere, er dette præstedømmes magt givet i de sidste dage og for sidste gang, hvori 
evangeliets fyldes uddeling er. 
 
112:31 Og denne magt har I i forbindelse med alle dem, som på et eller andet tidspunkt har haft en 
uddeling fra skabelsens begyndelse. 
 
112:32 Thi sandelig siger jeg jer:  Nøglerne til den uddeling, som I har fået, er kommet fra fædrene og er 
sluttelig blevet sendt jer fra himlen. 
 
112:33 Sandelig siger jeg jer:  Se, hvor stor jeres kaldelse er.  Rens jeres hjerter og jeres klæder, at ikke 
denne slægts blod skal kræves af jeres hænder. 
 
112:34 Vær trofaste, indtil jeg kommer, thi jeg kommer snart, og min løn er med mig for at gengælde 
enhver efter hans gerninger.  Jeg er Alfa og Omega.  Amen. 
 



AFSNIT 113 
 
Svar på visse spørgsmål i Bibelen, givet ved profeten Joseph Smith i marts 1838. 
 
113:1 Hvem er Isajs stub, som omtales i første, andet, tredie, fjerde og femte vers af Esajas' elvte 
kapitel? 
 
113:2 Sandelig, så siger Herren:  Det er Kristus. 
 
113:3 Hvad er den kvist, der omtales i Esajas' elvte kapitels første vers, som skulle skyde frem af Isajs 
stamme? 
 
113:4 Se, så siger Herren:  Det er en tjener i Kristi hænder, som tildels stammer fra Isaj såvel som fra 
Efraim eller fra Josefs hus, til hvem der er givet stor magt. 
 
113:5 Hvad er Isajs rod, som omtales i tiende vers af elvte kapitel? 
 
113:6 Se, så siger Herren:  Det er en efterkommer af Isaj såvel som af Josef, hvem præstedømmet og 
rigets nøgler med rette tilhører som et banner, for at indsamle mit folk i de sidste dage. 
 
113:7 Spørgsmål, stillet af Elias Higbee:  Hvad menes der med befalingen i Esajas' 52.  kapitel, første 
vers, som lyder:  Ifør dig din styrke, Zion.  Og hvilket folk hentydede Esajas til? 
 
113:8 Han hentydede til dem, som Gud skulle kalde i de sidste dage, og som skulle sidde inde med 
præstedømmets magt til at bringe Zion frem igen og forløse Israel.  At iføre sig sin styrke er at iføre sig 
præstedømmets myndighed, hvortil Zion har ret ved afstamning; og også til igen at nå den magt, som 
Zion havde mistet. 
 
113:9 Hvad skal vi forstå ved, at Zion frier sig for halslænken, omtalt i andet vers? 
 
113:10 Dermed forstås, at Israels spredte rester formanes til at vende tilbage til Herren, som de er veget 
fra, og om de gør dette, er Herrens forjættelse, at han vil tale til dem eller give dem åbenbaring.  Se 6.  7.  
og 8.  vers.  Hendes halslænke er Guds forbandelser, som hviler over Israel eller over resterne af Israel, 
der er spredt blandt folkene. 
 

AFSNIT 114 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West.  Missouri, den 17. april 1838. 
 
114:1 Sandelig, så siger Herren:  Det er klogt, at min tjener David Patten afslutter sine forretninger så 
hurtigt som muligt og sælger sine varer, så han kan udføre en mission for mig næste forår sammen med 
andre, nemlig tolv, ham iberegnet, for at vidne om mit navn og bringe det glade budskab til hele verden. 
 
114:2 Thi sandelig, så siger Herren, om der findes sådanne blandt jer, som fornægter mit navn, så skal 
andre indsættes i deres sted og modtage deres embede.  Amen. 
 

AFSNIT 115 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West.  Missouri, den 26. april 1838, i hvilken 
Herrens vilje angående opbygningen af det sted og af Herrens hus bliver kundgjort.  Denne åbenbaring er 
rettet til de præsiderende embedsmænd i Kirken. 
 
115:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph Smith jun., og til mine tjenere Sidney Rigdon 
og Hyrum Smith samt til jeres nuværende rådgivere og til dem, som senere vil blive udnævnt. 
 
115:2 Og ligeledes til dig, min tjener Edward Partridge, og dine rådgivere. 



 
115:3 Og til mine trofaste tjenere, som er i højrådet i min kirke i Zion (thi således skal det kaldes), og til 
alle ældster og medlemmerne af min kirke, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som er spredt over 
hele verden. 
 
115:4 Thi således skal min kirke kaldes i de sidste dage, nemlig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. 
 
115:5 Sandelig siger jeg til jer alle:  Stå op og lad jeres lys skinne, så jeres lys må blive et banner for 
folkene, 
 
115:6 og indsamlingen til Zion og dens stave må være til forsvar og som en flugt fra stormen og fra 
vreden, når den i fuldt mål skal udgydes over hele jorden. 
 
115:7 Lad byen Far West være et helligt og indviet sted for mig, og den skal kaldes allerhelligst; thi 
jorden, du står på, er hellig. 
 
115:8 Derfor befaler jeg jer at bygge mig et hus, hvori mine hellige kan samles og tilbede mig. 
 
115:9 Og I skal påbegynde dette arbejde og lægge grundvolden og træffe forberedelserne dertil næste 
sommer. 
 
115:10 Lad begyndelsen blive gjort førstkommende 4. juli, og fra da af skal mit folk arbejde flittigt med at 
bygge et hus til mit navn. 
 
115:11 Og om et år fra og med i dag skal de atter begynde at lægge grundvolden til mit hus. 
 
115:12 Og derefter skal de arbejde flittigt, til det er fuldendt fra hjørnestenen til taget, og intet ufuldendt er 
tilbage. 
 
115:13 Sandelig siger jeg jer:  Lad ikke mine tjenere Joseph, Sidney og Hyrum nogensinde mere stifte 
gæld for at bygge et hus til mit navn. 
 
115:14 Men byg et hus til mit navn efter det mønster, som jeg skal vise dem. 
 
115:15 Og om mit folk ikke bygger efter det mønster, som jeg skal vise deres præsidentskab, vil jeg ikke 
antage det af deres hænder. 
 
115:16 Men om mit folk bygger det efter det mønster, som jeg skal vise deres præsidentskab, nemlig min 
tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg antage det af mit folks hænder. 
 
115:17 Og atter, sandelig siger jeg jer, det er min vilje, at byen Far West snarest skal opbygges gennem 
mine helliges indsamling, 
 
115:18 og ligeledes skal andre steder udses til stave i egnen rundt omkring, eftersom det fra tid til anden 
bliver vist min tjener Joseph. 
 
115:19 Thi se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggøre ham for folket, thi jeg har givet ham nøglerne til 
dette rige og embede.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 116 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i nærheden af Wight's Ferry på et sted, som kaldes Spring 
Hill, Daviess County, Missouri, den 19. maj 1838, hvori Herren betegner Spring Hill som: 
 



116:1 ADAM-ONDI-AHMAN, fordi, sagde han, det er stedet, hvor Adam skal komme og besøge sit folk, 
eller hvor den gamle af dage skal sidde, som profeten Daniel har sagt. 
 

AFSNIT 117 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West den 8. juli 1838 angående de pligter, som 
pålagdes visse ældster, nemlig William Marks, Newel K. Whitney, Oliver Granger og andre. 
 
117:1 Sandelig, så siger Herren til min tjener William Marks og ligeledes til min tjener N. K. Whitney, at 
de ufortøvet skal afslutte deres sager og afrejse fra Kirtland, førend jeg, Herren, atter sender sne på 
jorden. 
 
117:2 De skal vågne, stå op og komme frem og ikke tøve; thi jeg, Herren, har befalet det. 
 
117:3 Om de derfor tøver, skal det ikke gå dem godt. 
 
117:4 De skal omvende sig fra alle deres synder og alle deres begærlige lyster for mig, siger Herren, thi 
hvad betyder jordisk gods for mig?  siger Herren. 
 
117:5 Lad ejendommene i Kirtland anvendes til at betale gæld med, siger Herren.  Opgiv dem, og det, 
som bliver tilovers, skal I beholde i jeres hænder, siger Herren. 
 
117:6 Thi ejer jeg ikke himlens fugle, havets fisk og dyrene på bjergene?  Har jeg ikke skabt jorden?  
Råder jeg ikke over krigshærenes skæbne blandt alle jordens nationer? 
 
117:7 Vil jeg da ikke lade de øde steder knoppes og blomstre og frembringe overflod?  sige Herren. 
 
117:8 Er der ikke tilstrækkelig plads på Adam-ondi-Ahmans bjerge og på sletterne i Olaha Shinehah 
elle landet, hvor Adam boede, uden at I skulle begære det, som blot er en dråbe og forsømme det 
vigtigere? 
 
117:9 Kom derfor op til mit folks land, til Zion. 
 
117:10 Min tjener, William Marks, skal være tro over få ting, så skal han sættes over mange.  Han skal 
præsidere i mit folks midte i byen Far West og blive velsignet med mit folks velsignelser. 
 
117:11 Min tjener Newel K. Whitney burde skamme sig over nikolaiterne og deres hemmelige 
vederstyggeligheder samt over sin sjæls smålighed, siger Herren, og komme op til Adam-ondi-Ahmans 
land og være mit folks biskop, siger Herren, ikke blot af navn, men også af gavn, siger Herren. 
 
117:12 Og atter siger jeg jer:  Jeg ihukommer min tjener Oliver Granger; se, sandelig siger jeg ham, at 
hans navn skal holdes i hellig erindring fra slægt til slægt evindelig, siger Herren. 
 
117:13 Derfor skal han kæmpe alvorligt for at befri min Kirkens første præsidentskab, siger Herren, og 
om han falder, skal han atter rejse sig, thi hans offer er mig helligere end hans fremgang, siger Herren. 
 
117:14 Derfor skal han uden tøven komme herop til Zions land, og når tiden er inde, skal han blive 
købmand til mit navn og til folks gavn, siger Herren. 
 
117:15 Lad derfor ingen foragte min tjener Oliver Granger, men lad mit folks velsignelse hvile over ham 
evindelig. 
 
117:16 Og atter sandelig siger jeg jer:  Alle mine tjenere i Kirtland skal ihukomme Herren, deres Gud og 
ligeledes mit hus, så de bevarer og holder det helligt og uddriver vekselererne i min egen bestemte tid, 
siger Herren.  Så ske det.  Amen. 
 



AFSNIT 118 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på 
spørgsmålet:  Vil du, o Herre, vise os din vilje angående de tolv? 
 
118:1 Sandelig, så siger Herren.  Hold straks en konference, organiser de tolv og vælg mænd til at 
udfylde pladser for dem, som er faldet fra. 
 
118:2 Min tjener Thomas skal blive endnu en tid i Zions land for at bringe mit ord ud. 
 
118:3 Og de øvrige skal fra denne stund fortsætte med at prædike, og om de vil gøre det i hjertets 
enfoldighed, sagtmodighed, ydmyghed og langmodighed, giver jeg, Herren, dem det løfte, at jeg skal 
forsørge deres familier, og en vid dør skal åbnes for dem fra nu af. 
 
118:4 Og næste forår skal de afrejse og tage over de store vande og der forkynde mit evangeliums 
fylde og bære vidnesbyrd om mit navn. 
 
118:5 De skal tage afsked med mine hellige i Far West førstkommende 26. april på byggepladsen for 
mit hus, siger Herren. 
 
118:6 Mine tjenere John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff og Willard Richards skal kaldes til at 
udfylde pladsen for dem, som er faldet fra, og de skal have officiel underretning om deres valg. 
 

AFSNIT 119 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på 
spørgsmålet:  O Herre, vis dine tjenere, hvor meget du forlanger af dit folks ejendele i tiende. 
 
119:1 Sandelig, så siger Herren:  Jeg fordrer, at al deres overflødige ejendom skal overdrages i 
hænderne på min kirkes biskop i Zion 
 
119:2 for dermed at bygge mit hus og lægge Zions grundvold, til præstedømmet og til at betale Kirkens 
præsidentskabs gæld. 
 
119:3 Og dette er begyndelsen til mit folks tiende. 
 
119:4 Og derefter skal de, som således har betalt tiende, betale en tiendedel af deres årlige indkomst, 
og denne lov skal gælde for dem evindelig, for mit hellige præstedømme, siger Herren. 
 
119:5 Sandelig siger jeg jer:  Det skal ske, at alle, som samles i Zions land, skal betale al deres 
overflødige ejendom i tiende og holde denne lov, ellers skal de ikke anses for værdige til at bo iblandt jer. 
 
119:6 Og jeg siger jer:  Om ikke mit folk holder denne lov hellig og gennem den helliggør Zions land for 
mig, så mine anordninger og lovbud holdes deri, og det bevares meget helligt, se, sandelig siger jeg jer, 
da skal det ikke være noget Zions land for jer. 
 
119:7 Og dette er mønstret for alle Zions stave.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 120 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Far West, den 18. juli 1838, hvori det tilkendegives, 
hvordan der skal disponeres over ejendommen, der omtales i den foregående åbenbaring, afsnit 119. 
 
120:1 Sandelig, så siger Herren, tiden er kommet, da den skal forvaltes af et råd, der består af min 
kirkes første præsidentskab og af biskoppen og hans råd og af mit højråd og gennem min egen røst til 
dem, siger Herren.  Så ske det.  Amen. 



 
AFSNIT 121 

 
Bøn og profetier, skrevet af profeten Joseph Smith, medens han var i fængsel i Liberty, Missouri, den 20. 
marts 1839.  Profeten og nogle af hans medarbejdere havde siddet fængslet i flere måneder.  Deres 
andragender og henstillinger til embedsmændene og dommerne var forblevet uden resultat.  Se History 
of the Church, bind 3, side 289. 
 
121:1 O Gud, hvor er du?  Og hvor er paulunet, der dækker dit skjul? 
 
121:2 Hvor længe skal din hånd holdes tilbage og dit øje, dit rene øje, skue ned fra de evige himle på 
den uret, som vederfares dit folk og dine tjene, og dine øren gennemtrænges af deres råb? 
 
121:3 Ja, o Herre, hvor længe skal de lide disse forurettelser og denne ulovlige undertrykkelse, førend 
dit hjerte forbarmes over dem, og dit indre røres af medlidenhed med dem? 
 
121:4 O, Herre, almægtige Gud, du, som har skabt himlen, jorden og havet og alle ting, der er i dem, og 
som råder over og underkaster dig Satan og Sheols mørke, natomhyllede regioner.  Udræk din hånd, lad 
dit øje gennemskue alt, opløft dit paulun, tildæk ikke længere dit skjul, bøj dit øre, lad dit hjerte forbarme 
sig og dit indre røres af medlidenhed med dem. 
 
121:5 Lad din vrede blusse op imod vore fjender og hævn i dit hjertes nidkærhed vore forurettelser med 
dit sværd. 
 
121:6 Kom dine lidende hellige i hu, o, vor Gud!  Så skal dine tjenere glæde sig ved dit navn evindelig. 
 
121:7 Min søn, fred være med din sjæl!  Din modgang og dine lidelser skal blot vare et øjeblik, 
 
121:8 og om du er standhaftig, skal Gud ophøje dig i det høje, og du skal triumfere over alle dine 
fjender. 
 
121:9 Dine venner er trofaste, og de skal atter hilse dig med varmt hjerte og vennehånd. 
 
121:10 Du er endnu ikke, som Job var; dine venner trættes ikke med dig, og de beskylder dig heller ikke 
for at være i overtrædelse, som de gjorde med Job. 
 
121:11 Og de, der beskylder dig for at være i overtrædelse, skal se deres håb briste og deres 
forhåbninger smelte som rimfrosten smelter for den opgående sols brændende stråler. 
 
121:12 Og Gud har også sat sin hånd og sit segl på, at han skal forandre tider og årstider og forblinde 
deres sind, så de ikke kan forstå hans vidunderlige værk, for at han kan prøve dem og gribe dem i deres 
egen list. 
 
121:13 Og da deres hjerter er fordærvede, skal de ting, som de ønsker at bringe over andre, de ting, de 
elsker at se andre lide, komme over dem selv i fuldeste mål, 
 
121:14 så de også må blive skuffet, og deres håb tilintetgjort. 
 
121:15 Og om ikke mange år herefter skal de og deres afkom fejes bort under himlen, siger Gud, at ikke 
en af dem bliver tilovers til at stå mod væggen. 
 
121:16 Forbande er alle de, der opløfter deres hæl mod mine salvede, siger Herren, og som skriger, at 
de har syndet, når de ikke har syndet for mit åsyn, siger Herren, men har gjort det som jeg har befalet 
dem, og som var ret for mine øjne. 
 



121:17 Men de, som råber på overtrædelse, gør dette, fordi de selv er syndens tjenere og ulydighedens 
børn. 
 
121:18 Og de, som sværger falsk mod mine tjenere for at bringe dem i trældom og til døden, 
 
121:19 ve dem; og fordi de har forarget mine små, skal de afskæres fra mit hus' forordninger. 
 
121:20 Deres kurv skal ikke fyldes, deres huse og lader skal ødelægges, og selv skal de foragtes af 
dem, som smigrede dem. 
 
121:21 De skal ikke have ret til præstedømmet, ej heller deres efterkommere fra slægt til slægt. 
 
121:22 Dem var det bedre, om der var hængt en møllesten om deres hals, og de var sænket i havets 
dyb. 
 
121:23 Ve alle dem, der bedrøver mit folk og fordriver dem, myrder dem og vidner imod dem, siger 
Hærskarernes Herre; øgleslægten skal ikke undgå helvedes fordømmelse. 
 
121:24 Se, mine øjne skuer og kender alle deres gerninger, og når tiden kommer, har jeg en hastig dom i 
beredskab for dem alle. 
 
121:25 Thi der er sat en tid for hvert menneske efter dets gerninger. 
 
121:26 Gud vi give jer (De hellige) kundskab gennem sin Helligånd, ja, gennem den Helligånds 
uudsigelige gave, der ikke siden verdens begyndelse er blevet åbenbaret førend nu, 
 
121:27 og som vore forfædre længselsfuldt forventede skulle åbenbares i de sidste tider, mod hvilken tid, 
som var forbeholdt deres herligheds fylde, englene vendte deres sind, 
 
121:28 en fremtid, hvori intet skal tilbageholdes, og hvor det skal åbenbares, om der er een Gud eller 
flere guder. 
 
121:29 Alle troner, herredømmer, fyrstendømmer og magter skal åbenbares og gives alle dem, som 
tappert har holdt ud i Jesu Kristi evangelium. 
 
121:30 Ligeledes om himlene er begrænsede, havet eller det tørre land eller solen, månen eller 
stjernerne; 
 
121:31 alle deres omdrejningstider, alle bestemte dage, måneder eller år, al deres herlighed, love og 
bestemte tider skal åbenbares i den uddelings dage, som udgør tidernes fylde, 
 
121:32 i overensstemmelse med det, der bestemtes i den evige Guds råd, han, som er over alle guder, 
førend denne verden blev til, nemlig at det skulle holdes tilbage indtil tidens ende og afslutning, hvor hvert 
menneske skal indtræde i sin evige tilværelse og udødelige hvile. 
 
121:33 Hvor længe kan rindende vand forblive urent?  Hvilken magt kan standse himlene?  Mennesket 
kunne lige så godt strække sin svage arm ud for at standse Missourifloden i dens løb eller vende 
strømmen i modsat retning, som hindre den almægtige i at udgyde kundskab fra himlen over de sidste 
dages helliges hoveder. 
 
121:34 Se, mange er kaldede, men få er udvalgt.  Og hvorfor er de ikke udvalgt? 
 
121:35 Fordi deres hjerter er de verdslige ting hengivne, og de tragter efter menneskelig ære, så de ikke 
kan lære denne ene lektie: 
 



121:36 At præstedømmets rettigheder er uadskilleligt forbundet med himlens kræfter, og at himlens 
kræfter ikke kan kontrolleres eller bruges uden ved retfærdighedens grundsætninger. 
 
121:37 At de kan overdrages os, er sandt; men om vi forsøger at skjule vore synder eller tilfredsstille vort 
hovmod og vor forfængelige ærgerrighed eller øve kontrol, herredømme eller tvang over menneskenes 
sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, da unddrager himlene sig os, Herrens Ånd bedrøves, 
og når den er veget bort, da er den mands præstedømme og myndighed borte. 
 
121:38 Se, førend han ved af det, er han overladt til sig selv, til at stampe imod brodden, forfølge de 
hellige og stride mod Gud. 
 
121:39 Ved sørgelig erfaring har vi lært, at det ligger i næsten alle menneskers natur og tilbøjelighed, så 
snart de formoder, de har fået en smule myndighed, da straks begynde at udøve uretfærdigt 
herredømme. 
 
121:40 Derfor er mange kaldede, men få udvalgt. 
 
121:41 Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem 
overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed; 
 
121:42 gennem venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig vil udvikle sjælen meget. 
 
121:43 Irettesæt skarpt, når den Helligånd driver dertil, og udvis derefter større kærlighed mod ham, som 
du har irettesat, at han ikke skal betragte dig som sin fjende; 
 
121:44 men at han må erfare, din trofasthed er stærkere end dødens bånd. 
 
121:45 Lad dit hjerte være fuldt af kærlighed til alle mennesker og til troens egne, og pryd altid dine 
tanker med dyd, da skal du have større frimodighed for Guds åsyn, og præstedømmets lære skal falde på 
din sjæl som himlens dug. 
 
121:46 Den Helligånd skal være din stadige ledsager, og dit scepter retfærdighedens og sandhedens 
uforanderlige scepter, og dit herredømme skal være et evigt herredømme, og det skal uden tvang tilflyde 
dig fra evighed til evighed. 
 

AFSNIT 122 
 
Herrens ord til profeten Joseph Smith, medens denne var fange i Liberty fængsel, Missouri, i marts 1839.  
Se History of the Church, bind 3, side 300. 
 
122:1 Jordens ender skal spørge efter dit navn, dårer skal have dig til spot, og helvede skal rase imod 
dig, 
 
122:2 medens de rene af hjertet, de vise, de ædle og dydige altid skal søge råd, myndighed og 
velsignelse af din hånd. 
 
122:3 Og dit folk skal aldrig vende sig bort fra dig på grund af forræderens vidnesbyrd. 
 
122:4 Og selv om deres indflydelse vil give dig bekymring og sætte dig under lås og lukke, skal du dog 
holdes i ære, og om kort tid skal din røst blive frygteligere end en grum løves i dine fjenders midte på 
grund af din retfærdighed, og din Gud skal stå dig bi evindelig. 
 
122:5 Om du bliver kaldet til at gennemgå trængsel, om du er i fare blandt falske brødre, om du er i fare 
blandt røvere, om du er i fare til lands og til vands; 
 



122:6 om du anklages for alle mulige falske beskyldninger, om dine fjender overfalder dig og river dig 
bort fra din fader og moder og dine brødre og søstre; om dine fjender med draget sværd river dig bort fra 
din hustrus barm og fra dine børn, og din ældste, skønt blot seks år gammel, holder sig fast i dine klæder 
og siger:  Min fader, min fader, hvorfor kan du ikke blive hos os?  O, min fader, hvad vil disse mennesker 
gøre ved dig?  og han da stødes bort fra dig med sværdet, og du slæbes i fængsel, og dine fjender kryber 
omkring dig som ulve efter lammets blod; 
 
122:7 og om du bliver kastet ned i hulen eller falder i morderes hænder, og der fældes dødsdom over 
dig; om du kastes i dybet, om de skummende bølger slår op om dig; om heftige vinde bliver dine fjender; 
om himlen overdækkes med tæt mørke; om alle elementerne forener sig for at spærre dig din vej; og 
fremfor alt, om helvedes gab åbner sig vidt for at opsluge dig, da skal du vide, min søn, at alt dette skal 
give dig erfaring og tjene dig til bedste. 
 
122:8 Menneskesønnen steg ned under alt dette; er du større end han? 
 
122:9 Fortsæt derfor på din vej, og præstedømmet skal forblive hos dig, thi grænserne er sat og kan 
ikke overskrides.  Dine dage er talte, og dine år skal ikke blive færre.  Frygt derfor ikke for, hvad 
menneskene kan gøre, thi Gud vil være med dig evindelig. 
 

AFSNIT 123 
 
De helliges pligter overfor deres forfølgere som fremsat af profeten Joseph Smith, medens han var i 
fængsel i Liberty, Missouri, i marts 1839.  Se History of the Church, bind 3, side 302. 
 
123:1 Og nu ønsker vi at råde jer til at overveje, om ikke det ville være godt for de hellige at samle 
kundskab om alle kendsgerninger angående alle lidelser og forurettelser, som er blevet dem tilføjet af 
denne stats befolkning. 
 
123:2 Ligeså angående al ejendom og den skade, de har lidt både på rygte og person så vel som på 
fast ejendom. 
 
123:3 Ligeledes navnene på alle, der har taget del i undertrykkelsen, dersom de kan få fat på dem og 
finde dem. 
 
123:4 Der kunne måske nedsættes et udvalg med den opgave at finde ud af disse ting og samle 
beretninger og beedigede vidneudsagn samt de i omløb værende smædeskrifter, 
 
123:5 og alt sådant, som findes i tidsskrifter, konversationsleksika og løgnagtige historier, som er blevet 
skrevet og stadig skrives mod os, samt af hvem, de er skrevet, og fremlægge hele denne kæde af 
djævelsk skurkagtighed og skændige og morderiske voldshandlinger, der er blevet forøvet mod dette folk, 
 
123:6 så vi ikke alene kan offentliggøre det for hele verden, men også forelægge det for 
regeringsoverhovederne i hele dets mørke og helvedsagtige farve som et sidste forsøg, vor himmelske 
Fader har pålagt os, førend vi med fuld ret kan gøre krav på den forjættelse, som skal kalde ham frem fra 
hans skjulte sted, og også for at hele nationen må stå uden nogen undskyldning, inden han kan åbenbare 
sin mægtige arms kraft. 
 
123:7 Dette er en uafviselig pligt, som vi skylder Gud og englene, for hvem vi engang skal stå, samt os 
selv, vore hustruer og børn, der er blevet nedbøjet af sorg, kummer og bekymring, under det 
allerskændigste myrderi, tyranni og undertrykkelse, støttet og tilskyndet gennem den ånds indflydelse, 
der så stærkt har fæstet fædrenes trosbekendelser på børnenes hjerter, fædrene, som arvede løgn, og 
har opfyldt verden med forvirring og vokset sig stærkere, så den nu er selve drivfjederen til al 
fordærvelse, og hele jorden sukker under uretfærdighedens byrde. 
 
123:8 Det er et jernåg, et stærkt bånd; det er selve helvedes håndjern, kæder og lænker. 
 



123:9 Det er derfor en uafviselig pligt, som vi ikke blot skylder vore egne hustruer og børn at udføre, 
men også enkerne og de faderløse, hvis mænd og fædre blev myrdet under forfølgelsens jernhånd. 
 
123:10 Gerninger, der er så mørke og sorte, at de kan få selv helvede til at gyse og blegne af skræk og 
selve djævelens hænder til at ryste og lammes. 
 
123:11 Det er ligeledes en bydende pligt, som vi har overfor den opvoksende slægt og alle rene af 
hjertet. 
 
123:12 Thi der findes endnu mange på jorden blandt alle sekter, partier og religionssamfund, som er 
forblindede ved menneskenes listige anslag, så de ligger på lur for at bedrage, og som holdes borte fra 
sandheden blot derved, at de ikke ved, hvor de kan finde den. 
 
123:13 Derfor skulle vi benytte hele vort liv til at bringe frem i lyset alle de af mørkets skjulte ting, som vi 
kender til; og de er tydeligt åbenbarede fra himlen. 
 
123:14 Derfor skal opmærksomheden for alvor rettes mod disse ting. 
 
123:15 Lad ingen agte disse ting for ubetydelige.  Thi meget af det, som i fremtiden angår de hellige, 
beror på dem. 
 
123:16 I ved, brødre, at et meget stort skib i storm og uvejr drager nytte af et lille ror, når det holdes på 
rette måde, alt efter som vind og bølger fordrer. 
 
123:17 Lad os derfor, inderligt elskede brødre, gøre alt, hvad der står i vor magt; da kan vi med større 
vished vente at se Guds frelse og hans arm åbenbaret. 
 

AFSNIT 124 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841.  De hellige var blevet 
tvunget til på grund af de stadig voksende forfølgelser og den lovstridige behandling fra statens 
embedsmænds side at forlade Missouri.  Da Lilburn W. Boggs, Missouris guvernør, udstedte sin befaling 
om at udrydde dem, havde de ingen anden udvej.  Dette skete den 27. oktober 1838.  Se History of the 
Church, bind 3, side 175.  I 1841, da denne åbenbaring blev givet, havde de hellige opbygget byen 
Nauvoo, hvor landsbyen Commerce tidligere havde ligget, og Kirkens hovedsæde var blevet forlagt dertil.   
 
124:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph:  Jeg finder behag i det offer og den 
bekendelse, som du har aflagt; thi i dette øjemed har jeg oprejst dig, for at jeg kunne vise min visdom 
gennem det, som er skrøbeligt på jorden. 
 
124:2 Jeg har antaget dine bønner, og som svar på dem siger jeg dig, at du er kaldet til uopholdeligt og 
højtideligt at forkynde om mit evangelium og denne stav, som jeg har sat til at være en hjørnesten i Zion, 
og den skal poleres, indtil dens skønhed er som et palads'. 
 
124:3 Dette opråb skal gå ud til alle konger i verden, til jordens fire hjørner, til den ærværdige udkårne 
præsident og til de højmodige guvernører i den nation, hvori du lever, og til alle nationer, der er spredt ud 
over jorden. 
 
124:4 Det skal skrives i ydmyghed og gennem den Hellligånds kraft, som skal være over dig, når du 
skriver det. 
 
124:5 Thi det skal gives dig gennem den Helligånd at kende min vilje angående disse konger og 
myndigheder, hvad der skal ske dem i fremtiden. 
 
124:6 Thi se, jeg står i begreb med at kalde på dem, så de kan give agt på Zions lys og herlighed; thi 
den bestemte tid er kommet til at begunstige Zion. 



 
124:7 Kald derfor på dem med høje tilråb og med dit vidnesbyrd og frygt ikke for dem; thi de er som 
græs, og al deres herlighed er som dets blomster, der snart falder af; således skal også de være uden 
undskyldning, 
 
124:8 så jeg kan besøge dem på hjemsøgelsens dag, når jeg skal afsløre mit åsyn, for at anvise 
undertrykkeren sin del blandt hyklerne, hvor der er tænders gnidsel, dersom de forkaster mine tjenere og 
mit vidnesbyrd, som jeg har åbenbaret dem. 
 
124:9 Og videre vil jeg besøge og formilde manges hjerter, jer til gavn, så I må finde nåde for deres 
øjne, at de må komme til sandhedens lys og ikke-jøderne til Zions ophøjelse og herlighed. 
 
124:10 Thi min hjemsøgelsesdag kommer snart, i den stund, hvor I ikke tænker derpå.  Og hvor skal der 
være sikkerhed for mit folk og tilflugt for dem, der bliver tilovers? 
 
124:11 Vågn op, o, I jordens konger!  Kom, kom med jeres guld og sølv til hjælp for mit folk, til Zions 
døtres hus. 
 
124:12 Atter, sandelig siger jeg dig:  Min tjener Robert B. Thompson skal hjælpe dig med at skrive dette 
opråb, thi jeg har behag i ham og vil, at han skal være hos dig. 
 
124:13 Derfor skal han lytte til dit råd, og jeg vil velsigne ham med mangfoldige velsignelser.  Han skal 
være trofast og sanddru i alle ting fra nu af, så skal han blive stor i mine øjne. 
 
124:14 Men lad ham huske, at jeg vil kræve ham til regnskab for hans forvaltning. 
 
124:15 Og videre siger jeg dig:  Salig er min tjener Hyrum Smith, thi jeg, Herren, elsker ham for hans 
hjertes oprigtigheds skyld, og fordi han elsker det, der er ret for mig, siger Herren. 
 
124:16 Desuden skal min tjener John C. Bennett hjælpe dig i dit arbejde med at sende mit ord til 
kongerne og folkene på jorden og stå dig bi, min tjener Joseph Smith, i nødens time, og hans løn skal 
ikke udeblive, om han tager imod råd. 
 
124:17 For sin kærligheds skyld skal han blive stor, thi han skal være min, om han gør dette, siger 
Herren.  Jeg har set det arbejde, han har gjort, og jeg antager det, om han fortsætter, og jeg skal krone 
ham med velsignelse og stor herlighed. 
 
124:18 Og videre siger jeg dig:  Det er min vilje, at min tjener Lyman Wight skal vedblive i 
sagtmodighedens ånd at prædike for Zion og bekende mig for verden, og jeg vil bære ham som på 
ørnevinger, og han skal samle herlighed og ære for sig selv og for mit navn, 
 
124:19 at jeg, når hans værk er afsluttet, da må tage ham til mig, som jeg gjorde med min tjener David 
Patten, som nu er hos mig, og ligeledes med min tjener Edward Partridge og ligeledes med min 
bedagede tjener Joseph Smith sen., som sidder på Abrahams højre side; og salig og hellig er han, thi han 
er min. 
 
124:20 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Min tjener George Miller er uden svig, til ham kan man nære tillid 
for hans hjertes retskaffenheds skyld, og på grund af den kærlighed, som han har til mit vidnesbyrd, 
elsker jeg, Herren, ham. 
 
124:21 Derfor siger jeg dig:  Jeg besegler på hans hoved en biskops embede, ligesom på min tjener 
Edward Partridge, at han kan modtage det, som helliges mit hus og udgyde velsignelser på de fattiges 
hoved blandt mit folk, siger Herren.  Ingen foragte min tjener George, thi han skal ære mig. 
 
124:22 Lad min tjener George, min tjener Lyman og min tjener John Snider og andre bygge et hus til mit 
navn, et hus, som min tjener Joseph skal vise dem og på det sted, han udpeger for dem. 



 
124:23 Og det skal være et hus, et sted, hvori fremmede, som kommer langvejs fra, kan finde hvile; det 
skal derfor være et godt hus, vel værd at tage ind i, så den trætte rejsende kan finde sundhed og 
sikkerhed, medens han grubler over Herrens ord og betragter den hjørnesten, som jeg har bestemt for 
Zion. 
 
124:24 Dette hus skal være en sund bolig, om det bygges til mit navn, og om værten, der bliver udset til 
at forestå det, ikke tillader, at noget urent kommer derind.  Det skal være helligt, ellers vil Herren, jeres 
Gud, ikke bo deri. 
 
124:25 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Alle mine hellige skal komme hertil fra det fjerne. 
 
124:26 Send ilbud til dem, ja, udvalgte sendebud, og sig:  Kom med alt jeres guld og sølv og ædelsten 
og alle jeres antikke ting; og alle, der har kendskab til antikviteter, og som vil komme, kan komme og føre 
med sig buksbom, fyr og gran samt alle jordens kostbare træsorter. 
 
124:27 Ligeledes jern, kobber, messing og zink og alle kostbare ting fra jorden; og byg et hus til mit navn 
for den Allerhøjeste at bo i. 
 
124:28 Thi der findes ikke et sted på hele jorden, hvortil han kan komme og genoprette det, der er gået 
tabt, eller som han har borttaget, nemlig præstedømmets fylde. 
 
124:29 For der findes ikke nogen døbefont på jorden, hvori mine hellige kan lade sig døbe for de døde. 
 
124:30 Thi denne forordning hører til mit hus og kan kun godkendes i jeres fattigdoms dage, hvor I ikke 
er i stand til at bygge mit et hus. 
 
124:31 Men jeg befaler jer, alle mine hellige, at I skal bygge mig et hus, og jeg giver jer tilstrækkelig tid til 
at bygge det, og i den tid vil jeg anerkende jeres dåbshandlinger. 
 
124:32 Men se, når den tid er forbi, vil jeg ikke længere anerkende jeres dåb for de døde, og om I ikke 
gør dette indenfor den bestemte tid, skal I blive forkastet som en kirke tilligemed jeres døde, siger Herren, 
jeres Gud. 
 
124:33 Thi sandelig siger jeg jer:  Når I har haft tid til at bygge mig et hus, hvortil forordningen om dåb for 
de døde hører, og hvortil samme blev indstiftet før verdens grundlæggelse, kan jeres dåb for de døde 
ikke anerkendes af mig. 
 
124:34 Thi deri er det hellige præstedømmes nøgler forordnet, at I kan få ære og herlighed. 
 
124:35 Og fra da af vil dåb for de døde, som de, der er spredt ude omkring, udfører, ikke blive anerkendt 
af mig, siger Herren. 
 
124:36 Thi det er bestemt, at i Zion og dens stave og i Jerusalem, de steder, som jeg har betegnet som 
tilflugtssteder, skal de steder være, hvor dåb for jeres døde skal foretages. 
 
124:37 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Hvordan kan jeres tvætninger være mig velbehagelige, 
medmindre de finder sted i et hus, der er bygget til mit navn. 
 
124:38 Thi af denne grund befalede jeg Moses at bygge et tabernakel, som hans folk skulle føre med sig 
i ørkenen, og at bygge et hus i det forjættede land, for at disse forordninger kunne åbenbares, som havde 
været skjult fra verdens begyndelse. 
 
124:39 Derfor, sandelig siger jeg jer, at jeres salvelser, jeres tvætninger og dåb for de døde, jeres 
højtidelige sammenkomster, jeres mindefester om jeres ofringer ved Levis sønner og jeres orakler på 
jeres allerhelligste steder, hvor I får meddelelser, jeres anordninger og lovbud til begyndelse af 



åbenbaringerne og Zions grundlæggelse og for alle dens indbyggeres herlighed, ære og begavelse er 
indstiftet gennem mit hellige hus' forordninger, og mit folk har altid befaling om at bygge et sådant hus til 
mit hellige navn. 
 
124:40 Og sandelig siger jeg jer:  Byg dette hus til mit navn, så jeg deri kan åbenbare mit folk mine 
forordninger. 
 
124:41 Thi jeg vil i nåde åbenbare min kirke ting, der har været skjult fra verdens begyndelse, og som 
hører ind under tidernes fyldes uddeling. 
 
124:42 Og jeg vil vise min tjener Joseph alt, hvad der hører til dette hus, dets præstedømme og det sted, 
hvor det skal bygges. 
 
124:43 Og I skal bygge det på det sted, hvor I har tænkt på at bygge det; thi det er stedet, som jeg har 
udset for jer til at bygge det på. 
 
124:44 Og om I arbejder af al magt, vil jeg indvie det sted, og det skal være helligt. 
 
124:45 Og dersom mit folk vil lytte til min og mine tjeneres røst, til dem jeg har udvalgt til at lede mit folk, 
se, sandelig siger jeg jer, da skal de ikke flyttes fra deres sted. 
 
124:46 Men dersom de ikke vil lytte til min eller de mænds røst, jeg har udvalgt, da skal de ikke blive 
velsignet, fordi de besmitter min hellige jord, mine hellige forordninger og privilegier og mine hellige ord, 
som jeg har givet dem. 
 
124:47 Og det skal ske, at dersom I bygger et hus til mit navn og ikke gør, hvad jeg siger, vil jeg ikke 
holde den ed, som jeg har svoret jer, ej heller opfylde de forjættelser, som I venter af mine hænder, siger 
Herren. 
 
124:48 Thi i stedet for velsignelse bringer I gennem jeres egne gerninger forbandelse, vrede, fortørnelse 
og dom over jeres egne hoveder ved jeres dårskab og alle jeres afskyeligheder, som I begår mod mig, 
siger Herren. 
 
124:49 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at når jeg giver nogle af menneskesønnerne en befaling om at 
gøre en gerning i mit havn, og disse menneskesønner går ind for den af al kraft og med alt, hvad de har 
og ikke lader deres iver kølne, og om fjenden kommer over dem og hindrer dem i at udføre den gerning, 
se, da skal jeg ikke mere fordre den gerning af disse menneskers hænder; men jeg antager deres offer. 
 
124:50 Og den synd og overtrædelsen af mine hellige love og befalinger vil jeg gengælde på deres 
hoveder, som forhindrede mit værk, indtil tredie og fjerde led, så længe de ikke omvender sig, men hader 
mig, siger Gud Herren. 
 
124:51 Af denne grund har jeg antaget deres offer, hvem jeg befalede at bygge en by og et hus til mit 
navn i Jackson County, Missouri, og som blev forhindret deri af deres fjender, siger Herren, jeres Gud. 
 
124:52 Og jeg vil bringe dom, vrede, harme, jammer, angst og tænders gnidsel over deres hoveder indtil 
tredie og fjerde led, så længe de ikke omvender sig, men hader mig, siger Herren, jeres Gud. 
 
124:53 Og dette sætter jeg som eksempel til trøst for jer, når I tænker på alle dem, som har fået befaling 
til at udføre noget og er blevet forhindret af fjendehånd og ved undertrykkelse, siger Herren, jeres Gud. 
 
124:54 Thi jeg er Herren, jeres Gud; og jeg vil frelse alle dem af jeres brødre, som har været rene af 
hjertet og er blevet slået ihjel i Missouris land, siger Herren. 
 



124:55 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Jeg befaler jer atter at bygge et hus til mit navn på dette sted, så I 
kan vise jer tro mod mig i alt det, jeg befaler jer, så jeg kan velsigne jer og krone jer med ære, 
udødelighed og evigt liv. 
 
124:56 Og nu siger jeg jer med hensyn til det hotel, som jeg har befalet jer at bygge til at modtage 
fremmede i.  Byg det til mit navn og sæt mig navn derpå, og lad min tjener Joseph og hans hus finde 
plads deri fra slægt til slægt. 
 
124:57 Thi denne salvelse har jeg givet på hans hoved, at hans velsignelse og så skal hvile på hans 
efterkommeres hoveder efter ham. 
 
124:58 Og som jeg sagde til Abraham angående jorden slægter, så siger jeg også til mine tjener Joseph:  
I dig og din sæd skal alle jordens slægter velsignes. 
 
124:59 Derfor skal min tjener Joseph og hans sæd efter ham bo i det hus fra slægt til slægt evindelig, 
siger Herren. 
 
124:60 Huset skal hedde Nauvoo Hus og skal være en behagelig bolig for mennesker og et hvilested for 
den trætte vandrer, hvorfra han kan betragte Zions herlighed og herligheden af denne Zions hjørnesten. 
 
124:61 Og han må også kunne få råd af dem, som jeg har sat til at være som berømte planter og som 
vægtere på Zions mure. 
 
124:62 Se, sandelig siger jeg jer:  Mine tjenere George Miller, Lyman Wight, John Snider og Peter Haws 
skal organisere sig og udvælge en af deres midte til at være præsident over deres kvorum med det formål 
at bygge huset. 
 
124:63 Og de skal lave vedtægter, hvorefter de kan lade tegne aktier til at bygge huset for. 
 
124:64 Og de skal ikke tage mindre end halvtredsindstyve dollars for en aktie, men det skal være dem 
tilladt at modtage indtil femten tusind dollars af hvem som helst som aktier i dette hus. 
 
124:65 Men det skal ikke være dem tilladt at modtage over femten tusind dollars af en enkelt mand. 
 
124:66 De skal heller ikke kunne modtage under halvtredsindstyve dollars af nogen som aktie i huset. 
 
124:67 De skal ikke kunne antage nogen som aktionær i huset, medmindre han betaler dem beløbet ved 
modtagelsen. 
 
124:68 Og i forhold til det beløb, han betaler dem, skal han modtage aktier i huset, men dersom han intet 
betaler, skal han ikke have nogen aktie i huset. 
 
124:69 Og om nogen betaler dem et beløb, så skal det anvendes til aktier i huset for ham selv og hans 
efterkommere efter ham, fra slægt til slægt, så længe han selv og hans arvinger vil beholde disse aktier 
og ikke sælge eller afhænde dem af egen fri vilje, dersom I vil gøre min vilje, siger Herren. 
 
124:70 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Om mine tjenere George Miller, Lyman Wight, John Snider og 
Peter Haws modtager nogen indbetaling, enten penge eller anden ejendom, som udgør rede penges 
værdi, så skal de ikke anvende nogen del deraf til andet end til dette hus. 
 
124:71 Men om de anvender nogen del af, hvad de har modtaget for aktier på anden måde end til huset 
uden aktionærernes samtykke og ikke betaler alle beløb firedobbelt tilbage, som de har anvendt på 
anden måde, skal de være forbandet og afsættes fra deres stillinger, siger Gud Herren; thi jeg, Herren, er 
Gud og lader mig ikke spotte i nogen af disse ting. 
 



124:72 Sandelig sige jeg jer:  I skal lade min tjener Joseph betale penge i deres hænder til opførelsen af 
dette hus, som det synes ham godt, dog kan min tjener Joseph ikke betale over femten tusind dollars for 
aktier i huset og ikke under halvtredsindstyve, ej heller kan nogen anden, siger Herren. 
 
124:73 Der findes også andre, som vil vide, hvad jeg vil med dem, thi de har spurgt mig derom. 
 
124:74 Derfor siger jeg jer angående min tjener Vinson Knight, at om han vil gøre min vilje, så skal han 
købe aktier i huset for sig og sine efterkommere fra slægt til slægt. 
 
124:75 Og han skal lade sin røst lyde længe og højt midt iblandt folket og tale de fattiges og trængendes 
sag, og han skal ikke høre op dermed og hans hjerte ikke ængstes, og jeg vil antage hans offer; thi det 
skal ikke være for mig som Kains offer; for han skal være min, siger Herren. 
 
124:76 Lad hans familie glæde sig og vende deres hjerte fra sorgen; for jeg har udvalgt ham og salvet 
ham, og han skal æres i sit hus; thi jeg vil forlade ham alle hans synder, siger Herren.  Amen. 
 
124:77 Sandelig siger jeg jer:  Min tjener Hyrum skal købe aktier i dette hus, som det synes ham godt, for 
sig og sine efterkommere fra slægt til slægt. 
 
124:78 Min tjener Isaac Galland skal købe aktier i huset, thi jeg, Herren, elsker ham for det arbejde, han 
har gjort og vil forlade ham alle hans synder.  Derfor skal I ihukomme ham med en andel i huset fra slægt 
til slægt. 
 
124:79 Min tjener Isaac Galland skal udvælges iblandt jer og ordineres af min tjener William Marks og 
velsignes af ham til at rejse sammen med min tjener Hyrum for at udføre det værk, som min tjener Joseph 
anviser dem, og de skal blive meget velsignet. 
 
124:80 Men tjener William Marks skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sine 
efterkommere fra slægt til slægt. 
 
124:81 Min tjener Henry G. Sherwood skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sin 
sæd fra slægt til slægt. 
 
124:82 Min tjener William Law skal købe aktier i huset, som det synes ham godt, for sig og sin sæd fra 
slægt til slægt. 
 
124:83 Om han vil gøre min vilje, skal han ikke bringe sin familie mod øst, nemlig til Kirtland.  Dog vil jeg, 
Herren, opbygge Kirtland, men jeg, Herren, har en svøbe beredt for indbyggerne der. 
 
124:84 Og hos min tjener Almon Babbitt er der mange ting, som jeg ikke har behag i.  Se, han stræber 
efter at oprette sit eget råd i stedet for det råd, som jeg har beskikket, nemlig min kirkes præsidentskab, 
og han opstiller en guldkalv, som kan tilbedes af mit folk. 
 
124:85 Lad ingen gå herfra, som er kommet hertil for at forsøge på at holde mine bud. 
 
124:86 Lever de her, skal de leve i mig, og om de dør, skal de dø i mig; thi de skal hvile fra alt deres 
arbejde her og fortsætte deres gerninger. 
 
124:87 Derfor skal min tjener William forlade sig på mig og høre op med at frygte for sin familie på grund 
af sygdommen, som hersker i landet.  Dersom I elsker mig, så hold mine befalinger, og da skal 
sygdommen i landet tjene jer til ære. 
 
124:88 Min tjener William skal gå og forkynde mit evige evangelium med høj røst og med stor glæde, 
som han vil blive drevet til ved min Ånd, for indbyggerne i Warsaw, for indbyggerne i Carthage og for 
indbyggerne i Burlington samt for indbyggerne i Madison, og med tålmodighed og udholdenhed vente 
videre instruktion ved min generalkonference, siger Herren. 



 
124:89 Om han vil gøre min vilje, må han fra nu af lytte til min tjener Josephs råd og med sine midler 
understøtte de fattige og udgive den nye oversættelse af mit hellige ord for jordens indbyggere. 
 
124:90 Og om han vil gøre dette, vil jeg velsigne ham med mangfoldige velsignelser, så han ikke skal 
blive forladt eller hans sæd mangle brød. 
 
124:91 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Min tjener William skal kaldes, ordineres og salves som min 
tjener Josephs rådgiver i stedet for min tjener Hyrum, så min tjener Hyrum kan overtage det 
præstedømme og patriarks embede, der blev givet ham af hans fader både gennem velsignelsen og som 
hans ret, 
 
124:92 så han fra nu af må indehave nøglerne til de patriarkalske velsignelser for hele mit folk, 
 
124:93 at hvem han velsigner, skal blive velsignet, og hvem han forbander, skal blive forbandet, og hvad 
han binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad han løser på jorden, skal være løst i himlen. 
 
124:94 Og fra denne stund bestemmer jeg, at han skal være profet, seer og åbenbarer for min kirke 
ligesom min tjener Joseph, 
 
124:95 så han kan handle i forening med min tjener Joseph, og få råd af min tjener Joseph,som skal vise 
ham nøglerne, hvorved han kan bede og blive bønhørt og blive kronet med den samme velsignelse, 
herlighed og ære og præstedømme og præstedømmets gaver, som engang var lagt på ham, der var min 
tjener, Oliver Cowdery; 
 
124:96 at min tjener Hyrum kan bære vidnesbyrd om det, som jeg vil vise ham, så hans navn for evigt 
kan holdes i ærefuld erindring fra slægt til slægt til evig tid. 
 
124:97 Min tjener William Law skal også have de nøgler, hvorigennem han kan bede og få velsignelser.  
Lad ham være ydmyg for mig og uden svig, så skal han få af min Ånd, ja, Talsmanden, som skal 
åbenbare ham sandheden om alle ting og give ham i den rette time, hvad han skal sige. 
 
124:98 Og disse ting skal følge ham:  Han skal helbrede de syge, han skal uddrive djævle og blive befriet 
fra dem, som vil give ham dødelig forgift. 
 
124:99 Og han skal ledes på stier, hvor giftige slanger ikke kan stikke hans hæl; og i sine tankers 
forestillingskraft skal han stige op som på ørnevinger. 
 
124:100 Og om jeg vil, at han endog skal opvække de døde, må han ikke spare sin røst. 
 
124:101 Derfor skal min tjener William ikke skåne sig, men råbe højt med glæde, med fryd og med 
hosianna til ham, som sidder på tronen til evig tid, siger Herren, jeres Gud. 
 
124:102 Se, jeg siger jer:  Jeg har en mission beredt for mine tjenere William og Hyrum og for dem alle:  
Min tjener Joseph skal blive hjemme, thi han behøves der.  Det øvrige skal jeg vise jer herefter.  Så ske 
det.  Amen. 
 
124:103 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Om min tjener Sidney vil tjene mig og være rådgiver for min 
tjener Joseph, skal han stå op og komme frem og røgte sit embede og ydmyge sig for mig. 
 
124:104 Og om han vil bringe mig et velbehageligt offer og bekendelse og forblive hos mit folk, se, da vil 
jeg, Herren, jeres Gud, helbrede ham, så han skal blive rask, og han skal atter opløfte sin røst på 
bjergene og være en talsmand for mit åsyn. 
 
124:105 Han skal komme og bosætte sig med sin familie i det nabolag, hvor min tjener Joseph bor. 
 



124:106 Og på alle sine rejser skal han opløfte sin røst som med en basuns lyd og advare jordens 
indbyggere om at fly for den kommende vrede. 
 
124:107 Han skal bistå min tjener Joseph.  Min tjenere William Law skal også bistå min tjener Joseph 
med at udfærdige en højtidelig proklamation til jordens konger, som jeg før har sagt jer. 
 
124:108 Om min tjener Sidney vil gøre min vilje, så skal han ikke flytte sin familie til landet mod øst, men 
forlægge sin bopæl, som jeg har sagt. 
 
124:109 Se, det er ikke min vilje, at han skal søge at finde sikkerhed og tilflugt udenfor den by, som jeg 
har tildelt jer, nemlig byen Nauvoo. 
 
124:110 Sandelig siger jeg jer:  Om han nu vil høre min røst, vil det gå ham vel.  Så ske det.  Amen. 
 
124:111 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Min tjener Amos Davies skal købe aktier af dem, som jeg har 
udkåret til at bygge et hotel, nemlig Nauvoo-Huset. 
 
124:112 Dette skal han gøre, om han vil have nogen andel deri, og han skal lytte til min tjener Josephs 
råd og arbejde med sine egne hænder, så han kan vinde menneskenes tillid. 
 
124:113 Og når han har vist sig tro i alt, hvad der bliver betroet til hans omsorg, ja, over lidt, skal han 
komme til at herske over meget. 
 
124:114 Derfor skal han fornedre sig selv, for at han kan blive ophøjet.  Så ske det.  Amen. 
 
124:115 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Om min tjener Robert D. Foster vil lyde min røst, skal han bygge 
min tjener Joseph et hus efter den kontrakt, han har oprettet med ham, eftersom vejen skal banes for 
ham fra tid til anden. 
 
124:116 Han må omvende sig fra al sin dårskab og iføre sig kærligheden, ophøre med at gøre ondt og 
aflægge alle onde ord 
 
124:117 og tillige indbetale penge i Nauvoo-Husets udvalgs hænder for sig selv og sine efterkommere fra 
slægt til slægt. 
 
124:118 Og han må lytte til mine tjenere Josephs, Hyrums og William Laws råd og til de myndigheder, 
som jeg har kaldet til at lægge grundvolden til Zion; og det skal gå ham vel til evig tid.  Amen. 
 
124:119 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Ingen skal købe aktier af Nauvoo-Husets udvalg, medmindre 
han tror på Mormons Bog og de åbenbaringer, som jeg har givet jer, siger Herren, jeres Gud. 
 
124:120 Thi hvad der er mer eller mindre end dette, kommer af det onde og skal ledsages af forbandelser 
i stedet for velsignelser, siger Herren, jeres Gud.  Så ske det.  Amen. 
 
124:121 Og atter, sandelig siger jeg jer:  Nauvoo-Husets udvalg skal have et passende vederlag for alt 
det arbejde, de har ydet med at bygge Nauvoo-Huset; og de skal have den løn, som de indbyrdes bliver 
enige om angående selve beløbet. 
 
124:122 Og om det gøres nødvendigt, skal enhver, der køber aktier, bidrage til udvalgets aflønning i 
forhold til sin andel, siger Herren; ellers skal de have aktier i huset for deres arbejde.  Så ske det.  Amen. 
 
124:123 Sandelig siger jeg jer:  Nu giver jeg jer de embedsmænd, som hører til mit præstedømme, så I 
kan indehave dets nøgler, nemlig det præstedømme, som er efter Melkisedeks orden, hvilket er efter min 
enbårne Søns orden. 
 



124:124 Først giver jeg jer Hyrum Smith som patriark til at sidde inde med min kirkes beseglende 
velsignelser, nemlig forjættelsens Helligånd, hvormed I er beseglet til forløsningens dag, for at I ikke må 
falde, selv om fristelsens stunder skal komme over jer. 
 
124:125 Jeg giver jer min tjener Joseph som præsiderende ældste over hele min kirke og som 
oversætter, åbenbarer, seer og profet. 
 
124:126 Jeg giver ham til rådgivere min tjener Sidney Rigdon og min tjener William Law, og disse skal 
udgøre et kvorum og første præsidentskab til at modtage åbenbaringer for hele Kirken. 
 
124:127 Jeg giver jer min tjener Brigham Young som præsident over de tolvs omrejsende råd, 
 
124:128 hvilke tolv har nøglerne til at indføre mit riges fuldmagt i verdens fire hjørner og derefter sende 
mit ord til hver skabning. 
 
124:129 Det er:  Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, 
John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith; 
 
124:130 David Patten har jeg taget til mig.  Se, ingen kan tage hans præstedømme fra ham; men 
sandelig siger jeg jer, en anden kan udkåres til samme kaldelse. 
 
124:131 Og videre siger jeg jer, at jeg giver jer et højråd for Zions hjørnesten. 
 
124:132 Nemlig:  Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, 
Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson (Seymor Brunson har jeg taget til mig, og ingen kan tage hans 
præstedømme, men en anden kan forordnes til det samme præstedømme i hans sted, og sandelig siger 
jeg jer, at min tjener Aron Johnson skal ordineres til dette kald i hans sted), David Fullmer, Alpheus 
Cutler, William Huntington. 
 
124:133 Og videre giver jeg jer Don C. Smith til at være præsident over højpræsternes kvorum, 
 
124:134 som er stiftet i den hensigt at forberede sådanne, som skal indsættes som faste præsidenter 
eller tjenere i forskellige stave, der er spredt rundt omkring. 
 
124:135 Og de kan også rejse, om de ønsker det, men de skulle hellere beskikkes til faste præsidenter; 
dette er deres kaldsembede, siger Herren jeres Gud. 
 
124:136 Jeg giver ham Amasa Lyman og Noah Packard til rådgivere, at de kan præsidere over 
højpræsternes kvorum i min kirke, siger Herren. 
 
124:137 Og atter siger jeg jer:  Jeg giver jer John A. Hicks, Samuel Williams og Jesse Baker som 
præsidenter for ældsternes kvorum, hvilket kvorum er indstiftet for faste tjenere i evangeliets tjeneste; dog 
kan de rejse omkring, selv om de er ordineret til at være faste tjenere i min kirke, siger Herren. 
 
124:138 Og videre giver jeg jer Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera 
Pulsipher, Levi Hancock, James Foster til at præsidere over de halvfjerds' kvorum, 
 
124:139 hvilket kvorum er indstiftet for omrejsende ældster, der skal bære vidnesbyrd om mit navn i hele 
verden, hvorhen det omrejsende højråd, mine apostle, sender dem for at berede vejen for mit ansigt. 
 
124:140 Forskellen mellem dette kvorum og ældsternes kvorum er denne, at det ene skal rejse 
uophørligt, og det andet skal præsidere over menighederne fra tid til anden; det ene har ansvaret at 
præsidere fra tid til anden, det andet har intet ansvar for præsidiet, siger Herren jeres Gud. 
 



124:141 Og videre siger jeg jer:  Jeg giver jer Vinson Knight, Samuel H. Smith og Shadrach Roundy, om 
han vi tage imod det, til at præsidere som biskop og rådgivere.  Kundskab om bispedømmet er givet jer i 
bogen Lære og Pagter. 
 
124:142 Og atter siger jeg jer:  Samuel Rolfe og hans rådgivere for præsternes kvorum, og også 
præsidenten for lærerne og hans rådgivere og præsidenten for diakonerne og hans rådgivere og 
ligeledes præsidenten for staven og hans rådgivere, 
 
124:143 de ovennævnte embeder har jeg givet jer med tilhørende nøgler til hjælp til at styre, til embedets 
forvaltning og til mine helliges fuldkomne beredelse. 
 
124:144 Og jeg befaler jer, at I skal besætte disse embeder og godkende alle de navne, som jeg har 
nævnt eller forkaste dem ved generalkonferencen. 
 
124:145 Og I skal berede plads for alle disse embeder i mit hus, når I bygger det til mit navn, siger Herren 
jeres Gud.  Så ske det.  Amen. 
 

AFSNIT 125 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i marts 1841, angående de hellige i 
Iowa-Territoriet. 
 
125:1 Hvad er Herrens vilje angående de hellige i Iowa-Territoriet? 
 
125:2 Sandelig, så siger Herren:  Jeg siger jer, at om de, der kalder sig efter mit navn og forsøger at 
være mine hellige, vil gøre min vilje og holde mine bud med hensyn til dem, så skal de samle sig på de 
steder, som skal udpeges for dem af min tjener Joseph, og de skal bygge byer til mit navn, så de kan 
være forberedt på det, som venter dem i fremtiden. 
 
125:3 De skal bygge en by til mit navn i landområdet overfor byen Nauvoo og give den navnet 
Zarahemla. 
 
125:4 Og alle de, der kommer fra øst og vest, nord og syd, og som nærer ønske om at bosætte sig dér, 
skal tage deres arvedel i denne by på samme måde som i byen Nashville eller i byen Nauvoo og alle 
stave, som jeg har udvalgt, siger Herren. 
 

AFSNIT 126 
 
Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 
1841.  På daværende tidspunkt var Brigham Young præsident for de tolv apostles råd. 
 
126:1 Kære og højt elskede broder Brigham Young!  Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener 
Brigham:  Du behøver ikke som tidligere at forlade din familie, thi dit offer er mig velbehageligt. 
 
126:2 Jeg har set dit arbejde og din møje på rejserne for mit navns skyld. 
 
126:3 Derfor befaler jeg dig, at du skal sende mit ord omkring i verden og fra nu af og for altid drage 
særlig omsorg for din familie.  Amen. 
 

AFSNIT 127 
 
Skrivelse fra profeten Joseph Smith til de sidste dages hellige i Nauvoo, Illinois, indeholdende 
instruktioner angående dåb for de døde; dateret Nauvoo den 1. september 1842. 
 
127:1 Da herren har åbenbaret mig, at mine fjender både i Missouri og i denne stat atter efterstræber 
mig, og de forfølger mig uden årsag og ikke har den mindste skygge af ret og retfærdighed på deres side 



til at anlægge sag mod mig, og da alle deres påstande er grundet på løgne af sorteste slags, har jeg 
ment, at det var bedst og klogest af mig at forlade denne by en kort tid for min egen og dette folks 
sikkerheds skyld.  Jeg ønsker at sige til alle dem, med hvem jeg står i forretningsforbindelse, at jeg har 
overladt mine affærer til fuldmægtige og sekretærer, som vil udføre alle forretninger punktligt og korrekt 
og påse, at al min gæld betales i rette tid, enten ved at sælge ejendom eller på anden vis, som det 
forlanges, eller som omstændighederne tillader.  Når jeg erfarer, at uvejret er forbi, vil jeg atter vende 
tilbage til jer. 
 
127:2 De farer, som jeg er blevet kaldet til at gennemgå, synes mig meget ringe, eftersom 
menneskenes misundelse og vrede har været min bestandige lod alle mine livsdage; af hvilken grund 
ville være mig en gåde, om jeg ikke, før verdens grundvold blev lagt, var bestemt til noget godt eller ondt, 
alt eftersom I ønsker at kalde det.  Døm selv.  Gud kender alt dette, enten det er godt eller ondt.  Dog er 
jeg vant til at svømme i dybt vand.  Det er nu blevet min anden natur, og jeg føler mig ligesom Paulus 
stemt for at rose mig af mine trængsler, thi indtil denne dag har mine fædres Gud udfriet mig af dem alle, 
og han vil befri mig herefter; thi se, jeg skal sejre over alle mine fjender, for Herren har talt det. 
 
127:3 Derfor skal alle de hellige glæde sig og være overmåde glade; thi Israels Gud er deres Gud, og 
han skal uddele retfærdig gengældelse mod alle deres undertrykkere. 
 
127:4 Og atter, sandelig, så siger Herren:  Arbejdet på templet og alt arbejde, som jeg har pålagt jer, 
skal fortsættes og ikke ophøre.  Fordobbel jeres flid, jeres udholdenhed, jeres tålmodighed og jeres 
anstrengelser, så skal I ingenlunde miste jeres løn, siger Hærskarernes Herre.  Og om de forfølger jer, så 
forfulgte de også profeterne og de retfærdige mænd, som var før jer.  For alt dette er der en belønning i 
himlen. 
 
127:5 Og videre vil jeg sige jer nogle ord med hensyn til dåb for de døde. 
 
127:6 Sandelig, så siger Herren angående jeres døde:  Når nogen af jer lader sig døbe for de døde, 
skal der være en skriver til stede, og han skal være øjenvidne til jeres dåbshandlinger.  Han skal høre 
med sine øren, så kan kan vidne om sandheden, siger Herren, 
 
127:7 at alle jeres optegnelser må være optegnet i himlen, at hvad som helst I binder på jorden, må 
være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, må være løst i himlen. 
 
127:8 Thi jeg står i begreb med at genoprette mange ting på jorden, som henhører til præstedømmet, 
siger Hærskarernes Herre. 
 
127:9 Og videre skal alle optegnelser holdes i orden og opbevares i mit hellige tempels arkiv, så de kan 
huskes fra slægt til slægt, siger Hærskarernes Herre. 
 
127:10 Lad mig sige til alle de hellige, at det var mit højeste ønske at tale til dem fra talerstolen næste 
søndag over emnet:  Dåb for de døde.  Men da dette nu ikke lader sig gøre, vil jeg skrive Herrens ord fra 
tid til anden om dette emne såvel som mange andre og sende jer det med posten. 
 
127:11 Jeg slutter nu mit brev for denne gang af mangel på tid.  Thi fjenden er vågen, og som Frelseren 
siger:  Denne verdens fyrste kommer; men i mig har han intet. 
 
127:12 Se, min bøn til Gud er, at I alle må blive frelst.  Og jeg underskriver mig som jeres tjener i Herren 
og profet og seer i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.  Joseph Smith. 
 

AFSNIT 128 
 
Skrivelse fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, indeholdende yderligere 
anvisninger om dåb for de døde; dateret Nauvoo, Illinois den 6. september 1842. 
 



128:1 Som jeg nævnte i mit brev, førend jeg forlod mit opholdssted, at jeg skulle skrive til jer fra tid til 
anden og oplyse jer om mange ting, genoptager jeg nu emnet dåb for de døde, da dette emne har 
optaget mit sind og gjort det allerstærkeste indtryk på mine følelser, siden jeg er blevet forfulgt af mine 
fjender. 
 
128:2 Jeg skrev nogle få ord af åbenbaringen angående en skriver.  Jeg har anstillet yderligere 
betragtninger angående denne sag, som jeg nu vil anføre.  I mit forrige brev forklarede jeg, at I skulle 
have en skriver, som skulle være øjenvidne og høre med sine øren, så han kunne gøre en sandfærdig 
optegnelse for Herren. 
 
128:3 Det vil være meget vanskeligt for en skriver at overvære alle disse handlinger og udføre alt 
arbejdet.  For at afhjælpe denne vanskelighed kan I vælge en skriver i hver menighed, der er vel egnet til 
at føre nøjagtige optegnelser.  Og han skal være meget omstændelig og nøjagtig med at nedskrive alt, 
hvad der foretages, og i protokollen bevidne, at han så med sine øjne og hørte med sine øren, givende 
dato og navne osv.  samt redegørelse for hele handlingen.  Han skal også navngive tre tilstedeværende 
personer, om sådanne findes, der kan tilkaldes når som helst og bevidne, at de så det samme, så at hvert 
ord kan bekræftes ved to eller tre vidners udsagn. 
 
128:4 Der burde findes en overregistrator, til hvem disse andre optegnelser kan overleveres ledsaget af 
attester med deres underskrifter, der bekræfter rigtigheden af deres optegnelser.  Da kan Kirkens 
overregistrator indføre optegnelsen i Kirkens hovedprotokol samt attesterne og alle tilstedeværende 
vidners navne med sin egen erklæring, at han virkelig tror, at ovenstående optegnelse og referat er 
sandfærdige efter det kendskab, han har til disse mænds karakter i almindelighed og deres valg af 
Kirken.  Og når dette er skrevet i Kirkens hovedprotokol, skal optegnelserne være lige så hellige og 
handlingen være lige så gyldig, som om han havde set det hele med sine egne øjne og hørt det med sine 
egne øren og indført det i Kirkens hovedprotokol. 
 
128:5 I synes måske, at denne ordning er meget omstændelig, men lad mig sige jer, at den kun er i 
overensstemmelse med Guds vilje, når den udføres i overensstemmelse med den forordning og 
forberedelse, som Herren har besluttet og beredt før verdens grundlæggelse, til frelse for de døde, der 
dør uden kundskab om evangeliet. 
 
128:6 Og videre må jeg erindre jer om, at Johannes åbenbareren tænkte på det samme emne 
angående de døde, da han skrev i åbenbaringen, 20:12:  'Og jeg så de døde, de store og de små, 
stående for tronen, og bøgerne blev åbnet; og en anden bog blev åbnet, som er livets bog; og de døde 
blev dømt efter det, som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.' 
 
128:7 Af dette skriftsted kan I se, at bøgerne blev åbnet, og at en anden bog blev åbnet, som var livets 
bog.  Men de døde blev dømt efter det, som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.  Følgelig må de 
bøger, der her omtales, være bøger, som indeholder fortegnelser over deres gerninger og henviser til 
optegnelser, der føres på jorden.  Og den bog, der er livets bog, er den optegnelse, som føres i himlen.  
Og dette stemmer nøje overens med den lære, som blev befalet jer i den åbenbaring, der fandtes i det 
brev, jeg skrev til jer, førend jeg forlod mit opholdssted, nemlig at alle jeres optegnelser må blive 
nedskrevet i himlen. 
 
128:8 Denne forordnings natur består nu i præstedømmets magt gennem Jesu Kristi åbenbaring, hvori 
det forsikres, at hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være 
løst i himlen; eller med andre ord, idet vi betragter oversættelsen fra en anden synsvinkel:  Hvad I 
optegner på jorden, skal blive optegnet i himlen, og hvad I ikke optegner på jorden, skal ikke blive 
optegnet i himlen; thi jeres døde skal dømmes i overensstemmelse med bøgerne efter deres gerninger, 
hvad enten de har udført forordningerne i egen person eller gennem stedfortrædere efter de forordninger, 
Gud har indstiftet til deres frelse, førend verdens grundvold blev lagt, i overensstemmelse med de 
optegnelser, de har ført over deres døde. 
 
128:9 Det kan forekomme nogle at være en meget dristig lære, vi taler om; en magt, som optegner eller 
binder på jorden og binder i himlen.  Dog har Herren altid givet denne magt i alle tidsaldre, når han har 



stiftet en uddeling og givet præstedømmet gennem virkelig åbenbaring til en enkelt eller til flere.  Hvad 
disse mænd derfor gjorde med myndighed i Herrens navn, i al oprigtighed og trofasthed, og optegnede 
på rette måde og sandfærdigt, blev lov på jorden og i himlen og kunne ikke tilintetgøres ifølge den store 
Jehovas beslutning.  Disse ord er troværdige.  Hvem kan høre det? 
 
128:10 Og atter, som et eksempel Matt. 16:18, 19:  'Så siger jeg også dig, at du er Petrus, og på denne 
klippe vil jeg bygge min kirke og dødsrigets porte skal ikke få overhånd over den.  Og jeg vi give dig 
himmeriges nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i himlene, og hvad du løser på 
jorden, det skal være løst i himlene.' 
 
128:11 Den store og vigtige hemmelighed i hele sagen, hele emnets summum bonum, ligger nu for os og 
består i at få det hellige præstedømmes magt.  Thi den, der har fået disse nøgler, har ingen vanskelighed 
ved at få kundskab om det, der angår menneskenes børns frelse, både de dødes og de levendes. 
 
128:12 Heri er der herlighed og ære, udødelighed og evigt liv.  Dåbens forrettelse i vand ved 
nedsænkningen deri sker for at være et sindbillede på de døde, for at den ene grundsætning må stemme 
overens med den anden.  At blive sænket ned i vandet og atter komme op deraf er et billede på de dødes 
opstandelse, når de kommer op af gravene.  Denne forordning indførtes derfor som en med dåb for de 
døde beslægtet forordning og er i lighed med de døde. 
 
128:13 Døbefonten indstiftedes følgelig som et sindbillede på graven, og det blev befalet, at den skulle 
stå på et sted, der var nedenunder, hvor de levende plejede at forsamle sig for at fremstille både de 
levende og de døde, så at alt har sit sindbillede, og det ene stemmer overens med det andet; det jordiske 
overensstemmende med det himmelske, som Paulus siger i 1 Kor. 15:46, 47 og 48. 
 
128:14 'Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige.  Det første 
menneske var af jorden og jordisk; det andet menneske er fra himlen.  Sådan som det jordiske var, 
således er også de jordiske, og som det himmelske er, således er også de himmelske.' Og som 
optegnelserne om jeres døde er på jorden, når de er rigtigt udført, således er også optegnelserne i 
himlen.  Dette er derfor den beseglende og bindende magt, og i ordets betydning, rigets nøgler, som 
består i kundskabens nøgler. 
 
128:15 Og lad mig nu forsikre jer, mine højt elskede brødre og søstre, at disse er grundsætninger med 
hensyn til de levende og døde, som ikke kan forbigås i ligegyldighed, da de berører vor frelse.  Thi deres 
frelse er nødvendig og væsentlig for vor frelse, som Paulus siger om fædrene, 'at de ikke kan 
fuldkommes uden os,' ej heller kan vi fuldkommes uden vore døde. 
 
128:16 Angående dåb for de døde vil jeg citere et andet skriftsted.  Paulus siger i 1 Kor. 15:29:  'Hvad vil 
ellers de udrette, som lader sig døbe for de døde?  dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lader 
de sig da døbe for dem?' 
 
128:17 Og videre vil jeg i forbindelse med dette skriftsted citere en af profeterne, som havde øjet fæstet 
mod præstedømmets genoprettelse og den herlighed, der skal åbenbares i de sidste dage og i 
særdeleshed på dette, det herligste af alle principper, som hører til det evige evangelium, nemlig dåben 
for de døde.  Malakias siger i det sidste kapitel femte og sjette vers:  'Se, jeg sender jer profeten Elias, før 
Herrens store og frygtelige dag kommer.  Han skal vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til 
fædrene, at jeg ikke skal komme og slå jorden med band.' 
 
128:18 Jeg kunne have givet en tydeligere oversættelse heraf, men den er tydelig nok til at svare til mine 
hensigter, som den er.  Det er i dette tilfælde nok at vide, at verden vil blive slået med band, om ikke der 
består et eller andet sammenføjende led mellem fædrene og børnene i forbindelse med et eller andet 
emne.  Og se, hvad er dette emne?  Det er dåben for de døde.  Thi vi kan ikke fuldkommes uden dem; ej 
heller kan de fuldkommes uden os.  Ej heller kan de eller vi fuldkommes uden dem, der også er døde i 
evangeliet, thi det er nødvendigt, når tidernes fyldes uddeling oprettes, hvilken uddeling nu er begyndt at 
indtræde, at en hel, fuldstændig og fuldkommen forening og sammenføjning af uddelinger, nøgler, magter 
og velsignelser finder sted og åbenbares fra Adams dage til nærværende tid.  Og ikke alene dette, men 



også det, som aldrig har været åbenbaret fra verdens begyndelse, det, som har været skjult for de vise 
og forstandige, skal åbenbares de umyndige og diende i denne tidernes fyldes uddeling. 
 
128:19 Hvad hører vi nu i det evangelium, som vi har modtaget?  En glædens røst!  En nådens røst fra 
himlen og en sandhedsrøst fra jorden; et glædeligt budskab for de døde, en glædesrøst for både levende 
og døde, gode tidender om stor glæde.  Hvor prægtige er på bjergene deres fødder, som bringer gode 
tidender, og som siger til Zion:  Se, din Gud er konge.  Som Karmels dug, så skal Guds kundskab komme 
over dem. 
 
128:20 Og atter, hvad hører vi?  Gode tidender fra Cumorah!  Moroni, en engel fra himlen, forkynder 
profetiernes opfyldelse -- fremkomsten af en bog.  Herrens røst i ørkenen i Fayette i Seneca County 
forkynder, at de tre vidner vil bære vidnesbyrd om bogen.  Mikaels røst på bredderne af Susquehanna 
floden, da han afslørede djævelen, der åbenbarede sig som en lysets engel.  Peter, Jakob og Johannes' 
røst i ørkenen mellem Harmony i Susquehanna County, og Colesville i Broome County ved floden 
Susquehanna, der forkyndte, at de var i besiddelse af nøglerne til riget og til tidernes fyldes uddeling. 
 
128:21 Og videre, Guds røst i gamle fader Whitmers kammer i Fayette, Seneca County, og til forskellige 
tider og på forskellige steder under rejser og farer, som denne Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
har udstået.  Og Mikaels, ærkeengelens, røst, Gabriels og Rafaels røst og forskellige engles røst fra 
Mikael eller Adam ned til nærværende tid, der alle forkyndte deres uddeling, rettigheder, nøgler, ære, 
majestæt og herlighed og præstedømmets magt, givende linie på linie og bud på bud, lidt her og lidt der, 
bringende os trøst ved at vise det tilkommende, bestyrke vort håb. 
 
128:22 Brødre, skal vi ikke gå fremad for denne store sag?  Gå fremad og ikke tilbage.  Frisk mod, 
brødre, og fremad til sejr!  Lad jeres hjerter fryde sig og være glade.  Lad jorderige bryde ud i sang.  Lad 
de døde synge frydesange til evig pris for kong Emanuel, som, før verden blev til, har bestemt det, der vil 
sætte os i stand til at udfri dem af deres fængsler; thi fangerne skal frigives. 
 
128:23 Lad bjergene juble af glæde og alle dalene råbe højt.  Alle søer og det tørre land fortælle om 
jeres evige Konges undere.  Og I floder, kilder og bække flyde med glæde.  Skovene og markens træer 
priser Herren, og de hårde klipper græder af glæde.  Solen, månen og morgenstjernerne synger 
sammen, og alle Guds børn råber af glæde.  De evige skabelser forkynder hans navn evindeligt.  Og atter 
siger jeg:  Hvor herlig er ikke den røst, vi hører fra himlen, der taler til vore øren om herlighed og frelse og 
ære og udødelighed og evigt liv, riger, fyrstendømmer og magter! 
 
128:24 Se, Herrens store dag er nær, og hvem kan tåle hans tilkommelses dag, og hvem kan bestå, når 
han åbenbares?  Thi han er som metalsmelterens ild og tvætterens lud.  Han skal sidde som en, der 
smelter og renser sølv, og han skal rense Levis sønner, lutre dem som guld og sølv, så de kan frembære 
offergave for Herren i retfærdighed.  Lad os derfor som en kirke, som et folk og som sidste dages hellige 
frembære et offer for Herren i retfærdighed, og lad os i hans hellige tempel, når det bliver færdigt, 
fremlægge en bog, indeholdende sådanne optegnelser om vore døde, som skal være værd at antages. 
 
128:25 Brødre, jeg har endnu mange ting at sige jer om dette emne; men jeg slutter nu for denne gang 
og vil fortsætte emnet en anden gang.  Jeg er, som altid, jeres ydmyge tjener og aldrig svigtende ven.  
Joseph Smith. 
 

AFSNIT 129 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843, hvori tre vigtige nøgler 
åbenbares, hvorved man kan skelne mellem gode og onde engle eller ånder. 
 
129:1 Der findes to slags væsener i himlen, nemlig engle, som er opstandne personer og har legemer 
af kød og ben. 
 
129:2 For eksempel sagde Jesus:  'Føl på mig og se; thi en ånd har ikke kød og ben, som I ser, jeg har.' 
 



129:3 For det andet findes der de fuldkommede retfærdiges ånder, som ikke er opstandne, men arver 
den samme herlighed. 
 
129:4 Når en budbærer kommer og siger, at han har et budskab fra Gud, da byd ham hånden og bed 
ham om at give dig hånden. 
 
129:5 Om han er en engel, vi han gøre det, og du kan føle hans hånd. 
 
129:6 Om han er en fuldkommet retfærdigs ånd, vil han komme i sin herlighed; thi det er den eneste 
måde, han kan åbenbare sig på. 
 
129:7 Bed ham om at give dig hånden, men han vil ikke røre den, thi det er i strid med himlens orden, at 
et retfærdigt menneske skulle bedrage; men han vi dog overbringe sit budskab. 
 
129:8 Dersom det er djævelen i en lysets engels skikkelse, og du beder ham om at række dig hånden, 
så rækker han dig den, men du vil ikke kunne føle noget; herpå kan du opdage ham. 
 
129:9 Disse er tre vigtige nøgler, hvorved du kan vide, om et budskab er fra Gud. 
 

AFSNIT 130 
 
Vigtige instruktioner, givet gennem profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843. 
 
130:1 Når Frelseren åbenbarer sig, skal vi se ham, som han er.  Vi skal se, at han er et menneske som 
vi. 
 
130:2 Samme selskabelighed, som findes blandt os her, skal også findes blandt os der, kun med den 
forskel, at den dér er forbundet med evig herlighed, hvilken herlighed vi ikke nyder her. 
 
130:3 Joh. 14:23.  Med Faderens og Sønnens åbenbarelse menes i dette vers en personlig 
åbenbarelse.  Den idé, at Faderen og Sønnen kan bo i et menneskes hjerte, er et gammelt sekterisk 
begreb og er falsk. 
 
130:4 Som svar på spørgsmålet:  Er ikke Guds, engles, profeters og menneskers tidsregning i 
overensstemmelse med tidsregningen på den planet, hvorpå de bor? 
 
130:5 Svarer jeg, jo.  Men der er ingen engle, som betjener denne jord uden de, der tilhører eller har 
tilhørt den. 
 
130:6 Englene bor ikke på en planet som denne jord. 
 
130:7 Men de bor i Guds nærhed på en klode, som ligner et hav af glas og ild, hvor alt, det forgangne, 
det nærværende og det tilkommende, er åbenbaret for deres herlighed, og de er bestandigt for Herrens 
åsyn. 
 
130:8 Stedet, hvor Gud bor, er en stor urim og tummim. 
 
130:9 Denne jord vil i dens helligede og udødelige tilstand blive som krystal og blive en urim og tummim 
for indbyggerne, som da skal bo derpå, og derigennem skal alt, der tilhører et lavere rige eller alle riger af 
en ringere orden, blive åbenbaret for dem, som bor derpå.  Og denne jord skal tilhøre Kristus. 
 
130:10 Da vil den hvide sten, som omtales i Johannes' Åbenbaring 2:17 blive en urim og tummim for 
enhver, som modtager den, hvorved alt, der tilhører et rige af højere orden, vil blive åbenbaret. 
 
130:11 Og enhver, der kommer i det celestiale rige, får en hvid sten, hvorpå et nyt navn er skrevet som 
ingen kender uden den, som får det.  Dette nye navn er løseordet. 



 
130:12 Jeg profeterer i Herren Guds navn, at de vanskeligheder, som vil forårsage stor blodsudgydelse 
førend Menneskesønnen kommer, vil begynde i Syd-Carolina. 
 
130:13 De vil sandsynligvis opstå på grund af slavespørgsmålet.  Dette forklarede en stemme mig, 
medens jeg bad inderligt om denne sag den 25. december 1832. 
 
130:14 Jeg bad engang meget ivrigt om at få at vide, når Menneskesønnen ville komme, og da hørte jeg 
en røst, som gentog følgende: 
 
130:15 'Joseph, min søn, om du lever, til du er fem og firsindstyve år gammel, så skal du se 
Menneskesønnens ansigt.  Lad dette være dig nok og besvær mig ikke mere angående denne sag.' 
 
130:16 Således var jeg ude af stand til at afgøre, om denne hans tilkommelse hentydede til 
tusindårsrigets begyndelse eller til nogen foregående åbenbaring, eller om jeg skulle dø og således få 
hans ansigt at se. 
 
130:17 Jeg tror, at Menneskesønnens komme ikke vil ske før den tid. 
 
130:18 Alt, hvad vi i dette liv opnår på intelligensens område, skal følge med os i opstandelsen. 
 
130:19 Og om et menneske i dette liv ved flid og lydighed vinder mere kundskab og intelligens end en 
anden, så vil fordelen i samme forhold være på hans side i det tilkommende liv. 
 
130:20 Der er en lov, uigenkaldelig fastsat i himlen før denne jords grundvold blev lagt, ifølge hvilken alle 
velsignelser er forjættede. 
 
130:21 Og når du opnår en velsignelse fra Gud, så er det ved lydighed mod denne lov, ifølge hvilket den 
er forjættet. 
 
130:22 Faderen har et legeme af kød og ben, lige så følbart som et menneskes.  Ligeså har Sønnen.  
Men den Helligånd har ikke et legeme af kød og ben, men er en person, der består af ånd.  Om dette ikke 
var tilfældet, kunne den Helligånd ikke bo i os. 
 
130:23 Et menneske kan få den Helligånd, og den kan neddale på ham og dog ikke forblive hos ham. 
 

AFSNIT 131 
 
Instruktioner ved profeten Joseph Smith, givet i Ramus, Illinois, den 16.  og 17. maj 1843.  Se History of 
the Church, bind 5, side 392, 393. 
 
131:1 Der findes tre himle eller grader i den celestiale herlighed. 
 
131:2 For at opnå den højeste må et menneske indtræde i denne præstedømmets orden, hvormed der 
menes den nye og evige ægteskabspagt. 
 
131:3 Den, som ikke gør dette, kan ikke opnå den. 
 
131:4 Han kan indtræde i den næste, men dermed ender hans rige.  Han kan ikke have afkom. 
 
131:5 (17. maj 1843) Det faste, profetiske ord, som omtales af Peter, er et menneskes bevidsthed om, 
at det er beseglet til evigt liv ved åbenbaringens og profetiens ånd gennem det hellige præstedømmes 
magt. 
 
131:6 Det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed. 
 



131:7 Der findes intet immaterielt stof.  Ånd er stof (materie), men er finere og renere og kan kun 
skelnes med renere øjne. 
 
131:8 Vi kan ikke se det.  Men når vore legemer er lutrede, vil vi se, at alt er stof. 
 

AFSNIT 132 
 
Åbenbaring, givet til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, nedskrevet den 12. juli 1843, angående den 
nye og evige pagt der indbefatter ægteskabspagtens evige natur samt et flertal af hustruer. 
 
132:1 Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Joseph, eftersom du har begæret at få at vide af mig 
og forstå, hvordan jeg, Herren, retfærdiggjorde mine tjenere Abraham, Isak og Jakob samt Moses, David 
og Salomon, mine tjenere, med henblik på den grundsætning og lære, ifølge hvilken de havde mange 
hustruer og medhustruer. 
 
132:2 Se, jeg er Herren, din Gud, og vil svare dig på dette. 
 
132:3 Bered derfor dit hjerte på at modtage og adlyde de lærdomme, som jeg nu giver dig.  Thi alle, der 
får denne lov åbenbaret, må adlyde den. 
 
132:4 Thi se, jeg åbenbarer dig en ny og evig pagt, og om du ikke holder denne pagt, vil du blive 
fordømt; thi ingen kan forkaste denne pagt og få lov til at indkomme i min herlighed. 
 
132:5 Thi alle, der ønsker en velsignelse af mine hænder, må overholde den lov, som blev givet for 
denne velsignelse, samt de vilkår, som blev bestemt, før verden grundlagdes. 
 
132:6 Og hvad den nye og evige pagt angår, da blev den indstiftet for min herligheds fylde, og den, der 
modtager en fylde deraf, må og skal overholde loven, ellers vil han blive fordømt, siger Gud Herren. 
 
132:7 Og sandelig siger jeg dig, at denne lovs vilkår er følgende:  Alle pagter, kontrakter, 
overenskomster, forpligtelser, eder, løfter, handlinger forbindelser, foreninger og forhåbninger, som ikke 
stiftes, indgås og besegles ved forjættelsens Helligånd og både besegles for tid og al evighed af ham, 
som er salvet dertil og tillige på det allerhelligste gennem åbenbaring og befaling ved min salvedes 
formidling, som jeg har udvalgt på jorden til at besidde denne myndighed -- og jeg har udkåret min tjener 
Joseph til at indehave denne myndighed i de sidste dage, og der findes aldrig mere end een på samme 
tid på jorden, som har fået denne myndighed og dette præstedømmes nøgler -- har ingen gyldighed, 
magt eller bindende kraft i eller efter opstandelsen fra de døde; thi alle forbindelser, der er indgået i dette 
øjemed, slutter, når menneskene dør. 
 
132:8 Se, mit hus er et ordens hus, siger Herren, og ikke et forvirringens hus. 
 
132:9 Kan jeg antage et offer, siger Herren, som ikke er bragt i mit navn? 
 
132:10 Eller skal jeg modtage af dine hænder, hvad jeg ikke har forordnet? 
 
132:11 Og forordner jeg noget for dig, siger Herren, uden gennem lov, som jeg og Faderen forordnede 
det for dig, før verden blev til? 
 
132:12 Jeg er Herren, din Gud, og jeg giver dig denne befaling, at ingen skal komme til Faderen uden 
gennem mig eller gennem mit ord, som er min lov, siger Herren. 
 
132:13 Og alt, hvad der findes i verden, enten det er af mennesker, troner, fyrstendømmer, magter eller 
noget af andet navn, som ikke er forordnet af mig eller gennem mit ord, siger Herren, skal ikke bestå, når 
menneskene er døde, hverken i eller efter opstandelsen, siger Herren, din Gud. 
 
132:14 Thi alt, hvad der består, er af mig; og hvad der ikke er af mig, skal rystes og tilintetgøres. 



 
132:15 Om en mand derfor ægter en kvinde i denne verden, og han ikke gifter sig med hende gennem 
mig eller gennem mit ord, og han indgår pagt med hende, så længe han er i verden, og hun med ham, da 
har deres pagt og ægteskab ingen gyldighed, når de er døde og ude af verden.  Derfor er de ikke bundet 
ved nogen lov, når de er ude af verden. 
 
132:16 Når de derfor er ude af verden, da tager de hverken til ægte eller bortgiftes, men er som engle i 
himlen, hvilke engle er tjenende ånder, som betjener dem, som er værdigere til en langt større, ja, en 
overmåde stor og evig herlighed. 
 
132:17 Thi disse engle overholdt ikke min lov, og derfor kan de ikke få afkom, men må forblive adskilte 
og alene, uden ophøjelse i deres frelste tilstand i al evighed, og er herefter ikke guder, men for evigt Guds 
engle. 
 
132:18 Og atter, sandelig siger jeg dig:  Om en mand tager en kvinde til ægte og indgår pagt med hende 
for tid og al evighed, og om denne pagt ikke indgås gennem mig eller gennem mit ord, som er min lov, og 
ikke besegles gennem forjættelsens Helligånd af ham, som jeg har salvet og bestemt til denne 
myndighed, da er den ikke gyldig eller af nogen bindende kraft, når de er ude af verden, fordi de ikke var 
forenede af mig, siger Herren, ej heller gennem mit ord.  Når de er ude af verden, kan den ikke 
godkendes der; thi engle og guder, som de ikke kan komme forbi, er beskikkede dér; derfor kan de ikke 
arve min herlighed, for mit hus er et ordens hus, siger Gud Herren. 
 
132:19 Og videre, sandelig siger jeg dig:  Om en mand ægter en kvinde gennem mit ord, som er min lov, 
og gennem den nye og evige pagt, og det er beseglet på dem gennem forjættelsens Helligånd af ham, 
som er salvet, og som jeg har givet denne magt og dette præstedømmes nøgler, og det skal blive sagt til 
dem:  I skal komme frem i den første opstandelse, og om det bliver efter den første opstandelse, da i den 
næste opstandelse, og I skal arve troner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømme, alle højder og 
dybder; da skal det skrives i Lammets livets bog, at han ikke skal begå mord, hvorved uskyldigt blod 
udgydes, og om I forbliver i min pagt og ikke begår mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, så skal det ske 
dem i alt, som min tjener har lovet dem, gennem tid og al evighed, og det skal have bindende kraft, når 
de er ude af verden, og de skal gå forbi engle og guder, som er sat der, til deres ophøjelse og herlighed i 
alle ting, som det er blevet beseglet på deres hoveder, hvilken herlighed vil være en fylde og en 
fortsættelse af slægten fra evighed til evighed. 
 
132:20 Da skal de blive guder, fordi de aldrig har nogen begrænsning; derfor skal de være til fra evighed 
til evighed, fordi de fortsætter.  Da skal de være over alt, thi alt er dem underkastet.  Da skal de blive 
guder, fordi de har al magt, og englene er dem underdanige. 
 
132:21 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Om du ikke adlyder min lov, kan du ikke opnå denne herlighed. 
 
132:22 Thi den port er snæver, og den vej er trang, som fører til ophøjelse og livets fortsættelse, og de er 
få, som finder den, fordi de ikke modtog mig i denne verden, ej heller kender de mig. 
 
132:23 Men om I modtager mig i verden, da skal I kende mig, og I skal få jeres ophøjelse, at hvor jeg er, 
der skal I også være. 
 
132:24 Dette er evigt liv:  At kende den eneste vise og sande Gud og Jesus Kristus, som han har sendt.  
Jeg er ham.  Antag derfor min lov. 
 
132:25 Thi den port er vid, og den vej er bred, som fører til døden, og de er mange, som går ind ad den, 
fordi de ikke modtog mig og heller ikke overholdt min lov. 
 
132:26 Sandelig, sandelig siger jeg dig:  Om en mand ægter en kvinde i overensstemmelse med mit ord, 
og de er beseglede ved forjættelsens Helligånd i overensstemmelse med min forordning, og om han eller 
hun begår nogen synd eller overtrædelse af den nye og evige pagt eller nogen form for gudsbespottelse, 
men ikke begår mord, hvorved der udgydes uskyldigt blod, skal de dog komme frem i den første 



opstandelse og indgå til deres ophøjelse.  Men de skal tilintetgøres i kødet og overlades til Satans 
tugtelse indtil forløsningens dag, siger Gud Herren. 
 
132:27 Den bespottelse mod den Helligånd, der ikke kan tilgives, hverken i denne eller den tilkommende 
verden, består deri, at I begår mord, hvorved uskyldigt blod udgydes, og samtykker i min død, efter I har 
modtaget den nye og evige pagt, siger Gud Herren, og den, som ikke adlyder denne lov, kan ingenlunde 
indgå til min herlighed, men vil blive fordømt, siger Herren. 
 
132:28 Jeg er Herren, din Gud, og vil give dig mit hellige præstedømmes lov, som blev forordnet ved mig 
og min Fader, før verden blev til. 
 
132:29 Alt, hvad Abraham modtog, fik han gennem åbenbaring og befaling ved mit ord, siger Herren, og 
han er indgået til sin ophøjelse og sidder på sin trone. 
 
132:30 Abraham fik forjættelser angående sin sæd og sine lænders frugt -- og af han lænder er du 
kommet, min tjener Joseph -- som skulle vedvare, så længe de var i verden; og med hensyn til Abraham 
og hans sæd, da skal de fortsætte deres tilværelse i den næste verden.  Både i denne og den 
tilkommende verden skal de eksistere og blive utallige som stjernerne; eller om du skulle tælle sandet på 
havets bred, kunne du dog ikke tælle dem. 
 
132:31 Denne forjættelse er også din, fordi de er af Abrahams sæd, og forjættelsen blev givet til 
Abraham; og gennem denne lov fortsættes min Faders gerninger, hvorigennem han forherliger sig selv. 
 
132:32 Gå derfor og gør Abrahams gerninger, underkast dig min lov, og du skal blive frelst. 
 
132:33 Men om du ikke underkaster dig min lov, kan du ikke modtage min Faders forjættelse, som han 
gav Abraham. 
 
132:34 Gud befalede Abraham, og Sara gav Abraham Hagar til hustru.  Og hvorfor gjorde hun dette?  
Fordi dette var loven, og fra Hagar kom mange folk.  Derfor var dette blandt andet forjættelsernes 
opfyldelse. 
 
132:35 Var Abraham derfor under fordømmelse?  Sandelig siger jeg dig:  Nej.  Thi jeg, Herren, befalede 
ham det. 
 
132:36 Abraham fik befaling om at ofre sin søn Isak, og dog står der skrevet:  Du skal ikke slå ihjel.  
Abraham vægrede sig dog ikke, og dette blev regnet ham til retfærdighed. 
 
132:37 Abraham fik medhustruer, og disse fødte ham børn, og det regnedes ham til retfærdighed, fordi 
de blev ham givet, og han overholdt min lov; ligeledes gjorde Isak og Jakob ikke andet, end hvad der blev 
befalet dem.  Og da de ikke gjorde andet end det, der blev befalet dem, er de nu indgået til min ophøjelse 
i overensstemmelse med forjættelserne, og de sidder på troner og er ikke engle, men guder. 
 
132:38 David havde også mange hustruer og medhustruer, og ligeså mine tjenere Salomon og Moses 
samt mange andre af mine tjenere fra skabelsens begyndelse til nærværende tid.  Og i intet af dette 
syndede de, undtagen i det, som de ikke modtog af mig. 
 
132:39 Davids hustruer og medhustruer blev givet ham af mig ved min tjener Nathans hånd og gennem 
andre profeter, som havde nøglerne til denne magt; og i intet af dette syndede han mod mig undtagen i 
tilfældet med Urias og hans hustru; og derfor er han faldet fra sin ophøjelse og har fået sin del; og han 
skal ikke få dem i den tilkommende verden, for jeg har givet dem til en anden, siger Herren. 
 
132:40 Jeg er Herren din Gud, og jeg har udkåret dig, min tjener Joseph, og vil genoprette alle ting.  Bed 
om, hvad du vil, og det skal gives dig ifølge mit ord. 
 



132:41 Og eftersom du har spurgt mig angående ægteskabsbrud, sandelig, sandelig siger jeg dig:  Om 
en mand får en hustru i den nye og evige pagt, og hun holder sig til en anden mand, som jeg ikke har 
bestemt for hende ved min hellige salvelse, har hun bedrevet hor og skal udryddes. 
 
132:42 Om hun ikke er indgået i den nye og evige pagt, og hun holder sig til en anden mand, har hun 
bedrevet hor. 
 
132:43 Og om hendes mand holder sig til en anden kvinde, og han havde aflagt et løfte, så har han brudt 
sit løfte og har bedrevet hor. 
 
132:44 Og om hun ikke har bedrevet hor, men er uskyldig og ikke har brudt sit løfte, og hun ved det, og 
jeg åbenbarer det for dig, min tjener Joseph, da har du i kraft af mit hellige præstedømme magt til at tage 
hende og give hende til ham, som ikke har bedrevet hor, men har været trofast; for han skal sættes til 
hersker over mange. 
 
132:45 Thi jeg har overladt dig præstedømmets nøgler og magt, hvorigennem jeg genopretter alle ting og 
kundgører dig alt i rette tid. 
 
132:46 Og sandelig, sandelig siger jeg dig:  Hvad du besegler på jorden, skal være beseglet i himlen, og 
alt hvad du binder på jorden i mit navn og gennem mit ord, siger Herren, skal være evigt bundet i himlen.  
Og den, hvis synder du forlader på jorden, skal være evigt forladt i himlen, og den, hvis synder du 
beholder på jorden, skal beholdes i himlen. 
 
132:47 Og atter, sandelig siger jeg:  Den, du velsigner, vil jeg velsigne, og den, du forbander, vil jeg 
forbande, siger Herren; Thi jeg, Herren, er din Gud. 
 
132:48 Og atter, sandelig siger jeg dig, min tjener Joseph:  Alt hvad du giver på jorden, og til hvem du 
giver nogen på jorden gennem mit ord og efter min lov, det skal ledsages med velsignelser og ikke med 
forbandelser, og med min magt, siger Herren, og skal være uden fordømmelse på jorden og i himlen. 
 
132:49 Thi jeg er Herren, din Gud, og vil være med dig til verdens ende og i al evighed.  Thi jeg besegler 
sandelig din ophøjelse på dig og bereder dig en trone i min Faders rige hos Abraham, din fader. 
 
132:50 Se, jeg har set dine ofre og vil tilgive dig dine synder.  Jeg har set dine ofre i lydighed mod det, 
jeg har sagt dig.  Gå derfor, så skal jeg berede en vej, ad hvilken du kan undkomme, som jeg antog 
Abrahams offer, da han skulle ofre sin søn Isak. 
 
132:51 Sandelig siger jeg dig:  Jeg giver min tjenerinde Emma Smith, din hustru, som jeg har givet dig, 
en befaling, at hun skal holde sig tilbage og ikke deltage i det, som jeg bød dig at tilbyde hende, thi dette 
gjorde jeg, siger Herren, for at prøve dig, som jeg prøvede Abraham, for at jeg kunne kræve et offer af din 
hånd gennem pagt og offer. 
 
132:52 Og min tjenerinde Emma Smith skal modtage alle dem, som er blevet givet min tjener Joseph, og 
som er dydige og rene for mig.  Men de, som ikke er rene, men har sagt, at de var det, skal udryddes, 
siger Gud Herren. 
 
132:53 Thi jeg er Herren, din Gud, og du skal adlyde min røst.  Og jeg sætter min tjener Joseph til at 
være hersker over mange ting, thi han har været tro over lidet, og fra nu af vil jeg gøre ham stærk. 
 
132:54 Og jeg befaler min tjenerinde Emma Smith at blive hos min tjener Joseph og holde sig til ham og 
til ingen anden.  Men om hun ikke overholder dette bud, skal hun udryddes, siger Herren, thi jeg er 
Herren, din Gud, og vil udrydde hende, om hun ikke overholder min lov. 
 
132:55 Men om hun ikke vil adlyde dette bud, da skal min tjener Joseph gøre alt for hende, som han har 
sagt.  Og jeg skal velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham hundrede fold af fædre og mødre, 



brødre og søstre, huse og marker, hustruer og børn i denne verden og det evige livs kroner i de evige 
verdener. 
 
132:56 Og atter, sandelig siger jeg, at min tjenerinde skal tilgive min tjener Joseph hans overtrædelser, 
og da skal hun få tilgivelse for sine overtrædelser, hvori hun har syndet imod mig, og jeg, Herren, din 
Gud, vil velsigne hende og mangfoldiggøre hende og få hendes hjerte til at fryde sig. 
 
132:57 Og atter, sandelig siger jeg, min tjener Joseph skal ikke afhænde sin ejendom, at ikke en fjende 
skal komme og ødelægge ham; for Satan søger at ødelægge ham.  Thi jeg er Herren, din Gud, og han er 
min tjener; og se, jeg er med ham, som jeg var med Abraham, din fader, alt til hans ophøjelse og 
herlighed. 
 
132:58 Hvad angår præstedømmets lov, er der mange ting, der hører dertil. 
 
132:59 Sandelig, om en mand kaldes af min Fader, som Aron blev kaldet, ved min egen røst og ved 
hans røst, som sendte mig, og om jeg giver ham nøglerne til dette præstedømmes magt, begår han ikke 
synd, når han gør noget i mit navn og ifølge min lov og ved mit ord, og jeg vil retfærdiggøre ham. 
 
132:60 Derfor skal ingen anklage min tjener Joseph, for jeg vil retfærdiggøre ham, thi han skal bringe det 
offer, som jeg for hans overtrædelsers skyld fordrer af hans hænder, siger Herren, din Gud. 
 
132:61 Og atter med hensyn til præstedømmets lov:  Om en mand ægter en jomfru og derefter ønsker at 
ægte en anden, og den første giver sit samtykke dertil, og om han ægter den anden, og begge to er 
jomfruer og ikke har bundet sig til nogen anden mand, da er han retfærdiggjort; han kan ikke bedrive hor, 
thi de er givet ham, thi han kan ikke bedrive hor med den, som tilhører ham og ingen anden. 
 
132:62 Og om der gives ham ti jomfruer efter denne lov, kan han dog ikke bedrive hor, thi de tilhører ham 
og er givet ham, og derfor er han retfærdiggjort. 
 
132:63 Men om nogen af de ti jomfruer holder sig til en anden mand, efter at hun er blevet gift, da har 
hun bedrevet hor og skal udryddes.  Thi de blev givet ham, for at de skulle mangfoldiggøre og opfylde 
jorden ifølge min befaling og opfylde den forjættelse, min Fader gav, før verdens grundvold blev lagt, og 
for deres ophøjelse i de evige verdener, så de må kunne føde menneskesjæle; thi heri fortsættes min 
Faders værk, at han kan blive forherliget. 
 
132:64 Og atter, sandelig, sandelig, siger jeg dig:  Om nogen mand, som har denne magts nøgler, har en 
hustru, og han underviser hende om mit præstedømmes lov angående dette, da må hun tro og tjene 
ham, ellers skal hun udryddes, siger Herren, din Gud, thi jeg vil udrydde hende.  Thi jeg vil forherlige mit 
navn blandt alle dem, som modtager og adlyder min lov. 
 
132:65 Derfor er det lovligt for mig, dersom hun ikke antager denne lov, at han modtager alt det, som jeg, 
Herren, hans Gud, giver ham, fordi hun ikke troede og ikke tjente ham efter mit ord; og så bliver hun 
overtræderen.  Og han er fritaget for Saras lov, thi hun betjente Abraham ifølge loven, da jeg befalede 
Abraham at tage Hagar til hustru. 
 
132:66 Og sandelig, sandelig siger jeg dig, at jeg skal senere åbenbare mere for dig angående denne 
lov.  Lad det derfor være nok for denne gang.  Se, jeg er Alfa og Omega.  Amen. 
 

AFSNIT 133 
 
Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831.  Profeten 
indledede denne åbenbaring med følgende ord:  På denne tid var der mange ting, ældsterne ønskede at 
vide angående evangeliets forkyndelse til jordens indbyggere samt om indsamlingen; og for at kunne 
vandre i det sande lys og få oplysning fra det høje spurgte jeg den 3. november 1831 Herren og modtog 
følgende vigtige åbenbaring, som senere er blevet tilføjet LÆRE OG PAGTER og blevet kaldt tillægget. 
 



133:1 Lyt, o, du min Kirkens folk, siger Herren, jeres Gud, og hør Herrens ord angående jer. 
 
133:2 Herren, som pludselig skal komme til sit tempel, Herren der skal komme ned over verden med 
forbandelse og til doms, ja, over alle de folk, der glemmer Gud og over alle ugudelige iblandt jer. 
 
133:3 Thi han skal blotte sin hellige arm for alle folkeslagenes øjne, og den hele jord skal skue frelsen 
fra vor Gud. 
 
133:4 Derfor, bered jer, bered jer, o mit folk; hellig jer!  Forsaml jer, o, du min kirkes folk, i Zions land, 
alle I, der ikke har fået befaling om at blive. 
 
133:5 Gå ud fra Babylon.  Vær rene, I som bærer Herrens kar. 
 
133:6 Sammenkald til jeres højtidelige møder og tal ofte til hinanden, og lad enhver påkalde Herrens 
navn. 
 
133:7 Ja, sandelig siger jeg jer igen, at tiden er kommet, da Herrens røst lyder til jer.  Gå ud fra 
Babylon; drag ud fra folkene, fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden. 
 
133:8 Udsend min kirkes ældster til folkene, som bor langt borte, til øerne i havet.  Send dem til 
fremmede lande, kald på alle folk, først ikke-jøderne og siden jøderne. 
 
133:9 Og se, dette skal være deres råb og Herrens røst til alle folk:  Drag til Zions land, så mit folks 
grænser kan udvides og Zions stave befæstes, så Zion må blive udbredt rundt omkring. 
 
133:10 Ja, lad det råb gå ud til alle folk:  Vågn og stå op; gå ud for at møde Brudgommen.  Se, 
Brudgommen kommer, gå ham i møde.  Bered jer på Herrens store dag. 
 
133:11 Våg derfor, thi I ved hverken dagen eller timen. 
 
133:12 Lad derfor dem, som er blandt ikke-jøderne, fly til Zion, 
 
133:13 og de, som er af Juda, fly til Jerusalem, til Herrens hus' bjerge. 
 
133:14 Gå ud fra alle folk, fra Babylon, ja, ud af ugudelighedens midte, som er det åndelige mørke. 
 
133:15 Men sandelig, så siger Herren:  Jeres flugt skal ikke ske med hast, men forbered alt, og den, som 
går, skal ikke se sig tilbage, at ikke pludselig fordærv skal komme over ham. 
 
133:16 Lyt og hør, o, I jordens indbyggere.  Lyt, I min kirkes ældster og hør Herrens røst, thi han kalder 
på alle mennesker, og han befaler alle mennesker overalt at omvende sig. 
 
133:17 Thi se, Gud Herren har udsendt sin engel, som råber midt i himlen og siger:  Bered Herrens vej, 
gør hans stier jævne, thi hans tilkommelses time er nær, 
 
133:18 da Lammet skal stå på Zions bjerg og med ham et hundrede og fire og fyrretyve tusinde, som har 
deres Faders navn skrevet på panden. 
 
133:19 Bered jer derfor på Brudgommens komme; gå ud og mød ham. 
 
133:20 Thi se, han skal stå på Oliebjerget og på det mægtige hav, det store dyb og på øerne i havet og i 
Zions land. 
 
133:21 Og han skal lade sin røst høre fra Zion, og han vil tale fra Jerusalem, og hans røst skal høres 
blandt alle folk. 
 



133:22 Og det skal være en røst som mange vandes lyd og som en stærk tordens røst, der skal 
nedstyrte bjergene, og dalene skal ikke mere findes. 
 
133:23 Han skal befale det store dyb, og det skal drives tilbage til nordenlandene, og øerne skal forenes 
til eet land. 
 
133:24 Og Jerusalems land og Zions land skal vende tilbage til deres eget sted, og jorden skal blive, som 
den var, før den blev delt. 
 
133:25 Og Herren, ja, Frelseren selv, skal stå midt iblandt sig folk og regere over alt kød. 
 
133:26 Og de, som er i nordenland, skal ihukommes for Herren, og deres profeter skal høre hans røst og 
ikke længere holde sig tilbage, men de skal flyde ned for deres åsyn. 
 
133:27 Og en vej vil blive banet midt igennem det store dyb. 
 
133:28 Deres fjender skal blive et bytte for dem. 
 
133:29 Og i de ufrugtbare ørkner skal der springe levende vandkilder frem, og den udtørrede jord skal 
ikke længere være et tørstigt land. 
 
133:30 De skal bringe deres rige skatte til Efraims børn, mine tjenere. 
 
133:31 Og de evige højes grænser skal bæve for deres nærværelse. 
 
133:32 Og de skal falde ned og blive kronet med herlighed i Zion ved Herrens tjeneres hænder, nemlig 
Efraims børn. 
 
133:33 Og de skal synge, opfyldt med evig glæde. 
 
133:34 Se, dette er den evige Guds velsignelse over Israels stammer og den større velsignelse over 
Efraims hoved og hans medbrødre. 
 
133:35 Og de, som er af Judas stamme, skal efter deres lidelser blive helliggjort i hellighed for Herren og 
bo i hans nærhed dag og nat i al evighed. 
 
133:36 Og nu, sandelig siger Herren.  Jeg udsendte min engel, for at det måtte blive jer forkyndt, o, I 
jordens indbyggere, og han fløj midt gennem himlen med det evige evangelium.  Han åbenbarede sig for 
nogle og overgav mennesket det og skal vise sig for mange, som bor på jorden. 
 
133:37 Og dette evangelium skal prædikes for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. 
 
133:38 Og Guds tjenere skal gå ud og råbe med høj røst:  Frygt Gud og giv ham ære, thi hans doms time 
er kommet, 
 
133:39 og tilbed ham, som har skabt himlen og jorden og havet og vandenes kilder. 
 
133:40 Påkald Herrens navn dag og nat og sig:  O, gid du ville sønderrive himlen og selv komme ned, så 
bjergene måtte vakle for dit åsyn. 
 
133:41 Og det skal blive besvaret på deres hoveder; thi Herrens nærværelse skal være som en 
fortærende ild, der brænder, og som en ild, der får vandet til at syde. 
 
133:42 O Herre!  Du skal komme ned og kundgøre dit navn for dine modstandere, og alle folk skal bæve 
for dit åsyn, 
 



133:43 når du gør skrækkelige ting -- ting, som de ikke venter. 
 
133:44 Ja, når du kommer ned, og bjergene vakler for dit åsyn, skal du møde den, der glæder sig og 
øver retfærdighed, den, som kommer dig i hu på dine veje. 
 
133:45 Thi fra verdens begyndelse har intet menneske hørt eller fattet med øret eller set med øjet, o, 
Gud, uden du, hvor store ting du har beredt for den, som venter på dig. 
 
133:46 Og det skal siges:  Hvem er det, der kommer ned fra Gud i himlen i farvede klæder, ja, fra 
ukendte egne, iført sit herlige klædebon, og som går frem i sin vældige kraft. 
 
133:47 Og han skal sige:  Jeg er den, som talte i retfærdighed, vældig til at frelse. 
 
133:48 Og Herrens klædebon skal være rødt og hans klæder som en persetræders. 
 
133:49 Og så stor skal glansen af hans åsyn være, at solen beskæmmet skal skjule sit ansigt, månen 
tilbageholde sit lys, og stjernerne skal slynges fra deres sted. 
 
133:50 Og hans røst skal høres:  Jeg trådte vinpersen alene og bragte dom over alle folk, og ingen var 
med mig. 
 
133:51 Jeg trådte dem i min vrede, trampede dem i min harme; da sprøjtede deres blod på mine klæder, 
jeg tilsølede hele min klædning; thi til hævnens dag stod min hu. 
 
133:52 Og nu er mit genløsningsår kommet, og de skal tale om Herrens miskundhed og om alt, hvad han 
har gjort dem efter sin godhed og ømme kærlighed til evig tid. 
 
133:53 I al deres trængsel var han bedrøvet, hans åsyns engel frelste dem, og i sin kærlighed og 
barmhjertighed forløste han dem og bar dem alle fortidens dage. 
 
133:54 Ja, også Enok og de, der var med ham, profeterne, som var før ham, og Noa og dem, der var før 
ham, Moses og dem, som var før ham; 
 
133:55 fra Moses til Elias, fra Elias til Johannes, som var med Kristus i hans opstandelse, og de hellige 
apostle med Abraham, Isak og Jakob, alle skal de stå for Lammets åsyn. 
 
133:56 Og de helliges grave skal åbnes, og de skal komme frem og stå ved Lammets højre side, når han 
skal stå på Zions bjerg og på den hellige stad, det nye Jerusalem, og de skal synge Lammets sang dag 
og nat, i al evighed. 
 
133:57 Og for at menneskene måtte få del i den herlighed, som skal åbenbares, udsendte Herren sit 
evangelium i dets fylde, sin evige pagt, og gav tydeligt og klart udtryk for det 
 
133:58 for at berede de svage på det, som skal komme over jorden, og for at udrette Herrens ærinde den 
dag, da de svage skal beskæmme de vise, og den ringe blive til et stort folk og to jage ti tusinde på flugt. 
 
133:59 Og med jorden svage ting skal Herren bearbejde folkene ved sin ånds kraft. 
 
133:60 Og derfor blev disse bud givet; det blev påbudt på den tid, de blev givet, at de ikke skulle gives til 
verden, men nu skal de udsendes til alt kød. 
 
133:61 Og dette er efter Herrens ønske og vilje, han, som regerer over alt kød. 
 
133:62 Og den, som omvender sig og helliger sig for Herren, skal have evigt liv. 
 



133:63 Men på dem, som ikke adlyder Herrens røst, skal det opfyldes, som blev skrevet af profeten 
Moses, at de skal udryddes af folket. 
 
133:64 Og ligeledes det, der blev skrevet af profeten Malakias:  Thi se, dagen kommer, luende som en 
ovn; og alle de frække, hovmodige og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som 
kommer, skal lade dem gå op i luer, siger Hærskarernes Herre, så der ikke levnes rod eller gren af dem. 
 
133:65 Derfor skal Herren svare dem således: 
 
133:66 På den dag, da jeg kom til mine egne, modtog ingen af jer mig, og I blev fordrevet. 
 
133:67 Da jeg kaldte igen, var der ingen af jer, der svarede; dog var min arm slet ikke forkortet, så jeg 
ikke kunne forløse, ej heller var min kraft for svag til at befri. 
 
133:68 Se, på min befaling udtørredes havet.  Jeg forvandler floderne til en ørken; deres fisk stinker og 
dør af tørst. 
 
133:69 Jeg klæder himlen i sort og gør dens dække som en sæk. 
 
133:70 Og dette skal I modtage af min hånd:  I skal lægge jer ned i sorg. 
 
133:71 Se, der er ingen, der kan redde jer; thi I adlød ikke min røst, da jeg tilråbte jer fra himlen.  I troede 
ikke mine tjenere, og I modtog dem ikke, da de blev sendt til jer. 
 
133:72 Derfor forseglede de vidnesbyrdet og tilbandt loven, og I blev overladt til mørket. 
 
133:73 Disse skal gå bort til det yderste mørke, hvor der er gråd og jammer og tænders gnidsel, 
 
133:74 Se, Herren, jeres Gud, har talt det.  Amen. 
 

AFSNIT 134 
 
Redegørelse for vor tro angående regeringer og love i almindelighed, antaget enstemmigt ved afstemning 
i en generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Kirtland, Ohio den 17. august 1835, 
med følgende indledning:  For at vor tro med henblik på jordiske regeringer og love i almindelighed ikke 
må blive fortolket urigtigt eller misforstået, har vi ment det rigtigt at fremsætte vor mening herom i 
slutningen af denne bog.  Denne redegørelse blev optaget i Befalingernes Bog, som den lå udarbejdet.  
Se History of the Church, bind 2, side 247. 
 
134:1 Vi tror, at regeringer indstiftedes af Gud til menneskets gavn, og at han holder menneskene 
ansvarlige for deres handlinger med hensyn til disse, både med henblik på lovgivningen og 
håndhævelsen til samfundets gavn og sikkerhed. 
 
134:2 Vi tror, at ingen regering kan eksistere i fred, medmindre sådanne love affattes og holdes 
ukrænkede, som sikrer hvert menneske udøvelse af fuld samvittighedsfrihed, ejendomsret samt 
beskyttelse af liv. 
 
134:3 Vi tror, at alle regeringer må have embedsmænd og øvrighedspersoner til at håndhæve lovene, 
og at sådanne bør indsættes, som vil udøve loven upartisk og retfærdigt og understøttes ved 
folkeafstemning -- om regeringsformen er demokratisk -- eller ved regentens vilje. 
 
134:4 Vi tror, at religionen er indstiftet af Gud, og at menneskene er ansvarlige over for Gud, og for ham 
alene, for udøvelsen deraf, med mindre deres religiøse anskuelser tilskynder dem til at gøre indgreb i 
andres rettigheder og frihed; men vi tror ikke, at nogen menneskelig lovgivning har ret til at foreskrive 
regler for gudsdyrkelsen og således binde menneskets samvittighed eller foreskrive nogen form for 



offentlig andagt eller andagt i hjemmet.  Øvrigheden bør holde forbrydelsernes antal nede, men aldrig 
kontrollere samvittigheden; den bør straffe brøde, men aldrig undertrykke åndens frihed. 
 
134:5 Vi tror, at alle mennesker er forpligtet til at understøtte og opretholde de respektive regeringer, 
som de lever under, så længe disse beskytter dem i deres iboende og uafhændelige retsgoder gennem 
deres love, og at opstand og oprør ikke passer sig for alle således beskyttede borgere og bør straffes 
efter fortjeneste; ligeså at alle regeringer har ret til at udstede sådanne love, som efter deres mening 
bedst kan fremme alles vel, medens de på samme tid holder samvittighedsfriheden hellig. 
 
134:6 Vi tror, at enhver bør æres i sin stilling:  Regenter og øvrighedspersoner som sådanne, der er 
indsat for at beskytte de uskyldige og straffe de skyldige, og at alle mennesker bør vise respekt og 
ærbødighed for lovene, da fred og fordragelighed ellers ville blive fortrængt af anarki og terror.  
Menneskelige love er blevet indstiftet i den udtrykkelige hensigt at varetage vore interesser som 
enkeltindivider og som nationer, mand og mand imellem, og guddommelige love, givet fra himlen, 
foreskriver regler i åndelige anliggender, for tro og gudsdyrkelse, for hvilke mennesket skylder sin Skaber 
regnskab. 
 
134:7 Vi tror, at regenter, stater og regeringer har ret og pligt til at udstede love til beskyttelse af alle 
borgere i fri udøvelse af deres religiøse tro; men vi tror ikke, at de har ret til at berøve borgerne denne 
frihed eller indskrænke deres meningsfrihed, så længe de viser respekt og ærbødighed for loven, og 
sådanne religiøse anskuelser retfærdiggør ikke oprør og sammensværgelser. 
 
134:8 Vi tror, at forbrydelser bør straffes efter forbrydelsens natur.  Mord, forræderi, røveri, tyveri og 
forstyrrelse af freden skal i alle henseender straffes i forhold til forbrydelsens art og det onde, den 
afstedkommer blandt menneskene efter den regerings love, indenfor hvis område overtrædelsen blev 
begået; og for at opretholde fred og ro skal alle mennesker træde frem og af al evne medvirke til at få 
overtræderne af gode love straffet. 
 
134:9 Vi tror ikke, det er rigtigt at sammenblande religiøs indflydelse med borgerlig regering, hvorved et 
religiøst samfund begunstiges, og et andet berøves sine åndelige rettigheder, og medlemmerne fratages 
deres personlige rettigheder som borgere. 
 
134:10 Vi tror, at alle religiøse samfund har ret til at drage deres medlemmer til regnskab for upassende 
opførsel efter samfundets regler og love, forudsat at sådan behandling kun angår medlemsskabet og godt 
forhold til menigheden.  Men vi tror ikke, at noget religiøst samfund har ret til at forhøre folk, hvor der er 
tale om formue og liv, eller berøve dem denne verdens gods eller bringe dem i livs -- eller legemsfare 
eller at tildele korporlig afstraffelse.  De kan blot udelukke dem fra deres samfund og unddrage dem 
deres fællesskab. 
 
134:11 Vi tror, at menneskene bør klage til domstolene og dér søge erstatning for alle forurettelser og 
mishandlinger, hvorved der er tilføjet personlig forulempning, eller hvor ejendomsretten og rygte angribes, 
hvor sådanne love eksisterer, der vil beskytte disse; men vi tror også, at alle mennesker har ret til at 
forsvare sig selv, deres venner og ejendom og regeringen mod alle ulovlige angreb og indgreb, når 
forholdene kræver det, og hvor man ikke straks er i stand til at henvende sig til loven og få hjælp. 
 
 
134:12 Vi tror, det er rigtigt at prædike evangeliet for jordens folk og formane de retfærdige til at lade sig 
frelse fra verdens fordærv.  Men vi tror ikke, det er rigtigt at befatte sig med trælle eller prædike evangeliet 
for dem elle døbe dem mod deres herres vilje og ønske eller have noget at gøre med dem eller bruge vor 
indflydelse til at gøre dem misfornøjede med deres stilling i livet og derved sætte menneskers liv i fare.  
Sådan indblanding tror vi er ulovlig, urigtig og farlig for freden i enhver regering, som giver sin tilladelse til 
at holde mennesker i trældom. 
 

AFSNIT 135 
 



Profeten Joseph Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. juni 1844.  Se History of the Church, bind 
6, side 612. 
 
135:1 For at besegle denne bogs og Mormons Bogs vidnesbyrd slutter vi med profeten Joseph Smiths 
og patriarken Hyrum Smiths martyrdød.  De blev skudt i Carthage fængsel den 27. juni 1844 kl. ca. 17 af 
en bevæbnet pøbelhob, bestående af mellem 150 og 200 personer med sværtede ansigter.  Hyrum 
ramtes først og faldt, idet han roligt sagde.  Jeg dør!  Joseph sprang ud af vinduet og blev skudt under 
forsøget, idet han råbte:  O Herre, min Gud!  Efter at døden var indtrådt, blev der skudt på dem begge på 
den mest brutale måde, og hver fik yderligere fire kugler. 
 
135:2 John Taylor og Willard Richards, to af de tolv apostle, var de eneste personer, som da var til 
stede i cellen.  Den førstnævnte af disse såredes på barbarisk måde af fire kugler, men kom sig siden af 
sine sår.  Den sidstnævnte undkom efter Guds forjættelse uden så meget som et hul i sit tøj. 
 
135:3 Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mere (Jesus alene undtaget) for menneskenes 
frelse i denne verden end noget andet menneske, der nogensinde har levet her.  I det korte tidsrum af 
tyve år bragte han Mormons Bog for lyset, som han oversatte ved Guds gave og kraft og lod udgive i to 
verdensdele.  Han har sendt evangeliets fylde, som indeholdes deri, til jordens fire hjørner.  Han har 
frembragt de åbenbaringer og befalinger, som indeholdes i denne bog 'Lære og Pagter', så vel som 
mange andre vise dokumenter og lærdomme til nytte for menneskene.  Han har samlet mange tusinde 
sidste dages hellige og grundlagt en stor by.  Han har efterladt sig en berømmelse og et navn, som ikke 
kan udslettes.  Han var stor i livet og stor i døden i Guds og Guds folks øjne, og ligesom de fleste af 
Herrens salvede fordum, har han beseglet sin mission og sit værk med sit eget blod.  Ligeså har også 
hans broder Hyrum.  I livet var de eet, og døden adskilte dem ikke. 
 
135:4 Da Joseph rejste til Carthage for at overgive sig til lovens foregivne fordringer, sagde han, to-tre 
dage før han blev snigmyrdet:  'Jeg går som et lam til slagtebænken, men jeg er rolig som en 
sommermorgen, min samvittighed er uplettet for Gud og alle mennesker.  Jeg skal dø uskyldig, og det 
skal siges om mig:  Han blev myrdet med koldt blod.' Samme morgen, efter at Hyrum havde gjort sig 
færdig til at gå -- skal vi sige til slagtebænken?  Ja, thi således var det -- læste han følgende stykke i 
slutningen af det tolvte kapitel af Ether i Mormons Bog og bøjede bladet om ved det: 
 
135:5 'Og det skete, at jeg bad Herren om at skænke folkene nåde, så de kunne have kærlighed.  Og 
det skete, at Herren sagde til mig:  Om de ikke har kærlighed, gør det ikke noget, thi du har været trofast; 
derfor skal dine klæder være rene.  Og eftersom du har set din svaghed, skal du blive stærk, så at du kan 
indtage den plads, som jeg har beredt for dig i min Faders boliger.  Og nu byder jeg folkene farvel og 
ligeledes mine brødre, som jeg elsker, indtil vi mødes for Kristi domstol, hvor alle mennesker skal vide, at 
mine klæder ikke er plettet af jeres blod.' Arveladerne er nu døde, og deres testamente er i kraft. 
 
135:6 Hyrum Smith var 44 år gammel i februar måned 1844, og Joseph Smith 38 år gammel i 
december 1843.  Og fra nu af skal deres navne stå på listen over religionsmartyrerne, og læserne i alle 
nationer vil blive mindet om, at det kostede det nittende århundredes ædleste blod at frembringe 
Mormons Bog og denne Lære og Pagter til den faldne verdens frelse, og at om ilden kan skade det 
grønne træ til Guds ære, hvor meget lettere kan den da ikke opbrænde de tørre træer for at rense 
vingården for fordærvelse.  De levede i ære, de døde med ære, og herlighed vil blive deres evige 
belønning.  Fra slægt til slægt skal deres navne nævnes for efterverdenen som klenodier for de 
helliggjorte. 
 
135:7 De var ikke skyldige i nogen forbrydelse, som det ofte tidligere var blevet bevist, og de blev kun 
fængslet ved forræderes og ugudelige menneskers sammensværgelse; og deres uskyldige blod på 
Carthages fængselsgulv er et stort segl, trykt på 'mormonismen', som ingen domstol på jorden kan 
forkaste; deres uskyldige blod på staten Illinois' våben med statens brudte løfte om sikkerhed, givet af 
guvernøren, er et vidnesbyrd om det evige evangeliums sandhed, som hele verden ikke kan afsvække.  
Og deres uskyldige blod på frihedens banner og på De forenede Staters Magna Charta er et sendebud 
for Jesu Kristi religion, der vil røre retskafne menneskers hjerter i alle nationer.  Og deres uskyldige blod 



skal sammen med alle martyrers uskyldige blod, som Johannes så under alteret, råbe til Hærskarernes 
Herre, indtil han hævner dette blod på jorden.  Amen. 
 

AFSNIT 136 
 
Herrens ord og vilje, givet gennem præsident Brigham Young i Winter Quarters i Israels lejr, Omaha 
Nation, på Missouriflodens venstre bred, i nærheden af Council Bluffs, Iowa, den 14. januar 1847. 
 
136:1 Herrens ord og vilje angående Israels lejr på rejsen mod vest. 
 
136:2 Hele folket, som tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og de, som rejser med dem, 
skal organiseres i kompagnier med pagt og løfte om at ville holde Herren, vor Guds bud og love. 
 
136:3 Kompagnierne skal dannes under kaptajner, som har ledelsen af hundrede, halvtreds eller ti med 
en præsident og dennes to rådgivere i spidsen under de tolv apostles ledelse. 
 
136:4 Og dette skal være vor pagt, at vi vil vandre efter alle Herrens forordninger. 
 
136:5 Hvert kompagni skal selv sørge for trækdyr, vogne, proviant, klæder og andre 
nødvendighedsartikler for rejsen, så godt de kan. 
 
136:6 Og når kompagnierne er organiseret, skal de med al flid berede det nødvendige for dem, som 
bliver tilbage. 
 
136:7 Hvert kompagni skal i forening med sine kaptajner og præsidenter afgøre, hvor mange der kan 
begive sig på rejsen næste forår; derefter skal de udvælge et tilstrækkeligt antal mænd, som er stærke og 
dygtige.  Disse skal medtage trækdyr, vogne, sædekorn og landbrugsredskaber og rejse forud og træffe 
forberedelser til at så vårsæden. 
 
136:8 Hvert kompagni skal -- i forhold til dets ejendeles værdi -- i lige grad bidrage til at medtage de 
fattige, enkerne, de faderløse og familierne til dem, som er gået ind i hæren, at enkens og de faderløses 
råb ikke skal komme op for Herrens øren imod dette folk. 
 
136:9 Hvert kompagni skal forberede huse og marker til kornavl for dem, som bliver tilbage i år; og dette 
er Herrens vilje angående hans folk. 
 
136:10 Enhver skal bruge hele sin indflydelse og formue til at bringe dette folk til det sted, hvor Herren 
skal opbygge en Zions stav. 
 
136:11 Om I gør dette med rent hjerte og i al trofasthed, skal I blive velsignet; I skal blive velsignet i jeres 
hjorde, i jeres marker og i jeres huse og i jeres familier. 
 
136:12 Mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow skal organisere et kompagni. 
 
136:13 Og mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff skal organisere et kompagni. 
 
136:14 Mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith skal også organisere et kompagni 
 
136:15 og udnævne præsidenter og kaptajner over hundrede og over halvtreds og over ti. 
 
136:16 Mine tjenere, som er blevet udnævnt, skal gå og belære de hellige angående min vilje, så de 
holder sig rede til at drage til et fredens land. 
 
136:17 Gå og gør, som jeg har sagt.  Frygt ikke jeres fjender, thi de skal ikke have magt til at standse mit 
værk. 
 



136:18 Zion skal forløses i min egen belejlige tid. 
 
136:19 Og om nogen vil forsøge at sætte sig selv op og ikke søger råd af mig, han skal ingen magt have, 
men hans dårskab skal åbenbares. 
 
136:20 Bestræb jer på at holde jeres løfter til hinanden og begær ikke det, som er jeres broders. 
 
136:21 Afhold jer fra alt ondt og fra at tage Herrens navn forfængeligt; thi jeg er Herren, jeres Gud, ja, 
jeres fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 
 
136:22 Jeg er den, der førte Israels børn ud af Ægyptens land, og min arm er udstrakt i de sidste dage 
for at frelse mit folk Israel. 
 
136:23 Hold op med at kives med hinanden, ophør med at tale ondt om hinanden. 
 
136:24 Aflæg drukkenskab; tragt efter de ord, som tjener til indbyrdes opbyggelse. 
 
136:25 Om du låner noget af din næste, skal du give det lånte tilbage, og om du ikke kan betale det 
tilbage, da gå straks og sig din næste det, at han ikke skal fordømme dig. 
 
136:26 Om du finder noget, som din næste har tabt, så skal du flittigt søge efter ham, indtil du kan give 
ham det igen. 
 
136:27 Du skal tage vel vare på det, du har, så du kan kaldes en klog husholder; thi det er Herren din 
Guds frie gave, og du er hans husholder. 
 
136:28 Er du glad, da pris Herren med sang, med musik, med dans og med en bøn, pris og taksigelse. 
 
136:29 Er du bedrøvet, så påkald Herren, din Gud, i bøn om, at din sjæl må få glæde. 
 
136:30 Frygt ikke dine fjender, thi de er i mine hænder, og jeg vil gøre med dem, som det synes mig 
godt. 
 
136:31 Mit folk må prøves i alle ting, at de kan beredes til at modtage den herlighed, som jeg har beredt 
dem, nemlig Zions herlighed; og den, som ikke kan tåle revselse, er ikke mit rige værd. 
 
136:32 Lad ham, der er uvidende, samle visdom ved at ydmyge sig og påkalde Herren sin Gud, at hans 
øjne må blive åbnet, så han kan se, og hans øren åbnes, at han kan høre. 
 
136:33 Thi min Ånd er sendt til verden for at oplyse de ydmyge og de angergivne og for at fordømme de 
ugudelige. 
 
136:34 Jeres brødre har forkastet jer og jeres vidnesbyrd, og endog det folk, som uddrev jer. 
 
136:35 Og nu kommer deres ulykkesdag, ja, sorgens dage, over dem som fødselsveerne over en kvinde, 
og deres sorg skal blive stor, om de ikke snart omvender sig, ja, meget snart. 
 
136:36 Thi de har ihjelslået profeterne og dem, der var blevet sendt til dem, og de har udgydt uskyldigt 
blod, som råber fra jorden mod dem. 
 
136:37 Derfor må I ikke undre jer over dette, for I er endnu ikke rene.  I kan endnu ikke tåle min 
herlighed, men I skal få den at se, om I er trofaste og holder alle mine ord, som jeg har givet jer fra 
Adams dage indtil Abraham, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostle og fra Jesus og 
hans apostle til Joseph Smith, som jeg kaldte gennem mine engle, mine tjenende ånder og gennem min 
egen røst fra himlen, til at udføre mit værk, 
 



136:38 hvortil han lagde grundvolden og var tro, og jeg tog ham til mig. 
 
136:39 Mange har forundret sig over hans død, men det var nødvendigt, at han skulle besegle sit 
vidnesbyrd med sit blod, så han kunne blive æret, og de ugudelige blive fordømt. 
 
136:40 Har jeg ikke befriet jer fra jeres fjender simpelthen derved, at jeg har efterladt et vidne for mit 
navn? 
 
136:41 Hør derfor nu, o, min kirkes folk og I ældster, lyt!  I har modtaget mit rige. 
 
136:42 Vær flittige til at holde alle mine bud, at ikke dommen kommer over jer, og jeres tro forlader jer, 
og jeres fjender triumferer over jer.  Ikke mere nu.  Amen. 
 

AFSNIT 137 
 
En åbenbaring givet til profeten Joseph Smith i templet i Kirtland, Ohio, den 21. januar 1836.  
Anledningen var udførelsen af tempelbegavelsens forordninger i den udstrækning de indtil da var blevet 
åbenbaret.  (Se History of the Church bind 2, s. 380-381). 
 
137:1 Himlene åbnedes for os, og jeg så Guds celestiale rige og dets herlighed, om jeg var i legemet 
eller ude af legemet kan jeg ikke sige. 
 
137:2 Jeg så den ports ophøjede skønhed, hvorigennem arvingerne til dette rige vi gå, og den strålede, 
som var den omgivet af ild. 
 
137:3 Jeg så også Guds strålende trone, hvorpå Faderen og Sønnen sad. 
 
137:4 Jeg så dette riges smukke gader, som syntes brolagt med guld. 
 
137:5 Jeg så fader Adam og Abraham, min fader og min moder, min broder Alvin, som længe har været 
død, 
 
137:6 og undrede mig over, at han havde opnået en arvelod i det rige; jeg vidste jo, at han havde forladt 
dette liv, før Herren havde udstrakt sin hånd for at indsamle Israel anden gang, og således ikke var blevet 
døbt til syndernes forladelse. 
 
137:7 Derfor lød Herrens røst til mig og sagde:  Alle, som er døde uden kundskab om evangeliet, men 
som ville have modtaget det, dersom det havde været muligt for dem at forblive på jorden, vil blive 
arvinger til Guds celestiale rige; 
 
137:8 ligeledes vil alle, der fra nu af dør uden kundskab derom, og som ville have modtaget det af hele 
deres hjerte, blive arvinger til det rige, 
 
137:9 thi jeg, Herren, vil dømme alle mennesker efter deres gerninger, efter deres hjertes ønsker. 
 
137:10 Og jeg så også, at alle børn, der dør, før de når ansvarlighedens alder, frelses i Himmelens 
celestiale rige. 
 

AFSNIT 138 
 
En åbenbaring givet til præsident Joseph F. Smith i Salt Lake City, Utah, den 3. oktober 1918.  I sin 
åbningstale ved oktoberkonferencen den 4. oktober 1918 erklærede præsident Smith, at han havde 
modtaget adskillige guddommelige tilkendegivelser i de sidste måneder.  En af disse, den der drejede sig 
om Frelserens besøg hos de dødes ånder mens hans legeme var i graven, havde han modtage dagen 
før.  Den blev nedskrevet straks efter konferencens afslutning, og den 31. oktober blev den givet til 



rådgiverne i Det øverste Præsidentskab.  De tolvs Råd og patriarken og blev enstemmigt vedtaget af 
dem. 
 
138:1 Den 3. oktober i året 1918 sad jeg i mit værelse og grundede over skriften. 
 
138:2 Jeg overvejede Guds Søns umådelige, forsonende offer for verdens forløsning, 
 
138:3 og den store vidunderlige kærlighed, som Faderen og Sønnen viste ved Forløserens komme til 
verden, 
 
138:4 for at menneskeheden gennem hans forsoning og ved lydighed mod evangeliets principper kan 
blive frelst. 
 
138:5 Mens jeg var optaget af dette, gik mine tanker tilbage til apostlen Peters breve til de fordums 
hellige, som dengang var spredt udover Pontus, Galatien og Kapadokien og andre dele af Asien, hvor 
evangeliet var blevet forkyndt efter Herrens korsfæstelse og opstandelse. 
 
138:6 Jeg slog op i Bibelen og læste det 3. og 4. kapitel af Peters første brev, og mens jeg læste, gjorde 
følgende skriftsteder stærkere indtryk på mig end de nogen sinde havde gjort: 
 
138:7 'Thi også Kristus døde én gang for synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunne føre jer 
til Gud.  Han led døden i kødet, men blev vakt til live af ånden, 
 
138:8 i hvilken han også drog hen og prædikede for de ånder, der var i forvaring, 
 
138:9 de, som fordum var ulydige, dengang Gud i sin langmodighed biede i Noas dage, medens arken 
blev bygget.  I den blev nogle få, nemlig otte sjæle frelst gennem vand.' (1. Peter 3:18-20) 
 
138:10 'Thi derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de vel skulle dømmes, men leve i ånden, 
ligesom Gud lever.' (1 Peter 4:6) 
 
138:11 Mens jeg grundede over disse ting, som står skrevet, åbnedes min forstands øjne, og Herrens 
ånd kom over mig, og jeg så de dødes skarer, både store og små. 
 
138:12 Dér var samlet en utallig skare af retfærdige ånder, som havde været trofaste i Jesu vidnesbyrd, 
mens de levede på jorden, 
 
138:13 og som havde bragt ofre i lighed med Guds Søns store offer og haft modgang i deres Forløsers 
navn. 
 
138:14 Alle disse var døde med et sikkert håb om en herlig opstandelse, ved Gud Faderens og hans 
enbårne Søns, Jesu Kristi nåde. 
 
138:15 Jeg så, at de var fyldt med lykke og glæde, og de frydede sig sammen, fordi deres forløsnings 
time var nær. 
 
138:16 De var sammen for at afvente Guds Søns komme til åndeverdenen, hvor han skulle forkynde 
deres forløsning fra dødens bånd. 
 
138:17 Deres forgangne legemer skulle bringes tilbage til deres fuldkomne skikkelse, ben til ben, 
senerne og kødet udenpå, legeme og ånd forenes for aldrig mere at skilles, for at kunne modtage en 
fylde af glæde. 
 
138:18 Mens denne store skare ventede og samtalede og glædede sig til deres forløsningstime fra 
dødens lænker, viste Guds Søn sig.  Han forkyndte frihed for de fangne, der havde været trofaste, 
 



138:19 og han forkyndte det evige evangelium for dem, læren om menneskehedens opstandelse og 
forløsning fra faldet og fra egne synder på betingelse af omvendelse. 
 
138:20 Men til de onde gik han ikke.  Blandt de ugudelige og uomvendte, som havde besmittet sig, mens 
de var i kødet, løftede han ikke sin stemme, 
 
138:21 og de oprørske, der forkastede de fordums profeters vidnesbyrd og advarsler, skuede ikke ham 
og hans herlighed eller så han åsyn. 
 
138:22 Hvor disse var, herskede der mørke, men blandt de retfærdige var der fred. 
 
138:23 og de hellige glædede sig til deres forløsning, og knælede ned og priste Guds Søn som deres 
Forløser og, Befrier fra døden og helvedes lænker. 
 
138:24 Deres ansigter lyste, udstrålingen fra Herrens nærvær hvilede på dem, og de sang lovsange til 
hans hellige navn. 
 
138:25 Jeg undredes, for jeg vidste jo at Frelseren tilbragte omkring tre år af sin tjenestegerning blandt 
jøderne og andre af Israels hus, i bestræbelse på at lære dem det evige evangelium og kalde dem til 
omvendelse; 
 
138:26 og dog, til trods for hans mægtige gerninger og mirakler og forkyndelser om sandheden med stor 
kraft og myndighed, var der kun få, der hørte og adlød hans røst, frydede sig ved hans nærvær og 
modtog frelse af hans hænder. 
 
138:27 Men hans tjenestegerning blandt de døde, var begrænset til den korte tid, der gik mellem 
korsfæstelsen og hans opstandelse, 
 
138:28 og jeg grundede over Peters ord, at Guds Søn prædikede for de ånder, der var i forvaring, og 
som fordum var ulydige, dengang Gud i sin langmodighed biede i Noas dage -- og jeg undredes over 
hvordan det var muligt for ham at forkynde for disse ånder og udføre det nødvendige arbejde blandt dem 
på så kort tid. 
 
138:29 Mens jeg endnu undredes derover, åbnedes mine øjne, og min forståelse blev klar, og jeg 
forstod, at Herren ikke i egen person gik og belærte de ugudelige og ulydige, der havde forkastet 
sandheden; 
 
138:30 men se, han ordnede sine styrker blandt de retfærdige og udpegede budbringere, som var iklædt 
magt og myndighed, og pålagde dem det hverv at gå ud og bringe evangeliets lys til dem, der var i 
mørke, ja, til alle menneskers ånder.  Og således blev evangeliet forkyndt for de døde. 
 
138:31 Og de udvalgte budbringere gik ud for at forkynde Herrens nådesdag og forkynde udgang for de 
bundne; ja, for alle, der ville omvende sig fra deres synder og modtage evangeliet. 
 
138:32 Således blev evangeliet forkyndt for dem, der var døde i deres overtrædelse uden kundskab om 
sandheden eller i synd, idet de havde forkastet profeterne. 
 
138:33 Disse blev undervist om tro på Gud, omvendelse fra synd, stedfortrædende dåb til syndernes 
forladelse, håndspålæggelse for Helligåndens gave, 
 
138:34 samt alle andre evangeliske principper, det var nødvendigt for dem at kende, for at de kunne 
blive dømt på legemet som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. 
 
138:35 Og således forkyndtes evangeliet blandt de døde, både store og små, de uretfærdige såvel som 
de trofaste, samt at forløsning var blevet tilvejebragt gennem Guds Søns offer på korset. 
 



138:36 Således åbenbaredes det til mig, at vor Forløser under sit ophold i åndernes verden belærte og 
forberedte profeters ånder, der i kødet trofast havde vidnet om ham, 
 
138:37 så de kunne bringe forløsningens budskab til alle de døde, han ikke personligt kunne gå til på 
grund af deres oprør og overtrædelse, så også de kunne høre hans ord, men gennem hans tjeneres 
betjening. 
 
138:38 Bland de store og mægtige, der var forsamlede i den vældige skare af retfærdige, var selve fader 
Adam, Den Gamle af Dage og alles fader 
 
138:39 og vor strålende moder Eva, med mange af sine trofaste døtre, der havde levet gennem tiderne 
og tilbedt den sande og levende Gud. 
 
138:40 Der var Abel, den første martyr, og hans broder Set, en af de store, og sin fader Adams udtrykte 
billede, 
 
138:41 Der var Noa, der advarede om syndfloden; Sem, den store højpræst; Abraham, de trofastes 
fader; Isak, Jakob og Moses, Israels store lovgiver. 
 
138:42 Også Esajas, der forkyndte gennem åbenbaring, at Forløseren var salvet til at læge de 
sønderbrudte, udråbe frihed for de fangne og udgang for de bundne, var der. 
 
138:43 Desuden Ezekiel, der i en åbenbaring så den store dal med tørre ben, der skulle iklædes kød og 
komme frem igen i de dødes opstandelse som levende sjæle; 
 
138:44 og Daniel, der forudså og forudsagde, at Gud ville oprette sit rige i de sidste dage, for aldrig mere 
at udslette eller give det til noget andet folk; 
 
138:45 og Elias, (Elijah) der var med Moses på bjerget da Jesus blev herliggjort; 
 
138:46 og Malakias, profeten, som vidnede om Elijahs komme -- hvem Moroni også omtalte for Joseph 
Smith, da han forkyndte, at Elijah skulle komme, før indvarslingen af Herrens store og frygtelige dag -- var 
der også. 
 
138:47 Profeten Elijah skulle i børnenes hjerter lægge de forjættelser, der var givet deres fædre, 
 
138:48 og bebude det store arbejde, der skal gøre i Herrens templer i tidernes fyldes uddeling, for at 
forløse de døde og besegle børn til deres forældre, for at ikke hele jorden skal blive slået med band og 
fuldstændig lægges øde ved hans komme. 
 
138:49 Alle disse og mange flere, endog de profeter, der opholdt sig blandt nephitterne og vidnede om at 
Guds Søn ville komme, blandede sig med den store forsamling og ventede på deres befrielse, 
 
138:50 for de døde havde betragtet åndens lange adskillelse fra legemet som fangenskab. 
 
138:51 Herren underviste disse ånder og gav dem magt til at komme frem efter sin opstandelse fra de 
døde for at indgå til Faderens rige og dér blive kronet med udødelighed og evigt liv 
 
138:52 og fortsætte deres arbejde, hvilket Herren havde lovet dem, og få del i alle de velsignelser, som 
var forbeholdt dem, der elsker ham. 
 
138:53 I åndernes verden var også profeten Joseph Smith og min fader, Hyrum Smith; desuden Brigham 
Young, John Taylor, Wilford Woodruff og andre udvalgte ånder, der var holdt til bage for at komme frem i 
tidernes fylde og deltage i grundlæggelsen af det store værk i de sidste dage, 
 
138:54 herunder også bygning af templet og udførelse af forordninger deri til de dødes forløsning. 



 
138:55 Jeg bemærkede også at de var blandt de ædle og store, der i begyndelsen blev udvalgt til at 
være ledere i Guds kirke. 
 
138:56 Ja, før de fødtes, modtog de sammen med mange andre deres første belæringer i åndernes 
verden og forberedtes til at komme frem i Herrens bestemt tid for at arbejde i hans vingård for 
menneskesjælenes frelse. 
 
138:57 Jeg så, at denne uddelings trofaste ældster fortsætter med at forkynde omvendelsens og 
forløsningens evangelium ved Guds Enbårne Søns offer, når de forlader det jordiske liv, og de prædiker 
blandt dem, der er i mørke og under syndens åg i de dødes store verden. 
 
138:58 De døde, der omvender sig, vil blive forløst ved lydighed mod Guds hus' forordninger, 
 
138:59 og efter at de har lidt straffen for deres overtrædelser og er vasket rene, vi de modtage en 
belønning i overensstemmelse med deres gerninger, for de er arvinger til frelse. 
 
138:60 Dette er åbenbaringen om de dødes forløsning således som det blev åbenbaret for mig.  Jeg 
modtog den og jeg bærer vidnesbyrd herom, og jeg ved, at dette vidnesbyrd er sandt gennem vor Herre 
og Frelser Jesu Kristi velsignelse.  Amen. 
 



Trosartiklerne 
i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 

 
1 Vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden. 
2 Vi tror, at menneskene vil blive straffet for deres egne synder og ikke for Adams overtrædelse. 
3 Vi tror, at hele menneskeheden, gennem Kristi forsoning, kan blive frelst ved at adlyde 

evangeliets love og forordninger. 
4 Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og forordninger er: 1) Tro på Herren Jesus Kristus, 

2) Omvendelse, 3) Dåb ved nedsænkning i vandet til syndernes forladelse, 4) Håndspålæggelse 
for Helligåndens gave. 

5 Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og håndspålæggelse af sådanne, som har 
myndighed dertil, for at prædike evangeliet og tjene i dets forordninger. 

6 Vi tror på den samme organisation, som fandtes i den oprindelige kirke, nemlig apostle, profeter, 
hyrder, lærere, evangelister, o.s.v. 

7 Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlægning af tungemål o.s.v. 
8 Vi tror, at bibelen er Guds ord, for så vidt, som den er rigtigt oversat; vi tror også, at Mormons 

Bog er Guds ord. 
9 Vi tror alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil 

åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige. 
10 Vi tror på Israels virkelige indsamling og de ti stammers tilbageførelse; at Zion (det ny Jerusalem) 

vil blive grundlagt på det amerikanske fastland, at Kristus personligt vil regere på jorden, og at 
jorden vil blive fornyet og få sin paradisiske herlighed. 

11 Vi kræver ret til at dyrke den almægtige Gud i overensstemmelse med vor egen samvittigheds 
bud og indrømmer alle mennesker den samme ret, lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de 
vil. 

12 Vi tror, at vi må være loyale over for konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner og 
adlyde, ære og holde lovene. 

13 Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske, velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I 
virkeligheden kan vi sige, at vi følger Paulus' formaning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt 
meget og håbet at kunne udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der 
har godt lov eller er prisværdigt. 

 
Joseph Smith, 1841 
 



DEN KOSTELIGE PERLE 
 

Mose Bog 
 

KAPITEL 1 
(June 1830) 

 
1:1 De ord, som Gud talte til Moses, da Moses blev ført op på et overordentligt højt bjerg, 
 
1:2 og han så Gud ansigt til ansigt og talte med ham, og Guds herlighed var over Moses; derfor 
kunne Moses tåle Guds nærværelse. 
 
1:3 Og Gud talte til Moses og sagde:  Se, jeg er Herren, Gud den Almægtige, og Uendelig er mit 
navn; thi jeg er uden dages begyndelse og års ende; og er det ikke uendelig? 
 
1:4 Og se, du er min søn; derfor se, og jeg vil vise dig mine hænders gerninger, men ikke alle, thi 
mine gerninger er uendelige, og ligeledes mine ord, thi de ophører aldrig. 
 
1:5 Derfor kan intet menneske se alle mine gerninger, medmindre han ser al min herlighed, og intet 
menneske kan se al min herlighed og derefter forblive i kødet på jorden. 
 
1:6 Jeg har et værk for dig, Moses, min søn; og du er i min Enbårnes lignelse, og min Enbårne er og 
skal være Frelseren, thi han er fuld af nåde og sandhed, men der er ingen Gud uden mig, og alle ting er 
nærværende for mit åsyn, thi jeg kender dem alle. 
 
1:7 Og nu, se, dette ene viser jeg dig, Moses, min søn; thi du er i verden, og nu viser jeg dig det. 
 
1:8 Og det skete, at Moses så og beskuede den verden, i hvilken han skabtes; og Moses så verden 
og dens yderste grænser og alle menneskenes børn, som er og blev skabt, og han forbavsedes og 
undrede sig meget derover. 
 
1:9 Og Gud vendte sig bort fra Moses, så hans herlighed ikke hvilede på Moses, og Moses blev 
overladt til sig selv.  Og da han var overladt til sig selv, faldt han til jorden. 
 
1:10 Og det skete, at det varede mange timer, førend Moses fik sin naturlige, menneskelige styrke 
tilbage.  Og han sagde til sig selv:  Nu ved jeg som følge af dette, at mennesket er intet, noget, som jeg 
aldrig før havde troet. 
 
1:11 Men nu har mine egne øjne skuet Gud, ikke mine naturlige, men mine åndelige øjne, thi mine 
naturlige øjne kunne ikke have set, thi jeg ville være blevet fortæret og død i hans nærværelse, men hans 
herlighed hvilede på mig, og jeg skuede hans åsyn, thi jeg blev forklaret for ham. 
 
1:12 Og det skete, at da Moses havde sagt disse ord, se, da kom Satan og fristede ham og sagde:  
Moses, du menneskesøn, tilbed mig. 
 
1:13 Og det skete, at Moses så på Satan og sagde:  Hvem er du?  Thi se, jeg er en Guds søn i hans 
Enbårnes lignelse, og hvor er din herlighed, at jeg skulle tilbede dig? 
 
1:14 Thi se, jeg havde ikke kunnet skue Gud, om ikke hans herlighed var kommet over mig, og jeg var 
blevet styrket for ham.  Men dig kan jeg se som et naturligt menneske.  Er det i virkeligheden ikke 
således? 
 
1:15 Velsignet være min Guds navn, thi hans Ånd har ikke helt forladt mig; hvor ellers er din herlighed, 
thi for mig er den mørke.  Jeg kan skelne mellem dig og Gud, thi Gud sagde til mig:  Tilbed Gud, thi ham 
alene skal du tjene. 
 



1:16 Vig bort, Satan; bedrag mig ikke, thi Gud sagde til mig:  Du er i min Enbårnes lignelse. 
 
1:17 Han befalede mig også, da han kaldte på mig fra den brændende tornebusk og sagde:  Påkald 
Gud i min Enbårnes navn og tilbed mig. 
 
1:18 Og Moses sagde endvidere:  Jeg vil ikke høre op med at kalde på Gud; jeg har andet at spørge 
ham om, thi hans herlighed har hvilet på mig; derfor kan jeg skelne mellem ham og dig.  Vig bort, Satan. 
 
1:19 Da nu Moses havde sagt disse ord, råbte Satan med høj røst, og rasede på jorden og befalede 
og sagde:  Jeg er den Enbårne, tilbed mig. 
 
1:20 Og det skete, at Moses begyndte at frygte såre, og da han begyndte at frygte, så han helvedes 
bitterhed.  Ikke desto mindre fik han kraft og styrke ved at påkalde Gud, og han befalede og sagde:  Vig 
bort fra mig, Satan!  thi denne ene Gud, som er herlighedens Gud, vil jeg alene tilbede. 
 
1:21 Nu begyndte Satan at skælve, og jorden rystede, og Moses fik styrke og påkaldte Gud og sagde:  
I den Enbårnes navn, vig bort, Satan. 
 
1:22 Og det skete, at Satan råbte med høj røst, med gråd og jammer og tænders gnidsel, og han veg 
endda bort fra Moses nærhed, så Moses ikke så ham. 
 
1:23 Og Moses bevidnede dette, men på grund af ugudelighed findes det ikke blandt menneskenes 
børn. 
 
1:24 Og det skete, at da Satan havde forladt Moses, som var fuld af den Helligånd, der vidner om 
Faderen og Sønnen, opløftede Moses sine øjne mod himmelen. 
 
1:25 Og da han påkaldte Guds navn, skuede han atter hans herlighed, thi den hvilede over ham; og 
han hørte en røst, som sagde:  Velsignet er du, Moses, thi jeg, den Almægtige, har udvalgt dig, og du 
skal blive stærkere end mange vande, thi de skal adlyde dine befalinger, som om du var Gud selv. 
 
1:26 Og se, jeg er med dig, ja, til dine dages ende; thi du skal udfri mit folk, mit udvalgte Israel, fra 
trældom. 
 
1:27 Og det skete, medens røsten endnu talte, at Moses så sig omkring og skuede jorden, ja, hele 
jorden, og der var ikke nogen del deraf, som han ikke så, thi han opfattede den ved Guds Ånd. 
 
1:28 Han så også dens indbyggere, og der var ikke en eneste sjæl, som han ikke så, og han opfattede 
dem ved Guds Ånd, og deres antal var stort, ja, de var utallige som sandet ved havets bred. 
 
1:29 Og han skuede mange lande, og hvert land blev kaldt jord, og der var indbyggere på dens 
overflade. 
 
1:30 Og det skete, at Moses påkaldte Gud og sagde:  Jeg beder dig, fortæl mig, hvorfor disse ting er 
således og hvoraf du dannede dem. 
 
1:31 Og se, Guds herlighed hvilede på Moses, så han stod i Guds nærhed og talte med ham ansigt til 
ansigt.  Og Gud Herren sagde til Moses:  I mit eget øjemed har jeg dannet disse ting.  Her er visdom, og 
den forbliver hos mig. 
 
1:32 Og gennem min magts ord, hvilket er min enbårne Søn, som er fuld af nåde og sandhed, har jeg 
skabt dem. 
 
1:33 Utallige verdener har jeg skabt, og jeg skabte også dem i mit eget øjemed, og jeg skabte dem 
ved Sønnen, som er min Enbårne. 
 



1:34 Det første af alle mennesker kaldte jeg Adam, som betyder mange. 
 
1:35 Men jeg giver dig kun en beretning om denne jord og dens indbyggere.  Thi se, mange verdener 
er gået bort ved min magts ord, og der er mange, som nu består, og de er utallige for mennesket; men for 
mig er alle ting talt, thi de er mine, og jeg kender dem. 
 
1:36 Og det skete, at Moses talte til Herren og sagde:  Vær barmhjertig mod din tjener, o Gud, og 
fortæl mig om denne jord og dens indbyggere og ligeledes om himlene, og da vil din tjener være tilfreds. 
 
1:37 Og Gud Herren talte til Moses og sagde:  Himlene er mange, og de kan ikke tælles for 
mennesker, men for mig er de talte, thi de er mine. 
 
1:38 Ligesom én jord med sine himle skal forgå, så skal en anden fremkomme, og der er ingen ende 
på mine gerninger eller på mine ord. 
 
1:39 Thi se, dette er min gerning og herlighed -- at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for 
mennesket. 
 
1:40 Og nu, Moses, min søn, vil jeg tale til dig angående den jord, hvorpå du står, og du skal nedskrive 
det, som jeg siger. 
 
1:41 Og på den dag, da menneskenes børn vil agte mine ord for intet og borttage mange af dem fra 
den bog, du skal skrive, se, da vil jeg lade fremstå en anden, lig dig, og de skal da atter findes blandt så 
mange, som vil tro. 
 
1:42 (Disse ord blev talt til Moses på bjerget, hvis navn ikke skal blive kendt blandt menneskenes 
børn.  Nu er de blevet talt til dig.  Vis dem ikke til nogen, undtagen til dem, som tror.  Så ske det.  Amen.) 
 

KAPITEL 2 
(June - October 1830) 

 
2:1 Og det skete, at Herren talte til Moses og sagde:  Se, jeg åbenbarer for dig angående denne 
himmel og denne jord.  Skriv de ord ned, som jeg taler.  Jeg er begyndelsen og enden, den almægtige 
Gud; ved min Enbårne skabte jeg alt dette, ja, i begyndelsen skabte jeg himmelen og jorden, hvorpå du 
står. 
 
2:2 Og jorden var øde og uden form; og jeg lod mørke komme over dybet, og min Ånd bevægede sig 
over vandene; thi jeg er Gud. 
 
2:3 Og jeg, Gud, sagde:  Lad der blive lys!  Og der blev lys. 
 
2:4 Og jeg, Gud, så lyset, og det lys var godt, og jeg, Gud, adskilte lyset fra mørket. 
 
2:5 Og jeg, Gud, kaldte lyset dag, og mørket kaldte jeg nat, og dette gjorde jeg ved min magts ord, og 
det blev gjort, som jeg sagde.  Og aften og morgen var den første dag. 
 
2:6 Og atter sagde jeg, Gud:  Lad der blive et firmament midt i vandet, og sådan blev det, ligesom jeg 
talte.  Og jeg sagde:  Lad den skille vandene fra vandene, og det skete så. 
 
2:7 Og jeg, Gud, gjorde firmamentet og skilte vandene, ja, de store vande under firmamentet fra 
vandene over firmamentet, og det skete, ligesom jeg sagde. 
 
2:8 Og jeg, Gud, kaldte firmamentet himmel.  Og aften og morgen blev den anden dag. 
 
2:9 Og jeg, Gud, sagde:  Lad vandene under himmelen samle sig på ét sted, og det skete så.  Og 
jeg, Gud, sagde:  Lad det blive tørt land.  Og således skete det. 



 
2:10 Og jeg, Gud, kaldte det tørre land jord, og det samlede vand kaldte jeg hav, og jeg, Gud, så, at 
alt, hvad jeg havde gjort, var godt. 
 
2:11 Og jeg, Gud, sagde:  Lad jorden frembringe græs, urter, der bærer frø, og frugttræer, der bærer 
frugt efter sin slags og træer, der bærer frugt med kærne inden i sig på jorden.  Og det skete, således 
som jeg sagde. 
 
2:12 Og jorden frembragte græs og enhver urt, som bar frø efter sin art, og træer, der bar frugt med 
kærne inden i sig efter deres arter, og jeg, Gud, så, at alt, hvad jeg havde gjort, var godt. 
 
2:13 Og aften og morgen blev den tredje dag. 
 
2:14 Og jeg, Gud, sagde:  Lad der blive lys på firmamentet til at skille dag fra nat, og de skal være til 
tegn og til fastsættelse af årstider, dage og år. 
 
2:15 Og de skal tjene som lys på himmelens firmament til at give lys på jorden.  Og således skete det. 
 
2:16 Og jeg, Gud, gjorde to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om 
natten.  Det største lys var solen, og det mindste var månen; og stjernerne blev også dannet ifølge mit 
ord. 
 
2:17 Og jeg, Gud, satte dem på himmelens firmament til at lyse på jorden, 
 
2:18 og solen til at herske over dagen og månen til at herske over natten, og til at skille lyset fra 
mørket.  Og jeg, Gud, så, at alt, hvad jeg havde gjort, var godt. 
 
2:19 Og aften og morgen blev den fjerde dag. 
 
2:20 Og jeg, Gud, sagde:  Lad vandet frembringe mangfoldighed af vrimlende, levende væsener, og 
fugle flyve over jorden oppe under himmelens åbne firmament. 
 
2:21 Og jeg, Gud, skabte store hvaler og alle slags levende væsener, som vandene vrimler rigeligt 
med, efter deres arter, og alle vingede fugle efter deres arter.  Og jeg, Gud, så, at alt, hvad jeg havde 
skabt, var godt. 
 
2:22 Og jeg, Gud, velsignede dem og sagde:  Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld vandene i havet, 
og lad fuglene mangfoldiggøre sig på jorden. 
 
2:23 Og aften og morgen blev den femte dag. 
 
2:24 Og jeg, Gud, sagde:  Lad jorden frembringe levende væsener efter deres arter:  Kvæg, kryb og 
vilde dyr efter deres arter, og således skete det. 
 
2:25 Og jeg, Gud, gjorde de vilde dyr på jorden efter deres arter.  Kvæget efter dets arter og alt 
jordens kryb efter dets arter.  Og jeg, Gud, så, at alt dette var godt. 
 
2:26 Og jeg, Gud, sagde til min Enbårne, som var hos mig fra begyndelsen:  Lad os gøre mennesket i 
vort billede, efter vor lignelse, og det skete så.  Og jeg, Gud, sagde.  Lad dem få herredømme over 
havets fisk og himmelens fugle, kvæget og over hele jorden og over alt kryb, der kryber på jorden. 
 
2:27 Og jeg, Gud, skabte mennesket i mit eget billede; i min Enbårnes billede skabte jeg ham, mand 
og kvinde skabte jeg dem. 
 



2:28 Og jeg, Gud, velsignede dem og sagde til dem:  Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, 
underlæg jer den og hav herredømme over havets fisk og himmelens fugle og over alt levende, som rører 
sig på jorden. 
 
2:29 Og jeg, Gud, sagde til mennesket:  Se, jeg har givet jer alle urter på hele jorden, som bærer frø, 
og alle træer, hvorpå der findes frugt af et træ, som giver frø; de skal være jer til føde. 
 
2:30 Og alle jordens vilde dyr og alle luftens fugle og alt, hvad der kryber på jorden, som jeg har givet 
liv, skal gives alle rene urter til føde.  Og således skete det, ligesom jeg talte. 
 
2:31 Og jeg, Gud, så alt, hvad jeg havde gjort, og se, alt hvad jeg havde gjort, var såre godt.  Og aften 
og morgen blev den sjette dag. 
 

KAPITEL 3 
(June - October 1830) 

 
3:1 Således fuldendtes himmelen og jorden med hele deres hærskare. 
 
3:2 Og på den syvende dag fuldendte jeg, Gud, mit værk og alt, hvad jeg havde gjort, og jeg hvilede 
på den syvende dag fra al min gerning, og alt, hvad jeg havde gjort, var fuldendt; og jeg, Gud, så, at det 
var godt. 
 
3:3 Og jeg, Gud, velsignede den syvende dag og helligede den, fordi jeg på den dag hvilede fra al 
min gerning, som jeg, Gud, havde skabt og udført. 
 
3:4 Se, nu siger jeg dig, at dette er himmelens og jordens slægter, da de blev skab på den dag, da 
jeg, Gud Herren, skabte himmelen og jorden, 
 
3:5 og hver plante på marken, førend den kom i jorden, og hver urt på marken, førend den spirede 
frem; thi jeg, Gud Herren, skabte alle ting, hvorom jeg har talt, åndeligt, førend de var i deres naturlige 
tilstand på jordens overflade.  Thi jeg, Gud Herren, havde ikke ladet det regne på jorden.  Og jeg, Gud 
Herren, havde skabt alle menneskenes børn, men endnu ikke et menneske til at dyrke jorden; thi i 
himmelen skabte jeg dem, og der var endnu intet kød på jorden, ej heller i vandet eller i luften. 
 
3:6 Men jeg, Gud Herren, talte, og en tåge vældede op af jorden og vandede hele jordens overflade. 
 
3:7 Og jeg, Gud Herren, dannede mennesket af jordens støv og åndede livsånde i hans næsebor, og 
mennesket blev en levende sjæl, det første kød på jorden og ligeledes det første menneske.  Ikke desto 
mindre var alt blevet skabt før, men det var skabt åndeligt og dannet efter mit ord. 
 
3:8 Og jeg, Gud Herren, plantede en have i Eden ude mod øst, og dér satte.  jeg det menneske, som 
jeg havde dannet jeg det menneske, som jeg havde dannet. 
 
3:9 Og ud af jorden lod jeg, Gud Herren, fremvokse alle slags træer på naturlig måde, som var 
mennesket en fryd at skue, og mennesket kunne se dem.  Og de blev også levende sjæle.  Thi de var 
åndelige den dag, jeg skabte dem; thi de forblev i den sfære, hvori jeg, Gud, skabte dem, ja, alt, som jeg 
beredte til menneskets brug; og mennesket så, at de var gode til føde.  Og jeg, Gud Herren, plantede 
også livets træ midt i haven og ligeledes træet til kundskab om godt og ondt. 
 
3:10 Og jeg; Gud Herren, lod en flod udspringe i Eden til at vande haven, og derfra delte den sig i fire 
hovedstrømme. 
 
3:11 Og jeg, Gud Herren, gav den første navnet Pison; den løber omkring hele landet Havila, hvor jeg, 
Gud Herren, skabte meget guld; 
 
3:12 og guldet i det land var godt, og der var bdellium og onykssten. 



 
3:13 Navnet på den anden flod var Gihon, og den løber omkring hele landet Ethiopien. 
 
3:14 Og navnet på den tredje flod var Hiddekel, som løber imod det østlige Assyrien.  Og den fjerde 
flod var Eufrat. 
 
3:15 Og jeg, Gud Herren, tog manden og satte ham i Edens have til at passe den og tage vare på den. 
 
3:16 Og jeg, Gud Herren, befalede manden og sagde:  Af alle træer i haven kan du frit spise, 
 
3:17 men af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; ikke desto mindre kan du selv 
vælge, thi det er givet dig, men husk på, at jeg forbyder det, thi den dag du spiser deraf, skal du visselig 
dø mindre kan du selv vælge, thi det er givet dig, men husk på, at jeg forbyder det, thi den dag du spiser 
deraf, skal du visselig dø. 
 
3:18 Og jeg, Gud Herren, sagde til min Enbårne:  Det er ikke godt for manden at være ene, derfor vil 
jeg gøre ham en medhjælp, som er ham jævnbyrdig. 
 
3:19 Og ud af jorden dannede jeg, Gud Herren, alle markens dyr og alle luftens fugle og befalede, at 
de skulle komme hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem, og de var også levende sjæle, thi jeg, 
Gud, åndede livsånde i dem og befalede, at hvad Adam kaldte hvert levende væsen, det skulle være dets 
navn. 
 
3:20 Adam gav da alt kvæget, alle luftens fugle og alle markens dyr navne; men for Adam fandtes der 
ingen medhjælp, som var ham jævnbyrdig. 
 
3:21 Og jeg, Gud Herren, lod en dyb søvn falde over Adam, og han sov, og jeg tog et af hans ribben 
og lukkede med kød i dets sted; 
 
3:22 og af ribbenet, som jeg, Gud Herren, havde taget af manden, dannede jeg en kvinde og førte 
hende hen til manden. 
 
3:23 Og Adam sagde:  Dette ved jeg nu, at det er ben af mine ben og kød af mit kød; hun skal kaldes 
mandinde, thi af manden er hun taget. 
 
3:24 Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. 
 
3:25 Og de var begge nøgne, manden og hans hustru, og de bluedes ikke. 
 

KAPITEL 4 
(June - October 1830) 

 
4:1 Og jeg, Gud Herren, talte til Moses og sagde:  Denne Satan som du befalede i min Enbårnes 
navn, er den samme, som var fra begyndelsen; og han kom til mig og sagde:  Se, her er jeg, send mig, 
jeg vil være din søn, og jeg vil forløse hele menneskeheden, så ikke en eneste sjæl skal fortabes, og jeg 
vil visselig gøre det.  Giv mig derfor din ære. 
 
4:2 Men se, min elskede søn, som var min elskede og udvalgte fra begyndelsen, sagde til mig:  
Fader, ske din vilje, og din være herligheden evindelig. 
 
4:3 Derfor, fordi Satan gjorde oprør mod mig og søgte at tilintetgøre menneskets handlefrihed, som 
jeg, Gud Herren, havde givet ham, og ligeledes fordi han ville, at jeg skulle give ham min egen magt, 
sørgede jeg for, at han skulle nedstyrtes ved min Enbårnes magt. 
 
4:4 Og han blev Satan, ja, endog djævelen, al løgnens fader, for at bedrage og forblinde 
menneskene og føre dem fangne efter sin vilje, endog så mange, som ikke vil lytte til min røst. 



 
4:5 Og nu, slangen var træskere end alle markens andre dyr, som jeg, Gud Herren, havde dannet. 
 
4:6 Og Satan påvirkede slangens hjerte, for han havde draget mange efter sig, og han søgte nu også 
at forføre Eva, thi han kendte ikke Guds tanker, derfor forsøgte han at tilintetgøre verden. 
 
4:7 Og han sagde til kvinden:  Mon Gud virkelig har sagt:  I må ikke spise af hvert træ i haven?  (Og 
han talte med slangens mund). 
 
4:8 Og kvinden sagde til slangen:  Vi har lov at spise af frugten på havens træer; 
 
4:9 men om frugten på træet, som du ser midt i haven, har Gud sagt:  I må ikke spise deraf, ej heller 
røre derved, for at I ikke skal dø. 
 
4:10 Og slangen sagde til kvinden:  I skal visselig ikke dø; 
 
4:11 thi Gud ved, at den dag I spiser deraf, da åbnes jeres øjne, så I bliver som guder til at kende godt 
og ondt. 
 
4:12 Og da kvinden så, at træet var godt til føde, at det blev behageligt at se på, og et ønskværdigt træ 
til at gøre hende viis, tog hun af frugten og spiste og gav også sin mand, og han spiste. 
 
4:13 Da åbnedes begges øjne, og de vidste, at de havde været nøgne.  Og de syede figenblade 
sammen og gjorde sig forklæder. 
 
4:14 Og de hørte Gud Herrens røst, da de vandrede omkring i haven, da dagen blev sval, og Adam og 
hans hustru gik bort for at skjule sig for Gud Herrens åsyn inde mellem havens træer. 
 
4:15 Og jeg, Gud Herren, kaldte på Adam og sagde til ham:  Hvor går du hen? 
 
4:16 Og han sagde:  Jeg hørte din røst i haven, og jeg blev bange, fordi jeg så, at jeg var nøgen, og 
jeg skjulte mig. 
 
4:17 Og jeg, Gud Herren, sagde til Adam:  Hvem fortalte dig, at du var nøgen?  Har du spist af det træ, 
af hvilket jeg befalede dig, at du ikke måtte spise; om du gjorde det, skulle du visselig dø? 
 
4:18 Og manden sagde:  Kvinden, du gav mig og som du befalede skulle blive hos mig, hun gav mig 
af træets frugt, og jeg spiste. 
 
4:19 Og jeg, Gud Herren, sagde til kvinden:  Hvad er det dog, du har gjort?  Og kvinden sagde:  
Slangen forførte mig, og jeg spiste. 
 
4:20 Og jeg, Gud Herren, sagde til slange:  Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet fremfor alt 
kvæget og fremfor alle markens dyr.  På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dit livs dage! 
 
4:21 Og jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; han skal såre 
dit hoved, og du skal hugge den i hælen. 
 
4:22 Til kvinden sagde jeg, Gud Herren:  Jeg vil meget mangfoldiggøre din kummer og dit 
svangerskabs møje; med kummer skal du bringe børn til verden; og til din mand skal din attrå være, og 
han skal herske over dig! 
 
4:23 Og jeg, Gud Herren, sagde til Adam:  Fordi du har lyttet til din hustrus stemme og spist af frugten 
af det træ, om hvilken jeg befalede dig, da jeg sagde:  Du må ikke spise deraf, skal jorden være forbandet 
for din skyld; med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage. 
 



4:24 Torn og tidsel skal den bære dig, og du skal spise markens urter. 
 
4:25 I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden -- thi du skal visselig dø -
- thi ud af den blev du taget; thi støv var du, og til støv skal du vende tilbage. 
 
4:26 Og Adam gav sin hustru navnet Eva, fordi hun var moder til alle levende; thi således har jeg, Gud 
Herren, kaldt den første af alle kvinder, hvilke er mange. 
 
4:27 Til Adam og også til hans hustru lavede jeg, Gud Herren, skindkjortler og klædte dem dermed. 
 
4:28 Og jeg, Gud Herren, sagde til min Enbårne:  Se, mennesket er blevet som en af os til at kende 
godt og ondt.  Og nu, for at han ikke skal række hånden ud og tage også af livets træ og spise og leve 
evindelig, 
 
4:29 så vil jeg, Gud Herren, forvise ham fra Edens Have, for at han skal dyrke jorden, hvorfra han blev 
taget. 
 
4:30 Thi så vist som jeg, Gud Herren, lever, skal mine ord ikke vende tomme tilbage, thi ligesom de 
udgår af min mund, således skal de opfyldes. 
 
4:31 Så drev jeg manden ud, og jeg satte keruber østen for Edens Have og et flammesværd, som 
vendte til alle sider, til at vogte vejen til livets træ. 
 
4:32 (Og disse er de ord, jeg talte til min tjener Moses, og de er sande efter min vilje, og jeg har talt 
dem til dig.  Se til, at du ikke viser dem til noget menneske, før jeg befaler det, undtagen til dem, som tror.  
Amen.) 
 

KAPITEL 5 
(June - October 1830) 

 
5:1 Og det skete, efter at jeg, Gud Herren, havde uddrevet dem, at Adam begyndte at dyrke jorden 
og at have herredømme over alle markens dyr og at spise sit brød i sit ansigts sved, som jeg, Herren, 
havde befalet ham.  Og Eva, hans hustru, arbejdede også med ham. 
 
5:2 Og Adam kendte sin hustru, og hun fødte ham sønner og døtre, og de begyndte at formere sig og 
at opfylde jorden. 
 
5:3 Og fra den tid af begyndte Adams sønner og døtre at fordele sig to og to i landet og at dyrke 
jorden og vogte hjordene, og de fik også sønner og døtre. 
 
5:4 Og Adam og Eva, hans hustru, påkaldte Herrens navn, og i retning af Edens Have hørte de 
Herrens røst, som talte til dem, og de så ham ikke, thi de var udelukket fra hans åsyn. 
 
5:5 Og han gav dem befalinger, at de skulle tilbede Herren, deres Gud, og ofre de førstefødte af 
deres hjord som et offer til Herren.  Og Adam var lydig mod Herrens befalinger. 
 
5:6 Og efter mange dage åbenbarede en Herrens engel sig for Adam og sagde:  Hvorfor bringer du 
offer til Herren?  Og Adam sagde til ham:  Jeg ved det ikke, kun at Herren befalede mig det. 
 
5:7 Og da talte engelen og sagde:  Dette er et sindbillede på Faderens Enbårnes offer.  Han, som 
som er fuld af nåde og sandhed. 
 
5:8 Derfor skal du gøre alt, hvad du gør, i Sønnens navn, og du skal omvende dig og påkalde Gud i 
Sønnens navn evindelig. 
 



5:9 Og på den dag faldt den Helligånd, som vidner om Faderen og Sønnen, på Adam og sagde:  Jeg 
er Faderens Enbårne fra begyndelsen, herefter og for evigt, så at du, selv om du er falden, også kan blive 
forløst, og hele menneskeslægten, ja, så mange, som vil. 
 
5:10 Og på den dag velsignede Adam Gud og blev fyldt af ånden og begyndte at profetere om alle 
jordens slægter og sagde:  Velsignet være Guds navn, thi på grund af min overtrædelse er mine øjne 
blevet åbnet, og i dette liv skal jeg have glæde, og atter i kødet skal jeg se Gud. 
 
5:11 Og Eva, hans hustru, hørte alt dette og blev glad og sagde:  Var det ikke for vor overtrædelse, 
ville vi aldrig have fået afkom og ville aldrig have kendt godt og ondt og glæden over vor forløsning og det 
evige liv, som Gud giver alle de lydige. 
 
5:12 Og Adam og Eva velsignede Guds navn, og de kundgjorde alt for deres sønner og døtre. 
 
5:13 Og Satan kom iblandt dem og sagde:  Jeg er også en Guds søn; og han befalede dem og sagde:  
Tro det ikke, og de troede det ikke, og de elskede Satan mere end Gud.  Og fra den tid af begyndte 
menneskene at blive kødelige, sanselige og djævelske. 
 
5:14 Og Gud Herren kaldte på menneskene overalt ved den Helligånd og befalede dem at omvende 
sig. 
 
5:15 Og så mange, som troede på Sønnen og omvendte sig fra deres synder, skulle blive frelst; og så 
mange, som ikke troede og ikke omvendte sig, skulle fordømmes, og ordene udgik af Guds mund med 
fast påbud; derfor skal de opfyldes. 
 
5:16 Og Adam og Eva, hans hustru, ophørte ikke med at påkalde Gud.  Og Adam kendte sin hustru, 
Eva, og hun blev frugtsommelig og fødte Kain, og hun sagde:  Jeg har fået en mand af Herren; derfor 
skulle han ikke forkaste hans ord.  Men se, Kain ville ikke høre efter, og han sagde:  Hvem er Herren, at 
jeg skulle kende ham? 
 
5:17 Og hun blev atter frugtsommelig og fødte hans broder Abel.  Og Abel hørte efter Herrens røst.  
Og Abel blev fårehyrde, men Kain agerdyrker. 
 
5:18 Og Kain elskede Satan mere end Gud.  Og Satan befalede ham og sagde:  Bring Herren et offer. 
 
5:19 Og som tiden gik, skete det, at Kain bragte Herren et offer af jorden frugt. 
 
5:20 Og Abel bragte også af sin hjords førstefødte og af deres fedme.  Og Herren respekterede Abel 
og hans offer, 
 
5:21 men for Kain og hans offer havde han ikke respekt.  Nu vidste Satan dette, og det behagede 
ham.  Og Kain blev meget vred og hans ansigt formørkedes. 
 
5:22 Og Herren sagde til Kain:  Hvorfor er du vred?  Hvorfor er dit ansigt formørket? 
 
5:23 Dersom du gør godt, skal du blive antaget; og dersom du ikke gør godt, ligger synden for døren, 
og Satan ønsker at få dig; og med mindre du hører efter mine befalinger, så overgiver jeg dig til ham, og 
det skal gå dig efter hans ønske.  Og du skal herske over ham. 
 
5:24 Thi fra nu af skal du blive fader til hans løgne.  Du skal kaldes fortabelse; Thi du var også til før 
verden. 
 
5:25 Og i kommende dage skal det siges, at disse vederstyggeligheder kom fra Kain; thi han 
forkastede det større råd, som kom fra Gud.  Og dette er en forbandelse, som jeg vil lægge på dig, 
medmindre du omvender dig. 
 



5:26 Og Kain blev vred, og lyttede ikke mere til Herrens røst, ej heller til Abel, hans broder, som 
vandrede i hellighed for Herren. 
 
5:27 Og Adam og hans hustru sørgede overfor Herren på grund af Kain og hans brødre. 
 
5:28 Og det skete, at Kain tog en af sine brødres døtre til hustru, og de elskede Satan mere end Gud. 
 
5:29 Og Satan sagde til Kain:  Sværg mig ved din hals, og dersom du fortæller det, skal du dø; og lad 
dine brødre sværge ved deres hoveder og ved den levende Gud, at de ikke fortæller det; thi dersom de 
fortæller det, skal de visselig dø; og dette for at din fader ikke får det at vide; og i dag vil jeg overgive din 
broder Abel i dine hænder. 
 
5:30 Og Satan tilsvor Kain, at han ville gøre, som han befalede.  Og alt dette blev gjort i hemmelighed. 
 
5:31 Og Kain sagde:  Visselig, jeg er Mahan, denne store hemmeligheds mester, for at jeg kan myrde 
og få vinding.  Derfor blev Kain kaldt Mester Mahan, og han var stolt af sin ugudelighed. 
 
5:32 Og Kain gik ud i marken, og Kain talte med sin broder Abel.  Og det skete, at medens de var ude 
på marken, yppede Kain kiv med sin broder Abel og slog ham ihjel. 
 
5:33 Og Kain var stolt af, hvad han havde gjort og sagde:  Jeg er fri, min broders hjorde vil visselig 
falde i mine hænder. 
 
5:34 Og Herren sagde til Kain:  Hvor er Abel, din broder?  Og han sagde:  Det ved jeg ikke.  Er jeg min 
broders vogter? 
 
5:35 Og Herren sagde:  Hvad har du gjort?  Din broders blods røst råber til mig fra jorden. 
 
5:36 Og nu skal du være forbandet af jorden, som åbnede sig og tog din broders blod af din hånd. 
 
5:37 Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin kraft.  En flygtning og et udskud skal du 
være på jorden. 
 
5:38 Og Kain sagde til Herren:  Satan fristede mig på grund af min broders hjorde.  Og jeg blev også 
vred, fordi du antog hans offer og ikke mit; min straf er større, end jeg kan bære. 
 
5:39 Se, du har i dag drevet mig bort fra Herrens ansigt, og jeg må skjule mig for dit åsyn og være en 
flygtning og et udskud på jorden.  Og det skal ske, at den, som finder mig, vi slå mig ihjel for min 
ugudeligheds skyld, thi disse ting er ikke skjult for Herren. 
 
5:40 Og jeg, Herren, sagde til ham:  Hvo, som slår dig ihjel, ham skal det hævnes syvfold.  Og jeg, 
Herren, satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel. 
 
5:41 Og Kain blev udelukket fra Herrens åsyn, og sammen med sin hustru og mange af sine brødre 
boede han i landet Nod, østen for Eden. 
 
5:42 Og Kain kendte sin hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Enok, og han avlede også mange 
sønner og døtre.  Og han byggede en by og gav den navn efter sin søn Enoks navn. 
 
5:43 Og til Enok fødtes Irad og andre sønner og døtre.  Og Irad avlede Mahujael og andre sønner og 
døtre.  Og Mahujael aflede Methusael og andre sønner og døtre.  Og Methusael avlede Lamek. 
 
5:44 Og Lamek tog sig to hustruer; navnet på den ene var Ada, og navnet på den anden Zilla. 
 
5:45 Og Ada fødte Jabal; han blev fader til dem, der bor i telte, og de holdt kvæg; og hans broders 
navn var Jubal, som blev fader til alle dem, der spiller på harpe og orgel. 



 
5:46 Og Zilla fødte Tubal-Kain, som underviste i alt kunstarbejde i messing og jern.  Og Tubal-Kain 
søster hed Naama. 
 
5:47 Og Lamek sagde til sine hustruer Ada og Zilla:  Hør min røst, I Lameks hustruer, mærk jer min 
tale; thi jeg har slået en mand ihjel, mig til sår, og en ung mand, mig til skade. 
 
5:48 Dersom Kain skal hævnes syvfold, så skal Lamek visselig hævnes syv og halvfjerdsindstyve fold, 
 
5:49 thi Lamek havde gjort pagt med Satan efter Kains vis, hvorved han blev Mester Mahan, mester af 
den store hemmelighed, som Satan overdrog Kain; og Irad, Enoks søn, som kendte deres hemmelighed, 
begyndte at råbe den for Adams sønner. 
 
5:50 Derfor slog Lamek, som var vred, ham ihjel, ikke som Kain slog sin broder Abel ihjel for vindings 
skyld, men han slog ham ihjel for edens skyld. 
 
5:51 Thi fra Kains dage fandtes der et hemmeligt forbund, og deres gerninger udøvedes i mørket, og 
enhver af dem kendte sin broder. 
 
5:52 Derfor forbandede Herren Lamek og hans hus samt alle, som havde gjort pagt med Satan; thi de 
lød ikke Guds befalinger, og det mishagede Gud, og han betjente dem ikke, og deres gerninger var 
vederstyggeligeheder, som begyndte at brede sig blandt alle menneskenes sønner. 
 
5:53 Og det var blandt menneskenes sønner, men disse ting var ikke blevet omtalt blandt 
menneskenes døtre, fordi Lamek havde fortalt sine hustruer hemmeligheden, og de satte sig op imod 
ham og fortalte disse ting alle vegne og uden skånsel; 
 
5:54 derfor blev Lamek foragtet og udstødt og kom ikke blandt menneskenes sønner, for at han ikke 
skulle dø. 
 
5:55 Og således begyndte mørkets gerninger at tage overhånd blandt menneskenes sønner. 
 
5:56 Og Gud forbandede jorden med et svær forbandelse og blev vred på de ugudelige, på alle 
menneskenes sønner, som han havde skabt; 
 
5:57 thi de ville ikke høre efter hans røst, ej heller tro på hans enbårne Søn, ja, ham, som han 
erklærede skulle komme i tidens midte, og som var beredt før verdens grundlæggelse. 
 
5:58 Og således begyndte evangeliet at blive prædiket fra begyndelsen, idet det blev forkyndt af 
hellige engle, udsendt fra Guds nærhed, og af hans egen røst og ved den Helligånds gave. 
 
5:59 Og således stadfæstedes alle ting for Adam ved en hellig forordning og evangeliet blev prædiket 
og et påbud udgik, at det skulle blive i verden til dens ende.  Og således blev det.  Amen. 
 

KAPITEL 6 
(November - December 1830) 

 
6:1 Og Adam lyttede til Guds røst og formanede sine sønner til at omvende sig. 
 
6:2 Og Adam kendte atter sin hustru, og hun fødte en søn, som han gav navnet Set.  Og Adam 
herliggjorde Guds navn; thi han sagde:  Gud har sat mig andet afkom i stedet for Abel, som Kain slog 
ihjel. 
 
6:3 Og Gud åbenbarede sig for Set, og han var ikke genstridig, men ofrede et antageligt offer ligesom 
sin broder Abel.  Og til ham blev der også født en søn, og han gav ham navnet Enos. 
 



6:4 Og så begyndte disse mænd at påkalde Herrens navn, og Herren velsignede dem. 
 
6:5 Og en mindebog blev ført, hvori der blev nedskrevet på Adams sprog; thi så mange, som 
påkaldte Gud, blev det givet at skrive ved inspirationens ånd. 
 
6:6 Og de lærte deres børn at læse og skrive, thi de havde et sprog, som var rent og uforfalsket. 
 
6:7 Nu, det samme præstedømme, som var i begyndelsen, skal også findes ved verdens ende. 
 
6:8 Nu, Adam udtalte denne profeti, da han blev drevet af den Helligånd, og der blev ført et 
slægtsregister over Guds børn.  Og dette var Adams slægtebog, hvori der siges:  På den dag, Gud 
skabte mennesket, gjorde han det i Guds lignelse. 
 
6:9 Efter sit eget legemes billede skabte han dem, mand og kvinde, og velsignede dem og gav dem 
navnet Adam på den dag, da de skabtes og blev levende sjæle i landet, på Guds fodskammel. 
 
6:10 Og Adam levede et hundrede og tredive år og avlede en søn efter sin egen lignelse, efter sit eget 
billede, og han gav ham navnet Set. 
 
6:11 Og Adams dage, efter at han havde avlet Set, blev otte hundrede år, og han avlede mange 
sønner og døtre. 
 
6:12 Og alle Adams dage blev ni hundrede og tredive år, og derpå døde han. 
 
6:13 Set levede et hundrede og fem år og avlede Enos og profeterede alle sine dage og underviste sin 
søn Enos om Guds veje.  Derfor profeterede Enos også. 
 
6:14 Og Set levede, efter at han havde avlet Enos, otte hundrede og syv år og avlede mange sønner 
og døtre. 
 
6:15 Og menneskenes børn var talrige på hele landets overflade.  Og i de dage havde Satan stort 
herredømme blandt menneskene og rasede i deres hjerter; og fra den tid af blev der krige og 
blodsudgydelse; og en mands hånd løftede sig mod sin egen broder for at døde ham på grund af 
hemmelige gerninger, i stræben efter magt. 
 
6:16 Alle Sets dage blev ni hundrede og tolv år.  Og han døde. 
 
6:17 Og Enos levede halvfems år og avlede Kenan.  Og Enos og resten af Guds folk kom ud af landet, 
som hed Shulon, og boede i et forjættet land, som han kaldte efter sin egen søn, som han havde givet 
navnet Kenan. 
 
6:18 Og Enos levede efter at han avlede Kenan otte hundrede og femten år og avlede mange sønner 
og døtre.  Og alle Enos' dage blev ni hundrede og fem år, og han døde. 
 
6:19 Og Kenan levede halvfjerdsindstyve år og avlede Mahalalel; og Kenan levede, efter at han havde 
avlet Mahalalel, otte hundrede og fyrretyve år og avlede sønner og døtre.  Og alle Kenans dage blev ni 
hundrede og ti år, og han døde. 
 
6:20 Og Mahalalel levede femogtresindstyve år og avlede Jared, og Mahalalel levede, efter at han 
avlede Jared, otte hundrede og tredive år og avlede sønner og døtre.  Og alle Mahalalels dage blev otte 
hundrede og femoghalvfemsindstyve år, og han døde. 
 
6:21 Og Jared levede et hundrede og toogtresindstyve år og avlede Enok, og Jared levede, efter at 
han avlede Enok, otte hundrede år og avlede sønner og døtre.  Og Jared underviste Enok om alle Guds 
veje. 
 



6:22 Og dette er Adams sønners slægtslinie, han, som var Guds søn, med hvem Gud selv talte. 
 
6:23 Og de var retfærdighedens prædikere og talte og profeterede og formanede alle mennesker 
overalt til at omvende sig.  Og menneskenes børn blev belært om troen. 
 
6:24 Og det skete, at alle Jareds dage blev ni hundrede og toogtresindstyve år, og han døde. 
 
6:25 Og Enok levede femogtresindstyve år og avlede Metusalem. 
 
6:26 Og det skete, at Enok rejste rundt i landet blandt befolkningen, og mens han rejste omkring, 
nedsteg Guds Ånd fra himmelen og hvilede på ham. 
 
6:27 Og han hørte en røst fra himmelen, som sagde:  Enok, min søn, profetér for dette folk og sig til 
dem:  Omvend jer, thi så siger Herren:  Jeg er vred på dette folk, og min grumme vrede er optændt imod 
dem, thi deres hjerter er forhærdede, deres øren er sløve til at høre, og deres øjne ser ikke langt; 
 
6:28 og i disse mange slægtled, lige siden den dag, da jeg skabte dem, er de faret vild og har 
fornægtet mig og har søgt deres egne råd i mørket, og i deres egne vederstyggeligheder har de pønset 
på mord og har ikke hold budene, som jeg gav deres fader Adam. 
 
6:29 Derfor har de forsvoret sig, og ved deres eder har de bragt død over sig selv; og jeg har beredt et 
helvede for dem, dersom de ikke omvender sig. 
 
6:30 Og dette er et påbud, som jeg kundgjorde ved verdens begyndelse med min egen mund, da 
verden blev grundlagt, og ved mine tjenere, dine fædres mund, har jeg påbudt det, ja, som det skal 
kundgøres i verden indtil dens ende. 
 
6:31 Og da Enok havde hørt disse ord, bøjede han sig til jorden for Herren og talte til Herren og sagde:  
Hvorfor har jeg fundet nåde for dine øjne, jeg, som kun er en dreng, og alle mennesker hader mig, thi jeg 
er langsom til at tale; hvorfor er jeg din tjener? 
 
6:32 Og Herren sagde til Enok:  Gå og gør, som jeg har befalet dig, så skal intet menneske 
gennembore dig.  Åbn din mund, så skal den blive fuldt, og jeg vil give dig evne til at tale, thi alt kød er i 
mine hænder, og jeg vil gøre, som jeg synes, det er godt. 
 
6:33 Sig til dette folk:  Vælg i dag at tjene Gud Herren, som skabte jer. 
 
6:34 Se, min Ånd er over dig, og derfor vil jeg retfærdiggøre alle dine ord; bjergene skal fly for dig og 
floderne forandre deres løb; du skal forblive i mig og jeg i dig; vandre derfor med mig. 
 
6:35 Og Herren talte til Enok og sagde til ham:  Salv dine øjne med ler og vask dem, og du skal se.  
Og han gjorde så. 
 
6:36 Og han så de ånder, som Gud havde skabt, og han så også ting, som ikke er synlige for det 
naturlige øje.  Fra den tid spredtes det ord i landet:  En seer har Herren oprejst for sit folk. 
 
6:37 Og det skete, at Enok gik ud i landet blandt folket og stillede sig op på bakker og høje steder og 
råbte med høj røst og vidnede mod deres gerninger; og alle mennesker forargedes på ham. 
 
6:38 Og de kom for at høre ham på de høje steder og sagde til teltvogterne:  Bliv I her og tag vare på 
teltene, medens vi går hen for at se seeren, thi han profeterer, og der er noget mærkeligt i landet; en vild 
mand er kommet iblandt os. 
 
6:39 Og det skete, at da de hørte ham, lagde ingen hånd på ham, thi frygt greb alle, som hørte ham; 
for han vandrede med Gud. 
 



6:40 Og der kom en mand til ham, hvis navn var Mahijah, og sagde til ham:  Sig os tydeligt, hvem du 
er og hvorfra du kommer. 
 
6:41 Og han sagde til dem:  Jeg kommer fra Kenans land, mine fædres land, et retfærdighedens land 
indtil denne dag.  Og min fader underviste mig om alle Guds veje. 
 
6:42 Og det skete, da jeg rejste fra Kenans land, som ligger ved havet mod øst, så jeg et syn, og se, 
jeg så himlene, og Herren talte til mig og gav mig en befaling; og for at adlyde denne befaling taler jeg 
disse ord. 
 
6:43 Og Enok fortsatte sin tale og sagde:  Herren, der talte til mig, han er himmelens Gud, og han er 
min Gud og jeres Gud, og I er mine brødre, og hvorfor rådslår I jer med hinanden og fornægter 
himmelens Gud? 
 
6:44 Himlene skabte han, jorden er hans fodskammel, og dens grundvold er hans.  Se, han lagde 
grundvolden, og en mangfoldighed af mennesker har han ladet komme frem på dens overflade. 
 
6:45 Og døden er kommet over vore fædre; ikke desto mindre kender vi dem og kan ikke fornægte 
det, ja, endog den første af alle kender vi, ja, Adam. 
 
6:46 Thi en mindebog er skrevet blandt os efter det mønster, som er givet ved Guds finger.  Og den er 
givet på vort eget sprog. 
 
6:47 Og da Enok talte Guds ord, skælvede folket og kunne ikke stå i hans nærhed. 
 
6:48 Og han sagde til dem:  Fordi Adam faldt, er vi til, og ved hans fald kom døden, og vi er blevet 
delagtige i kummer og elendighed. 
 
6:49 Se, Satan er kommet blandt menneskenes børn og frister dem til at tilbede sig.  Og menneskene 
er blevet kødelige, sanselige og djævelske, og de er udelukket fra Guds åsyn. 
 
6:50 Men Gud har forkyndt vore fædre, at alle mennesker skal omvende sig. 
 
6:51 Og han kaldte på vor fader Adam med sin egen røst og sagde:  Jeg er Gud, jeg dannede verden 
og menneskene, førend de var til i kødet. 
 
6:52 Og han sagde også til ham:  Dersom du vil vende dig til mig og lytte til min røst og tro og 
omvende dig fra alle dine overtrædelser og blive døbt, ja, i vand, i min enbårne Søns navn, han som er 
fuld af nåde og sandhed, han som er Jesus Kristus, det eneste navn, der skal gives under himmelen, 
hvorved frelse vil komme til menneskenes børn, skal du få den Helligånds gave, og de skal bede om alle 
ting i hans navn, og hvad som helst du beder om, skal gives dig. 
 
6:53 Og vor fader Adam talte til Herren og sagde:  Hvorfor skal menneskene omvende sig og blive 
døbt i vand?  Og Herren sagde til Adam:  Se, jeg har tilgivet dig din overtrædelse i Edens Have. 
 
6:54 Derfor kom de ord ud blandt folket, at Guds Søn har sonet for arvesynden, hvorved forældrenes 
synder ikke kan overføres på børnene, thi de er rene fra verdens begyndelse. 
 
6:55 Og Herren talte til Adam og sagde:  Eftersom dine børn er undfanget i synd, så vil synden også 
undfanges i deres hjerter, når de begynder at vokse op, og de smager det bitre, for at de må kunne lære 
at skønne på det gode. 
 
6:56 Og det er givet dem at kende godt fra ondt, derfor har de deres frihed til at handle for sig selv, og 
jeg har givet dig en anden lov og befaling. 
 



6:57 Lær derfor dine børn, at alle mennesker, overalt, må omvende sig, ellers kan de ingenlunde arve 
Guds rige, thi intet urent kan dvæle der eller være i hans nærhed; thi på Adams sprog er hans navn 
Hellighedens Mand, og hans Enbårnes navn er Menneskesønnen, ja, Jesus Kristus, en retfærdig 
Dommer, som skal komme i tidens midte. 
 
6:58 Derfor giver jeg dig den befaling, at du skal frit lære dine børn disse ting og sige: 
 
6:59 På grund af overtrædelse kom faldet, hvilket faldt bringer død, og eftersom I blev født til verden af 
vand og blod og ånden, som jeg har dannet, og blev af støvet en levende sjæl, så må I også fødes på ny i 
himmeriges rige af vand og Ånden og renses ved blod, ja, blodet af min Enbårne, for at I kan blive 
helliggjort fra al synd og nyde det evige livs ord i denne verden og evigt liv i den tilkommende, ja, 
udødelig herlighed. 
 
6:60 Thi ved vandet holder I budet, ved Ånden er I retfærdiggjort, og ved blodet er I helliggjort, 
 
6:61 derfor er den givet jer for at forblive i jer; den er himmelens vidne, Talsmanden, den udødelige 
herligheds fred, al sandhed, den, som fremskynder og levendegør alt, som ved alt og har al magt i 
overensstemmelse med visdom, barmhjertighed, sandhed, retfærdighed og dom. 
 
6:62 Og se, nu siger jeg dig:  Dette er frelsesplanen for alle mennesker ved min Enbårnes blod, han, 
som skal komme i tidens midte. 
 
6:63 Og se, alle ting har deres lignelse, og alt er skabt til at bære vidnesbyrd om mig, ja, både de ting, 
som er timelige og de ting, som er åndelige, det, som er i himmelen oventil, og det, som er på jorden, og 
det, som er i jorden, og det, som er under jorden, både oventil og nedentil, alt bærer vidnesbyrd om mig. 
 
6:64 Og det skete, da Herren havde talt med Adam, vor fader, at Adam råbte til Herren, og han blev 
ført bort ved Herrens Ånd, og han blev ført ned i vandet og sænket under vandet og bragt op af vandet. 
 
6:65 Og således blev han døbt.  Og Guds Ånd dalede ned på ham, og således blev han født af Ånden 
og blev levendegjort i det indre menneske. 
 
6:66 Og han hørte en røst fra himmelen sige:  Du er døbt med ild og med den Helligånd.  Denne er 
Faderens og Sønnens vidne fra nu og for evigt. 
 
6:67 Og du er efter hans orden, som var uden dages begyndelse og års ende, fra el evighed til al 
evighed. 
 
6:68 Se, du er ét i mig, en Guds søn, og således kan alle blive mine sønner.  Amen. 
 

KAPITEL 7 
(December 1830) 

 
7:1 Og det skete, at Enok fortsatte sin tale og sagde:  Se, vor fader Adam belærte om dette, og 
mange troede og blev Guds sønner, og mange troede ikke og er omkommet i deres synder og skuer 
fremad med frygt og i pine, ventende på, at Guds vredes brændende nidkærhed skal blive udgydt over 
dem. 
 
7:2 Og fra den tid begyndte Enok at profetere og sagde til folket:  Medens jeg rejste omkring og stod 
på stedet Mahujah og råbte til Herren, kom der en røst fra himmelen, som sagde:  Vend om og gå op på 
bjerget, og medens jeg stod på bjerget, så jeg himlene åbne sig, og jeg blev iklædt herlighed. 
 
7:3 Og det skete, at jeg vendte om og gik op på bjerget, og medens jeg stod på bjerget, så jeg 
himlene åbne sig, og jeg blev iklædt herlighed. 
 



7:4 Og jeg så Herren; han stod for mit ansigt, og han talte med mig, ja, som en mand taler med en 
anden, ansigt til ansigt, og han sagde til mig:  Se, og jeg vil vise dig verden for et tidsrum af mange 
slægtled. 
 
7:5 Og det skete, at jeg så ned i Shums dal, og se, der var et stort folk, som boede i telte, og det var 
Shums folk. 
 
7:6 Og atter sagde Herren til mig:  Se, og jeg skuede mod nord, og jeg så Kanaans folk, som boede i 
telte. 
 
7:7 Og Herren sagde til mig:  Profetér, og jeg profeterede og sagde:  Se, Kanaans folk, som er 
talrige, skal gå frem til krig mod Shums folk og dræbe dem, så de bliver fuldstændigt udryddede.  
Kanaans folk skal dele sig i landet, og landet skal blive øde og ufrugtbart, og intet andet folk end Kanaans 
folk skal bo der. 
 
7:8 Thi se, Herren skal forbande landet med stærk hede, og dets ufrugtbarhed skal vare for altid, og 
alle Kanaans børn blev sorte, så de blev foragtet blandt alle folk. 
 
7:9 Og det skete, at Herren sagde til mig:  Se, og jeg så og skuede Sharons land Enoks land, 
Omners land, Henis land, Shems land, Haners land og Hanannihahs land og alle deres indbyggere. 
 
7:10 Og Herren sagde til mig:  Gå til dette folk og sig til dem:  Omvend jer, så at jeg ikke kommer og 
slår jer med en forbandelse, så I dør. 
 
7:11 Og han gav mig den befaling, at jeg skulle døbe i Faderens og Sønnens navn, de, som er fuld af 
nåde og sandhed, og i den Helligånds navn, som bærer vidnesbyrd om Faderen og Sønnen. 
 
7:12 Og det skete, at Enok fortsatte med at kalde alle folk til omvendelse, undtagen Kanaans folk. 
 
7:13 Og så stor var Enoks tro, at han anførte Guds folk, og deres fjender kom for at kæmpe imod dem.  
Og han talte Herrens ord, og jorden skælvede og bjergene flyede i overensstemmelse med hans befaling, 
og vandstrømmene forandrede deres løb.  Løvernes brøl hørtes i ørkenen, og alle nationer frygtede såre, 
så kraftige var Enoks ord, og så stor var kraften i det sprog, som Gud havde givet ham. 
 
7:14 Der kom også et land op af havets dyb, og så stor var frygten hos Guds folks fjender, at de 
flygtede og stod langt borte og gik over til landet, som kom op af havets dyb. 
 
7:15 Og også landets kæmper stod langt borte, og der udgik en forbandelse over alle folk, der stred 
mod Gud. 
 
7:16 Og fra den tid var der krige og blodsudgydelser blandt dem, men Herren kom og boede hos sit 
folk, og de levede i retfærdighed. 
 
7:17 Så stor var Herrens herlighed, som hvilede over hans folk, at alle nationer frygtede ham.  Og 
Herren velsignede landet, og de blev velsignet på bjergene og på de høje steder og havde fremgang. 
 
7:18 Og Herren kaldte sit folk ZION, fordi de var af ét hjerte og ét sind og levede i retfærdighed, og der 
fandtes ingen fattige blandt dem. 
 
7:19 Og Enok fortsatte med at prædike til Guds folk i retfærdighed.  Og det skete, at han i sine dage 
byggede en by, som blev kaldt Hellighedens Stad, ja, ZION. 
 
7:20 Og det skete, at Enok talte med Herren, og han sagde til Herren:  Visselig, Zion skal bo i 
sikkerhed evindelig.  Men Herren sagde til Enok:  Zion har jeg velsignet, men resten af folket har jeg 
forbandet. 
 



7:21 Og det skete, at Herren viste Enok alle jordens indbyggere, og han så, og se, Zion blev efter en 
tids forløb optaget til himmelen.  Og Herren sagde til Enok:  Se min bolig for evigt. 
 
7:22 Og Enok så også resten af folket, som var Adams sønner, og de var en blanding af alle Adams 
efterkommere, med undtagelse af Kains sæd, thi Kains sæd var sort og havde ikke plads blandt dem. 
 
7:23 Og efter at Zion var taget op til himmelen, skuede Enok, og se, han så alle jordens nationer. 
 
7:24 Og der kom slægt efter slægt; og Enok blev højt opløftet, ja, til Faderens og Menneskesønnens 
skød; og se, Satans magt var over hele jordens overflade. 
 
7:25 Og han så engle stige ned fra himmelen, og han hørte en høj røst, som sagde:  Ve, ve over 
jordens indbyggere. 
 
7:26 Og han så Satan, og denne havde en stor lænke i hånden, og den indhyllede hele jordens 
overflade i mørke.  Og Satan så op og lo, og hans engle frydede sig. 
 
7:27 Og Enok så engle stige ned fra himmelen, og de bar vidnesbyrd om Faderen og Sønnen; og den 
Helligånd faldt på mange, og de blev ved himmelens kræfter optaget til Zion. 
 
7:28 Og det skete, at himmelens Gud beskuede resten af folket, og han græd.  Og Enok bar 
vidnesbyrd derom og sagde:  Hvorfor græder himlene og udgyder deres tårer som regn på bjergene? 
 
7:29 Og Enok sagde til Herren:  Hvorledes er det, at du kan græde, da du er hellig og er fra evighed til 
evighed? 
 
7:30 Og om det var muligt for mennesket at tælle jordens støv eller millioner af kloder som denne, så 
ville det ikke være begyndelsen til dine skabelsers tal; og dine forhæng er endnu spændt ud; og du er 
der, og dit skød er der, du er også retfærdig, du er barmhjertig og nådig evindelig. 
 
7:31 Og du har taget Zion til dit eget skød fra alle dine skabelser, fra al evighed til al evighed; og intet 
uden fred, retfærdighed og sandhed er din trones bolig; barmhjertighed skal udgå fra dit åsyn og ingen 
ende have; hvorledes kan du da græde? 
 
7:32 Herren sagde til Enok:  Se disse dine brødre, de er mine egne hænders værk, og jeg gav dem 
deres kundskab den dag, jeg skabte dem; og i Edens Have gav jeg mennesket hans handlefrihed. 
 
7:33 Og til dine brødre har jeg sagt og ligeledes givet dem befaling om, at de skulle elske hverandre, 
og at de skulle vælge mig, deres fader; men se, de er uden hengivenhed, og de hader deres eget blod. 
 
7:34 Og min fortørnelses ild er optændt imod dem; og i mit stærke mishag vil jeg slippe flodvandet løs 
på dem, thi min voldsomme vrede er optændt imod dem. 
 
7:35 Se, jeg er Gud.  Hellighedens Mand er mit navn, Rådgiver er mit navn og ligeledes er mit navn 
Uendelig og Evig. 
 
7:36 Derfor kan jeg udrække mine hænder og holde hele mit skaberværk deri, og mine øjne kan også 
gennembore det; og iblandt alt det mine hænder har skabt har der ikke været så stor ugudelighed som 
iblandt dine brødre. 
 
7:37 Men se, deres synder skal være på deres fædres hoveder; Satan skal blive deres fader og 
elendighed deres dom, og alle himlene skal græde over dem, ja, alle mine hænders værk.  Hvorfor skulle 
himlene ikke græde, når de ser, hvorledes disse skal lide? 
 
7:38 Men se, disse, som dine øjne nu hviler på, skal omkomme i flodbølgen; og se, jeg vil indespærre 
dem; jeg har beredt et fængsel for dem. 



 
7:39 Og den, som jeg har udvalgt, har talt deres sag for mit åsyn, og derfor lider han for deres synder, 
om de vil omvende sig på den dag, da min udvalgte vender tilbage til mig; og indtil den dag skal de være i 
pine. 
 
7:40 Derfor, på grund af dette, skal himlene græde, ja, og alle mine hænders gerninger. 
 
7:41 Og det skete, at Herren talte til Enok og kundgjorde ham alle menneskenes gerninger, og derfor 
vidste Enok det og betragtede deres ugudelighed og elendighed, og han græd og udstrakte sine arme, og 
hans hjerte svulmede som evigheden, og hans indre brændte, og hele evigheden skælvede. 
 
7:42 Og Enok så også Noa og hans familie, at alle Noas sønners efterkommere skulle opnå en timelig 
frelse. 
 
7:43 Derfor så Enok, at Noa byggede en ark, og at Herren frydede sig over den og holdt den i sin egen 
hånd; men vandfloden kom over de øvrige af de ugudelig og opslugte dem. 
 
7:44 Og da Enok så dette, led hans sjæl bitterheds kval, og han græd over sine brødre og sagde til 
himlene:  Jeg lader mig ikke trøste.  Men Herren sagde til Enok:  Opløft dit hjerte og vær glad og se. 
 
7:45 Og det skete, at Enok så; og fra Noa så han alle jordens slægter.  Og han råbte til Herren og 
sagde:  Når skal Herrens dag komme?  Når skal den retfærdiges blod udgydes, så at alle de, der sørger, 
kan blive helliggjort og få evigt liv? 
 
7:46 Og Herren sagde.  Det skal ske i tidens midte, i ugudelighedens og hævnens dage. 
 
7:47 Og se, Enok så dagen for Menneskesønnens komme i kødet; og hans sjæl glædede sig, og han 
sagde:  Den retfærdige er ophøjet, og lammet er slagtet fra verdens grundlæggelse; og gennem tro er jeg 
i Faderens skød, og se, Zion er hos mig. 
 
7:48 Og det skete, at Enok beskuede jorden, og han hørte en røst fra dens indre, som sagde:  Ve, ve 
mig, menneskenes moder; jeg er i pine, jeg er træt på grund af mine børns ugudelighed!  Når skal jeg 
hvile og blive renset for den urenhed, som er udgået fra mig?  Når vil min Skaber helliggøre mig, så jeg 
kan hvile og retfærdighed forblive en tid på min overflade? 
 
7:49 Og da Enok hørte Jorden klage, græd han og råbte til Herren og sagde:  O Herre!  vil du ikke 
have medlidenhed med jorden?  Vil du ikke velsigne Noas børn? 
 
7:50 Og det skete, at Enok vedblev med at anråbe Herren og sagde :  Jeg beder dig, o Herre, i din 
Enbårnes navn, ja, Jesus Kristus, at du vil være barmhjertig mod Noa og hans sæd, så jorden aldrig mere 
skal blive oversvømmet af vandfloden. 
 
7:51 Og Herren kunne ikke holde sig tilbage, og han sluttede pagt med Enok og svor ham med en ed, 
at han ville standse vandfloden og han ville kalde på Noas børn. 
 
7:52 Og han udsendte et uforanderligt påbud, at en levning af hans sæd altid ville findes blandt alle 
nationerne, så længe jorden består. 
 
7:53 Og Herren sagde:  Velsignet er han, gennem hvis sæd Messias skal komme; thi han sagde:  Jeg 
er Messias, Zions Konge, himmelens Klippe, der er udstrakt som evigheden.  Den, der går ind ad porten 
og stiger op gennem mig, skal aldrig falde, derfor, velsignet er de, om hvem jeg har talt, thi de skal 
komme frem med evige glædessange. 
 
7:54 Og det skete, at Enok råbte til Herren og sagde:  Når Menneskesønnen kommer i kødet, skal 
jorden da hvile?  Jeg beder dig, vis mig disse ting. 
 



7:55 Og Herren sagde til Enok:  Se, og han så og beskuede Menneskesønnen opløftet på korset efter 
menneskers vis. 
 
7:56 Og han hørte en høj røst, og himlene blev tilsløret, og hele Guds skaberværk sørgede, og jorden 
stønnede, klipperne revnede, og de hellige opstod og blev kronet på Menneskesønnens højre hånd med 
herligheds kroner. 
 
7:57 Og så mange af ånderne, som var i fængsel, kom frem og stod ved Guds højre hånd; men de 
øvrige blev tilbageholdt i mørkets lænker indtil dommens store dag. 
 
7:58 Og Enok græd igen og råbte til Herren og sagde:  Når skal jorden hvile? 
 
7:59 Og Enok så Menneskesønnen stige op til Faderen, og han påkaldte Herren og sagde:  Vil du ikke 
atter komme til jorden?  Eftersom du er Gud, og jeg kender dig, og du har svoret og befalet mig at jeg 
skulle bede i din Enbårnes navn, og du har dannet mig og givet mig ret til din trone, og dette ikke af mig 
selv, men gennem din egen nåde, derfor beder jeg dig, om du ikke igen vil komme til jorden. 
 
7:60 Og Herren sagde til Enok:  Så sandt som jeg lever, skal jeg komme i de sidste dage, i 
ugudelighedens og hævnens dage for at opfylde den ed, jeg har svoret dig angående Noas børn. 
 
7:61 Og dagen vil komme, da jorden skal hvile, men før den dag skal himlene formørkes, og et 
mørkets slør skal indhylle jorden; himlene skal ryste og jorden ligeså, og der skal være store trængsler 
blandt menneskenes børn, men mit folk vil jeg bevare. 
 
7:62 Og jeg skal sende retfærdighed ned fra himmelen, og sandhed vil jeg bringe frem ud af jorden for 
at bære vidnesbyrd om min Enbårne, om hans opstandelse fra de døde, ja, og også om alle menneskers 
opstandelse.  Og jeg vil lade retfærdighed og sandhed fare hen over jorden som en flodbølge for at 
indsamle mine egne udvalgte fra jordens fire hjørner til et sted, som jeg skal berede, en hellig stad, så mit 
folk kan omgjorde deres lænder og se hen til tiden for min tilkommelse; thi der skal mit tabernakel være, 
og den skal kaldes Zion, det nye Jerusalem. 
 
7:63 Og Herren sagde til Enok:  Da skal du og hele din stad møde dem der, og vi skal modtage dem i 
vort skød, og de skal se os, og vi skal falde dem om halsen, og de skal falde os om halsen, og vil skal 
kysse hinanden. 
 
7:64 Og der skal min bolig være, og den skal kaldes Zion, som skal komme frem fra hele det 
skaberværk, jeg har dannet, og i et tidsrum af et tusind år skal jorden hvile. 
 
7:65 Og det skete, at Enok så dagen for Menneskesønnens tilkommelse i de sidste dage for at bo på 
jorden i retfærdighed i et tidsrum af et tusinde år. 
 
7:66 Men før den dag så han store trængsler blandt de ugudelige; og han så også, at havet var uroligt, 
og at menneskenes hjerter svigtede, da de med frygt ventede på den almægtige Guds dom, som skulle 
komme over de ugudelige. 
 
7:67 Og Herren viste Enok alle ting, ja, lige til verdens ende; og han så de retfærdiges dag, deres 
forløsnings time, og han modtog en fylde af glæde. 
 
7:68 Og alle Zions dage på Enoks tid var tre hundrede og femogtresindstyve år. 
 
7:69 Og Enok og hele hans folk vandrede med Gud, og han boede midt i Zion.  Og det skete, at Zion 
ikke var mere, thi Gud tog den op i sit eget skød.  Og fra da af stammer det udtryk:  Zion er flygtet. 
 

KAPITEL 8 
(February 1831) 

 



8:1 Og alle Enoks dage blev fire hundrede og tredive år. 
 
8:2 Og det skete, at Metusalem, Enoks søn, ikke blev optaget, for at Herrens pagter, som han indgik 
med Enok, måtte opfyldes; thi han indgik sandelig den pagt med Enok, at Noa skulle være hans lænders 
frugt. 
 
8:3 Og det skete, at Metusalem profeterede, at alle jorden riger skulle udspringe af hans lænder 
(gennem Noa); og han følte sig stolt deraf. 
 
8:4 Og der blev stor hungersnød i landet, og Herren forbandede jorden med en svær forbandelse, og 
mange af dens indbyggere døde. 
 
8:5 Og det skete, at Metusalem levede et hundrede og syvogfirsindstyve år og avlede Lamek. 
 
8:6 Og Metusalem levede, efter at han avlede Lamek, syv hundrede og toogfirsindstyve år og avlede 
sønner og døtre. 
 
8:7 Og alle Metusalems dage blev ni hundrede og niogtresindstyve år, og han døde. 
 
8:8 Og Lamek levede et hundrede og toogfirsindstyve år og avlede en søn, 
 
8:9 og han kaldte hans navn Noa, idet han sagde:  Denne søn skal trøste os i vort arbejde og vore 
hænders slid på grund af jorden, som Herren har forbandet. 
 
8:10 Og Lamek levede, efter at han avlede Noa, fem hundrede og femoghalvfemsindstyve år og 
avlede sønner og døtre, 
 
8:11 Og alle Lameks dage blev syv hundrede og syvoghalvfjerdsindstyve år, og han døde. 
 
8:12 Og Noa var fire hundrede og halvtredsindstyve år gammel og avlede Jafet; og toogfyrretyve år 
senere avlede han Sem med hende, som var moder til Jafet, og da han var fem hundrede år gammel, 
avlede han Kam. 
 
8:13 Og Noa og hans sønner lyttede til Herren og gav agt på hans ord, og de blev kaldt Guds sønner. 
 
8:14 Og da disse mænd begyndte at formere sig på jordens overflade, og der fødtes dem døtre, så 
menneskenes sønner, at disse døtre var skønne, og de tog sig hustruer, endda efter deres eget valg. 
 
8:15 Og Herren sagde til Noa:  Dine sønners døtre har solgt sig selv; og se, min vrede er blusset op 
imod menneskenes sønner, thi de vil ikke lytte til min røst. 
 
8:16 Og det skete, at Noa profeterede og belærte folk om, hvad der hører Gud til, således som det var 
i begyndelsen. 
 
8:17 Og Herren sagde til Noa:  Min ånd skal ikke for evigt trættes med mennesket, thi han skal vide, at 
alt kød skal dø; dog skal hans dage vare et hundrede og tyve år, og om menneskene ikke omvende sig, 
vil jeg sende vandflod over dem. 
 
8:18 Og i de dage var der kæmper på jorden, og de søgte efter Noa for at tage hans liv; men Herren 
var med Noa, og Herrens kraft var over ham. 
 
8:19 Og Herren ordinerede Noa efter sin egen orden og befalede ham, at han skulle gå ud og forkynde 
hans evangelium til menneskenes børn, ligesom det blev givet Enok. 
 
8:20 Og det skete, at Noa kaldte på menneskenes børn, at de skulle omvende sig, men de lyttede ikke 
til hans ord; 



 
8:21 og også, efter at de havde hørt ham, kom de til ham og sagde:  Se, vi er Guds sønner; har vi ikke 
taget menneskenes døtre til os?  Og spiser og drikker vi ikke og taget til ægte og bortgiftes?  Og vore 
hustruer føder os børn, og de er mægtige mænd, som er lig dem i fordums dage, mænd af stor 
berømmelse.  Og de lyttede ikke til Noas ord. 
 
8:22 Men Gud så, at menneskenes ondskab var taget til på jorden, og at hver mand var stor i sit 
hjertes tankers påfund, der bestandigt kun var onde. 
 
8:23 Og det skete, at Noa blev ved med at prædike for folket, idet han sagde:  Lyt og giv agt på mine 
ord. 
 
8:24 Tro og omvend jer fra jeres synder og lad jer døbe i Jesu Kristi, Guds Søns navn, som vore fædre 
gjorde, og I skal få den Helligånd, så I kan få alle ting åbenbaret; og hvis I ikke gør dette, vi vandfloden 
komme over jer.  Alligevel hørte de ikke efter. 
 
8:25 Og Noa sørgede, og det skar ham i hjertet, at Herren havde skabt mennesket på jorden, og han 
var bedrøvet i hjertet. 
 
8:26 Og Herren sagde:  Jeg vil udslette mennesket, som jeg har skabt, af jorden overflade, både 
mennesker, dyr, kryb og himmelens fugle; thi Noa sørger over, at jeg har skabt dem, og at jeg har dannet 
dem; og han har påkaldt mig, thi de har stræbt ham efter livet. 
 
8:27 Og således fandt Noa nåde for Herrens øjne; thi Noa var en retfærdig mand og fuldkommen i sin 
generation; og han vandrede med Gud, ligesom også hans tre sønner, Sem, Kam og Jafet. 
 
8:28 Jorden var fordærvet i Guds øjne, og den var fuld af voldshandlinger. 
 
8:29 Og Gud så til jorden, og se, den var fordærvet, thi alt kød havde fordærvet sin vej på jorden. 
 
8:30 Og Gud sagde til Noa:  Jeg har besluttet at gøre ende på alt kød, thi jorden er fuld af 
voldshandlinger, og se, jeg vil udrydde alt kød af jorden. 
 



Abrahams Bog 
 

Oversat fra papyrus af Joseph Smith 
 
En oversættelse af nogle ældgamle optegnelser, som fra Ægyptens katakomber er faldet i vore hænder.  
-- Abrahams skrivelser, kaldet Abrahams Bog, skrevet af ham selv på papyrusruller, medens han var i 
Ægypten.  Se History of the Church, bind 2, side 235, 236, 248-251. 
 

KAPITEL 1 
 
1:1 I kaldæernes land, i min faders hjem, indså jeg, Abraham, at det var nødvendigt for mig at få et 
andet opholdssted. 
 
1:2 Og da jeg opdagede, at der fandtes større lykke, fred og hvile for mig, søgte jeg efter fædrenes 
velsignelser samt den ret, hvortil jeg skulle ordineres for at forvalte disse; og da jeg selv havde vandret 
retfærdigt og ønsket at komme i besiddelse af stor kundskab og at vandre endnu mere retfærdigt og eje 
større kundskab samt blive fader til mange nationer, en fredsfyrste, og da jeg ønskede at modtage 
belæringer og holde Guds bud, blev jeg retmæssig arving, en højpræst med den myndighed, som tilhørte 
fædrene. 
 
1:3 Den blev overdraget mig fra fædrene; den kom ned fra fædrene, lige fra tidens begyndelse, ja, fra 
selv begyndelsen eller før Jordens grundvold lagdes til den nuværende tid, denne den førstefødtes 
myndighed på det første menneske, nemlig Adam, vor første fader, og kom gennem fædrene til mig. 
 
1:4 Jeg tragtede efter min beskikkelse til præstedømmet i overensstemmelse med Guds forordning til 
fædrene angående efterkommerne. 
 
1:5 Eftersom mine fædre havde vendt sig bort fra deres retfærdighed og fra de hellige bud, som 
Herren, deres Gud, havde givet dem, til dyrkelse af hedningernes guder, afslog de bestemt at lytte til min 
røst. 
 
1:6 Thi i deres hjerter higede de efter at gøre ondt og havde fuldstændig vendt sig til Elkenahs gud 
og Libnahs gud og Mahmackrahs gud, Korashs gud og Faraos, kongen af Ægyptens gud. 
 
1:7 Derfor vendte de deres hjerter til hedningernes ofringer og ofrede deres børn til deres stumme 
afguder og lyttede ikke til min røst, men søgte at berøve mig livet gennem Elkenahs præsts hånd.  
Elkenahs præst var også Faraos præst. 
 
1:8 Og på den tid var det Faraos, kongen af Ægyptens, præsts skik at ofre både mænd, kvinder og 
børn til disse fremmede guder på det alter, som var blevet bygget i landet Kaldæa. 
 
1:9 Og det skete, at præsten, efter ægypternes skik, ofrede til Faraos gud og ligeledes til Shagreels 
gud.  Shagreels gud var solen. 
 
1:10 Faraos præst ofrede endog som takoffer et barn på alteret, som stod ved den høj, som hed 
Potifars høj, på den øverste ende af sletten Olishem. 
 
1:11 Denne præst havde på én gang ofret tre jomfruer på dette alter; de var døtre af Onitah, der var af 
kongelig herkomst, og nedstammede i lige linie fra Kam.  Disse jomfruer blev ofret for deres dyds skyld; 
de ville ikke bøje sig og tilbede guder af træ eller sten; derfor blev de dræbt på dette alter, og det skete på 
ægyptisk vis. 
 
1:12 Og det skete, at præsterne øvede vold mod mig i den hensigt også at dræbe mig, som de havde 
dræbt disse jomfruer på dette alter; og for at I kan danne jer et begreb om dette alter, henviser jeg til det 
forklarende billede ved begyndelsen af denne optegnelser. 
 



1:13 Det var bygget i form af et sengested af den slags, som blev brugt blandt kaldæerne, og det stod 
foran Elkenahs, Libnahs, Mahmackrahs og Korashs guder og ligeledes foran en gud, som lignede 
Faraos, kongen af Ægyptens, gud. 
 
1:14 Og for at I må få en forståelse af disse guder, har jeg gengivet deres udseende ved figurerne i 
begyndelsen, og denne slags figurer kaldes af kaldæerne Rahleenos, der betyder hieroglyfer. 
 
1:15 Og da de løftede hånd mod mig for at ofre mig og tage mit liv, se, da opløftede jeg min røst til 
Herren, min Gud, og Herren lyttede og hørte, og han fyldte mig med synet af den Almægtige, og englen 
fra hans åsyn stod ved mig og løste straks mine bånd. 
 
1:16 Og hans røst talte til mig:  Abraham, Abraham, se, mit navn er Jehova; jeg har hørt dig og er 
kommet ned for at befri dig og for at tage dig bort fra din faders hus og fra alle dine slægtninge til et 
fremmed land, som du ikke kender noget til. 
 
1:17 Og dette gør jeg, fordi de har vendt deres hjerter fra mig for at dyrke Elkenahs gud, Libnahs gud, 
Mahmackrahs gud, Korashs gud og Faraos, kongen af Ægyptens, gud; derfor er jeg kommet ned for at 
hjemsøge dem og at ødelægge ham, der har løftet sin hånd mod dig, Abraham, min søn, for at tage dit 
liv. 
 
1:18 Se, jeg vil lede dig ved min hånd, og jeg vil udvælge dig til at påtage dig mit havn, selve din 
faders præstedømme, og min kraft skal være over dig. 
 
1:19 Som det gik med Noa, således skal det gå med dig; men gennem din gerning skal mit navn blive 
kendt på jorden for evigt, thi jeg er din Gud. 
 
1:20 Se, Potifars høj var i landet Ur i Kaldæa.  Og Herren nedbrød Elkenahs alter og landets guders 
alter og ødelagde dem helt samt slog præsten, så han døde; og der var stor sorg i Kaldæa og ligeledes 
ved Faraos hof, hvilken Farao betyder konge af kongeligt blod. 
 
1:21 Nu var denne konge af Ægypten en efterkommer af Kam og havde fra fødselen kanaanitisk blod i 
sig. 
 
1:22 Fra denne herkomst stammer alle ægypterne, og således bevaredes kanaaniternes blod i landet. 
 
1:23 Ægyptens land blev først opdaget af en kvinde, som var datter af Kam og datter af Ægyptus, 
hvad der på kaldæisk betyder Ægypten, som atter betyder det, der er forbudt. 
 
1:24 Da denne kvinde opdagede landet, stod det under vand, og senere lod hun sine sønner bosætte 
sig i det, og således kom fra Kam den race, gennem hvem forbandelsen i landet fortsatte. 
 
1:25 Den første regering i Ægypten blev oprettet af Farao, den ældste søn af Ægyptus, Kams datter, 
og den var efter Kams regeringsform, som var patriarkalsk. 
 
1:26 Farao, som var en retfærdig mand, oprettede sit rige og dømte sit folk med visdom og 
retfærdighed hele sit liv; thi han stræbte alvorligt efter at efterligne den orden, som fædrene havde 
oprettet i de første slægtled, i den første patriarkalske regerings dage, nemlig under Adams regering og 
også Noas, hans fader, som velsignede ham med jordens og visdommens velsignelser, men forbandede 
ham med hensyn til præstedømmet. 
 
1:27 Da nu Farao var af den slægtslinie, hvorigennem han ikke kunne have ret til præstedømmet, selv 
om Faraoerne gerne påstod at have nedarvet det fra Noa gennem Kam, derfor blev min fader vildledt af 
deres afguderi. 
 
1:28 Men jeg vil herefter bestræbe mig på at fremstille tidsregningen fra mig selv tilbage til skabelsens 
begyndelse, thi optegnelserne er faldet i mine hænder, og jeg har dem indtil denne dag. 



 
1:29 Nu, efter at Elkenahs præst var blevet slået, så han døde, blev de ting opfyldt, som var blevet 
sagt mig angående landet Kaldæa, at der skulle blive hungersnød i landet. 
 
1:30 I overensstemmelse hermed herskede der hungersnød i hele landet Kaldæa, og min fader led 
meget under hungersnøden, og han angrede det onde, som han havde besluttet imod mig, nemlig at 
berøve mig livet. 
 
1:31 Men fædrenes optegnelser, nemlig patriarkernes, angående præstedømmets rettigheder, 
bevarede Herren, min Gud, i mine egne hænder; derfor har jeg bibeholdt kundskaben om skabelsens 
begyndelse samt om planeterne og stjernerne, som disse ting var blevet åbenbaret til fædrene, indtil 
denne dag, og jeg skal bestræbe mig på at skrive noget af dette i denne optegnelse til gavn for mine 
efterkommere. 
 

KAPITEL 2 
 
2:1 Nu lod Gud Herren hungersnøden blive meget alvorlig i landet Ur, så at min broder Haran døde, 
men Tara, min fader, levede endnu i Ur, kaldæernes land. 
 
2:2 Og det skete, at jeg, Abraham, tog Sara til hustru, og min broder Nehor tog Milka til hustru, og de 
var begge Harans døtre. 
 
2:3 Og Herren sagde til mig:  Abraham, drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus til et land, 
jeg vil vise dig. 
 
2:4 Derfor forlod jeg landet Ur i Kaldæa for at drage til Kanaans land, og jeg tog Lot, min brodersøn 
og hans hustru, og Sara, min hustru, med, og også min fader fulgte med til det land, som vi kaldte Haran. 
 
2:5 Og hungersnøden hørte op; og min fader blev i Haran og boede der, da der fandtes mange 
fåreflokke i Haran; og min fader vendte sig atter til sin afgudsdyrkelse, og derfor blev han i Haran. 
 
2:6 Men jeg, Abraham, og Lot, min brodersøn, bad til Herren,og Herren viste sig for mig og sagde til 
mig:  Stå op og tag Lot med dig; thi jeg havde til hensigt at tage dig ud af Haran og gøre dig til et 
sendebud, der skal bære mit navn i et fremmed land, som jeg vil give dit afkom efter dig til evig arv og 
eje, når de lytter til min røst. 
 
2:7 Thi jeg er Herren, din Gud; Jeg bor i himmelen, jorden er min fodskammel; jeg udstrækker min 
hånd over havet, og det adlyder min røst; jeg gør stormen og ilden til min triumfvogn.  Jeg siger til 
bjergene:  Vig herfra, og se, de borttages af en hvirvelvind på et øjeblik, pludseligt. 
 
2:8 Mit navn er Jehova, og jeg kender enden fra begyndelsen, min hånd skal derfor være over dig. 
 
2:9 Og jeg vil gøre dig til en stor nation, og jeg vil velsigne dig i overmål og gøre dit navn stort blandt 
alle nationer, og du skal være en velsignelse for din sæd efter dig, så de i deres hænder skal bære denne 
gerning og dette præstedømme til alle nationer. 
 
2:10 Og jeg vi velsigne dem gennem dit navn, thi så mange, som antager dette evangelium, skal 
kaldes efter dit navn og skal regnes blandt din sæd og skal stå op og velsigne dig som deres fader. 
 
2:11 Og jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, som forbander dig, og i dig (det vil 
sige i dit præstedømme), og i din sæd (det vil sige i dit præstedømme) skal alle jorden slægter velsignes, 
ja, med evangeliets velsignelser, som er frelsens velsignelser, ja, det evige livs, thi jeg giver dig det løfte, 
at denne rettighed skal vedblive i dig og i din sæd efter dig (d.v.s.  den bogstavelige eller den legemlige 
sæd). 
 



2:12 Efter at Herren nu havde hørt op med at tale til mig og bortvendt sit ansigt fra mig, sagde jeg i mit 
hjerte:  Din tjener har alvorligt søgt dig, nu har jeg fundet dig. 
 
2:13 Du sendte visselig din engel for at befri mig fra Elkenahs guder, og jeg vi gøre vel i at lytte til din 
røst; lad derfor din tjener stå op og drage bort i fred. 
 
2:14 Så gik jeg, Abraham, som Herren havde sagt til mig, og Lot gik med mig; og jeg, Abraham, var 
toogtresindstyve år gammel, da jeg drog ud fra Haran. 
 
2:15 Og jeg tog Sara, som jeg havde taget til hustru, da jeg var i Ur i Kaldæa, og min brodersøn Lot og 
al den ejendom, vi havde samlet os, og de sjæle, vi havde vundet i Haran, og vi begav os på vej til 
Kanaans land, og vi boede i telt på vejen derhen. 
 
2:16 Derfor var evigheden vort dække og vor klippe og vor frelse, da vi rejste fra Haran gennem 
Jershon for at nå Kanaans land. 
 
2:17 Og jeg, Abraham, byggede et alter i landet Jershon og bragte Herren et offer og bad, at 
hungersnøden måtte blive bortvendt fra min faders hus, så de ikke skulle omkomme. 
 
2:18 Og derpå drog vi fra Jershon gennem landet til stedet Sikem, som var beliggende på sletten 
Moreh, og vi var allerede kommet over grænsen til kanaaniternes land, og jeg ofrede der på Morehs 
sletter og påkaldte Herren i inderlig bøn, fordi vi allerede var kommet ind i denne afgudsdyrkende nations 
land. 
 
2:19 Og Herren viste sig for mig som svar på mine bønner og sagde til mig:  Dette land vil jeg give til 
din sæd. 
 
2:20 Og jeg, Abraham, stod op fra det sted, hvor jeg havde bygget Herren et alter, og brød op derfra til 
et bjerg øst for Bethel, hvor jeg slog mit telt op, med Bethel mod vest og Ej mod øst.  Og der byggede jeg 
Herren et andet alter og påkaldte atter Herrens navn. 
 
2:21 Og jeg, Abraham, rejste stadig mod syd; og hungersnøden varede ved i landet, og jeg, Abraham, 
besluttede at drage til Ægypten for at opholde mig der; thi hungersnøden blev meget alvorlig. 
 
2:22 Og det skete, at da jeg nu nærmede mig Ægypten, sagde Herren til mig:  Se, Sara, din hustru, er 
en meget smuk kvinde at se på; 
23 derfor vil det ske, at når ægypterne får hende at se, vil de sige:  Hun er hans hustru; og de vil slå 
dig ihjel, men lade hende leve; se derfor til, at I gør således: 
 
2:24 Lad hende sige til ægypterne, at hun er din søster, og din sjæl skal leve. 
 
2:25 Og det skete, at jeg, Abraham, fortalte min hustru Sara alt det, som Herren havde sagt mig.  -- 
Derfor beder jeg dig, sig til dem, at du er min søster, så at det må gå mig vel for din skyld og min sjæl skal 
leve ved din hjælp. 
 

KAPITEL 3 
3:1 Og jeg, Abraham, havde Urim og Tummim, som Herren, min Gud, havde givet mig i Ur i Kaldæa. 
 
3:2 Og jeg så stjernerne, at de var meget store, og at en af dem var nærmest Guds trone; og der 
fandtes mange store stjerner i nærheden af den. 
 
3:3 Og Herren sagde til mig:  Disse er de styrende stjerner, og navnet på den store er Kolob, fordi 
den er nær ved mig, thi jeg er Herren, din Gud; jeg har sat denne til at styre alle dem, som tilhører samme 
orden, som den, du står på. 
 



3:4 Og Herren sagde til mig ved Urim og Tummim, at Kolob var efter Herrens vis, i sine omdrejninger 
i overensstemmelse med sine dage og tider, og at en omdrejning var en dag for Herren efter hans 
beregningsmåde, som er et tusind år efter tidsregningen på den planet, hvorpå du står.  Dette er Herrens 
tidsregning efter Kolobs tidsregning. 
 
3:5 Og Herren sagde til mig:  Den planet, som er det mindre lys, mindre end det, som skal regere 
dagen, ja, endog natten, er over eller større end den, hvorpå du står, hvad tidsregningen angår, thi den 
bevæger sig langsommere i sin orden; dette er ordningen, fordi den står over den jord, hvorpå du står; 
derfor er dens tidsregning ikke så mangfoldig med henblik på antallet af dens dage, måneder og år. 
 
3:6 Og Herren sagde til mig:  Nu, Abraham, disse to kendsgerninger står fast, se, dine øjne ser det; 
det er dig givet at kende tidsregningerne og de bestemte tider, ja, den jords bestemte tid, hvorpå du står, 
og den bestemte tid for det større lys, som er sat til at regere dagen, og den bestemte tid for det mindre 
lys, som er sat til at regere natten. 
 
3:7 Nu er den tid, der er bestemt for det mindre lys, hvad dets tidsregning angår, længere end 
tidsregningen på den jord, hvorpå du står. 
 
3:8 Og hvor disse to kendsgerninger står fast, skal der være en anden kendsgerning over dem, d.v.s.  
der må findes en anden planet, som har en endnu længere tidsregning. 
 
3:9 Og således må der findes en planets tidsregning over en anden, indtil du kommer nær til Kolob, 
hvilken Kolob er efter Herrens tidsregning, denne Kolob er sat nær Guds trone til at styre alle de planeter, 
som tilhører samme orden som den, hvorpå du står. 
 
3:10 Og dig er det givet at kende alle stjernernes bestemte tid, som er sat til at give lys, til du kommer 
nær Guds trone. 
 
3:11 Således talte jeg, Abraham, med Herren, ansigt til ansigt, som en mand taler med en anden.  Og 
han fortalte mig om de gerninger, hans hænder havde gjort. 
 
3:12 Og han sagde til mig:  Min søn!  min søn!  (og hans hånd var udstrakt), se, jeg vil vise dig alt 
dette.  Og han lagde sin hånd på mine øjne, og jeg så de ting, som hans hænder havde gjort, og det var 
mange; og de mangfoldiggjordes for mine øjne, og jeg kunne ingen ende se på dem. 
 
3:13 Og han sagde til mig:  Dette er Shinehah, hvilket er solen.  Og han sagde til mig:  Kokob, hvilket 
er stjerne.  Og han sagde til mig:  Olea, hvilket er månen.  Og han sagde til mig:  Kokaubeam, hvad der 
betyder stjerner eller alle de store lys, som var på himmelens firmament. 
 
3:14 Og det var om natten, da Herren talte disse ord til mig:  Jeg vil mangfoldiggøre dig og din sæd 
efter dig ligesom disse; og om du kan tælle sandkornene, så kan du også tælle tælle dine efterkommeres 
antal. 
 
3:15 Og Herren sagde til mig:  Abraham!  jeg viser dig alle disse ting, inden du drager ind i Ægypten, 
så at du kan forkynde alle disse ord. 
 
3:16 Hvis to ting eksisterer, og den ene er over den anden, så skal der findes noget større over dem; 
derfor er Kolob den største af alle de Kokaubeam, som du har set, fordi den er nærmest ved mig. 
 
3:17 Nu, hvis der er to ting, den ene over den anden, og månen er over jorden, da kan det jo være, at 
der findes en planet eller stjerne over den; og der findes intet, som Herren, din Gud, sætter sig for i sit 
hjerte at gøre, uden at han vil gøre det. 
 
3:18 Således som han skabte den større stjerne, således også hvis der eksisterer to ånder, og den 
ene skal være mere intelligent end den anden, så har dog disse to ånder, selv om den ene er mere 



intelligent end den anden, ingen begyndelse; de eksisterede forud, de skal ikke have nogen ende, de skal 
eksistere herefter, thi de er gnolaum eller evige. 
 
3:19 Og Herren sagde til mig:  Disse to kendsgerninger står fast, at der findes to ånder, den ene mere 
intelligent end den anden; der må også findes en, som skal være mere intelligent end de; jeg er Herren, 
din Gud, jeg er mere intelligent end dem alle. 
 
3:20 Herren, din Gud, sendte sin engel for at udfri dig af Elkenahs præsts hænder. 
 
3:21 Jeg bor midt iblandt dem alle; og derfor er jeg nu kommet ned til dig for at kundgøre dig de 
gerninger, mine hænder har gjort, og hvori min visdom overgår dem alle; thi jeg regerer i himlene oventil 
og på jorden nedentil med al visdom og klogskab over alle de intelligenser, som dine øjne har set fra 
begyndelsen.  Jeg kom i begyndelsen ned iblandt alle de intelligenser, som du har set. 
 
3:22 Nu havde Herren vist mig, Abraham, de intelligenser, som var organiserede, før verden blev til; 
og blandt alle disse var der mange af de ædle og store. 
 
3:23 Og Gud så disse sjæle, at de var gode, og han stod midt iblandt dem og sagde:  Disse vil jeg 
gøre til mine fyrster; thi han stod midt iblandt dem, som var ånder, og han så, at de var gode.  Og han 
sagde til mig, Abraham:  Du er en af dem; du blev udvalgt, før du blev født. 
 
3:24 Og der stod en imellem dem, der var Gud lig, og han sagde til dem, som var med ham:  Vi vil gå 
ned, thi der er rum der, og vi vil tage af disse materialer og danne en jord, hvorpå disse kan bo. 
 
3:25 Og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren, deres Gud, vil befale dem. 
 
3:26 Og de, der består deres første prøvestand, skal gives mere, og de, der ikke består deres første 
prøvestand, skal ikke få herlighed i samme rige som de, der består deres første prøvestand; og de, der 
består deres anden prøvestand skal tildeles herlighed over deres hoveder i al evighed. 
 
3:27 Og Herren sagde:  Hvem skal jeg sende?  Og han, der skulle blive Menneskesønnen, svarede:  
Her er jeg, send mig.  Og en anden svarede og sagde:  Her er jeg, send mig.  Og Herren sagde:  Jeg vil 
sende den første. 
 
3:28 Og den anden blev vred og bestod ikke sin første prøvestand, og på den dag fulgte mange efter 
ham. 
 

KAPITEL 4 
 
4:1 Og da sagde Herren:  Lad os gå ned.  Og de gik ned i begyndelsen, og de, d.v.s.  guderne, 
organiserede og formede himlene og jorden. 
 
4:2 Og da jorden var blevet formet, var den øde og tom, fordi de ikke havde formet andet end jorden; 
og mørke rådede over dybet, og gudernes ånd dækkede vandenes overflade. 
 
4:3 Og de (Guderne) sagde:  Lad der blive lys!  Og der blev lys. 
 
4:4 Og de (Guderne) erkendte lyset, thi det var klart; og de skilte lyset eller bevirkede, at det blev skilt 
fra mørket. 
 
4:5 Og Guderne kaldte lyset dag, og mørket kaldte de nat.  Og det skete, at de kaldte tiden mellem 
aften og morgen for nat, og mellem morgen og aften kaldte de dag; og dette var det første eller 
begyndelsen på det, som de kaldte dag og nat. 
 
4:6 Og Guderne sagde også:  Lad der blive en hvælving midt i vandene til at skille vandene fra 
vandene. 



 
4:7 Og Guderne befalede hvælvingen, så den skilte vandene under hvælvingen fra vandene over 
hvælvingen, og det skete, således som de havde befalet. 
 
4:8 Og Guderne kaldte hvælvingen himmel.  Og det skete, at fra aften til morgen kaldte de nat, og det 
skete, at fra morgen til aften kaldte de dag; og det var den anden tidsperiode, som de kaldte nat og dag. 
 
4:9 Og Guderne befalede og sagde:  Lad vandene under himlen samle sig på ét sted, og lad jorden 
komme op tør; og det skete således, som de befalede. 
 
4:10 Og Guderne kaldte det tørre land jord, og de samlede vande kaldte de store vande; og Guderne 
så, at de blev adlydt. 
 
4:11 Og Guderne sagde:  Lad os berede jorden til at frembringe græs, urten, der bære frø, frugttræet, 
der bærer frugt efter sin art, hvis kærne i sig selv frembringer sin egen lighed på jorden.  Og det skete 
således, som de befalede. 
 
4:12 Og Guderne organiserede jorden, så den kunne frembringe græs af dets egne frø, og urt til at 
frembringe urt af sine egne frø, og som bar frø efter sin art, og jorden til at frembringe træet af dets egen 
kærne, som bærer frugt, hvis kærne kun kunne frembringe det samme, som det selv er, efter sin egen art; 
og Guderne så, at de blev adlydt. 
 
4:13 Og det skete, at de talte dagene; fra aftenen til morgenen kaldte de nat, og fra morgenen til 
aftenen kaldte de dag; og det var den tredje tidsperiode. 
 
4:14 Og Guderne organiserede lysene på himmelhvælvingen og bevirkede, at de skilte dag fra nat, og 
de organiserede dem til at være til tegn og til årstider, og til dage og til år; 
 
4:15 og organiserede dem til at være lys på himmelhvælvingen til at give lys på jorden; og det skete 
således. 
 
4:16 Og Guderne organiserede de to store lys, det største lys til at herske om dagen og det mindste 
lys til at herske om natten; sammen med det mindste lys satte de også stjernerne. 
 
4:17 Og Guderne satte dem på himmelhvælvingen til at give lys på jorden og til at herske over dagen 
og over natten og til at bevirke, at lyset blev skilt fra mørket. 
 
4:18 Og Guderne vågede over de ting, som de havde befalet, indtil de adlød. 
 
4:19 Og det skete, at det var fra aften til morgen, at det var nat; og det skete, at det var fra morgen til 
aften, at det var dag; og det var den fjerde tidsperiode. 
 
4:20 Og Guderne sagde:  Lad os berede vandet så det frembringer en vrimmel af levende væsener, 
og fuglene, at de kan flyve over jorden oppe under den åbne himmelhvælving. 
 
4:21 Og Guderne beredte vandene, så de kunne frembringe store hvaler og alle slags levende 
væsener, som vandet skulle frembringe i rigeligt mål efter deres arter, og alle vingede fugle efter deres 
arter.  Og Guderne så, at de ville blive adlydt, og at deres plan var god. 
 
4:22 Og Guderne sagde:  Vi vil velsigne dem og lade dem blive frugtbare og mangfoldige og opfylde 
vandene i havene eller de store vande, og lade fuglene blive mangfoldige på jorden. 
 
4:23 Og det skete, at det var fra aften til morgen, de kaldte nat, og det skete, at det var fra morgen til 
aften, de kaldte dag; og det var den femte tidsperiode. 
 



4:24 Og Guderne beredte jorden til at frembringe den levende skabning efter sin art:  Kvæg, kryb og 
vilde dyr på jorden efter deres arter; og det skete således, som de havde sagt. 
 
4:25 Og Guderne organiserede jorden til at frembringe vilde dyr efter deres arter, og kvæg efter dets 
arter og alt jorden kryb efter dets arter.  Og Guderne så, at de ville adlyde. 
 
4:26 Og Guderne rådførte sig med hinanden og sagde:  Lad os gå ned og danne mennesket i vort 
billede, efter vor lignelse, og vi vil give dem herredømme over havets fisk og luftens fugle, over kvæget og 
over hele jorden og over alt kryb, der kryber på jorden. 
 
4:27 Så gik Guderne ned for at organisere mennesket i deres eget billede; for at danne ham i 
Gudernes billede, for at danne dem som mand og kvinde. 
 
4:28 Og Guderne sagde:  Vi vil velsigne dem.  Og Guderne sagde:  Vi vil lade dem blive frugtbare og 
mangfoldige og opfylde jorden og lade dem underlægge sig den og have herredømme over havets fisk og 
over luftens fugle og over alt levende, som rører sig på jorden. 
 
4:29 Og Guderne sagde:  Se, vi vil give dem enhver urt, som bærer frø, og som skal komme frem på 
hele jordens overflade, og ethvert træ, som skal bære frugt på frugt af træet, som giver kærne; til dem vil 
give det, de skal være dem til føde. 
 
4:30 Og til alle jordens dyr og luftens fugle og alt kryb, der kryber på jorden, se, vi vil give dem liv, og vi 
vil også give dem alle grønne urter til føde, og alle disse ting skal blive organiseret således. 
 
4:31 Og Guderne sagde:  Vi vil gøre alt, hvad vi har sagt og organisere det, og se, de skal være meget 
lydige.  Og det skete, at det var fra aften til morgen, de kaldte nat, og det skete, at det var fra morgen til 
aften, de kaldte dag, og de regnede det for den sjette tidsperiode. 
 

KAPITEL 5 
 
5:1 Og således vil vi fuldende himlene og jorden og alle deres hærskarer. 
 
5:2 Og Guderne sagde til hinanden:  Med den syvende tidsperiode vil vi fuldende vort arbejde, som vi 
har rådslået om; og vi vil hvile i den syvende tidsperiode fra alt vort arbejde, som vi har rådslået om. 
 
5:3 Og Guderne sluttede med den syvende tidsperiode, fordi de i den syvende tidsperiode ville hvile 
fra al deres gerning, som de (Guderne) rådslog med hinanden om at danne, og de helligede den.  Og 
således var deres beslutning på den tid, da de rådslog med hinanden om at danne himlene og jorden. 
 
5:4 Og Guderne kom ned og dannede disse himmelens og jordens generationer, da de blev dannet 
på den dag, da Guderne dannede jorden og himlene 
 
5:5 i overensstemmelse med alt, hvad de havde sagt angående hver plante på marken, førend den 
kom i jorden, og hver urt på marken, førend den spirede frem; thi Guderne havde ikke ladet det regne på 
jorden, da de rådslog om at gøre den, og havde ikke dannet et menneske til at dyrke jorden. 
 
5:6 Men en tåge vældede op af jorden og vandede hele jordens overflade. 
 
5:7 Og Guderne dannede manden af jordens støv og tog hans ånd (d.v.s.  mandens ånd) og satte 
den i ham, og blæste livsånde i hans næsebor, og manden blev en levende sjæl. 
 
5:8 Og Guderne plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte de manden, hvis ånd de satte 
det det legeme, som de havde dannet. 
 
5:9 Og af jorden lod Guderne fremvokse ethvert træ, som er behageligt at se på og godt til føde; 
også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. 



 
5:10 Der løb en flod ud fra Eden til at vande haven, og derfra delte den sig og blev til fire 
hovedstrømme. 
 
5:11 Og Guderne tog manden og satte ham i Edens Have til at passe og vogte den. 
 
5:12 Og Guderne befalede manden og sagde:  Af alle træer i haven kan du frit spise, 
 
5:13 men af træet til kundskab om godt og ondt skal du ikke spise; thi den tid du spiser deraf, skal du 
visselig dø.  Nu så jeg, Abraham, at det var efter Herrens tid, som var efter Kolobs tid, thi Guderne havde 
endnu ikke bestemt tidsregningen for Adam. 
 
5:14 Og Guderne sagde:  Lad os gøre manden en medhjælp, som er ham jævnbyrdig, thi det er ikke 
godt for manden at være ene; derfor vil vi gøre ham en medhjælp, som er ham jævnbyrdig. 
 
5:15 Og Guderne lod en dyb søvn falde på Adam, og han sov, og de tog et af hans ribben og lukkede 
med kød i dets sted. 
 
5:16 Og af det ribben, som Guderne havde taget af manden, dannede de en kvinde og førte hende 
hen til manden. 
 
5:17 Og Adam sagde:  Dette var ben af mine ben og kød af mit kød; nu skal hun kaldes mandinde, 
fordi hun er taget af manden. 
 
5:18 Derfor skal en mand forlade sin fader og sin moder og holde sig til sin hustru, og de skal være ét 
kød. 
 
5:19 Og de var begge nøgne, manden og hans hustru, og de bluedes ikke. 
 
5:20 Og af jorden dannede Guderne alle markens dyr og alle luftens fugle og førte dem hen til Adam 
for at se, hvad han ville kalde dem; og hvad Adam kaldte hver levende skabning, det skulle være dens 
navn. 
 
5:21 Og Adam gav navne til alt kvæget, til luftens fugle, til alle markens dyr; og til Adam var der fundet 
en medhjælp, der var ham jævnbyrdig. 
 



Joseph Smiths Skrivelser 
 

Et uddrag fra en oversættelse af Bibelen 
 
Nemlig det firetyvende kapitel af Mattæus-Evangeliet, begyndende med det sidste vers af det 
treogtyvende kapitel, Kong James' version. 
 
1:1 Thi jeg siger jer, at I skal ikke se mig fra nu af og vide, at jeg er ham, om hvem der er skrevet ved 
profeterne, førend I skal sige:  Velsignet er han, som kommer i Herrens navn i himmelens skyer og alle de 
hellige engle med ham, Da forstod hans disciple, at han atter skulle komme til jorden, efter at han var 
blevet herliggjort og kronet ved Guds højre hånd. 
 
1:2 Og Jesus gik ud og forlod templet, og hans disciple kom til ham for at høre ham, og de sagde:  
Mester, vis os angående templets bygninger, eftersom du har sagt:  De skal nedrives og lades jer øde. 
 
1:3 Og Jesus sagde til dem:  Ser I ikke alt dette og forstår I det ikke?  Sandelig siger jeg jer:  Her på 
dette tempel skal ikke lades sten på sten, som jo ikke skal nedbrydes. 
 
1:4 Og Jesus forlod dem og gik op på Oliebjerget.  Og da han sad på Oliebjerget, kom hans disciple 
til ham i enrum og sagde:  Sig os, når skal dette ske, som du har sagt om templets ødelæggelse og 
jøderne?  Og hvad er tegnet på på din tilkommelse og verdens ende, eller de ugudeliges undergang, 
hvilket er verdens ende? 
 
1:5 Og Jesus svarede og sagde til dem:  Se til, at intet menneske bedrager jer. 
 
1:6 Thi mange skal komme i mit navn og sige:  Jeg er Kristus; og de skal bedrage mange. 
 
1:7 Da skal de overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal hades af alle nationer for mit navns 
skyld. 
 
1:8 Og da skal mange forarges og forråde hverandre. 
 
1:9 Og mange falske profeter skal fremstå og bedrage mange. 
 
1:10 Og fordi synden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos mange. 
 
1:11 Men den, som holder ud indtil enden og ikke bliver overvundet, han skal blive frelst. 
 
1:12 Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel 
angående Jerusalems ødelæggelse, da skal I stå på det hellige sted; den, som læser det, lad ham fatte 
det. 
 
1:13 Lad da dem, som er i Judæa, fly ud i bjergene. 
 
1:14 Lad den, der er på taget, fly og ikke vende tilbage for at hente noget ud af sit hus. 
 
1:15 Lad heller ikke den, som er på marken, vende tilbage for at hente sine klæder. 
 
1:16 Og vé de frugtsommelige og dem, som giver die i de dage! 
 
1:17 Bed derfor Herren om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på sabbatsdagen. 
 
1:18 Thi i de dage skal der være stor trængsel over jøderne og over Jerusalems indbyggere, ja, 
sådan, som Gud aldrig før har sendt over Israel fra begyndelsen af deres rige indtil nu; nej, ej heller skal 
den nogen sinde atter sendes over Israel. 
 



1:19 Alt det, som er vederfaret dem, er kun veernes begyndelse, som skal komme over dem. 
 
1:20 Og dersom disse dage ikke blev afkortet, da ville intet kød blive frelst; men for de udvalgtes skyld, 
efter pagten, skal disse dage afkortes. 
 
1:21 Se, dette har jeg talt til jer angående Jerusalem; og atter, om derfor nogen, efter de dages 
trængsler, som skal komme over Jerusalem, siger til jer:  Se, her er Kristus, eller der!  da tro ham ikke. 
 
1:22 Thi i de dage skal falske krister og falske profeter fremstå og vise store tegn og undergerninger, 
så de, om muligt, skal bedrage selv de udvalgte, som er de udvalgte efter pagten. 
 
1:23 Se, jeg taler disse ting til jer for de udvalgtes skyld; thi I skal også få at høre om krige og 
krigsrygter.  Se til, lad jer ikke skræmme; thi alt, hvad jeg har sagt jer, må ske; men enden er ikke endda. 
 
1:24 Se, jeg har fortalt jer det forud. 
 
1:25 Derfor, om de siger til jer:  Se, han er i ørkenen, gå ikke derud; se, han er i de hemmelige kamre, 
tro det ikke. 
 
1:26 Thi ligesom morgenens lys udgår fra øst og skinner indtil vest og dækker hele Jorden, således 
skal Menneskesønnens tilkommelse være. 
 
1:27 Og nu viser jeg jer en lignelse.  Se, hvor ådselet er, der vil ørnene samle sig; således skal også 
mine udvalgte samles fra Jordens fire hjørner. 
 
1:28 Og de skal høre om krige og krigsrygter. 
 
1:29 Se, jeg taler for mine udvalgtes skyld; thi nation skal rejse sig mod nation og riger mod riger, og 
der skal være hungersnød og pest og jordskælv på forskellige steder. 
 
1:30 Og atter, fordi synden vil blive stor, vil kærligheden blive kold hos mange; men den, som ikke 
overvindes, han skal blive frelst. 
 
1:31 Og atter, dette riges evangelium skal prædikes i hele verden til et vidnesbyrd for alle nationer; og 
da skal enden komme, eller de ugudeliges undergang. 
 
1:32 Og igen skal ødelæggelsens vederstyggelighed, som talt af profeten Daniel, blive opfyldt. 
 
1:33 Og straks efter de dages trængsel skal solen formørkes og månen ikke give sit lys og stjernerne 
falde ned fra himmelen, og himmelens kræfter skal rystes. 
 
1:34 Sandelig siger jeg jer, at dette slægtled, i hvilken alle disse ting skal komme frem, skal ikke forgå, 
førend alt, hvad jeg har sagt jer, skal blive opfyldt. 
 
1:35 Endskønt de dage kommer, da himmelen og jorden skal forgå, skal mine ord dog ikke forgå, men 
de skal alle blive opfyldt. 
 
1:36 Og som jeg sagde forud, efter de dages trængsel og efter at himmelens kræfter skal rystes, da 
skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen og alle jordens stammer jamre; og de skal se 
Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighed. 
 
1:37 Og den, som omhyggeligt bevarer mit ord, skal ikke bedrages, thi Menneskesønnen skal komme, 
og han skal sende sine engle foran sig med en basuns stærke lyd, og de skal samle de overblevne af 
hans udvalgte fra de fire vinde, fra den ene ende af himmelen til den anden. 
 



1:38 Nu lær en lignelse om figentræet:  Mens grenene endnu er spæde og begynder at sætte blade, 
da véd I, at sommeren er nær for hånden. 
 
1:39 Således skal også mine udvalgte, når de ser alle disse ting, vide, at han er nær, ja, står for døren. 
 
1:40 Men om den dag og time véd ingen, nej, end ikke Guds engle i himmelen, men min Fader alene. 
 
1:41 Men som det var i Noas dage, således skal det også være ved Menneskesønnens komme. 
 
1:42 Thi det skal blive med dem ligesom i dagene før syndfloden; thi indtil den dag, da Noa gik ind i 
arken, åd og drak de, tog til ægte og bortgiftede, 
 
1:43 og vidste det ikke, førend Syndfloden kom og rev dem alle bort, således skal også 
Menneskesønnens komme være. 
 
1:44 Da skal det, som står skrevet, opfyldes, at i de sidste dage skal to være på marken; den ene 
tages med, og den anden lades tilbage; 
 
1:45 to skal male på møllen; den ene tages med, og den anden lades tilbage. 
 
1:46 Og hvad jeg siger til én, det siger jeg til alle mennesker; våg derfor, thi I véd ikke, i hvilken time 
jeres Herre kommer. 
 
1:47 Men vid dette, at dersom husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven ville komme, da vågede han 
og tillod ikke, at nogen brød ind i hans hus, men ville have været rede. 
 
1:48 Derfor vær I også rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, som I ikke tænker. 
 
1:49 Hvem er så en tro og forstandig tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem 
deres mad i rette tid? 
 
1:50 Salig er den tjener, hvem hans herre, når han kommer, finder handlende således; sandelig, siger 
jeg jer, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer. 
 
1:51 Men dersom den onde tjener siger i sit hjerte:  Min herre tøver med at komme, 
 
1:52 og så begynder at slå sine medtjenere og spiser og drikker med drankerne, 
 
1:53 da skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke ser efter ham, og i en time, han ikke venter, 
 
1:54 og skal sønderhugge ham og skal give ham hans lod med hyklerne; der skal være gråd og 
tænders gnidsel. 
 
1:55 Og således kommer de ugudeliges endeligt, ifølge Mose profeti, som siger:  De skal udryddes af 
folket, men jordens ende er endnu ikke, men kommer. 
 



UDDRAG AF PROFETEN JOSEPH SMITHS HISTORIE 
 
1:1 På grund af de mange rygter, som er blevet sat i omløb af ondsindede personer og af 
rænkesmede angående Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges fremkomst og udvikling, hvilke rygter 
alle af deres ophavsmænd har været beregnet på at forklejne dens karakter som kirke og hindre dens 
fremgang i verden -- har jeg ladet mig bevæge til at skrive denne beretning for at bringe offentligheden ud 
af vildfarelsen og gøre alle, som søger efter sandheden, bekendt med de virkelige forhold, som de er 
forefaldet med henblik på mig selv og kirken, så vidt som disse tildragelser er mig bekendt. 
 
1:2 I denne beretning vil jeg fremstille de forskellige begivenheder, som angår kirken, i sandhed og 
retfærdighed, således som de har fundet sted, eller som de nu eksisterer i det ottende år efter nævnte 
kirkes oprettelse. 
 
1:3 Jeg er født i det Herrens år atten hundrede og fem, den treogtyvende december i byen Sharon, 
Windsor amt i staten Vermont.  Da jeg var ca. 10 år, flyttede min far, Joseph Smith, sen., fra staten 
Vermont til Palmyra, Ontario amt (nu Wayne) i staten New York.  Omkring fire år efter min fars ankomst til 
Palmyra flyttede han med sin familie til Manchester i samme amt. 
 
1:4 Hans familie bestod af elleve personer, nemlig min fader Joseph Smith, min morder Lucy Smith 
(hvis navn før hendes ægteskab var Mack, datter af Solomon Mack), mine brødre Alvin (som døde den 
19. november 1824 i sit syvogtyvende år), Hyrum, mig selv, Samuel Harrison, William, Don Carlos, samt 
mine søstre Sophronia, Catherine og Lucy. 
 
1:5 Et par år efter, at vi havde slået os ned i Manchester, opstod der en usædvanlig religiøs 
vækkelse.  Den begyndte hos metodisterne, men blev snart almindelig blandt alle sekterne på den egn.  
Til sidst syntes hele egnen i virkeligheden at være grebet deraf.  Mange tilsluttede sig de forskellige 
kirker, hvad der fremkaldte ikke så lidt røre og splittelse, thi nogle råbte:  'Se her!' og andre:  'Se der!'  
Nogle holdt på metodisterne, andre på presbyterianerne og atter andre på baptisterne. 
 
1:6 Thi trods den store kærlighed, som tilhængerne af disse forskellige trosretninger lagde for dagen, 
da de blev omvendt, og til trods for den store iver og nidkærhed, de respektive gejstlige udviste, medens 
de virkede for at opvække og fremme denne usædvanlige scene for religiøs følelse for at formå alle til at 
omvende sig, som de gerne udtrykte det, lige meget hvilken sekt de indtrådte i, så viste det sig dog, da de 
nyomvendte begyndte at fordele sig, nogle til én retning, andre til en anden, at de tilsyneladende gode 
følelser, både hos præsterne og de omvendte, var mere forstilte end virkelige; thi stor forvirring og 
bitterhed fulgte; præster stred indbyrdes, og de omvendte ligeså, indtil alle gode følelser, som de havde 
haft for hinanden, om der nogen sinde havde eksisteret sådanne, gik fuldstændig tabt i en ordkrig og 
meningsstrid. 
 
1:7 Jeg var på det tidspunkt i mit femtende år.  Min fars familie blev vundet for den presbyterianske 
tro, og fire af dem sluttede sig til denne kirke, nemlig min mor Lucy, mine brødre Hyrum og Samuel 
Harrison og min søster Sophronia. 
 
1:8 I denne alvorlige tid stemtes mit sind til alvorlige betragtninger og fyldtes med stor uro; men selv 
om mine følelser var dybe og ofte knugende, holdt jeg mig dog på afstand af alle disse partier, selv om 
jeg gik til deres forskellige møder, så ofte lejligheden tilbød sig.  Efter nogen tids forløb begyndte jeg at 
hælde noget til metodisterne, og jeg følte trang til at forenes med dem; men så stor var striden og 
uenigheden mellem de forskellige trosretninger, at det var umuligt for en person så ung og med 
mennesker og ting så ukendt som jeg at danne sig et sikkert begreb om, hvem der havde ret og hvem 
uret. 
 
1:9 Mit sind var fra tid til anden stærkt oprørt, thi striden og tumulten var så stor og uophørlig.  
Presbyterianerne stod meget skarpt overfor baptisterne og metodisterne og anvendte alle deres kræfter 
på ræsonnementer og spidsfindigheder for at bevise deres modstanderes vildfarelser, eller i det mindste 
få folk til at tro, at de var vildfarende.  På den anden side var baptisterne og metodisterne lige så ivrige 
efter at stadfæste deres egne læresætninger og gendrive alle andres meninger. 



 
1:10 Midt i denne ordstrid og meningsudveksling sagde jeg ofte til mig selv:  Hvad kan man gøre?  
Hvilket af alle disse samfund er det rigtige, eller er de allesammen forkerte?  Om et af dem er rigtigt, 
hvilket er det da?  Og hvorledes kan jeg finde ud af det? 
 
1:11 Medens jeg kæmpede med overordentlige vanskeligheder, som var en følge af striden mellem de 
forskellige religionspartier, læste jeg en dag følgende i Jakobs brev, 1. kapitel, 5. vers:  'Men hvis nogen 
af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden 
bebrejdelse, og så vil den blive ham givet.' 
 
1:12 Aldrig har et skriftsted gjort stærkere indtryk på noget menneskes hjerte, end dette dengang 
gjorde på mig.  Det syntes med stor kraft at trænge ind i hvert af mit hjertes følelser.  Jeg overvejede det 
atter og atter, da jeg bestemt vidste, at dersom noget menneske trængte til visdom fra Gud, var det mig; 
thi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og medmindre jeg kunne få mere visdom, end jeg da havde, ville 
jeg aldrig få det at vide; thi de forskellige sekters religionslærere udlagde det samme skriftsted på så 
forskellig måde, at alt håb om at afgøre spørgsmålet ved at henvise til Bibelen tilintetgjordes. 
 
1:13 Omsider kom jeg til den slutning, at jeg enten måtte forblive i mørke og vildrede eller også følge 
Jakobs anvisning og bede til Gud.  Til sidst traf jeg den beslutning at 'bede om at få den fra Gud', da jeg 
troede, at dersom han gav dem visdom, der manglede den, og ville give gavmildt og uden bebrejdelser, 
så kunne jeg vove det. 
 
1:14 Derfor begav jeg mig, i overensstemmelse med denne beslutning om at bede til Gud, ud i skoven 
for at gøre forsøget.  Det var en herlig, klar morgen, tidligt om foråret 1820.  Det var første gang i mit liv, 
at jeg havde gjort et sådant forsøg, thi til trods for al min ængstelse og uro havde jeg endnu aldrig forsøgt 
at bede højt. 
 
1:15 Efter at jeg var kommet til det sted, som jeg forud havde udset dertil og havde set mig omkring og 
konstateret, at jeg var helt alene, knælede jeg ned og begyndte at opsende mit hjertes ønsker til Gud.  
Næppe havde jeg gjort dette, førend jeg blev grebet af en magt, der ganske overvældede mig og havde 
en så forbavsende magt over mig, at den bandt min tunge, så jeg ikke kunne tale.  Tæt mørke omgav 
mig, og det forekom mig en kort tid, som om jeg var dømt til pludselig undergang. 
 
1:16 Men jeg anvendte alle mine kræfter på at anråbe Gud om at udfri mig af den fjendes magt, som 
havde overvældet mig, og i selve det øjeblik, da jeg var lige ved at synke i fortvivlelse og hengive mig til 
tilintetgørelse -- ikke til en indbildt tilintetgørelse, men til et virkeligt væsens magt fra den usynlige verden, 
som havde en så forfærdelig magt, som jeg aldrig før havde følt hos noget væsen -- netop i dette 
forfærdelige øjeblik så jeg en lyssøjle lige over mit hoved, stærkere end solens glans, og den dalede 
gradvis ned, indtil den hvilede på mig. 
 
1:17 Ikke så snart havde den vist sig, førend jeg følte mig befriet fra den fjende, som holdt mig 
bunden.  Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, 
stående over mig i luften.  Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, idet han pegede 
på den anden:  Denne er min elskede Søn.  Hør ham! 
 
1:18 Min hensigt med at gå og spørge Herren var at få at vide, hvilken af alle sekterne der var den 
rette, så jeg kunne vide, hvilken jeg skulle slutte mig til.  Så snart jeg derfor havde fattet mig så meget, at 
jeg igen kunne tale, spurgte jeg de over mig i lyset stående personer, hvilken af alle sekterne, der var den 
rette -- og hvilken jeg skulle slutte mig til. 
 
1:19 Der blev svaret mig, at jeg ikke skulle slutte mig til nogen af dem, thi de var alle forkerte.  Den 
person, som talte til mig, sagde, at alle deres trosbekendelser var en vederstyggelighed for ham, og at 
disse lærere alle var fordærvede, at 'de drager nær til mig med læberne, men deres hjerter er langt fra 
mig.  De lærer sådanne lærdomme, som er menneskebud og har gudfrygtighedens skin, men fornægter 
dens kraft'. 
 



1:20 Han forbød mig endnu engang at slutte mig til nogen af dem, og meget andet sagde han til mig, 
som jeg ikke nu kan skrive.  Da jeg atter kom til mig selv, fandt jeg mig liggende på ryggen med blikket 
mod himmelen.  Da lyset var forsvundet, var jeg kraftesløs; men da jeg kom så nogenlunde til mig selv, 
gik jeg hjem.  Og da jeg stod og lænede mig op imod ildstedet, spurgte min moder mig, hvad der var 
hændt.  Jeg svarede:  'Du skal ikke være bekymret, alt er i orden, jeg har det helt godt.' Så sagde jeg til 
min moder:  'Jeg har erfaret for mig selv, at presbyterianismen ikke er sand.' Det synes, som om Satan 
allerede i min allertidligste ungdom vidste, at jeg var bestemt til at ryste og true hans rige.  Hvorfor skulle 
ellers mørkets magter forene sig imod mig?  Hvorfor modstanden og forfølgelserne, som rejste sig imod 
mig, medens jeg endnu næsten kun var et barn? 
 
1:21 Nogle få dage efter at jeg havde haft dette syn, var jeg tilfældigvis i selskab med en 
metodistpræst, som tog livlig del i den omtalte religiøse vækkelse; og da vi talte med hinanden om emnet 
religion, benyttede jeg lejligheden til at tale med ham om det syn, jeg havde haft.  Men jeg blev yderst 
forbavset over hans opførsel; han optog ikke blot min beretning ligegyldigt, men behandlede den endog 
med stor foragt, idet han sagde, at det altsammen kom fra djævelen, at sådant noget som syner og 
åbenbaringer ikke fandt sted i disse dage, at alt sådant var ophørt med apostlene, og at sådanne ting ikke 
ville ske mere. 
 
1:22 Jeg opdagede imidlertid snart, at min beretning havde vakt en hel del fordom imod mig blandt 
dem, der bekendte sig til religion, og fremkaldte en stadig tiltagende forfølgelse.  Skønt jeg kun var en 
ubetydelig dreng, mellem 14 og 15 år gammel, og mine forhold i livet var således, at jeg ville blive en 
dreng uden betydning i verden, så lagde dog mænd i høje stillinger mærke til mig og vendte den 
offentlige mening imod mig, hvad der forårsagede bitter forfølgelse; og dette var almindeligt blandt alle 
sekter -- alle var enige om at forfølge mig. 
 
1:23 Jeg tænkte alvorligt dengang, som jeg så ofte siden har gjort, på, hvor besynderligt det var, at en 
ubetydelig dreng på lidt over 14 år, som var tvunget til at skaffe sig et tarveligt udkomme ved sit daglige 
arbejde, skulle betragtes som en person af tilstrækkelig betydning til at tiltrække sig de stores 
opmærksomhed i datidens mest populære sekter, og det i en sådan grad, at det fyldte dem med den 
stærkeste forfølgelses -- og modstandsånd.  Men enten det nu var besynderligt eller ej, så var det 
således, og forårsagede mig ofte stor sorg. 
 
1:24 Dog var det ikke desto mindre en kendsgerning, at jeg havde set et syn.  Jeg har siden tænkt, at 
jeg følte ligesom Paulus, da han holdt sin forsvarstale for kong Agrippa og fortalte om det syn, han havde 
haft, da han så et lys og hørte en røst; men der var dog kun få, som troede ham; nogle sagde, at han var 
uærlig, andre at han rasede, og han blev spottet og hånet.  Men alt dette tilintetgjorde ikke synets 
virkelighed.  Han havde set et syn, det vidste han, og al forfølgelse under himmelen kunne ikke ændre 
den sag; og selv om de ville forfølge ham til døden, vidste han dog og ville til sidste åndedrag vide, at han 
både havde set et lys og hørt en røst tale til sig, og hele verden kunne ikke få ham til at tænke eller tro 
anderledes. 
 
1:25 Således var det med mig.  Jeg havde virkelig set et lys, og midt i det lys så jeg to personer, og de 
talte virkelig til mig, og selv om jeg blev hadet og forfulgt, fordi jeg sagde, at jeg havde set et syn, var det 
alligevel sandt; og medens de forfulgte og smædede mig og talte allehånde ondt om mig, uforskyldt, fordi 
jeg sagde det, følte jeg mig drevet til at sige i mit hjerte:  Hvorfor forfølge mig, fordi jeg siger sandheden?  
Jeg har virkelig set et syn, og hvem er jeg, at jeg kan modstå Gud?  Og hvorfor tænker verden på at få 
mig til at fornægte, hvad jeg virkelig har set?  Thi jeg havde set et syn; jeg vidste det, og jeg vidste, at 
Gud vidste det, og jeg kunne ikke fornægte det, og jeg vovede heller ikke at gøre det.  Thi jeg vidste i det 
mindste, at ved at gøre så, ville jeg forsynde mig imod Gud og komme under fordømmelse. 
 
1:26 Jeg var nu i mit sind forvisset om, for så vidt som den sekteriske verden angik, at det ikke var min 
pligt at slutte mig til nogen af dem, men forblive som jeg var, indtil jeg modtog yderligere anvisninger.  Jeg 
havde fundet, at Jakobs vidnesbyrd var sandt, at et menneske, som fattes visdom, kan bede til Gud og få 
svar, og uden bebrejdelse. 
 



1:27 Jeg fortsatte med at udføre mit daglige arbejde indtil den 21. september 1823.  I hele den tid 
måtte jeg udstå forfølgelser af alle slags mennesker, både religiøse og ikke-religiøse, fordi jeg blev ved 
med at påstå, at jeg havde set et syn. 
 
1:28 I tiden mellem mit syn og året 1823 blev jeg -- da det var blevet mig forbudt at slutte mig til nogen 
af de religiøse sekter, og medens jeg endnu var ganske ung og blev forfulgt af dem, som burde have 
været mine venner og have behandlet mig venligt, og om de troede, at jeg var blevet vildledt, burde have 
forsøgt at bringe mig tilbage til den rette vej på passende og kærlig måde -- udsat for alle slags fristelser; 
og da jeg kom i berøring med al slags selskab, begik jeg ofte mange tåbelige fejlgreb, der viste 
ungdommens svaghed og den menneskelige naturs ufuldkommenhed, og jeg må med bedrøvelse sige, 
at jeg ofte ledtes i adskillige fristelser, som er anstødelige i Guds øjne.  Når jeg aflægger denne 
bekendelse, er der ingen, der behøver tro, at jeg gjorde mig skyldig i store og grove synder.  Det var min 
natur imod at begå noget sådant.  Men jeg gjorde mig skyldig i letsindighed og var undertiden i livligt 
selskab etc., der var uforeneligt med den karakter, som den skulle bevare, der var kaldet af Gud, som jeg 
var blevet.  Men det vil ikke forundre nogen, der erindrer, hvor ung jeg var, og som kender lidt til mit 
medfødte muntre temperament. 
 
1:29 Som følge af disse ting følte jeg mig ofte under fordømmelse på grund af min svaghed og mine 
ufuldkommenheder; da jeg om aftenen den ovennævnte 21. september var gået i seng, henvendte jeg 
mig i bøn og påkaldelse til den Almægtige Gud om tilgivelse for alle mine synder og tåbeligheder, samt 
også om en tilkendegivelse, så jeg kunne vide, hvorledes min stilling og mit forhold var til ham; thi jeg var 
fuldt og fast overbevist om, at jeg ville få en guddommelig tilkendegivelse, eftersom jeg tidligere havde 
fået en. 
 
1:30 Medens jeg således var i færd med at påkalde Gud, opdagede jeg, at et lys begyndte at vise sig i 
værelset; hvilket lys blev stærkere og stærkere, indtil værelset var mere oplyst end midt på dagen, da 
pludselig en person viste sig ved siden af min seng, stående i lufter, thi hans fødder rørte ikke ved gulvet. 
 
1:31 Han var iført en løst hængende kjortel, der var skinnende hvid.  Den var af en hvidhed, der 
overgik alt andet jordisk, jeg nogen sinde havde set; jeg tror heller ikke, at noget jordisk kunne gøres så 
overordentligt hvidt og skinnende.  Hans hænder var bare og ligeledes hans arme til noget over 
håndleddene.  Hans fødder var også bare og ligeledes benene lidt ovenfor anklerne.  Hans hoved og hals 
var ligeledes bare.  Jeg kunne se, at han ikke havde andre klæder på end denne kjortel, da den var åben, 
så jeg kunne se ind på brystet. 
 
1:32 Ikke blot var hans kjortel overordentlig hvid, men hele hans person var herlig over al beskrivelse, 
og hans åsyn var virkelig som lynild.  Værelset var overordentligt lyst, men ikke så klart som i umiddelbar 
nærhed af hans person.  Lige straks, da jeg så ham, blev jeg bange, men min frygt forsvandt snart. 
 
1:33 Han kaldte mig ved navn og sagde til mig, at han var en budbærer, sendt til mig fra Guds åsyn, 
og at hans navn var Moroni, at Gud havde et værk for mig at udføre, og at mit navn skulle nævnes for 
ondt og godt blandt alle nationer, slægter og tungemål, eller at der skulle tales både godt og ondt om det 
blandt alle folk. 
 
1:34 Han sagde, at der var en bog henlagt, der var skrevet på guldplader, og som indeholdt en 
beretning om dette kontinents tidligere indbyggere og deres oprindelse.  Han sagde også, at den 
indeholdt det evige Evangelium i dets fylde, som Frelseren overgav de tidligere indbyggere det. 
 
1:35 Sammen med pladerne var der også opbevaret to sten indfattede i sølvbuer; disse sten, fastgjort 
til en brystplade, udgjorde hvad der kaldtes Urim og Tummim, og disse sten gjorde de mænd, som besad 
dem og brugte dem i ældgamle eller tidligere tider, til 'seere', og at Gud havde beredt dem til oversættelse 
af bogen. 
 
1:36 Efter at han havde fortalt mig disse ting, begyndte han at citere Det gamle Testamentes profetier.  
Han citerede først en del af det tredje kapitel af Malakias, og han citerede også det fjerde eller sidste 



kapitel af samme profeti, dog med en lille afvigelse fra teksten, som den læses i vore bibler.  I stedet for 
at læse det første vers, som det lyder i vore bøger, citerede han det således: 
 
1:37 Thi se, dagen kommer, der brænder som en ovn, da alle hovmodige og alle, som gør ondt, skal 
brænde som halm; thi de, der kommer, skal opbrænde dem, siger Hærskarernes Herre, så der ikke 
levnes rod eller gren af dem. 
 
1:38 Og videre citerede han det femte vers således:  Se, jeg vil åbenbare jer præstedømmet ved 
profeten Elias' hånd, før Herrens store og frygtelige dag kommer. 
 
1:39 Han citerede også det næste vers anderledes:  Og han skal plante i børnenes hjerter de 
forjættelser, som blev givet fædrene, og børnenes hjerter skal vendes til fædrene.  Om det ikke var 
således, ville hele Jorden fuldstændigt blive lagt øde ved hans tilkommelse. 
 
1:40 Foruden disse steder citerede han Esajas, 11. kapitel, og sagde, at det var ved at blive opfyldt.  
Han citerede også det tredje kapitel af Apostlenes Gerninger, 22 og 23. vers, ganske som det står i vort 
nye testamente.  Han sagde, at den profet var Kristus, men at dagen endnu ikke var kommet, da 'hver 
sjæl, som ikke hører den profet, skal udryddes af folket', men at den snart vil komme. 
 
1:41 Han citerede også 2. kapitel af Joel, fra det 28. til det sidste vers, (Dansk Bibel Joel 3:1-5).  Han 
sagde også, at dette endnu ikke var gået i opfyldelse, men snart ville.  Og han sagde endvidere, at 
hedningernes fylde snart skulle indgå.  Han citerede mange andre skriftsteder og gav mange forklaringer, 
som ikke kan nævnes her. 
 
1:42 Videre fortalte han mig, at når jeg fik de plader, om hvilke han havde talt -- thi tiden, da jeg skulle 
få dem, var endnu ikke kommet -- skulle jeg ikke vise dem til noget menneske, ej heller brystpladen med 
Urim og Tummim, kun til dem, som jeg fik befaling til at vise dem til; hvis jeg gjorde det, skulle jeg 
omkomme.  Medens han talte til mig om pladerne, åbnedes mit sind for et syn, så jeg kunne se det sted, 
hvor pladerne var opbevaret, og det så klart og tydeligt, at jeg kendte stedet igen, da jeg besøgte det. 
 
1:43 Efter denne betydningsfulde meddelelse så jeg, at lyset i værelset begyndte at samles tæt 
omkring den person, der havde talt til mig, og det fortsatte dermed, indtil værelset atter var mørkt, 
undtagen lige omkring ham; og da så jeg straks, så at sige en kanal åbne sig lige ind i himmelen, og han 
steg op, til han helt forsvandt, og værelset blev da, som før det himmelske lys havde vist sig. 
 
1:44 Jeg lå og grundede over det enestående i denne scene og undrede mig meget over det, som var 
blevet fortalt mig af dette usædvanlige sendebud, da jeg midt i mine betragtninger pludselig opdagede, at 
det atter begyndte at blive lyst i mit værelse, og så at sige et øjeblik efter stod det samme himmelske 
sendebud igen ved min seng. 
 
1:45 Han begyndte atter at tale til mig og gentog de selvsamme ting, som han havde sagt ved sit 
første besøg, uden mindste afvigelse.  Da han havde gjort dette, oplyste han mig om store straffedomme, 
som var ved at komme over jorden med ødelæggelse ved hungersnød, sværd og pest, og at disse 
grufulde straffedomme ville komme over jorden i dette slægtled.  Da han havde berettet disse ting, opfor 
han igen til himmelen som før. 
 
1:46 På dette tidspunkt var de indtryk, som alt dette havde gjort på mit sind, så dybe, at søvnen veg 
fra mine øjne, og jeg lå overvældet af forbavselse over, hvad jeg både havde set og hørt.  Men hvor stor 
var ikke min forbavselse, da jeg atter så det samme sendebud ved min seng og hørte ham gentage det 
samme, som han havde sagt forud.  Han tilføjede dog en advarsel.  Han sagde, at Satan ville prøve på at 
friste mig (på grund af de fattige forhold, der rådede i min faders familie) til at få fat i pladerne i den 
hensigt at blive rig.  Dette forbød han mig, idet han sagde, at jeg ikke måtte have andet for øje, når jeg fik 
pladerne, end at forherlige Gud og ikke tilskyndes af noget andet motiv end det at opbygge Guds rige; 
ellers kunne jeg ikke få dem. 
 



1:47 Efter dette tredje besøg steg han atter op til himmelen ligesom før, og jeg var atter overladt til at 
grunde over det besynderlige i det, jeg netop havde oplevet, da hanen, næsten straks efter at det 
himmelske sendebud var opfaret fra mig for tredje gang, galede, og jeg opdagede, at det var ved at blive 
daggry, så vore samtaler må have varet hele den nat. 
 
1:48 Kort derefter rejste jeg mig fra min seng og gik som sædvanligt til mit nødvendige daglige 
arbejde; men i forsøg på at arbejde som på andre dage, følte jeg mig så afkræftet, at jeg slet ikke var i 
stand dertil.  Min fader, som arbejdede sammen med mig, opdagede, at der var noget i vejen med mig og 
sagde til mig, at jeg skulle gå hjem.  Jeg begyndte at gå i den hensigt at gå hjem til huset, men da jeg 
forsøgte at klatre over gærdet for at komme ud af den mark, hvor vi var, svigtede kræfterne mig 
fuldstændigt, og jeg faldt hjælpeløs til jorden og lå bevidstløs en tid. 
 
1:49 Det første, jeg kan erindre, var en røst, der talte til mig og kaldte mig ved navn.  Jeg slog da 
øjnene op og så det samme sendebud stående over mit hoved, omgivet af lys som før.  Han gentog alt, 
hvad han havde sagt mig den foregående nat, og befalede mig at gå til min fader og fortælle ham om det 
syn, jeg havde set, og de befalinger, jeg havde fået. 
 
1:50 Jeg adlød og gik tilbage til min fader på marken og gengav det hele for ham.  Han svarede mig, 
at det var fra Gud, og sagde til mig, at jeg skulle gå og gøre, som sendebudet havde befalet.  Jeg forlod 
da marken og gik til det sted, hvor sendebudet havde sagt mig, at pladerne lå forvaret, og takket være det 
syns klarhed, som jeg havde haft, kendte jeg straks igen stedet, da jeg kom dertil. 
 
1:51 I nærheden af landsbyen Manchester i Ontario amt, New York, ligger der en høj af betydelig 
størrelse, den højeste i omegnen.  På vestsiden af denne høj, ikke langt fra toppen, under en temmelig 
stor sten, lå pladerne gemt i en stenkiste.  Denne sten var tyk og afrundet midt på oversiden og tyndere 
ud mod kanterne, så midterpartiet var synligt over jorden, medens kanterne rundt omkring var dækket 
med jord. 
 
1:52 Da jeg havde fjernet jorden, fik jeg fat i en stang, som jeg stak ind under kanten på stenen, og 
løftede denne op med lidt anstrengelse.  Jeg kiggede ned, og der så jeg virkelig pladerne, Urim og 
Tummim, og brystpladen, som sendebudet havde sagt.  Kisten, hvori de lå, var formet af sten, der holdtes 
sammen med en slags cement.  På bunden af kisten lå to sten på tværs, og på disse sten lå pladerne 
sammen med de andre ting. 
 
1:53 Jeg gjorde forsøg på at tage dem op, men det forbød sendebudet, som atter oplyste mig om, at 
tiden til at tage dem op endnu ikke var inde; ej heller skulle den komme førend fire år fra den tid; men han 
sagde, at jeg skulle komme til det sted bestemt om et år fra den tid af, og at han ville træffe mig der, og at 
jeg skulle blive ved at gøre det, indtil tiden kom, da jeg skulle få pladerne. 
 
1:54 Følgelig gik jeg, som det var blevet mig befalet, ved slutningen af hvert år, og hver gang fandt jeg 
det samme sendebud dér og modtog instruktion og belæring af ham ved hver sammenkomst, angående 
det, som Herren ville lade gøre, og hvorledes og på hvad måde hans rige skulle styres i de sidste dage. 
 
1:55 Da min faders økonomiske forhold var mindre gode, måtte vi arbejde med vore hænder, arbejde 
som daglejere og lignende, som lejligheden bød sig.  Undertiden var vi hjemme og somme tider ude, og 
ved bestandig at arbejde var vi i stand til at sikre os et tåleligt udkomme. 
 
1:56 I året 1824 blev min faders familie ramt af en stor sorg, idet min ældste broder Alvin døde.  I 
oktober 1825 fik jeg arbejde hos en gammel herre ved navn Josiah Stoal, som boede i Chenango amt i 
staten New York.  Han havde hørt noget om en sølvmine, som var blevet åbnet af spanierne i Harmony, 
Susquehannah amt i staten Pennsylvanien, og havde, inden jeg kom til ham, foretaget 
udgravningsarbejde for om muligt at finde minen.  Da jeg kom i hans tjeneste, tog han mig og de øvrige 
arbejdere med sig for at grave efter sølvminen; jeg vedblev med dette arbejde i ca.  en måned uden at se 
noget resultat af vort arbejde, og til sidst fik jeg den gamle herre overtalt til at indstille gravningen.  Heraf 
opstod den almindeligt forekommende historie, at jeg har været skattegraver. 
 



1:57 Medens jeg var således beskæftiget, logerede jeg hos en vis Isaac Hale dersteds; dér så jeg for 
første gang min hustru (hans datter), Emma Hale.  Vi blev gift den 18. januar 1827, medens jeg endnu 
var i hr.  Stoals tjeneste. 
 
1:58 Da jeg stadig blev ved med at hævde, at jeg havde haft et syn, fortsatte forfølgelsen mod mig 
stadig, og min hustrus faders familie var meget imod vort giftermål.  Jeg var derfor nødt til at tage hende 
med mig til et andet sted, og vi tog til hr.  Tarbills hjem i South Bainbridge i Chenango amt i staten New 
York, og her blev vi gift.  Straks efter brylluppet forlod jeg godsejer Stoal og rejste hjem til min fader og 
arbejdede på farmen sammen med ham den sæson. 
 
1:59 Endelig kom det øjeblik, da jeg skulle have pladerne sammen med Urim og Tummim og 
brystpladen.  Da jeg den 22. september 1827, da endnu et år var omme, som sædvanlig gik til det sted, 
hvor de lå gemt, overgav det samme himmelske sendebud mig dem med den erklæring, at jeg ville blive 
holdt ansvarlig for dem, og at dersom jeg skulle miste dem af mangel på omhu eller ved ligegyldighed, 
skulle jeg blive forkastet, men om jeg ville anstrenge mig af alle kræfter for at bevare dem, til han 
(sendebudet) ville forlange dem tilbage, da skulle de blive beskyttet. 
 
1:60 Jeg erfarede snart grunden til, at jeg havde fået så strenge befalinger om at passe godt på dem, 
og hvorfor sendebudet havde sagt, at når jeg havde gjort, hvad der var forlangt af mig, ville han komme 
efter dem.  Thi aldrig så snart var det blevet kendt, at jeg havde dem, førend man gjorde sig de 
voldsomste anstrengelser for at få dem fra mig.  Hver tænkelig list blev anvendt i og for dette øjemed.  
Forfølgelsen blev endnu bitrere og hårdere end tidligere, og mange mennesker var stadig på vagt for om 
muligt at tage dem fra mig; men ved Guds visdom forblev de sikkert i min varetægt, indtil jeg ved dem 
havde fuldført det, der var forlangt fra min hånd.  Da sendebudet så, ifølge aftalen, kom efter dem, 
overgav jeg dem til ham, og han har dem i sin varetægt indtil denne dag, som er den 2. maj 1838. 
 
1:61 Uroen fortsatte imidlertid stadig, og rygtet med dets tusind tunger var hele tiden travlt beskæftiget 
med at sætte falske rygter i omløb om min faders familie og om mig.  Om jeg blot ville gengive en 
tusindedel af dem, ville det fylde hele bøger.  Forfølgelsen blev imidlertid så uudholdelig, at jeg blev 
tvunget til at forlade Manchester og sammen med min hustru rejse til Susquehannah amt i staten 
Pennsylvanien.  Medens vi traf forberedelser til afrejsen -- vi var meget fattige, og forfølgelsen hvilede så 
tungt på os, at vi ingen udsigter havde til at forbedre vore kår -- fandt vi, midt i vore trængsler, en ven i en 
herre ved navn Martin Harris, som kom til os og gav mig halvtreds dollars som hjælp til rejsen.  Martin 
Harris boede i Palmyra, Wayne amt i staten New York.  Han var en anset landmand. 
 
1:62 Takket være denne hjælp i rette tid blev jeg i stand til at nå mit bestemmelsessted i 
Pennsylvanien, og straks efter min ankomst dertil begyndte jeg at afskrive skrifttegnene på pladerne.  Jeg 
afskrev en betydelig del, og ved hjælp af Urim og Tummim oversatte jeg nogle af dem.  Dette gjorde jeg i 
tiden mellem min ankomst til min svigerfaders hus i december måned og den følgende februar. 
 
1:63 I løbet af februar måned kom ovennævnte Martin Harris til os, fik de skrifttegn, som jeg havde 
afskrevet fra pladerne og rejste med dem til New York.  Angående hvad der dér skete med ham og 
skrifttegnene vil jeg henvise til hans egen beretning, således som han fortalte mig den efter sin 
tilbagekomst, og den lyder som følger: 
 
1:64 'Jeg tog til New York og viste de skrifttegn, som var blevet oversat, tillige med oversættelsen, til 
professor Charles Anthon, en mand, der var meget berømt for sin litterære viden.  Professor Anthon 
sagde, at oversættelsen var korrekt, ja, bedre end nogen oversættelse fra ægyptisk, han tidligere havde 
set.  Jeg viste ham så dem, der endnu ikke var blevet oversat, og han sagde, at det var ægyptiske, 
kaldæiske, assyriske og arabiske skrifttegn, og sagde, at de var ægte.  Han gav mig et skriftligt bevis, 
hvori han bekræftede overfor indbyggerne i Palmyra, at disse skrifttegn var ægte, og at også 
oversættelsen af dem, der allerede var oversat, var korrekt.  Jeg tog beviset, stak det i lommen og skulle 
lige til at forlade huset, da professor Anthon kaldte mig tilbage og spurgte mig, hvorledes den unge mand 
havde fundet ud at, at der var guldplader på det sted, hvor han fandt dem.  Jeg svarede, at en Guds 
engel havde åbenbaret det for ham. 
 



1:65 Han sagde da til mig:  Lad mig se det bevis.  Følgelig tog jeg det op af lommen og gav ham det.  
Han tog det og rev det i stykker og sagde, at der ikke nu om dage var noget sådant som englebetjening, 
og at om jeg ville bringe ham pladerne, ville han oversætte dem.  Jeg forklarede ham, at en del af 
pladerne var forseglet, og at det var mig forbudt at bringe dem.  Han svarede:  'Jeg kan ikke læse en 
forseglet bog.' Jeg forlod ham og gik til dr.  Mitchell, som bekræftede, hvad professor Anthon havde sagt 
både med hensyn til skrifttegnene og oversættelsen.' 
 
1:66 Den 5. april 1829 kom Oliver Cowdery, som jeg aldrig før havde set, til mit hjem.  Han fortalte 
mig, at han havde været skolelærer i det nabolag, hvor min fader boede, og at da min fader var en af 
dem, som støttede skolen, havde han for en tid logeret i hans hjem.  Medens han boede dér, havde 
familien fortalt ham, hvorledes jeg havde fået pladerne, og derfor var han kommet for at stille 
forespørgsler til mig. 
 
1:67 To dage efter Oliver Cowderys ankomst (nemlig den 7. april) begyndte jeg at oversætte Mormons 
Bog, og han begyndte at skrive for mig. 
 
1:68 Vi var stadig beskæftiget med oversættelsesarbejdet, da vi den følgende måned (maj 1829) en 
bestemt dag gik ud i skoven for at bede og adspørge Herren angående dåb til syndernes forladelse, som 
vi fandt omtalt under oversættelsen af pladerne.  Medens vi således bad og påkaldte Herren, nedsteg et 
sendebud fra himlen i en lyssky, og efter at have lagt hænderne på os ordinerede han os, idet han sagde: 
 
1:69 I Messias' navn overdrager jeg jer, mine medtjenere, Arons præstedømme, som ejer nøglerne til 
engles betjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse; og 
dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend Levis sønner atter frembringer et offer for Herren i 
retfærdighed. 
 
1:70 Han sagde, at dette aronske præstedømme ikke havde myndighed til at give håndspålæggelse 
for den Helligånds gave, men at denne skulle overdrages os senere, og han befalede os at gå og blive 
døbt og underrettede os om, at jeg først skulle døbe Oliver Cowdery, og derefter skulle han døbe mig. 
 
1:71 I overensstemmelse dermed gik vi og blev døbt.  Først døbte jeg ham, og derefter døbte han mig 
-- hvorpå jeg lagde mine hænder på hans hoved og ordinerede ham til det aronske præstedømme, og 
derefter lagde han sine hænder på mig og ordinerede mig til samme præstedømme -- thi således var det 
befalet os at gøre.* 
 
1:72 Sendebudet, som besøgte os ved denne lejlighed og overdrog os dette præstedømme, sagde, at 
hans navn var Johannes, den samme, som i Det nye Testamente kaldes Johannes Døberen, og at han 
handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, som havde det melkisedekske præstedømmes 
nøgler, hvilket præstedømme, sagde han, skulle overdrages os til rette tid, og at jeg skulle kaldes den 
første ældste i kirken og han (Oliver Cowdery) den anden.  Det var den 15. maj 1829, at vi blev ordineret 
under dette sendebuds hånd og blev døbt. 
 
1:73 Så snart vi var kommet op af vandet, efter at vi var blevet døbt, oplevede vi store og herlige 
velsignelser fra vor himmelske Fader.  Aldrig så snart havde jeg døbt Oliver Cowdery, førend den 
Helligånd faldt på ham, og han stod op og profeterede mange ting, som snart skulle ske.  Og på samme 
måde, så snart jeg var blevet døbt af ham, gik jeg også profetiens ånd, og jeg stod op og profeterede om 
kirkens opkomst og meget andet, som stod i forbindelse med kirken og denne generation.  Vi blev fyldt 
med den Helligånd og frydede os i vor frelses Gud. 
 
1:74 Da nu vort sind var blevet oplyst, begyndte skrifterne at åbne sig for vor forståelse, og den sande 
mening og hensigten med de mere hemmelighedsfulde skriftsteder åbenbaredes for os på en måde, som 
vi aldrig før havde kunnet nå til, og heller aldrig før havde tænkt på.  I mellemtiden var vi tvunget til at 
hemmeligholde de omstændigheder, under hvilke vi havde modtaget præstedømmet og var blevet døbt, 
på grund af den forfølgelsens ånd, som allerede havde vist sig i nabolaget. 
 



1:75 Vi var flere gange blevet truet med voldshandlinger fra pøbelens side, og det til og med af folk, 
som bekendte sig til religion.  Og deres beslutning om at pudse pøbelen på os modvirkedes kun at den 
indflydelse, som min svigerfaders familie udøvede (under guddommeligt forsyn); de var blevet meget 
venligsindet mod mig og modsatte sig pøbelvælde, og indvilligede i, at jeg fik lov til at fortsætte 
oversættelsesarbejdet uden afbrydelse, hvorfor de tilbød og lovede os beskyttelse mod alle ulovlige 
fremgangsmåder, så vidt som det stod i deres magt. 
 
 

* Oliver Cowdery beskriver disse begivenheder således:  'Det var dage, som man aldrig kan 
glemme -- at sidde under lyden af en stemme, der talte drevet af himmelens inspiration, fyldte mit hjerte 
med største taknemmelighed!  Dag efter dag vedblev jeg uafbrudt at nedskrive historien eller 
beretningen, den såkaldte Mormons Bog, efterhånden som ordene faldt fra hans læber, da han ved hjælp 
af Urim og Tummim eller 'udtyderne', som nephiterne ville have sagt, oversatte. 
 
 Her at omtale Mormon og hans trofaste søn Moronis interessante beretning om et folk, der 
engang var elsket og yndet af Herren, ville, selv med få ord, gå langt ud over det mål, jeg har sat mig.  
Jeg vil derfor opsætte det indtil videre, og, som jeg sagde i begyndelsen, nærmere forklare nogle få 
tildragelser, som står i umiddelbar forbindelse med denne kirkes opkomst, hvad der måske vil være af 
interesse for nogle tusinder, der midt under de religiøst forblindedes foragt og hykleres bagtalelse er 
kommet frem og har antaget Kristi evangelium. 
 
 Intet menneske med sund fornuft kunne oversætte og nedskrive de direktiver, der blev givet 
nephiterne af Frelseren angående den bestemte måde, hvorpå menneskene skulle opbygge hans kirke, 
og i særdeleshed da fordærvelse havde spredt usikkerhed blandt alle religiøse former og systemer, som 
menneskene udøvede, uden at nære ønske om at vise hjertets villighed til at blive begravet i den våde 
grav som 'en god samvittigheds pagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse'. 
 
 Efter at have nedskrevet beretningen om Frelserens gerning og virksomhed blandt resten af 
Jakobs sæd i denne verdensdel var det let at se, at mørke skjulte jorden og dunkelhed folkene, som 
profeten havde sagt.  Ved videre eftertanke var det let at se, at midt i den store strid og tumult over 
religion, var der ingen, der havde myndighed fra Gud til at forvalte evangeliets forordninger.  Thi der 
kunne med rette spørges:  Har mænd, som fornægter åbenbaring, myndighed til at handle i Kristi navn, 
når hans (Kristi) vidnesbyrd er intet mindre end profetiens ånd, og hans religion har været baseret og 
bygget på og opretholdt ved umiddelbar åbenbaring fra Gud i alle tidsaldre, når han har haft et folk på 
jorden?  Hvis disse kendsgerninger også lå begravet og blev omhyggeligt skjult af mænd, hvis hele 
eksistens ville have været i fare, dersom de engang fik lov til at skinne for menneskene, så var de dog 
ikke længer skjult for os; og vi ventede kun på, at den befaling skulle gives os:  Stå op og lad jer døbe. 
 
 Dette ønske havde vi ikke næret længe, førend det blev opfyldt.  Herren, som er fuld af nåde og 
altid villig til at besvare den ydmyges oprigtige bøn, nedlod sig til at tilkendegive os sin vilje, efter at vi 
afsides fra menneskers bolig havde påkaldt ham med brændende iver.  Pludselig, som fra evighedens 
skød, talte Forløseren fred til os.  Sløret blev trukket til side, og en Guds engel iført herlighed steg ned og 
afleverede det så længselsfuldt ventede budskab samt nøglerne til omvendelsens evangelium.  Hvilken 
glæde!  Hvilket under!  Hvilken overraskelse!  Medens verden befandt sig i uro og forvirring -- medens 
millioner famlede som den blinde efter væggen, og medens menneskene i almindelighed famlede i 
usikkerhed, så vi med vore øjne og hørte med vore øren som i det klareste dagslys, ja, klarere end 
glansen af majsolens stråler, som da udbredte deres pragt over naturen!  Hans stemme, skønt mild, 
gennemtrængte vort indre, og hans ord 'jeg er jeres medtjener' bortjog al frygt.  Vi lyttede, vi så, vi 
beundrede!  Det var en engels røst fra herligheden; det var et budskab fra den Allerhøjeste.  Og da vi 
hørte den, frydede vi os, og hans kærlighed brændte os i sjælen, og vi indhylledes i synet af den 
Almægtige.  Hvor kunne vi tvivle?  Nej.  Usikkerheden var borte, tvivlen var sunket i glemsel for aldrig 
mere at rejse sig, medens svig og bedrag havde taget flugten for bestandigt! 
 
 Men tænk, kære broder, tænk videre et øjeblik, hvilken glæde der fyldte vore hjerter, og med 
hvilken forundring vi må have bøjet os (thi hvem ville ikke have bøjet knæ for en sådan velsignelse?), da 
vi under hans hånd modtog det hellige præstedømme og han sagde:  'I Messias' navn overdrager jeg jer, 



mine medtjenere, dette præstedømme og denne myndighed, som skal forblive på jorden, indtil Levis 
sønner endnu kan frembringe et offer for Herren i retfærdighed.' 
 
 Jeg skal ikke gøre forsøg på at skildre jer mit hjertes følelser, ej heller den majestætiske skønhed 
og herlighed, der omgav os ved den lejlighed, men i må tro mig, når jeg siger, at hverken jorden eller 
mennesket med alle tiders veltalenhed kunne iklæde sproget så fængslende og ophøjede ord som denne 
hellige person.  Nej!  Ej heller evner denne jord at give den glæde, skænke den fred eller fatte den 
visdom, som hver sætning indeholdt, som han udtalte ved den Helligånds kraft.  Mennesket kan vel 
bedrage sine medmennesker.  Bedrag følger efter bedrag, og den Ondes børn vil være i stand til at 
forlede de tåbelige og uforstandige, indtil de fleste kun får næring gennem opdigt, og løgnens frugt fører 
de ubetænksomme til graven; men en eneste berøring af hans kærligheds finger, ja, en herligheds stråle 
fra denne højere verden eller et ord fra Frelserens læber fra evighedens skød får alt andet til at blegne og 
udsletter det af sindet for bestandigt.  Forvisningen om, at vi befandt os i en engels nærværelse, visheden 
om, at vi hørte Jesu røst og den rene sandhed, som den kom fra en hellig person, dikteret ved Guds vilje, 
er for mig noget, der ikke kan beskrives, og jeg skal så længe jeg lever, altid betragte dette bevis på 
Frelserens godhed med forundring og taksigelse; og i de boliger, hvor fuldkommenhed bor og synd aldrig 
kommer, håber jeg at tilbede ham på den dag, der aldrig får ende.' -- Times and Seasons, bind 2, side 
201. 
 
 


