
LÆRE OG PAKTER i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
 

INNLEDNING 
 
Joseph Smith:  Profet, seer og åpenbarer Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og 
inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager.  Selv om de 
fleste kapitlene er rettet mot medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er budskapene, 
advarslene og formaningene til gavn for hele menneskeheten og inneholder en innbydelse til alle 
mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for deres timelige velferd 
og evige frelse. 
 
De fleste åpenbaringene i denne samlingen ble mottatt gjennom Joseph Smith jr., den første profet og 
president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.  Andre ble utgitt gjennom noen av hans etterfølgere i 
presidentembedet.  (Se overskriftene til kapitlene 135, 136 og 138, samt Offisiell erklæring 1 og 2.) 
 
Boken Lære og pakter er et av Kirkens standardverker sammen med Bibelen, Mormons bok og Den 
kostelige perle.  Lære og pakter er imidlertid helt enestående fordi den ikke er en oversettelse av et 
oldtidsskrift, men er av ny opprinnelse og ble gitt av Gud gjennom hans utvalgte profeter for 
gjenopprettelsen av hans hellige verk og opprettelsen av Guds rike på jorden i disse dager.  I 
åpenbaringene hører vi Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestemte røst som på ny taler i 
evangelieutdelingen i tidenes fylde, og det verk som innledes i denne boken, er en forberedelse til hans 
annet komme og oppfyller og er i overensstemmelse med de hellige profeters ord siden verdens 
begynnelse. 
 
Joseph Smith jr.  ble født den 23. desember 1805 i Sharon, Windsor fylke, Vermont.  Tidlig i livet flyttet 
han sammen med familien til Manchester -- vest i delstaten New York.  Det var mens han bodde i 
nærheten av Manchester, våren 1820, da han var fjorten år gammel, at han hadde sitt første syn hvor 
han ble besøkt av Gud vår evige Fader og av hans Sønn, Jesus Kristus personlig.  Han ble fortalt i dette 
synet at den sanne Jesu Kristi Kirke -- som hadde blitt opprettet i nytestamentlig tid og som hadde 
forvaltet evangeliets fylde -- ikke lenger fantes på jorden.  Andre guddommelige tilkjennegivelser fulgte 
hvor han ble undervist av mange engler, det ble vist ham at Gud hadde et spesielt verk å utføre på jorden 
for ham, og at gjennom ham skulle Jesu Kristi Kirke bli gjenopprettet på jorden. 
 
Etter en tid ble Joseph Smith ved guddommelig hjelp istand til å oversette og utgi Mormons bok.  I 
mellomtiden ble han og Oliver Cowdery ordinert til Det aronske prestedømme i mai 1829 av døperen 
Johannes (L&P 13), og kort tid senere ble de også ordinert til Det melkisedekske prestedømme av de 
fordums apostler Peter, Jakob og Johannes (L&P 27:12).  Andre ordinasjoner fulgte der prestedømmets 
nøkler ble overdratt til dem av Moses, Elijah, Elias og mange fordums profeter.  (L&P 110; 128:18, 21) 
Disse ordinasjoner var i virkeligheten en gjengivelse av guddommelig myndighet til mennesket på jorden.  
Den 6. april 1830, ved himmelsk veiledning, organiserte profeten Joseph Smith Kirken, og således er den 
sanne Jesu Kristi Kirke på ny i virksomhet som institusjon blant menneskene med myndighet til å 
undervise i evangeliet og forrette de frelsende ordinanser.  (Se Den kostelige perle, Joseph Smiths 
Historie 1:1-75; L&P 20.) 
 
Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i faktiske situasjoner 
der levende mennesker var involvert.  Profeten og hans medarbeidere søkte guddommelig veiledning, og 
disse åpenbaringene bekrefter at de mottok den.  I åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium 
litt etter litt ble gjengitt og evangelieutdelingen i tidenes fylde innledet.  Kirkens flytting vestover, fra 
delstatene New York og Pennsylvania til Ohio, til Missouri, til Illinois og endelig til Great Basin-området i 
den vestlige del av De forente stater, og de helliges kamp for å forsøke å bygge opp Sion på jorden i vår 
tid, ser vi også i disse åpenbaringene. 
 
Flere av de første kapitlene har tilknytning til spørsmål som angår oversettelsen og utgivelsen av 
Mormons bok.  (Se f.eks. Kapittel 3, 5, 10, 17 og 19.) Noen av de senere kapitlene er et resultat av 
profeten Joseph Smiths arbeide med en inspirert oversettelse av Bibelen, og da ble mange av de store 



doktrinære kapitlene mottatt.  (F.eks. Kapittel 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, som alle har en eller 
annen direkte tilknytning til oversettelsen av Bibelen.) 
 
I åpenbaringene fremsettes evangeliets læresetninger med forklaringer av slike grunnleggende spørsmål 
som guddommens natur, menneskets opprinnelse, Satans eksistens, hensikten med jordelivet, 
nødvendigheten av lydighet, behovet for omvendelse, Den Hellige Ånds virkemåte, ordinanser og 
handlinger som er forbundet med frelse, jordens fremtid, menneskets fremtidige tilstander etter 
oppstandelsen og dommen, ekteskapets evige bånd og familiens evige natur.  På samme måte fremgår 
det hvordan Kirkens administrative struktur gradvis ble åpenbart gjennom kall av biskoper, Det første 
presidentskap, De tolvs råd og De sytti, samt ved at andre presiderende embeder og quorum ble 
opprettet.  Dessuten gjør vitnesbyrdet om Jesus Kristus -- hans guddommelighet, herlighet, 
fullkommenhet, kjærlighet og hans forløsende kraft -- denne boken meget verdifull for den menneskelige 
familie og er av større verdi for dem enn alle jordens rikdommer. 
 
Flere av åpenbaringene ble utgitt i Sion (Independence), Missouri i 1833, med følgende tittel:  A Book of 
Commandments for the Government of the Church of Christ (En budenes bok for å lede Kristi Kirke).  
Kirkens eldster bar høytidelig vitnesbyrd om boken og om at Herren hadde vitnet for dem at disse 
åpenbaringene var sanne.  Etter hvert som Herren fortsatte å kommunisere med sine tjenere, ble en 
utvidet samling utgitt to år senere i Kirtland, Ohio, med følgende tittel:  Doctrine and Covenants of the 
Church of the Latter Day Saints (Lære og pakter i De Siste Dagers Helliges Kirke).  I denne boken ble det 
i 1835 tatt inn følgende skriftlige vitnesbyrd fra De tolv apostler: 
 



DE TOLV APOSTLERS VITNESBYRD 
OM SANNHETEN AV BOKEN LÆRE OG PAKTER 

 
Vitnesbyrdet fra vitnene til boken som inneholder Herrens bud -- bud han ga til sin Kirke gjennom Joseph 
Smith jr.  som ved Kirkens stemmegivning ble utpekt i dette øyemed. 
 
Vi er derfor villige til å bevitne for alle verdens mennesker, for enhver skapning på jordens overflate -- at 
Herren har kunngjort for våre sjeler gjennom Den Hellige Ånd som var utgytt over oss -- at disse bud ble 
gitt ved inspirasjon fra Gud, og er til gavn for alle mennesker og visselig er sanne. 
 
Vi gir dette vitnesbyrd til verden -- Herren være vår hjelper -- og det er ved Gud Faderens og ved hans 
Sønns, Jesu Kristi nåde at vi er tillatt å ha det store privilegium å bære dette vitnesbyrd for verden, noe vi 
gleder oss meget over, og stadig ber til Herren om at menneskenes barn må ha gavn av. 
 
De tolvs navn var: 
 
Thomas B.  Marsh Wm.  E.  McLellin John F.  Boynton 
Orson Hyde Orson Pratt Heber C.  Kimball 
William Smith Brigham Young Luke S.  Johnson 
David W.  Patten Parley P.  Pratt Lyman E.  Johnson 
 
I senere utgaver av Lære og pakter er ytterligere åpenbaringer eller andre anliggender som er blitt 
nedtegnet, lagt til -- slik det er mottatt og godkjent av kompetente forsamlinger eller av Kirkens 
konferanser. 
 
Fra og med 1835-utgaven ble også en serie på syv teologiske leksjoner tatt med, disse ble kalt Lectures 
on Faith (Forelesninger om tro).  De var utarbeidet til bruk ved profetenes skole i Kirtland, Ohio fra 1834 
til 1835.  Selv om disse forelesningene var nyttige med hensyn til lære og undervisning, ble disse 
forelesningene utelatt fra Lære og pakter fra og med 1921-utgaven fordi de aldri ble gitt eller fremlagt som 
åpenbaringer for hele Kirken. 
 
Det er helt klart at enkelte feil har gått igjen i tidligere utgaver, spesielt i de historiske deler av 
kapitteloverskriftene.  Derfor er det i denne utgaven foretatt rettelser av datoer og stedsnavn og også gjort 
noen få mindre rettelser som synes å være berettiget.  Disse forandringene er foretatt for å bringe 
innholdet i overensstemmelse med de historiske dokumenter.  Andre spesielle trekk ved denne siste 
utgaven er at krysshenvisninger, kapitteloverskrifter og oppsummeringer av emner er blitt forbedret.  Alt 
dette er gjort for å hjelpe leseren til å forstå og bedre kunne glede seg over Herrens budskap slik han har 
gitt det i Lære og pakter. 
 
Kapittelinnledningene i Lære og pakter inneholder referanser til History of the Church [Kirkens historie] 
som er en historisk beretning i syv bind om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1820 til 1848.  
Fordi disse bøkene ikke er oversatt, men kun er tilgjengelig på engelsk, henvises det til den engelske 
History of the Church i kapittelinnledningene i denne utgaven av Lære og pakter. 
 

LÆRE OG PAKTER 
 

Kapittel 1 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith under en spesiell konferanse for kirkens eldster avholdt i 
Hiram, Ohio, den 1. november 1831 (History of the Church [Kirkens historie] 1:221-224).  Mange 
åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og samlingen av disse for utgivelse i bokform var en av de 
viktigste saker som ble godkjent under konferansen.  Dette kapitlet utgjør Herrens forord til de 
læresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling. 
 



1:1 Hør, O min kirkes folk, sier røsten til han som bor i det høye og hvis øyne hviler på alle 
mennesker.  Ja, sannelig sier jeg:  Hør, O folk i det fjerne og dere som er på øyene i havet, lytt alle 
sammen. 
 
1:2 For sannelig, Herrens røst er til alle mennesker, og det er ingen som skal unnslippe, og det er 
intet øye som ikke skal se, ei heller øre som ikke skal høre, ei heller hjerte som ikke skal gjennomtrenges. 
 
1:3 Og de opprørske skal rammes av stor sorg, for deres misgjerninger skal forkynnes fra hustakene, 
og deres hemmelige gjerninger skal åpenbares. 
 
1:4 Og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, disipler jeg har utvalgt i 
disse siste dager. 
 
1:5 Og de skal gå ut, og ingen skal hindre dem, for jeg, Herren, har befalt dem. 
 
1:6 Se, dette er min myndighet, og mine tjeneres myndighet, og mitt forord til boken med mine bud 
som jeg har gitt dem for å utgi til dere- O jordens innbyggere. 
 
1:7 Derfor, frykt og bev O folk, for det jeg, Herren, har uttalt ved dem, skal oppfylles. 
 
1:8 Og sannelig sier jeg dere at de som går frem og bærer dette budskap til jordens innbyggere, de 
er gitt makt til å besegle både på jorden og i himmelen, de vantro og de opprørske -- 
 
1:9 ja, sannelig, til å besegle dem opp til den dag da Guds vrede uten mål skal utøses over de 
ugudelige, 
 
1:10 inntil den dag da Herren skal komme for å lønne hvert menneske etter dets gjerninger, og måle 
hvert menneske med det mål det har målt sine medmennesker. 
 
1:11 Derfor er Herrens røst til jordens ender, så alle som vil høre kan høre: 
 
1:12 Bered dere, bered dere til det som skal komme, for Herren er nær -- 
 
1:13 og Herrens vrede er opptent, og hans sverd er drukkent i himmelen, og det skal falle på jordens 
innbyggere. 
 
1:14 Og Herrens arm skal åpenbares, og dagen kommer da de som ikke vil høre Herrens røst, ei 
heller hans tjeneres røst, ei heller gir akt på profetenes og apostlenes ord, skal bli avskåret fra folket -- 
 
1:15 for de har forvillet seg fra mine ordinanser og har brutt min evige pakt -- 
 
1:16 de søker ikke Herren for å grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin egen vei 
og etter sin egen guds bilde -- et bilde som er i verdens lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir 
gammel og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store som skal falle. 
 
1:17 Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner til den ulykke som skal komme over jordens innbyggere, på 
min tjener, Joseph Smith jr., og talte til ham fra himmelen og ga ham bud -- 
 
1:18 og jeg ga også bud til andre for at de skulle forkynne disse ting til verden, og alt dette for at det 
kunne bli oppfylt som var skrevet av profetene -- 
 
1:19 det som er svakt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke for at mennesket 
ikke skulle gi råd til sine medmennesker ei heller sette sin lit til kjøds arm 
 
1:20 men for at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn, 
 



1:21 for at tro også kunne tilta på jorden, 
 
1:22 for at min evige pakt kunne bli opprettet, 
 
1:23 for at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for 
konger og regenter. 
 
1:24 Se, jeg er Gud og har talt det.  Disse bud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere i deres 
skrøpelighet etter deres talemåte så de kunne forstå det. 
 
1:25 Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent, 
 
1:26 og i den grad de søkte visdom, kunne de bli undervist, 
 
1:27 og i den grad de syndet, kunne de bli refset så de kunne omvende seg, 
 
1:28 og i den grad de var ydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det høye og motta kunnskap 
fra tid til annen. 
 
1:29 Og etter å ha mottatt nephittenes opptegnelse, kunne, ja, nettopp min tjener, Joseph Smith jr., få 
kraft til å oversette ved Guds barmhjertighet, gjennom Guds kraft, Mormons bok. 
 
1:30 Og de som ble gitt disse bud, kunne også få kraft til å legge denne kirkes grunnvoll og bringe den 
frem, ut av mulm og ut av mørke -- den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate som jeg, 
Herren, har velbehag i, idet jeg taler til kirken som et hele, og ikke til noen enkeltperson -- 
 
1:31 for jeg, Herren, kan ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den -- 
 
1:32 ikke desto mindre skal den som omvender seg og følger Herrens bud, bli tilgitt -- 
 
1:33 og den som ikke omvender seg, skal til og med bli fratatt det lys han har mottatt, for min Ånd skal 
ikke alltid streve med mennesket, sier Hærskarenes Herre. 
 
1:34 Og videre, sannelig sier jeg dere, O jordens innbyggere:  Jeg, Herren, er villig til å gjøre dette 
kjent for alt kjød, 
 
1:35 for jeg gjør ikke forskjell på folk og vil at alle mennesker skal vite at dagen kommer hastig -- timen 
er ikke ennå, men er nær for hånden -- da fred skal bli borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over 
sitt eget herredømme. 
 
1:36 Og likeledes skal Herren også ha makt over sine hellige, og skal regjere i deres midte og skal 
komme ned med dom over Idumea, eller verden. 
 
1:37 Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem, skal alle 
bli oppfylt. 
 
1:38 Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, og selv om himlene og jorden 
forgår, skal mitt ord ikke forgå, men alt skal bli oppfylt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres 
røst, det være det samme. 
 
1:39 For se, og gi akt, Herren er Gud, og Ånden bærer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og 
sannheten består evindelig og alltid.  Amen. 
 

Kapittel 2 
 



Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens 
han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12).  Moroni var den siste av en 
lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons 
bok.  (Sammenlign med Malakias 4:5-6.  Se også kapitlene 27:9, 110:13-16 og 128:18.) 
 
2:1 Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten Elijahs hånd før Herrens store og 
forferdelige dag kommer. 
 
2:2 Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes 
til deres fedre. 
 
2:3 Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme. 
 

Kapittel 3 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tapet av 116 
manuskriptsider som var blitt oversatt fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok.  
Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som 
skriver ved oversettelsen av Mormons bok.  Åpenba ringen ble gitt gjennom urim og tummin.  (History of 
the Church 1:21-23.)  (Se også kapittel 10.) 
 
3:1 Guds gjerninger, planer og hensikter kan ikke forstyrres, ei heller kan de tilintetgjøres. 
 
3:2 For Gud går ikke på krokete stier, ei heller vender han seg til høyre eller til venstre, ei heller viker 
han fra det han har sagt, derfor er hans stier rette, og hans kurs er et evig kretsløp. 
 
3:3 Kom i hu, ja, kom i hu at det ikke er Guds verk som er forstyrret, men menneskenes verk. 
 
3:4 For selv om et menneske kan ha mange åpenbaringer og ha kraft til å gjøre mange mektige 
gjerninger, må han likevel -- hvis han roser seg av sin egen styrke og holder Guds råd for intet og følger 
sin egen viljes tilskyndelser og sine kjødelige lyster -- falle, og nedkalle en rettferdig Guds hevn over seg. 
 
3:5 Se, du ble betrodd disse ting, men hvor strenge var ikke dine befalinger, og husk også de løfter 
som ble gitt deg hvis du ikke overtrådte dem. 
 
3:6 Og se, hvor ofte har du ikke overtrådt Guds befalinger og lover og latt deg overtale av 
mennesker. 
 
3:7 For se, du skulle ikke ha fryktet mennesker mer enn Gud.  Selv om menneskene akter Guds råd 
for intet og forkaster hans ord, 
 
3:8 skulle du likevel ha vært trofast, og han ville ha utstrakt sin arm, og beskyttet deg mot alle 
motstanderens brennende piler og han ville ha vært med deg i enhver vanskelig stund. 
 
3:9 Se, du er Joseph, og du var utvalgt til å utføre Herrens verk, men på grunn av overtredelse, hvis 
du ikke er påpasselig, vil du falle. 
 
3:10 Men kom ihu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor fra det du har gjort som er i strid med det 
bud jeg ga deg, og du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet. 
 
3:11 Hvis du ikke gjør dette, skal du bli overlatt til deg selv, og bli som andre mennesker og ikke lenger 
ha noen gave. 
 
3:12 Og da du overlot det som Gud hadde gitt deg innsikt og kraft til å oversette, overlot du det som 
var hellig i hendene på en ugudelig mann, 
 



3:13 som har aktet Guds råd for intet og har brutt de aller helligste løfter som ble gitt fremfor Gud, og 
har stolt på sin egen dømmekraft og har rost seg av sin egen visdom. 
 
3:14 Og dette er grunnen til at du for en tid er blitt fratatt dine rettigheter, 
 
3:15 for du har tillatt din veileders råd å bli tråkket ned fra begynnelsen av. 
 
3:16 Likevel skal mitt verk gå frem, for likesom kunnskapen om en Frelser har kommet til verden 
gjennom jødenes vitnesbyrd, slik skal også kunnskapen om en Frelser komme til mitt folk, 
 
3:17 og til nephittene, jakobittene, josephittene og zoramittene gjennom deres fedres vitnesbyrd, 
 
3:18 og kunnskapen om dette vitnesbyrd skal komme til lamanittene, lemuelittene og ishmaelittene 
som sank ned i vantro på grunn av sine fedres ugudelighet.  Og Herren lot dem ødelegge sine brødre, 
nephittene, på grunn av deres misgjerninger og avskyeligheter. 
 
3:19 Og nettopp i denne hensikt er disse plater som inneholder disse opptegnelsene, blitt bevart, for at 
de løfter Herren har gitt til sitt folk, kunne bli oppfylt, 
 
3:20 og for at lamanittene kunne komme til kunnskap om sine fedre og for at de kunne kjenne Herrens 
løfter, og for at de kan tro på evangeliet og stole på Jesu Kristi fortjeneste og bli herliggjort gjennom tro på 
hans navn -- og for at de ved å omvende seg kunne bli frelst.  Amen.   
 

Kapittel 4 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph Smith senior i Harmony Pennsylvania 
i februar 1829 (History of the Church 1:28). 
 
4:1 Se, et vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn. 
 
4:2 Derfor, se til, dere som trer inn i Guds tjeneste, at dere tjener ham av hele deres hjerte, og av all 
makt, sinn og styrke, så dere kan stå ulastelige for Gud på den ytterste dag. 
 
4:3 Derfor hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da er dere kalt til arbeidet. 
 
4:4 For se, marken er allerede hvit til innhøstning, og se, den som kraftig støter frem med sin sigd, 
samler et forråd så han ikke forgår, men bringer frelse til sin sjel. 
 
4:5 Og tro, håp, kjærlighet og omsorg med øyet fullt og helt vendt mot Guds ære, gjør ham skikket til 
arbeidet. 
 
4:6 Kom ihu tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlighet, gudfryktighet, 
kjærlighet, ydmykhet og flid. 
 
4:7 Be og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere.  Amen.   
 

Kapittel 5 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i mars 1829 etter anmodning 
av Martin Harris (History of the Church 1:28-31). 
 
5:1 Se, jeg sier deg at ettersom min tjener Martin Harris har ønsket et vitnesbyrd fra min hånd om at 
du, min tjener Joseph Smith jr., har de platene som du har vitnet og båret vitnesbyrd om at du har mottatt 
av meg, 
 



5:2 og nå, dette skal du si til ham:  Han som talte til deg, sa til deg:  Jeg, Herren, er Gud og har gitt 
disse ting til deg, min tjener Joseph Smith jr., og har befalt deg at du skal stå som et vitne om disse ting. 
 
5:3 Og jeg har latt deg slutte en pakt med meg at du ikke skulle vise dem til andre enn de personer 
jeg befalte deg, og du har ingen makt over dem uten at jeg gir deg den. 
 
5:4 Og du har en gave til å oversette platene, og dette er den første gaven jeg skjenket deg, og jeg 
har befalt deg at du ikke skulle påberope deg noen annen gave før min hensikt med denne er oppfylt, for 
jeg vil ikke gi deg noen annen gave før oversettelsen er fullført. 
 
5:5 Sannelig sier jeg deg, at ve skal komme over jordens innbyggere hvis de ikke vil lytte til mine ord, 
 
5:6 for heretter skal du bli ordinert og gå ut og bringe mine ord til menneskenes barn. 
 
5:7 Se, hvis de ikke vil tro mine ord, vil de ikke tro deg, min tjener Joseph, selv om det var mulig for 
deg å vise dem alle disse ting som jeg har overlatt deg. 
 
5:8 O denne vantro og stivnakkete slekt- min vrede er opptent mot dem. 
 
5:9 Sannelig sier jeg deg, jeg har holdt tilbake de ting som jeg har betrodd deg, min tjener Joseph, i 
en for meg vis hensikt og det skal kunngjøres for kommende generasjoner. 
 
5:10 Men denne generasjon skal få mitt ord gjennom deg, 
 
5:11 og i tillegg til ditt vitnesbyrd, vitnesbyrdet fra tre av mine tjenere som jeg skal kalle og ordinere og 
som jeg vil vise disse ting, og de skal gå ut med mine ord som er gitt gjennom deg. 
 
5:12 Ja, de skal vite med sikkerhet at alle disse ting er sanne, for fra himmelen vil jeg forkynne det til 
dem. 
 
5:13 Jeg vil gi dem kraft så de kan se og beskue disse ting som de er, 
 
5:14 og til ingen andre i denne generasjon vil jeg gi denne kraft til å motta dette samme vitnesbyrd i 
dette som er begynnelsen til min kirkes opprettelse og fremkomst ut av ørkenen, klar som månen, skjønn 
som solen og fryktinngytende som en hær med bannere. 
 
5:15 Og vitnesbyrdet til tre vitner vil jeg sende ut om mitt ord. 
 
5:16 Og se, enhver som tror på mine ord, dem vil jeg besøke med min Ånds åpenbaringer, og de skal 
bli født av meg, ja, av vann og av Ånden -- 
 
5:17 og dere må vente ennå en liten stund, for dere er ennå ikke ordinert - 
 
5:18 og deres vitnesbyrd skal også gå ut til denne generasjons fordømmelse hvis de forherder sine 
hjerter mot dem - 
 
5:19 for en ødeleggende plage skal bre seg blant jordens innbyggere, og skal fortsette å bli utøst fra 
tid til annen hvis de ikke omvender seg, inntil jorden er øde og dens innbyggere fortært og fullstendig 
ødelagt ved mitt kommes herlighet. 
 
5:20 Se, jeg forteller dere dette, ja, slik jeg også fortalte folket om Jerusalems ødeleggelse, og mitt ord 
skal bli bekreftet denne gang likesom det hittil er blitt bekreftet. 
 
5:21 Og nå befaler jeg deg, min tjener Joseph, å omvende deg, og vandre mer rettskaffent for meg, og 
ikke mer la deg overtale av mennesker, 
 



5:22 og at du urokkelig holder de befalinger jeg har gitt deg.  Og hvis du gjør dette, se, da skjenker jeg 
deg evig liv selv om du skulle bli slått ihjel. 
 
5:23 Og nå igjen taler jeg til deg, min tjener Joseph, om den mannen som ønsker et vitnesbyrd. 
 
5:24 Se, jeg sier til ham:  Han opphøyer seg selv og ydmyker seg ikke tilstrekkelig for meg, men hvis 
han vil bøye seg for meg og ydmyke seg i mektig bønn og tro, i hjertets oppriktighet, da vil jeg la ham se 
de ting han ønsker å se. 
 
5:25 Og da skal han si til folket i denne generasjon:  Se, jeg har sett de ting som Herren har vist 
Joseph Smith jr., og jeg vet med sikkerhet at de er sanne, for jeg har sett dem, for de er blitt vist meg ved 
Guds kraft og ikke ved menneskers. 
 
5:26 Og jeg, Herren, befaler ham, min tjener Martin Harris, at han ikke skal si mer til dem om disse ting 
enn dette:  Jeg har sett dem, og de er blitt vist meg ved Guds kraft, og dette er de ord han skal si. 
 
5:27 Men hvis han fornekter dette, vil han bryte pakten som han tidligere har inngått med meg, og se, 
da er han fordømt. 
 
5:28 Og videre, medmindre han ydmyker seg for meg, og innrømmer det han har gjort som er galt, og 
inngår en pakt med meg at han vil holde mine bud og utøve tro på meg -- se, da sier jeg til ham at han 
ikke skal se, for jeg vil ikke la ham se de ting jeg har omtalt. 
 
5:29 Og om så skulle være tilfelle, befaler jeg deg, min tjener Joseph, at du skal si til ham at han ikke 
skal gjøre mer og heller ikke besvære meg mer med denne sak. 
 
5:30 Og om så skulle være tilfelle, se, da sier jeg til deg, Joseph, at når du har oversatt noen få sider 
til, skal du vente en stund inntil jeg igjen befaler deg, da kan du oversette igjen. 
 
5:31 Og medmindre du gjør dette, se, da skal du ikke lenger ha noen gave, og jeg vil ta fra deg de ting 
som jeg har betrodd deg. 
 
5:32 Og nå, fordi jeg forutser at noen ligger på lur for å ødelegge deg, ja, jeg forutser at hvis ikke min 
tjener Martin Harris ydmyker seg og får et vitnesbyrd fra min hånd, vil han falle i overtredelse. 
 
5:33 Og det er mange som ligger på lur for å ødelegge deg og utrydde deg fra jordens overflate, og av 
denne grunn, og for at dine dager kan bli forlenget, har jeg gitt deg disse befalinger. 
 
5:34 Ja, av denne grunn har jeg sagt:  Stans, og vent til jeg befaler deg, og jeg vil tilveiebringe midler, 
hvorved du kan utføre de ting jeg har befalt deg. 
 
5:35 Og hvis du er trofast i å holde mine bud, skal du bli løftet opp på den ytterste dag.  Amen.   
 

Kapittel 6 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdrey i Harmony, Pennsylvania i april 1829 (History 
of the Church 1:32-35).  Oliver Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons 
bok den 7. april 1829.  Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som bekreftet 
sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på.  Profeten 
adspurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar. 
 
6:1 Et stort og vidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn. 
 
6:2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så 
det kløver både ledd og marg, gi derfor akt på mine ord. 
 



6:3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte 
frem med sin sigd og høste mens det er dag, så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike. 
 
6:4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud. 
 
6:5 Derfor, hvis dere vil be meg, skal dere få, hvis dere vil banke på, skal det lukkes opp for dere. 
 
6:6 Nå, ettersom dere har bedt, se, jeg sier dere, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste 
Sions sak. 
 
6:7 Søk ikke etter rikdom, men etter visdom, og se, Guds mysterier skal foldes ut for dere, og da skal 
dere bli rike.  Se, den som har evig liv, er rik. 
 
6:8 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hva dere enn ønsker av meg, skal bli gitt dere, og hvis dere 
ønsker det, skal dere bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon. 
 
6:9 Tal ikke annet enn omvendelse til denne generasjon, hold mine bud, og hjelp til med å bringe mitt 
verk frem ifølge mine befalinger, og dere skal bli velsignet. 
 
6:10 Se, du har en gave, og velsignet er du på grunn av din gave.  Husk at den er hellig og kommer 
ovenfra. 
 
6:11 Og hvis du vil adspørre, skal du kjenne mysterier som er store og vidunderlige, derfor skal du 
bruke din gave så du kan forstå mysterier, så du kan bringe mange til kunnskap om sannheten, ja, 
overbevise dem om deres villfarne veier. 
 
6:12 Gjør ikke din gave kjent for noen andre enn dem som er av din tro.  Vis ikke ringeakt for hellige 
ting. 
 
6:13 Hvis du vil gjøre godt, ja, og holde trofast ut inntil enden, skal du bli frelst i Guds rike, hvilket er 
den største av alle Guds gaver, for det er ingen gave større enn frelsens gave. 
 
6:14 Sannelig, sannelig sier jeg deg, velsignet er du for det du har gjort, for du har adspurt meg, og se, 
så ofte som du har adspurt, er du blitt undervist av min Ånd.  Om det ikke hadde vært således, ville du 
ikke ha kommet til det sted hvor du nå er. 
 
6:15 Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din forstand, og nå forteller jeg deg dette for at 
du kan vite at du er blitt opplyst av sannhetens Ånd. 
 
6:16 Ja, jeg forteller deg dette så du kan vite at det er ingen, uten Gud, som kjenner dine tanker og ditt 
hjertes hensikter. 
 
6:17 Jeg forteller deg disse ting så de kan være et vitnesbyrd for deg om at de ord, eller det verk du 
har skrevet, er sant. 
 
6:18 Vær derfor flittig, og stå trofast med min tjener Joseph i alle vanskelige omstendigheter han måtte 
komme i for ordets skyld. 
 
6:19 Forman ham når han feiler, og motta også formaninger fra ham.  Vær tålmodig, vær sindig, vis 
måtehold, ha tålmodighet, tro, håp og kjærlighet. 
 
6:20 Se, du er Oliver, og jeg har talt til deg på grunn av dine ønsker.  Gjem derfor disse ord i ditt hjerte.  
Vær trofast og flittig i å holde Guds befalinger, og jeg vil omfavne deg i min kjærlighets armer. 
 
6:21 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn.  Jeg er den samme som kom til mitt eget, og mine egne tok 
ikke imot meg.  Jeg er lyset som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke. 



 
6:22 Sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du 
ropte til meg i ditt hjerte om å få vite sannheten av disse ting. 
 
6:23 Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken?  Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer 
fra Gud? 
 
6:24 Og nå se, du har mottatt et vitnesbyrd, for hvis jeg har fortalt deg noe som intet menneske vet, 
har du da ikke mottatt et vitnesbyrd? 
 
6:25 Og se, jeg gir deg en gave hvis du ønsker det av meg, til å oversette likesom min tjener Joseph. 
 
6:26 Sannelig, sannelig sier jeg deg at det finnes opptegnelser som inneholder mye av mitt 
evangelium, men de er blitt holdt tilbake på grunn av folkets ugudelighet. 
 
6:27 Og nå befaler jeg deg at hvis du har gode ønsker -- et ønske om å samle deg skatter i himmelen  
-- da skal du med din gave hjelpe til å bringe frem i lyset de deler av mine skrifter som har vært skjult på 
grunn av ugudelighet. 
 
6:28 Og nå, se, jeg gir deg, og likeledes min tjener Joseph, nøklene til denne gave som skal bringe 
dette verk frem i lyset, og ved to eller tre vitners ord skal ethvert ord stå fast. 
 
6:29 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis de forkaster mine ord og denne del av mitt evangelium og 
min gjerning, velsignet er dere, for de kan ikke gjøre mer mot dere enn de gjorde mot meg. 
 
6:30 Og selv om de gjør mot dere som de gjorde mot meg, velsignet er dere, for dere skal bo hos meg 
i herlighet. 
 
6:31 Men hvis de ikke forkaster mine ord som skal stadfestes ved det vitnesbyrd som skal bli gitt, 
velsignet er de, og da skal dere ha glede over frukten av deres arbeide. 
 
6:32 Sannelig, sannelig sier jeg dere som jeg sa til mine disipler, hvor to eller tre er forsamlet i mitt 
navn angående en sak, se, der vil jeg være midt iblant dem, slik jeg også er midt iblant dere. 
 
6:33 Vær ikke redde for å gjøre godt, mine sønner, for det som dere sår, det skal dere også høste.  
Hvis dere derfor sår det gode, skal deres lønn være å høste det gode. 
 
6:34 Derfor, frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete forene seg mot dere, for hvis dere er 
bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd. 
 
6:35 Se, jeg fordømmer dere ikke.  Gå bort og synd ikke mer, arbeid sindig med det jeg har befalt 
dere. 
 
6:36 Se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke. 
 
6:37 Se sårene som gjennomtrengte min side, og også naglemerkene i mine hender og føtter, vær 
trofaste, hold mine bud, og dere skal arve himmelens rike.  Amen. 
 

Kapittel 7 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de 
adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i 
kjødet eller var død.  Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på 
pergament av Johannes og gjemt av ham ( History of the Church 1:35-36). 
 



7:1 Og Herren sa til meg:  Johannes, min elskede, hva ønsker du?  For hvis du ber om hva du 
ønsker, skal det bli gitt deg. 
 
7:2 Og jeg sa til ham:  Herre, gi meg makt over døden så jeg kan leve og bringe sjeler til deg. 
 
7:3 Og Herren sa til meg:  Sannelig, sannelig, sier jeg deg, fordi du ønsker dette, skal du bli på jorden 
inntil jeg kommer i min herlighet, og skal profetere for nasjoner, slekter, tungemål og folk. 
 
7:4 Og av denne grunn sa Herren til Peter:  Om jeg vil at han skal bli til jeg kommer, hva angår det 
deg?  For han ønsket av meg at han kunne bringe sjeler til meg, men du ønsker at du snart kan komme til 
meg i mitt rike. 
 
7:5 Jeg sier deg, Peter:  Dette var et godt ønske, men min elskede har ønsket at han kunne gjøre 
mer, eller et enda større arbeide blant menneskene enn han før har gjort. 
 
7:6 Ja, han har påtatt seg et større verk, derfor vil jeg la ham bli som en luende ild og en tjenende 
engel.  Han skal betjene de som skal bli arvinger til frelse som bor på jorden. 
 
7:7 Og jeg vil at du skal betjene ham og din bror Jakob, og til dere tre vil jeg gi denne myndighet og 
nøklene til denne tjeneste inntil jeg kommer. 
 
7:8 Sannelig sier jeg dere, dere skal begge få ifølge deres ønsker, for dere gleder dere begge over 
det dere har ønsket. 
 

Kapittel 8 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 
(History of the Church 1:36-37).  Under oversettelsen av Mormons bok ønsket Oliver -- som fortsatte å 
arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat -- å kunne motta oversettelsens gave.  Herren 
besvarte hans påkallelse ved å gi denne åpenbaringen. 
 
8:1 Oliver Cowdery, sannelig, sannelig sier jeg deg, så sant Herren lever, han som er din Gud og din 
Forløser, like sikkert skal du motta kunnskap om hva du enn ber om i tro, med et ærlig hjerte, med tro på 
at du skal motta kunnskap om graveringene av gamle opptegnelser fra fordums tid som inneholder de 
deler av mine skrifter som er blitt omtalt av min Ånds åpenbaring. 
 
8:2 Ja, se, jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd som skal komme over deg 
og som skal bo i ditt hjerte. 
 
8:3 Nå, se, dette er åpenbaringens ånd.  Se, dette er den ånd hvorved Moses førte Israels barn 
gjennom Rødehavet på tørr grunn. 
 
8:4 Derfor, dette er din gave.  Benytt den, og velsignet er du, for den skal befri deg ut av dine fienders 
hender, ellers hvis det ikke var slik, ville de drepe deg og ødelegge din sjel. 
 
8:5 O husk disse ord og hold mine bud.  Husk, dette er din gave. 
 
8:6 Nå, dette er ikke hele din gave, for du har en annen gave, som er Arons gave.  Se, den har fortalt 
deg mange ting. 
 
8:7 Se, det er ingen annen kraft enn Guds kraft som kan få denne Arons gave til å være hos deg. 
 
8:8 Derfor, tvil ikke, for den er Guds gave, og du skal holde den i dine hender og utføre vidunderlige 
gjerninger.  Og ingen makt skal være istand til å ta den fra deg ut av dine hender, for den er Guds verk. 
 



8:9 Og derfor, hva som helst du ber meg fortelle deg ved dette middel, det vil jeg gi deg, og du skal få 
kunnskap om den. 
 
8:10 Husk at uten tro kan du intet gjøre.  Derfor, be i tro.  Vis ikke ringeakt for disse ting, be ikke om 
noe som du ikke burde be om. 
 
8:11 Be om å få kjenne Guds mysterier og om å kunne oversette og motta kunnskap fra alle de gamle 
opptegnelser som har vært skjult, som er hellige, og det skal gå deg ifølge din tro. 
 
8:12 Se, det er jeg som har talt dette, og jeg er den samme som talte til deg fra begynnelsen av.  
Amen.   
 

Kapittel 9 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 
(History of the Church 1:37-38).  Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være 
tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat og ikke forsøke å oversette. 
 
9:1 Se, jeg sier deg, min sønn, at fordi du ikke oversatte ifølge det du ønsket av meg, men igjen 
begynte å skrive for min tjener Joseph Smith jr., vil jeg du skal fortsette inntil du blir ferdig med denne 
opptegnelsen som jeg har betrodd ham. 
 
9:2 Og se, da har jeg andre opptegnelser som jeg vil gi deg kraft til å hjelpe ham å oversette. 
 
9:3 Vær tålmodig, min sønn, jeg har en vis hensikt med dette, og det er ikke nødvendig at du 
oversetter nå. 
 
9:4 Se, det arbeid du er kalt til å gjøre, er å skrive for min tjener Joseph. 
 
9:5 Og se, det er fordi du ikke fortsatte slik du gjorde da du begynte å oversette, at jeg har tatt dette 
privilegium fra deg. 
 
9:6 Knurr ikke, min sønn, for jeg har en vis hensikt med å behandle deg på denne måten. 
 
9:7 Se, du har ikke forstått, du har antatt at jeg ville gi det til deg selv om du ikke tenkte mer på det 
enn å adspørre meg. 
 
9:8 Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre meg om det er riktig, og 
hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst, derfor skal du føle at det er riktig. 
 
9:9 Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser, men dine tanker skal sløves så du skal 
glemme det som er galt.  Derfor kan du ikke skrive det som er hellig, uten at det blir gitt deg av meg. 
 
9:10 Hvis du hadde visst dette, kunne du ha oversatt, allikevel er det ikke gagnlig at du oversetter nå. 
 
9:11 Se, det var gagnlig da du begynte, men du fryktet, og tiden er forbi, og det er ikke gagnlig nå. 
 
9:12 For ser du ikke at jeg har gitt min tjener Joseph tilstrekkelig styrke til å oppveie dette?  Og ingen 
av dere har jeg fordømt. 
 
9:13 Gjør dette som jeg har befalt deg, og du skal ha fremgang, vær trofast og gi ikke etter for noen 
fristelse. 
 
9:14 Stå fast i det arbeid som jeg har kalt deg til, og ikke et hår på ditt hode skal gå tapt, og du skal bli 
løftet opp på den ytterste dag.  Amen.   
 



Kapittel 10 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, sommeren 1828 (History of the 
Church 1:20-23).  I denne forteller Herren Joseph om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 
116 sider av manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok.  Disse manuskriptsidene 
hadde kommet bort fra Martin Harris mens han midlertidig var betrodd disse arkene.  (Se sammendrag av 
kapittel 3.) Den ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av innholdet av de stjålne 
sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry ved å vise til uoverensstemmelser som var oppstått på 
grunn av forandringene.  At denne onde hensikt var unnfanget av den onde og var kjent av Herren 
allerede da nephittenes historiker, Mormon, i fordums tid foretok sin forkortelse av alle platene, fremgår 
av Mormons bok (Se Mormons ord 1:3-7). 
 
10:1 Se, jeg sier deg at fordi du overlot de skrivelser som du hadde fått kraft til å oversette ved hjelp av 
urim og tummim, i hendene på en ugudelig mann, har du mistet dem. 
 
10:2 Og du mistet også din gave samtidig, og ditt sinn ble formørket. 
 
10:3 Likevel er den nå a gitt deg igjen, se derfor til at du er trofast, og fortsett som du har begynt inntil 
resten av oversettelsesarbeidet er ferdig. 
 
10:4 Løp ikke hurtigere eller arbeid mer enn du har styrke og midler til for å kunne oversette, men vær 
flittig inntil enden. 
 
10:5 Be alltid så du kan seire, ja, så du kan seire over Satan og at du kan unnslippe Satans tjeneres 
hender som støtter hans verk. 
 
10:6 Se, de har forsøkt å ødelegge deg, ja, selv den mann som du har hatt tillit til, har forsøkt å 
ødelegge deg. 
 
10:7 Og av denne grunn sa jeg at han er en ugudelig mann, for han har forsøkt å ta bort det som var 
betrodd deg, og han har også forsøkt å ødelegge din gave. 
 
10:8 Og fordi du har overlatt skrivelsene i hans hender, se, ugudelige menn har tatt dem fra deg. 
 
10:9 Derfor har du overlatt dem -- ja, det som var hellig -- til ugudelighet. 
 
10:10 Og se, Satan har lagt det i deres hjerter å forandre ordene som du har latt skrive -- eller som du 
har oversatt -- og som du har latt gå ut av dine hender. 
 
10:11 Og se, jeg sier deg at fordi de har forandret ordene, gir de en annen mening enn det du oversatte 
og lot skrive. 
 
10:12 Og på denne måten har djevelen forsøkt å legge en listig plan for å ødelegge dette verk. 
 
10:13 For han har lagt i deres hjerter å gjøre dette så de ved å lyve kunne si at de har fanget deg i 
ordene som du hevdet du hadde oversatt. 
 
10:14 Sannelig sier jeg deg at jeg vil ikke tillate at Satan får gjennomføre sin onde plan i dette. 
 
10:15 For se, han har lagt det i deres hjerter at de skal få deg til å friste Herren din Gud ved å be om å 
få oversette det en gang til. 
 
10:16 Og se, da sier de og tenker i sine hjerter:  Vi vil se om Gud har gitt ham kraft til å oversette, hvis 
så er, vil han gi ham kraft igjen. 
 



10:17 Og hvis Gud gir ham kraft igjen, eller hvis han oversetter igjen, eller med andre ord, hvis han 
frembringer de samme ord -- se, da har vi de samme hos oss, og vi har forandret dem. 
 
10:18 Derfor vil de ikke stemme overens, og vi vil si at han har løyet i sine ord, og at han ikke har noen 
gave og at han ikke har noen kraft, 
 
10:19 derfor vil vi ødelegge ham -- og verket også -- og vi vil gjøre dette for at vi ikke skal bli gjort til 
skamme til slutt, og for at vi kan få verdens ære. 
 
10:20 Sannelig, sannelig sier jeg deg at Satan har godt tak på deres hjerter, og han oppegger dem til 
misgjerninger mot det som er godt. 
 
10:21 Og deres hjerter er fordervet og fulle av ugudelighet og avskyeligheter, og de elsker mørke 
fremfor lys fordi deres gjerninger er onde, derfor vil de ikke be meg om noe. 
 
10:22 Satan oppegger dem så han kan lede deres sjeler til fortapelse. 
 
10:23 Og slik har han lagt en listig plan og har tenkt å ødelegge Guds verk.  Men jeg vil kreve dette av 
deres hånd, og det skal bli i til deres skam og fordømmelse på dommens dag. 
 
10:24 Ja, han oppegger deres hjerter til vrede mot dette verk. 
 
10:25 Ja, han sier til dem:  Bedra ligg på lur for å fange så dere kan ødelegge, se, det er ikke noe galt i 
det.  Og således smigrer han dem og forteller dem at det ikke er noen synd å lyve for å kunne fange et 
menneske i en logn, så de kan ødelegge ham.  26 Og således smigrer han dem og leder dem bort inntil 
han trekker deres sjeler ned til helvete.  Og således lar han dem bli fanget i deres egen snare. 
 
10:27 Og således farer og flakker han omkring på jorden og forsøker å ødelegge menneskenes sjeler. 
 
10:28 Sannelig, sannelig sier jeg deg, ve den som lyver for å bedra, fordi han mener en annen lyver for 
å bedra, for slike skal ikke unnslippe Guds rettferdighet. 
 
10:29 Nå, se, de har forandret disse ord fordi Satan sier til dem:  Han har bedratt dere.  Og således 
smigrer han dem på avveie, til å gjøre misgjerninger for å få deg til å friste Herren din Gud. 
 
10:30 Se, jeg sier deg at du skal ikke oversette om igjen de ord som du har latt gå ut av dine hender. 
 
10:31 For se, de skal ikke fullføre sine onde planer ved å lyve mot disse ord.  For se, hvis du skulle 
frembringe de samme ord, vil de si at du har løyet -- og at du har hevdet du har oversatt, men at du har 
motsagt deg selv. 
 
10:32 Og se, de vil utgi dette, og Satan vil forherde folkets hjerter og oppegge dem til vrede mot deg så 
de ikke vil tro mine ord. 
 
10:33 Således tenker Satan å få overhånd over ditt vitnesbyrd i denne generasjon for at verket ikke skal 
komme frem i denne generasjon. 
 
10:34 Men se, her er visdom, og ettersom jeg vil synliggjøre visdom og gir deg befalinger angående 
disse ting -- om hva du skal gjøre -- så vis den ikke til verden før du er ferdig med oversettelsesarbeidet. 
 
10:35 Undre deg ikke over at jeg sa til deg:  Her er visdom, vis den ikke til verden -- for jeg sa:  Vis den 
ikke til verden -- for at du kan bli bevart. 
 
10:36 Se, jeg sier ikke at du ikke skal vise den til de rettferdige. 
 



10:37 Men da du ikke alltid kan avgjøre hvem som er rettferdig, eller da du ikke alltid kan skjelne den 
ugudelige fra den rettferdige -- derfor sier jeg deg:  Forhold deg taus inntil jeg finner det tjenlig å 
kunngjøre for verden alle ting angående denne sak. 
 
10:38 Og nå, sannelig sier jeg deg at en beretning om de ting som du har skrevet, og som er borte fra 
dine hender, er gravert på Nephis plater. 
 
10:39 Ja, og du husker det var sagt i disse skrivelsene at en mer utførlig beretning om disse ting finnes 
på Nephis plater. 
 
10:40 Og nå, fordi den beretning som er gravert på Nephis plater, er mer utførlig angående de ting som 
jeg i min visdom ville bringe til folkets kunnskap ved denne beretning, 
 
10:41 skal du derfor oversette graveringene som er på Nephis plater, inntil du kommer til kong 
Benjamins regjeringstid, eller inntil du kommer til det som du har oversatt og som du har i behold. 
 
10:42 Og se, du skal utgi den som Nephis opptegnelse, og således vil jeg forvirre dem som har 
forandret mine ord. 
 
10:43 Jeg vil ikke tillate at de ødelegger mitt verk, ja, jeg vil vise dem at min visdom er større enn 
djevelens list. 
 
10:44 Se, de har bare en del, eller en forkortelse, av Nephis beretning. 
 
10:45 Se, det er mange ting gravert på Nephis plater som kaster større lys over mitt evangelium.  Derfor 
er det en vis hensikt med at du skal oversette denne første del av Nephis graveringer og utgi den i dette 
verk. 
 
10:46 Og se, alt det øvrige av dette verk inneholder alle deler av mitt evangelium som mine hellige 
profeter -- ja, også mine disipler -- i sine bønner ønsket skulle komme frem til dette folk. 
 
10:47 Og jeg sa til dem at det skulle bli gitt dem i forhold til troen i deres bønner. 
 
10:48 Ja, og dette var deres tro -- at mitt evangelium, som jeg ga dem så de kunne forkynne det i deres 
dager, kunne komme til deres brødre, lamanittene, og også til alle som var blitt lamanitter på grunn av 
frafall. 
 
10:49 Nå, dette er ikke alt -- troen i deres bønner var at dette evangelium også skulle gjøres kjent 
dersom andre nasjoner skulle komme til å eie dette land. 
 
10:50 Og således etterlot de, gjennom sine bønner en velsignelse over dette land at hver den som ville 
tro på dette evangelium i dette land, kunne få evig liv. 
 
10:51 Ja, så det kunne være fritt for alle, uten hensyn til nasjon, slekt, tungemål eller folk. 
 
10:52 Og nå, se, i forhold til troen i deres bønner vil jeg bringe denne del av mitt evangelium til mitt folks 
kunnsKapittel Se, jeg frembringer den ikke for å ødelegge det de har mottatt, men for å bygge det opp. 
 
10:53 Og av denne grunn har jeg sagt:  Hvis denne generasjon ikke forherder sine hjerter, vil jeg 
opprette min kirke iblant dem. 
 
10:54 Nå sier jeg ikke dette for å ødelegge min kirke, men jeg sier det for å bygge opp min kirke. 
 
10:55 Derfor, de som tilhører min kirke, behøver ikke å frykte, for det er de som skal arve himmelens 
rike. 
 



10:56 Men det er de som ikke frykter meg og ikke holder mine bud, men bygger seg kirker for vinnings 
skyld -- ja, og alle som lever ugudelig og bygger opp djevelens rike -- ja, sannelig, sannelig sier jeg deg, 
at det er dem jeg vil forvirre og få til å skjelve og ryste i sitt indre. 
 
10:57 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn.  Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg. 
 
10:58 Jeg er lyset som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke. 
 
10:59 Jeg er den som sa til mine disipler:  Jeg har andre får som ikke hører til denne hjord, og mange 
var det som ikke forsto meg. 
 
10:60 Og jeg vil vise dette folk at jeg hadde andre får, og at de var en gren av Jakobs hus. 
 
10:61 Og jeg vil bringe frem i lyset deres vidunderlige gjerninger som de gjorde i mitt navn. 
 
10:62 Ja, og jeg vil også bringe frem i lyset mitt evangelium som ble gitt til dem, og se, de skal ikke 
fornekte det som du har mottatt, men de skal bygge det opp og skal bringe frem i lyset sannheten i min 
lære, ja, den eneste lære som er i meg. 
 
10:63 Og dette gjør jeg for at jeg kan grunnfeste mitt evangelium, for at det ikke skal være så mye strid.  
Ja, Satan oppegger folkets hjerter til strid om min lære, og i dette farer de vill, for de forvrenger Skriftene 
og forstår dem ikke. 
 
10:64 Derfor vil jeg avdekke dette store mysterium for dem. 
 
10:65 For se, jeg vil samle dem som en høne samler sine kyllinger under sine vinger -- hvis de ikke 
forherder sine hjerter. 
 
10:66 Ja, de kan komme hvis de vil og nyte vederlagsfritt av livets vann. 
 
10:67 Se, dette er min lære:  Enhver som omvender seg og kommer til meg, er min kirke. 
 
10:68 Enhver som Iærer mer eller mindre enn dette, er ikke av meg, men er imot meg, derfor er han 
ikke av min kirke. 
 
10:69 Og nå, se, alle som er av min kirke og forblir trofaste i min kirke inntil enden, dem vil jeg 
grunnfeste på min klippe, og helvetes porter skal ikke få makt over dem. 
 
10:70 Og nå, husk ordene fra ham som er verdens liv og lys, din Forløser, din Herre og din Gud.  Amen. 
 

Kapittel 11 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 
1829 (History of the Church 1:39-46).  Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim som 
svar på Josephs påkallelse og spørsmål.  History of the Church antydes det at denne åpenbaringen ble 
mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedemme. 
 
11:1 Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn. 
 
11:2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så 
det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord. 
 
11:3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte 
frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike. 
 
11:4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud. 



 
11:5 Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg. 
 
11:6 Nå, ettersom du har bedt, se jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions 
sak. 
 
11:7 Søk ikke etter a rikdom, men etter visdom, og se, Guds mysterier skal foldes ut for deg, og da 
skal du bli rik.  Se, den som har evig liv er rik. 
 
11:8 Sannelig, sannelig sier jeg deg, hva du enn ønsker av meg, således skal det gå deg, og hvis du 
ønsker det, skal du bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon. 
 
11:9 Tal ikke om annet enn omvendelse til denne generasjon.  Hold mine bud, og hjelp til med å 
bringe mitt verk frem ifølge mine befalinger, og du skal bli velsignet. 
 
11:10 Se, du har en gave, eller du skal motta en gave, hvis du ber til meg i tro, med et ærlig hjerte og 
tror på Jesu Kristi kraft, eller på min kraft som taler til deg. 
 
11:11 For se, det er jeg som taler, se, jeg er lyset som skinner i mørket, og ved min kraft gir jeg disse 
ord til deg. 
 
11:12 Og nå, sannelig, sannelig sier jeg deg, sett din lit til den Ånd som leder til å gjøre godt, ja, til å 
handle rettferdig, til å vandre ydmykt, til å dømme rettferdig, og dette er min Ånd. 
 
11:13 Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg vil gi deg av min Ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal 
fylle din sjel med glede. 
 
11:14 Og da skal du vite, eller ved dette skal du vite, alle ting, hva som helst du ønsker av meg som 
gjelder a rettferdighet, med tro og tillit til meg, det skal du få. 
 
11:15 Se, jeg befaler deg at du ikke må anta at du er kalt til å forkynne før du er kalt. 
 
11:16 Vent litt til, inntil du skal få mitt ord, min klippe, min kirke og mitt evangelium så du med sikkerhet 
kan kjenne min lære. 
 
11:17 Og se, da skal det skje deg ifølge dine ønsker, ja, også ifølge din tro. 
 
11:18 Hold mine bud, ikke tal, ty til min Ånd. 
 
11:19 Ja, hold deg nær til meg av hele ditt hjerte, så du kan hjelpe til med å bringe frem i lyset de ting 
som er blitt omtalt, ja, oversettelsen av mitt verk, vær tålmodig inntil du har utført det. 
 
11:20 Se, dette er din gjerning -- å holde mine bud, ja, av all makt, sinn og styrke. 
 
11:21 Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst.  Hvis 
du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene. 
 
11:22 Men ikke tal nå, studer mitt ord som er kommet frem blant menneskenes barn, og studer også 
mitt ord som skal komme frem blant menneskenes barn, eller det som nå oversettes, ja, inntil du har 
tilegnet deg alt som jeg skal gi til menneskenes barn i denne generasjon, og så skal du få alle ting lagt til. 
 
11:23 Se, du er Hyrum, min sønn.  Søk Guds rike, og alle ting skal du få lagt til ifølge det som er 
rettferdig. 
 
11:24 Bygg på min klippe som er mitt evangelium. 
 



11:25 Fornekt ikke åpenbaringens ånd, ei heller profetiens ånd, for ve den som fornekter disse ting. 
 
11:26 Derfor, samle deg skatter i ditt hjerte inntil den tid da du ifølge min visdom skal gå frem. 
 
11:27 Se, jeg taler til alle som har gode ønsker og har grepet fatt i sin sigd for å høste. 
 
11:28 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn.  Jeg er verdens liv og lys. 
 
11:29 Jeg er den som kom til mitt eget, men mine egne tok ikke imot meg. 
 
11:30 Men sannelig, sannelig sier jeg deg, at alle som tar imot meg, til dem vil jeg gi kraft til å bli Guds 
sønner, ja, til dem som tror på mitt navn.  Amen. 
 

Kapittel 12 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior i Harmony, Pennsylvania, i mai 
1829 (History of the Church 1:47-48).  Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om at han 
hadde platene til Mormons bok i sin besittelse og om oversettelsesarbeidet som da pågikk.  Han hadde 
flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å 
fortsette med oversettelsen.  På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne 
åpenbaringen. 
 
12:1 Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn. 
 
12:2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, 
 
12:3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte 
frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike. 
 
12:4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud. 
 
12:5 Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg. 
 
12:6 Nå, ettersom du har bedt, se jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions 
sak. 
 
12:7 Se, jeg taler til deg, og også til alle som ønsker å fremme og grunnfeste dette verk. 
 
12:8 Og ingen kan hjelpe til med dette arbeidet medmindre han er ydmyk og full av kjærlighet, har tro, 
håp og kjærlighet og er måteholden i alt som han blir betrodd å ta vare på. 
 
12:9 Se, jeg som taler disse ord, er verdens lys og liv, derfor, gi akt av hele din styrke, og da er du kalt.  
Amen. 
 

Kapittel 13 
 
Joseph Smith og Oliver Cowdery blir ordinert til Det aronske prestedømme ved bredden av elven 
Susquehanna i nærheten av Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829 (History of the Church 1:39-42).  
Ordinasjonen ble utført ved en engels hender, og han fortalte at han var Johannes, den samme som 
kalles døperen Johannes i Det nye testamente.  Engelen forklarte at han handlet under ledelse av de 
fordums apostler Peter, Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble 
kalt Melkisedeks prestedømme.  Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når tiden var inne, ville 
Melkisedeks prestedømme bli overdratt til dem.  (Se også kapittel 27:7, 8, 12) 
 



13:1 Til dere, mine medtjenere, overdrar jeg i Messias navn, Arons prestedømme, som har nøklene til 
englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, og dette 
skal aldri mer borttas fra jorden før Levis sønner igjen ofrer et offer til Herren i rettferdighet. 
 

Kapittel 14 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History 
of the Church 1:48-50).  Familien Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok.  
Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig og han 
hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var iferd med å bli utgitt.  Tre av Whitmers sønner, som 
alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine personlig 
plikter.  Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel 
gjennom urim og tummim.  David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok. 
 
14:1 Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn. 
 
14:2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så 
det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord. 
 
14:3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte 
frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike. 
 
14:4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud. 
 
14:5 Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg. 
 
14:6 Søk å fremme og opprette mitt Sion.  Hold mine bud i alle ting. 
 
14:7 Og hvis du holder mine bud og holder ut til enden, skal du få evig liv som er den største av alle 
Guds gaver. 
 
14:8 Og det skal skje at hvis du ber Faderen i mitt navn, med fast tro, skal du motta Den Hellige Ånd 
som gir å tale så du kan stå som et vitne om de ting du både skal høre og se, og så du også kan forkynne 
omvendelse til denne generasjon. 
 
14:9 Se, jeg er Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, som skapte himlene og jorden, et lys som ikke 
kan skjules i mørket. 
 
14:10 Derfor må jeg bringe frem fylden av mitt evangelium, fra hedningefolkene og til Israels hus. 
 
14:11 Og se, du er David, og du er kalt til å hjelpe til, og hvis du gjør det og er trofast, skal du bli 
velsignet, både åndelig og timelig, og din lønn skal bli stor.  Amen.   
 

Kapittel 15 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History 
of the Church 1:50).  (Se også forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi 
Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og ham selv.  John Whitmer ble senere ett 
av de åtte vitner til Mormons bok. 
 
15:1 Lytt, min tjener John, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord. 
 
15:2 For se, jeg taler til deg, skarpt og kraftig, for min arm er over hele jorden. 
 
15:3 Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg. 
 



15:4 For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg. 
 
15:5 Se, velsignet er du på grunn av dette og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge mine 
befalinger. 
 
15:6 Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne 
omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem i min Faders rike.  
Amen.   
 

Kapittel 16 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr.  i Fayette, New York, i juni 1829 
(History of the Church 1:51).  (Se også forordet til kapittel 14) Peter Whitmer jr.  ble senere ett av de åtte 
vitnene til Mormons bok. 
 
16:1 Lytt min tjener Peter, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord. 
 
16:2 For se, jeg taler til deg, skarpt og kraftig, for min arm er over hele jorden. 
 
16:3 Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg. 
 
16:4 For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg. 
 
16:5 Se, velsignet er du på grunn av disse ting og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge 
mine befalinger. 
 
16:6 Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne 
omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem i min Faders rike.  
Amen. 
 

Kapittel 17 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i 
Fayette, New York i juni 1829 før de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen over 
Mormons bok (History of the Church 1:52-57).  Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, hadde ved 
oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2-4, se 
også 2. Nephi 11:3 og 27:12).  Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert og fikk et 
sterkt ønske om å få være de tre spesielle vitner.  Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne 
åpenbaringen gitt gjennom urim og tummim. 
 
17:1 Se, jeg sier dere at dere må stole på mitt ord, og hvis dere gjør det av hele deres hjerte, skal dere 
få se platene og likeledes brystplaten, Labans sverd, urim og tummim som ble gitt til Jareds bror på fjellet 
da han talte med Herren ansikt til ansikt, samt den mirakuløse veiviseren som ble gitt til Lehi mens han 
var i villmarken som grenset til Raudehavet. 
 
17:2 Og det er ved deres tro dere skal få se dem, ja, ved den tro som de fordums profeter hadde. 
 
17:3 Og etter at dere har fattet tro og har sett dem med deres øyne, skal dere vitne om dem ved Guds 
kraft. 
 
17:4 Og dette skal dere gjøre så min tjener, Joseph Smith jr., ikke skal bli ødelagt, så jeg kan utføre 
mine rettferdige hensikter for menneskenes barn ved dette verk. 
 
17:5 Og dere skal vitne om at dere har sett dem, likesom min tjener, Joseph Smith jr., har sett dem, for 
det er ved min kraft at han har sett dem, og det er fordi han hadde tro. 
 



17:6 Og han har oversatt boken -- ja, den del som jeg har befalt I ham -- og så sant deres Herre og 
deres Gud lever, er den sann. 
 
17:7 Derfor har dere mottatt den samme kraft, den samme tro og den samme gave som ham. 
 
17:8 Og hvis dere følger disse mine siste befalinger som jeg har gitt dere, skal helvetes porter ikke få 
makt over dere, for min nåde er tilstrekkelig for dere, og dere skal bli løftet opp på den ytterste dag. 
 
17:9 Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har sagt dere det, så jeg kan utføre mine rettferdige 
hensikter for menneskenes barn.  Amen.   
 

Kapittel 18 
 
Åpenbaring til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og David Whitmer, i Fayette, New York, i juni 1829 
(History of the Church 1:60-64).  Da Det aronske prestedømme ble overdratt, fikk de løfte om å motta Det 
melkisedekske prestedømme (se forordet til kapittel 13).  Som svar på bønn om å få mer kunnskap om 
saken, ga Herren denne åpenbaringen. 
 
18:1 Nå, se, på grunn av det som du, min tjener Oliver Cowdery, har ønsket å få vite av meg, gir jeg 
deg disse ord: 
 
18:2 Se, jeg har mange ganger åpenbart for deg ved min Ånd at de ting du har skrevet, er sanne, 
derfor vet du at de er sanne. 
 
18:3 Og fordi du vet at de er sanne, gir jeg deg en befaling at du stoler på de ting som er skrevet. 
 
18:4 For i dem er alle ting skrevet, om grunnvollen til min kirke, mitt evangelium og min klippe. 
 
18:5 Derfor, hvis du bygger min kirke på mitt evangeliums og min klippes grunnvoll, skal helvetes 
porter ikke få makt over deg. 
 
18:6 Se, verden modnes i ugudelighet, og det er nødvendig at menneskenes barn vekkes til 
omvendelse -- både hedningefolkene og Israels hus. 
 
18:7 Derfor, fordi du er blitt døpt av min tjener Joseph Smith jr.  ifølge det jeg har befalt ham, har han 
oppfylt det som jeg befalte ham. 
 
18:8 Og nå, undres ikke over at jeg har kalt ham i min hensikt, en hensikt som jeg kjenner.  Derfor, 
hvis han flittig holder mine bud, skal han bli velsignet med evig liv, og hans navn er Joseph. 
 
18:9 Og nå, Oliver Cowdery, taler jeg til deg, og også til David Whitmer, og gir en befaling, for se, jeg 
befaler alle mennesker overalt at de skal omvende seg, og jeg taler til dere som til min apostel Paulus, for 
dere er kalt med det samme kall som han var kalt med. 
 
18:10 Husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne: 
 
18:11 For se, Herren deres Forløser led døden i kjødet, derfor led han alle menneskers smerte så alle 
mennesker kunne omvende seg og komme til ham. 
 
18:12 Og han har stått opp fra de døde så han kunne bringe alle mennesker til seg på omvendelsens 
betingelser. 
 
18:13 Og hvor stor er ikke hans glede over den sjel som omvender seg! 
 
18:14 Derfor er dere kalt til å rope omvendelse til dette folk. 
 



18:15 Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk og 
bare bringer en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min Faders rike! 
 
18:16 Og nå, hvis deres glede vil bli stor med en sjel som dere har bragt til meg i min Faders rike, hvor 
stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg! 
 
18:17 Se, dere har mitt evangelium fremfor dere, og min klippe og min frelse. 
 
18:18 Be til Faderen i mitt navn med fast tro på at dere skal få, og dere skal ha Den Hellige Ånd som 
åpenbarer alt som menneskenes barn trenger. 
 
18:19 Og hvis dere ikke har tro, håp og kjærlighet, kan dere intet gjøre. 
 
18:20 Strid ikke mot noen kirke, bortsett fra djevelens kirke. 
 
18:21 Påta dere Kristi navn og tal sannheten med alvorlighet.  utføre det ifølge de ord som er skrevet. 
 
18:22 Og alle som omvender seg og blir døpt i mitt navn, som er Jesus Kristus, og holder ut inntil 
enden, skal bli frelst. 
 
18:23 Se, Jesus Kristus er det navn som er gitt av Faderen, og det er ikke gitt noe annet navn hvorved 
mennesket kan bli frelst. 
 
18:24 Derfor må alle mennesker påta seg det navn som er gitt av Faderen, for ved det navn skal de 
kalles på den ytterste dag. 
 
18:25 Derfor, hvis de ikke kjenner navnet som de kalles ved, kan de ikke få bolig i min Faders rike. 
 
18:26 Og nå, se, det er andre som er kalt til å forkynne mitt evangelium, både for hedningefolkene og 
jødene, 
 
18:27 ja, endog tolv, og De tolv skal være mine disipler, og de skal påta seg mitt navn, og De tolv er de 
som skal ønske å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte. 
 
18:28 Og hvis de ønsker å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte, da er de kalt til å gå ut i all verden for å 
forkynne mitt evangelium for all skapningen. 
 
18:29 Og det er disse som er ordinert av meg til å døpe i mitt navn ifølge det som er skrevet. 
 
18:30 Og dere har det som er skrevet fremfor dere, derfor må dere utføre det ifølge de ord som er 
skrevet. 
 
18:31 Og nå taler jeg til dere, De tolv -- se, min nåde er tilstrekkelig for dere, dere må vandre 
rettskaffent for meg og ikke synde. 
 
18:32 Og se, dere er de som er ordinert av meg til å ordinere prester og lærere og til å forkynne mitt 
evangelium ifølge Den Hellige Ånds kraft som er i dere, og ifølge Guds kall og gaver til menneskene. 
 
18:33 Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har talt det. 
 
18:34 Disse ord er ikke av mennesker, heller ikke av noe menneske, men av meg, derfor skal dere vitne 
om at de er av meg og ikke av noe menneske. 
 
18:35 For det er min røst som taler disse ord til dere, for de er gitt ved min Ånd til dere, og ved min kraft 
kan dere lese dem for hverandre, og hvis det ikke var ved min kraft, kunne dere ikke ha dem. 
 



18:36 Derfor kan dere vitne om at dere har hørt min røst og kjenner mine ord. 
 
18:37 Og nå, se, jeg pålegger deg, Oliver Cowdery, og også David Whitmer, at dere skal søke og velge 
ut de tolv som har de ønsker som jeg har omtalt. 
 
18:38 Og på deres ønsker og deres gjerninger skal dere kjenne dem. 
 
18:39 Og når dere har funnet dem, skal dere vise dem disse ting. 
 
18:40 Og dere skal falle ned og tilbe Faderen i mitt navn. 
 
18:41 Og dere må forkynne for verden og si: Dere må omvende dere og bli døpt i Jesu Kristi navn. 
 
18:42 For alle mennesker må omvende seg og bli døpt, ikke bare menn, men også kvinner, og barn 
som har nådd ansvarsalderen. 
 
18:43 Og nå, etter at dere har mottatt dette, må dere holde mine bud i alle ting. 
 
18:44 Og ved deres hender vil jeg utføre et vidunderlig verk blant menneskenes barn, så mange blir 
overbevist om sine synder, så de kan komme til omvendelse og kan komme til min Faders rike. 
 
18:45 Derfor, de velsignelser jeg gir dere, overgår alle ting. 
 
18:46 Og etter at dere har mottatt dette, hvis dere ikke holder mine bud, kan dere ikke bli frelst i min 
Faders rike. 
 
18:47 Se, jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud og deres Forløser, har talt det ved min Ånds kraft.  
Amen. 
 

Kapittel 19 
 
Åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i Manchester, New York, i mars 1830 (History of the Church 1:72-
74).  I sin historie kaller profeten dette en befaling fra Gud og ikke fra mennesker til Martin Harris, gitt av 
ham som er Evig. 
 
19:1 Jeg er Alfa og Omega, Kristus, Herren, ja, jeg er han, begynnelsen og enden, verdens Forløser. 
 
19:2 Jeg som har utført og fullendt Faderens vilje med meg, ham jeg tilhører, har gjort dette så jeg kan 
legge alle ting under meg -- 
 
19:3 bevare all makt, også til å ødelegge Satan og hans gjerninger ved verdens ende og på den siste 
store dommens dag som jeg skal la komme over dens innbyggere, når jeg skal dømme hvert menneske 
etter de gjerninger det har gjort. 
 
19:4 Og visselig må hvert menneske omvende seg eller lide, for jeg, Gud, er uendelig. 
 
19:5 Derfor tilbakekaller jeg ikke den dom jeg skal la utgå, men det skal komme ve, gråt, jammer og 
tenners gnidsel, ja, til dem som finnes på min venstre side. 
 
19:6 Likevel står det ikke skrevet at det ikke skal være noen ende på denne pine, men det står skrevet 
uendelig pine. 
 
19:7 Videre står det skrevet evig fordømmelse, derfor er det tydeligere enn andre skrifter at det kan 
virke på menneskenes barns hjerter helt og holdent til mitt navns ære. 
 



19:8 Derfor vil jeg forklare dette mysterium for dere, for det er høvelig for dere å vite det, likesom for 
mine apostler. 
 
19:9 Jeg taler til dere som er utvalgt i disse ting, til alle som til en, for at dere kan gå inn til min hvile. 
 
19:10 For se, hvilket stort mysterium er ikke Guds natur!  For se, jeg er uendelig, og den straff som gis 
fra min hånd, er uendelig straff, for Uendelig er mitt navn.  Derfor -- 
 
19:11 Evig straff er Guds straff. 
 
19:12 Uendelig straff er Guds straff. 
 
19:13 Derfor befaler jeg deg å omvende deg og holde de bud som du har mottatt ved min tjener Joseph 
Smith juniors hender i mitt navn. 
 
19:14 Og det er ved min allmektige kraft at du har mottatt dem. 
 
19:15 Derfor befaler jeg deg å omvende deg.  Omvend deg, ellers slår jeg deg med min munns ris og 
ved min vrede og ved min harme, og dine lidelser blir svære, hvor svære vet du ikke, hvor intense vet du 
ikke, ja, hvor tunge å bære vet du ikke. 
 
19:16 For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg. 
 
19:17 Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide likesom jeg. 
 
19:18 Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver 
pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk, og vike tilbake - 
 
19:19 men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. 
 
19:20 Derfor befaler jeg deg igjen å omvende deg for at jeg ikke skal ydmyke deg med min allmektige 
kraft, og at du bekjenner dine synder for at du ikke skal lide disse straffedommer som jeg har omtalt og 
som du erfarte i en liten -- ja, kun i den minste grad -- da jeg trakk min Ånd tilbake. 
 
19:21 Og jeg befaler deg at du forkynner intet annet enn omvendelse, og ikke viser disse ting til verden 
før jeg anser det for visdom. 
 
19:22 For de kan ikke tåle kjøtt nå, men melk må de få, derfor må de ikke få vite disse ting, så de ikke 
forgår. 
 
19:23 Lær av meg, og lytt til mine ord, gå frem i min Ånds saktmodighet, og du skal ha fred i meg. 
 
19:24 Jeg er Jesus Kristus, jeg kom ifølge Faderens vilje, og jeg gjør hans vilje. 
 
19:25 Og videre befaler jeg deg at du ikke skal begjære din nestes hustru og heller ikke søke å ta din 
nestes liv. 
 
19:26 Og videre befaler jeg deg at du ikke skal la ditt hjerte dvele ved din egen eiendom, men gi fritt av 
den til trykkingen av Mormons bok, som inneholder sannheten og Guds ord -- 
 
19:27 som er mitt ord til hedningefolkene, så det snart kan komme til jødene, som lamanittene er en 
levning av, så de kan tro evangeliet og ikke vente at en Messias skal komme som allerede er kommet. 
 
19:28 Og videre befaler jeg deg at du skal be høyt såvel som i ditt hjerte, ja, for verden såvel som i 
lønndom, offentlig såvel som i enerom. 
 



19:29 Og du skal forkynne det glade budskap, ja, forkynn det på fjellene og på ethvert høyt sted og 
blant alle mennesker du får anledning til å treffe. 
 
19:30 Og du skal gjøre det i all ydmykhet, stole på meg og ikke gjengjelde spottere med spott. 
 
19:31 Og om dogmer skal du ikke tale, men du skal forkynne omvendelse, tro på Frelseren, og 
syndsforlatelse ved dåp og ved ild, ja, ved den Hellige Ånd. 
 
19:32 Se, dette er en stor befaling, og den siste befaling jeg gir deg om denne sak, for dette skal være 
tilstrekkelig i ditt daglige liv, ja, til ditt livs ende. 
 
19:33 Og ulykke skal du motta hvis du ikke gir akt på disse råd, ja, til ødeleggelse for deg selv og det du 
eier. 
 
19:34 Gi en del av din eiendom, en del av din jord og alt du ikke trenger til din families underhold. 
 
19:35 Betal gjelden du har stiftet hos boktrykkeren.  Fri deg fra trelldom. 
 
19:36 Forlat ditt hus og hjem unntatt når du ønsker å være hos din familie. 
 
19:37 Og tal fritt til alle, ja, forkynn, forman, kunngjør sannheten med høy røst og med stor glede, og 
rop ut: Hosianna, hosianna, velsignet være Herren Guds navn! 
 
19:38 Be alltid, og jeg vil utgyte min Ånd over deg, og stor skal din velsignelse være, ja, mer enn om du 
skulle få jordens skatter og den fordervelse som følger med. 
 
19:39 Se, kan du lese dette uten å fryde deg og oppløfte ditt hjerte i glede? 
 
19:40 Eller vil du fremdeles løpe omkring som en blind veileder? 
 
19:41 Eller vil du være ydmyk og saktmodig og vandre i visdom for meg? ja, kom til meg, din Frelser.  
Amen. 
 

Kapittel 20 
 
Åpenbaring om Kirkens organisasjon og ledelse gitt gjennom profeten Joseph Smith i april 1830 (History 
of the Church 1:64-70).  Før han nedtegnet denne åpenbaringen, skrev profeten: Av ham (Jesus Kristus) 
mottok vi følgende ved profetiens og åpenbaringens Ånd, dette ga oss ikke bare mange opplysninger, 
men pekte også på nøyaktig hvilken dag vi ifølge hans vilje og befaling, igjen skulle begynne å organisere 
hans Kirke her på jorden (History of the Church 1:64). 
 
20:1 Fremkomsten av Kristi Kirke i disse siste dager -- ett tusen åtte hundre og tredve år etter vår 
Herre og Forløser, Jesu Kristi komme i kjødet -- 
 
20:2 Disse befalinger ble gitt til Joseph Smith jr., som ble kalt av Gud og ordinert til en Jesu Kristi 
apostel og til å være denne kirkes første eldste -- 
 
20:3 og til Oliver Cowdery, som også ble kalt av Gud til en Jesu Kristi apostel og til å være denne 
kirkes annen eldste, og ble ordinert under hans hånd, 
 
20:4 og dette ifølge vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, og all ære tilkommer ham både nå og for 
evig.  Amen. 
 
20:5 Etter at det tydelig var tilkjennegitt for denne første eldste at han hadde fått forlatelse for sine 
synder, ble han igjen innviklet i verdens forfengelighet. 
 



20:6 Men etter at han hadde omvendt seg og oppriktig ydmyket seg gjennom tro, betjente Gud ham 
ved en hellig engel hvis ansikt var som lynet og hvis klær i renhet og hvithet overgikk all annen hvithet, 
 
20:7 og ga ham bud som inspirerte ham, 
 
20:8 og ga ham kraft fra det høye ved de midler som forut var beredt for å oversette Mormons bok, 
 
20:9 som inneholder et fallent folks historie og fylden av Jesu Kristi evangelium til hedningefolkene og 
også til jødene, 
 
20:10 gitt ved inspirasjon, og stadfestet for andre ved englers betjening og forkynt til verden av dem - 
 
20:11 idet det bevises for verden at de hellige skrifter er sanne, og at Gud inspirerer mennesker og 
kaller dem til sitt hellige verk i denne tid og generasjon såvel som i fordums generasjoner, 
 
20:12 og viser på denne måten at han er den samme Gud i går, i dag og for evig.  Amen. 
 
20:13 Derfor, ettersom det finnes så store vitner, skal verden dømmes ved dem, ja, alle som heretter 
kommer til kunnskap om dette verk. 
 
20:14 Og de som mottar det i tro og lever rettferdig, skal få det evige livs krone -- 
 
20:15 men for dem som forherder sine hjerter i vantro og forkaster det, skal det bli til deres egen 
fordømmelse. 
 
20:16 For Gud Herren har talt det, og vi, kirkens eldster, har hort og vitner om ordene fra den herlige 
Majestet i det høye, som æren tilkommer evindelig og alltid.  Amen. 
 
20:17 Ved disse ting vet vi -- at det finnes en Gud i himmelen som er uendelig og evig, fra evighet til 
evighet, den samme uforanderlige Gud som dannet himmelen og jorden og alle ting som er i dem -- 
 
20:18 og at han skapte mennesket, mann og kvinne, i sitt eget bilde og etter sin egen lignelse skapte 
han dem, 
 
20:19 og ga dem bud at de skulle elske ham og tjene ham, den eneste levende og sanne Gud, og at 
han skulle være den eneste skapning de skulle tilbe. 
 
20:20 Men ved overtredelse av disse hellige lover ble menneskene sanselige og djevelske og ble falne 
mennesker. 
 
20:21 Derfor ga Den Allmektige Gud sin Enbårne Sønn, som skrevet står i de skrifter som er gitt om 
ham. 
 
20:22 Han ble utsatt for fristelser, men ga ikke akt på dem. 
 
20:23 Han ble korsfestet, døde og oppsto på den tredje dag, 
 
20:24 og for opp til himmelen for å ta plass ved Faderens høyre hånd for å regjere med allmektig kraft 
ifølge Faderens vilje. 
 
20:25 For at så mange som ville tro og bli døpt i hans hellige navn og holde ut i tro inntil enden, skulle 
bli frelst. 
 
20:26 Ikke bare de som trodde etter at han kom i tidens midte i kjødet, men alle som fra begynnelsen -- 
ja, alle som levde før han kom, og som trodde på de hellige profeter som talte slik de ble inspirert ved 
Den Hellige Ånds gave, og de vitnet i sannhet om ham i alle ting -- de skulle få evig liv -- 



 
20:27 likeså de som skulle komme senere, som skulle tro på Guds gaver og kall ved Den Hellige And 
som bærer vitnesbyrd om Faderen og om Sønnen - 
 
20:28 om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som er en Gud, uendelig og evig, uten ende.  Amen. 
 
20:29 Og vi vet at alle mennesker må omvende seg og tro på Jesu Kristi navn, og tilbe Faderen i hans 
navn og holde ut i troen på hans navn inntil enden, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike. 
 
20:30 Og vi vet at rettferdiggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, er rettferdig og 
sann. 
 
20:31 Og vi vet også at helliggjørelse gjennom vår Herre og Frelsers, Jesu Kristi nåde, er rettferdig og 
sann for alle som elsker Gud og tjener ham av all makt, sinn og styrke. 
 
20:32 Men det er mulig for et menneske å falle fra nåde og vike bort fra den levende Gud. 
 
20:33 Derfor, la kirken være på vakt, og be alltid for at de ikke skal falle i fristelse. 
 
20:34 Ja, og la de som er helliggjort være på vakt også. 
 
20:35 Og vi vet at disse ting er sanne og i overensstemmelse med Johannes åpenbaring, og vi hverken 
Iegger til eller trekker fra profetiene i hans bok, de hellige skrifter eller Guds åpenbaringer som skal 
komme heretter ved Den Hellige Ånds gave og kraft, ved Guds røst eller ved englers betjening. 
 
20:36 Og Gud Herren har talt det, og ære, makt og herlighet tilkommer hans hellige navn, både nå og 
for alltid.  Amen. 
 
20:37 Og videre, som bud til kirken angående dåpsmåten.  Alle de som ydmyker seg for Gud og ønsker 
å bli døpt -- og kommer frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og vitner for kirken at de i 
sannhet har omvendt seg fra alle sine synder og er villige til å påta seg Jesu Kristi navn, er fast bestemt 
på å tjene ham inntil enden og virkelig viser ved sine gjerninger at de har mottatt av Kristi Ånd til forlatelse 
for sine synder- skal ved dåp opptas i hans kirke. 
 
20:38 Plikter i Kristi kirke for eldstene, prestene, lærerne, diakonene og medlemmene.  En apostel er en 
eldste, og det er hans kall å døpe, 
 
20:39 og å ordinere andre eldster, prester, lærere og diakoner, 
 
20:40 og å forrette brødet og vinen, symbolene på Kristi kjød og blod, 
 
20:41 og å bekrefte dem som er døpt i kirken, ved håndspåleggelse for dåpen med ild og Den Hellige 
Ånd ifølge Skriftene, 
 
20:42 og å undervise, forklare, formane, døpe og våke over kirken, 
 
20:43 og å bekrefte kirkens medlemmer ved håndspåleggelse og ved å meddele Den Hellige Ånd, 
 
20:44 og ta ledelsen ved alle møter. 
 
20:45 Eldstene skal a lede møtene, som de blir ledet av Den Hellige Ånd, i overensstemmelse med 
Guds bud og åpenbaringer. 
 
20:46 En prests plikt er å forkynne, undervise, forklare, formane og døpe, og forrette nadverden, 
 



20:47 og å besøke hvert enkelt medlems hjem og formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta 
alle plikter overfor familien. 
 
20:48 Og han kan også ordinere andre prester, lærere og diakoner. 
 
20:49 Og han skal også ta ledelsen på møtene når ingen eldste er tilstede. 
 
20:50 Men når en eldste er tilstede, skal han bare forkynne, undervise, forklare, formane og døpe, 
 
20:51 og besøke hvert enkelt medlems hjem, formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta alle 
plikter overfor familien. 
 
20:52 I alle disse plikter skal presten assistere eldsten hvis situasjonen krever det. 
 
20:53 Lærerens plikt er alltid å våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem, 
 
20:54 og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller hardhet mot hverandre, ei heller løgn og 
baktalelse eller ond tale, 
 
20:55 og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen og også påse at alle medlemmene gjør sin 
plikt. 
 
20:56 Og han skal ta ledelsen ved møtene i eldstens eller prestens fravær, 
 
20:57 og skal alltid assisteres i alle sine plikter i kirken av diakonene hvis det er nødvendig. 
 
20:58 Men hverken lærere eller diakoner har myndighet til å døpe, forrette nadverden eller gi 
håndspåleggelse. 
 
20:59 De skal imidlertid advare, forklare, formane og undervise, og innby alle til å komme til Kristus. 
 
20:60 Enhver eldste, prest, lærer eller diakon skal ordineres ifølge Guds gaver og kall til ham, og han 
skal ordineres ved Den Hellige Ånds kraft som er hos den som ordinerer ham. 
 
20:61 De respektive eldster i denne Kristi kirke, skal møte til konferanse en gang hver tredje måned 
eller fra tid til annen ettersom nevnte konferanser forordner eller bestemmer. 
 
20:62 Og de nevnte konferanser skal behandle ethvert kirkelig anliggende som det da er nødvendig å 
behandle. 
 
20:63 Eldstene skal motta sine ordinasjonsattester fra andre eldster etter stemmegivning i den 
menighet han tilhører, eller fra konferansene. 
 
20:64 Hver prest, lærer eller diakon som blir ordinert av en prest, kan motta et bevis fra ham 
umiddelbart, og når han fremlegger dette bevis for en eldste, er han berettiget til å motta en attest som gir 
ham myndighet til å utføre pliktene i sitt kall, men han kan også motta den fra en konferanse. 
 
20:65 Ingen person skal ordineres til noe embede i denne kirke hvor det finnes en behørig organisert 
enhet av den, uten menighetens samtykke. 
 
20:66 Men de presiderende eldster, omreisende biskoper, høyrådsmedlemmer, høyprester og eldster 
kan få det privilegium å ordinere hvis det ikke finnes noen enhet av kirken så en stemmegivning kan finne 
sted. 
 



20:67 Enhver president i Det høye prestedømme (dvs.  presiderende eldste), biskoper, 
høyrådsmedlemmer og høyprester, skal ordineres etter anvisning av et høyråd eller en 
generalkonferanse. 
 
20:68 Medlemmenes plikter etter at de er innlemmet ved dåp.  Eldstene eller prestene skal ha 
tilstrekkelig tid til å forklare alle ting angående Kristi kirke så de forstår, før de tar del i nadverden og blir 
bekreftet ved håndspåleggelse av eldstene, så alle ting kan bli utført med orden. 
 
20:69 Og medlemmene skal vise for kirken, og også for eldstene ved en gudelig vandel og tale -- at de 
er verdige til det, så det kan være gjerninger og tro i overensstemmelse med de hellige skrifter -- og at de 
vandrer i hellighet for Herren. 
 
20:70 Ethvert medlem av Kristi kirke som har barn, skal ta dem med seg til kirken hvor eldstene skal 
legge sine hender på dem i Jesu Kristi navn og velsigne dem i hans navn. 
 
20:71 Ingen kan innlemmes i Kristi kirke uten at de har nådd ansvarsalderen for Gud og har evne til å 
omvende seg. 
 
20:72 Dåp skal forrettes på følgende måte for alle som omvender seg: 
 
20:73 Den person som er kalt av Gud og har myndighet fra Jesus Kristus til å døpe, skal gå ned i 
vannet med den person som har fremstilt seg til dåp, og skal si, idet han kaller ham eller henne ved navn: 
Med fullmakt fra Jesus Kristus døper jeg deg i Faderens og i Sønnens og i Den Hellige Ånds navn.  
Amen. 
 
20:74 Så skal han senke ham eller henne helt ned i vannet og løfte vedkommende opp av vannet. 
 
20:75 Det er tjenlig at medlemmene møter ofte sammen for å nyte brød og vin til minne om Herren 
Jesus. 
 
20:76 Og eldsten eller presten skal forrette, og på denne måten skal han forrette: Han skal knele med 
menigheten, påkalle Faderen i høytidelig bønn og si: 
 
20:77 O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige dette brød 
for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, O 
Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og holde hans 
bud som han har gitt dem, så hans Ånd alltid kan være hos dem.  Amen. 
 
20:78 Hvordan vinen skal forrettes.  Han skal også ta begeret og si: 
 
20:79 O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns, Jesu Kristi navn, å velsigne og hellige denne vin 
for alle deres sjeler som drikker av den, så de kan gjøre det til minne om din Sønns blod som ble utgytt 
for dem, så de kan vitne for deg, O Gud, du evige Fader, at de alltid minnes ham, så hans Ånd kan være 
hos dem.  Amen. 
 
20:80 Et hvilket som helst medlem av Kristi kirke som er skyldig i overtredelse eller i en forseelse, skal 
behandles som Skriften bestemmer. 
 
20:81 De forskjellige menigheter som utgjør Kristi kirke, er forpliktet til å sende en eller flere av sine 
lærere for å overvære de forskjellige konferanser som kirkens eldster avholder, 
 
20:82 og ha med seg en liste over navnene på de medlemmer som har sluttet seg til kirken siden siste 
konferanse, eller sende den med en eller annen prest, så det kan føres en fullstendig oversikt over alle 
navn i hele kirken i en bok som føres av en av eldstene, og som de andre eldstene utnevner fra tid til 
annen, 
 



20:83 og likeledes hvis noen er blitt utelukket av kirken, slik at deres navn kan bli strøket i kirkens 
samlede navnefortegnelse. 
 
20:84 Alle medlemmer som flytter fra den menighet de tilhører og til en menighet hvor de ikke er kjent, 
kan få med seg et brev som bekrefter at de er trofaste medlemmer av kirken.  Dette bevis kan 
undertegnes av en hvilken som helst eldste eller prest hvis vedkommende som mottar brevet er personlig 
kjent med eldsten eller presten, men det kan også undertegnes av en av menighetens lærere eller 
diakoner. 
 

Kapittel 21 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 6, april 1830 (History of the Church 
1:74-79).  Denne åpenbaringen ble gitt da Kirken ble organisert, på den dato som tidligere er nevnt, i 
Peter Whitmer seniors hjem.  Seks menn, som tidligere var blitt døpt, deltok.  Disse personer uttrykte 
enstemmig som sitt ønske og sin beslutning å organisere Kirken ifølge Guds befaling (se kapittel 20).  De 
vedtok også ved avstemning å godkjenne og oppholde Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery som Kirkens 
presiderende embedsmenn.  Ved håndspåleggelse ordinerte Joseph Oliver til en eldste i Kirken, og 
likeledes ordinerte Oliver Joseph.  Etter å ha forrettet nadverden, la Joseph og Oliver sine hender på hver 
enkelt for å meddele dem Den Hellige Ånd og bekrefte hver især som et medlem av Kirken. 
 
21:1 Se, det skal føres en opptegnelse blant dere, og i den skal du kalles en seer, en oversetter, en 
profet, en Jesu Kristi apostel, en eldste i kirken ved Gud Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi nåde, 
 
21:2 inspirert av Den Hellige Ånd til å legge dens grunnvoll og bygge den opp i den aller helligste tro. 
 
21:3 Denne kirke organisert og opprettet i det Herrens år atten hundre og tredve, i den fjerde måned 
og på den sjette dag i den måned som kalles april. 
 
21:4 Derfor skal dere, kirken, gi akt på alle de ord og befalinger som han skal gi dere etter hvert som 
han mottar dem og vandrer i all hellighet for meg, 
 
21:5 for hans ord skal dere motta som om de kom fra min egen munn, i all tålmodighet og tro. 
 
21:6 For ved å gjøre disse ting skal helvetes porter ikke få makt over dere, ja, og Gud Herren vil drive 
mørkets makter bort fra dere og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære. 
 
21:7 For så sier Gud Herren:  Ham har jeg inspirert til å fremme Sions sak med stor kraft for det gode, 
og hans iver kjenner jeg, og hans bønner har jeg hørt. 
 
21:8 Ja, jeg har sett ham gråte over Sion, og jeg vil se til at han ikke lenger sørger over henne, for 
hans gledesdager er kommet, så hans synder er ham forlatt, og mine velsignelser hviler over hans 
gjerninger. 
 
21:9 For se, jeg vil velsigne alle som arbeider i min vingård med en mektig velsignelse, og de skal tro 
på hans ord som er gitt ham gjennom meg ved Trøsteren, som tilkjennegir at Jesus ble korsfestet av 
syndige mennesker for verdens synder, ja, til syndenes forlatelse for det sønderknuste hjerte. 
 
21:10 Derfor er det nødvendig at han blir ordinert av deg, Oliver Cowdery, min apostel, 
 
21:11 og ved denne ordinans er du en eldste under hans hånd, da han for deg er den første, så du kan 
være en eldste i denne Kristi kirke som bærer mitt navn, 
 
21:12 og den første forkynner i denne kirke, for kirken og for verden, ja, til hedningefolkene, ja, og så 
sier Gud Herren, ja, til jødene også.  Amen. 
 

Kapittel 22 



 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the 
Church 1:79-80).  Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt 
døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny. 
 
22:1 Se, jeg sier dere at ved dette har jeg avskaffet alle gamle pakter, og dette er en ny og 
evigvarende pakt, ja, den som var fra begynnelsen. 
 
22:2 Derfor, om et menneske blir døpt hundre ganger, gavner det ham intet, for dere kan ikke gå inn 
gjennom den trange port ved Moseloven, ei heller ved deres døde gjerninger. 
 
22:3 For det er på grunn av deres døde gjerninger at jeg har latt denne siste pakt og denne kirke bli 
opprettet for meg, ja, som i fordums dager. 
 
22:4 Gå dere derfor inn gjennom porten, slik jeg har befalt, og søk ikke å gi deres Gud råd.  Amen. 
 

Kapittel 23 
 
Åpenbaring gitt gjevnorn 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.  (History of the Church 7:80).  
Som følge av de fent nevnte personers oppriktige ønske orn å få vite hva som var deres respektive 
plikter, adspurte profeten Herren og rnottok denne åpenbaringen. 
 
23:1 Se, jeg taler til deg, Oliver, noen få ord.  Se, du er velsignet og er ikke under noen fordømmelse.  
Men vokt deg for stolthet så du ikke faller i fristelse. 
 
23:2 Gjør ditt kall kjent for kirken, og også for verden, og ditt hjerte skal bli åpnet til å forkynne 
sannheten fra nå av og til evig tid.  Amen. 
 
23:3 Se, jeg taler noen få ord til deg, Hyrum, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt 
hjerte er åpnet og din tunge løst, og ditt kall er å formane og stadig å styrke kirken.  Derfor har du en plikt 
overfor kirken til evig tid, og dette på grunn av din familie.  Amen. 
 
23:4 Se, jeg taler noen få ord til deg, Samuel, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall 
er å formane og styrke kirken, men du er ennå ikke kalt til å forkynne for verden.  Amen. 
 
23:5 Se, jeg taler noen få ord til deg, Joseph, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall 
er også å formane og styrke kirken, og dette er din plikt fra nå av og til evig tid.  Amen. 
 
23:6 Se, jeg åpenbarer til deg, Joseph Knight, ved disse ord at du må ta ditt kors opp ved at du ber 
høyt, for verden så vel som i lønndom, og med din familie og blant dine venner og på alle steder. 
 
23:7 Og se, det er din plikt å slutte deg til den sanne kirke og bruke din tale til stadig å formane, så du 
kan motta arbeiderens lønn.  Amen.   
 

Kapittel 24 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Iarmsylvania, i juli 1830 (History 
of the Church 1:101-103).  Selv om det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, vør 
forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult.  De neste tre 
åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre og instruere Kirkens ledere. 
 
24:1 Se, du ble kalt og utvalgt til å skrive Mormons bok og til min tjeneste, og jeg har løftet deg opp, ut 
av dine lidelser og har gitt deg råd så du er blitt reddet fra alle dine fiender, og du er blitt utfridd fra Satans 
makt og fra mørket! 
 



24:2 Likevel er du uten unnskyldning for dine overtredelser, men gå bort, og synd ikke mer. 
 
24:3 Foredle ditt embede, og når du har tilsådd dine marker og sikret dem, skynd deg til menighetene i 
Colesville, Fayette og Manchester som skal støtte deg, og jeg vil velsigne dem både åndelig og timelig, 
 
24:4 men hvis de ikke tar imot deg, vil jeg sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse. 
 
24:5 Og du skal fortsette å påkalle Gud i mitt navn, og skrive det som skal bli gitt deg av Trøsteren, og 
forklare alle skrifter for kirken. 
 
24:6 Og det skal bli gitt deg i samme stund hva du skal si og skrive, og de skal høre det, ellers vil jeg 
sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse. 
 
24:7 For du skal vie Sion all din tjeneste, og i dette skal du ha styrke. 
 
24:8 Vær tålmodig i trengsler, for du skal få mange, men hold ut, for se, jeg er med deg inntil dine 
dagers ende. 
 
24:9 Og i timelig arbeide skal du ikke ha styrke, for det er ikke ditt kall.  Ivareta ditt kall, og du vil ha 
tilstrekkelig for å kunne foredle ditt embede og vil kunne forklare alle skrifter og fortsette med å gi 
håndspåleggelse og styrke menighetene. 
 
24:10 Og din bror, Oliver, skal fortsette å bære mitt navn frem for verden og også for kirken.  Og han 
skal ikke tro at han kan si nok for min sak, og se, jeg er med ham inntil enden. 
 
24:11 I meg skal han ha herlighet, og ikke av seg selv, i svakhet som i styrke, i trelldom som i frihet. 
 
24:12 Og til alle tider og på alle steder skal han opplate sin munn og forkynne mitt evangelium som med 
en basuns røst både dag og natt, og jeg vil gi ham en styrke som ikke er kjent blant mennesker. 
 
24:13 Krev ikke mirakler medmindre jeg befaler dere, og unntatt når det er nødvendig for å drive ut 
onde ånder, helbrede de syke og motstå giftige slanger og dødelig gift. 
 
24:14 Og disse ting skal dere ikke gjøre med mindre dere anmodes om det av dem som ønsker det, så 
Skriftene kan oppfylles, for dere skal gjøre i overensstemmelse med det som står skrevet. 
 
24:15 Og hvor som helst dere kommer og de ikke tar imot dere i mitt navn, skal dere etterlate dere en 
forbannelse istedenfor en velsignelse ved å ryste støvet av deres føtter til et vitnesbyrd mot dem, og 
vaske deres føtter ved veikanten. 
 
24:16 Og det skal skje at enhver som legger hånd på dere med vold, skal dere befale å bli slått i mitt 
navn, og se, jeg vil slå dem på deres ord i min egen beleilige tid. 
 
24:17 Og enhver som går til sak mot deg, skal ved loven bli forbannet. 
 
24:18 Og du skal ikke ta med deg pung eller skreppe, ei heller staver eller to kapper, for kirken skal i 
samme stund gi deg hva du trenger til føde og til klær, til sko, til penger og til skreppe. 
 
24:19 For du er kalt til å beskjære min vingård med en grundig beskjæring, ja, endog for siste gang -- ja, 
og også alle som du har ordinert -- og de skal følge dette mønster.  Amen. 
 

Kapittel 25 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the 
Church 1:103-104).  (Se også forordet til kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til 
Emma Smith, profetens hustru. 



 
25:1 Lytt til Herren din Guds røst når jeg taler til deg, min datter Emma Smith, for sannelig sier jeg deg, 
alle som mottar mitt evangelium, er sønner og døtre i mitt rike. 
 
25:2 En åpenbaring gir jeg deg angående min vilje, og hvis du er trofast og vandrer på dydens stier for 
meg, vil jeg bevare ditt liv, og du skal motta en arv i Sion. 
 
25:3 Se, dine synder er deg tilgitt, og du er en utvalgt kvinne som jeg har kalt. 
 
25:4 Knurr ikke på grunn av de ting du ikke har sett, for de er holdt tilbake for deg og for verden i en for 
meg vis hensikt for fremtiden. 
 
25:5 Og ditt kalls embede skal bestå i å være til trøst for min tjener -- din mann, Joseph Smith jr. -- og i 
hans trengsler skal du si ham trøstende ord i saktmodighetens ånd. 
 
25:6 Og du skal bli med ham når han drar ut, og være en skriver for ham når det ikke finnes noen 
andre som kan være en skriver for ham, så jeg kan sende min tjener Oliver Cowdery hvor som helst jeg 
vil. 
 
25:7 Og du skal ordineres under hans hånd til å forklare Skriftene og til å formane kirken slik det skal 
bli gitt deg av min Ånd. 
 
25:8 For han skal legge sine hender på deg, og du skal motto Den Hellige Ånd, og du skal bruke din 
tid til å skrive og til å lære mye. 
 
25:9 Og du behøver ikke frykte, for din mann skal støtte deg i kirken, for han er kalt for dem, så alle 
ting kan bli åpenbart for dem, hva som helst jeg vil, i forhold til deres tro. 
 
25:10 Og sannelig sier jeg deg, at du skal legge til side de ting som er av denne verden, og søke etter 
de ting som tilhører en bedre verden. 
 
25:11 Og det skal også bli gitt deg å foreta et utvalg av hellige salmer som er meg til behag, slik det skal 
bli tilkjennegitt for deg, så de kan brukes i min kirke. 
 
25:12 For min sjel fryder seg ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal 
bli besvart med en velsignelse på deres hoder. 
 
25:13 Derfor, oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved paktene som du har inngått. 
 
25:14 Fortsett i saktmodighetens ånd og vokt deg for stolthet.  La din sjel fryde seg over din mann og 
den herlighet som skal komme over ham. 
 
25:15 Hold alltid mine bud, og du skal motta en rettferdighetens krone.  Men hvis du ikke gjør dette -- 
der hvor jeg er, kan du ikke komme. 
 
25:16 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at dette er min røst til alle.  Amen. 
 

Kapittel 26 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i 
juli 1830 (History of the Church 1:104).  (Se også forordet til kapittel 24.) 
 
26:1 Se, jeg sier dere at dere skal vie deres tid til å studere Skriftene og til å forkynne og styrke kirken i 
Colesville og utføre arbeide med jorden slik det er nødvendig, før dere reiser vestover for å avholde neste 
konferanse, og da skal det gjøres kjent for dere hva dere skal gjøre. 
 



26:2 Og alle ting skal utføres med felles samtykke i kirken, ved mye bønn og tro, for alle ting skal dere 
motta ved tro.  Amen. 
 

Kapittel 27 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania i august 1830 (History of the Church 
1:106-108).  Underforberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk 
Joseph utfor å skaffe vin.  Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbaringen hvorav 
en del ble skrevet ned med en gang, og resten i september samme år.  Vann brukes nå i stedet for vin 
når nadverden forrettes i Kirken. 
 
27:1 Lytt til Jesu Kristi røst, han som er deres Herre, deres Gud og deres Forløser, hvis ord er levende 
og kraftig. 
 
27:2 For se, jeg sier dere at det ikke er avgjørende hva dere spiser eller drikker når dere tar del i 
nadverden, såfremt dere gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære og minnes for Faderen mitt 
legeme som ble nedlagt for dere, og mitt blod som ble utgytt til deres synders forlatelse. 
 
27:3 Derfor gir jeg dere en befaling at dere ikke skal kjøpe vin eller sterke drikker av deres fiender. 
 
27:4 Derfor skal dere ikke drikke noen vin uten at den er nylaget av dere selv, ja, i dette min Faders 
rike som skal bygges opp på jorden. 
 
27:5 Se, jeg har en vis hensikt med dette, derfor, undre dere ikke, for den time kommer da jeg vil 
drikke av vintreets frukt med dere på jorden, og med Moroni, som jeg har sendt til dere for å åpenbare 
Mormons bok, som inneholder fylden av mitt evige evangelium, og til hvem jeg har overgitt nøklene til 
Efraims stavs opptegnelse, 
 
27:6 og også med Elias til hvem jeg har overgitt nøklene til å gjenopprette alt det som er sagt om de 
siste dager ved alle de hellige profeters munn siden verdens begynnelse, 
 
27:7 og også med Johannes -- sønn av Sakarias, den Sakarias som han (Elias) besøkte og ga det 
løfte at han skulle få en sønn, og at hans navn skulle være Johannes, og han skulle være fylt med Elias 
ånd -- 
 
27:8 den Johannes som jeg sendte til dere, mine tjenere, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, for å 
ordinere dere til det første prestedømme som dere har mottatt, så dere kunne bli kalt og ordinert likesom 
Aron, 
 
27:9 og også med Elijah til hvem jeg har overgitt nøklene til å ha makt til å vende fedrenes hjerter til 
barna og barnas hjerter til fedrene for at ikke hele jorden skal bli slått med en forbannelse, 
 
27:10 og også med Josef og Jakob, lsak og Abraham, deres fedre, hos hvem løftene forblir, 
 
27:11 og også med Mikael, eller Adam, alles far, alles fyrste, den gamle av dager, 
 
27:12 og også med Peter og Jakob og Johannes som jeg sendte til dere -- ved hvem jeg har ordinert 
dere og bekreftet dere til å være apostler og spesielle vitner om mitt navn og til å ha nøklene til deres 
tjenestegjerning og til de samme ting som jeg åpenbarte for dem, 
 
27:13 og til hvem jeg har overdratt nøklene til mitt rike og en evangelieutdeling for siste gang og i 
tidenes fylde da jeg skal samle alle ting til fett, både det som er i himmelen og det som er på jorden 
 
27:14 og også med alle dem som min Fader har gitt meg ut av verden. 
 



27:15 Derfor, oppløft deres hjerter og fryd dere, og bind omkring deres lender og ta min fulle rustning på 
så dere kan motstå den onde dag og bli stående etter å ha gjort alt. 
 
27:16 Stå derfor, med deres lender a ombundet med sannhet, iført rettferdighetens brynje og deres 
føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir, som jeg har sendt mine engler for å overgi 
til dere. 
 
27:17 Grip troens skjold hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges brennende piler, 
 
27:18 og ta frelsens hjelm og min Ånds sverd -- min Ånd vil jeg utgyte over dere, og mitt ord som jeg vil 
åpenbare til dere -- og vær enige med hensyn til alt hva dere ber meg om, og stå trofaste inntil jeg 
kommer, så skal dere bli tatt opp, for der jeg er, skal dere også være.  Amen. 
 

Kapittel 28 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York, i september 1830 
(History of the Church 1:109-111).  Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at 
han ved hjelp av den mottok åpenbaringer om Sions oppbygging og Kirkens orden.  Flere medlemmer var 
blitt bedratt av disse påstandene, og til og med Oliver Cowdery ble påvirket i negativ retning.  Like før en 
fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken, og mottok følgende åpenbaring. 
 
28:1 Se, jeg sier til deg, Oliver, at det skal bli gitt deg å bli hørt av kirken i alle ting du skal lære dem 
ved Trøsteren om de åpenbaringer og bud som jeg har gitt. 
 
28:2 Men se, sannelig, sannelig sier jeg deg, ingen skal utpekes til å motta bud og åpenbaringer i 
denne kirke bortsett fra min tjener, Joseph Smith jr., for han mottar dem likesom Moses. 
 
28:3 Og du skal være lydig mot de ting som jeg skal gi til ham, likesom Aron, og trofast forkynne 
budene og åpenbaringene med kraft og myndighet til kirken. 
 
28:4 Og hvis du noen gang er ledet av Trøsteren til å tale eller undervise, eller til enhver tid når du er 
ledet ved bud til det samme for kirken, kan du gjøre det. 
 
28:5 Men du skal ikke skrive det som bud, men som visdom. 
 
28:6 Og du skal ikke befale ham som er satt over deg og over kirken. 
 
28:7 For jeg har gitt ham nøklene til de mysterier og åpenbaringer som er forseglet inntil jeg utpeker 
en annen i hans sted. 
 
28:8 Og nå, se, jeg sier deg at du skal reise til lamanittene og forkynne mitt evangelium til dem, og 
hvis de lar seg undervise av deg, skal du la min kirke bli opprettet blant dem, og du skal motta 
åpenbaringer, men skriv dem ikke som bud. 
 
28:9 Og nå, se, jeg sier deg at det er ikke åpenbart, og intet menneske vet hvor byen Sion skal 
bygges, men det skal bli gitt senere.  Se, jeg sier deg at den skal ligge på grensen mot lamanittene. 
 
28:10 Du skal ikke forlate dette sted før etter konferansen, og min tjener, Joseph, skal utpekes til å 
presidere over konferansen ved konferansens stemmegivning, og det han sier til deg, skal du tale. 
 
28:11 Og videre skal du ta din bror, Hiram Page, og i enerom fortelle ham at det han har skrevet fra 
denne stenen, ikke er av meg, og at Satan har bedratt ham. 
 
28:12 For se, disse ting er ikke blitt gitt til ham, ei heller skal noen i denne kirke bli gitt noe som strider 
mot kirkens pakter. 
 



28:13 For alle ting må gjøres med orden og med felles samtykke i kirken, ved troens bønn. 
 
28:14 Og du skal hjelpe til med å bringe orden i alle disse ting i overensstemmelse med kirkens pakter 
før du reiser til lamanittene. 
 
28:15 Og det skal tilkjennegis for deg fra den tid du reiser og til den tid du kommer tilbake, hva du skal 
gjøre. 
 
28:16 Og du må opplate din munn og til alle tider forkynne mitt evangelium med fryd.  Amen. 
 

Kapittel 29 
 
Åpenbaring gitt gjennom profetert Joseph Smith i nærvær av seks eldster i Fayette, New York, i 
septernber 1830 (History of the Church 1:111-115).  Denne åpenbaringen ble gitt noen dager før 
konferansen sont begynte den 26. september 1830. 
 
29:1 Lytt til Jesu Kristi røst, deres Forløser, den store jeg er, hvis barmhjertighets arm har sonet for 
deres synder, 
 
29:2 han som vil samle sitt folk, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, ja, alle som 
vil lytte til min røst og ydmyke seg for meg og påkalle meg i mektig bønn. 
 
29:3 Se, sannelig, sannelig sier jeg dere at i denne stund er deres synder tilgitt.  Derfor, motta disse 
ting, men husk at dere ikke må synde mer for at dere ikke skal bli utsatt for farer. 
 
29:4 Sannelig sier jeg dere at dere er utvalgt fra verden til å forkynne mitt evangelium med en gledes 
røst, som med en basuns røst. 
 
29:5 Oppløft deres hjerter og vær glade, for jeg er midt iblant dere, og jeg er deres talsmann hos 
Faderen, og det behager ham å gi dere riket. 
 
29:6 Og som skrevet står:  Hva som helst dere ber om i tro, forenet i bønn, ifølge min befaling, skal 
dere få. 
 
29:7 Og dere er kalt til å gjennomføre innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte hører min røst 
og forherder ikke sine hjerter. 
 
29:8 Derfor er det utgått en beslutning fra Faderen at de skal samles til ett sted i dette land for å 
berede sine hjerter og være beredt i alle ting -- til den dag da trengsel og utslettelse skal sendes over de 
ugudelige. 
 
29:9 For timen er nær, og dagen snart for hånden da jorden er moden, og alle de stolte og de som er 
ugudelige, skal være som halm, og jeg vil brenne dem opp, sier Hærskarenes Herre, så ugudelighet ikke 
skal finnes på jorden, 
 
29:10 for timen er nær, og det som ble uttalt ved mine apostler, må oppfylles, for som de talte, slik skal 
det skje, 
 
29:11 for jeg vil åpenbare meg fra himmelen med kraft og stor herlighet, med alle dens hærskarer, og 
bo i rettferdighet hos menneskene på jorden i tusen år, og de ugudelige skal ikke bestå. 
 
29:12 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, og det er gått ut som en fast beslutning ifølge 
Faderens vilje, at mine apostler, de tolv som var med meg i min tjenestegjerning i Jerusalem, skal stå ved 
min høyre hånd på den dag da jeg kommer i en ildsøyle, ikledd rettferdighetens kjortler, med kroner på 
sine hoder, i herlighet likesom jeg, for å dømme hele Israels hus -- ja, så mange som har elsket meg og 
holdt mine bud -- og ingen andre. 



 
29:13 For en basun skal lyde både lenge og høyt, ja, som på Sinai-fjellet, og hele jorden skal skjelve, og 
de skal komme frem -- ja, de døde som døde i meg -- for å motta en rettferdighets krone og bli kledd 
likesom jeg for å være hos meg, så vi kan være ett. 
 
29:14 Men se, jeg sier dere at før denne store dag kommer, skal solen bli formørket og månen 
forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen, og det skal være store tegn oppe på himmelen og 
nede på jorden, 
 
29:15 og det skal være gråt og jammer blant menneskenes skarer, 
 
29:16 og det skal sendes ut en stor haglstorm for å ødelegge jordens grøde. 
 
29:17 Og det skal skje, på grunn av verdens ugudelighet, at jeg vil ta hevn over de ugudelige fordi de 
ikke vil omvende seg, for mitt vredes beger er fullt, og se, mitt blod skal ikke rense dem hvis de ikke hører 
meg. 
 
29:18 Derfor vil jeg, Gud Herren, sende fluer ut over jordens overflate, og de skal angripe dens 
innbyggere og skal ete deres kjøtt og skal forårsake at det går mark i det, 
 
29:19 og deres tunge skal forstummes så de ikke skal tale imot meg, og deres kjøtt skal falle fra deres 
ben og deres øyne ut av sine huler, 
 
29:20 og det skal skje at skogens dyr og luftens fugler skal fortære dem. 
 
29:21 Og den store og avskyelige kirke, som er hele jordens skjøge, skal nedstyrtes ved fortærende ild 
slik det er uttalt ved profeten Esekiels munn, han som talte om det som ennå ikke har skjedd, men som 
visselig skal skje, like sikkert som jeg lever, for avskyelighet skal ikke råde. 
 
29:22 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, at når de tusen år er omme og menneskene igjen 
begynner å fornekte sin Gud, da vil jeg spare jorden, men bare en kort tid, 
 
29:23 og enden skal komme, og himmelen og jorden skal fortæres og forgå, og det skal bli en ny 
himmel og en ny jord. 
 
29:24 For alt det gamle skal forgå og alt skal bli nytt, ja, himmelen og jorden og alt som i dem er, både 
mennesker og dyr, luftens fugler og havets fisker, 
 
29:25 og ikke ett hår eller støvfnugg skal gå tapt, for de er mine henders gjerninger. 
 
29:26 Men se, sannelig sier jeg dere, før jorden skal forgå, skal Mikael, min erkeengel, blåse i sin 
basun, og da skal alle de døde våkne, for deres graver skal åpnes og de skal komme frem, ja, alle. 
 
29:27 Og de rettferdige skal samles ved min høyre hånd til evig liv, og de ugudelige ved min venstre 
hånd vil jeg skamme meg for å vedkjenne meg overfor Faderen, 
 
29:28 derfor vil jeg si til dem:  Gå bort fra meg, dere forbannede, til den evige ild beredt for djevelen og 
hans engler. 
 
29:29 Og nå, se, jeg sier dere, aldri noen gang har jeg erklært med min egen munn at de skulle vende 
tilbake derfra, for der hvor jeg er, kan de ikke komme, til det har de ingen makt. 
 
29:30 Men husk at alle mine straffedommer er ikke gitt til menneskene, og som ordene er gått ut av min 
munn, slik skal de også oppfylles, så de første skal bli de siste og de siste skal bli de første i alle ting som 
jeg har skapt ved min makts ord, som er min Ånds kraft. 
 



29:31 For ved min Ånds kraft skapte jeg dem, ja, alle ting, både åndelig og timelig -- 
 
29:32 først åndelig, og deretter timelig som er begynnelsen til mitt verk, og videre, først timelig og 
deretter åndelig, som er det siste av mitt verk -- 
 
29:33 som jeg forteller dere for at dere i deres naturlige tilstand skal forstå, men hva meg selv angår, 
har mine gjerninger ingen ende og heller ingen begynnelse, men dere er det gitt for at dere kan forstå, 
fordi dere har bedt meg om det og er forenet. 
 
29:34 Derfor, sannelig sier jeg dere, at for meg er alle ting åndelige, og aldri har jeg noen gang gitt dere 
en lov som var timelig, heller ikke til noe menneske eller til menneskenes barn, heller ikke til Adam, deres 
far, som jeg skapte. 
 
29:35 Se, jeg lot ham få handle etter eget ønske, og jeg ga ham bud, men jeg ga ham ikke noe timelig 
bud, for mine bud er åndelige, de er hverken naturlige eller timelige, hverken kjødelige eller sanselige. 
 
29:36 Og det skjedde at Adam ble fristet av djevelen -- for se, djevelen var før Adam, for han gjorde 
opprør mot meg, og sa:  Gi meg din ære som er min makt, og likeledes førte han en tredjedel av 
himmelens hærskarer bort fra meg på grunn av deres handlefrihet, 
 
29:37 og de ble kastet ned, og slik ble djevelen og hans engler til. 
 
29:38 Og se, det er et sted beredt for dem fra begynnelsen, og dette sted er helvete. 
 
29:39 Og det måtte nødvendigvis være slik at djevelen skulle friste menneskenes barn, ellers kunne de 
ikke ha sin handlefrihet, for hvis de aldri smakte det bitre, kunne de ikke kjenne det søte -- 
 
29:40 derfor skjedde det at djevelen fristet Adam, og han spiste av den forbudte frukt og overtrådte 
budet, hvorved han ble underlagt djevelens vilje fordi han ga etter for fristelse. 
 
29:41 Derfor lot jeg, Gud Herren, ham bli drevet ut av Edens have, bort fra min nærhet på grunn av 
hans overtredelse, derved ble han åndelig død, som er den første død, ja, den samme død som er den 
siste død, som er åndelig, som skal bli uttalt over de ugudelige når jeg skal si:  Gå bort, dere forbannede. 
 
29:42 Men se, jeg sier dere at jeg, Gud Herren, ga til Adam og til hans ætt at de ikke skulle dø den 
timelige død før jeg, Gud Herren, skulle sende ut engler for å forkynne dem omvendelse og forløsning 
ved tro på min Enbårne Sønns navn. 
 
29:43 Og således ga jeg, Gud Herren, mennesket dets prøvetids dager, for at de ved sin naturlige død 
kunne oppstå i udødelighet til evig liv, ja, så mange som ville tro, 
 
29:44 og de som ikke tror, til evig fordømmelse, for de kan ikke bli forløst fra sitt åndelige fall fordi de 
ikke omvender seg, 
 
29:45 for de elsker mørke fremfor lys, og deres gjerninger er onde, og de får sin lønn av den de lyster å 
adlyde. 
 
29:46 Men se, jeg sier dere, at små barn er forløst fra verdens grunnvoll ble lagt ved min Enbårne -- 
 
29:47 derfor kan de ikke synde, for Satan har ikke fått makt til å friste små barn før de begynner å bli 
ansvarlige for meg, 
 
29:48 for det er dem gitt som jeg vil, etter mitt eget behag, så store ting kan kreves av deres fedres 
hender. 
 
29:49 Og videre sier jeg dere:  Har jeg ikke befalt den som har kunnskap, å omvende seg? 



 
29:50 Og han som ingen forståelse har, med ham er det opp til meg å gjøre slik det står skrevet.  Og nå 
forteller jeg dere ikke mer denne gang.  Amen. 
 

Kapittel 30 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i 
Fayette, New York, i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, nmen for Kirkens eldster 
hadde skilt lag (History of the Church 1:115-116).  Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt i tre 
åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter. 
 
30:1 Se, jeg sier deg, David, at du har fryktet mennesker og har ikke stolt på meg for å motta styrke 
slik som du burde. 
 
30:2 Men dine tanker har dvelt mer ved jordiske ting enn ved det som er av meg, din Skaper, og ved 
den tjenestegjerning du er blitt kalt til, og du har ikke gitt akt på min Ånd og på dem som ble satt over deg, 
men er blitt overtalt av dem som jeg ikke har befalt. 
 
30:3 Derfor er du overlatt til deg selv, til å spørre meg og grunne på det du har mottatt. 
 
30:4 Og ditt hjem skal være i din fars hus inntil jeg gir deg videre befalinger.  Og du skal utføre din 
tjenestegjerning -- i kirken, for verden, og i områdene rundt omkring.  Amen. 
 
30:5 Se, jeg sier deg, Peter, at du skal reise sammen med din bror, Oliver, for tiden er kommet da det 
er min vilje at du opplater din munn for å forkynne mitt evangelium, derfor, frykt ikke, men gi akt på de ord 
og råd som din bror skal gi deg. 
 
30:6 Og lid sammen med ham i alle hans lidelser, oppløft alltid ditt hjerte til meg i bønn og tro for hans 
og din utfrielse, for jeg har gitt ham makt til å bygge opp min kirke blant lamanittene. 
 
30:7 Og ingen har jeg utpekt til å være hans rådgiver over ham i kirken, i kirkelige anliggender, bortsett 
fra hans bror Joseph Smith jr. 
 
30:8 Derfor, gi akt på disse ting, og hold mine bud med flid, og du skal bli velsignet med evig liv.  
Amen. 
 
30:9 Se, jeg sier deg, min tjener John, at du fra nå av skal begynne å forkynne mitt evangelium som 
med en basuns røst. 
 
30:10 Og du skal arbeide hos din bror, Philip Burroughs, og i traktene deromkring -- ja, overalt hvor du 
kan bli hørt -- inntil jeg befaler deg å dra derfra. 
 
30:11 Og du skal av hele din sjel arbeide ene og alene for Sion fra nå av, ja, du skal alltid opplate din 
munn for min sak og ikke frykte hva menneskene kan gjøre, for jeg er med deg.  Amen. 
 

Kapittel 31 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830 (History of the 
Church 1:115-117).  Dette skjedde like etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30).  Thomas 
B. Marsh var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirken før denne 
åpenbaringen ble gitt. 
 
31:1 Thomas, min sønn, velsignet er du for din tro på mitt verk. 
 
31:2 Se, du har hatt mange lidelser på grunn av din familie, likevel vil jeg velsigne deg og din familie, 
ja, dine små, og dagen kommer da de vil tro og kjenne sannheten og være ett med deg i min kirke. 



 
31:3 Oppløft ditt hjerte og fryd deg, for timen for din misjon er kommet, og din tunge skal bli løst og du 
skal forkynne godt budskap om stor glede til denne generasjon. 
 
31:4 Du skal kunngjøre de ting som er blitt åpenbart til min tjener, Joseph Smith jr.  Du skal begynne å 
forkynne fra nå av, ja, høste på den marken som allerede er hvit til å brennes. 
 
31:5 Derfor, støt frem med din sigd av hele din sjel, og dine synder er deg forlatt, og mange kornbånd 
skal legges på din rygg, for arbeideren er sin lønn verd.  Derfor skal din familie leve. 
 
31:6 Se, sannelig sier jeg deg, forlat dem bare en liten stund og forkynn mitt ord, og jeg vil berede et 
sted for dem. 
 
31:7 Ja, jeg vil åpne folkets hjerter, og de vil ta imot deg, og jeg vil opprette en menighet ved din hånd, 
 
31:8 og du skal styrke dem og forberede dem til den tid da de skal bli samlet. 
 
31:9 Vær tålmodig i lidelser, spott ikke dem som spotter, styr ditt hus i saktmodighet, og vær 
standhaftig. 
 
31:10 Se, jeg sier deg at du skal være en lege for kirken, men ikke for verden, for de vil ikke ta imot 
deg. 
 
31:11 Gå hvor som helst jeg vil, og det skal bli gitt deg av Trøsteren hva du skal gjøre og hvor du ,kal 
gå. 
 
31:12 Be alltid for at du ikke skal komme i fristelse og miste din lønn. 
 
31:13 Vær trofast inntil enden, og se, jeg er med deg.  Disse ord er ikke av noe menneske, heller ikke 
av mennesker, men av meg -- Jesus Kristus, din Forløser -- ved Faderens vilje.  Amen. 
 

Kapittel 32 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseplt Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830 
(History of the Church 1:118-120).  Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker 
for dem i tilknytning til de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt for dem i Mormons bok.  
Følgelig ble Herren adspurt om han ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til 
indianerstammene i vest.  Åpenbaringen fulgte. 
 
32:1 Og nå, når det gjelder min tjener, Parley P. Pratt, se, jeg sier til ham, at så sant jeg lever, vil jeg at 
han skal forkynne mitt evangelium og lære av meg og være saktmodig og ydmyk av hjertet. 
 
32:2 Og det jeg har utpekt ham til, er at han skal bli med mine tjenere, Oliver Cowdery og Peter 
Whitmer jr., ut i villmarken til lamanittene. 
 
32:3 Og Ziba Peterson skal også bli med dem, og jeg vil selv gå med dem og være midt iblant dem, og 
jeg er deres talsmann hos Faderen, og ikke noe skal få makt over dem. 
 
32:4 Og de skal gi akt på disse ord og ikke påberope seg noen annen åpenbaring, og de skal alltid be 
så jeg kan avdekke det til deres forståelse. 
 
32:5 Og de skal gi akt på disse ord, og ikke vise ringeakt, og jeg vil velsigne dem.  Amen. 
 

Kapittel 33 
 



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York, i 
oktober 1830 (History of the Church 1:126-127).  Da profeten skrev ned denne åpenbaringen, bekreftet 
han at Herren alltid er rede til å undervise dem som flittig søker i tro (History of the Church 1:126. 
 
33:1 Se, jeg sier dere, mine tjenere Ezra og Northrop, åpne deres ører og lytt til Herren deres Guds 
røst, hvis ord er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, sjel 
og ånd, og er en tyder av hjertets tanker og hensikter. 
 
33:2 For sannelig, sannelig sier jeg dere, at dere er kalt til å oppløfte deres røst som med en basuns 
lyd, til å forkynne mitt evangelium for en vrang og fordervet generasjon. 
 
33:3 For se, marken er allerede hvit til innhøstning, og det er den ellevte time og den siste gang jeg 
skal kalle arbeidere til min vingård. 
 
33:4 Og min vingård er blitt fullstendig fordervet, og det er ingen som gjør godt unntatt noen få, og de 
feiler ofte på grunn av prestelist da alles sinn er fordervet. 
 
33:5 Og sannelig, sannelig sier jeg dere, at denne kirke har jeg opprettet og kalt ut av ørkenen. 
 
33:6 Og likeledes vil jeg samle mine utvalgte fra jordens fire hjørner, ja, alle som vil tro på meg og lytte 
til min røst. 
 
33:7 Ja, sannelig, sannelig sier jeg dere at marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, støt frem 
med deres sigd og høst av all deres makt, sinn og styrke. 
 
33:8 Opplat deres munn og den skal bli fylt, og dere skal bli som Nephi i fordums tid som reiste fra 
Jerusalem ut i villmarken. 
 
33:9 Ja, opplat deres munn og spar ikke, og mange kornband skal bli lagt på deres rygger, for se, jeg 
er med dere. 
 
33:10 Ja, opplat deres munn, den skal bli fylt, og dere skal si:  Omvend dere, omvend dere, bered 
Herrens vei og gjør hans stier rette, for himmelens rike er for hånden, 
 
33:11 ja, omvend dere og enhver av dere la seg døpe til sine synders forlatelse, ja, bli døpt med vann, 
og så kommer dåpen med ild og med Den Hellige Ånd. 
 
33:12 Se, sannelig, sannelig sier jeg dere:  Dette er mitt evangelium, og kom ihu at de skal ha tro på 
meg, ellers kan de ikke på noen måte bli frelst, 
 
33:13 og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, ja, på denne klippe er dere bygget, og hvis dere 
fortsetter, skal helvetes porter ikke få makt over dere. 
 
33:14 Og dere skal komme ihu kirkens artikler og pakter, og holde dem. 
 
33:15 Og den som har tro, skal dere bekrefte ved håndspåleggelse i min kirke, og jeg vil skjenke dem 
Den Hellige Ånds gave. 
 
33:16 Og Mormons bok og de hellige skrifter er gitt av meg til deres undervisning, og min Ånds kraft 
levendegjør alle ting. 
 
33:17 Derfor, vær trofaste, be alltid, sørg for at deres lamper er gjort istand og brenner, og ha olje med 
dere så dere kan være rede til Brudgommens komme -- 
 
33:18 for se, sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg kommer hastig.  Slik er det.  Amen. 
 



Kapittel 34 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Orson Pratt i Fayette, New York, den 4. november 
1830 (History of the Church 1:127-128).  Bror Pratt var dengang 19 år gammel.  Han hadde blitt omvendt 
og døpt da han seks uker tidligere for første gang hørte det gjengitte evangelium forkynt av sin eldre bror, 
Parley P. Pratt.  Denne åpenbaringen ble mottatt i Peter Whitmer seniors hjem. 
 
34:1 Min sønn, Orson, lytt og hør og gi akt på det jeg, Gud Herren skal si til deg, ja, Jesus Kristus din 
Forløser, 
 
34:2 verdens lys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke, 
 
34:3 som så har elsket verden at han ga sitt eget liv for at alle dem som ville tro, kunne bli Guds 
sønner.  Derfor er du min sønn, 
 
34:4 og velsignet er du fordi du har trodd. 
 
34:5 Og mer velsignet er du fordi du er kalt av meg til å forkynne mitt evangelium, 
 
34:6 til å oppløfte din røst som med lyden fra en basun, både lenge og høyt og rope omvendelse til en 
vrang og fordervet generasjon og berede Herrens vei for hans annet komme. 
 
34:7 For se, sannelig, sannelig sier jeg deg, tiden er nær for hånden da jeg skal komme i skyen med 
kraft og stor herlighet. 
 
34:8 Og tiden for mitt komme skal være en stor dag, for alle nasjoner skål skjelve. 
 
34:9 Men før denne store dag kommer, skal solen bli formørket og månen forvandles til blod, og 
stjernene skal nekte å gi sitt skinn, og noen skal falle, og store ødeleggelser venter de ugudelige. 
 
34:10 Derfor, oppløft din røst, og spar ikke, for Gud Herren har talt, derfor, profeter, og det skal bli gitt 
ved Den Hellige Ånds kraft. 
 
34:11 Og hvis du er trofast, se, jeg er med deg inntil jeg kommer 
 
34:12 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg kommer hastig.  Jeg er din Herre og din Forløser, og slik er 
det.  Amen. 
 

Kapittel 35 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i eller i nærheten av Fayette, New York, i 
desember 1830 (History of the Church 7:128-131).  I denne tiden var profeten nesten daglig opptatt med 
å oversette Bibelen.  Oversettelsen ble påbegynt så tidlig som i juni 1830, og både Oliver Cowdery og 
John Whitmer hadde arbeidet som skrivere.  Ettersom de nå var blitt kalt til andre oppgaver, ble Sidney 
Rigdon kalt ved guddommelig utvelgelse til å være profetens skriver i dette arbeidet (se vers 20).  Som 
forord til sin opptegnelse om denne åpenbaringen skrev profeten:  I desember kom Sidney Rigdon (fra 
Ohio) for å adspørre Herren, og sammen med ham kom Edward Partridge ... Like etter at disse to 
brødrene var ankommet, talte Herren på denne måte (History of the Church 1:128). 
 
35:1 Lytt til Herren, deres Guds røst -- til Alfa og Omega, begynnelsen og enden, hvis kurs er et evig 
kretsløp -- den samme i dag som i går og til evig tid. 
 
35:2 Jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, som ble korsfestet for verdens synder, ja, for at alle som vil tro 
på mitt navn, kan bli Guds sønner, ja, bli ett i meg likesom jeg er ett i Faderen, og Faderen er ett i meg, 
så vi kan være ett. 
 



35:3 Se, sannelig, sannelig sier jeg til min tjener, Sidney, jeg har betraktet deg og dine gjerninger.  Jeg 
har hørt dine bønner og har beredt deg til et større verk. 
 
35:4 Du er velsignet, for du skal utrette store ting.  Se, du ble sendt ut likesom Johannes, for å berede 
veien for meg og for Elijah som skulle komme, og du visste det ikke. 
 
35:5 Du døpte med vann til omvendelse, men de mottok ikke Den Hellige Ånd. 
 
35:6 Men nå gir jeg deg en befaling at du skal døpe med vann, og de skal motta Den Hellige Ånd ved 
håndspåleggelse likesom apostlene i fordums tid. 
 
35:7 Og det skal skje at et stort verk skal bli utført i landet -- ja, blant hedningefolkene -- for deres 
dårskap og avskyeligheter skal bli åpenbart for alle menneskers øyne. 
 
35:8 For jeg er Gud, og min arm er ikke for kort, og jeg vil vise mirakler, tegn og undere til alle som tror 
på mitt navn. 
 
35:9 Og hver den som i tro ber om det i mitt navn, skal drive ut onde ånder, skal helbrede de syke, 
gjøre at de blinde får sitt syn og de døve sin hørsel, de stumme skal tale og de lamme skal gå. 
 
35:10 Og tiden kommer hastig da store ting skal bli vist til menneskenes barn, 
 
35:11 men uten tro skal ikke noe bli vist unntatt ødeleggelsen av Babylon som har fått alle nasjoner til å 
drikke av sitt horelivs vredes-vin. 
 
35:12 Og det er ingen som gjør godt unntatt dem som er rede til å motta mitt evangeliums fylde som jeg 
har sendt ut til denne generasjon. 
 
35:13 Derfor kaller jeg på det som er svakt i verden, på dem som er ulærde og foraktet, til å treske 
nasjonene ved min Ånds kraft, 
 
35:14 og deres arm skal være min arm, og jeg vil være deres skjold og deres vern, og jeg vil binde 
omkring deres lender, og de skal kjempe iherdig for meg, og deres fiender skal ligge under deres føtter, 
og jeg vil la sverdet falle til deres gavn, og ved min vredes ild vil jeg bevare dem. 
 
35:15 Og evangeliet skal forkynnes for de fattige og saktmodige, og de skal se frem til mitt komme, for 
det er nær for hånden, 
 
35:16 og de skal lære lignelsen om fikentreet, for allerede nå er sommeren nær. 
 
35:17 Og jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph, og i hans svakhet har jeg 
velsignet ham, 
 
35:18 og jeg har gitt ham nøklene til mysteriet av de ting som har vært forseglet, ja, ting som var fra 
verdens grunnvoll ble lagt, og de ting som skal skje fra nå av og frem til tiden for mitt komme, hvis han 
forblir i meg, og hvis ikke, vil jeg sette en annen i hans sted. 
 
35:19 Derfor, våk over ham så hans tro ikke svikter, og det skal bli gitt ved Trøsteren, Den Hellige Ånd, 
som kjenner alle ting. 
 
35:20 Og et bud gir jeg deg at du skal skrive for ham, og skriftene skal bli gitt slik de finnes i mitt eget 
bryst, til frelse for mine egne utvalgte, 
 
35:21 for de vil høre min røst, og skal se meg og skal ikke sove, og skal utholde den dagen da jeg 
kommer, for de skal være renset likesom jeg er ren. 
 



35:22 Og nå sier jeg deg:  Bli hos ham, og han skal reise sammen med deg, forlat ham ikke, og disse 
ting skal visselig bli oppfylt. 
 
35:23 Og når dere ikke er opptatt med å skrive, se, da skal det bli gitt ham å profetere, og du skal 
forkynne mitt evangelium og henvise til de hellige profeter for å bevise hans ord som de skal bli gitt ham. 
 
35:24 Hold alle de bud og pakter dere er bundet til, og jeg vil la himlene ryste til deres gavn, og Satan 
skal skjelve og Sion skal fryde seg på høydene og blomstre, 
 
35:25 og Israel skal bli frelst i min egen beleilige tid, og ved de nøkler som jeg har gitt, skal de bli ledet 
og aldri mer bli forvirret. 
 
35:26 Oppløft deres hjerter og gled dere, for deres forløsning nærmer seg. 
 
35:27 Frykt ikke, lille hjord, riket er deres inntil jeg kommer.  Se, jeg kommer hastig.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 36 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i nærheten av Fayette, New York, i 
desember 1830 (History of the Church 1:131).  (Se forordet til kapittel 35.) Profeten sa at Edward 
Partridge var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn (History of the Church 1:128). 
 
36:1 Så sier Gud Herren, Israels Mektige:  Se, jeg sier til deg, min tjener Edward, at du er velsignet, og 
dine synder er deg forlatt, og du er kalt til å forkynne mitt evangelium som med en basuns røst, 
 
36:2 og jeg vil legge min hånd på deg ved min tjener, Sidney Rigdons hånd, og du skal motta min Ånd, 
Den Hellige Ånd, ja, Trøsteren, som skal lære deg rikets fredelige ting, 
 
36:3 og du skal forkynne det med høy røst og si:  Hosianna, velsignet være Den Aller Høyeste Guds 
navn. 
 
36:4 Og nå, dette kall og bud, som angår alle mennesker, gir jeg deg, 
 
36:5 at alle som kommer til mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. og mottar dette kall og 
bud, skal bli ordinert og sendt ut for å forkynne det evige evangelium for nasjonene, 
 
36:6 idet de roper omvendelse og sier:  La dere frelse fra denne vrange generasjon, og kom ut av 
ilden idet dere til og med hater de klær som er besmittet av kjødet. 
 
36:7 Og dette bud skal bli gitt til min kirkes eldster, at enhver som vil motta det i hjertets oppriktighet, 
kan bli ordinert og sendt ut, ja, slik som jeg har sagt. 
 
36:8 Jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn.  Bind derfor omkring deres lender, og jeg vil plutselig komme til 
mitt tempel.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 37 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i nærheten av Fayette, New York, i desember 
1830 (History of the Church 1:139).  I denne åpenbaringen gis den første befaling om en samling i denne 
evangelieutdeling. 
 
37:1 Se, jeg sier dere at jeg anser det ikke for nødvendig at dere oversetter mer før dere reiser til 
Ohio, og dette på grunn av fienden og til deres eget beste. 
 
37:2 Og igjen sier jeg dere at dere ikke skal reise før dere har forkynt mitt evangelium i dette området 
og har styrket kirken overalt hvor den finnes, og spesielt i Colesville, for se, de ber til meg i stor tro. 



 
37:3 Og videre gir jeg kirken et bud, at jeg anser det for nødvendig at de blir samlet i Ohio og tar imot 
min tjener Oliver Cowdery når han kommer tilbake til dem. 
 
37:4 Se, her er visdom, og la enhver velge selv inntil jeg kommer.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 38 
 
Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Fayette, New York, den 2. januar 1831 (History of the 
Church 1:140-143).  Anledningen var en konferanse i kirken. 
 
38:1 Sa sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, den store JEG Er, Alfa og Omega, begynnelsen og 
enden, den samme som skuet ut over evighetens vide utstrekning og alle himmelens serafiske skarer, før 
verden ble til, 
 
38:2 den samme som kjenner alle ting, for alle ting er synlige for mine øyne. 
 
38:3 Jeg er den samme som talte, og verden ble til, og alle ting ble til ved meg. 
 
38:4 Jeg er den samme som har tatt Enoks Sion opp i min favn, og sannelig sier jeg, ja, alle som har 
trodd på mitt navn, for jeg er Kristus, og i mitt eget navn har jeg i kraft av det blod som jeg har utgytt, 
bønnfalt Faderen for dem. 
 
38:5 Men se, de resterende ugudelige har jeg holdt i mørkets lenker inntil dommen på den store dag 
som skal komme ved jordens ende, 
 
38:6 og slik vil jeg la de ugudelige bli forvart, de som ikke vil høre min røst, men forherder sine hjerter, 
og ve, ve, ve, er deres tilstand. 
 
38:7 Men se, sannelig, sannelig sier jeg dere, at mine øyne hviler på dere.  Jeg er midt iblant dere, og 
dere kan ikke se meg, 
 
38:8 men dagen kommer snart da dere skal se meg og vite at jeg er, for mørkets slør skal snart rives i 
stykker, og den som ikke er renset, skal ikke utholde dagen. 
 
38:9 Derfor, bind omkring deres lender og vær beredt.  Se, riket er deres, og fienden skal ikke seire 
over dere. 
 
38:10 Sannelig sier jeg dere, dere er rene, men ikke alle, og det er ingen andre i hvem jeg har 
velbehag, 
 
38:11 for alt kjød er fordervet for meg, og mørkets makter er utbredt over jorden blant menneskenes 
barn i nærvær av alle himmelens skarer, 
 
38:12 som forårsaker at taushet råder, hele evigheten sørger, og englene venter på den store 
befalingen om å gå ned og slå jorden for å samle ugresset så det kan brennes.  Og se, fienden er forenet. 
 
38:13 Og nå viser jeg dere et mysterium, hva som foregår i hemmelige rom, ja, for å ødelegge dere 
etter en tid, og dere visste det ikke, 
 
38:14 men nå forteller jeg dere det, og dere er velsignet, ikke på grunn av deres ugudelighet og heller 
ikke på grunn av deres vantro hjerter, for sannelig, noen av dere er skyldige for meg, men jeg vil vise 
barmhjertighet for deres svakhet. 
 
38:15 Derfor, vær sterke fra nå av, og frykt ikke, for riket er deres, 
 



38:16 og til deres frelse gir jeg dere et bud, for jeg har hørt deres bønner, og de fattige har beklaget seg 
overfor meg, og de rike har jeg skapt, og alt kjød hører meg til, og jeg gjør ikke forskjell på folk. 
 
38:17 Og jeg har gjort jorden rik, og se, den er min fotskammel, derfor vil jeg igjen stå på den. 
 
38:18 Og jeg har til hensikt å gi dere store rikdommer, til og med et lovet land, et land som flyter av 
melk og honning og som det ikke skal hvile noen forbannelse over når Herren kommer, 
 
38:19 og jeg vil gi det til dere til arveland hvis dere søker det av hele deres hjerte. 
 
38:20 Og dette skal være min pakt med dere:  Dere skal ha det til arveland og til en arv for deres barn til 
evig tid, så lenge jorden står, og dere skal eie det igjen i evigheten, for aldri mer skal det forgå. 
 
38:21 Men sannelig sier jeg dere, at den tid kommer da dere ikke skal ha noen konge eller regent, for 
jeg vil være deres konge og våke over dere. 
 
38:22 Derfor, hør min røst og følg meg, og dere skal være et fritt folk, og dere skal ikke ha andre lover 
enn mine lover når jeg kommer, for jeg er deres lovgiver, og hva kan hindre meg? 
 
38:23 Men sannelig sier jeg dere, undervis hverandre ifølge det embede jeg har utpekt dere til, 
 
38:24 og la enhver akte sin bror som seg selv, og vandre i dyd og hellighet for meg. 
 
38:25 Og igjen sier jeg dere, la enhver akte sin bror som seg selv. 
 
38:26 For hvem iblant dere som har tolv sønner som han alle anser likt og som tjener ham i lydighet, og 
som sier til den ene:  Vær du kledd i kostbare klær og sett deg her, og til den andre:  Vær du kledd i filler, 
og sett deg der, kan betrakte sine sønner og si:  Jeg er rettferdig? 
 
38:27 Se, dette har jeg gitt dere som en lignelse, og den er likesom jeg er.  Jeg sier til dere:  Vær ett, og 
hvis dere ikke er ett, er dere ikke mine. 
 
38:28 Og igjen sier jeg dere at fienden i de hemmelige rom står dere etter livet. 
 
38:29 Dere hører om kriger i fjerne land og dere sier at det snart vil bli store kriger i fjerne land, men 
dere kjenner ikke menneskenes hjerter i deres eget land. 
 
38:30 Jeg forteller dere dette på grunn av deres bønner, derfor, samle visdom i deres bryst for at ikke 
ugudelige mennesker skal åpenbare dette for dere ved sin ugudelighet og på en måte som skal tale i 
deres ører med en høyere røst enn den som skal ryste jorden, men hvis dere er beredt, skal dere ikke 
frykte. 
 
38:31 Og for at dere kan unnslippe fiendens makt og bli samlet for meg som et rettferdig folk uten plett 
og lyte, 
 
38:32 derfor, av den grunn ga jeg dere den befaling at dere skulle reise til Ohio, og der vil jeg gi dere 
min lov, og der skal dere bli begavet med kraft fra det høye, 
 
38:33 og derfra skal enhver som jeg vil, gå ut blant alle nasjoner, og det skal bli fortalt dem hva de skal 
gjøre, for jeg har et stort arbeide i vente, for Israel skal bli frelst, og jeg vil føre dem hvor jeg vil, og ingen 
makt skal hindre meg. 
 
38:34 Og nå gir jeg et bud til kirken i dette området, at bestemte menn blant dem skal utpekes, og de 
skal utpekes ved kirkens stemme, 
 



38:35 de skal se til de fattige og trengende og hjelpe dem, så de ikke skal lide, og sende dem til det 
sted som jeg har befalt dem, 
 
38:36 og dette skal være deres arbeide å forvalte denne kirkes eiendomsanliggender. 
 
38:37 Og de som har gårder som ikke kan selges, må forlate dem eller la dem bli forpaktet bort, som 
det synes dem best. 
 
38:38 Se til at alt blir tatt vare på, og når menneskene blir begavet med kraft fra det høye og sendes ut, 
skal alt dette samles i kirkens skjød. 
 
38:39 Og hvis dere søker de rikdommer som det er Faderens vilje å gi dere, skal dere bli det rikeste av 
alle folk, for dere skal ha evighetens rikdommer, og det må nødvendigvis være slik at det tilfaller meg å gi 
jordens rikdommer, men vokt dere for stolthet for at dere ikke skal bli som nephittene i fordums tid. 
 
38:40 Og igjen sier jeg dere at jeg gir dere en befaling at enhver, både eldste, prest og lærer, men også 
medlem, skal gå frem med all sin kraft, med sine henders arbeide forberede og utføre de ting som jeg har 
befalt. 
 
38:41 Og la deres forkynnelse være en advarselens røst, idet enhver taler til sin neste i mildhet og 
saktmodighet. 
 
38:42 Og gå ut fra de ugudelige.  Frels dere selv.  Vær rene, dere som bærer Herrens kar.  Så skje.  
Amen. 
 

Kapittel 39 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, den 5. januar 1831 
(History of the Church 1:143-145).  James Covill, som hadde vært baptistprest i nærmere 40 år, sluttet en 
pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjennorn 
profeten Joseph. 
 
39:1 Hør, og lytt til røsten fra ham som er fra all evighet til all evighet, den store JEG Er, ja, Jesus 
Kristus, 
 
39:2 verdens lys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke, 
 
39:3 den samme som kom i tidens midte til mitt eget, og mine egne tok ikke mot meg. 
 
39:4 Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft til å bli mine sønner, og likeledes vil jeg gi alle som tar 
imot meg, kraft til å bli mine sønner. 
 
39:5 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, den som mottar mitt evangelium, mottar meg, og den som 
ikke mottar mitt evangelium, mottar ikke meg. 
 
39:6 Og dette er mitt evangelium -- omvendelse og dåp med vann, og så kommer dåpen med ild og 
Den Hellige Ånd, ja, Trøsteren, som åpenbarer alle ting og underviser om rikets fredelige ting. 
 
39:7 Og nå, se, jeg sier deg, min tjener James, jeg har betraktet dine gjerninger, og jeg kjenner deg. 
 
39:8 Og sannelig sier jeg deg, ditt hjerte er nå rettferdig for meg, og se, jeg har latt store velsignelser 
komme over ditt hode, 
 
39:9 men likevel har du opplevd stor sorg, for du har forkastet meg mange ganger på grunn av stolthet 
og verdens bekymringer. 
 



39:10 Men se, tiden for din utfrielse er kommet hvis du vil lytte til min røst som sier til deg:  Stå opp og 
bli døpt og vask bort dine synder idet du påkaller mitt navn, og du skal motta min Ånd og en velsignelse 
så stor som du aldri før har kjent. 
 
39:11 Og hvis du gjør dette, har jeg beredt deg til et større arbeide.  Du skal forkynne mitt evangeliums 
fylde som jeg har sendt ut i disse siste dager, pakten jeg har sendt ut for å vinne tilbake mitt folk som er 
av Israels hus. 
 
39:12 Og det skal skje at kraft skal hvile over deg, du skal ha stor tro, og jeg vil være med deg og 
berede veien for deg. 
 
39:13 Du er kalt til å arbeide i min vingård, til å bygge opp min kirke og til å frembringe Sion så den kan 
fryde seg på høydene og blomstre. 
 
39:14 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, du er ikke kalt til å dra til de østlige deler, men du er kalt til å 
dra til Ohio. 
 
39:15 Og hvis mitt folk vil samles i Ohio, har jeg en velsignelse i vente for dem som ikke er kjent blant 
menneskenes barn, og den skal bli utøst over deres hoder.  Og derfra skal menn dra ut til alle nasjoner. 
 
39:16 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, at folket i Ohio påkaller meg i stor tro og tenker at jeg vil holde 
min tuktende hånd tilbake fra nasjonene, men jeg kan ikke fornekte mitt ord. 
 
39:17 Derfor, anvend all din styrke og kall trofaste arbeidere til min vingård så den kan beskjæres for 
siste gang. 
 
39:18 Og i den grad de omvender seg og tar imot mitt evangeliums fylde og blir helliggjort, vil jeg holde 
min tuktende hånd tilbake. 
 
39:19 Derfor, gå ut, rop med en høy røst og si:  Himmelens rike er nær for hånden, og rop:  Hosianna, 
velsignet være Den Aller Høyeste Guds navn. 
 
39:20 Gå ut, døp med vann og bered veien for mitt åsyn og tiden for mitt komme, 
 
39:21 for tiden er nær, dagen eller timen kjenner ingen, men den skal visselig komme. 
 
39:22 Og han som tar imot disse ting, tar imot meg, og de skal samles hos meg i tid og i evighet. 
 
39:23 Og videre skal det skje at på alle du døper med vann, skal du legge dine "hender, og de skal 
motta Den Hellige Ånds gave og skal `se frem til tegnene på mitt d komme og skal kjenne meg. 
 
39:24 Se, jeg kommer hastig.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 40 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of 
the Church 1:145).  Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten:  "Da James Covill forkastet 
Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon 
følgende åpenbaring" (History of the Church 1:145). 
 
40:1 Se, sannelig sier jeg dere, at min tjener James Covills hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet 
en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord. 
 
40:2 Og han mottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for forfølgelse, samt 
verdens bekymringer, fikk ham til å forkaste ordet. 
 



40:3 Derfor brøt han min pakt, og det er opp til meg å gjøre med ham som det synes meg best.  Amen. 
 

Kapittel 41 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 4. februar 1831 (History of 
the Church 1:146-147).  Kirkens gren i Kirtland var på denne tiden i rask vekst.  Som forord til denne 
åpenbaringen skrev profeten:  "Medlemmene strevde for å gjøre Guds vilje så langt de kjente den, men 
enkelte merkelige oppfatninger og falske ånder hadde sneket seg inn blant dem ... [og] Herren ga 
følgende til Kirken" (History of the Church 1:146-147). 
 
41:1 Lytt og hør, O mitt folk, sier Herren og deres Gud, dere som jeg finner behag i å velsigne med 
den største av alle velsignelser, dere som hører meg.  Og dere som ikke hører meg, men som har bekjent 
mitt navn, vil jeg forbanne med den tyngste av alle forbannelser. 
 
41:2 Lytt, O min kirkes eldster som jeg har kalt, se, jeg gir dere en befaling at dere skal komme 
sammen for å bli enige om mitt ord. 
 
41:3 Og ved troens bønn skal dere motta min lov, så dere kan vite hvordan dere skal styre min kirke 
og gjøre alle ting riktig for meg. 
 
41:4 Og jeg vil råde over dere når jeg kommer, og se, jeg kommer hastig, og dere skal se til at min lov 
blir holdt. 
 
41:5 Den som mottar min lov og holder den, han er min disippel, men den som sier han mottar den og 
ikke holder den, han er ikke min disippel og skal bli utstøtt fra deres midte, 
 
41:6 for det sømmer seg ikke at de ting som tilhører rikets barn, skulle gis til dem som ikke er verdige, 
eller til hunder, eller at perler blir kastet for svin. 
 
41:7 Og videre sømmer det seg at det blir bygget et hus til min tjener, Joseph Smith jr., hvor han kan 
bo og oversette. 
 
41:8 Og videre sømmer det seg at min tjener, Sidney Rigdon, bor som det synes ham best, hvis han 
holder mine bud. 
 
41:9 Og videre, jeg har kalt min tjener, Edward Partridge, og jeg gir en befaling at han skal kalles ved 
kirkens stemme og ordineres til biskop for kirken, han skal forlate sin forretning og benytte all sin tid i 
kirkens tjeneste, 
 
41:10 for å ta hånd om alle ting som skal bli anvist ham i mine lover når jeg skal gi dem. 
 
41:11 Og dette fordi hans hjerte er rent for meg, for han er som Natanael i fordums tid, i ham er det intet 
svik. 
 
41:12 Disse ord er gitt til dere, og de er rene for meg.  Derfor, vær på vakt og se til hvordan dere holder 
dem, for dere skal stå til regnskap for dem på dommens dag.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 42 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. februar 7831 (History of the 
Church 1:148-154).  Den ble mottatt i nærvær av tolv eldster og for å oppfylle et løfte Herren tidligere 
hadde gitt om at "loven" ville bli gitt i Ohio (se kapittel 38:32).  Profeten fastslår at denne åpenbaringen 
"utgjør Kirkens lov" (History of the Church 1:148). 
 
42:1 Lytt, O min kirkes eldster som har forsamlet dere i mitt navn, som er Jesus Kristus, den levende 
Guds Sønn, verdens Frelser, fordi dere tror på mitt navn og holder mine bud. 



 
42:2 Igjen sier jeg til dere:  Lytt og hør, og adlyd den lov som jeg skal gi dere. 
 
42:3 For sannelig sier jeg, ettersom dere har kommet sammen slik jeg befalte dere, og er enige 
angående denne sak og har bedt til Faderen i mitt navn, så skal dere motta. 
 
42:4 Se, sannelig sier jeg dere, jeg gir dere denne første befaling at dere skal gå ut i mitt navn, hver og 
en av dere, unntatt mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon. 
 
42:5 Og jeg gir dem en befaling at de skal gå ut en kort tid, og det skal bli gitt ved Åndens kraft når de 
skal vende tilbake. 
 
42:6 Og dere skal gå ut to og to i mitt navn, og ved min Ånds kraft forkynne mitt evangelium ved at 
dere oppløfter deres røst som med lyden fra en basun og forkynner mitt ord likesom Guds engler. 
 
42:7 Og dere skal gå ut og døpe med vann idet dere sier:  Omvend dere, omvend dere, for himmelens 
rike er for hånden. 
 
42:8 Og fra dette sted skal dere dra ut til de vestlige områder, og i den grad dere finner dem som vil ta 
imot dere, skal dere bygge opp min kirke i hvert område, 
 
42:9 inntil den tid kommer da det skal bli åpenbart til dere fra det høye når byen Det nye Jerusalem 
skal beredes, så dere kan bli samlet til ett og være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 
 
42:10 Og videre sier jeg dere at min tjener, Edward Partridge, skal forbli i det embede jeg har utpekt 
ham til.  Og det skal skje at hvis han begår overtredelse, skal en annen bli utpekt i hans sted.  Slik er det.  
Amen. 
 
42:11 Og videre sier jeg dere at det ikke skal bli gitt noen å gå ut og forkynne mitt evangelium eller 
bygge opp min kirke uten at han er ordinert av en som har myndighet, og som kirken vet har myndighet 
og er blitt behørig ordinert av kirkens ledere. 
 
42:12 Og videre skal denne kirkes eldster, prester og lærere undervise i mitt evangeliums prinsipper 
som er i Bibelen og i Mormons bok, hvor evangeliet finnes i sin fylde. 
 
42:13 Og de skal akte vel på paktene og kirkens artikler og følge dem, og de skal være deres 
lærdommer slik de skal bli veiledet av Ånden. 
 
42:14 Og Ånden skal bli gitt dere ved troens bønn, og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke 
undervise. 
 
42:15 Og alt dette skal dere akte vel på å gjøre slik jeg har befalt dere angående deres undervisning, 
inntil fylden av mine skrifter er gitt. 
 
42:16 Og når dere oppløfter deres røst ved Trøsteren, skal dere tale og profetere som det synes meg 
best, 
 
42:17 for se, Trøsteren vet alle ting og vitner om Faderen og om Sønnen. 
 
42:18 Og nå, se, jeg taler til kirken.  Du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel, skal ikke få tilgivelse 
hverken i denne verden eller i den verden som kommer. 
 
42:19 Og igjen sier jeg:  Du skal ikke slå ihjel, for den som slår ihjel, skal dø. 
 
42:20 Du skal ikke stjele, for den som stjeler og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt. 
 



42:21 Du skal ikke lyve, den som lyver og ikke vil omvende seg, skal bli utstøtt. 
 
42:22 Du skal elske din hustru av hele ditt hjerte og holde deg til henne og ingen annen. 
 
42:23 Og den som ser på en kvinne for å begjære henne, skal fornekte troen og skal ikke ha Ånden, og 
hvis han ikke omvender seg, skal han bli utstøtt. 
 
42:24 Du skal ikke drive hor, for den som driver hor og ikke omvender seg, skal bli utstøtt. 
 
42:25 Men den som har drevet hor og omvender seg av hele sitt hjerte og avstår fra det og ikke gjør det 
mer, skal du tilgi, 
 
42:26 men hvis han gjør det igjen, skal han ikke tilgis, men skal bli utstøtt. 
 
42:27 Du skal ikke tale ondt om din neste eller skade ham på noen måte. 
 
42:28 Du vet at mine lover om disse ting er gitt i mine skrifter; den som synder og ikke omvender seg, 
skal bli utstøtt. 
 
42:29 Dersom du elsker meg, skal du tjene meg og holde alle mine bud. 
 
42:30 Og se, du vil huske de fattige og innvie din eiendom, det du har å dele med dem, til deres 
underhold, med en pakt og med et skjøte som ikke kan oppheves. 
 
42:31 Og når dere deler deres midler med de fattige, gjør dere det mot meg, og de skal legges frem for 
min kirkes biskop og hans rådgivere, to eldster eller høyprester han skal kalle eller har kalt og beskikket til 
dette formål. 
 
42:32 Og det skal skje at etter at de er lagt frem for min kirkes biskop, og etter at han har mottatt disse 
bevisene på innvielsen av eiendom til min kirke så de i overensstemmelse med mine bud ikke kan fratas 
kirken igjen, skal enhver holdes ansvarlig for meg og være en forvalter over sin egen eiendom, eller det 
han har mottatt ved innvielse, så mye som er tilstrekkelig for ham selv og hans familie. 
 
42:33 Og videre, hvis det finnes eiendommer på kirkens hender eller blant enkeltmennesker i den, mer 
enn det som er nødvendig for deres underhold etter denne første innvielse, skal denne overskytende del 
innvies til biskopen, den skal oppbevares og fra tid til annen fordeles blant dem som intet har, slik at 
enhver som har et behov, kan bli rikelig forsynt og motta i henhold til sine behov. 
 
42:34 Derfor skal den overskytende del oppbevares i mitt lagerhus -- for å bli fordelt blant de fattige og 
trengende ettersom det blir bestemt av kirkens høyråd og av biskopen og hans råd - 
 
42:35 og for å kjøpe jord til nytte for kirkens medlemmer, bygge hus for tilbedelse, og bygge opp det 
nye Jerusalem som heretter skal bli åpenbart, 
 
42:36 så min pakts folk kan være samlet til ett på den dag da jeg skal komme til mitt tempel.  Og dette 
gjør jeg for mitt folks frelse. 
 
42:37 Og det skal skje at den som synder og ikke omvender seg, skal utstøtes av kirken og skal ikke få 
tilbake det som han har innviet til de fattige og trengende i min kirke, eller med andre ord, til meg. 
 
42:38 For det dere gjør mot den minste av disse, det gjør dere mot meg. 
 
42:39 For det skal skje at det jeg talte ved mine profeters munn, skal oppfylles, for jeg vil innvie 
rikdommen blant dem som tar imot mitt evangelium blant hedningefolkene, til de fattige av mitt folk som er 
av Israels hus. 
 



42:40 Og videre, du skal ikke være stolt i ditt hjerte, la alle dine klær være enkle, og deres skjønnhet 
skal være skjønnheten ved dine egne henders arbeid. 
 
42:41 Og la alle ting gjøres i renhet for meg. 
 
42:42 Du skal ikke være doven, for den som er doven, skal ikke ete arbeiderens brød eller slite hans 
klær. 
 
42:43 Og de iblant dere som er a syke og ikke har tro til å bli helbredet, men tror, skal pleies med all 
omhu, med urter og mild føde, men ikke ved en fiendes hånd. 
 
42:44 Og kirkens eldster, to eller flere, skal tilkalles, og skal be for dem og legge sine hender på dem i 
mitt navn, og hvis de dør, så dør de i meg, og hvis de lever, så lever de i meg. 
 
42:45 Dere skal leve sammen i kjærlighet så dere gråter over tapet av dem som dør, og særlig over 
dem som ikke har noe håp om en herlig oppstandelse. 
 
42:46 Og det skal skje at de som dør i meg, ikke skal smake døden, for den skal være søt for dem, 
 
42:47 og ve dem som ikke dør i meg, for deres død er bitter. 
 
42:48 Og videre, det skal skje at den som har tro på meg til å bli helbredet og ikke er bestemt til å dø, 
skal bli helbredet. 
 
42:49 Den som har tro til å se, skal se. 
 
42:50 Den som har tro til å høre, skal høre. 
 
42:51 Den lamme som har tro til å løpe, skal løpe. 
 
42:52 Og de som ikke har tro til å gjøre disse ting, men tror på meg, har kraft til å bli mine sønner, og 
hvis de ikke bryter mine lover, skal du bære deres skrøpeligheter. 
 
42:53 Du skal forbli i din stilling som forvalter. 
 
42:54 Du skal ikke ta din brors klær, du skal betale for det du mottar av din bror. 
 
42:55 Og hvis du skaffer deg mer enn du trenger til ditt underhold, skal du gi det til mitt lagerhus så alle 
ting kan gjøres i henhold til det som jeg har sagt. 
 
42:56 Du skal be, og mine skrifter skal bli gitt slik jeg har fastsatt, og de skal oppbevares i sikkerhet. 
 
42:57 Og det er tjenlig at du ikke omtaler dem og ikke underviser i dem før dere har mottatt dem i sin 
helhet. 
 
42:58 Og jeg gir dere et bud at dere da skal undervise i dem til alle mennesker, for de skal bli undervist 
til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. 
 
42:59 Du skal akseptere det du har mottatt, og som er blitt gitt til deg i mine skrifter, som en lov, og det 
skal være min lov som skal styre min kirke. 
 
42:60 Og den som gjør ifølge disse ting, skal bli frelst, men den som ikke gjør det, skal bli fordømt hvis 
han fortsetter slik. 
 
42:61 Hvis du ber, skal du motta åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan kjenne 
mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv. 



 
42:62 Du skal be, og i min egen beleilige tid skal det åpenbares for deg hvor det nye Jerusalem skal 
bygges. 
 
42:63 Og se, det skal skje at mine tjenere skal sendes ut til øst og til vest, til nord og til syd. 
 
42:64 Men la nå også han som reiser mot øst, lære dem som kommer til omvendelse å flykte mot vest, 
og dette på grunn av det som skal komme over jorden og på grunn av hemmelige forbund. 
 
42:65 Se, du skal overholde alle disse ting, og stor skal din lønn være, for dere er det gitt å kjenne rikets 
mysterier, men verden er det ikke gitt å kjenne dem. 
 
42:66 Dere skal overholde lovene som dere har mottatt og være trofaste. 
 
42:67 Og dere skal heretter motta kirkens pakter som skal være tilstrekkelige til å grunnfeste dere, både 
her og i det nye Jerusalem. 
 
42:68 Derfor la den som mangler a visdom, be til meg, og jeg vil gi ham rikelig og ikke bebreide ham. 
 
42:69 Oppløft deres hjerter og fryd dere, for til dere er riket gitt, eller med andre ord, nøklene til kirken.  
Slik er det.  Amen. 
 
42:70 Prestene og lærerne skal ha sin forvaltning likesom medlemmene. 
 
42:71 Og de eldster eller høyprester som er kalt til å bistå biskopen som rådgivere i alle ting, skal motta 
underhold til sine familier fra den eiendom som er innviet til biskopen til de fattiges ve og vel og til de 
andre før nevnte formål, 
 
42:72 eller de skal motta en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester, enten en forvaltning eller noe 
annet som måtte passe bedre slik det blir bestemt av rådgiverne og biskopen. 
 
42:73 Og biskopen skal også motta sitt underhold eller en rettferdig godtgjørelse for alle sine tjenester i 
kirken. 
 
42:74 Se, sannelig sier jeg dere, at hver den som har skilt seg fra sin ektefelle på grunn av hor, eller 
med andre ord, hvis de bekjenner for dere i all hjertets ydmykhet at så er tilfelle, skal dere ikke utelukke 
dem, 
 
42:75 men hvis dere finner ut at noen har forlatt sin ektefelle for å drive hor, og de selv er å bebreide og 
deres ektefelle lever, skal de utelukkes. 
 
42:76 Og videre sier jeg dere at dere skal være årvåkne og forsiktige og undersøke med all omhu, så 
dere ikke tar noen slike inn blant dere hvis de er gift, 
 
42:77 og hvis de ikke er gift, skal de omvende seg fra alle sine synder, ellers skal dere ikke ta imot dem. 
 
42:78 Og videre skal enhver person som tilhører denne Kristi kirke, akte vel på å holde alle kirkens bud 
og pakter. 
 
42:79 Og det skal skje at hvis noen blant dere slår ihjel, skal de overlates til myndighetene og bli 
behandlet i henhold til landets lov, for husk at det er ingen tilgivelse, men det skal bevises ifølge landets 
lov. 
 
42:80 Og hvis en mann eller kvinne driver hor, skal han eller hun fremstilles for to eller flere av kirkens 
eldster, og hvert ord skal stadfestes mot ham eller henne ved to vitner fra kirken, og ikke fra fienden, men 
er det flere enn to vitner desto bedre. 



 
42:81 Men han eller hun skal dømmes ved to vitners utsagn, og eldstene skal legge saken frem for 
kirken, og kirken skal løfte sine hender mot ham eller henne så de kan bli behandlet i henhold til Guds 
lov. 
 
42:82 Og hvis det er mulig, er det nødvendig at biskopen også er tilstede. 
 
42:83 Og således skal dere behandle alle saker som blir lagt frem for dere. 
 
42:84 Og hvis en mann eller kvinne begår ran, skal han eller hun overlates til landets lov. 
 
42:85 Og hvis han eller hun stjeler, skal han eller hun overlates til landets lov. 
 
42:86 Og hvis han eller hun lyver, skal han eller hun overlates til landets lov. 
 
42:87 Og hvis han eller hun begår noen misgjerning, skal han eller hun overlates til loven -- ja, til Guds 
lov. 
 
42:88 Og hvis din bror eller søster synder mot deg, skal du ta det opp med ham eller henne alene, og 
hvis han eller hun tilstår, skal du la deg forsone. 
 
42:89 Og hvis han eller hun ikke tilstår, skal du overlate ham eller henne til kirken, ikke til medlemmene, 
men til eldstene, og dette skal finne sted i et møte, men ikke for verden. 
 
42:90 Og hvis din bror eller søster synder mot mange, skal han eller hun refses i manges påhør. 
 
42:91 Og hvis noen synder åpenlyst, skal han eller hun irettesettes åpenlyst så han eller hun kan 
skamme seg, og hvis han eller hun ikke tilstår, skal han eller hun overlates til Guds lov. 
 
42:92 Og hvis noen synder i lønndom, skal han eller hun irettesettes i lønndom for at han eller hun kan 
få anledning til å tilstå i lønndom for ham eller henne som han eller hun har syndet mot, og for Gud, så 
kirken ikke skal tale nedsettende om ham eller henne. 
 
42:93 Og således skal dere handle i alle ting. 
 

Kapittel 43 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831 (History of the Church 
1:154-156).  På denne tiden ble noen av Kirkens medlemmer forstyrret av folk som fremsatte falske 
påstander og hevdet at de var åpenbarere.  Profeten adspurte Herren og mottok denne meddelelse hvor 
Herren henvender seg til Kirkens eldster.  Første del omhandler spørsmål i forbindelse med Kirkens 
styreform, mens siste del inneholder en advarsel som eldstene skal gi til jordens nasjoner. 
 
43:1 O lytt, min kirkes eldster, og lån øre til de ord som jeg skal tale til dere. 
 
43:2 For se, sannelig, sannelig sier jeg dere at dere har mottatt et bud som en lov i min kirke gjennom 
ham som jeg har utpekt for dere til å motta bud og åpenbaringer fra min hånd. 
 
43:3 Og dette skal dere vite for visst, at det ikke er utpekt noen annen for dere til å motta bud og 
åpenbaringer inntil han blir tatt bort, hvis han forblir i meg. 
 
43:4 Men sannelig, sannelig sier jeg dere at ingen annen skal utpekes til denne gave uten at det skjer 
gjennom ham, for hvis den blir tatt fra ham, skal han ikke ha noen kraft, unntatt til å utpeke en annen i sitt 
sted. 
 



43:5 Og dette skal være en lov for dere, at dere ikke mottar som åpenbaringer eller bud de lærdommer 
som andre kommer med til dere. 
 
43:6 Og dette gir jeg dere for at dere ikke skal bli ført vill, så dere kan vite at de ikke er av meg. 
 
43:7 For sannelig sier jeg dere, at han som er ordinert av meg, skal komme inn gjennom porten og bli 
ordinert som jeg før har fortalt dere, for å undervise i de åpenbaringer dere har mottatt og skal motta 
gjennom ham som jeg har utpekt. 
 
43:8 Og nå, se, jeg gir dere et bud at når dere forsamler dere, skal dere undervise og oppbygge 
hverandre så dere kan vite hvordan dere skal styre og lede min kirke, og hvordan dere skal forholde dere 
til min lov og mine bud som jeg har gitt. 
 
43:9 Og således skal dere bli undervist i min kirkes lov og bli helliggjort ved det som dere har mottatt, 
og dere skal forplikte dere til å gå frem i all hellighet for meg, 
 
43:10 og i den grad dere gjør dette, skal riket dere har mottatt, bli kronet med herlighet.  Men i den grad 
dere ikke gjør dette, skal også det dere har mottatt, tas fra dere. 
 
43:11 Rens ut de misgjerninger som er blant dere og helliggjør dere for meg. 
 
43:12 Og hvis dere ønsker rikets herligheter, velg dere da min tjener Joseph Smith jr.  og opphold ham 
for mitt åsyn ved troens bønn. 
 
43:13 Og igjen sier jeg dere at hvis dere ønsker rikets mysterier, så gi ham mat og klær og alt han 
trenger for å gjøre det arbeide jeg har befalt ham. 
 
43:14 Og hvis dere ikke gjør det, skal han bli hos dem som har mottatt ham, så jeg kan forbeholde meg 
et rent folk. 
 
43:15 Og igjen sier jeg:  Lytt, dere min kirkes eldster, som jeg har utpekt:  Dere er ikke sendt ut for å bli 
undervist, men for å undervise menneskenes barn de ting som jeg har lagt i deres hender ved min Ånds 
kraft. 
 
43:16 Og dere skal bli undervist fra det høye.  Helliggjør dere, og dere skal bli ikledd kraft så dere kan 
gjengi mine ord slik som jeg har talt. 
 
43:17 Lytt, for se, Herrens store dag er nær for hånden. 
 
43:18 For dagen kommer da Herren skal la sin røst høre fra himmelen.  Himlene skal ryste og jorden 
skal skjelve, og Guds basun skal lyde både lenge og høyt og skal si til de sovende nasjoner:  Dere 
hellige, stå opp og lev.  Dere syndere, fortsett å sove inntil jeg kaller igjen. 
 
43:19 Derfor, bind omkring deres lender, så dere ikke blir funnet blant de ugudelige. 
 
43:20 Oppløft deres røst og spar ikke.  Kall nasjonene til omvendelse -- både gammel og ung, både trell 
og fri -- og si:  Bered dere til Herrens store dag. 
 
43:21 For hvis jeg, som er en mann, oppløfter min røst og kaller dere til omvendelse og dere hater meg, 
hva vil dere si når dagen kommer da tordenen skal heve sin røst fra jordens ender og tale til alle levendes 
ører og si:  Omvend dere, og bered dere til Herrens store dag? 
 
43:22 Ja, og videre, når lynet skal fare fra øst til vest og skalla sin røst høre for alle som lever og få det 
til å ringe i ørene på alle som hører, med disse ord:  Omvend dere, for Herrens store dag er kommet? 
 



43:23 Og videre, Herren skal la sin røst høre fra himmelen og si:  Lytt, O jordens nasjoner, og hør 
ordene fra den Gud som skapte dere. 
 
43:24 O jordens nasjoner, hvor ofte ville jeg ikke ha samlet dere likesom en høne samler sine kyllinger 
under sine vinger, men dere ville ikke! 
 
43:25 Hvor ofte har jeg ikke kalt på dere ved mine tjeneres munn og ved englers betjening, og ved min 
egen røst og ved tordens røst og ved lyns røst og ved storms røst og ved jordskjelvs røst og ved store 
haglstormer og ved hungersnøds røst og all slags pest og ved en basuns sterke lyd og ved doms røst, og 
hele dagen lang ved barmhjertighetens røst, og herlighetens og ærens røst og det evige livs rikdommer 
og ville ha frelst dere med en evigvarende frelse, men dere ville ikke! 
 
43:26 Se, dagen er kommet da mitt vredes og min harmes beger er fullt. 
 
43:27 Se, sannelig sier jeg dere, at dette er Herrens deres Guds ord. 
 
43:28 Derfor, arbeid, arbeid i min vingård for siste gang -- for siste gang, kall på jordens innbyggere. 
 
43:29 For i min egen beleilige tid vil jeg komme til jorden med dom, og mitt folk skal bli forløst og skal 
regjere med meg på jorden. 
 
43:30 For det store tusenårsriket som jeg har talt om ved mine tjeneres munn, skal komme. 
 
43:31 For Satan skal bindes, og når han blir løst igjen, skal han bare regjere en kort tid, og så kommer 
jordens ende. 
 
43:32 Og den som lever i rettferdighet, skal bli forvandlet i et øyeblikk, og jorden skal forgå som ved ild. 
 
43:33 Og de ugudelige skal gå bort til uslukkelig ild, og intet menneske på jorden kjenner, eller skal 
noensinne kjenne deres skjebne før de kommer frem for meg til dom. 
 
43:34 Lytt til disse ord.  Se, jeg er Jesus Kristus, verdens Frelser.  Gjem disse ting i deres hjerte, og la 
evighetens andektighet hvile over deres sinn. 
 
43:35 Vær sindige.  Hold alle mine bud.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 44 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio, i slutten av februar 1837 
(History of the Church 1:157).  For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å 
avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år. 
 
44:1 Se, så sier Herren til dere, mine tjenere, jeg anser det for nødvendig at eldstene i min kirke 
sammenkalles fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, ved brev eller på annen måte. 
 
44:2 Og det skal skje at i den grad de er trofaste og utøver tro på meg, vil jeg utøse min Ånd over dem 
på den dag de kommer sammen. 
 
44:3 Og det skal skje at de skal gå ut i områdene rundt omkring og forkynne omvendelse til folket. 
 
44:4 Og mange skal bli omvendt så dere skal få makt til å organisere dere i henhold til menneskets 
lover, 
 
44:5 for at deres fiender ikke skal ha makt over dere, så dere kan være beskyttet på alle måter, så 
dere kan være istand til å holde mine lover, så ethvert bånd hvormed fienden forsøker å ødelegge mitt 
folk, kan bli brutt. 



 
44:6 Se, jeg sier dere at dere må se til de fattige og trengende og hjelpe dem så de kan bli bevart inntil 
alt kan bli gjort i henhold til min lov som dere har mottatt.  Amen. 
 

Kapittel 45 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831 (History of the 
Church 1:158-163).  I de innledende bemerkninger i sin opptegnelse til denne åpenbaringen sier profeten 
at:  på denne tid i kirken ... ble det utgitt ... og satt i omløp ... mange falske rykter ... og tåpelige historier ... 
for å hindre folk i å undersøke eller få tro på dette verk ... rnen til glede for de hellige ... mottok jeg 
følgende åpenbaring (History of the Church 1:158). 
 
45:1 Lytt, O min kirkes folk, til hvem riket er gitt, lytt og lån øre til ham som la jordens grunnvoll, som 
skapte himlene og alle deres hærskarer, og ved hvem alle ting ble til som lever og beveger seg og har en 
tilværelse. 
 
45:2 Og igjen sier jeg:  Lytt til min røst, så dere ikke blir innhentet av døden; i en time dere ikke tenker, 
vil sommeren være forbi, og innhøstningen avsluttet og deres sjeler ikke frelst. 
 
45:3 Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, han som taler deres sak for hans åsyn, 
 
45:4 og sier:  Fader, se, hans lidelser og død, han som ikke syndet og i hvem du hadde velbehag, se, 
din Sønns blod som ble utgytt, blodet til ham du ga, så du selv kunne bli forherliget. 
 
45:5 Derfor, Fader, spar disse mine brødre som tror på mitt navn, så de kan komme til meg og få evig 
liv. 
 
45:6 Lytt, O min kirkes folk, lytt også alle dere eldster og hør min røst mens det heter i dag, og forherd 
ikke deres hjerter, 
 
45:7 for sannelig sier jeg dere, at jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, verdens lys og liv, et 
lys som skinner i mørket, men mørket fatter det ikke. 
 
45:8 Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg.  Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft 
til å utføre mange mirakler og til å bli Guds sønner.  Og til dem som trodde på mitt navn, ga jeg kraft til å 
oppnå evig liv. 
 
45:9 Og slik har jeg sendt min evige pakt til verden for å være et lys for verden, og for å være et 
banner for mitt folk som hedningefolkene kan søke hen til, og for å være et sendebud for mitt åsyn for å 
berede veien for meg. 
 
45:10 Derfor, kom til den, og med hver den som kommer, vil jeg samtale som med menneskene i 
fordums tid, og jeg vil gjøre dere kjent med mine sterke begrunnelser. 
 
45:11 Derfor, lytt alle sammen, og la meg gjøre dere kjent med min visdom, som kommer fra ham dere 
sier er Gud for Enok og hans brødre, 
 
45:12 som ble tatt bort fra jorden og som jeg tok til meg, en by som bevares inntil det skal komme en 
rettferdighetens dag, en dag som alle hellige menn traktet etter, men de fant den ikke på grunn av 
ugudelighet og avskyeligheter, 
 
45:13 og bekjente at de var fremmede og pilegrimer på jorden, 
 
45:14 men de fikk det løfte at de skulle finne den og se den i kjødet. 
 



45:15 Derfor, lytt, og jeg vil samtale med dere, og jeg vil tale til dere og profetere som til menneskene i 
fordums tid. 
 
45:16 Og jeg vil vise det like klart som jeg viste det til mine disipler da jeg sto frem for dem i kjødet, talte 
til dem og sa:  Siden dere har spurt meg om tegnene på mitt komme på den dag da jeg skal komme i min 
herlighet i himmelens skyer for å oppfylle de løfter jeg har gitt til deres fedre, 
 
45:17 for ettersom dere har betraktet deres ånders lange adskillelse fra deres legemer som et 
fangenskap, vil jeg fortelle dere hvordan forløsningens dag skal komme, og også hvordan det adspredte 
Israel skal gjenopprettes. 
 
45:18 Og nå, se dette tempel som er i Jerusalem, som dere kaller Guds hus, og deres fiender sier at 
dette hus aldri skal falle. 
 
45:19 Men sannelig sier jeg dere, at ødeleggelse skal komme over denne generasjon som en tyv om 
natten, og dette folk skal bli ødelagt og adspredt blant alle nasjoner. 
 
45:20 Og dette tempel som dere nå ser, skal brytes ned, så det ikke skal bli sten tilbake på sten. 
 
45:21 Og det skal skje at denne generasjon av jøder ikke skal gå bort før hver eneste ødeleggelse jeg 
har fortalt dere, skal gå i oppfyllelse. 
 
45:22 Dere sier at dere vet at verdens ende kommer, dere sier også dere vet at himlene og jorden skal 
forgå, 
 
45:23 og i dette taler dere sant, for slik er det, men dette som jeg har fortalt dere, skal ikke forgå før alt 
er oppfylt. 
 
45:24 Og dette har jeg fortalt dere om Jerusalem, og når den dag kommer, skal en levning være 
adspredt blant alle nasjoner. 
 
45:25 Men de skal samles igjen, men de skal forbli adspredt inntil hedningefolkenes tider er til ende. 
 
45:26 Og på den dag skal det høres om kriger og rykter om kriger og hele jorden skal være i opprør, og 
menneskenes hjerter skal svikte dem, og de skal si at Kristus drøyer med sitt komme inntil jordens ende. 
 
45:27 Og menneskenes kjærlighet skal bli kold, og ugudelighet skal gripe om seg. 
 
45:28 Og når hedningefolkenes tider er begynt, skal et lys bryte frem blant dem som sitter i mørke, og 
det skal være fylden av mitt evangelium. 
 
45:29 Men de tar ikke imot det, for de ser ikke lyset, og de vender sine hjerter bort fra meg på grunn av 
menneskebud. 
 
45:30 Og i den generasjon skal hedningefolkenes tider være til ende. 
 
45:31 Og det skal være mennesker som lever i den generasjon som ikke skal gå bort før de skal se en 
overveldende plage, for en utslettende sykdom skal gå over landet. 
 
45:32 Men mine disipler skal stå på hellige steder og skal ikke rokkes.  Men blant de ugudelige skal 
mennesker oppløfte sin røst, forbanne Gud og dø. 
 
45:33 Og det skal også være jordskjelv på forskjellige steder, og mange ødeleggelser, likevel vil 
menneskene forherde sine hjerter mot meg, og de vil gripe til sverd, den ene mot den andre, og de vil 
drepe hverandre. 
 



45:34 Og nå, da jeg, Herren, hadde talt disse ord til mine disipler, ble de bekymret. 
 
45:35 Og jeg sa til dem:  Vær ikke bekymret, for når alt dette skjer, da kan dere vite at løftene som er 
gitt dere, skal gå i oppfyllelse. 
 
45:36 Og når lyset begynner å bryte frem, skal det være med dem lik en lignelse jeg vil fortelle dere. 
 
45:37 Dere ser og beskuer fikentrærne, og dere ser dem med deres øyne, og dere sier når de begynner 
å sprette og bladene ennå er sarte at sommeren nå er nær for hånden. 
 
45:38 Slik skal det også være på den dag når de skal se alle disse ting, da skal de vite at timen er nær. 
 
45:39 Og det skal skje at den som frykter meg, skal se frem til når Herrens store dag kommer, ja, også 
til tegnene på Menneskesønnens komme. 
 
45:40 Og de skal se tegn og undere, for de skal vises oppe i himlene og nede på jorden. 
 
45:41 Og de skal se blod og ild og røkskyer. 
 
45:42 Og før Herrens dag kommer, skal solen formørkes og månen forvandles til blod, og stjernene skal 
falle fra himmelen. 
 
45:43 Og levningen skal samles til dette sted, 
 
45:44 og da skal de se etter meg -- og se, jeg vil komme, og de skal se meg i himmelens skyer ikledd 
makt og stor herlighet, med alle de hellige engler -- og den som ikke ser etter meg, skal bli avskåret. 
 
45:45 Men før Herren lar sin arm falle, skal en engel blåse i sin basun, og de hensovede hellige skal 
komme frem for å møte meg i skyen. 
 
45:46 Derfor, hvis dere har hvilt i fred, velsignet er dere, for som dere nå ser meg og vet at jeg er, ja, 
slik skal dere komme til meg, og deres sjeler skal leve, og deres forløsning skal være fullkommen, og de 
hellige skal komme frem fra jordens fire hjørner. 
 
45:47 Da skal Herrens arm falle over nasjonene. 
 
45:48 Og da skal Herren sette sin fot på dette fjell, og det skal kløves i to, og jorden skal skjelve og rave 
frem og tilbake, og himlene skal også ryste. 
 
45:49 Og Herren skal la sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den.  Og jordens nasjoner skal 
sørge, og de som har ledd, skal innse sin dårsKapittel 
 
45:50 Og ulykker skal ramme spotteren, og den som håner, skal fortæres, og de som har traktet etter 
misgjerninger, skal bli hugget ned og kastet i ilden. 
 
45:51 Da skal jødene se på meg og si:  Hva er disse sår i dine hender og i dine føtter? 
 
45:52 Da skal de vite at jeg er Herren, for jeg vil si til dem:  Disse sår er sår jeg fikk i mine venners hus.  
Jeg er han som ble løftet opp.  Jeg er Jesus som ble korsfestet.  Jeg er Guds Sønn. 
 
45:53 Og da skal de gråte på grunn av sine misgjerninger, da skal de jamre seg fordi de forfulgte sin 
konge. 
 
45:54 Og da skal hedningenasjonene bli forløst, og de som ikke kjente noen lov, skal ha del i den første 
oppstandelse, og den skal være utholdelig for dem. 
 



45:55 Og Satan skal bindes så han ikke skal ha noen plass i menneskenes barns hjerter. 
 
45:56 Og på den dag jeg kommer i min herlighet, skal lignelsen oppfylles som jeg fortalte om de ti 
jomfruer. 
 
45:57 For de som er kloke og har mottatt sannheten og har antatt Den Hellige Ånd som sin veileder og 
ikke er blitt ført vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i ilden, men skal utholde 
dagen. 
 
45:58 Og jorden skal bli gitt dem til en arv, og de skal formere seg og bli sterke, og deres barn skal 
vokse opp uten synd til frelse. 
 
45:59 For Herren skal være midt iblant dem, og hans herlighet skal være over dem, og han vil være 
deres konge og deres lovgiver. 
 
45:60 Og nå, se, jeg sier dere, det skal ikke gis dere å vite mer om dette kapittel før Det nye testamente 
er oversatt, og der skal alt dette gjøres kjent, 
 
45:61 av hvilken grunn jeg nå gir dere tillatelse til å oversette det, så dere kan være forberedt på det 
som kommer. 
 
45:62 For sannelig sier jeg dere, at store ting venter dere: 
 
45:63 Dere hører om kriger i fremmede land, men se, jeg sier dere at de er nær, ja, like ved deres dør, 
og om ikke mange år skal dere høre om kriger i deres egne land. 
 
45:64 Derfor har jeg, Herren, sagt:  samle dere ut fra den østlige del av landet, samle dere, dere min 
kirkes eldster; dra til den vestlige del av landet, kall innbyggerne til omvendelse, og i den grad de 
omvender seg, bygg opp menigheter for meg. 
 
45:65 Og med ett hjerte og ett sinn samle deres rikdommer, så dere kan kjøpe en arv som senere skal 
bli anvist dere. 
 
45:66 Og den skal kalles det nye Jerusalem -- et fredens land, en tilfluktsby -- et trygt sted for de hellige 
som tilhører Den Aller Høyeste Gud. 
 
45:67 Og Herrens herlighet skal være der, og redsel for Herren skal også være der, så de ugudelige 
ikke vil komme dit, og det skal kalles Sion. 
 
45:68 Og det skal skje blant de ugudelige at hver den som ikke vil gripe til sverd mot sin neste, må 
flykte til Sion for å være i sikkerhet. 
 
45:69 Og innsamlingen dit skal skje fra hver nasjon under himmelen, og det skal være det eneste folk 
som ikke skal være i krig. 
 
45:70 Og det skal sies blant de ugudelige:  La oss ikke dra opp for å kjempe mot Sion, for Sions 
innbyggere er forferdelige, derfor kan vi ikke holde stand mot dem. 
 
45:71 Og det skal skje at de rettferdige skal samles ut fra alle nasjoner og skal komme til Sion mens de 
synger evige gledessanger. 
 
45:72 Og nå sier jeg dere:  Hold dette for dere selv og la det ikke komme ut til verden før jeg anser det 
for nødvendig, så dere kan utføre dette verk, for folkets og for deres fienders øyne, så de ikke får 
kjennskap til hva dere gjør, før dere har utført det jeg har befalt dere, 
 
45:73 så de, når de får vite det, kan overveie disse ting. 



 
45:74 For når Herren viser seg, skal han være fryktinngytende for dem så de vil bli grepet av frykt og 
skal stå langt borte og skjelve. 
 
45:75 Og alle nasjoner skal frykte av redsel for Herren og for hans krafts velde.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 46 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of 
the Church 1:163-165).  I Kirkens tidligste tid hadde det ikke utviklet seg noe ensartet mønster for 
hvordan gudstjenester skulle ledes.  Imidlertid var det etter hvert blitt alminnelig skikk og bruk at bare 
medlemmer og oppriktige undersøkere fikk være tilstede på nadverdsrnøter og andre sammenkomster i 
Kirken.  I denne åpenbaringen gir Herren uttrykk for sin vilje når det gjelder å forvalte og lede møter. 
 
 
46:1 Lytt, O min kirkes folk, for sannelig sier jeg dere at disse ting ble sagt til dere for deres gavn og 
lærdom. 
 
46:2 Men til tross for de ting som er skrevet, har det alltid vært gitt eldstene i min kirke helt fra 
begynnelsen av -- og skal alltid bli gitt -- å lede alle møter slik de blir ledet og veiledet av Den Hellige Ånd. 
 
46:3 Ikke desto mindre befales dere aldri å vise noen bort fra deres offentlige møter som holdes for 
verden. 
 
46:4 I tillegg befales dere ikke å vise noen som tilhører kirken bort fra deres nadverdsmøter, men hvis 
noen er i overtredelse, la ham ikke ta del før han lar seg forsone. 
 
46:5 Og videre sier jeg dere at dere ikke skal vise noen bort fra deres nadverdsmøter som oppriktig 
søker riket -- dette sier jeg om dem som ikke tilhører kirken. 
 
46:6 Og videre sier jeg til dere om de møter hvor bekreftelser utføres, at hvis det er noen som ikke 
tilhører kirken og som oppriktig søker etter riket, skal dere ikke vise dem bort. 
 
46:7 Men dere befales i alle ting å be til Gud, som gir villig; og det som Ånden vitner for dere, slik vil 
jeg dere skal handle i hjertets hellighet, vandre rettskaffent for meg og overveie deres frelses utgang, idet 
dere utfører alle ting med bønn og takksigelse, så dere ikke blir forført av onde ånder eller av djevlers 
lære eller av menneskebud, for noen er av mennesker og andre av djevler. 
 
46:8 Derfor, vokt dere så dere ikke blir ført vill, og for at dere ikke skal føres vill, søk oppriktig etter de 
beste gaver, idet dere alltid husker hvorfor de er gitt - 
 
46:9 for sannelig sier jeg dere, de er gitt til gavn for dem som elsker meg og holder alle mine bud, 
samt til den som søker å gjøre det, slik at alle kan ha gavn av det, alle som søker eller ber til meg, alle 
som ber, men ikke om et tegn for å tilfredsstille sine lyster. 
 
46:10 Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil dere alltid skal huske, og alltid bevare i deres sinn, hvilke 
gaver som er gitt til kirken. 
 
46:11 For alle har ikke fått enhver gave, fot, det finnes mange gaver, og enhver er gitt en gave ved 
Guds Ånd. 
 
46:12 Til noen gis en og til andre en annen for at alle kan ha nytte av det. 
 
46:13 Til noen er det gitt å vite ved Den Hellige Ånd delt at Jesus Kristus er Guds Sønn og at han ble 
korsfestet for verdens synder. 
 



46:14 Til andre er det gitt å tro på deres ord for at de også kan få evig liv hvis de fortsetter å være 
trofaste. 
 
46:15 Og videre, til noen er det gitt ved Den Hellige Ånd å forstå forskjellige måter å lede på som vil 
være til Herrens behag og ifølge Herrens vilje, avpasset etter hans barmhjertighet og alt etter forholdene 
blant menneskenes barn. 
 
46:16 Og videre er det noen gitt ved Den Hellige Ånd å kunne vite om de forskjellige tilkjennegivelser er 
av Gud slik at Åndens åpenbaringer kan bli gitt for å være til nytte for enhver. 
 
46:17 Og videre, sannelig sier jeg dere, til noen gis visdoms ord ved Guds Ånd. 
 
46:18 Til en annen gis kunnskaps ord for at alle kan lære visdom og få kunnsKapittel 
 
46:19 Og videre, til noen er det gitt å ha tro til å bli helbredet, 
 
46:20 og til andre er det gitt å ha tro til å helbrede. 
 
46:21 Og videre, til noen er det gitt å kunne utføre mirakler, 
 
46:22 og til andre er det gitt å profetere, 
 
46:23 og til andre å kunne skjelne mellom ånder. 
 
46:24 Og videre, til noen er det gitt å kunne tale med tunger. 
 
46:25 Og til andre er det gitt å kunne tolke tunger. 
 
46:26 Og alle disse gaver kommer fra Gud, til gavn for Guds barn. 
 
46:27 Og til kirkens biskop og til dem som Gud skal utpeke og ordinere til å våke over kirken og være 
kirkens eldster, skal det gis å kunne skjelne mellom alle disse gaver for at det ikke skal være noen blant 
dere som gir seg ut for å være av Gud, men likevel ikke er det. 
 
46:28 Og det skal skje at den som ber i Ånd, skal motta i Ånd, 
 
46:29 for at noen kan være gitt å ha alle disse gaver, så det kan være et overhode, slik at det kan 
gavne alle medlemmer. 
 
46:30 Den som ber i Ånden, ber i overensstemmelse med Guds vilje, derfor skjer det som han ber om. 
 
46:31 Og videre sier jeg dere at alle ting, må utføres i Kristi navn, ja, alle ting dere gjør i Ånden. 
 
46:32 Og dere må gi takk til Gud i Ånden for enhver velsignelse dere er velsignet med. 
 
46:33 Og dere må alltid vandre i dyd og hellighet for meg.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 47 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1831 (History of the Church 
1:166).  Inntil denne tid hadde Oliver Cowdrey virket som Kirkens historiker og protokollfører.  John 
Whitmer hadde ikke forsøkt å bli utnevnt som historiker, men da han ble spurt om han ville virke i denne 
stillingen, sa han at han ville adlyde Herrens vilje i saken.  Han hadde allerede vært sekretær for profeten 
og hadde skrevet ned mange av de åpenbaringer som ble mottatt mens de oppholdt seg i og omkring 
Fayette, New York. 
 



47:1 Se, jeg anser det for nødvendig at min tjener John skriver, at han jevnlig fører en historie og 
assisterer deg, min tjener Joseph, med å skrive ned alt som skal bli gitt deg, inntil han blir kalt til andre 
plikter. 
 
47:2 Og videre, sannelig sier jeg deg at han også kan oppløfte sin røst i møter når som helst det er 
påkrevet. 
 
47:3 Og videre sier jeg deg at han skal være ansvarlig for at kirkens opptegnelse og historie blir ført 
kontinuerlig, for Oliver Cowdery har jeg utpekt til et annet embede. 
 
47:4 Derfor, hvis han er trofast, skal det bli gitt ham ved Trøsteren å skrive disse ting.  Slik er det.  
Amen. 
 

Kapittel 48 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 
1:166-167).  Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor 
de hellige kunne slå seg ned.  Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret 
fra den østlige del av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i 
Ohio (se Kapittel 37:1-3; 45:64). 
 
48:1 Det er nødvendig at dere for tiden blir på deres bosteder slik det vil passe best etter deres 
omstendigheter. 
 
48:2 Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere dele med brødrene som kommer fra øst, 
 
48:3 og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjøpe i områdene rundt omkring som det synes 
dem best, for det er nødvendig at de inntil videre har et sted å bo. 
 
48:4 Det er nødvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og på rettferdig vis tjener så mye som 
mulig, så dere med tiden kan bli istand til å kjøpe jord til arv, ja, til byen. 
 
48:5 Stedet skal ennå ikke åpenbares, men etter at deres brødre er kommet fra øst, skal bestemte 
menn utpekes, og de skal bli gitt å kjenne stedet eller det skal åpenbares til dem. 
 
48:6 Og de skal bli utpekt til å kjøpe jordeiendommer og begynne å legge byens grunnvoll, og da skal 
dere begynne å samles med deres familier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og 
slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere 
har mottatt og som dere heretter skal motta.  Og slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 49 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Sidney Rigdon, Parley P. Pratt og Leman Copley i 
Kirtland, Ohio, i mars 1831 (History of the Church 1:167-169).  (Enkelte historiske kilder oppgir at denne 
åpenbaringen ble gitt i mai 1831.) Leman Copley hadde mottatt evangeliet, rnen holdt fremdeles fast ved 
noen av læresetningene til "Shakers" (Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme) som 
han tidligere hadde tilhørt.  Shakerne trodde blant annet at Kristi annet komme allerede hadde funnet 
sted og at han hadde vist seg i en kvinnes, dvs.  i Ann Lees skikkelse.  Dåp med vann ble ikke ansett 
som nødvendig.  Spesielt var det forbudt å spise svinekjøtt, mange spiste ikke kjøtt i det hele tatt, og et liv 
i sølibat ble betraktet som mer høyverdig enn et liv i ektesKapittel I forordet til denne åpenbaringen skrev 
profeten:  "For å få en mer fullstendig forståelse av emnet, adspurte jeg Herren, og mottok følgende" 
(History of the Church 1:167).  Åpenbaringen tilbakeviste noen av shakernes grunnleggende 
oppfatninger.  De brødre som er nevnt ovenfor, tok med seg en kopi av åpenbaringen til shakernes 
menighet (i nærheten av Cleveland, Ohio) og leste den for dem i sin helhet, men den ble avvist. 
 



49:1 Lytt til mitt ord, mine tjenere Sidney, Parley og Leman, for se, sannelig sier jeg dere at jeg gir 
dere en befaling at dere skal gå og forkynne mitt evangelium som dere har mottatt, ja, slik som dere har 
mottatt det, for shakerne. 
 
49:2 Se, jeg sier dere, at de ønsker å kjenne sannheten delvis, men ikke helt, for de er ikke rettferdige 
for meg, og derfor må de omvende seg. 
 
49:3 Derfor sender jeg dere, mine tjenere Sidney og Parley, for å forkynne evangeliet for dem. 
 
49:4 Og min tjener, Leman, skal ordineres til dette arbeidet så han kan samtale med dem, ikke ifølge 
det han har mottatt av dem, men ifølge det som dere, mine tjenere, skal lære ham.  Og hvis han gjør det, 
vil jeg velsigne ham, ellers skal han ikke ha noen fremgang. 
 
49:5 Så sier Herren, for jeg er Gud og har sendt min Enbårne Sønn til verden for å forløse verden og 
har fastsatt at den som tar imot ham, skal bli frelst, men den som ikke tar imot ham, skal bli fordømt, 
 
49:6 og de har gjort med Menneskesønnen som de lystet, og han har tatt sin makt ved sin herlighets 
høyre hånd og regjerer nå i himlene og vil regjere inntil han stiger ned på jorden for å legge alle fiender 
under sine føtter, en tid som er nær for hånden - 
 
49:7 jeg, Gud Herren, har talt det, men timen og dagen kjenner intet menneske, ikke engang englene i 
himmelen, heller ikke skal de vite det før han kommer. 
 
49:8 Derfor vil jeg at alle mennesker skal omvende seg, for alle er under synd unntatt de som jeg har 
forbeholdt meg, hellige menn som dere ikke har kjennskap til. 
 
49:9 Derfor sier jeg dere at jeg har sendt dere min evige pakt, ja, den som var fra begynnelsen. 
 
49:10 Og det som jeg har lovet, har jeg således oppfylt, og jordens nasjoner skal bøye seg for det, og 
hvis de ikke gjør det av seg selv, skal de fornedres, for det som nå er opphøyet av seg selv, skal 
fornedres ved makt. 
 
49:11 Derfor gir jeg dere en befaling at dere skal gå blant dette folk og si til dem slik min apostel som 
het Peter, gjorde i fordums tid. 
 
49:12 Tro på Herrens, Jesu navn, han som var på jorden og skal komme igjen, begynnelsen og enden; 
 
49:13 omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn ifølge det hellige bud, til syndenes forlatelse, 
 
49:14 og hver den som gjør dette, skal motta Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse av kirkens 
eldster. 
 
49:15 Og videre, sannelig sier jeg dere, at den som forbyr ekteskap, er ikke ordinert av Gud, for 
ekteskapet er gitt til mennesket av Gud. 
 
49:16 Derfor er det ifølge loven at han skulle ha en hustru, og de to skal være ett kjød, og alt dette for at 
jorden kan oppfylle sin skapelses mål, 
 
49:17 og at den kan fylles med det antall mennesker som var skapt før verden ble til. 
 
49:18 Og den som forbyr kjøtt og sier at mennesket ikke skal spise det, er ikke ordinert av Gud. 
 
49:19 For se, markens dyr og luftens fugler og det som kommer av jorden, er gitt så mennesket kan 
bruke det til mat og klær og at han kan ha i overflod. 
 
49:20 Men det er ikke meningen at ett menneske skal ha mer enn et annet, derfor ligger verden i synd. 



 
49:21 Og ve det menneske som utgyter blod eller som uten behov sløser med kjøtt. 
 
49:22 Og videre, sannelig sier jeg dere, at Menneskesønnen kommer ikke i en kvinnes skikkelse, heller 
ikke som en mann som streifer omkring på jorden. 
 
49:23 Derfor, far ikke vill, men fortsett i standhaftighet, idet dere ser frem til at himlene skal ryste og 
jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann og at dalene skal heves og fjellene senkes 
og de ujevne steder jevnes, og alt dette når engelen skal blåse i sin basun. 
 
49:24 Men før Herrens store dag kommer, skal Jakob blomstre i villmarken, og lamanittene skal 
blomstre som en rose. 
 
49:25 Sion skal blomstre på høydene og fryde seg på fjellene og skal samles til det sted som jeg har 
utpekt. 
 
49:26 Se, jeg sier dere, gå ut som jeg har befalt dere, omvend dere fra alle deres synder, be og dere 
skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere. 
 
49:27 Se, jeg vil gå foran dere, jeg vil danne baktroppen og være midt iblant dere, og dere skal ikke bli 
til skamme. 
 
49:28 Se, jeg er Jesus Kristus, og jeg kommer hastig.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 50 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 1:170-
173).  Profeten fastslår at noen av eldstene ikke forsto hvordan de forskjellige ånder som finnes på 
jorden, gir seg tilkjenne, og at denne åpenbaringen ble gitt som svar på det spesielle spørsmål han stilte i 
den forbindelse.  Såkalte åndelige fenomener var ikke ualminnelige blant medlemmene, og noen av dem 
hevdet at de mottok syner og åpenbaringer. 
 
50:1 Lytt, O min kirkes eldster, lån øre til den levende Guds røst, og gi akt på de visdomsord som skal 
bli gitt dere ifølge det dere har bedt om og har vært enige om med hensyn til kirken og de ånder som er i 
virksomhet i verden. 
 
50:2 Se, sannelig sier jeg dere at det er mange ånder som er falske ånder som er i virksomhet på 
jorden og bedrar verden. 
 
50:3 Og også Satan har forsøkt å føre dere vill så han kan seire over dere. 
 
50:4 Se, jeg, Herren, har skuet ned på dere og har sett avskyeligheter i den kirke som bekjenner mitt 
navn. 
 
50:5 Men velsignet er de som er trofaste og holder ut, enten i liv eller død, for de skal arve evig liv. 
 
50:6 Men ve dem som er bedragere og hyklere, for så sier Herren, jeg vil føre dem frem til dom. 
 
50:7 Se, sannelig sier jeg dere, det er hyklere blant dere som har villedet noen, hvilket har gitt 
motstanderen makt, men se, disse skal vinnes tilbake, 
 
50:8 men hyklerne skal bli oppdaget og avskåret, enten i liv eller død, det være som jeg vil, og ve dem 
som er avskåret fra min kirke, for de er overvunnet av verden. 
 
50:9 Derfor må enhver vokte seg så han ikke gjør noe som ikke er i sannhet og rettferdighet for mitt 
åsyn. 



 
50:10 Og nå sier Herren ved Ånden til eldstene i sin kirke:  Kom og la oss tale med hverandre så dere 
kan forstå. 
 
50:11 La oss tale med hverandre ansikt til ansikt som et menneske taler med et annet. 
 
50:12 Og når et menneske taler, blir det forstått av et annet menneske fordi han taler som et menneske.  
På samme måte vil jeg, Herren, tale med dere så dere kan forstå. 
 
50:13 Derfor stiller jeg, Herren, dere dette spørsmål:  Hva ble dere ordinert til? 
 
50:14 Til å forkynne mitt evangelium ved Ånden, ja, ved Trøsteren som ble utsendt for å undervise i 
sannheten. 
 
50:15 Og så mottok dere ånder som dere ikke kunne forstå og antok dem for å være av Gud, og er dere 
rettferdiggjort i dette? 
 
50:16 Se, dere skal selv besvare dette spørsmål, likevel vil jeg være barmhjertig mot dere, og den som 
er svak blant dere, skal heretter gjøres sterk. 
 
50:17 Sannelig sier jeg dere, den som er ordinert av meg og blir sendt ut for å forkynne sannhetens ord 
ved Trøsteren i sannhetens Ånd, forkynner han det ved sannhetens Ånd, eller på noen annen måte? 
 
50:18 Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud. 
 
50:19 Og videre, den som mottar sannhetens ord, mottar han det ved sannhetens Ånd, eller på noen 
annen måte? 
 
50:20 Og hvis det skjer på noen annen måte, er det ikke av Gud. 
 
50:21 Derfor, hva er så grunnen til at dere ikke kan innse og forstå at den som mottar ordet ved 
sannhetens Ånd, mottar det slik som sannhetens Ånd taler? 
 
50:22 Derfor, den som taler og den som mottar, forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder 
seg sammen. 
 
50:23 Og det som ikke oppbygger, er ikke av Gud, men er mørke. 
 
50:24 Det som er av Gud, er lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir 
klarere og klarere inntil som ved høylys dag. 
 
50:25 Og videre, sannelig sier jeg dere, og jeg sier det for at dere kan kjenne sannheten, så dere kan 
jage mørket bort fra dere: 
 
50:26 Den som er ordinert av Gud og sendt ut, er utpekt til å være den største, ikke desto mindre er han 
den minste og alles tjener. 
 
50:27 Derfor er han i besittelse av alle ting, for alle ting er ham underlagt både i himmel og på jord, livet 
og lyset, Ånden og kraften, utsendt ved Faderens vilje gjennom hans Sønn, Jesus Kristus. 
 
50:28 Men intet menneske er i besittelse av alle ting uten å være lutret og renset fra all synd. 
 
50:29 Og hvis dere er lutret og renset fra all synd, kan dere be om hva dere vil i Jesu navn, og det skal 
skje. 
 



50:30 Men vit dette, at hva dere enn ber om, skal bli gitt dere, og ettersom dere er utpekt til å være 
ledere, skal åndene være dere lydige. 
 
50:31 Derfor skal det skje at hvis dere ser en ånd gi seg til kjenne, som dere ikke kan forstå, og dere 
ikke mottar denne ånd, da skal dere be til Faderen i Jesu navn, og hvis han ikke bekrefter denne ånd for 
dere, da kan dere vite at den ikke er av Gud. 
 
50:32 Og dere skal bli gitt makt over denne ånd, og dere skal vitne mot denne ånd med høy røst at den 
ikke er av Gud -- 
 
50:33 ikke med spottende anklage for at dere ikke ska overvinnes, ei heller med selvros eller glede for 
at dere ikke derved skal bli grepet av dette. 
 
50:34 Den som mottar av Gud, la ham gi Gud æren for det, og la ham fryde seg over at han av Gud er 
aktet verdig til å motta. 
 
50:35 Og ved å gi akt på og gjøre disse ting som dere har mottatt og som dere heretter skal motta -- og 
riket er gitt dere av Faderen og kraft til å overvinne alle ting som ikke er gitt av ham -- 
 
50:36 og se, sannelig sier jeg dere, velsignet er dere som nå hører disse mine ord fra min tjeners munn, 
for deres synder er dere forlatt. 
 
50:37 La min tjener, Joseph Wakefield, i hvem jeg har velbehag, og min tjener Parley P. Pratt, gå ut 
blant menighetene og styrke dem med formanende ord, 
 
50:38 og likeledes min tjener, John Corrill, eller så mange av mine tjenere som er ordinert til dette kall, 
og la dem arbeide i vingården, og la intet menneske hindre dem i å gjøre det som jeg har utpekt dem til - 
 
50:39 derfor, i dette er ikke min tjener, Edward Partridge, rettferdiggjort, likevel skal han bli tilgitt hvis 
han omvender seg. 
 
50:40 Se, dere er små barn og kan ennå ikke tåle alle ting, dere må vokse i nåde og kunnskap om 
sannheten. 
 
50:41 Frykt ikke, små barn, for dere er mine, og jeg har overvunnet verden, og dere er av dem som min 
Fader har gitt meg. 
 
50:42 Og ingen av dem som min Fader har gitt meg, skal gå fortapt. 
 
50:43 Og Faderen og jeg er ett.  Jeg er i Faderen, og Faderen i meg, og ettersom dere har mottatt meg, 
er dere i meg og jeg i dere. 
 
50:44 Derfor er jeg midt iblant dere, og jeg er den gode hyrde og Israels klippe.  Den som bygger på 
denne klippe, skal aldri falle. 
 
50:45 Og dagen kommer da dere skal høre min røst og se meg og vite at jeg er. 
 
50:46 Våk derfor så dere kan være brede.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 51 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Thompson, Ohio, i mai 1831 (History of the Church 
1:173-174).  På denne tiden begynte de hellige som utvandret fra de østlige delstatene, å komme til Ohio, 
og det ble nødvendig å gjøre endelige forberedelser med hensyn til hvor de skulle slå seg ned.  Da denne 
oppgaven spesielt hørte inn under biskopens embede, søkte biskop Edward Partridge veiledning om 
saken, og profeten adspurte Herren. 



 
51:1 Lytt til meg, sier Herren, din Gud, og jeg vil tale til min tjener, Edward Partridge, og gi ham 
veiledning, for det er nødvendig at han får veiledning i hvordan dette folk skal organiseres. 
 
51:2 For det er nødvendig at de blir organisert i henhold til mine lover, ellers vil de bli avskåret. 
 
51:3 Derfor, la min tjener Edward Partridge og de han har valgt, i hvem jeg har velbehag, gi dette folk 
deres andeler, enhver likt i forhold til sin familie i henhold til sine omstendigheter, sine ønsker og behov. 
 
51:4 Og la min tjener Edward Partridge, når han anviser noen hans andel, gi ham en skrivelse som 
skal sikre ham hans andel, så han får beholde den, ja, denne rett og arv i kirken, inntil han faller i 
overtredelse og ikke anses verdig ved menighetens stemme, ifølge kirkens lover og pakter, til å tilhøre 
kirken. 
 
51:5 Og hvis han faller i overtredelse og ikke aktes verdig til å tilhøre kirken, skal han ikke ha rett til å 
kreve tilbake den del han har innviet til biskopen, til de fattige og trengende i min kirke, derfor skal han 
ikke få gaven tilbake, men skal bare ha krav på den del som er tildelt ham ved skjøte. 
 
51:6 Og således skal alle ting sikres ifølge landets lover. 
 
51:7 Og la det som tilhører dette folk, bli tildelt dette folk. 
 
51:8 Og de penger som blir til overs hos dette folk, la det utpekes en fullmektig for dette folk som skal 
ta vare på pengene og kjøpe mat og klær etter folkets behov. 
 
51:9 Og la enhver handle ærlig og være likestilt blant dette folk og motta likt, så dere kan være ett, slik 
som jeg har befalt dere. 
 
51:10 Og la det som tilhører dette folk, ikke bli tatt og gitt til en annen menighet. 
 
51:11 Derfor, hvis en annen menighet ønsker å motta penger fra denne menighet, la dem betale tilbake 
til denne menighet slik de blir enige om. 
 
51:12 Og dette skal bli gjort gjennom den biskop eller fullmektig som skal utpekes ved menighetens 
stemme. 
 
51:13 Og videre, la biskopen opprette et lagerhus for denne menighet, og la alle ting både av penger og 
mat utover det som trengs for å dekke dette folks behov, oppbevares av biskopen. 
 
51:14 Og la ham også beholde noe til seg selv for å dekke sitt eget og sin families behov så lenge han 
utfører denne oppgaven. 
 
51:15 Og således gir jeg dette folk anledning til å organisere seg ifølge mine lover. 
 
51:16 Og jeg innvier dette landområde til dem en kort tid inntil jeg, Herren, vil sørge for dem på annen 
måte og befale dem å dra herfra, 
 
51:17 og timen og dagen er ikke gitt dem, la dem derfor arbeide her på stedet som om de skulle være 
her i flere år, og det skal tjene dem til deres beste. 
 
51:18 Se, dette skal være et mønster for min tjener, Edward Partridge, og for andre steder, i alle 
menigheter. 
 
51:19 Og den som finnes å være en trofast, rettferdig og klok forvalter, skal gå inn til sin Herres glede 
og skal arve evig liv. 
 



51:20 Sannelig sier jeg dere, jeg er Jesus Kristus.  Jeg kommer hastig og i en time dere ikke tenker.  
Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 52 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 7. juni 1831 
(History of the Church 1:175-179).  En konferanse var blitt avholdt i Kirtland, og den begynte den 3. og 
ble avsluttet den 6. juni.  Under denne konferansen ble de første ordinasjoner til høyprest utført, og 
enkelte tilkjennegivelser av falske og bedragerske ånder ble oppdaget og refset. 
 
52:1 Se, så sier Herren til de eldster han har kalt og utvalgt i disse siste dager ved sin Ånds røst: 
 
52:2 Jeg, Herren, vil tilkjennegi for dere hva jeg vil dere skal gjøre fra nå av og frem til neste 
konferanse, som skal avholdes i Missouri, i det landområde jeg vil innvie til mitt folk som er en levning av 
Jakob, og de som er arvinger ifølge pakten. 
 
52:3 Derfor, sannelig sier jeg dere, la mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, ta fatt på sin 
reise så snart de har gjort forberedelser til reisen til Missouris land og kan forlate sine hjem. 
 
52:4 Og hvis de er trofaste mot meg, skal det gjøres kjent for dem hva de skal gjøre. 
 
52:5 Og hvis de er trofaste, skal også deres alles arveland gjøres kjent for dem. 
 
52:6 Men hvis de ikke er trofaste, skal de bli avskåret, ja, som jeg vil, og som det synes meg best. 
 
52:7 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Lyman Wight, og min tjener, John Corrill, reise 
hurtig, 
 
52:8 og la også min tjener, John Murdock, og min tjener, Hyrum Smith, reise til samme sted, og legge 
veien om Detroit. 
 
52:9 Og la dem reise derfra og forkynne ordet underveis og ikke si noe annet enn det som profeter og 
apostler har skrevet og det som læres dem av Trøsteren gjennom troens bønn. 
 
52:10 La dem dra ut to og to, og la dem forkynne slik i alle forsamlinger underveis, døpe i vann, og ved 
håndspåleggelse ved vannets bredd. 
 
52:11 For så sier Herren:  I hast vil jeg utføre min gjerning i rettferdighet, for de dager kommer da jeg vil 
føre dommen frem til seier. 
 
52:12 Og la min tjener, Lyman Wight, ta seg i vare, for Satan ønsker å sikte ham som agner. 
 
52:13 Og se, den som er trofast, skal bli satt til å råde over meget. 
 
52:14 Og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting, så dere ikke blir ført vill, for Satan er på ferde rundt 
omkring i landet og er iferd med å forføre nasjonene. 
 
52:15 Derfor, den som ber og har en angrende ånd, ham vil jeg motta hvis han adlyder mine 
ordinanser. 
 
52:16 Den som taler med en angrende ånd og bruker et saktmodig og oppbyggende språk, han er av 
Gud hvis han adlyder mine ordinanser. 
 
52:17 Og videre, den som skjelver under min makt, skal gjøres sterk og skal frembringe lovprisningens 
og visdommens frukter i henhold til de åpenbaringer og sannheter jeg har gitt dere. 
 



52:18 Og videre, den som lar seg overvinne og ikke bærer frukt etter dette mønster, er ikke av meg. 
 
52:19 Derfor, etter dette mønster skal dere under enhver omstendighet kjenne åndene under himmelen. 
 
52:20 Og de dager er kommet da menneskene skal få i henhold til sin tro. 
 
52:21 Se, denne befaling er gitt til alle de eldster som jeg har utvalgt. 
 
52:22 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Thomas B. Marsh og min tjener Ezra Thayre også 
dra avgårde til samme sted og forkynne ordet underveis. 
 
52:23 Og videre, la min tjener Isaac Morley og min tjener Ezra Booth også begi seg på reise til samme 
sted og forkynne ordet underveis. 
 
52:24 Og videre, la mine tjenere Edward Partridge og Martin Harris reise sammen med mine tjenere 
Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. 
 
52:25 La mine tjenere David Whitmer og Harvey Whitlock også dra avgårde til samme sted og forkynne 
underveis. 
 
52:26 Og la mine tjenere Parley P. Pratt og Orson Pratt også dra avgårde til samme sted og forkynne 
underveis. 
 
52:27 Og la mine tjenere Solomon Hancock og Simeon Carter også dra avgårde til samme sted og 
forkynne underveis. 
 
52:28 Og la mine tjenere Edson Fuller og Jacob Scott også dra avgårde. 
 
52:29 La mine tjenere Levi W. Hancock og Zebedee Coltrin også dra avgårde. 
 
52:30 La mine tjenere Reynolds Cahoon og Samuel H. Smith også dra avgårde. 
 
52:31 La mine tjenere Wheeler Baldwin og William Carter også dra avgårde. 
 
52:32 Og la mine tjenere Newel Knight og Selah J. Griffin begge bli ordinert og dra avgårde. 
 
52:33 Ja, sannelig sier jeg, la alle disse dra avgårde til samme sted, men følge forskjellige reiseruter.  
Den ene skal ikke bygge på en annens grunnvoll og heller ikke følge i en annens fotspor. 
 
52:34 Den som er trofast, skal bli bevart og velsignet med rike frukter. 
 
52:35 Og videre sier jeg dere:  la mine tjenere Joseph Wakefield og Solomon Humphrey dra avgårde til 
de østlige områder. 
 
52:36 La dem arbeide sammen med sine familier og ikke forkynne noe annet enn det som er av profeter 
og apostler, det de har sett og hørt og med sikkerhet tror, så profetiene kan bli oppfylt. 
 
52:37 På grunn av overtredelse la det som ble gitt til Heman Basset, bli tatt fra ham og bli gitt til 
Simonds Ryder. 
 
52:38 Og videre, sannelig sier jeg dere, la Jared Carter ordineres til prest, og la George James også 
ordineres til prest. 
 
52:39 La de øvrige eldster våke over menighetene og forkynne ordet i områdene rundt omkring og la 
dem arbeide med sine egne hender, så det ikke blir praktisert hverken avgudsdyrkelse eller ugudelighet. 
 



52:40 Og kom ihu, i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende, for den som ikke gjør disse 
ting, er ikke min disippel. 
 
52:41 Og videre, la mine tjenere Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Edward Partridge ta med seg en 
skriftlig anbefaling fra kirken.  Og la det bli skaffet til veie en slik til min tjener Oliver Cowdery. 
 
52:42 Og således, ja, som jeg har sagt, hvis dere er trofaste, skal dere bli samlet så dere kan fryde dere 
i Missouris land, som er deres arveland, men som nå er i deres fienders hender. 
 
52:43 Men se, jeg, Herren, vil bygge byen hastig når tiden er inne, og vil krone de trofaste med glede og 
med fryd. 
 
52:44 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn, og jeg vil løfte dem opp på den ytterste dag.  Slik er det.  
Amen. 
 

Kapittel 53 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert i Kirtland, Ohio, i juni 1831 
(History of the Church 1:179-180).  På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror 
Gilberts arbeide og utnevnelse i Kirken. 
 
53:1 Se, jeg sier deg, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner, og du har påkalt meg for 
at det skulle bli tilkjennegitt for deg av Herren din Gud hva ditt kall og din utvelgelse skulle være i den 
kirke som jeg, Herren, har opprettet i disse siste dager. 
 
53:2 Se, jeg, Herren, som ble korsfestet for verdens synder, gir deg en befaling at du skal forsake 
verden. 
 
53:3 Ikle deg min ordinasjon, ja, til en eldste, for å forkynne tro og omvendelse og syndsforlatelse 
ifølge mitt ord, og motta Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, 
 
53:4 og også for å være en fullmektig for denne kirke på det sted som skal utpekes av biskopen ifølge 
de befalinger som senere skal bli gitt. 
 
53:5 Og videre, sannelig sier jeg deg at du skal reise sammen med mine tjenere Joseph Smith jr. og 
Sidney Rigdon. 
 
53:6 Se, disse er de første ordinanser som du skal motta, og de øvrige skal gjøres kjent på et senere 
tidspunkt i forhold til ditt arbeide i min vingård. 
 
53:7 Og videre vil jeg du skal lære at bare den som holder ut til enden, blir frelst.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 54 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the 
Church 1:180-181).  Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som hadde 
med innvielse av eiendom å gjøre.  Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde 
brutt pakten harr hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra 
Colesville i New York, kunne få en arv.  Ezra Thayre var også innblandet i denne striden.  Som følge av 
dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre 
ham hvordan de skulle forholde seg.  Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen.  (Se 
også kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.) 
 
54:1 Se, så sier Herren -- ja, Alfa og Omega, begynnelsen og enden -- ja, han som ble korsfestet for 
verdens synder: 
 



54:2 Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Newel Knight, at du skal stå fast i det embede jeg 
har utpekt deg til. 
 
54:3 Og hvis dine brødre ønsker å unnslippe sine fiender, la dem omvende seg fra alle sine synder og 
virkelig angre og ydmyke seg for meg. 
 
54:4 Og ettersom de har brutt pakten de sluttet med meg, er den ugyldig og uten virkning. 
 
54:5 Og ve den som bringer denne forargelse, for det hadde vært bedre om han ble senket i havets 
dyp. 
 
54:6 Men velsignet er de som har holdt pakten og fulgt budet, for de skal finne barmhjertighet. 
 
54:7 Derfor, kom dere ut herfra så deres fiender ikke overfaller dere, og dra avgårde og utpek hvem 
dere vil til å være deres leder og til å utbetale penger for dere. 
 
54:8 Og således skal dere reise til områdene i vest, til Missouris land, til lamanittenes grenser. 
 
54:9 Og når dere har fullendt reisen, se, jeg sier dere:  søk dere et utkomme som andre mennesker, 
inntil jeg bereder et sted for dere. 
 
54:10 Og videre, vær tålmodige i trengsel inntil jeg kommer, og se, jeg kommer hastig, og min lønn er 
med meg, og de som har søkt meg tidlig, skal finne hvile for sin sjel.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 55 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Willaim W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History 
of the Church 1:184-186).  Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til 
Kirtland, og profeten søkte opplysninger orn ham av Herren. 
 
55:1 Se, så sier Herren til deg, min tjener William-ja, hele jordens Herre -- du er kalt og utvalgt, og 
etter at du er blitt døpt i vann, og hvis du gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære, skal du få 
forlatelse for dine synder og motta Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, 
 
55:2 og så skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til å være en eldste i denne kirke, til å 
forkynne omvendelse og syndenes forlatelse ved dåp i Jesu Kristi den levende Guds Sønns navn. 
 
55:3 Og enhver som du legger dine hender på, og hvis de er angrende for mitt åsyn, skal du ha kraft til 
å gi Den Hellige Ånd. 
 
55:4 Og videre skal du utpekes til å hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med å trykke, velge ut og skrive 
bøker for kirkens skoler for at også små barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg. 
 
55:5 Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, 
Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så du kan bli bosatt i ditt arveland og utføre dette arbeidet. 
 
55:6 Og videre la også min tjener Joseph Coe reise sammen med dem.  Det øvrige skal gjøres kjent 
senere, ja, som jeg vil.  Amen. 
 

Kapittel 56 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:186-
188).  Ezra Thayre, som var blitt utpekt til å reise til Missouri samrnen med Thomas B. Marsh (se kapittel 
52:22), kunne ikke tafatt på sitt oppdrag da sistnevnte var rede.  Eldste Thayre var ikke ferdig til å dra 
avgårde fordi han hadde engasjert seg i problemene i Thompson, Ohio.  (Se kapittelsammendrag til 
kapittel 54.) Herren besvarte profetens spørsmål om saken ved å gi ham denne åpenbaringen. 



 
56:1 Lytt, O folk, som a bekjenner mitt navn, sier Herren deres Gud, for se, min vrede er opptent mot 
de opprørske, og de skal kjenne min arm og min vrede når hjemsøkelsens og vredens dag kommer over 
nasjonene. 
 
56:2 Og den som ikke vil ta sitt kors opp og følge meg og holde mine bud, skal ikke bli frelst. 
 
56:3 Se, jeg, Herren, befaler, og den som ikke vil adlyde etter at jeg har befalt, men bryter budet, skal 
bli avskåret i min egen beleilige tid. 
 
56:4 Derfor, jeg, Herren, befaler og tilbakekaller som det synes meg best, og alt dette skal legges på 
de opprørskes hoder, sier Herren. 
 
56:5 Derfor tilbakekaller jeg den befaling som ble gitt til mine tjenere, Thomas B. Marsh og Ezra 
Thayre, og gir en ny befaling til min tjener Thomas, at han straks skal begi seg på vei til Missouris land, 
og min tjener Selah J. Griffin skal også reise sammen med ham. 
 
56:6 For se, jeg tilbakekaller den befaling som ble gitt til mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight 
på grunn av den stivnakkethet og opprørskhet som finnes blant mitt folk i Thompson. 
 
56:7 Derfor la min tjener Newel Knight være hos dem, og alle som vil og som er angrende for meg, 
kan dra avgårde og bli ledet av ham til det landområde som jeg har utpekt. 
 
56:8 Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Ezra Thayre må omvende seg fra sin stolthet og 
selviskhet og adlyde den befaling jeg tidligere har gitt ham med hensyn til stedet hvor han bor. 
 
56:9 Og hvis han vil gjøre dette, da det ikke skal bli noen oppdeling av eiendommen, skal han likevel 
bli utpekt til å reise til Missouris land, 
 
56:10 ellers skal han få tilbake pengene han har betalt, skal forlate stedet og skal bli avskåret fra min 
kirke, sier Herren, hærskarenes Gud, 
 
56:11 og selv om himmel og jord forgår, skal disse ord ikke forgå, men skal bli oppfylt. 
 
56:12 Og hvis min tjener Joseph Smith jr. er nødt til å betale pengene, se, da vil jeg, Herren, betale ham 
tilbake i Missouris land, for at de som han skal få dem av, kan bli belønnet i forhold til det de gjør, 
 
56:13 for i forhold til det de gjør, skal de få, ja, endog jord til arv. 
 
56:14 Se, så sier Herren til mitt folk.  Dere har mange ting å gjøre og mye å omvende dere fra, for se, 
deres synder er kommet opp for meg og er ikke tilgitt fordi dere forsøker å gå deres egne veier. 
 
56:15 Og deres hjerter er ikke tilfreds, og dere adlyder ikke sannheten, men finner behag i 
urettferdighet. 
 
56:16 Ve dere rike, som ikke vil gi av deres midler til de fattige, for deres rikdommer vil forderve deres 
sjeler, og slik skal deres klage være på hjemsøkelsens, dommens og vredens dag:  Inn-høstningen er 
forbi, sommeren er til ende, men min sjel er ikke frelst! 
 
56:17 Ve dere fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, hvis ånd ikke er angrende, hvis buk aldri mettes, 
og hvis hender ikke holder seg borte fra andre menneskers gods, hvis øyne er fulle av begjær, og som 
ikke vil arbeide med deres egne hender! 
 
56:18 Men velsignet er de fattige som er rene av hjertet, hvis hjerte er sønderknust og hvis ånd er 
angrende, for de skal se Guds rike komme i kraft og stor herlighet til sin utfrielse, for jordens fedme skal 
være deres. 



 
56:19 For se, Herren skal komme, og hans lønn skal være med ham.  Han skal lønne enhver, og de 
fattige skal fryde seg. 
 
56:20 Og deres avkom skal arve jorden fra generasjon til generasjon evindelig og alltid.  Og nå taler jeg 
ikke mer til dere.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 57 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History 
of the Church 1:189-190).  I overensstemmelse med Herrens befaling (kapittel 52), hadde eldstene reist 
fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og møtt endel motstand.  Etter å ha sett hvilken 
tilstand lamanittene befant seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i 
sin alminnelighet, utbrøt profeten:  "Når skal ørkenen blomstre som en rose?  Når skal Sion bli bygget 
opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?" 
(History of the Church 1:189).  Deretter mottok han denne åpenbaringen. 
 
57:1 Lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, dere som på min befaling har samlet dere i 
dette landområde som er Missouris land -- det landområde jeg har utvalgt og innviet til de helliges 
innsamling. 
 
57:2 Derfor er dette det lovede land, og det sted hvor byen Sion skal ligge. 
 
57:3 Og så sier Herren deres Gud:  Hvis dere vil motta visdom, her er visdom.  Se, det sted som nå 
kalles Independence, er stedets sentrum, og tempeltomten ligger på et jordstykke mot vest ikke langt fra 
rådhuset. 
 
57:4 Derfor, det er visdom at dette landområdet skulle kjøpes av de hellige, og likeså ethvert 
jordstykke som ligger mot vest, helt til grenselinjen som klart skiller mellom jøde og hedning, 
 
57:5 og likeledes ethvert jordstykke som grenser til prærien i den utstrekning mine disipler er istand til 
å kjøpe jord.  Se, dette er visdom, at de kan erverve det til en evig arv. 
 
57:6 Og la min tjener Sidney Gilbert forbli i det embede jeg har utpekt ham til -- til å motta penger, til å 
være en fullmektig for kirken og til å kjøpe jord i alle områdene rundt omkring, så langt det kan gjøres i 
rettferdighet og som visdom tilsier. 
 
57:7 Og la min tjener Edward Partridge forbli i det embede jeg har utpekt ham til, og sammen med 
dem han har utpekt til å hjelpe seg, gi de hellige deres arv slik jeg har befalt. 
 
57:8 Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Sidney Gilbert skal bosette seg på dette sted og 
begynne en forretning hvor han kan selge varer uten å bedra, så han kan få penger til å kjøpe jord til 
gavn for de hellige og skaffe alle ting disiplene trenger, så de kan bosette seg på sin arvelodd. 
 
57:9 Og la likeledes min tjener Sidney Gilbert skaffe seg en bevilling, se, her er visdom, og den som 
leser, la ham forstå, så han også kan sende varer til folket, ja, med hvem han vil som er ansatt i hans 
tjeneste, 
 
57:10 og således sørge for mine hellige, så mitt evangelium kan bli forkynt for dem som sitter i mørke 
og i dødsskyggens dal. 
 
57:11 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William W. Phelps bosette seg på dette sted og 
være kirkens boktrykker. 
 
57:12 Og se, hvis verden mottar hans skrivelser -- se, her er visdom -- skal han skaffe alt han kan 
skaffe i rettferdighet for de helliges gavn. 



 
57:13 Og la min tjener Oliver Cowdery hjelpe ham, ja, slik jeg har befalt, med alle oppgaver jeg skal gi 
ham, med å kopiere, renskrive og velge ut, så alle ting kan være riktige for meg, slik det gjennom ham 
skal bli bekreftet av Ånden. 
 
57:14 Og således skal de som jeg har nevnt, bosette seg med sine familier i Sions land så snart som 
mulig for å gjøre de ting som jeg har sagt. 
 
57:15 Og nå, når det gjelder innsamlingen -- la biskopen og fullmektigen gjøre forberedelser for de 
familier som er blitt befalt å komme til dette sted så snart som mulig, og la dem bosette seg på sin 
arvelodd. 
 
57:16 Og de øvrige, både eldster og medlemmer, skal få flere direktiver senere.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 58 
 
Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 1. august 1831 
(History of the Church 1:190-195).  På den første sabbat etter at profeten og hans følge ankom Jackson 
fylke, Missouri, ble en gudstjeneste avholdt, og to medlemmer ble innlemmet ved dåp.  I løpet av samme 
uke ankom noen medlemmer fra Thompson gren i Colesville, og andre (se Kapittel 54).  Mange var ivrige 
etter å få vite Herrens vilje angående dem på det nye innsamlingsstedet. 
 
58:1 Lytt, O min kirkes eldster, lån øre, til mitt ord og lær av meg hva jeg vil med dere og også med 
dette landområde som jeg har sendt dere til. 
 
58:2 For sannelig sier jeg dere, velsignet er den som holder mine bud, enten i liv eller død, og den 
som er trofast i trengsel, skal få større lønn i himmelens rike. 
 
58:3 Dere kan ikke med deres naturlige øyne i øyeblikket se hvilken plan deres Gud har med det som 
skal komme heretter, og den herlighet som skal følge etter stor trengsel. 
 
58:4 For etter stor trengsel kommer velsignelsene.  Derfor kommer dagen da dere skal bli kronet med 
stor herlighet.  Timen er ikke ennå, men er nær for hånden. 
 
58:5 Husk dette som jeg forteller dere på forhånd, så dere kan a bevare det i deres hjerte og motta det 
som skal følge. 
 
58:6 Se, sannelig sier jeg dere, av denne grunn har jeg sendt dere, for at dere kunne være lydige og 
for at deres hjerter kunne være rede til å bære vitnesbyrd om det som skal komme, 
 
58:7 og også for at dere kunne få æren av å legge grunnvollen til og vitne om det landområde hvor 
Guds Sion skal ligge. 
 
58:8 Og også for at det kunne gjøres istand til gjestebud med fete retter for de fattige, ja, et gjestebud 
med fete retter, med klaret, gammel vin så jorden kan vite at profetenes ord ikke skal forgå, 
 
58:9 ja, et måltid i Herrens hus, godt tilberedt, og dit skal alle nasjoner bli innbudt. 
 
58:10 Først de rike og de lærde, de vise og de edle, 
 
58:11 og deretter kommer min mektige dag da de fattige, de lamme og de blinde og de døve skal 
komme til Lammets bryllup og ta del i Herrens måltid, tilberedt for den store dag som skal komme. 
 
58:12 Se, jeg, Herren, har sagt det. 
 
58:13 Og for at vitnesbyrdet kan gå ut fra Sion, ja, fra Guds arvestads munn, 



 
58:14 ja, av denne grunn har jeg sendt dere hit og har utvalgt min tjener Edward Partridge, og har gitt 
ham en oppgave i dette land. 
 
58:15 Men hvis han ikke omvender seg fra sine synder, som er hjertets vantro og blindhet, må han 
vokte seg så han ikke faller. 
 
58:16 Se, han er gitt en oppgave, og den vil ikke bli gitt igjen. 
 
58:17 Og den som har denne oppgave, er utpekt til å være en dommer i Israel slik det var i fordums 
dager, for å fordele Guds arveland mellom hans barn, 
 
58:18 og for å dømme hans folk ved de rettferdiges vitneprov og ved hjelp av sine rådgivere i henhold til 
rikets lover, som er gitt ved Guds profeter. 
 
58:19 For sannelig sier jeg dere, min lov skal holdes i dette land. 
 
58:20 La ingen tro han er hersker, men la Gud herske over han som dømmer ifølge sin egen vilje, eller 
med andre ord, over ham som gir råd eller sitter på dommersetet. 
 
58:21 La ingen bryte landets lover, for den som holder Guds lover, har intet behov for å bryte landets 
lover. 
 
58:22 Derfor, innordne dere under de myndigheter som er, inntil han regjerer som har rett til å regjere 
og legger alle fiender under sine føtter. 
 
58:23 Se, de lover som dere har mottatt fra min hånd, er kirkens lover, og i dette lys skal dere betrakte 
dem.  Se, her er visdom. 
 
58:24 Og nå, som jeg sa om min tjener Edward Partridge, dette er bostedet for ham og dem han har 
utpekt til sine rådgivere, og også bostedet for ham som jeg har utpekt til å ta vare på mitt lagerhus. 
 
58:25 Derfor, la dem bringe sine familier hit til dette sted etter å ha rådført seg med hverandre og med 
meg. 
 
58:26 For se, det er ikke tjenlig at jeg befaler i alle ting, for den som må befales i alle ting, er en cloven 
og ikke en klok tjener, derfor får han ingen lønn. 
 
58:27 Sannelig sier jeg, menneskene skulle arbeide ivrig for en god sak, og gjøre mange ting av egen 
fri vilje og tilveiebringe mye rettferdighet. 
 
58:28 For de har kraften i seg til å handle som de vil, og hvis menneskene gjør godt, skal de på ingen 
måte miste sin lønn. 
 
58:29 Men den som ikke gjør noe før han blir befalt, og mottar et bud med et tvilende hjerte og er sen til 
å holde det, er fordømt. 
 
58:30 Hvem er jeg, sier Herren, menneskets skaper, som vil holde den uskyldig som ikke holder mine 
bud? 
 
58:31 Hvem er jeg, sier Herren, som har gitt et løfte som ikke er blitt oppfylt? 
 
58:32 Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke, jeg tilbakekaller, og de får ikke velsignelsen. 
 
58:33 Da sier de i sitt hjerte:  Dette er ikke Herrens verk, for hans løfter er ikke oppfylt.  Men ve slike, for 
deres lønn venter dem nedenfra og ikke ovenfra. 



 
58:34 Og nå gir jeg dere videre instrukser om dette landområde. 
 
58:35 Jeg har en vis hensikt med at min tjener Martin Harris skulle være et eksempel for kirken ved å gi 
sine penger til kirkens biskop. 
 
58:36 Og også, dette er en lov for ethvert menneske som kommer til dette landområde for å motta en 
arv, at det skal gjøre med sine penger som loven bestemmer. 
 
58:37 Og det er også visdom i å kjøpe jord i Independence til det sted hvor lagerhuset og trykkeriet skal 
ligge, 
 
58:38 og andre retningslinjer angående min tjener Martin Harris skal bli gitt ham av Ånden så han kan 
motta sin arv som det synes ham best, 
 
58:39 og la ham omvende seg fra sine synder, for han trakter etter verdens ros. 
 
58:40 Og la også min tjener William W. Phelps forbli i det embedet jeg har utpekt ham til og motta sin 
arv på dette sted, 
 
58:41 og han trenger også å omvende seg, for jeg, Herren, er ikke tilfreds med ham, for han søker å 
fremheve seg selv, og er ikke tilstrekkelig ydmyk for meg. 
 
58:42 Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu. 
 
58:43 Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder -- se, han vil bekjenne 
dem og avstå fra dem. 
 
58:44 Og nå, sannelig sier jeg om de øvrige av min kirkes eldster -- tiden er ennå ikke kommet, og det 
vil gå mange år før de mottar sin arv på dette sted, med mindre de søker den gjennom troens bønn, kun 
slik det blir anvist dem av Herren. 
 
58:45 For se, de skal drive folket sammen fra jordens ender. 
 
58:46 Derfor, samle dere, og de som ikke er utpekt til å bli på dette sted, la dem forkynne evangeliet i 
områdene rundt omkring og deretter vende tilbake til sine hjem. 
 
58:47 La dem forkynne underveis og bære vitnesbyrd om sannheten på alle steder, og kalle på de rike, 
høy og lav, og de fattige til å omvende seg. 
 
58:48 Og la dem opprette menigheter hvis jordens innbyggere vil omvende seg. 
 
58:49 Og la det utpekes en fullmektig ved kirkens stemme for menigheten i Ohio, og han skal motta 
penger for å kjøpe landområder i Sion. 
 
58:50 Og jeg gir til min tjener Sidney Rigdon en befaling at han skal gi en skriftlig beskrivelse av Sions 
land og redegjøre for Guds vilje slik det skal bli tilkjennegitt for ham ved Ånden. 
 
58:51 Og et brev og en tegningsliste skal fremlegges i alle menighetene for å skaffe penger som skal 
overlates til biskopen selv eller hans fullmektig -- slik han synes best eller som han foreskriver -- til 
innkjøp av jord til arv for Guds barn. 
 
58:52 For se, sannelig sier jeg dere, Herren vil at disiplene og menneskenes barn skal åpne sine hjerter 
så de kan kjøpe hele dette landområde så snart tiden tillater det. 
 



58:53 Se, her er visdom.  La dem gjøre dette, ellers får de ingen arv uten at det skjer ved 
blodsutgytelse. 
 
58:54 Og videre, etter hvert som det kjøpes jord, 1a det da også bli sendt til dette landområde alle slags 
arbeidere som kan arbeide for Guds hellige. 
 
58:55 La alle disse ting skje med orden, og la biskopen eller kirkens fullmektig fra tid til annen 
bekjentgjøre hvilke privilegier som gjelder i dette landområde. 
 
58:56 Og la ikke innsamlingsarbeidet skje i hast eller ved flukt, men la det skje etter råd fra kirkens 
eldster på konferansene ifølge den kunnskap de mottar fra tid til annen. 
 
58:57 Og la min tjener Sidney Rigdon hellige og innvie dette sted og tempeltomten til Herren. 
 
58:58 Og la det bli sammenkalt til et konferansemøte, og la deretter mine tjenere Sidney Rigdon og 
Joseph Smith jr. reise tilbake sammen med Oliver Cowdery for å fullføre det gjenstående arbeide jeg har 
pålagt dem i deres eget landområde, og det som gjenstår ifølge det konferansene bestemmer. 
 
58:59 Og la ingen vende tilbake fra dette sted uten at han underveis bærer vitnesbyrd om det han vet 
og med sikkerhet tror. 
 
58:60 La det som ble gitt til Ziba Peterson bli fratatt ham, men la ham få beholde sitt medlemskap i 
kirken og arbeide med sine egne hender sammen med brødrene inntil han er tilstrekkelig refset for alle 
sine synder, for han bekjenner dem ikke, men forsøker å skjule dem. 
 
58:61 La de øvrige eldster i denne kirke som kommer til dette sted -- noen av dem er overmåte rikt 
velsignet -- også avholde en konferanse på dette sted. 
 
58:62 Og la min tjener Edward Partridge lede den konferansen som skal avholdes av dem. 
 
58:63 Og la dem også vende tilbake, forkynne evangeliet underveis, og bære vitnesbyrd om det som er 
blitt åpenbart til dem. 
 
58:64 For sannelig, røsten må utgå fra dette sted til hele verden, til jordens ytterste deler, evangeliet må 
bli forkynt for enhver skapning, med tegn som følger dem som tror. 
 
58:65 Og se, Menneskesønnen kommer.  Amen. 
 

Kapittel 59 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831 
(History of the Church 1:196-201).  Før nedtegnelsen av denne åpenbaringen gir profeten en beskrivelse 
av Sions land hvor folket da var forsamlet.  Landområdet ble innviet slik Herren hadde befalt, og likeledes 
tomten hvor det fremtidige tempel skulle ligge.  Herren gir disse bud spesielt til de hellige i Sion. 
 
59:1 Se, velsignet er de, sier Herren, som er kommet opp til dette land med øyet fullt og helt vendt mot 
min ære, i overensstemmelse med mine befalinger. 
 
59:2 For de som lever, skal arve jorden, og de som dør, skal hvile fra sitt arbeide, og deres gjerninger 
skal følge dem, og de skal motta en krone i min Faders boliger som jeg har beredt for dem. 
 
59:3 Ja, velsignet er de hvis føtter står på Sions land og som har vært lydige mot mitt evangelium, for 
de skal motta jordens gode ting som lønn, og den skal gi sin grøde i rikt monn. 
 
59:4 Og de skal også bli kronet med velsignelser fra det høye, ja, og ikke med få bud, og med 
åpenbaringer når tiden er inne, de som er trofaste og flittige for meg. 



 
59:5 Derfor gir jeg dem et bud som sier:  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din 
makt, sinn og styrke, og i Jesu Kristi navn skal du tjene ham. 
 
59:6 Du skal elske din neste som deg selv.  Du skal ikke stjele, heller ikke drive hor eller slå ihjel eller 
gjøre noe lignende. 
 
59:7 Du skal takke Herren din Gud i alle ting. 
 
59:8 Du skal gi Herren din Gud et offer i rettferdighet, ja, et sønderknust hjerte og en angrende ånd. 
 
59:9 Og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og 
ofre dine sakramenter på min, hellige dag, 
 
59:10 for sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt 
til Den Aller Høyeste. 
 
59:11 Ikke desto mindre skal dine løfter bli gitt i rettferdighet alle dager og til alle tider. 
 
59:12 Men husk at på denne Herrens dag skal du ofre dine gaver og dine sakramenter til Den Aller 
Høyeste og bekjenne dine synder for dine brødre og for Herren. 
 
59:13 Og på denne dag skal du ikke gjøre noen andre ting enn å tilberede din mat i hjertets ydmykhet 
og i all enkelhet for at din faste kan være fullkommen, eller med andre ord, for at din glede kan være 
fullkommen. 
 
59:14 Sannelig, dette er faste og bønn, eller med andre ord, glede og bønn. 
 
59:15 Og i den grad dere gjør dette med takksigelse, med glade hjerter og blidt åsyn -- ikke med mye 
latter, for det er synd -- men med et frydefullt hjerte og blidt åsyn - 
 
59:16 sannelig sier jeg, at i den grad dere gjør dette, skal jordens fylde være deres, dyrene på marken, 
fuglene i luften og det som ferdes i trærne og beveger seg på jorden, 
 
59:17 ja, urtene og de gode ting som kommer av jorden, enten til mat eller klær, til hus eller låve, til 
frukthaver, haver eller vingårder, 
 
59:18 ja, alt som kommer av jorden i sin egen årstid, er skapt for å være til gavn for mennesket og for å 
brukes av mennesket -- både for å behage øyet og glede hjertet, 
 
59:19 ja, til mat og klær, til smak og lukt, til å styrke legemet og opplive sjelen. 
 
59:20 Og det behager Gud at han har gitt alt dette til mennesket; for i denne hensikt ble de skapt, for å 
brukes med måte, ikke med overdådighet og heller ikke ved tvang. 
 
59:21 Og ved intet krenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent, enn mot dem 
som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting og ikke holder hans bud. 
 
59:22 Se, dette er i henhold til loven og profetene, besvær meg derfor ikke mer med denne sak. 
 
59:23 Men lær at den som gjør rettferdige gjerninger, skal få sin lønn, ja, fred i denne verden og evig liv 
i den kommende verden. 
 
59:24 Jeg, Herren, har talt det, og Ånden bærer vitnesbyrd om det.  Amen. 
 

Kapittel 60 



 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 8. august 1831 (History of 
the Church 1:201-202).  Foranledningen var at noen av eldstene som var utpekt til å reise tilbake til de 
østlige deler av landet, ønsket å vite hvordan de skulle forholde seg, hvilken reiserute de skulle følge og 
hvilken reisemåte de skulle benytte. 
 
60:1 Se, så sier Herren til sin kirkes eldster som i hast skal vende tilbake til den del av landet de kom 
fra.  Se, det behager meg at dere er kommet hit opp. 
 
60:2 Men i noen har jeg ikke behag, for de vil ikke åpne sin munn, men på grunn av menneskefrykt 
skjuler de det talent som jeg har gitt dem.  Ve slike, for min vrede er opptent mot dem. 
 
60:3 Og det skal skje at hvis de ikke er mer trofaste mot meg, skal også det de har, bli tatt fra dem. 
 
60:4 For jeg, Herren, hersker i himmelen oventil og blant jordens hærstyrker, og på den dag jeg skal 
samle mine juveler, skal alle mennesker vite hvordan Guds kraft tilkjennegis. 
 
60:5 Men sannelig, jeg vil tale til dere om deres reise til det sted dere kom fra.  La et fartøy bygges 
eller kjøpes ettersom dere synes best, det spiller ingen rolle for meg, og reis i hast til det sted som kalles 
St. Louis. 
 
60:6 Og derfra skal mine tjenere -- Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery -- reise til 
Cincinnati. 
 
60:7 Og la dem på dette sted oppløfte sin røst og forkynne mitt ord med høy stemme, uten vrede eller 
tvil, og løfte hellige hender over dem.  For jeg kan gjøre dere hellige, og deres synder er dere tilgitt. 
 
60:8 Og la de øvrige reise fra St. Louis to og to, og forkynne ordet i de ugudeliges forsamlinger -- men 
ikke i hast -- inntil de vender tilbake til de menigheter de kom fra. 
 
60:9 Og alt dette til menighetenes beste, for i denne hensikt har jeg sendt dem. 
 
60:10 Og la min tjener Edward Partridge overlate en del av de pengene jeg har gitt ham, til mine eldster 
som er befalt å vende tilbake, 
 
60:11 og la den som kan, betale tilbake til fullmektigen, men av den som ikke kan, forlanges det ikke. 
 
60:12 Og nå taler jeg om de øvrige som skal komme til dette landområde. 
 
60:13 Se, de er blitt sendt for å forkynne mitt evangelium i de ugudeliges forsamlinger, derfor gir jeg 
dem et bud som sier:  Du skal ikke sløse med din tid, heller ikke skal du begrave ditt talent så det ikke blir 
kjent. 
 
60:14 Og etter at du er kommet opp til Sions land og har forkynt mitt ord, skal du straks vende tilbake 
og forkynne mitt ord i de ugudeliges forsamlinger, ikke i hast, og heller ikke i vrede eller med strid. 
 
60:15 Og ryst støvet av dine føtter mot dem som ikke tar imot deg -- ikke i deres nærvær for at du ikke 
skal provosere dem, men i lønndom.  Og tvett dine føtter som et vitnesbyrd mot dem på dommens dag. 
 
60:16 Se, dette er tilstrekkelig for dere, og slik er hans vilje som har sendt dere. 
 
60:17 Og ved min tjener Joseph Smith juniors munn skal Sidney Rigdon og Oliver Cowdery få beskjed.  
Resten følger senere.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 61 
 



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith på bredden av elven Missouri ved McIlwaines Bend, den 
12. august 1831 (History of the Church 1:202-205).  På tilbakeveien til Kirtland hadde profeten og ti 
eldster reist nedover elven Missouri i kanoer.  I å reisens tredje dag opplevde de mange farer.  I et syn 
ved høylys da,, så eldste William W. Phelps ødeleggeren fare med kraft over vannets overflate. 
 
61:1 Se, og lytt til hans røst som har all makt, som er fra evighet til evighet, ja, Alfa og Omega, 
begynnelsen og enden. 
 
61:2 Se, sannelig, så sier Herren til dere, O min kirkes eldster, som er forsamlet på dette sted og hvis 
synder nå er dere tilgitt, for jeg, Herren, tilgir synder og er barmhjertig mot dem som bekjenner sine 
synder med ydmykt hjerte, 
 
61:3 men sannelig sier jeg dere at det er ikke nødvendig for hele denne gruppen av mine eldster å 
reise i all hast på vannene mens innbyggerne på begge sider går til grunne i vantro. 
 
61:4 Likevel tillot jeg det for at dere kunne bære vitnesbyrd.  Se, det er mange farer på vannene, og 
særlig heretter, 
 
61:5 for jeg, Herren, har i min vrede fastsatt at mange utryddelser vil finne sted på vannene, ja, og 
særlig på disse vann. 
 
61:6 Likevel, alt kjød er i min hånd, og den som er trofast blant dere, skal ikke omkomme på vannene. 
 
61:7 Derfor er det nødvendig at min tjener Sidney Gilbert og min tjener William W. Phelps skynder seg 
med sin oppgave og misjon. 
 
61:8 Likevel kunne jeg ikke la dere skille lag før dere var blitt refset for alle deres synder, så dere 
kunne være ett og ikke omkomme i ugudelighet, 
 
61:9 men nå, sannelig sier jeg, det er nødvendig at dere skiller lag.  La derfor mine tjenere Sidney 
Gilbert og William W. Phelps slutte seg til sin tidligere gruppe og la dem reise i all hast, så de kan utføre 
sin misjon, og ved tro skal de seire. 
 
61:10 Og i den grad de er trofaste, skal de bli bevart, og jeg, Herren, vil være med dem. 
 
61:11 Og la de andre ta med seg de klær de trenger. 
 
61:12 La min tjener Sidney Gilbert ta med seg det som ikke trengs, slik dere blir enige om. 
 
61:13 Og nå, se, til deres gavn ga jeg dere et bud om disse ting, og jeg, Herren, vil samtale med dere 
som jeg gjorde med menneskene i fordums dager. 
 
61:14 Se, i begynnelsen velsignet jeg, Herren, vannene, men i de siste dager forbannet jeg vannene 
ved min tjener Johannes munn. 
 
61:15 Derfor vil de dager komme da intet kjød skal ferdes trygt på vannene. 
 
61:16 Og det skal bli sagt i de dager som kommer, at ingen andre skal kunne reise på vannene til Sions 
land enn de oppriktige av hjertet. 
 
61:17 Og som jeg, Herren, i begynnelsen forbannet landet, likeledes har jeg i de siste dager velsignet 
det, i dets tid, til nytte for mine hellige, så de kunne nyte av dets fedme. 
 
61:18 Og nå gir jeg dere et bud, det som jeg sier til en, det sier jeg til alle, at dere på forhånd skal 
advare deres brødre med hensyn til disse vann, så de ikke ferdes på dem, for at deres tro ikke skal svikte 
og de blir fanget i snarer. 



 
61:19 Jeg, Herren, har bestemt det, og ødeleggeren farer over vannene, og jeg tilbakekaller ikke 
beslutningen. 
 
61:20 Jeg, Herren, var vred på dere i går, men i dag er min vrede vendt bort. 
 
61:21 Derfor, la de som jeg har omtalt og som i all hast skulle begi seg på reisen -- igjen sier jeg dere, 
la dem i all hast begi seg på reisen. 
 
61:22 Og det spiller ingen rolle for meg, forutsatt at de etter en liten stund utfører sin oppgave, om de 
reiser til lands eller til vanns, la det skje slik det senere blir tilkjennegitt for dem ifølge deres dømmekraft. 
 
61:23 Og nå, videre, med hensyn til mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, la 
dem ikke igjen ferdes på vannene, medmindre det er på kanalen når de reiser til sine hjem, eller med 
andre ord, de skal ikke reise på vannene uten at det skjer på kanalen. 
 
61:24 Se, jeg, Herren, har anvist en vei for mine helliges reise, og se, dette er veien, at når de forlater 
kanalen, skal de reise over land hvis de blir befalt å reise og dra opp til Sions land. 
 
61:25 Og de skal gjøre likesom Israels barn, slå opp sine telt underveis. 
 
61:26 Og se, denne befaling skal dere gi til alle deres brødre. 
 
61:27 Ikke desto mindre, den som har fått makt til å befale over vannene, til ham er det gitt ved Ånden å 
kjenne alle hans veier, 
 
61:28 derfor, la ham gjøre som den levende Guds Ånd befaler ham og reise til lands eller vanns 
ettersom det heretter er opp til meg å befale. 
 
61:29 Og dere er vist en kurs for de hellige, eller hvilken vei de hellige av Herrens leir skal reise. 
 
61:30 Og videre, sannelig sier jeg dere, at mine tjenere, Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. og Oliver 
Cowdery, skal ikke opplate sin munn i de ugudeliges forsamlinger før de kommer til Cincinnati, 
 
61:31 og på dette sted skal de oppløfte sin røst til Gud mot dette folk, ja, til ham hvis vrede er opptent 
mot deres ugudelighet, et folk som snart er modent for ødeleggelse. 
 
61:32 Og la dem derfra reise til sine brødres forsamlinger, for deres arbeide trengs nå mer blant dem 
enn i de ugudeliges forsamlinger. 
 
61:33 Og nå, når det gjelder de andre, la dem reise og forkynne ordet i de ugudeliges forsamlinger, slik 
det er gitt. 
 
61:34 Og i den grad de gjør dette, skal de holde sine klær rene og være plettfrie for meg. 
 
61:35 Og la dem reise sammen, eller to og to som det synes dem best, men min tjener Reynolds 
Cahoon og min tjener Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, skal ikke skille lag før de vender tilbake 
til sine hjem, og dette i en for meg vis hensikt. 
 
61:36 Og nå, sannelig sier jeg dere, og det jeg sier til en, sier jeg til alle, vær ved godt mot, mine barn, 
for jeg er midt iblant dere, og jeg har ikke forlatt dere, 
 
61:37 og i den grad dere har ydmyket dere for meg, er rikets velsignelser deres. 
 
61:38 Bind omkring deres lender og vær årvåkne og sindige, idet dere ser frem til Menneskesønnens 
komme, for han kommer i en time dere ikke tenker. 



 
61:39 Be alltid om ikke å komme i fristelse, så dere kan utholde dagen for hans komme, enten i liv eller 
død.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 62 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith på bredden av elven Missouri, i Chariton, Missouri, den 
13. august 1831 (History of the Church 1:205-206).  Denne dagen møtte profeten og hans følge, som var 
på vei fra Independence til Kirtland, flere eldster som var underveis til Sions land.  Etter å ha hilst hjertelig 
på hverandre, ble denne åpenbaringen mottatt. 
 
62:1 Se og lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, ja, Jesus Kristus, deres talsmann som 
kjenner menneskets svakhet og vet hvordan han skal komme dem til hjelp som blir fristet. 
 
62:2 Og sannelig, mine øyne hviler på dem som ennå ikke har reist opp til Sions land, derfor er deres 
misjon ennå ikke fullført. 
 
62:3 Likevel er dere velsignet, for det vitnesbyrd dere har båret, er nedtegnet i himmelen så englene 
kan se det, og de fryder seg over dere, og deres synder er dere tilgitt. 
 
62:4 Og fortsett nå deres reise.  Samle dere i Sions land, avhold et møte, gled dere sammen og ofre et 
sakrament til Den Aller Høyeste. 
 
62:5 Og deretter kan dere vende tilbake for å bære vitnesbyrd, ja, i samlet flokk, eller to og to, som det 
synes dere best, det spiller ingen rolle for meg, bare dere er trofaste og forkynner det glade budskap for 
jordens innbyggere, eller i de ugudeliges forsamlinger. 
 
62:6 Se, jeg, Herren, har ført dere sammen så løftet kunne bli oppfylt, så de trofaste blant dere kunne 
bli bevart og glede seg sammen i Missouris land.  Jeg, Herren, gir løfter til de trofaste og kan ikke lyve. 
 
62:7 Jeg, Herren, er villig om noen av dere ønsker å ferdes på hesteryggen eller på esler, eller i 
vogner, han skal motta denne velsignelse hvis han mottar den fra Herrens hånd med et takknemlig hjerte 
i alle ting. 
 
62:8 Disse ting er det opp til dere å gjøre etter egen dømmekraft og etter Åndens veiledning. 
 
62:9 Se, riket er deres.  Og se, jeg er alltid med de trofaste.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 63 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, sent i august 1831 (History of the Church 
1:206-211).  Profeten, Sidney Rigdon og Oliver Cowdery hadde kommet til Kirtland den 27. august etter å 
ha besøkt Missouri.  I sitt forord til denne åpenbaringen skrev profeten:  "Mens Kirken ennå befant seg i 
sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen 
måte angikk vår frelse, og ettersom Sions land nå var det viktigste timelige spørsmål som var aktuelt, 
adspurte jeg Herren og ba om flere opplysninger, om de helliges innsamling, om kjøp av jord og om 
andre spørsmål" (History of the Church 1:207). 
 
63:1 Hør, O folk, og åpne deres hjerter og lån øre, dere som er langt borte.  Lytt, dere som kaller dere 
Herrens folk, og hør Herrens ord og hans vilje når det gjelder dere. 
 
63:2 Ja, sannelig sier jeg, hør ordet fra ham hvis vrede er opptent mot de ugudelige og opprørske, 
 
63:3 som visselig tar til seg dem han vil ta til seg og bevarer i livet dem han ønsker å bevare, 
 



63:4 som bygger opp etter sin egen vilje og sitt eget behag, og utrydder etter behag, og som er istand 
til å kaste sjelen ned i helvete. 
 
63:5 Se, jeg, Herren, lar min røst høre, og den skal adlydes. 
 
63:6 Derfor, sannelig sier jeg, la de ugudelige ta seg i vare og la de opprørske frykte og skjelve, og la 
de vantro lukke sin munn, for vredens dag skal komme over dem som en hvirvelvind, og alt kjød skal vite 
at jeg er Gud. 
 
63:7 Og den som søker tegn, skal se tegn, men ikke til frelse. 
 
63:8 Sannelig sier jeg dere, det finnes noen blant dere som søker etter tegn, og slike har det vært helt 
fra begynnelsen av, 
 
63:9 men se, tro kommer ikke ved tegn, men tegn følger dem som tror. 
 
63:10 Ja, tegn kommer ved tro, ikke ved menneskers vilje eller etter deres behag, men ved Guds vilje. 
 
63:11 Ja, tegn kommer ved tro til mektige gjerninger, for uten tro kan intet menneske være Gud til 
behag, og den som Gud vredes over, i ham har han ikke velbehag, derfor, til slike viser han ingen tegn, 
bare i vrede til deres fordømmelse. 
 
63:12 Derfor har jeg, Herren, ikke behag i dem blant dere som har søkt etter tegn og undere for å få tro, 
og ikke til menneskenes gavn til min ære. 
 
63:13 Likevel gir jeg bud, og mange har vendt seg bort fra mine bud og har ikke holdt dem. 
 
63:14 Det var horkarer og horkvinner blant dere, noen av dem har vendt seg bort fra dere, og andre 
som er hos dere, skal senere bli avslørt. 
 
63:15 La slike være på vakt og omvende seg hurtig for at ikke dommen skal komme over dem som en 
snare, og deres dårskap skal bli åpenbar og deres gjerninger skal følge dem i folkets øyne. 
 
63:16 Og sannelig sier jeg dere slik jeg før har sagt:  Den som ser på en kvinne for å begjære henne, 
eller om noen driver hor i sitt hjerte, de skal ikke ha Ånden, men skal fornekte troen og skal frykte. 
 
63:17 Derfor har jeg, Herren, sagt at de feige og vantro og alle løgnere og enhver som elsker og 
fremsetter en løgn, og horkarene og trollmennene -- deres del skal være i sjøen som brenner med ild og 
svovel, som er den annen død. 
 
63:18 Sannelig sier jeg at de skal ikke ha del i den første oppstandelse. 
 
63:19 Og nå, se, jeg, Herren, sier dere at dere ikke er rettferdiggjort fordi disse ting finnes blant dere. 
 
63:20 Ikke desto mindre, den som holder fast ved troen og gjør min vilje, han skal seire og skal motta 
en arv på jorden når forklarelsens dag kommer, 
 
63:21 når jorden skal bli forklaret, ja, i overensstemmelse med det mønster som ble vist mine apostler 
på berget, noe dere ennå ikke har mottatt en fullstendig beretning om. 
 
63:22 Og nå, sannelig sier jeg dere, at som jeg sa, vil jeg gjøre min vilje kjent for dere, og se, jeg vil 
gjøre den kjent for dere, men ikke i form av bud, for det er mange som ikke gir akt og holder mine bud. 
 
63:23 Men til den som holder mine bud, vil jeg meddele mitt rikes mysterier, og de skal bli i ham en 
kilde med levende vann som veller frem til evig liv. 
 



63:24 Og nå, se, dette er Herren deres Guds vilje med hensyn til hans hellige, at de skal samles i Sions 
land, men ikke i hast, for at det ikke skal oppstå forvirring likesom en epidemi. 
 
63:25 Se, Sions land, jeg, Herren holder det i mine hender, 
 
63:26 likevel gir jeg, Herren, keiseren det som keiserens er. 
 
63:27 Derfor vil jeg, Herren, at dere skal kjøpe landområdene, så dere kan ha overtak på verden, så 
dere kan stille krav til verden, så de ikke oppegges til vrede. 
 
63:28 For Satan inngir dem i deres hjerter å vredes mot dere og til å utgyte blod. 
 
63:29 Derfor skal Sions land erverves enten ved kjøp eller ved blod, ellers blir det ingen arv for dere. 
 
63:30 Og hvis det skjer ved kjøp, se, da er dere velsignet, 
 
63:31 og hvis det skjer ved blod, ettersom det er forbudt for dere å utgyte blod, se, da skal deres fiender 
overfalle dere, og dere skal bli jaget fra by til by og fra synagoge til synagoge, og bare noen få skal bli 
igjen og motta en arv. 
 
63:32 Jeg, Herren, er vred på de ugudelige, jeg holder min Ånd borte fra jordens innbyggere. 
 
63:33 Jeg har sverget i min vrede og har kunngjort krig på jordens overflate, og de ugudelige skal slå de 
ugudelige ihjel, og frykt skal komme over ethvert menneske, 
 
63:34 og de hellige skal også bare så vidt unnslippe, likevel er jeg, Herren, med dem og vil komme ned 
i himmelen fra min Faders nærhet og fortære de ugudelige med uslukkelig ild. 
 
63:35 Og se, dette er ikke ennå, men om en stund. 
 
63:36 Derfor, ettersom jeg, Herren, har kunngjort at alt dette skal skje på jordens overflate, vil jeg at 
mine hellige skal samles i Sions land, 
 
63:37 og at enhver må ta rettferdighet i sine hender og trofasthet om sine lender og løfte en advarsels 
røst mot jordens innbyggere og forkynne både med ord og ved flukt at ødeleggelse skal komme over de 
ugudelige. 
 
63:38 Derfor, la mine disipler i Kirtland, som bor på denne gården, ordne sine timelige anliggender. 
 
63:39 La min tjener Titus Billings, som tar vare på den, selge landområdet, så han, når våren kommer, 
kan være forberedt og kan reise til Sions land sammen med dem som bor der, med unntagelse av dem 
som jeg forbeholder meg og som ikke skal reise før jeg befaler dem. 
 
63:40 Og la alle penger som kan avses, det spiller ingen rolle for meg om det er lite eller mye, sendes 
opp til Sions land, til dem som jeg har utpekt til å motta dem. 
 
63:41 Se, jeg, Herren, vil gi min tjener Joseph Smith jr. kraft så han ved Ånden kan finne frem til dem 
som skal dra opp til Sions land, samt hvem av mine disipler som skal bli igjen. 
 
63:42 La min tjener Newel K. Whitney beholde sin forretning, eller med andre ord fortsette å drive 
forretningen, ennå en liten stund. 
 
63:43 Likevel la ham gi fra seg alle penger han kan avse, så de kan sendes til Sions land. 
 
63:44 Se, disse ting er i hans hånd, og la ham handle med visdom. 
 



63:45 Sannelig sier jeg, la ham ordineres til fullmektig for de disiplene som blir igjen, og la ham 
ordineres til denne myndighet, 
 
63:46 og nå, besøk snarlig menighetene for å forklare alle disse ting for dem sammen med min tjener 
Oliver Cowdery.  Se, dette er min vilje, å skaffe til veie penger slik jeg har anvist. 
 
63:47 Den som er trofast og holder ut, skal overvinne verden. 
 
63:48 Den som sender midler opp til Sions land, skal motta en arv i denne verden, og hans gjerninger 
skal følge ham, og han skal også få en lønn i den kommende verden. 
 
63:49 Ja, og velsignet er de døde som dør i Herren fra nå av; når Herren kommer og de gamle ting 
forgår og alt blir nytt, skal de oppstå fra de døde for aldri mer å dø, og skal motta en arv for Herrens åsyn 
i den hellige stad. 
 
63:50 Og den som lever når Herren kommer og har bevart troen, velsignet er han, likevel er det bestemt 
at han skal dø når han oppnår et menneskes alder. 
 
63:51 Derfor, barn skal vokse opp til de blir gamle, gamle mennesker skal dø, men de skal ikke sove i 
støvet, men de skal forvandles i et øyeblikk. 
 
63:52 Derfor, av denne grunn forkynte apostlene de dødes oppstandelse til verden. 
 
63:53 Disse ting er det dere må se frem til, og etter Herrens talemåte er de nå nær for hånden og i en 
tid som kommer, ja, på dagen for Menneskesønnens komme. 
 
63:54 Og frem til denne tid vil det være uforstandige jomfruer blant de kloke, og i den tid kommer en 
fullstendig adskillelse av de rettferdige og de ugudelige, og på den dag vil jeg sende mine engler for å 
rykke opp de ugudelige og kaste dem i en uslukkelig ild. 
 
63:55 Og nå, se, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, har ikke behag i min tjener Sidney Rigdon, han 
opphøyet seg i sitt hjerte og tok ikke imot råd, men bedrøvet Ånden, 
 
63:56 derfor er det han har skrevet ikke antagelig for Herren, og han må skrive det om igjen, og hvis 
Herren ikke godtar det, se, da skal han ikke lenger forbli i det embede jeg har utpekt ham til. 
 
63:57 Og videre, sannelig sier jeg dere, de som i hjertets saktmodighet ønsker å advare syndere til 
omvendelse, la dem beskikkes til denne oppgaven. 
 
63:58 For dette er en advarsels dag, og ikke en dag for mange ord, for jeg, Herren, vil ikke la meg 
spotte i de siste dager. 
 
63:59 Se, jeg er fra oven, og har makt der nede.  Jeg er over alt og i alt og gjennom alt og gransker alle 
ting, og dagen kommer da alle ting skal være meg underlagt. 
 
63:60 Se, jeg er Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. 
 
63:61 Derfor, la alle mennesker vokte seg for hvordan de tar mitt navn i sin munn - 
 
63:62 for se, sannelig sier jeg at det er mange som er under denne fordømmelse som bruker Herrens 
navn og misbruker det, idet de ikke har myndighet. 
 
63:63 Derfor, la kirkens medlemmer omvende seg fra sine synder, og jeg, Herren, vil kjennes ved dem, 
ellers skal de bli avskåret. 
 



63:64 Husk at det som kommer fra det høye, er hellig og må omtales med forsiktighet og ved Åndens 
tilskyndelse, og ved dette skjer det ingen fordømmelse og dere mottar Ånden ved bønn, men uten dette 
fører det til fordømmelse. 
 
63:65 La mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon finne seg et hjem slik Ånden veileder dem ved 
bønn. 
 
63:66 Disse ting må overvinnes gjennom tålmodighet, så de kan få en langt større og evig herlighet, 
eller i motsatt fall en større fordømmelse.  Amen. 
 

Kapittel 64 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirkens eldster i Kirtland, Ohio, den 11. september 
1831 (History of the Church 1:211-214).  Profeten gjorde forberedelser for å flytte til Hiram, Ohio, for å 
gjenoppta arbeidet med oversettelsen av Bibelen, som hadde blitt lagt til side mens han var i Missouri.  
En gruppe brødre som var blitt befalt å reise til Sion (Missouri), var travelt opptatt med å 
gjøreforberedelser til å reise i oktober.  I denne travle tiden ble denne åpenbaringen mottatt. 
 
64:1 Se, så sier Herren deres Gud til dere:  O min kirkes eldster, lytt og hør og motta min vilje med 
dere. 
 
64:2 For sannelig sier jeg dere, jeg vil at dere skal overvinne verden, derfor vil jeg ha medlidenhet med 
dere. 
 
64:3 Det finnes noen blant dere som har syndet, men sannelig sier jeg, denne ene gang for min egen 
herlighets og deres frelses skyld har jeg tilgitt deres synder. 
 
64:4 Jeg vil være barmhjertig mot dere, for jeg har gitt dere riket. 
 
64:5 Og nøklene til rikets mysterier gjennom de midler jeg har fastsatt, skal ikke bli fratatt min tjener 
Joseph Smith jr. så lenge han lever, såfremt han adlyder mine ordinanser. 
 
64:6 Det er noen som har forsøkt å finne noe å anklage ham for uten grunn, 
 
64:7 ikke desto mindre har han syndet, men sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, tilgir synder hos dem 
som bekjenner sine synder for meg og ber om tilgivelse, og som ikke har syndet til døden. 
 
64:8 Mine disipler i fordums tid forsøkte å a finne feil hos hverandre og tilga ikke hverandre av hjertet, 
og på grunn av dette onde ble de tuktet og strengt refset. 
 
64:9 Derfor sier jeg dere at dere skulle a tilgi hverandre, for den som ikke tilgir sin bror hans 
overtredelser, står fordømt for Herren, for på ham hviler en større synd. 
 
64:10 Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker. 
 
64:11 Og dere burde si i deres hjerter:  La Gud dømme mellom meg og deg og lønne deg etter dine 
gjerninger. 
 
64:12 Og den som ikke omvender seg fra sine synder og ikke bekjenner dem, skal dere føre frem for 
kirken og gjøre med ham som Skriftene forteller dere, enten i bud eller åpenbaring. 
 
64:13 Og dette skal dere gjøre så Gud kan bli forherliget, ikke fordi dere mangler medlidenhet og ikke 
tilgir, men for at dere kan bli rettferdiggjort i henhold til loven og ikke krenker ham som er deres lovgiver -- 
 
64:14 sannelig sier jeg, av denne grunn skal dere gjøre disse ting. 
 



64:15 Se, jeg, Herren, ble vred på Ezra Booth som var min tjener, og også på min tjener Isaac Morley, 
for de holdt ikke loven og heller ikke budet. 
 
64:16 De ga næring til ondskap i sitt hjerte, og jeg, Herren, holdt min Ånd tilbake.  De fordømte som 
ondt det som ikke var ondt, men likevel har jeg tilgitt min tjener Isaac Morley. 
 
64:17 Og også min tjener Edward Partridge, se, han har syndet, og Satan forsøker å ødelegge hans 
sjel, men når disse ting blir gjort kjent for dem, og de omvender seg fra det onde, skal de bli tilgitt. 
 
64:18 Og nå, sannelig sier jeg at jeg anser det nødvendig at min tjener Sidney Gilbert, etter noen få 
uker skal vende tilbake og arbeide i sin forretning og som fullmektig i Sions land, 
 
64:19 og for at det han har sett og hørt, kan bli kunngjort for mine disipler så de ikke skal forgå.  Og av 
denne grunn har jeg talt disse ting. 
 
64:20 Og videre sier jeg dere, for at min tjener Isaac Morley ikke skal bli fristet mer enn han kan tåle og 
gi dere feilaktige råd som skader dere, befalte jeg at gården hans skulle selges. 
 
64:21 Jeg vil ikke at min tjener Frederick G. Williams skal selge sin gård, for jeg, Herren, akter å ha et 
sterkt fotfeste i landområdet Kirtland i et tidsrom av fem år, og i denne tiden vil jeg ikke omstyrte de 
ugudelige, for at jeg derved kan frelse noen. 
 
64:22 Og etter den tid vil jeg, Herren, ikke holde noen skyldig som av et oppriktig hjerte drar opp til 
Sions land, for jeg, Herren, krever menneskenes barns hjerter. 
 
64:23 Se, nå heter det i dag inntil Menneskesønnens komme, og sannelig, det er en offerdag og en dag 
for mitt folk til å betale tiende, for den som betaler tiende, skal ikke oppbrennes ved hans komme. 
 
64:24 For etter i dag kommer ilden, slik er Herrens talemåte, for sannelig sier jeg, i morgen skal alle de 
stolte og alle de ugudelige være som halm, og jeg vil brenne dem opp, for jeg er Hærskarenes Herre, og 
jeg vil ikke spare noen som blir tilbake i Babylon. 
 
64:25 Derfor, hvis dere tror meg, vil dere arbeide mens det heter i dag. 
 
64:26 Og det er ikke tjenlig at mine tjenere Newel K. Whitney og Sidney Gilbert selger sin forretning og 
sine eiendommer her, for det er ikke visdom i dette før resten av kirkens medlemmer som er tilbake på 
dette sted, drar opp til Sions land. 
 
64:27 Se, det er sagt i mine lover, eller forbudt å stifte gjeld hos dine fiender, 
 
64:28 men se, aldri har det noen gang vært sagt at Herren ikke kunne ta når det behager ham, og 
betale som det synes ham best. 
 
64:29 Derfor, ettersom dere er fullmektiger, går dere Herrens ærend, og hva dere enn gjør ifølge 
Herrens vilje, er Herrens gjerning. 
 
64:30 Og han har satt dere til å sørge for sine hellige i disse siste dager så de kan få en arv i Sions 
land, 
 
64:31 og se, jeg, Herren, kunngjør for dere, og mine ord står fast og skal ikke svikte, at de skal motta 
den. 
 
64:32 Men alle ting må skje i rett tid. 
 
64:33 Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting 
kommer det som er stort. 



 
64:34 Se, Herren krever hjertet og et villig sinn, og den som er villig og lydig, skal ete det gode i Sions 
land i disse siste dager. 
 
64:35 Og de opprørske skal bli avskåret fra Sions land, de skal bli vist bort og skal ikke arve landet. 
 
64:36 For sannelig sier jeg at de opprørske er ikke av Efraims blod, derfor skal de rykkes opp. 
 
64:37 Se, jeg, Herren, har gjort min kirke i disse siste dager lik en dommer som sitter på en høyde, eller 
på et høyt sted, for å dømme nasjonene. 
 
64:38 For det skal skje at Sions innbyggere skal dømme i alt som vedrører Sion. 
 
64:39 Og løgnere og hyklere skal oppdages av dem, og de som ikke er apostler eller profeter, skal bli 
avslørt. 
 
64:40 Og selv biskopen, som er en dommer, og hans rådgivere, skal bli fordømt hvis de ikke er trofaste 
i sin forvaltning, og -indre skal bli innsatt i deres sted. 
 
64:41 For se, jeg sier dere at Sion skal blomstre, og Herrens herlighet skal hvile over henne, 
 
64:42 og hun skal være et banner for folket, og fra alle nasjoner under himmelen skal de komme til 
henne. 
 
64:43 Og dagen kommer da jordens nasjoner skal skjelve på grunn av Sion og skal frykte pa grunn av 
hennes mektige.  Herren har sagt det.  Amen. 
 

Kapittel 65 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church 
1:218).  Profeten kaller denne åpenbaringen en bønn. 
 
65:1 Lytt og gi akt, en stemme som av en som er sendt nedfra det høye, som er mektig og kraftig, som 
går ut like til jordens ender, ja, hvis røst er til menneskene:  Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. 
 
65:2 Guds rikes nøkler er overgitt mennesket på jorden, og fra dette sted skal evangeliet rulle frem like 
til jordens ender, likesom stenen som rives løs fra fjellet, men ikke med hender, skal rulle frem, inntil det 
har fylt hele jorden. 
 
65:3 Ja, en røst som roper:  Rydd Herrens vei, tilbered Lammets bryllupsmåltid, gjør dere rede for 
Brudgommen. 
 
65:4 Be til Herren, påkall hans hellige navn, gjør hans vidunderlige gjerninger kjent blant folket. 
 
65:5 Påkall Herren så hans rike kan rulle frem over jorden, så dens innbyggere kan motta det og være 
beredt til de dager som skal komme da Menneskesønnen skal komme ned i himmelen, ikledd sin 
herlighets glans, for å møte Guds rike som er opprettet på jorden. 
 
65:6 Derfor, måtte Guds rike rulle frem så himmelens rike kan komme, for at du, O Gud, kan bli 
herliggjort både i himmelen og på jorden, så dine fiender kan bli deg underlagt, for din er æren, makten 
og herligheten, evindelig og alltid.  Amen. 
 

Kapittel 66 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Orange, Ohio, den 25. oktober 1831 (History of the 
Church 1:219-221).  Dette var første dag av en viktig konferanse.  Som forord til denne åpenbaringen 



skrev profeten:  "Etter anmodning fra William E. McLellin adspurte jeg Herren, og mottok følgende" 
(History of the Church 1:220). 
 
66:1 Se, så sier Herren til min tjener William E. McLellin:  Velsignet er du, ettersom du har vendt deg 
bort fra dine misgjerninger og har mottatt mine sannheter, sier Herren, din Forløser, verdens Frelser, ja, 
for så mange som tror på mitt navn. 
 
66:2 Sannelig sier jeg deg, velsignet er du fordi du har mottatt min evige pakt, ja, fylden av mitt 
evangelium som er sendt ut til menneskenes barn, så de kan ha liv og få del i den herlighet som skal bli 
åpenbart i de siste dager slik det ble skrevet av profetene og apostlene i fordums tid. 
 
66:3 Sannelig sier jeg deg, min tjener William, at du er ren, men ikke helt.  Omvend deg derfor fra det 
som ikke er velbehagelig i mine øyne, sier Herren, for Herren vil vise deg det. 
 
66:4 Og nå, sannelig, jeg, Herren, vil vise deg hva jeg vil med deg, eller hva min vilje er med deg. 
 
66:5 Se, sannelig sier jeg deg, at det er min vilje at du skal forkynne mitt evangelium fra sted til sted og 
fra by til by, ja, i områdene rundt omkring hvor det ikke er blitt forkynt. 
 
66:6 Bli ikke mange dager på dette sted, dra ikke opp til Sions land ennå, men i den utstrekning du 
kan sende, send.  Tenk forøvrig ikke på dine eiendeler. 
 
66:7 Dra til den østlige del av landet, bær ditt vitnesbyrd på hvert sted for alt folket, også i deres 
synagoger, og samtal med folket. 
 
66:8 La min tjener, Samuel H. Smith, dra sammen med deg, og forlat ham ikke, og gi ham dine 
instruksjoner, og den som er trofast, skal styrkes på hvert sted, og jeg Herren vil gå med deg. 
 
66:9 Legg dine hender på de syke, og de skal bli helbredet.  Vend ikke tilbake før jeg, Herren, sender 
deg.  Vær tålmodig i trengsel.  Be og du skal få, bank på og det skal lukkes opp for deg. 
 
66:10 Bli ikke tynget ned.  Avstå fra all urettferdighet.  Driv ikke hor -- en fristelse som har plaget deg. 
 
66:11 Adlyd disse ord, for de er sanne og troverdige, og du skal foredle ditt embede og stange mange 
mennesker til Sion som skal komme med evighetens frydesang i sine hjerter. 
 
66:12 Fortsett, med disse ting, ja, inntil enden, og du skal motta det evige livs krone ved min Faders 
høyre hånd, han som er full av nåde og sannhet. 
 
66:13 Sannelig, så sier Herren din Gud, din Forløser, ja, Jesus Kristus.  Amen. 
 

Kapittel 67 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i novernber 1831 (History of the Church 
1:224-225).  Anledningen var en spesiell konferanse hvor man vurderte å utgi de åpenbaringer som 
allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1).  Det ble bestemt at Oliver 
Cowdery og John Whitmer skulle ta manuskriptene til åpenbaringene med seg til Independence, hvor W. 
W. Phelps skulle utgi dem som Book of Commandments (Budenes Bok).  Mange av brødrene bar sine 
høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, noe 
som ble bekreftet av Den Hellige Ånd som ble utgydt over dem.  Profeten skriver at etter at åpenbaringen 
kjent som kapittel 1 var mottatt, uttalte noen seg kritisk til det språk som var brukt i åpenbaringene.  
Deretter fulgte denne åpenbaringen. 
 
67:1 Se, og lytt, O min kirkes eldster, som er forsamlet, deres bønner har jeg hørt, og deres hjerter 
kjenner jeg, og deres ønsker er kommet opp til meg. 
 



67:2 Se, og gi akt, mine øyne hviler på dere, og himlene og jorden er i mine hender, og evighetens 
rikdommer tilfaller det meg å gi. 
 
67:3 Dere forsøkte å tro at dere skulle motta den velsignelse som ble tilbudt dere, men se, sannelig 
sier jeg dere, det var frykt i deres hjerter, og sannelig, dette er grunnen til at dere ikke kunne motta. 
 
67:4 Og nå gir jeg, Herren, dere et vitnesbyrd om sannheten av disse bud som ligger fremfor dere. 
 
67:5 Deres øyne har betraktet min tjener, Joseph Smith jr., og hans språk har dere kjent, hans 
ufullkommenheter har dere også kjent, og dere har søkt kunnskap i deres hjerter, så dere kunne uttrykke 
dere i et bedre språk enn ham, dette vet dere også. 
 
67:6 Men velg nå fra Budenes Bok, ja, om så det minste av budene, og utnevn den aller uviseste blant 
dere, 
 
67:7 og hvis det finnes noen blant dere som kan skrive ett likesom det, da er dere rettferdiggjort når 
dere sier at dere ikke vet om de er sanne. 
 
67:8 Men hvis dere ikke kan skrive ett likesom det, da er dere under fordømmelse hvis dere ikke 
bærer vitnesbyrd om at de er sanne. 
 
67:9 For dere vet at det ikke finnes noen urettferdighet i dem, og det som er rettferdig, kommer ned fra 
oven, fra lysenes Fader. 
 
67:10 Og videre, sannelig sier jeg dere, at det er deres privilegium, og et løfte gir jeg dere som er blitt 
utpekt til denne tjenestegjerning, at hvis dere legger bort misunnelse og frykt og ydmyker dere for meg -- 
for dere er ikke ydmyke nok -- skal sløret revne og dere skal se meg og vite at jeg er, ikke med det 
kjødelige og heller ikke med det naturlige sinn, men med det åndelige. 
 
67:11 For intet menneske har noensinne i kjødet sett Gud uten å være levendegjort av Guds Ånd. 
 
67:12 Heller ikke kan noe naturlig menneske tåle Guds nærvær, heller ikke noen med et kjødelig sinn. 
 
67:13 Dere er ikke istand til å tåle Guds nærvær nå, heller ikke englers betjening, derfor, fortsett i 
tålmodighet inntil dere blir fullkommengjort. 
 
67:14 La ikke deres sinn vende seg tilbake, og når dere er verdige, i min egen beleilige tid, skal dere 
forstå og vite hva som ble overdratt til dere ved min tjener Joseph Smith juniors hånd.  Amen. 
 

Kapittel 68 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 etter anmodning fra 
Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin (History of the Church 1:227-
229).  Selv om denne åpenbaringen ble gitt som svar på en bønn om at Herrens vilje med disse eldstene 
måtte gjøres kjent, gjelder mye av innholdet for hele Kirken. 
 
68:1 Min tjener, Orson Hyde, ble ved sin ordinasjon kalt til å forkynne det evige evangelium ved den 
levende Guds Ånd, fra folk til folk og fra sted til sted, i de ugudeliges forsamlinger og i deres synagoger, 
og til å samtale med og utdype all hellig skrift for dem. 
 
68:2 Og se, og gi akt, dette er et mønster for alle de som ble ordinert til dette prestedømme, og som er 
beskikket til den misjon å dra ut -- 
 
68:3 og dette er mønsteret for dem, at de skal tale som de blir drevet av Den Hellige Ånd. 
 



68:4 Og hva som helst de taler når de er drevet av Den Hellige Ånd, skal være hellig skrift, skal være 
Herrens vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og Guds kraft til 
frelse. 
 
68:5 Se, dette er Herrens løfte til dere, ja, til dere, O mine tjenere. 
 
68:6 Vær derfor ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil stå ved deres side, og 
dere skal vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Sønn, at jeg var, at jeg er, og at jeg 
skal komme. 
 
68:7 Dette er Herrens ord til deg, min tjener Orson Hyde, og også til min tjener Luke Johnson, og til 
min tjener Lyman Johnson, og til min tjener William E. McLellin, og til alle trofaste eldster i min kirke: 
 
68:8 Gå ut i all verden, forkynn evangeliet til enhver skapning ved å bruke den myndighet jeg har gitt 
dere og ved å døpe i Faderens og i Sønnens og i Den Hellige Ånds navn. 
 
68:9 Og den som tror og blir døpt, skal bli frelst, og den som ikke tror, skal bli fordømt. 
 
68:10 Og den som tror, skal bli velsignet med de tegn som følger, ja, som skrevet er. 
 
68:11 Og til dere skal det bli gitt å kjenne tidenes tegn, og tegnene på Menneskesønnens komme. 
 
68:12 Og så mange som Faderen skal vitne om, skal dere bli gitt makt til å besegle til evig liv.  Amen. 
 
68:13 Og nå, dette er de punkter som kommer i tillegg til paktene og budene: 
 
68:14 Det vil heretter i Herrens beleilige tid bli beskikket flere biskoper i kirken, og de skal tjene på 
samme måte som den første, 
 
68:15 derfor skal de være høyprester som er verdige, og de skal utpekes av Det melkisedekske 
prestedømmes Første presidentskap, med mindre de er direkte etterkommere av Aron. 
 
68:16 Og hvis de er direkte etterkommere av Aron, har de en lovfestet rett til biskopembedet, hvis de er 
de førstefødte av Arons sønner. 
 
68:17 For den førstefødte har rett til å presidere over dette prestedømme, og har nøklene, eller 
myndigheten, til det samme prestedømme. 
 
68:18 Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til å ha dette prestedømmes nøkler, med mindre 
han er en direkte etterkommer av Aron og er den førstefødte. 
 
68:19 Men da en høyprest i Det melkisedekske prestedømme har myndighet til å virke i alle mindre 
embeder, kan han virke i en biskops embede når det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, dersom 
han blir kalt, beskikket og ordinert til denne stilling av Det melkisedekske prestedømmes Første 
presidentsKapittel 
 
68:20 Og en direkte etterkommer av Aron må også utpekes av dette presidentskap, og bli funnet verdig, 
og bli salvet og ordinert under dette presidentskaps hender, ellers er de ikke lovlig bemyndiget til å virke i 
sitt prestedømme. 
 
68:21 Men i kraft av forordningen om den rett de har til det prestedømme som går fra far til sønn, kan 
de kreve å bli salvet hvis de på noen måte kan bevise sin herkomst eller fastslå det ved åpenbaring fra 
Herren under det ovennevnte presidentskaps hender. 
 
68:22 Og videre, ingen biskop eller høyprest som blir beskikket til dette embede, kan stilles for en 
domstol eller dømmes for noen som helst forbrytelse av andre enn kirkens Første presidentskap, 



 
68:23 og i den grad presidentskapet finner ham skyldig på grunn av vitneprov som ikke kan bestrides, 
skal han dømmes. 
 
68:24 Og hvis han omvender seg, skal han bli tilgitt i henhold til kirkens pakter og bud. 
 
68:25 Og videre, i den grad foreldre i Sion eller i noen av hennes organiserte staver har barn, og de 
ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den 
Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse når de er åtte år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder. 
 
68:26 For dette skal være en lov for Sions innbyggere og for alle hennes organiserte staver. 
 
68:27 Og deres barn skal døpes til sine synders forlatelse når de er åtte år gamle, og motta 
håndspåleggelsen. 
 
68:28 Og de skal også lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren. 
 
68:29 Og Sions innbyggere skal også gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig. 
 
68:30 Og Sions innbyggere skal også huske å utføre sitt arbeide ettersom de er utpekt til å arbeide i all 
trofasthet, for den dovne skal Herren komme i hu. 
 
68:31 Nå, jeg, Herren, finner ikke behag i Sions innbyggere, for det er lediggjengere blant dem, og 
deres barn vokser også opp i ugudelighet, ei heller søker de oppriktig etter evighetens rikdommer, men 
deres øyne er fulle av begjær. 
 
68:32 Således skulle det ikke være, og det må avskaffes blant dem.  Derfor skal min tjener, Oliver 
Cowdery, bringe disse ord til Sions land. 
 
68:33 Og et bud gir jeg til dem, at den som ikke oppsender sine bønner til Herren til enhver tid, ham 
skal dere komme i hu for mitt folks dommer. 
 
68:34 Disse ord er sanne og troverdige, overtre dem derfor ikke og ta heller ikke noe bort fra dem. 
 
68:35 Se, jeg er Alfa og Omega, og jeg kommer hastig.  Amen. 
 

Kapittel 69 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 
1:234-235).  De åpenbaringer som var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, ble godkjent på en 
spesiell konferanse den 1.  november.  Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør kapittel 133 lagt 
til og kalt Tillegget.  Konferansen bestemte at Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige 
åpenbaringer og bud og sørge for at de ble trykt i Independence, Missouri.  Han skulle også ta med seg 
penger som var blitt gitt for å bygge opp Kirken i Missouri, men da harr rnåtte reise gjennom et tynt 
befolket strøk ut til grenseland, var det ønskelig at han hadde reisefølge. 
 
69:1 Lytt til meg, sier Herren deres Gud, for min tjener Oliver Cowderys skyld.  Jeg anser det ikke for 
klokt at han blir betrodd de bud og penger han skal ta med seg til Sions land, uten at en som er ærlig og 
trofast reiser sammen med ham. 
 
69:2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener John Whitmer skal reise sammen med min tjener Oliver 
Cowdery, 
 
69:3 og at han også skal fortsette å skrive og utarbeide en historie om alle de viktige ting han skal 
iaktta og få kjennskap til om min kirke, 
 



69:4 og at han også skal motta råd og hjelp fra min tjener Oliver Cowdery og andre. 
 
69:5 Og likeledes skulle mine tjenere som er ute i verden, sende en beretning om sin forvaltning til 
Sions land, 
 
69:6 for Sions land skal være et hovedsete og et sted for å motta og utføre alle disse ting. 
 
69:7 Likevel, la min tjener John Whitmer reise ofte fra sted til sted og fra menighet til menighet så han 
lettere kan få kunnskap - 
 
69:8 samtidig som han forkynner og forklarer, skriver, kopierer, velger ut og samler alt som vil være til 
gavn for kirken og for kommende generasjoner som skal vokse opp i Sions land for å ta det i besittelse fra 
generasjon til generasjon, evindelig og alltid.  Amen. 
 

Kapittel 70 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 12. november 1831 (History of the 
Church 1:235-237).  1 den historie som ble skrevet av profeten, kan vi lese at fra 1. til 12. november ble 
det avholdt fire spesielle konferanser.  Under den siste av disse sammenkomstene ble den store 
betydning av Budenes bok, senere kalt Lære og pakter, tatt opp til behandling, og profeten kaller den 
"Kirkens grunnvol i disse siste dager som er til gavn for verden og viser at nøklene til vår Frelsers rikes 
mysterier igjen er betrodd mennesket" (History of the Church 1:235). 
 
70:1 Se og lytt, O Sions innbyggere og alle dere, min kirkes folk, som er langt borte, og hør Herrens 
ord som jeg gir som bud til min tjener Joseph Smith jr., og også til min tjener Martin Harris, og også til min 
tjener Oliver Cowdery, og også til min tjener John Whitmer, og også til min tjener Sidney Rigdon, og også 
til min tjener William W. Phelps, 
 
70:2 for jeg gir dem et bud, derfor, lytt og hør, for så sier Herren til dem: 
 
70:3 Jeg, Herren, har utpekt dem og ordinert dem til forvaltere over de åpenbaringer og bud jeg har 
gitt dem og som jeg heretter skal gi dem. 
 
70:4 Og jeg vil forlange at de avlegger regnskap for denne forvaltning på dommens dag. 
 
70:5 Derfor har jeg utpekt dem til dette, og deres oppgave i Guds kirke er å ta hånd om dem og alt 
som henhører til dem, ja, også inntektene. 
 
70:6 Derfor, et bud gir jeg dem, at de ikke skal overlate disse ting til kirken, ei heller til verden. 
 
70:7 Men i den grad de mottar mer enn de trenger til egne ønsker og behov, skal det overlates til mitt 
lagerhus. 
 
70:8 Og inntektene skal vies Sions innbyggere og deres generasjoner såfremt de blir arvinger i 
henhold til rikets lover. 
 
70:9 Se, dette er hva Herren fordrer av ethvert menneske i dets forvaltning som jeg, Herren, har gitt 
eller heretter vil gi til noe menneske. 
 
70:10 Og se, ingen som tilhører den levende Guds kirke, er fritatt fra denne lov, 
 
70:11 ja, hverken biskopen eller den fullmektig som tar vare på Herrens lagerhus, heller ikke den som 
er utpekt til å være en forvalter i timelige ting. 
 
70:12 Den som er utpekt til å forvalte i åndelige ting, er sin lønn verd, og likeledes enhver som er utpekt 
til en forvaltning og til å forvalte timelige ting -- 



 
70:13 ja, endog i større overflod, en overflod som forøkes for dem ved Åndens tilkjennegivelser. 
 
70:14 Ikke desto mindre, i deres timelige ting skal dere være likestilte, og uten å knurre, ellers skal 
Åndens rike tilkjennegivelser holdes tilbake. 
 
70:15 Nå gir jeg dette bud til mine tjenere, til gavn for dem mens de er her, som et tegn på mine 
velsignelser over deres hoder, som lønn for deres flid og deres beskyttelse, 
 
70:16 til føde og til klær, til arv og til husly og til jord, under hvilke som helst omstendigheter som jeg, 
Herren, skal anbringe dem, og hvor som helst jeg, Herren, skal sende dem. 
 
70:17 For de har vært tro over mange ting og har gjort vel i den grad de ikke har syndet. 
 
70:18 Se, jeg, Herren, er barmhjertig og vil velsigne dem, og de skal glede seg i alt dette.  Slik er det.  
Amen. 
 

Kapittel 71 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831 (History 
of the Church 1:238-239).  Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver 
inntil denne åpenbaringen ble mottatt, men da ble arbeidet midlertidig lagt til side så de kunne utføre de 
instruksjoner som ble gitt her.  Brødrene skulle dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser mot 
Kirken som hadde oppstått på grunn av noen avisartikler skrevet av den frafalne Ezra Booth. 
 
71:1 Se, så sier Herren til dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, at den tid sannelig er 
kommet da jeg finner det nødvendig og påkrevet at dere opplater deres munn for å forkynne mitt 
evangelium og det som hører riket til, og forklarer dets mysterier ut fra Skriftene i forhold til den Ånd og 
kraft som skal bli gitt dere, ja, som jeg vil. 
 
71:2 Sannelig sier jeg dere, forkynn for verden i områdene rundt omkring, og i kirken også, ennå en 
stund, inntil det skal bli tilkjennegitt for dere. 
 
71:3 Sannelig, dette er en oppgave som jeg gir dere for en stund. 
 
71:4 Derfor, arbeid i min vingård.  Kall på jordens innbyggere og bær vitnesbyrd, og bered veien for de 
bud og åpenbaringer som skal komme. 
 
71:5 Nå, se, dette er visdom.  Den som leser, la ham forstå det og også godta det, 
 
71:6 for den som godtar det, skal få i overflod, ja, endog kraft. 
 
71:7 Gjør derfor deres fiender til skamme, be dem møte dere både offentlig og privat, og hvis dere er 
trofaste, skal de bli gjort til skamme. 
 
71:8 La dem derfor komme frem med sine sterke argumenter mot Herren. 
 
71:9 Sannelig, så sier Herren til dere, intet våpen som blir smidd mot dere, skal ha fremgang, 
 
71:10 og hvis noe menneske hever sin røst mot dere, skal han gjøres til skamme i min egen beleilige 
tid. 
 
71:11 Hold derfor mine bud, de er sanne og pålitelige.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 72 
 



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831 (History of the 
Church 1:239-241).  Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre 
oppbygget i Kirkens lære.  I dette kapitlet er to åpenbaringer -- mottatt samme dag -- slått sammen.  Vers 
1-8 omhandler Newel K. Whitneys kall til biskop.  Etter at han var kalt og ordinert, ble vers 9-26 mottatt 
hvor det gis flere opplysninger om en biskops plikter. 
 
72:1 Hør og lytt til Herrens røst, dere som har forsamlet dere som er høyprester i min kirke, og til hvem 
riket og myndigheten er gitt. 
 
72:2 For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at det blir utpekt en biskop for dere, eller 
blant dere, i kirken i denne del av Herrens vingård. 
 
72:3 Og sannelig, i dette har dere handlet klokt, for Herren fordrer av enhver forvalter å avlegge 
regnskap for sin forvaltning, både i tid og i evighet. 
 
72:4 For den som er trofast og klok i dette liv, blir aktet verdig til å arve de boliger som min Fader har 
beredt for ham. 
 
72:5 Sannelig sier jeg dere, kirkens eldster i denne del av min vingård skal avlegge regnskap for sin 
forvaltning til biskopen som skal utpekes av meg i denne del av min vingård. 
 
72:6 Disse ting skal nedtegnes for å bli overlevert til biskopen i Sion. 
 
72:7 Og biskopens plikt skal kunngjøres ved de bud som er gitt og ved konferansens stemmegivning. 
 
72:8 Og nå, sannelig sier jeg dere, at min tjener Newel K. Whit-ney er mannen som skal bli utpekt og 
ordinert til denne myndighet.  Dette er Herren deres Guds og Forløsers vilje.  Slik er det.  Amen. 
 
72:9 Herrens ord -- i tillegg til loven som er gitt -- som gjør kjent biskopens plikter, han som er ordinert 
for kirken i denne del av vingården, er i sannhet dette: 
 
72:10 Å ta vare på Herrens lagerhus, å motta kirkens midler i denne del av vingården, 
 
72:11 å motta regnskap fra eldstene som tidligere befalt og ivareta deres behov, og de skal betale for 
det de mottar, i den grad de har noe å betale med, 
 
72:12 så dette også kan bli innviet til gavn for kirken, for de fattige og trengende. 
 
72:13 Og for den som ikke har noe å betale med, skal et regnskap overleveres til biskopen i Sion som 
skal betale gjelden av de midler som Herren skal legge i hans hender. 
 
72:14 Og de trofastes arbeide -- de som arbeider med åndelige ting, med å forvalte evangeliet og rikets 
anliggender for kirken og for verden -- skal være betaling for gjeld overfor biskopen i Sion. 
 
72:15 Således blir den betalt av kirken, for ifølge loven må enhver som kommer opp til Sion, legge alle 
ting frem for biskopen i Sion. 
 
72:16 Og nå, sannelig sier jeg dere, at ettersom enhver eldste i denne del av vingården må avlegge 
regnskap for sin forvaltning til biskopen i denne del av vingården, 
 
72:17 skal dommeren, eller biskopen, i denne del av vingården utstede en attest til biskopen i Sion for å 
godtgjøre at han tilfredsstiller alle krav til å motta en arv og bli mottatt som en klok forvalter og en trofast 
arbeider, 
 
72:18 ellers skal han ikke bli godtatt av biskopen i Sion. 
 



72:19 Og nå, sannelig sier jeg dere, la enhver eldste som avlegger regnskap for menighetens biskop i 
denne del av vingården, anbefales av den eller de menigheter hvor han arbeider, så han og hans 
regnskap på alle måter kan bli godkjent. 
 
72:20 Og videre, la mine tjenere som er utpekt til forvaltere over min kirkes litterære anliggender, ha 
krav på all mulig hjelp fra biskopen, eller biskopene - 
 
72:21 så åpenbaringene kan bli utgitt og gå ut like til jordens ender, så de også kan skaffe midler som 
på alle måter skal gavne kirken, 
 
72:22 så de også på alle måter kan bli godkjent og bli regnet som kloke forvaltere. 
 
72:23 Og nå, se, dette skal være et mønster for alle enheter i min kirke som er utbredt rundt omkring 
uansett hvor de blir opprettet.  Og nå avslutter jeg mine ord.  Amen. 
 
72:24 Noen få ord i tillegg til rikets lover, som gjelder kirkens medlemmer, de som er utpekt ved Den 
Hellige Ånd til å dra opp til Sion og de som får anledning til å dra opp til Sion. 
 
72:25 La dem ha med seg til biskopen en attest fra tre eldster i kirken eller en attest fra biskopen, 
 
72:26 ellers vil den som drar opp til Sions land, ikke bli regnet som en klok forvalter.  Dette er også et 
mønster:  Amen. 
 

Kapittel 73 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 10. januar 1832 (History of 
the Church 1:241-242).  Siden begynnelsen av desember 1831 hadde profeten og Sidney vært opptatt 
med å forkynne evangeliet, og på denne måten ble mye gjort for å dempe ugunstige følelser som hadde 
oppstått overfor Kirken (se forordet til kapittel 71). 
 
73:1 For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at de fortsetter å forkynne evangeliet og 
formaner menighetene i områdene rundt omkring, frem til konferansen. 
 
73:2 Og se, da skal det kunngjøres for dem ved konferansens stemmegivning deres forskjellige 
oppgaver. 
 
73:3 Nå, sannelig sier jeg dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så sier Herren, det er 
nødvendig å oversette igjen, 
 
73:4 og så langt det er mulig å forkynne evangeliet i områdene rundt omkring frem til konferansen, og 
deretter er det nødvendig å fortsette arbeidet med oversettelsen inntil det er ferdig. 
 
73:5 Og la dette være et mønster for eldstene inntil de får mer kunnskap, ja, som skrevet er. 
 
73:6 Nå gir jeg dere ikke mer denne gang.  Bind omkring deres lender og vær sindige.  Slik er det.  
Amen. 
 

Kapittel 74 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832 (History of the Church 1:242).  
Profeten skriver:  "Da jeg mottok de foregående ord av Herren [L&P 73], gjenopptok jeg arbeidet med 
oversettelsen av Skriftene og arbeidet flittig nesten helt frem til konferansen skulle begynne til fastsatt tid 
den 25. januar.  I denne tiden mottok jeg også det følgende som en forklaring av 1. Korinterbrev 7:14" 
(History of the Church 1:242). 
 



74:1 For den vantro ektemann er helliggjort ved sin hustru, og den vantro hustru er helliggjort ved 
ektemannen, ellers ville deres barn være urene, men nå er de hellige. 
 
74:2 Nå, på apostlenes tid ble om~ skjærelsens lov praktisert av alle jøder som ikke trodde på Jesu 
Kristi evangelium. 
 
74:3 Og det skjedde at det oppsto en stor strid blant folket angående loven om omskjærelse, for den 
vantro ektemann ønsket at hans barn skulle omskjæres og være lydig mot Moseloven, en lov som var 
oppfylt. 
 
74:4 Og det skjedde at de barn som ble oppdratt til å være lydige mot Moseloven, ga akt på sine 
fedres tradisjoner og trodde ikke på Kristi evangelium, derfor ble de vanhellige. 
 
74:5 Av denne grunn skrev apostelen til kirken og ga dem et bud -- ikke fra Herren, men sitt eget -- at 
en troende ikke skulle gifte seg med en vantro med mindre Moseloven ble forkastet av dem, 
 
74:6 for at deres barn kunne være uten omskjærelse og at tradisjonen som sa at små barn er 
vanhellige, kunne opphøre, for jødene trodde på den. 
 
74:7 Men små barn er hellige og er helliggjort gjennom Jesu Kristi forsoning, og dette er det 
skriftstedet betyr. 
 

Kapittel 75 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (History of the 
Church 1:242-245).  Anledningen var en konferanse som tidligere var bestemt.  Under denne 
konferansen ble joseph Smith oppholdt og ordinert til president for Det høye prestedømme.  Visse eldster 
som hadde hatt vanskeligheter med å få menneskene til å forstå sitt budskap, ønsket å lære mer detaljert 
om sine umiddelbare plikter.  Denne åpenbaringen fulgte. 
 
75:1 Sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg som taler ved min Ånds røst, ja, Alfa og Omega, deres Herre 
og deres Gud: 
 
75:2 Lytt dere som har gitt deres navn for å dra ut og forkynne mitt evangelium og beskjære min 
vingård. 
 
75:3 Se, jeg sier dere at det er min vilje at dere skal dra ut og ikke vente, vær heller ikke dovne, men 
arbeid av all deres makt, 
 
75:4 ved at dere oppløfter deres røst som ved lyden av en basun og forkynner sannheten ifølge de 
åpenbaringer og bud som jeg har gitt dere. 
 
75:5 Og således, hvis dere er trofaste, skal dere høste mange kornbånd og bli kronet med ære og 
herlighet, med udødelighet og evig liv. 
 
75:6 Derfor, sannelig sier jeg til min tjener William E. McLellin:  Jeg tilbakekaller det oppdrag jeg ga 
ham om å dra til den østlige del av landet. 
 
75:7 Og jeg gir ham et nytt oppdrag og en ny befaling hvor jeg, Herren, refser ham for å ha knurret i 
sitt hjerte. 
75: 
8 Og han syndet, men likevel tilgir jeg ham og sier til ham igjen:  Dra til den sydlige del av landet. 
 
75:9 Og la min tjener Luke Johnson reise sammen med ham og forkynne de ting som jeg har befalt 
dem, 
 



75:10 idet de påkaller Herrens navn og ber om Trøsteren som skal lære dem alle ting de trenger å vite, 
 
75:11 idet de alltid ber om ikke å bli motløse, og hvis de gjør dette, vil jeg være med dem inntil enden. 
 
75:12 Se, dette er Herren deres Guds vilje med dere.  Slik er det.  Amen. 
 
75:13 Og videre, sannelig, så sier Herren:  La min tjener Orson Hyde og min tjener Samuel H. Smith 
reise til den østlige del av landet og forkynne det som jeg har befalt dem, og hvis de er trofaste, se, da vil 
jeg være med dem inntil enden. 
 
75:14 Og videre, sannelig sier jeg til min tjener Lyman Johnson og til min tjener Orson Pratt, de skal 
også reise til den østlige del av landet, og se, jeg er også med dem, ja, inntil enden. 
 
75:15 Og videre sier jeg til min tjener Asa Dodds og til min tjener Calves Wilson, at de også skal reise til 
den vestlige del av landet og forkynne mitt evangelium, ja, som jeg har befalt dem. 
 
75:16 Og den som er trofast, skal overvinne alle ting og skal bli løftet opp på den ytterste dag. 
 
75:17 Og videre sier jeg til min tjener Major N. Ashley og min tjener Burr Riggs, la også dem reise til 
den sydlige del av landet. 
 
75:18 Ja, la alle disse som jeg har befalt, reise ut og gå fra hus til hus og fra landsby til landsby og fra 
by til by. 
 
75:19 Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de tar imot dere, etterlat dette hus deres 
velsignelse. 
 
75:20 Og uansett hvilket hus dere kommer inn i, og de ikke tar imot dere, et slikt hus skal dere snarest 
forlate og ryste støvet av deres føtter som et vitnesbyrd mot dem. 
 
75:21 Og dere skal fylles med glede og fryd, og vit dette, at på dommens dag skal dere være dommere 
over dette hus og fordømme dem, 
 
75:22 og det skal bli mer tålelig for hedningefolkene på dommens dag enn for dette hus, bind derfor 
omkring deres lender og vær trofaste, og dere skal overvinne alle ting og bli løftet opp på den ytterste 
dag.  Slik er det.  Amen. 
 
75:23 Og videre, så sier Herren til dere, O min kirkes eldster som har gitt deres navn, så dere kan vite 
hans vilje med dere. 
 
75:24 Se, jeg sier dere at det er kirkens plikt å gi hjelp til disse eldsters familiers underhold, og også til 
familiene til dem som er kalt og som nødvendigvis må sendes ut i verden for å forkynne evangeliet til 
verden. 
 
75:25 Derfor gir jeg, Herren, dere dette bud at dere finner oppholdssteder til deres familier så langt 
deres brødre er villige til å åpne sine hjerter. 
 
75:26 Og la ingen som kan finne et sted til sin familie og få kirkens underhold til den, unnlate å dra ut i 
verden, enten til øst eller til vest, til nord eller til syd. 
 
75:27 La dem be, og de skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dem og bli tilkjennegitt dem fra det 
høye, ja, ved Trøsteren, hvor de skal reise. 
 
75:28 Og videre, sannelig sier jeg dere, at enhver mann som er nødt til å ta seg av sin egen familie, la 
ham ta seg av den, og han skal på ingen måte miste sin krone, og han skal arbeide i kirken. 
 



75:29 La enhver være flittig i alle ting.  Og den dovne skal ikke ha plass i kirken medmindre han 
omvender seg i all sin ferd. 
 
75:30 Derfor, la min tjener Simeon Carter og min tjener Emer Harris virke sammen i evangeliets 
tjeneste, 
 
75:31 og likeledes min tjener Ezra Thayre og min tjener Thomas B. Marsh, 
 
75:32 likeledes min tjener Hyrum Smith og min tjener Reynolds Cahoon, 
 
75:33 og likeledes min tjener Daniel Stanton og min tjener Seymor Brunson, 
 
75:34 og likeledes min tjener Sylvester Smith og min tjener Gideon Carter, 
 
75:35 og likeledes min tjener Ruggles Eames og min tjener Stephen Burnett, 
 
75:36 og likeledes min tjener Micah B. Welton og min tjener Eden Smith.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 76 
 
Et syn gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 16. februar 1832 (History of the 
Church 7:245-252).  I forordet til dette synet skrev profeten:  Da jeg kom tilbake fra konferansen i 
Amherst, fortsatte jeg med å oversette Skriftene.  På grunnlag av forskjellige åpenbaringer som var 
mottatt, var det tydelig at mange viktige punkter som berører menneskets frelse, var blitt tatt ut av 
Bibelen, eller var gått tapt før den ble samlet.  Av de sannheter som var igjen er det innlysende lit hvis 
Gud belønnet enhver i henhold til de gjerninger som ble gjort i kjødet, da måtte ordet 'himmel' med 
henblikk på de helliges evige hjem omfatte rner enn ett rike.  I den anledning så jeg selv og eldste Rigdon 
... mens vi holdt på med oversettelsen av Johannes-evangeliet, følgende syn (History of the Church 
1:245).  Det var etter at profeten hadde oversatt Johannes 5:29 at dette synet ble gitt. 
 
76:1 Lytt, O himler, og lån øre, O du jord, og fryd dere, alle jordens innbyggere, for Herren er Gud, og 
uten ham er det ingen Frelser. 
 
76:2 Stor er hans visdom, underfulle er hans veier, og omfanget av hans gjerninger kan ingen finne ut. 
 
76:3 Hans formål svikter aldri, ei heller kan noen holde hans hånd tilbake. 
 
76:4 Fra evighet til evighet er han den samme, og hans år opphører aldri. 
 
76:5 For så sier Herren:  Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mot dem som frykter meg og finner 
behag i å hedre dem som tjener meg i rettferdighet og sannhet inntil enden. 
 
76:6 Stor skal deres lønn bli, og evig skal deres herlighet være. 
 
76:7 Og for dem vil jeg åpenbare alle mysterier, ja, alle mitt rikes skjulte mysterier fra fordums dager 
av, og i tider som kommer, vil jeg tilkjennegi for dem min behagelige vilje om alt som hører mitt rike til. 
 
76:8 Ja, selv evighetens undere skal de forstå, og det som skal skje, vil jeg vise dem, ja, det som 
angår mange generasjoner. 
 
76:9 Og deres visdom skal bli stor, og deres forstand nå like til himmelen, og for dem skal de vises 
visdom forgå, og de klokes forstand skal bli til intet. 
 
76:10 For ved min Ånd vil jeg opplyse dem, og ved min kraft vil jeg tilkjennegi for dem min viljes 
hemmeligheter, ja, selv det som intet øye har sett og intet øre har hørt og som ikke har trengt inn i 
menneskets hjerte. 



 
76:11 Vi, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, var i Ånden på den sekstende dag i februar i det Herrens 
år ett tusen åtte hundre og to og tredve -- 
 
76:12 ved Åndens kraft ble våre øyne åpnet og vår forstand ble opplyst så vi kunne se og forstå det 
som er av Gud, 
 
76:13 selv de ting som var fra begynnelsen, før verden ble til, som ble fastsatt av Faderen gjennom 
hans Enbårne Sønn som var i Faderens skjød helt fra begynnelsen, 
 
76:14 om hvem vi bærer vitnesbyrd, og det vitnesbyrd vi bærer, er fylden av Jesu Kristi evangelium, 
han som er Sønnen som vi så og talte med i det himmelske syn. 
 
76:15 For mens vi holdt på med det oversettelsarbeidet som Herren hadde gitt oss, kom vi til det ni og 
tyvende vers i det femte kapittel i Johannes-evangeliet, som ble gitt oss på følgende måte: 
 
76:16 Idet han taler om de dødes oppstandelse, om dem som skal høre Menneskesønnens røst, 
 
76:17 og skal komme frem, de som har gjort godt, i de rettferdiges oppstandelse, og de som har gjort 
ondt, i de urettferdiges oppstandelse. 
 
76:18 Nå, dette gjorde oss forundret, for det bli gitt oss av Ånden. 
 
76:19 Og mens vi mediterte over disse ting, rørte Herren ved vår forstands øyne, og de ble åpnet, og 
Herrens herlighet lyste om oss. 
 
76:20 Og vi så Sønnens herlighet ved Faderens høyre hånd og mottok av hans fylde, 
 
76:21 og så de hellige engler og dem som er helliggjort for hans trone, tilbe Gud og Lammet, og de 
tilber ham evindelig og alltid. 
 
76:22 Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det 
siste av dem alle:  At han lever! 
 
76:23 For vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten bære vitnesbyrd om at han er 
Faderens Enbårne, 
 
76:24 at ved ham og gjennom ham og av ham blir og ble verdener skapt, og deres innbyggere er født 
sønner og døtre av Gud. 
 
76:25 Og dette så vi også og bærer vitnesbyrd om, at en Guds engel -- som sto for Guds åsyn og 
hadde myndighet, gjorde opprør mot den Enbårne Sønn som Faderen elsket og som var i Faderens 
skjød -- ble kastet ned fra Guds og Sønnens nærhet, 
 
76:26 og ble kalt Fortapelse, for himlene gråt over ham.  Han var Lucifer, en morgenrødens sønn. 
 
76:27 Og vi så, og se, han er falt, falt, ja, selv en morgenrødens sønn! 
 
76:28 Og mens vi ennå var i Ånden, befalte Herren oss at vi skulle skrive synet ned, for vi så Satan, 
den gamle slange, ja, djevelen, som gjorde opprør mot Gud og søkte å ta riket fra vår Gud og hans 
Kristus - 
 
76:29 derfor fører han krig mot Guds hellige og omringer dem på alle kanter. 
 
76:30 Og vi så i et syn lidelsene til dem som han førte krig mot og overvant, for slik kom Herrens røst til 
oss: 



 
76:31 Så sier Herren om alle dem som kjenner min kraft og er blitt delaktige i den, og som ved 
djevelens makt har latt seg overvinne og til å fornekte sannheten og trosse min makt: 
 
76:32 Det er de som er fortapelsens sønner, om hvem jeg sier at det hadde vært bedre for dem om de 
aldri var blitt født, 
 
76:33 for de er vredens kar, dømt til å lide Guds vrede med djevelen og hans engler i evighet, 
 
76:34 om hvem jeg har sagt at det ikke er noen tilgivelse i denne verden, heller ikke i den kommende 
verden, 
 
76:35 da de har fornektet Den Hellige Ånd etter å ha mottatt den og har fornektet Faderens Enbårne 
Sønn, idet de selv har korsfestet ham og gjort ham åpenlyst til spott. 
 
76:36 Det er disse som skal gå bort i sjøen av ild og svovel, med djevelen og hans engler, 
 
76:37 og de eneste som den annen død skal ha makt over, 
 
76:38 ja, sannelig, de eneste som ikke skal bli forløst i Herrens beleilige tid etter å ha lidd hans vrede. 
 
76:39 For alle de andre skal komme frem ved de dødes oppstandelse, gjennom Lammets seier og 
herlighet, han som ble slaktet og som var i Faderens skjød før verdenene ble skapt. 
 
76:40 Og dette er evangeliet, det glade budskap som røsten fra himlene bar vitnesbyrd til oss om: 
 
76:41 At han kom til verden, ja, Jesus, for å bli korsfestet for verden, og for å bære verdens synder og 
for å helliggjøre verden og rense den fra all urettferdighet, 
 
76:42 for at gjennom ham kunne alle bli frelst som Faderen hadde gitt i hans makt og skapt ved ham, 
 
76:43 han som forherliger Faderen og frelser alle sine henders gjerninger unntatt disse fortapelsens 
sønner som fornekter Sønnen etter at Faderen har åpenbart ham. 
 
76:44 Derfor frelser han alle unntatt dem, og de skal gå bort til a evigvarende straff, som er uendelig 
straff, som er evig straff, for å regjere med djevelen og hans engler i evighet hvor deres orm ikke dør og 
ilden ikke slukkes, og dette er deres pine - 
 
76:45 og dens ende eller dens sted, ei heller deres pine, kjenner noe menneske, 
 
76:46 det har ikke vært åpenbart, ei heller er eller vil det bli åpenbart for mennesket, unntatt for dem 
som får del i den, 
 
76:47 ikke desto mindre viser jeg, Herren, det til mange i et syn, men tar det straks bort igjen, 
 
76:48 derfor, dens ende, bredde, høyde, dybde og elendighet forstår de ikke, ikke noe menneske, ingen 
uten dem som blir gitt denne fordømmelse. 
 
76:49 Og vi hørte røsten si:  Skriv ned synet, for se, dette er slutten av synet om de ugudeliges lidelser. 
 
76:50 Og videre bærer vi vitnesbyrd om, for vi så og hørte, og dette er Kristi-evangeliums vitnesbyrd om 
dem som skal komme frem i de rettferdiges oppstandelse: 
 
76:51 Det er de som mottok Jesu vitnesbyrd og trodde på hans navn og ble døpt i likhet med hans 
begravelse, idet de ble begravet i vannet i hans navn, og dette ifølge det bud som han har gitt, 
 



76:52 så de ved å holde budene kunne bli tvettet og renset fra alle sine synder og motta Den Hellige 
Ånd ved håndspåleggelse av den som er ordinert og beseglet ril denne kraft. 
 
76:53 og kunne seire ved tro og bli beseglet ved forjettelsens Hellige And som Faderen utgyter over alle 
dem som er rettferdige og sanne. 
 
76:54 Det er disse som er Den førstefødtes menighet. 
 
76:55 Det er de i hvis hender Faderen har lagt alle ting. 
 
76:56 Det er de som er prester og konger, som har mottatt av hans fylde og hans herlighet, 
 
76:57 og er Den Aller Høyestes prester etter Melkisedeks orden, som var etter Enoks orden, som var 
etter den Enbårne Sønns orden. 
 
76:58 Derfor, som skrevet er, de er guder, ja, Guds sønner. 
 
76:59 Derfor, alle ting hører dem til, enten i liv eller død -- i det som er nå eller i det som skal komme -- 
alt hører dem til, og de hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. 
 
76:60 Og de skal overvinne alle ting. 
 
76:61 Derfor, la intet menneske rose seg av mennesker, men heller rose seg av Gud som skal legge 
alle fiender under sine føtter. 
 
76:62 Disse skal bo i Guds nærvær og hans Kristi nærvær evindelig og alltid. 
 
76:63 Disse er de han skal føre med seg når han kommer i himmelens skyer for å regjere på jorden 
over sitt folk. 
 
76:64 Disse er de som skal ha del i den første oppstandelse. 
 
76:65 Disse er de som skal komme frem i de rettferdiges oppstandelse. 
 
76:66 Disse er de som er kommet til Sions berg og til den levende Guds by, det himmelske sted, det 
helligste av alle. 
 
76:67 Disse er de som er kommet til en utallig skare av engler, til hovedforsamlingen og Enoks og Den 
førstefødtes menighet. 
 
76:68 Disse er de hvis navn er nedtegnet i himmelen, hvor Gud og Kristus er alles dommer. 
 
76:69 Disse er de som er rettferdige mennesker, fullkommengjort gjennom Jesus, den nye pakts 
mellommann, som utførte denne fullkomne forsoning ved å utgyte sitt eget blod. 
 
76:70 Disse er de hvis legemer er a celestiale, hvis glans er som solens, ja, som Guds herlighet, han 
som er den høyeste av alle, om hans herlighet er det skrevet at den er som solens på himmelhvelvingen. 
 
76:71 Og videre så vi den terrestriale verden, og se, og gi akt, disse er de som er terrestriale, hvis glans 
er forskjellig fra Den førstefødtes menighet som har mottatt Faderens fylde, likesom månens glans på 
himmelhvelvingen er forskjellig fra solens. 
 
76:72 Se, disse er de som døde uten loven, 
 
76:73 og også de som er menneskers ånder som ble holdt i varetekt og som Sønnen besøkte og 
forkynte evangeliet for, så de kunne dømmes som mennesker i kjødet, 



 
76:74 de som ikke mottok Jesu vitnesbyrd mens de var i kjødet, men mottok det senere. 
 
76:75 Disse er de som er jordens hederlige mennesker som ble forblindet ved menneskers list. 
 
76:76 Disse er de som mottar av hans herlighet, men ikke av hans fylde. 
 
76:77 Disse er de som mottar av Sønnens nærvær, men ikke av Faderens fylde. 
 
76:78 Derfor er de terrestriale legemer og ikke celestiale legemer, og er forskjellige i glans som månen 
er forskjellig fra solen. 
 
76:79 Disse er de som ikke er tapre i Jesu vitnesbyrd, derfor oppnår de ikke vår Guds rikes krone. 
 
76:80 Og nå, dette er slutten av synet som vi så av det terrestriale og som Herren befalte oss å skrive 
ned mens vi ennå var i Ånden. 
 
76:81 Og videre så vi den telestiale herlighet, som er en mindre herlighet, likesom stjernenes glans på 
himmelhvelvingen er forskjellig fra månens glans. 
 
76:82 Disse er de som ikke mottok Kristi evangelium og heller ikke Jesu vitnesbyrd. 
 
76:83 Disse er de som ikke fornekter Den Hellige Ånd. 
 
76:84 Disse er de som blir kastet ned til helvete. 
 
76:85 Disse er de som ikke skal bli forløst fra djevelen før den siste oppstandelse, ikke før Herren, ja, 
Kristus, Lammet, har fullført sitt verk. 
 
76:86 Disse er de som ikke mottar hans fylde i den evige verden, men Den Hellige Ånd gjennom de 
terrestriales betjening, 
 
76:87 og de terrestriale gjennom de celestiales betjening. 
 
76:88 Og likeledes mottar de telestiale den ved tjenende engler som blir utpekt til å betjene dem eller 
som er utpekt til å være tjenende ånder for dem, for de skal være arvinger til frelse. 
 
76:89 Og således så vi i det himmelske syn den telestiale herlighet som overgår all forstand, 
 
76:90 og intet menneske kjenner den uten den som Gud har åpenbart det for. 
 
76:91 Og således så vi den terrestriale herlighet som på alle måter overgår den telestiale herlighet, ja, i 
herlighet og i kraft og i makt og i herredømme. 
 
76:92 Og således så vi den celestiale herlighet som overgår alt, hvor Gud, ja, Faderen, regjerer på sin 
trone evindelig og alltid, 
 
76:93 og alt bøyer seg for hans trone i ydmyk ærbødighet og gir ham ære evindelig og alltid. 
 
76:94 De som bor i hans nærhet, er Den førstefødtes menighet, og de ser som de er sett, og kjenner 
som de er kjent da de har mottatt hans fylde og hans nåde, 
 
76:95 og han gjør dem likestilt i kraft og i makt og i herredømme. 
 
76:96 Og den celestiale herlighet er en, likesom solens glans er en. 
 



76:97 Og den terrestriale herlighet er en, likesom månens glans er en. 
 
76:98 Og den telestiale herlighet er en, likesom stjernenes glans er en, for likesom en stjerne er 
forskjellig fra en annen stjerne i glans, er også den ene forskjellig fra den andre i herlighet i den telestiale 
verden, 
 
76:99 for disse er de som holder seg til Paulus og til Apollos og til Kefas. 
 
76:100 Disse er de som sier at de holder seg, noen til den ene og noen til den andre, noen til Kristus og 
noen til Johannes og noen til Moses og noen til Elias og noen til Esaias og noen til Jesaja og noen til 
Enok, 
 
76:101 men de mottok ikke evangeliet, ei heller Jesu vitnesbyrd, ei heller profetene, ei heller den evige 
pakt. 
 
76:102 Og helt til slutt, disse er alle de som ikke vil bli samlet med de hellige for å bli tatt opp til Den 
førstefødtes menighet og bli mottatt i skyen. 
 
76:103 Disse er de som er løgnere og trollmenn og horkarer, de som driver hor og enhver som elsker og 
taler løgn. 
 
76:104 Disse er de som lider Guds vrede på jorden. 
 
76:105 Disse er de som lider den evige ilds hevn. 
 
76:106 Disse er de som blir kastet ned til helvete og lider Den Allmektige Guds vrede inntil tidenes fylde 
når Kristus har lagt alle fiender under sine føtter og har fullkommengjort sitt verk, 
 
76:107 når han skal overlevere riket, legge det uplettet frem for Faderen og si:  Jeg har seiret og har a 
tråkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud Den Allmektiges strenge vrede. 
 
76:108 Da skal han bli kronet med sin herlighets krone og sitte på sin makts trone for å regjere evindelig 
og alltid. 
 
76:109 Men se og gi akt, vi så den telestiale verdens herlighet og dens innbyggere, og de var utallige 
som stjernene på himmelhvelvingen eller som sanden ved havets bredd, 
 
76:110 og vi hørte Herrens røst som sa:  Alle disse skal bøye kne, og hver tunge skal bekjenne for ham 
som sitter på tronen evindelig og alltid, 
 
76:111 for de skal bli dømt etter sine gjerninger, og hvert menneske skal få sitt eget herredømme i de 
boliger som er beredt, ifølge sine egne gjerninger, 
 
76:112 og de skal være Den Aller Høyestes tjenere, men hvor Gud og Kristus bor, kan de aldri i evighet 
komme. 
 
76:113 Dette er slutten av synet som vi så og som vi ble befalt å skrive mens vi ennå var i Ånden. 
 
76:114 Men store, og underfulle er Herrens gjerninger og hans rikes mysterier, som han viste oss og 
som overgår all forstand i herlighet og i makt og i herredømme, 
 
76:115 som han befalte oss at vi ikke skulle skrive ned mens vi ennå var i Ånden og som det ikke er tillatt 
for mennesket å uttale -- 
 
76:116 ei heller er mennesket istand til å gjøre dem kjent, for de kan bare bli sett og forstått ved Den 
Hellige Ånds kraft som Gud skjenker dem som elsker ham og renser seg for ham, 



 
76:117 til hvem han gir denne anledning til selv å se og vite, 
 
76:118 så de gjennom Åndens kraft og tilkjennegivelse mens de er i kjødet, kan være istand til å tåle 
hans nærvær i herlighetens verden. 
 
76:119 Og herligheten og æren og herredømmet tilhører Gud og Lammet evindelig og alltid.  Amen. 
 

Kapittel 77 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:253-255).  
Profeten skrev:  "I forbindelse med oversettelsen av Skriftene mottok jeg følgende forklaring av Johannes 
åpenbaring" (History of the Church 1:253). 
 
77:1 SPM.:  Hva er glasshavet som omtales av johannes i Åpenbaringens 4. kapittel og 6. vers?  Svar:  
Det er jorden i dens helliggjorte, udødelige og evige tilstand. 
 
77:2 Spm.:  Hva skal vi forstå med de fire livsvesener som er omtalt i samme vers?  Svar:  Det er en 
billedlig uttrykksmåte brukt av åpenbareren Johannes for å beskrive himmelen, Guds paradis, 
menneskenes, dyrenes, krypdyrenes og luftens fuglers lykke; det som er av ånd, avbildes i det som er 
timelig, og det som er timelig, avbildes i det som er av ånd, menneskets ånd i dets persons skikkelse, og 
likeledes dyrets ånd og enhver annen skapning som Gud har skapt. 
 
77:3 Spm.:  Er de fire livsvesener begrenset til individuelle dyr, eller forestiller de klasser eller 
kategorier?  Svar:  De er begrenset til fire individuelle dyr som ble vist Johannes, for å symbolisere 
herligheten til de forskjellige klasser av skapninger i deres bestemte orden eller skapelsessfære hvor de 
gleder seg i evig lykksalighet. 
 
77:4 Spm.:  Hvordan skal vi forstå øynene og vingene som dyrene hadde?  Svar:  Øynene forestiller 
lys og kunnskap, det vil si, de er fulle av kunnskap, og deres vinger forestiller kraft til å bevege seg, til å 
handle, osv. 
 
77:5 Spm.:  Hva forstår vi med de fire og tyve eldster som omtales av Johannes?  Svar:  Vi forstår at 
disse eldster som Johannes så, var eldster som hadde vært trofaste i evangeliets tjeneste og var døde, 
de tilhørte de syv menighetene, og befant seg da i Guds paradis. 
 
77:6 Spm.:  Hva skal vi forstå med boken som Johannes så og som var forseglet med syv segl?  Svar:  
Vi skal forstå at den inneholder Guds åpenbarte vilje, mysterier og gjerninger, de skjulte ting i hans 
forvaltning av denne jord, i de syv tusen år av dens løpebane eller dens timelige tilværelse. 
 
77:7 Spm.:  Hva skal vi forstå med de syv segl som den var forseglet med?  Svar:  Vi skal forstå at det 
første segl inneholder de ting som hører til det første årtusen, det andre likedan til det andre årtusen, og 
så videre inntil det syvende. 
 
77:8 Spm.:  Hva forstår vi med de fire engler som omtales i Åpenbaringens 7. kapittel og 1. vers?  
Svar:  Vi forstår at de er fire engler utsendt fra Gud og som er gitt makt over jordens fire hjørner, til å 
spare og til å ta liv.  Disse er de som har det evige evangelium å gi til hver nasjon og slekt, til hvert 
tungemål og folk, med makt til å lukke himlene, til å besegle til liv eller kaste ned til mørkets regioner. 
 
77:9 Spm.:  Hva forstår vi med engelen som steg opp fra øst i Åpenbaringens 7. kapittel og 2. vers?  
Svar:  Vi forstår at engelen som steg opp fra øst, er han som er gitt den levende Guds segl over Israels 
tolv stammer.  Derfor roper han til de fire engler som har det evige evangelium, og sier:  Skad ikke jorden, 
ei heller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres panner.  Og om dere vil ta 
imot det, dette er Elias som skulle komme for å samle Israels stammer og gjenopprette alle ting. 
 



77:10 Spm.:  Når skal de ting som er omtalt i dette kapitlet, skje?  Svar:  Det skal skje i det sjette 
årtusen, ved åpningen av det sjette segl. 
 
77:11 Spm.:  Hva forstår vi med beseglingen av de et hundre og fire og førti tusen fra alle Israels 
stammer, tolv tusen fra hver stamme?  Svar:  Vi forstår at de som er beseglet, er høyprester, ordinert til 
Guds hellige orden for å forvalte det evige evangelium, for det er de som er ordinert, fra hver nasjon og 
slekt, fra hvert tungemål og folk, av de engler som er gitt makt over jordens nasjoner, for å føre alle som 
ønsker det til Den førstefødtes menighet. 
 
77:12 Spm.:  Hva forstår vi med lyden av basunene som er nevnt i Åpenbaringens 8. kapittel?  Svar:  Vi 
forstår at likesom Gud skapte denne verden på seks dager og avsluttet sitt verk på den syvende dag og 
helliget det og også dannet mennesket av jordens støv, på samme måte vil Gud Herren i begynnelsen av 
det syvende årtusen helliggjøre jorden og fullende menneskets frelse og dømme i alle ting og skal forløse 
alle ting unntatt det som han ikke har tatt i sin makt etter å ha beseglet alle ting til alle tings ende, og 
lyden av de syv englers basuner er forberedelsen og avslutningen av hans verk i begynnelsen av det 
syvende årtusen, forberedelsen avveien før tiden for hans komme. 
 
77:13 Spm.:  Når skal de ting skje som står skrevet i Åpenbaringens 9. kapittel?  Svar:  De skal skje 
etter åpningen av det syvende segl, før Kristi komme. 
 
77:14 Spm.:  Hva forstår vi med den lille boken som ble spist av Johannes, som står nevnt i 
Åpenbaringens 10.  kapittel?  Svar:  Vi forstår at det var en oppgave og en hellig handling for ham å 
samle Israels stammer.  Se, dette er Elias som, slik det står skrevet, må komme og gjenopprette alle ting. 
 
77:15 Spm.:  Hva forstår vi med de to vitnene i Åpenbaringens 11. kapittel?  Svar:  Det er to profeter 
som skal bli oppreist for den jødiske nasjon i de siste dager ved gjenopprettelsens tid, og de skal 
profetere til jødene etter at de er samlet og har bygget byen Jerusalem i sine fedres land. 
 

Kapittel 78 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:255-
257).  Ordenen ble gitt av Herren til Joseph Smith for å opprette et lagerhus for de fattige.  Det var ikke 
alltid ønskelig at de personer Herren talte til i åpenbaringene skulle bli kjentfor verden, derfor blir 
brødrene i denne og noen senere åpenbaringer tiltalt med andre enn sine egne navn.  Da det ikke lenger 
var nødvendig å hemmeligholde disse personers navn, ble deres virkelige navn senere satt i parentes.  
Ettersom det i dag ikke er noe presserende behov for å fortsette med disse hemmelige navn, brukes her 
bare de virkelige navn slik de står i originalmanuskriptet. 
 
78:1 Herren talte til Joseph Smith jr. og sa:  Lytt til meg, sier Herren deres Gud, dere som er ordinert til 
Det høye prestedømme i min kirke og har kommet sammen, 
 
78:2 og lytt til råd fra ham som har ordinert dere fra det høye, som skal tale visdoms ord i deres ører, 
så frelse kan komme til dere i det som dere har forelagt meg, sier Gud Herren. 
 
78:3 For sannelig sier jeg dere, tiden er kommet og er nå for hånden, og se og gi akt, det er nødvendig 
at det finnes en organisasjon blant mitt folk som kan ordne og ta seg av det som angår lagerhuset for mitt 
folks fattige, både på dette sted og i Sions land, 
 
78:4 og den skal være en permanent og evig organisasjon og orden i min kirke for å fremme den sak 
dere har viet dere til for å frelse mennesket og forherlige deres Fader som er i himmelen, 
 
78:5 så dere kan være likestilt og knyttet sammen med hensyn til himmelske ting, ja, også i jordiske 
ting for å oppnå himmelske ting. 
 
78:6 For hvis dere ikke er likestilt i jordiske ting, kan dere ikke være likestilt i å oppnå himmelske ting. 
 



78:7 For hvis dere ønsker at jeg skal gi dere et sted i den celestiale verden; må dere forberede dere 
ved å gjøre det som jeg har befalt og har forlangt av dere. 
 
78:8 Og nå, sannelig, så sier Herren, det er nødvendig at alle ting gjøres av dere som er knyttet 
sammen i denne orden, for å forherlige meg, 
 
78:9 eller, med andre ord, la min tjener Newel K. Whitney og min tjener Joseph Smith jr. og min tjener 
Sidney Rigdon sitte i råd med de hellige som er i Sion, 
 
78:10 ellers vil Satan forsøke å vende deres hjerter bort fra sannheten så de blir forblindet og ikke 
forstår det som er beredt for dem. 
 
78:11 Derfor gir jeg dere et bud om å forberede og organisere dere ved å slutte dere sammen i en evig 
pakt som ikke kan brytes. 
 
78:12 Og den som bryter den, skal miste sitt embede og sin plass i kirken og skal overlates til Satans 
tuktelse inntil forløsningens dag. 
 
78:13 Se, dette er den forberedelse jeg forbereder dere med, og den grunnvoll og det mønster jeg gir 
dere hvorved dere kan utføre de befalinger jeg har gitt dere, 
 
78:14 for at kirken, ved mitt forsyn til tross for de trengsler som skal komme over dere, kan stå 
uavhengig over alle andre skapninger under den celestiale verden, 
 
78:15 for at dere kan motta den krone som er beredt for dere og bli satt til å herske over mange riker, 
sier Gud Herren, Sions Hellige, som har lagt grunnvollen til Adam-ondi-Ahman, 
 
78:16 han som utvalgte Mikael deres fyrste og befestet hans føtter og plasserte ham i det høye og ga 
ham frelsens nøkler ved råd og veiledning fra Den Hellige som er uten dagers begynnelse og livs ende. 
 
78:17 Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere er små barn, og dere har ennå ikke forstått hvor store 
velsignelser Faderen har i sine egne hender og har beredt for dere, 
 
78:18 og dere kan ikke tåle alle ting nå, vær likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere.  Riket er deres, 
rikets velsignelser er deres, og evighetens rikdommer er deres. 
 
78:19 Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli forherliget, og jordiske ting skal han få i 
tillegg, ja, ett hundre fold, ja, mer. 
 
78:20 Gjør derfor de ting som jeg har befalt dere, sier deres Forløser, ja, Sønnen Ahman, som bereder 
alle ting før han tar dere opp, 
 
78:21 for dere er Den førstefødtes menighet, og han vil ta dere opp i en sky og gi enhver hans del. 
 
78:22 Og den som er en trofast og klok forvalter, skal arve alle ting.  Amen. 
 

Kapittel 79 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257). 
 
79:1 Sannelig sier jeg deg, det er min vilje at min tjener Jared Carter skulle reise tilbake til den østlige 
del av landet, fra sted til sted og fra by til by i kraft av den ordinasjon han er blitt ordinert med, og forkynne 
godt budskap om stor glede, ja, det evige evangelium. 
 
79:2 Og jeg vil sende ham Trøsteren, som skal lære ham sannheten og den vei han skal gå, 
 



79:3 og hvis han er trofast, vil jeg igjen krone ham med kornbånd. 
 
79:4 Derfor, fryd deg i ditt hjerte, min tjener Jared Carter, og frykt ikke, sier din Herre, ja, Jesus Kristus.  
Amen. 
 

Kapittel 80 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257). 
 
80:1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Stephen Burnett:  Gå, ja, gå ut i verden og forkynn 
evangeliet for enhver skapning som kan høre din røst. 
 
80:2 Og ettersom du ønsker en ledsager, vil jeg gi deg min tjener Eden Smith. 
 
80:3 Derfor, gå ut og forkynn mitt evangelium, enten mot nord eller syd, mot øst eller vest, det være 
det samme, for dere kan ikke gå feil. 
 
80:4 Forkynn derfor det som dere har hørt og virkelig tror og vet er sant. 
 
80:5 Se, dette er hans vilje som har kalt dere, deres Forløser, ja, Jesus Kristus.  Amen. 
 

Kapittel 81 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257-
258).  Frederick G. Williams kalles til å være en høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes 
presidentsKapittel De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble 
Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på 
en måte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams.  
Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den offisielle organiseringen av 
Det første presidentsKapittel Stillingen som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir 
forklart hvor ærverdig dette kallet er.  Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i 
desember 1832.  Bror Williams ble beskikket til dette spesielle einbedet den 18. mars 1833. 
 
81:1 Sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Frederick G. Williams:  Lytt til røsten fra ham som 
taler, til Herren din Guds ord, og gi akt på det kall som du er kalt til, ja, til å være en høyprest i min kirke 
og en rådgiver for min tjener Joseph Smith jr., 
 
81:2 til hvem jeg har gitt rikets nøkler som alltid tilhører Det høye prestedømmes presidentskap: 
 
81:3 Derfor, sannelig, jeg anerkjenner ham og vil velsigne ham, og også deg, i den grad du er trofast i 
rådsarbeide, i det embede jeg har utpekt deg til, alltid i bønn, både høyt og i ditt hjerte, offentlig og i 
lønndom, og også i ditt kall når du forkynner evangeliet i de levendes land og blant dine brødre. 
 
81:4 Og ved å gjøre disse ting, vil du gjøre det største gode mot dine medmennesker og gi større 
herlighet til ham som er din Herre. 
 
81:5 Derfor, vær trofast, forbli i det embede jeg har utpekt deg til, styrk de svake, løft de hengende 
hender, og gi kraft til de vaklende knær. 
 
81:6 Og hvis du er trofast inntil enden, skal du få udødelighetens krone og evig liv i de boliger jeg har 
beredt i min Faders hus. 
 
81:7 Se, og gi akt, dette er ordene fra Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus.  Amen. 
 

Kapittel 82 
 



Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Jackson fylke, Missouri, den 26. april 1832 (History of the 
Church 1:267-269).  Foranledningen var et rådsmøte for hele Kirken hvor profeten Joseph Srnith ble 
oppholdt som president for Det høye prestedømme, et embede han tidligere var blitt ordinert til under en 
konferanse av høyprester, eldster og medlemmer i Amherst, Ohio, den 25. januar 1832 (se forordet til 
kapittel 75).  Tidligere uvanlige navn ble brukt under utgivelsen av denne åperrbaringen for å skjule den 
egentlige identitet til de personer som er nevnt (se forordet til kapittel 78). 
 
82:1 Sannelig, sannelig sier jeg dere, mine tjenere, at i den grad dere har tilgitt hverandre deres 
overtredelser, således vil også jeg, Herren, tilgi dere. 
 
82:2 Likevel er det noen blant dere som har syndet mye, ja, dere har alle syndet, men sannelig sier jeg 
dere, vær på vakt fra nå av og avstå fra synd for at ikke store straffedommer skal komme over deres 
hoder. 
 
82:3 For den som mye er gitt, av ham skal mye kreves, og den som synder mot det større lys, skal få 
større fordømmelse. 
 
82:4 Dere påkaller mitt navn for å motta åpenbaringer, og jeg gir dem til dere, og i den grad dere ikke 
holder mine ord som jeg gir dere, blir dere overtredere, og rettferdighet og dom er straffen som er knyttet 
til min lov. 
 
82:5 Derfor, det jeg sier til en, sier jeg til alle:  Vær på vakt, for motstanderen utvider sitt herredømme, 
og mørket regjerer, 
 
82:6 og Guds vrede er opptent mot jordens innbyggere, og ingen gjør godt, for alle er kommet på 
avveie. 
 
82:7 Og nå, sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, vil ikke tilregne dere noen synd, gå bort og synd ikke 
mer, men til den sjel som synder, skal de tidligere synder tillegges, sier Herren deres Gud. 
 
82:8 Og videre sier jeg dere:  Et nytt bud gir jeg dere, så dere kan forstå min vilje med dere, 
 
82:9 eller med andre ord, jeg gir dere anvisninger for hvordan dere kan vandre for meg, så det kan bli 
dere til frelse. 
 
82:10 Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere 
intet løfte. 
 
82:11 Derfor, sannelig sier jeg dere at det er nødvendig at mine tjenere Edward Partridge og Newel K. 
Whitney, A. Sidney Gilbert og Sidney Rigdon og min tjener Joseph Smith og John Whitmer og Oliver 
Cowdery og W. W. Phelps og Martin Harris i deres forskjellige forvaltninger knyttes sammen i et bånd og i 
en pakt som ikke kan brytes ved overtredelse uten at straffen følger umiddelbart, 
 
82:12 for å ivareta de fattiges anliggender og alt som henhører til biskopsrådet, både i Sions land og i 
Kirtlands land, 
 
82:13 for jeg har innviet Kirtlands land i min egen beleilige tid til gavn for Den Aller Høyestes hellige og 
til en stav i Sion. 
 
82:14 For Sion må tilta i skjønnhet og i hellighet, hennes grenser må utvides, hennes staver må styrkes, 
ja, sannelig sier jeg dere, Sion må stå opp og iføre seg sine skjønne klær. 
 
82:15 Derfor gir jeg dere dette bud at dere binder dere ved denne pakt, og det skal gjøres i henhold til 
Herrens lover. 
 
82:16 Se, jeg har også en vis hensikt med dette til deres beste. 



 
82:17 Og dere skal være likestilt, eller med andre ord, dere skal ha samme krav på eiendommene, for å 
kunne ivareta deres forvaltning, enhver i henhold til sine ønsker og behov, i den grad hans ønsker er 
rettferdige -- 
 
82:18 og alt dette til gavn for den levende Guds kirke, for at enhver kan utvikle sitt talent, for at enhver 
kan tilegne seg andre talenter, ja, ett hundre fold, som skal legges i Herrens Iagerhus og bli hele kirkens 
felles eiendom, 
 
82:19 idet enhver søker å ivareta sin nestes interesser og gjøre alle ting med øyet ene og alene vendt 
mot Guds ære. 
 
82:20 Denne orden har jeg bestemt skal være en evigvarende orden for dere og for deres etterfølgere, i 
den grad dere ikke synder. 
 
82:21 Og den sjel som synder mot denne pakt og forherder sitt hjerte mot den, skal behandles i henhold 
til min kirkes lover og skal overlates til Satans tuktelse inntil forløsningens dag. 
 
82:22 Og nå, sannelig sier jeg dere, og dette er visdom, gjør dere venner ved den urettferdige 
mammon, og de vil ikke ødelegge dere. 
 
82:23 Overlat dommen til meg alene, for den hører meg til og jeg vil gjengjelde.  Fred være med dere, 
mine velsignelser er fortsatt med dere. 
 
82:24 For riket er fremdeles deres, og skal være det evindelig hvis dere ikke faller fra deres trofasthet.  
Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 83 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of 
the Church 1:269-270).  Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre. 
 
83:1 Sannelig, så sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhører kirken og som 
har mistet sine ektemenn eller fedre: 
 
83:2 Kvinner har krav på underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er 
overtredere, skal de ha samfunn med kirken. 
 
83:3 Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli på sin 
tildelte arv i henhold til landets lover. 
 
83:4 Alle barn har krav på underhold av sine foreldre inntil de er myndige. 
 
83:5 Og deretter har de krav på kirken, eller med andre ord på Herrens lagerhus, hvis deres foreldre 
ikke har noe de kan gi dem som arv. 
 
83:6 Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og enker og foreldreløse skal 
forsørges, likeledes de fattige.  Amen: 
 

Kapittel 84 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 22. og 23. september 1832 (History 
of the Church 1:286-295).  I løpet av september måned hadde eldstene begynt å vende tilbake fra sin 
misjon i de østlige delstatene og avla rapport om sitt arbeide.  Mens de var forsamlet i denne 
gledesstund, ble følgende åpenbaring mottatt.  Profeten kaller den en åpenbaring om prestedømmet. 
 



84:1 En åpenbaring fra Jesus Kristus til hans tjener Joseph Smith jr.  og seks eldster mens de forenet 
sine hjerter og hevet sin røst opp mot det høye. 
 
84:2 Ja, Herrens ord om sin kirke, opprettet i de siste dager for å gjenopprette hans folk slik han har 
talt ved sine profeters munn, og for å samle hans hellige, så de kan stå på Sions berg som skal være 
byen Det nye Jerusalem. 
 
84:3 Byen som skal bygges og skal begynne på tempeltomten, som er utpekt ved Herrens finger ved 
delstaten Missouris grense mot vest, og ble innviet av Joseph Smith jr.  og andre i hvem Herren hadde 
velbehag. 
 
84:4 Sannelig, dette er Herrens ord, at byen Det nye Jerusalem skal bli bygget ved at de hellige 
samles og skal begynne på dette sted, ja, på templets sted, et tempel som skal oppføres i denne 
generasjon. 
 
84:5 For sannelig, denne generasjon skal ikke helt gå bort før et hus skal bli bygget til Herren, og en 
sky skal hvile over det, en sky som endog skal være den Herrens herlighet som skal fylle huset. 
 
84:6 Og Mose sønner med hensyn til det hellige prestedømme som han mottok ved sin svigerfar 
Jetros hånd: 
 
84:7 Og Jetro mottok det ved Kalebs hånd, 
 
84:8 og Kaleb mottok det ved Elihus hånd, 
 
84:9 og Elihu ved Jeremias hånd, 
 
84:10 og Jeremias ved Gads hånd, 
 
84:11 og Gad ved Esaias hånd, 
 
84:12 og Esaias mottok det ved Guds hånd. 
 
84:13 Esaias levde i Abrahams dager og ble velsignet av ham -- 
 
84:14 den samme Abraham mottok prestedømmet av Melkise-dek, som mottok det gjennom sine fedres 
slektslinje like til Noah, 
 
84:15 og fra Noah til Enok gjennom deres fedres slektslinje, 
 
84:16 og fra Enok til Abel som ble drept på grunn av sin brors sammensvergelse og mottok 
prestedømmet på Guds befaling ved sin far Adams hånd, han som var det første menneske -- 
 
84:17 hvilket prestedømme fortsetter i Guds kirke i alle generasjoner og er uten dagers begynnelse eller 
års ende. 
 
84:18 Og Herren meddelte også et prestedømme til Aron og hans ætt gjennom alle deres generasjoner, 
et prestedømme som også fortsetter og består for evig sammen med det prestedømme som er etter 
Guds helligste orden. 
 
84:19 Og dette større prestedømme forvalter evangeliet og har nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog 
nøkkelen til kunnskapen om Gud. 
 
84:20 Derfor, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt, 
 



84:21 og uten prestedømmets ordinanser og prestedømmets myndighet, blir ikke guddommelighetens 
kraft tilkjennegitt for mennesker i kjødet, 
 
84:22 for uten dette kan intet menneske se Guds, ja, Faderens åsyn og leve. 
 
84:23 Nå, dette lærte Moses Israels barn tydelig i villmarken og søkte flittig å helliggjøre sitt folk, så de 
kunne se Guds åsyn, 
 
84:24 men de forherdet sine hjerter og kunne ikke tåle hans nærvær, derfor sverget Herren i sin vrede, 
for hans vrede var opptent mot dem, at de ikke skulle gå inn til hans hvile mens de var i villmarken, en 
hvile som er fylden av hans herlighet. 
 
84:25 Derfor tok han Moses ut fra deres midte, og likedan det hellige prestedømme, 
 
84:26 og det mindre prestedømme fortsatte, et prestedømme som har nøkkelen til englers betjening og 
det forberedende evangelium, 
 
84:27 og dette evangelium er omvendelsens og dåpens evangelium til syndenes forlatelse og de 
kjødelige buds lov som Herren i sin vrede lot fortsette med Arons hus blant Israels barn inntil Johannes 
som Gud oppreiste, som var fylt av Den Hellige Ånd, like fra sin mors liv. 
 
84:28 For han ble døpt mens han ennå var i sin barndom, og ble ordinert og gitt denne myndighet av en 
Guds engel da han var åtte dager gammel:  Til å omstyrte jødenes rike og gjøre Herrens vei rett for hans 
folks åsyn, til å berede dem for Herrens komme, han som har fått all makt i sin hånd. 
 
84:29 Og videre, embedene eldste og biskop er nødvendige tilføyelser til det høye prestedømme. 
 
84:30 Og videre, embedene lærer og diakon er nødvendige tilføyelser til det mindre prestedømme, et 
prestedømme som ble bekreftet på Aron og hans sønner. 
 
84:31 Derfor, som jeg sa om Mose sønner, for Mose sønner og også Arons sønner skal bære frem et 
antagelig offer, og skal ofre i Herrens hus, et hus som skal bygges til Herren i denne generasjon på det 
innviede sted som jeg har utpekt - 
 
84:32 og Mose og Arons sønner skal bli fylt med Herrens herlighet i Herrens hus på Sions berg.  Dere 
er disses sønner, og det er også mange andre som jeg har kalt og sendt ut for å bygge opp min kirke. 
 
84:33 For alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt, og foredler sine 
kall, er helliggjort av Ånden til fornyelse av sine legemer. 
 
84:34 De blir Mose og Arons sønner og Abrahams ætt, og kirken og riket og Guds utvalgte. 
 
84:35 Og videre, alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren, 
 
84:36 for den som mottar mine tjenere, mottar meg, 
 
84:37 og den som mottar meg, mottar min Fader, 
 
84:38 og den som mottar min Fader, mottar min Faders rike, derfor, alt som min Fader har, skal bli gitt 
ham. 
 
84:39 Og dette er ifølge den ed og pakt som tilhører prestedømmet. 
 
84:40 Derfor, alle som mottar prestedømmet, mottar fra min Fader denne ed og pakt som han ikke kan 
bryte, ei heller kan den rokkes. 
 



84:41 Men enhver som bryter denne pakt etter å ha mottatt den og vender seg helt bort fra den, skal 
ikke få tilgivelse for sine synder i denne verden, ei heller i den kommende verden. 
 
84:42 Og ve alle dem som ikke vil ta imot dette prestedømme som dere har mottatt og som jeg nå 
bekrefter på dere som er tilstede her i dag, med min egen røst fra himmelen, og jeg har selv befalt de 
himmelske hærskarer og mine engler å våke over dere. 
 
84:43 Og nå gir jeg dere en befaling at dere skal ta dere i vare og gi flittig akt på det evige livs ord. 
 
84:44 For dere skal leve ved hvert ord som går ut av Guds munn. 
 
84:45 For Herrens ord er sannhet, og det som er sannhet er lys, og det som er lys er Ånd, ja, Jesu Kristi 
Ånd. 
 
84:46 Og Ånden gir lys til hvert menneske som kommer til verden, og Ånden opplyser hvert menneske i 
verden som lytter til Åndens røst. 
 
84:47 Og enhver som lytter til Åndens røst, kommer til Gud, ja, Faderen. 
 
84:48 Og Faderen Iærer ham om pakten som han har fornyet og bekreftet på dere, som er bekreftet på 
dere for deres skyld, og ikke bare for deres skyld, men for hele verdens skyld. 
 
84:49 Og hele verden ligger i synd og stønner under Mørke og under syndens trelldom. 
 
84:50 Og ved dette kan dere vite at de er under syndens trelldom, fordi de ikke kommer til meg. 
 
84:51 For den som ikke kommer til meg, er under syndens trelldom. 
 
84:52 Og den som ikke tar imot min røst, kjenner ikke min røst og er ikke av meg. 
 
84:53 Og ved dette kan dere kjenne den rettferdige fra den ugudelige og at hele verden nå stønner 
under synd og mørke. 
 
84:54 Og deres sinn har tidligere vært formørket på grunn av vantro, og fordi dere har behandlet 
lettsindig de ting som dere har mottatt -- 
 
84:55 denne forfengelighet og vantro har bragt hele kirken under fordømmelse. 
 
84:56 Og denne fordømmelse hviler over Sions barn, ja, alle. 
 
84:57 Og de skal forbli under denne fordømmelse inntil de omvender seg og husker den nye pakt, 
endog Mormons bok og de tidligere bud som jeg har gitt dem, ikke bare med ord, men ved å gjøre det 
som jeg har skrevet, 
 
84:58 så de kan bære frukt som er deres Faders rike verdig, hvis ikke, vil en plage og straffedom bli 
utøst over Sions barn. 
 
84:59 For skal rikets barn vanhellige mitt hellige land?  Sannelig sier jeg dere:  Nei. 
 
84:60 Sannelig, sannelig sier jeg til dere som nå hører mine ord, som er min røst:  Velsignet er dere i 
den grad dere mottar dette, 
 
84:61 for jeg vil tilgi dere deres synder med dette bud, så dere kan forbli standhaftige i deres sinn, i 
andektighet og i bønnens ånd når dere bærer vitnesbyrd til all verden om de ting som er blitt meddelt 
dere. 
 



84:62 Derfor, gå ut i all verden, og hvor som helst dere ikke selv kan gå, skal dere sende andre, så 
vitnesbyrdet kan komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden. 
 
84:63 Og som jeg sa til mine apostler, så sier jeg også til dere, for dere er mine apostler, ja, Guds 
høyprester, dere er de som min Fader har gitt meg, dere er mine venner, 
 
84:64 derfor, som jeg sa til mine apostler, sier jeg også til dere, at enhver sjel som tror på deres ord og 
blir døpt i vann til syndenes forlatelse, skal motta Den Hellige Ånd. 
 
84:65 Og disse tegn skal følge dem som tror: 
 
84:66 I mitt navn skal de gjøre mange vidunderlige gjerninger, 
 
84:67 i mitt navn skal de drive ut djevler, 
 
84:68 i mitt navn skal de helbrede de syke, 
 
84:69 i mitt navn skal de åpne de blindes øyne og de døves ører, 
 
84:70 og den stummes tunge skal tale, 
 
84:71 og hvis noe menneske gir dem gift, skal den ikke skade dem, 
 
84:72 og en slanges gift skal ikke ha makt til å skade dem. 
 
84:73 Men en befaling gir jeg dem, at de ikke skal rose seg av disse ting, ei heller tale om dem til 
verden, for disse ting er gitt dere for å være dere til gavn og frelse. 
 
84:74 Sannelig, sannelig sier jeg dere, de som ikke tror deres ord og ikke blir døpt i vann i mitt navn til 
sine synders forlatelse, så de kan motta Den Hellige Ånd, skal bli fordømt og skal ikke komme inn i min 
Faders rike hvor min Fader og jeg er. 
 
84:75 Og denne åpenbaring og befaling til dere trer i kraft for hele verden i denne selvsamme stund, og 
evangeliet er til alle som ikke har mottatt det. 
 
84:76 Men sannelig sier jeg til alle dem som riket er blitt gitt til:  Fra dere må det forkynnes til dem for at 
de skal omvende seg fra sine tidligere onde gjerninger, for de skal irettesettes for sine onde hjerters 
vantro, og deres brødre i Sion for sitt opprør mot dere på den tid jeg sendte dere. 
 
84:77 Og videre sier jeg dere, mine venner, for fra nå av skal jeg kalle dere venner, det er nødvendig at 
jeg gir dere denne befaling, så dere blir lik mine venner i de dager da jeg var hos dem og gikk omkring og 
forkynte evangeliet i min kraft, 
 
84:78 for jeg lot dem ikke ta med seg pung eller skreppe, heller ikke to kjortler. 
 
84:79 Se, jeg sender dere ut for å prøve verden, og arbeideren er sin lønn verdt. 
 
84:80 Og enhver som drar ut og forkynner dette evangelium om riket og ikke svikter i å være trofast i 
alle ting, hans sinn skal ikke sløves, ei heller formørkes, ei heller hans legeme, lemmer eller ledd, og ikke 
et hår på hans hode skal falle ubemerket til jorden.  Og de skal ikke gå sultne, ei heller tørste. 
 
84:81 Derfor, vær ikke bekymret for morgendagen, for hva dere skal spise og hva dere skal drikke eller 
hva dere skal kle dere med. 
 
84:82 For legg merke til liljene på marken hvordan de vokser, de strever ikke og spinner ikke, og 
verdens riker i all sin herlighet er ikke kledd som en av dem. 



 
84:83 For deres Fader som er i himmelen, vet at dere trenger alle disse ting. 
 
84:84 Derfor, la morgendagen bekymre seg for seg selv. 
 
84:85 Vær heller ikke bekymret på forhånd for hva dere skal si, men samle til enhver tid livets ord i 
deres sinn, og det skal bli gitt dere i samme stund den del som skal bli tildelt enhver. 
 
84:86 Derfor, la ingen blant dere som fra denne stund av drar ut for å forkynne dette rikets evangelium, 
ta med seg pung eller skreppe, for denne befaling er til alle de trofaste i kirken som er kalt av Gud til 
evangeliets tjeneste. 
 
84:87 Se, jeg sender dere ut for å irettesette verden for alle deres urettferdige gjerninger og for å lære 
dem om en dom som skal komme. 
 
84:88 Og hos den som mottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere.  Jeg vil være ved 
deres høyre og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om 
dere og støtte dere. 
 
84:89 Den som mottar dere, mottar meg, og han vil gi dere mat og klær og gi dere penger. 
 
84:90 Og den som gir dere mat eller klær eller gir dere penger, skal ingenlunde miste sin lønn. 
 
84:91 Og den som ikke gjør disse ting, er ikke min disippel, på dette kan dere kjenne mine disipler. 
 
84:92 Gå bort fra den som ikke mottar dere, vær alene og for dere selv, og tvett deres føtter, ja, med 
vann, med rent vann, enten det er i hete eller kulde, og bær vitnesbyrd om det for deres Fader som er i 
himmelen, og vend ikke mer tilbake til dette menneske. 
 
84:93 Og i en hvilken som helst landsby eller by dere kommer til, gjør likedan. 
 
84:94 Likevel, søk flittig og spar ikke, og ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller 
deres ord eller deres vitnesbyrd om meg. 
 
84:95 Igjen sier jeg, ve det hus eller den landsby eller by som forkaster dere eller deres ord eller deres 
vitnesbyrd om meg, 
 
84:96 for jeg, Den Allmektige, har lagt mine hender på nasjonene for å tukte dem for deres ugudelighet. 
 
84:97 Og pestsykdommer skal gå ut, og de skal ikke borttas fra jorden før jeg har fullendt mitt verk som 
skal fremskyndes i rettferdighet -- 
 
84:98 inntil alle som er tilbake skal kjenne meg -- ja, fra den minste til den største, og de skal bli fylt 
med Herrens kunnskap og skal se øye til øye og skal oppløfte sin røst og sammen synge denne nye 
sang: 
 
84:99 Herren har bragt Sion tilbake.  Herren har forløst sitt folk Israel ifølge nådens utvelgelse som ble 
tilveiebragt ved troen og deres fedres pakt. 
 
84:100 Herren har forløst sitt folk, og Satan er bundet, og tid er ei mer.  Herren har samlet alle ting til ett.  
Herren har bragt Sion ned ovenfra.  Herren har bragt Sion opp nedenfra. 
 
84:101 Jorden har hatt fødselsveer og har frembragt sin styrke, og sannhet er grunnfestet i hennes indre.  
Og himlene har smilt til henne, og hun er ikledd sin Guds herlighet.  For han står midt iblant sitt folk. 
 



84:102 Ære og herlighet, makt og styrke tilhøre vår Gud, for han er full av barmhjertighet, rettferdighet, 
nåde og sannhet og fred evindelig og alltid.  Amen. 
 
84:103 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, det er tjenlig for alle som drar ut for å forkynne mitt 
evige evangelium, hvis de har familie og mottar pengegaver, skulle de sendes til dem, eller brukes til 
deres gavn ettersom Herren skal veilede dem, for slik synes det meg godt. 
 
84:104 Og la alle de som mottar penger og som ikke har familier, sende pengene til biskopen i Sion eller 
til biskopen i Ohio, så de kan brukes til å trykke og utgi åpenbaringene og til å opprette Sion. 
 
84:105 Og hvis noen skulle gi en av dere en frakk eller en dress, ta den gamle og gi den til de fattige, og 
gå deres vei med glede. 
 
84:106 Og hvis noen blant dere er sterke i Ånden, la ham ta med seg den som er svak, så han kan bli 
oppbygget i all saktmodighet, så han også kan bli sterk. 
 
84:107 Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det mindre prestedømme, og send dem foran dere for 
å inngå avtaler og berede veien og for å oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til å holde. 
 
84:108 Se, det var slik mine apostler i fordums dager bygget opp min kirke for meg. 
 
84:109 La derfor enhver bli i sitt eget embede og arbeide i sitt eget kall, og la ikke hodet si til føttene at 
det ikke trenger føttene, for hvordan kan legemet greie å stå uten føttene? 
 
84:110 Også legemet trenger ethvert lem for at alle kan bli oppbygget sammen, så legemet kan være 
fullkomment. 
 
84:111 Og se, høyprestene skulle reise, og også eldstene og prestene i det mindre prestedømme, men 
diakonene og lærerne skulle settes til å våke over kirken og være fastboende tjenere for kirken. 
 
84:112 Og biskopen, Newel K. Whitney, skulle også reise omkring blant alle menighetene for å oppsøke 
de fattige og tilgodese deres ønsker ved å ydmyke de rike og de stolte. 
 
84:113 Han skulle også ansette en fullmektig som etter hans anvisning skal ta seg av og utføre alle hans 
verdslige oppgaver. 
 
84:114 Likevel, la biskopen reise til byen New York, også til byen Albany og også til byen Boston, og 
med høy røst forkynne evangeliet og advare folket i disse byene om den ødeleggelse og fullstendige 
oppløsning som venter dem hvis de forkaster disse ting. 
 
84:115 For hvis de virkelig forkaster disse ting, er timen for deres dom nær, og deres hus skal bli 
liggende øde og forlatt. 
 
84:116 La ham sette sin lit til meg, så skal han ikke bli gjort til skamme, og ikke et hår på hans hode skal 
falle ubemerket til jorden. 
 
84:117 Og sannelig sier jeg dere, mine øvrige tjenere, dra ut ettersom omstendighetene tillater det i 
deres forskjellige kall, til de store og ansette byer og landsbyer, og irettesett verden i rettferdighet for alle 
deres urettferdige og ugudelige gjerninger, og forkynn klart og tydelig om den vederstyggelige 
ødeleggelse i de siste dager. 
 
84:118 For ved dere, sier Herren Den Allmektige, vil jeg sønderrive deres riker.  Ikke bare vil jeg ryste 
jorden, men stjernehimlene skal skjelve. 
 



84:119 For jeg, Herren, har rakt ut min hånd for å sette himmelens krefter i bevegelse.  Dere kan ikke se 
det nå, men om en liten stund skal dere se det og vite at jeg er, og at jeg vil komme og regjere med mitt 
folk. 
 
84:120 Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.  Amen. 
 

Kapittel 85 
 
Åpenbaring gitt gjennorn profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. november 1832 (History of the 
Church 1:298-299).  Dette kapitlet er utdrag av et brev fra profeten til W. W. Phelps som bodde i 
Independence, Missouri.  Den ble gitt for å besvare spørsmål angående de hellige som hadde flyttet til 
Sion, men som ikke hadde mottatt sin arv i henhold til Kirkens etablerte orden. 
 
85:1 Herrens sekretær, den som han har utpekt, er forpliktet til å skrive en historie og en samlet 
opptegnelse for kirken over alle ting som skjer i Sion, og over alle som innvier sine eiendommer og mottar 
en arv fra biskopen ifølge loven, 
 
85:2 og også over deres vandel, deres tro og gjerninger, og også over de frafalne som faller fra etter å 
ha mottatt sin arv. 
 
85:3 Det er i strid med Guds vilje og befaling at de som ikke mottar sin arv ved innvielse, i henhold til 
hans lov som han har gitt, så han kan kreve tiende av sitt folk for å forberede dem til hevnens og 
oppbrenningens dag, skal ha sine navn innskrevet med Guds folk. 
 
85:4 Heller ikke skal deres stamtavle føres eller oppbevares så den kan finnes noe sted i kirkens 
opptegnelser eller historie. 
 
85:5 Deres navn skal ikke finnes nedskrevet i Guds lovbok, heller ikke deres fedres navn, heller ikke 
deres barns navn, sier Hærskarenes Herre. 
 
85:6 Ja, så sier den milde, lave røst som hvisker og gjennomtrenger alle ting og ofte får mine ben til å 
skjelve når den gir seg til kjenne og sier: 
 
85:7 Og det skal skje at jeg, Gud Herren, vil sende en som er mektig og sterk, som holder maktens 
septer i sin hånd ikledd lys som et dekke, hvis munn skal uttale ord, evige ord, mens hans indre skal 
være sannhetens kilde, for å sette Guds hus i orden og for, ved loddkasting, å ordne arven til de hellige 
og til deres fedre og til deres barn, hvis navn er innskrevet i Guds lovbok, 
 
85:8 mens den mann som ble kalt og utpekt av Gud, som rekker ut sin arm for å støtte Guds ark, skal 
falle for dødens pil likesom et tre som rammes av lynet. 
 
85:9 Og alle som ikke er nedskrevet i minneboken, skal ikke motta noen arv på den dag, men de skal 
hugges i sønder og få sin del blant de vantro hvor det er gråt og tenners gnissel. 
 
85:10 Disse ting sier jeg ikke av meg selv, derfor, det som Herren taler, vil han også oppfylle. 
 
85:11 Og de som tilhører Det høye prestedømme, hvis navn ikke er funnet nedskrevet i lovboken, eller 
som har falt fra eller blitt avskåret fra kirken, på samme måte som de som tilhører det mindre 
prestedømme eller medlemmene, skal på den dag ikke motta en arv blant de hellige som tilhører Den 
Aller Høyeste - 
 
85:12 derfor skal det gå med dem som med prestenes barn, slik det står skrevet i Esras bok i det andre 
kapittel i vers en og seksti og to og seksti. 
 

Kapittel 86 
 



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. desember 1832 (History of the 
Church 1:300).  Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten gjennomgikk og redigerte manuskriptet til 
oversettelsen av Bibelen. 
 
86:1 Sannelig, så sier Herren til dere mine tjenere angående lignelsen om hveten og ugresset: 
 
86:2 Se, sannelig sier jeg, åkeren var verden, og apostlene var de som sådde kornet, 
 
86:3 og etter at de er hensovet, da kommer kirkens store forfølger, den frafalne, skjøgen, ja, Babylon, 
som får alle nasjoner til å drikke av sitt beger, i hvis hjerter fienden, ja, Satan, sitter for å regjere, og se, 
han sår ugresset, derfor kveler ugresset hveten og driver kirken ut i villmarken. 
 
86:4 Men se, i de siste dager, ja, nå mens Herren begynner å frembringe ordet og strået skyter opp og 
ennå er spinkelt, 
 
86:5 se, sannelig sier jeg dere, englene roper til Herren dag og natt, de er rede og venter på å bli 
sendt ut for å høste åkrene, 
 
86:6 men Herren sier til dem:  Rykk ikke opp ugresset mens strået ennå er spinkelt (for sannelig, 
deres tro er svak) for at dere ikke skal ødelegge hveten også. 
 
86:7 Derfor, la hveten og ugresset vokse sammen inntil avlingen er fullmoden, da skal dere først 
sanke hveten ut blant ugresset, og etter at hveten er samlet, se, da blir ugresset bundet i knipper, og så 
skal åkeren brennes. 
 
86:8 Derfor, så sier Herren til dere som har bevart prestedømmet gjennom deres fedres slektslinje -- 
 
86:9 for dere er rettmessige arvinger ifølge kjødet og har vært skjult for verden med Kristus i Gud -- 
 
86:10 derfor har deres liv og prestedømmet fortsatt å bestå og må nødvendigvis bestå gjennom dere og 
deres slektslinje inntil alle ting blir gjenopprettet som er omtalt ved alle de hellige profeters munn siden 
verdens begynnelse. 
 
86:11 Derfor, velsignet er dere hvis dere fortsetter i min godhet, et lys for hedningefolkene og gjennom 
dette prestedømme en frelser for mitt folk Israel.  Herren har sagt det.  Amen. 
 

Kapittel 87 
 
Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den 25. desember 1832 (History of the 
Church 1:301-302).  Dette kapitlet ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og 
vurderte afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i slaveri rundt omkring i 
verden. 
 
87:1 Sannelig, så sier Herren om de kriger som om kort tid vil finne sted og vil begynne med opprøret i 
Syd-Carolina og til slutt ende med mange sjelers død og elendighet, 
 
87:2 og den tid vil komme da krig vil bli utøst over alle nasjoner og vil begynne på dette sted. 
 
87:3 For se, Sydstatene skal gå sammen mot Nordstatene, og Sydstatene vil henvende seg til andre 
nasjoner, ja, til landet Storbritannia som det kalles, og de skal også henvende seg til andre nasjoner for å 
forsvare seg mot andre nasjoner, og da skal krig bli utøst over alle nasjoner. 
 
87:4 Og det skal skje at etter mange dager skal slaver gjøre opprør mot sine herrer, slaver rustet og 
trenet til å føre krig. 
 



87:5 Og det skal også skje at levningene som er tilbake i landet, skal ruste seg og bli meget vrede og 
skal påføre hedningefolkene stor skade. 
 
87:6 Og således, ved sverd og ved blodsutgytelse, skal jordens innbyggere sørge, og ved hunger og 
pest, ved jordskjelv og torden fra himmelen og også voldsomme og kraftige lynglimt, skal jordens 
innbyggere få føle en allmektig Guds vrede og harme og tuktende hånd inntil den fastsatte tilintetgjørelse 
fullstendig har gjort ende på alle nasjoner, 
 
87:7 så de helliges rop og de helliges blod ikke lenger skal anrope Herren Sebaots ører fra jorden om 
hevn over sine fiender. 
 
87:8 Derfor, stå på hellige steder og vær urokkelige inntil Herrens dag kommer, for se, den kommer 
hastig, sier Herren.  Amen. 
 

Kapittel 88 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. desember 1832 (History of the 
Church 1:302-312).  Profeten kalte denne åpenbaringen "olivenbladet ... plukket fra paradisets tre, 
Herrens budskap omfred til oss" (History of the Church 1:316).  Av de historiske opptegnelser synes det å 
fremgå at deler av denne åpenbaringen ble mottatt den 27. og 28. desember 1832, og den 3. januar 
1833. 
 
88:1 Sannelig, så sier Herren til dere som er forsamlet for å få vite hans vilje med dere: 
 
88:2 Se, dette er velbehagelig for deres Herre, og englene fryder seg over dere, for deres bønners 
almisse har steget opp for Herren Sebaots ører og er nedtegnet i boken med navnene på dem som er 
helliggjort, ja, de som tilhører den celestiale verden. 
 
88:3 Derfor sender jeg dere nå en annen talsmann -- ja, til dere mine venner -- så den kan dvele i 
deres hjerter, ja, Forjettelsens Hellige Ånd, og denne annen talsmann er den samme som jeg lovet mine 
disipler slik det er nedtegnet i Johannes vitnesbyrd. 
 
88:4 Denne talsmann er det løfte jeg gir dere om evig liv, ja, det celestiale rikes herlighet, 
 
88:5 en herlighet som tilhører Den førstefødtes menighet, ja, Gud, den helligste av alle, gjennom hans 
sønn, Jesus Kristus -- 
 
88:6 han som for opp til det høye og som også steg ned under alt og derved fattet alt, så han kunne 
være i alt og gjennom alt, sannhetens lys, 
 
88:7 og denne sannhet skinner.  Dette er Kristi lys.  Og han er også i solen og i solens lys og den kraft 
hvorved den ble skapt, 
 
88:8 likesom han også er i månen og er månens lys og den kraft hvorved den ble skapt, 
 
88:9 og er også stjernenes lys og den kraft hvorved de ble skapt, 
 
88:10 og også jordens og dens kraft, ja, den jord dere står på. 
 
88:11 Og lyset som skinner, som gir dere lys, kommer gjennom ham som opplyser deres øyne, det 
samme lys som skjerper deres forstand, 
 
88:12 et lys som utgår fra Guds nærhet for å fylle det uendelige rom -- 
 
88:13 lyset som er i alt, som gir alle ting liv, som er den lov alt styres ved, ja, Guds kraft, han som sitter 
på sin trone og er i evighetens skjød og som er midtpunktet i alt. 



 
88:14 Nå, sannelig sier jeg dere at gjennom forløsningen som er utført for dere, er oppstandelsen fra de 
døde tilveiebragt for dere. 
 
88:15 Og ånden og legemet er menneskets sjel. 
 
88:16 Og oppstandelsen fra de døde er sjelens forløsning. 
 
88:17 Og sjelens forløsning skjer ved ham som gir alle ting liv, i hvis skjød det er fastsatt at de fattige og 
saktmodige på jorden skal arve den. 
 
88:18 Derfor må den nødvendigvis helliggjøres fra all urettferdighet, så den kan beredes for den 
celestiale herlighet, 
 
88:19 for etter at den har oppfylt sin skapelses mål, skal den bli kronet med herlighet, ja, med Gud 
Faderens nærvær, 
 
88:20 slik at legemer som tilhører det celestiale rike, kan eie den evindelig og alltid, for i denne hensikt 
ble den dannet og skapt, og i denne hensikt blir de helliggjort. 
 
88:21 Og de som ikke blir helliggjort gjennom den lov som jeg har gitt dere, ja, Kristi lov, må arve et 
annet rike, ja, et terrestrialt eller et telestialt rike. 
 
88:22 For den som ikke kan adlyde et celestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet. 
 
88:23 Og den som ikke kan adlyde et terrestrialt rikes lov, kan ikke tåle en terrestrial herlighet. 
 
88:24 Og den som ikke kan adlyde et telestialt rikes lov, kan ikke tåle en telestial herlighet, derfor er han 
ikke verdig rikes herlighet.  Derfor må han motta et rike som er uten herlighet. 
 
88:25 Og videre, sannelig sier jeg dere, jorden adlyder et celestialt rikes lov, for den oppfyller sin 
skapelses mål og overtrer ikke loven, 
 
88:26 derfor skal den bli helliggjort, ja, selv om den skal dø, skal den levendegjøres igjen og skal tåle 
den kraft hvorved den blir levendegjort, og de rettferdige skal arve den. 
 
88:27 For selv om de dør, skal de også oppstå igjen, et åndelig legeme. 
 
88:28 De som er av en celestial ånd, skal motta det samme legeme som var et naturlig legeme, ja, dere 
skal motta deres legemer, og deres herlighet skal være den herlighet deres legemer blir levendegjort ved. 
 
88:29 Dere som blir levendegjort ved en del av den celestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av 
denne. 
 
88:30 Og de som blir levendegjort ved en del av den terrestriale herlighet, skal da motta, ja, en fylde av 
denne. 
 
88:31 Og også de som blir levendegjort ved en del av den telestiale herlighet, skal da motta, ja, en fylde 
av denne. 
 
88:32 Og de øvrige skal også bli levendegjort, likevel skal de vende tilbake til sitt eget sted for å nyte 
det som de er villige til å motta, fordi de ikke var villige til å nyte det som de kunne ha mottatt. 
 
88:33 For hva gavner det et menneske om det blir gitt ham en gave, og han ikke mottar gaven?  Se, 
han fryder seg ikke over det som blir gitt ham, heller ikke fryder han seg over ham som er gavens giver. 
 



88:34 Og videre, sannelig sier jeg dere at det som styres ved lov, blir også bevart ved lov og blir 
fullkommengjort og helliggjort ved den. 
 
88:35 Den som bryter en lov og ikke adlyder loven, men søker å lage sin egen lov og foretrekker synd 
og fullt og helt vedblir i synd, kan ikke helliggjøres ved lov, heller ikke ved barmhjertighet, rettferdighet 
eller dom.  Derfor må de fortsatt forbli urene. 
 
88:36 Alle riker er gitt en lov, 
 
88:37 og det er mange riker, for det finnes ikke rom hvor det ikke er noe rike, og det finnes ikke noe rike 
hvor det ikke er noe rom, enten et større eller et mindre rike. 
 
88:38 Og hvert rike er gitt en lov, og til enhver lov er det også satt bestemte grenser og betingelser. 
 
88:39 Alle skapinger som ikke retter seg etter disse betingelser, blir ikke rettferdiggjort. 
 
88:40 For intelligens klynger seg til intelligens, visdom mottar visdom, sannhet omfavner sannhet, dyd 
elsker dyd, lys klynger seg til lys, barmhjertighet har medlidenhet med barmhjertighet og gjør krav på alt 
som tilkommer den.  Rettferdighet fortsetter på sin kurs og gjør krav på alt som tilkommer den, dom går 
frem for hans åsyn, han som sitter på tronen og styrer og fullbyrder alt. 
 
88:41 Han fatter alt og alt er for hans åsyn, og alt er rundt om ham, og han er hevet over alt og er i alt 
og gjennomsyrer alt og omgir alt, og alt er ved ham og av ham, ja, Gud, evindelig og alltid. 
 
88:42 Og videre, sannelig sier jeg dere, han har gitt alle ting en lov hvorved de beveger seg i sine tider 
og årstider, 
 
88:43 og deres baner er fastsatt, ja, himlenes og jordens baner som omfatter jorden og alle planetene. 
 
88:44 Og de gir lys til hverandre i sine tider og sine årstider, i sine minutter, i sine timer, i sine dager, i 
sine uker, i sine måneder, i sine år, alt dette er ett år for Gud, men ikke for mennesket. 
 
88:45 Jorden svever på sine vinger, og solen gir sitt lys om dagen og månen gir sitt lys om natten, og 
stjernene gir også sitt lys når de svever på sine vinger i sin herlighet omgitt av Guds kraft. 
 
88:46 Hva skal jeg sammenligne disse riker med så dere kan forstå? 
 
88:47 Se, alle disse er riker, og et menneske som har sett noen av disse, ja, det aller minste, har sett 
Gud bevege seg i sin velde og kraft. 
 
88:48 Jeg sier dere at han har sett ham, likevel ble han som kom til sitt eget, ikke forstått. 
 
88:49 Lyset skinner i mørket og mørket fatter det ikke, likevel skal dagen komme da dere skal fatte 
endog Gud, idet dere blir levendegjort i ham og ved ham. 
 
88:50 Da skal dere vite at dere har sett meg, at jeg er, og at jeg er det sanne lys som er i dere og at 
dere er i meg, ellers kunne dere ikke ha overflod. 
 
88:51 Se, jeg vil sammenligne disse riker med en mann som hadde en åker, og han sendte sine tjenere 
ut på åkeren for å grave i åkeren. 
 
88:52 Og han sa til den første:  Gå ut og arbeid på åkeren, og i den første time vil jeg komme til deg, og 
du skal skue mitt åsyns glede. 
 
88:53 Og til den annen sa han:  Gå ut på åkeren du også, og i den andre time vil jeg besøke deg med 
mitt åsyns glede. 



 
88:54 Og også til den tredje sa han:  Jeg vil besøke deg. 
 
88:55 Og til den fjerde, og så videre til den tolvte. 
 
88:56 Og åkerens herre gikk til den første i den første time, og ble hos ham hele denne timen, og han 
gledet seg ved lyset av sin herres åsyn. 
 
88:57 Og deretter trakk han seg tilbake fra den første så han også kunne besøke den andre og den 
tredje og den fjerde og så videre til den tolvte. 
 
88:58 Og således mottok de alle av lyset fra sin herres åsyn, enhver i sin time og i sin tid og i sin årstid, 
 
88:59 idet han begynte med den første og så videre til den siste og fra den siste til den første, og fra 
den første til den siste, 
 
88:60 enhver i tur og orden inntil hans time var omme, ja, i overensstemmelse med det hans herre 
hadde befalt ham så hans herre kunne bli forherliget i ham og han i sin herre, så de alle kunne bli 
forherliget. 
 
88:61 Derfor vil jeg sammenligne alle disse riker og deres innbyggere med denne lignelsen, hvert rike i 
sin time og i sin tid og sin årstid, ja, i henhold til den beslutning Gud har tatt. 
 
88:62 Og videre, sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere disse mine ord for at dere kan grunne 
på dem i deres hjerter sammen med dette bud som jeg gir dere, at dere skal påkalle meg mens jeg er 
nær. 
 
88:63 Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere.  Søk meg flittig, og dere skal finne meg, 
be og dere skal få, bank på, og det skal lukkes opp for dere. 
 
88:64 Hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn, skal bli gitt dere hvis det er tjenlig for dere. 
 
88:65 Og hvis dere ber om noe som ikke er tjenlig for dere, skal det bli dere til fordømmelse. 
 
88:66 Se, det som dere hører, er som røsten fra en som roper i villmarken, i villmarken fordi dere ikke 
kan se ham, min røst, fordi min røst er Ånd, min Ånd er sannhet, sannhet består og har ingen ende, og 
hvis den er i dere, skal den tilta. 
 
88:67 Og hvis deres øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele deres legeme fylles med lys, og 
det skal ikke være noe mørke i dere, og det legeme som er fylt med lys, fatter alle ting. 
 
88:68 Derfor, helliggjør dere så deres sinn ene og alene kan ære Gud, og de dager vil komme da dere 
skal se ham, for han vil blotte sitt ansikt for dere, og det skal skje i hans egen tid og på hans egen måte 
og i overensstemmelse med hans egen vilje. 
 
88:69 Husk det store og siste løfte som jeg har gitt dere, kast deres unyttige tanker vekk og deres 
overdrevne latter langt bort. 
 
88:70 Bli, ja, bli på dette sted, og sammenkall en høytidelig forsamling, ja, av dem som er de første 
arbeidere i dette siste rike. 
 
88:71 Og la dem som de har advart på sine reiser, påkalle Herren og en liten stund grunne i sine hjerter 
på den advarsel de har fått. 
 
88:72 Se og gi akt, jeg vil ta hånd om deres hjorder og vil oppreise eldster og sende til dem. 
 



88:73 Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid. 
 
88:74 Og jeg gir en befaling til dere som er de første arbeidere i dette siste rike, at dere samler dere og 
organiserer dere og bereder dere og helliggjør dere, ja, rens deres hjerter og tvett deres hender og deres 
føtter for meg så jeg kan gjøre dere rene, 
 
88:75 så jeg kan vitne for deres Fader og deres Gud og min Gud at dere er rene fra denne ugudelige 
generasjons blod, så jeg, når jeg vil; kan oppfylle dette løfte, dette store og siste løfte som jeg har gitt 
dere. 
 
88:76 Jeg gir dere også et bud at dere skal vedbli i bønn og faste fra denne tid av. 
 
88:77 Og jeg gir dere et bud at dere skal lære hverandre rikets lære. 
 
88:78 Undervis med all flid og min nåde skal være hos dere, så dere mer fullkomment kan bli undervist i 
teori, i prinsipp, i lære, i evangeliets lov, i alle ting som hører til Guds rike som det er gavnlig for dere å 
forstå, 
 
88:79 om ting både i himmelen og på jorden og under jorden, om det som har vært, om det som er, om 
det som snart må skje, om det som er hjemme, om det som er ute i verden, om kriger og forvirring blant 
nasjonene, og om de straffedommer som er over landet, og også få kunnskap om land og riker, 
 
88:80 så dere kan være beredt i alle ting når jeg igjen skal sende dere ut for å foredle det kall jeg har 
kalt dere til og den misjon jeg har gitt dere fullmakt til å utføre. 
 
88:81 Se, jeg sender dere ut for å -itne og advare folket, og det tilkommer enhver som er advart, å 
advare sin neste. 
 
88:82 Derfor er de uten unnskyldning, og deres synder hviler på deres egne hoder. 
 
88:83 Den som søker meg tidlig, skal finne meg og skal ikke bli forlatt. 
 
88:84 Derfor, bli her og arbeid flittig så dere kan bli fullkommengjort i deres tjenestegjerning og kan gå 
ut blant hedningefolkene for siste gang, alle som Herrens munn skal nevne, for å gjøre loven bindende og 
besegle vitnesbyrdet og berede de hellige for dommens time som skal komme, 
 
88:85 så deres sjeler kan unnslippe Guds vrede, vederstyggelighetens ødeleggelse som venter de 
ugudelige både i denne verden og i den kommende verden.  Sannelig sier jeg dere, la dem som ikke er 
de ledende eldster, fortsette i vingården inntil Herrens munn skal kalle dem, for deres time er ennå ikke 
kommet, deres klær er ikke rene for denne generasjons blod. 
 
88:86 Hold fast ved den frihet hvorved dere er gjort fri, vikle dere ikke inn i synd, men ha rene hender 
inntil Herren kommer. 
 
88:87 For ikke mange dager heretter skal jorden skjelve og rave frem og tilbake som en drukken mann, 
og solen skal skjule sitt ansikt og skal nekte å gi lys, og månen skal bli badet i blod, og stjernene skal bli 
overordentlig vrede og skal kaste seg ned som en fiken som faller ned fra et fikentre. 
 
88:88 Og etter deres vitnesbyrd kommer vrede og harme over folket. 
 
88:89 For etter deres vitnesbyrd følger jordskjelvs vitnesbyrd så jorden skal jamre seg i sitt indre, og 
mennesker skal falle om på marken og skal ikke være i stand til å stå. 
 
88:90 Og videre følger vitnesbyrdet fra tordenens røst og lynets røst og uværets røst, og fra røsten av 
havets bølger som skyller over sine bredder. 
 



88:91 Og alle ting skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal i sannhet svikte dem, for frykt skal 
komme over alle folk. 
 
88:92 Og engler skal fly midt igjennom himmelen, rope med høy røst, blåse i Guds basun og si:  Bered 
dere, bered dere, O jordens innbyggere, for vår Guds dom er kommet.  Se og gi akt, Brudgommen 
kommer, gå ut for å møte ham. 
 
88:93 Og straks skal det vise seg et stort tegn på himmelen, og alle folk skal se det. 
 
88:94 Og en annen engel skal blåse i sin basun og si:  Den store kirke, avskyelighetens mor, som fikk 
alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredes-vin, som forfølger Guds hellige, som utgyter deres blod, 
hun som sitter på de mange vann og på øyene i havet, se, hun er jordens ugress, hun er bundet i 
knipper, hennes bånd er gjort sterke så intet menneske kan løse dem, derfor er hun ferdig til å brennes.  
Og han skal blåse i sin basun både lenge og høyt, og alle nasjoner skal høre det. 
 
88:95 Og det skal være stillhet i himmelen i et tidsrom av en halv time, og straks etterpå skal himmelens 
forheng trekkes til side likesom en bokrull som rulles ut etter at den er rullet sammen, og Herren skal 
blotte sitt åsyn. 
 
88:96 Og de hellige på jorden som er i live, skal bli levendegjort og bli tatt opp for å møte ham. 
 
88:97 Og de som har sovet i sine graver, skal komme frem, for deres graver ska bli åpnet, og de skal 
også bli tatt opp for å møte ham i himmelens skyer, 
 
88:98 de tilhører Kristus og er førstegrøden, de som skal komme ned med ham først, og de som er på 
jorden og i sine graver som først blir tatt opp for å møte ham, og alt dette ved lyden av Guds engels 
basun. 
 
88:99 Og etter dette skal en annen engel blåse, som er den andre basun, og da kommer forløsningen 
for dem som tilhører Kristus ved hans komme, som har fått sin del i det fengsel som er beredt for dem for 
at de kunne ta imot evangeliet og bli dømt som mennesker i kjødet. 
 
88:100 Og videre, en annen basun skal lyde som er den tredje basun, og da kommer de menneskers 
ånder som skal bli dømt, de som er under fordømmelse. 
 
88:101 Og disse er resten av de døde, og de blir ikke levende igjen før de tusen år er til ende, heller ikke 
før jordens ende. 
 
88:102 Og en annen basun skal lyde som er den fjerde basun og sier:  Blant dem som skal vente inntil 
den store og siste dag, ja, inntil enden, finnes dem som fortsatt skal være urene. 
 
88:103 Og en annen basun skal lyde som er den femte basun, som er den femte engel som flyr under 
det høyeste av himmelen og forkynner det evige evangelium til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, 
 
88:104 og dette skal være lyden av hans basun som sier til alle folk både i himmelen og på jorden og til 
dem som er under jorden, for hvert øre skal høre den, og hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal 
bekjenne når de hører lyden av basunen si:  Frykt Gud, og gi ham ære som sitter på tron en evindelig og 
alltid, for timen for hans dom er kommet. 
 
88:105 Og videre, en annen engel som er den sjette engel, skal blåse i sin basun og si:  Hun er falt som 
fikk alle nasjoner til å drikke av sitt horelivs vredesvin, hun er falt, er falt! 
 
88:106 Og videre en annen engel som er den syvende engel, skal blåse i sin basun og si:  Det er 
fullbragt, det er fullbragt!  Guds Lam har seiret og har tråkket vinpressen alene, ja, vinpressen med Gud 
Den Allmektiges strenge vrede. 
 



88:107 Og da skal englene bli kronet med hans veldes herlighet, og de hellige skal fylles med hans 
herlighet og motta sin arv og bli gjort lik med ham. 
 
88:108 Og så skal den første engel igjen blåse i sin basun i alle levendes ører og åpenbare 
menneskenes hemmelige gjerninger og Guds mektige gjerninger i det første årtusen. 
 
88:109 Og så skal den andre engel blåse i sin basun og åpenbare menneskenes hemmelige gjerninger 
og deres hjerters tanker og hensikter og Guds mektige gjerninger i det andre årtusen -- 
 
88:110 og så videre inntil den syvende engel skal blåse i sin basun, og han skal stå frem på land og på 
hav og sverge ved hans navn som sitter på tronen, at tid ikke skal være lenger.  Og Satan, den gamle 
slange som kalles djevelen, skal bindes og skal ikke løses i et tidsrom av et tusen år. 
 
88:111 Og så skal han slippes løs en kort tid så han kan samle sine hærstyrker. 
 
88:112 Og Mikael, den syvende engel, ja, erkeengelen, skal samle sine hærstyrker, ja, himmelens 
hærskarer. 
 
88:113 Og djevelen skal samle sine hærstyrker, ja, helvetes hærskarer, og skal komme opp for å kjempe 
mot Mikael og hans hærstyrker. 
 
88:114 Og da kommer det slag som utkjempes av den store Gud, og djevelen og hans hærstyrker skal 
bli drevet tilbake til sitt eget sted for at de aldri mer skal ha noen makt over de hellige. 
 
88:115 For Mikael skal utkjempe deres slag og skal seire over ham som trakter etter tronen som tilhører 
ham som sitter på tronen, ja, Lammet. 
 
88:116 Dette er Guds og de helliggjortes herlighet, og de skal aldri mer se døden. 
 
88:117 Derfor, sannelig sier jeg dere, mine venner, sammenkall deres høytidelige forsamling som jeg har 
befalt dere. 
 
88:118 Og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord 
fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro. 
 
88:119 Organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens 
hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus, 
 
88:120 for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at 
alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med oppløftede hender til Den Aller Høyeste. 
 
88:121 Derfor, avstå fra alt tomt snakk, fra all latter, fra alle deres kjødelige lyster, fra all deres stolthet og 
lettsindighet og fra alle deres ugudelige gjerninger. 
 
88:122 Velg en lærer blant dere, og la ikke alle tale på en gang, men la en tale om gangen og la alle lytte 
til det han sier, slik at når alle har talt, kan alle være oppbygget av alle, og for at alle kan få det samme 
privilegium. 
 
88:123 Se til at dere elsker hverandre, slutt med alt begjær og lær å dele med hverandre som evangeliet 
fordrer. 
 
88:124 Slutt med all lediggang, vær ei mer urene, tinn ei mer feil hos hverandre, sov ikke lenger enn 
nødvendig, gå tidlig til sengs for at dere ikke skal være trette, stå tidlig opp så deres legemer og deres 
sinn kan være i vigør. 
 



88:125 Og fremfor alt, ikle dere kjærlighetens bånd lik en kappe som er fullkommenhetens og fredens 
bånd. 
 
88:126 Be alltid, så dere ikke svikter før jeg kommer.  Se, og gi akt, jeg kommer hastig og tar dere til 
meg.  Amen. 
 
88:127 Og videre, ordenen i det hus som er forberedt til presidentskapet i profetenes skole, opprettet for 
å undervise dem i alle ting som er nødvendig for dem, ja, for alle kirkens embedsmenn, eller med andre 
ord, de som er kalt til å virke i kirken, fra høyprestene og ned til diakonene -- 
 
88:128 og dette skal være ordenen i huset til skolens presidentskap:  Den som er utpekt til å være 
president eller lærer, skal stå på sin plass i det hus som skal forberedes for ham. 
 
88:129 Derfor skal han komme først til Guds hus og være på et sted hvor alle som er forsamlet i huset, 
klart og tydelig kan høre hva han sier uten at han snakker med høy stemme. 
 
88:130 Og når han kommer inn i Guds hus, for han skulle komme først til huset, se, dette er velbehagelig 
for at han kan være et eksempel -- 
 
88:131 la ham bøye kne og vende seg til Gud i bønn som et tegn på eller for å minnes den evige pakt. 
 
88:132 Og når noen senere kommer inn etter ham, la læreren reise seg, løfte hendene opp mot 
himmelen, ja, høyt over hodet, og hilse sin bror eller sine brødre med disse ord: 
 
88:133 Er du en bror, eller er dere brødre?  Jeg hilser dere i vår Herre Jesu Kristi navn som tegn på eller 
for å minnes den evige pakt, og i denne pakt mottar jeg dere i fellesskapet med en beslutning som er fast, 
urokkelig og uforanderlig, om å være deres venn og bror gjennom Guds nåde i kjærlighetens bånd og 
vandre ulastelig i alle Guds bud med takksigelse evindelig og alltid.  Amen. 
 
88:134 Og den som blir funnet uverdig til denne hilsen, skal ikke ha plass blant dere, for dere skal ikke 
tillate at mitt hus blir besmittet av ham. 
 
88:135 Og den som kommer inn og er trofast mot meg, og er en bror eller hvis de er brødre, skal løfte 
sine hender opp mot himmelen og hilse presidenten eller læreren med denne samme bønn og pakt eller 
ved å si amen, som tegn på det samme. 
 
88:136 Se, sannelig sier jeg dere, dette er et mønster for hvordan dere skal hilse hverandre i Guds hus, i 
profetenes skole. 
 
88:137 Og dere er kalt til å gjøre dette med bønn og takksigelse, ettersom Ånden påvirker dere i alle 
deres gjøremål i Herrens hus i profetenes skole, så det kan bli en helligdom, et tabernakel for Den Hellige 
Ånd til deres oppbyggelse. 
 
88:138 Og dere skal ikke motta noen iblant dere i denne skole uten at han er ren fra denne generasjons 
blod. 
 
88:139 Og han skal bli mottatt med fottvettingens ordinans, for i denne hensikt ble fottvettingens ordinans 
innstiftet. 
 
88:140 Og videre, fottvettingens ordinans skal forrettes av presidenten eller kirkens presiderende eldste. 
 
88:141 Den skal begynne med bønn, og etter å ha tatt del i brød og vin, skal han binde om seg på 
samme måte som det fortelles om meg i det trettende kapittel av Johannes vitnesbyrd.  Amen. 
 

Kapittel 89 
 



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833 (History of the 
Church 1:327-329).  Som følge av at brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten 
ledet til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det.  Resultatet ble denne 
åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet.  De tre første versene skrev profeten opprinnelig 
som en inspirert innledning og beskrivelse. 
 
89:1 Et visdomsord til gavn for høyprestenes råd, forsamlet i Kirtland, og for kirken, og også for de 
hellige i Sion -- 
 
89:2 sendt som en hilsen, ikke som bud eller tvang, men som et visdomsord mottatt ved åpenbaring 
som viser Guds orden og vilje med hensyn til alle helliges timelige frelse i de siste dager -- 
 
89:3 gitt som et prinsipp med løfte, avpasset etter den svakes evne, ja, for den svakeste blant de 
hellige som er eller kan kalles en hellig. 
 
89:4 Se, sannelig, så sier Herren til dere:  På grunn av ondskap og planer som er og vil være i 
uhederlige menneskers hjerter i de siste dager, har jeg advart dere og advarer dere på forhånd ved å gi 
dere dette visdomsord ved åpenbaring -- 
 
89:5 at i den grad noen som helst blant dere drikker vin eller sterk drikk, se, det er ikke godt, ei heller 
antagelig i deres Faders øyne, unntatt når dere forsamler dere for å ofre deres sakramenter til ham. 
 
89:6 Og se, dette skulle være vin, ja, ren vin som dere selv har laget av vinrankens druer. 
 
89:7 Og videre, sterk drikk er ikke for maven, men for å vaske deres legemer med. 
 
89:8 Og videre, tobakk er ikke for legemet, ei heller for maven og er ikke godt for mennesket, men er 
en plante for utvortes sår og for alt sykt kveg og skal brukes med skjønn og kyndighet. 
 
89:9 Og videre, hete drikker er ikke for legemet eller maven. 
 
89:10 Og videre, sannelig sier jeg dere, alle sunne planter har Gud gitt til legemets styrke og 
oppbygging og til menneskets bruk -- 
 
89:11 enhver plante i sin årstid og enhver frukt i sin årstid, og alle disse for å bli brukt med måte og med 
takksigelse. 
 
89:12 Ja, også kjøtt av dyr og av luftens fugler har jeg, Herren, gitt til menneskets bruk, likevel skal det 
brukes sparsomt og med takksigelse. 
 
89:13 Og det er velbehagelig for meg at det ikke blir brukt, unntagen om vinteren eller i kulde eller i 
hungersnød. 
 
89:14 Alt korn er gitt til menneskenes og dyrenes gavn til å være hovedføde, ikke bare for mennesket, 
men også for dyrene på marken og himmelens fugler og alle ville dyr som løper eller beveger seg på 
jorden. 
 
89:15 Og disse har Gud skapt for å bli brukt av mennesket kun i tider med sult og stor hungersnød. 
 
89:16 Alt korn er godt til føde for mennesket, og likeledes vinrankens frukt og det som bærer frukt enten 
i eller over jorden -- 
 
89:17 ikke desto mindre, hvete er for mennesket, mais for oksen, havre for hesten, rug for fuglene og 
for svin og for alle markens dyr, og bygg for alle nyttige dyr og til milde drikker i likhet med annet korn. 
 



89:18 Og alle hellige som husker å holde og etterleve det som her er sagt og vandrer i lydighet mot 
budene, skal få helse i sin navle og marg i sine ben, 
 
89:19 og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter, 
 
89:20 og skal løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte. 
 
89:21 Og jeg, Herren, gir dem et løfte at ødeleggelsens engel skal gå dem forbi, likesom med Israels 
barn og ikke slå dem ihjel.  Amen. 
 

Kapittel 90 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 8. mars 1833 (History of the Church 1:329-
337).  Denne åpenbaringen var et videre steg i opprettelsen av Det første presidentskap (se forordet til 
kapittel 81), og som følge av dette ble de nevnte rådgivere ordinert den 18. mars 1833. 
 
90:1 Så sier Herren, sannelig, sannelig sier jeg deg, min sønn, ifølge din inderlige påkallelse er dine 
synder deg forlatt, for dine bønner og dine brødres bønner har steget opp for mine ører. 
 
90:2 Derfor, velsignet er du fra nå av, du som bærer nøklene til det rike som er gitt deg, et rike som er i 
ferd med å komme frem for siste gang. 
 
90:3 Sannelig sier jeg deg, dette rikes nøkler skal aldri bli fratatt deg mens du er i verden, ei heller i 
den kommende verden -- 
 
90:4 ikke desto mindre, gjennom deg skal oraklene bli gitt til andre, ja, til kirken. 
 
90:5 Og alle som mottar Guds orakler, må være på vakt -- hvordan de verdsetter dem -- så de ikke 
betrakter dem som noe ubetydelig og derved kommer under fordømmelse og snubler og faller når 
stormene kommer og vindene blåser og regnet skyller ned og slår mot deres hus. 
 
90:6 Og videre, sannelig sier jeg til dine brødre, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams, deres synder 
er dem også forlatt, og de regnes som likestilt med deg i å ha nøklene til dette siste rike, 
 
90:7 og også gjennom din forvaltning nøklene til profetenes skole som jeg har befalt skulle organiseres 
 
90:8 så de derved kunne bli fullkommengjort i sin tjeneste til frelse for Sion og for Israels nasjoner og 
for hedningefolkene, så mange som vil tro, 
 
90:9 at de gjennom din forvaltning kan motta ordet, og ordet gjennom deres forvaltning kan gå ut til 
jordens ender, først til hedningefolkene, og se, deretter skal de vende seg til jødene. 
 
90:10 Og så kommer dagen da Herrens arm skal åpenbares med kraft for å overbevise nasjonene, 
hedningenasjonene og Josefs hus, om det evangelium som er til deres frelse. 
 
90:11 For det skal skje på den dag at enhver skal høre evangeliets fylde i sitt eget tungemål og på sitt 
eget språk av dem som er gitt denne kraft ved Trøsterens betjening, utgytt over dem for å åpenbare 
Jesus Kristus. 
 
90:12 Og nå, sannelig sier jeg deg, jeg gir deg et bud at du fortsatt skal virke i evangeliets tjeneste og i 
presidentskapet. 
 
90:13 Og når du har avsluttet oversettelsen av profetene, skal du fra den tid av presidere over kirkens 
og skolens anliggender, 
 



90:14 og fra tid til annen, etter hvert som det blir tilkjennegitt av Trøsteren, motta åpenbaringer for å 
utfolde rikets mysterier, 
 
90:15 og organisere menighetene og studere og lære og bli kjent med alle gode bøker og med språk, 
tungemål og folk. 
 
90:16 Og dette skal være deres oppgave og misjon så lenge dere lever, å presidere i råd og organisere 
alle anliggender i denne kirke og dette rike. 
 
90:17 Skjemmes ikke, bli heller ikke forvirret, men ta imot formaning i alt deres hovmod og i all deres 
stolthet, for denslags lokker deres sjeler i en felle. 
 
90:18 Og sett deres hus i orden, hold dovenskap og urenhet langt fra dere. 
 
90:19 Nå, sannelig sier jeg deg, sørg snarest mulig for et bosted for din rådgiver og skriver Frederick G. 
Williams og hans familie. 
 
90:20 Og la min aldrende tjener Joseph Smith senior fortsatt være hos sin familie på det sted hvor han 
nå bor, og det skal ikke selges før Herrens munn har talt. 
 
90:21 Og la min rådgiver, Sidney Rigdon, bli hvor han nå bor inntil Herrens munn har talt. 
 
90:22 Og la biskopen søke flittig for å finne en fullmektig, og la ham være en mann som har lagt seg 
opp rikdommer, en Guds mann med sterk tro, 
 
90:23 så han derved kan være istand til å betale all gjeld, så Herrens lagerhus ikke kommer i vanry i 
folkets øyne. 
 
90:24 Søk flittig, be alltid og ha tro, og alle ting skal tjene dere til et gode hvis dere vandrer rettskaffent 
og husker pakten dere har inngått med hverandre. 
 
90:25 La deres husstand være liten med hensyn til dem som ikke tilhører deres familier, dette gjelder 
spesielt for min aldrende tjener Joseph Smith seniors familie -- 
 
90:26 så de ting som er gitt dere for å gjøre min gjerning, ikke blir tatt fra dere og gitt til dem som ikke er 
verdige, 
 
90:27 og at dere derved blir hindret i å utføre det som jeg har befalt dere. 
 
90:28 Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at min tjenerinne Vienna Jaques skal motta 
penger til å dekke sine utgifter og dra opp til Sions land -- 
 
90:29 og resten av pengene kan innvies til meg, og hun vil bli belønnet i min egen beleilige tid. 
 
90:30 Sannelig sier jeg dere at det er riktig i mine øyne at hun drar opp til Sions land og mottar en arv 
fra biskopens hånd, 
 
90:31 så hun kan slå seg ned i fred, så sant hun er trofast og ikke er doven i sine levedager etter denne 
tide. 
 
90:32 Og se, sannelig sier jeg dere at dere skal skrive ned dette bud og med kjærlig hilsen si til deres 
brødre i Sion at jeg også har kalt dere til å presidere over Sion i min egen beleilige tid. 
 
90:33 Derfor, la dem slutte å besvære meg med denne sak. 
 



90:34 Se, jeg sier dere at deres brødre i Sion begynner å omvende seg, og englene fryder seg over 
dem. 
 
90:35 Likevel er det mange ting jeg ikke er tilfreds med, og jeg er ikke tilfreds med min tjener William E. 
McLellin, heller ikke med min tjener Sidney Gilbert, og både biskopen og andre har mange ting å 
omvende seg fra. 
 
90:36 Men sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil stride med Sion og gå i rette med henne inntil hun 
seirer og blir ren for meg. 
 
90:37 For hun skal ikke flyttes fra sitt sted.  Jeg, Herren, har talt det.  Amen. 
 

Kapittel 91 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 
1:331-332).  Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente.  Da han kom 
til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og rnottok denne 
undervisning. 
 
91:1 Sannelig, så sier Herren til deg angående De apokryfiske bøker:  Det er mange ting i dem som er 
sanne, og de er for det meste riktig oversatt. 
 
91:2 Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilføyelser foretatt av menneskehånd. 
 
91:3 Sannelig, jeg sier deg at det ikke er nødvendig å oversette De apokryfiske bøker. 
 
91:4 Derfor, den som leser dem, la ham forstå, for Ånden åpenbarer sannhet. 
 
91:5 Og den som er opplyst av Ånden, skal ha nytte av dem. 
 
91:6 Og den som ikke mottar av Ånden, kan ikke ha nytte av dem.  Derfor er det ikke nødvendig at de 
skulle oversettes.  Amen. 
 

Kapittel 92 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833 (History of the Church 
1:333).  Åpenbaringen henvender seg til Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rådgiver i Det 
første presidentskap. 
 
92:1 Sannelig, så sier Herren:  Jeg gir til den forente orden, organisert i henhold til det bud som er gitt 
tidligere, en åpenbaring og et bud angående min tjener Frederick G. Williams, at dere skal motta ham i 
ordenen.  Det jeg sier til en, sier jeg til alle. 
 
92:2 Og videre sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams:  Du skal være et aktivt medlem av 
denne orden, og såfremt du er trofast i å holde alle bud som er gitt tidligere, skal du bli velsignet for evig.  
Amen. 
 

Kapittel 93 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 
1:343-346). 
 
93:1 Sannelig, så sier Herren:  Det skal skje at hver sjel som avstår fra sine synder og kommer til meg 
og påkaller mitt navn og adlyder min røst og holder mine bud, skal se mitt åsyn og vite at jeg er, 
 
93:2 og at jeg er det sanne lys som opplyser hvert menneske som kommer til verden, 



 
93:3 og at jeg er i Faderen og Faderen i meg, og Faderen og jeg er ett, 
 
93:4 Faderen fordi han ga meg av sin fylde, og Sønnen fordi jeg var i verden og tok bolig i kjødet og 
bodde blant menneskenes barn. 
 
93:5 Jeg var i verden og mottok av min Fader, og hans gjerninger ble tydelig åpenbart. 
 
93:6 Og Johannes så og vitnet om fylden av min herlighet, og fylden av Johannes opptegnelse skal 
heretter åpenbares. 
 
93:7 Og han vitnet og sa:  Jeg så hans herlighet at han var i begynnelsen, før verden ble til. 
 
93:8 Derfor, i begynnelsen var Ordet, for han var Ordet, ja, frelsens sendebud - 
 
93:9 verdens lys og Forløser, Sannhetens Ånd som kom til verden fordi verden ble til ved ham, og i 
ham var menneskenes liv og menneskenes lys. 
 
93:10 Verdenene ble til ved ham, menneskene ble til ved ham, alt ble til ved ham og gjennom ham og 
av ham. 
 
93:11 Og jeg, Johannes, vitner om at jeg så hans herlighet, en herlighet som den Enbårne har fra 
Faderen, full av nåde og sannhet, ja, Sannhetens Ånd som kom og tok bolig i kjødet og tok bolig iblant 
oss. 
 
93:12 Og jeg, Johannes, så at han ikke mottok av fylden til å begynne med, men mottok nåde for nåde. 
 
93:13 Og han mottok ikke av fylden til å begynne med, men fortsatte fra nåde til nåde inntil han mottok 
en fylde. 
 
93:14 Og således ble han kalt Guds Sønn fordi han ikke mottok av fylden til å begynne med. 
 
93:15 Og jeg, Johannes, vitner, og se, himlene ble åpnet og Den Hellige Ånd kom ned over ham i en 
dues skikkelse og hvilte på ham, og det kom en røst fra himmelen som sa:  Dette er min elskede Sønn. 
 
93:16 Og jeg, Johannes, vitner om at han mottok en fylde av Faderens herlighet, 
 
93:17 og han mottok all makt, både i himmel og på jord, og Faderens herlighet var med ham, for han 
var i ham. 
 
93:18 Og det skal skje at hvis dere er trofaste, skal dere motta fylden av Johannes opptegnelse. 
 
93:19 Jeg gir dere disse ord for at dere kan forstå og vite hvordan dere skal tilbe og vite hva dere tilber, 
så dere kan komme til Faderen i mitt navn, og når tiden er inne, motta av hans fylde. 
 
93:20 For hvis dere holder mine bud, skal dere motta av hans fylde og bli forherliget i meg likesom jeg 
er i Faderen.  Derfor sier jeg til dere:  Dere skal motta nåde for nåde. 
 
93:21 Og nå, sannelig sier jeg dere, jeg var pi begynnelsen hos Faderen og er den Førstefødte, 
 
93:22 og alle dem som er født gjennom meg, har del i den samme herlighet og utgjør den Førstefødtes 
menighet. 
 
93:23 Dere var også i begynnelsen hos Faderen, det som er Ånd, ja, Sannhetens Ånd. 
 
93:24 Og sannhet er kunnskap om ting som de er og som de var og som de skal bli, 



 
93:25 og det som er mer eller mindre enn dette, er av den ondes ånd, han som var en løgner fra 
begynnelsen. 
 
93:26 Sannhetens Ånd er av Gud.  Jeg er Sannhetens Ånd, og Johannes vitnet om meg og sa:  Han 
mottok en fylde av sannhet, ja, av all sannhet, 
 
93:27 og intet menneske mottar en fylde uten at det holder hans bud. 
 
93:28 Den som holder hans bud, mottar sannhet og lys inntil han blir forherliget i sannhet og kjenner 
alle ting. 
 
93:29 Mennesket var også i begynnelsen hos Gud.  Intelligens, eller sannhetens lys, ble ikke skapt eller 
dannet, og kan heller ikke bli det. 
 
93:30 All sannhet er uavhengig i den sfære hvor Gud har satt den, til å handle for seg selv, således 
også med all intelligens, hvis ikke er det ingen eksistens. 
 
93:31 Se, her er menneskets handlefrihet, og her er menneskets fordømmelse, fordi det som var fra 
begynnelsen er tydelig åpenbart for dem, og de mottar ikke lyset. 
 
93:32 Og hvert menneske hvis ånd ikke mottar lyset, er under fordømmelse. 
 
93:33 For mennesket er ånd.  Grunnstoffene er evige, og ånd og grunnstoff, uadskillelig forenet, mottar 
en fylde av glede, 
 
93:34 og når de er adskilt, kan ikke mennesket motta en fylde av glede. 
 
93:35 Grunnstoffene er Guds tabernakel, ja, mennesket er Guds tabernakel, endog templer, og hvert et 
tempel som er besmittet, det tempel skal Gud ødelegge. 
 
93:36 Guds herlighet er intelligens, eller med andre ord lys og sannhet. 
 
93:37 Lys og sannhet avviser den onde. 
 
93:38 Hvert menneskes ånd var uskyldig i begynnelsen, og da Gud hadde forløst mennesket fra fallet, 
ble menneskene igjen i sin barnlige tilstand uskyldige fremfor Gud. 
 
93:39 Og den onde kommer og tar bort lys og sannhet fra menneskenes barn gjennom ulydighet og på 
grunn av deres fedres tradisjoner. 
 
93:40 Men jeg har befalt dere å oppdra deres barn i lys og sannhet. 
 
93:41 Men sannelig sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams:  du har fortsatt under denne 
fordømmelse, 
 
93:42 du har ikke lært dine barn lys og sannhet ifølge budene, og den onde har ennå makt over deg, og 
dette er grunnen til din lidelse. 
 
93:43 Og nå gir jeg deg et bud, at hvis du vil bli befridd, skal du sette ditt eget hus i orden, for det er 
mange ting som ikke er som de skulle være i ditt hus. 
 
93:44 Sannelig sier jeg til min tjener Sidney Rigdon at i enkelte ting har han ikke holdt budene 
angående sine barn, derfor, sett først ditt hus i orden. 
 



93:45 Sannelig sier jeg til min tjener Joseph Smith jr., eller med andre ord, jeg vil kalle dere venner, for 
dere er mine venner, og dere skal få en arv med meg -- 
 
93:46 jeg kalte dere tjenere for verdens skyld, og dere er deres tjenere for min skyld - 
 
93:47 og nå, sannelig sier jeg til Joseph Smith jr.:  Du har ikke holdt budene og må nødvendigvis 
irettesettes av Herren, 
 
48 din familie må omvende seg og forsake enkelte ting og gi mer oppriktig akt på dine ord, eller bli 
93:fjernet fra sin stilling. 
 
93:49 Det jeg sier til en, sier jeg til alle.  Be alltid så den onde ikke får makt over dere og fjerner dere fra 
deres stilling. 
 
93:50 Også min tjener Newel K. Whitney, biskop i min kirke, trenger å bli refset og sette sin familie i 
orden og påse at de er mer flittige og samvittighetsfulle hjemme og alltid ber, ellers vil de bli fjernet fra sin 
stilling. 
 
93:51 Nå sier jeg til dere, mine venner, la min tjener Sidney Rigdon dra ut på sin reise og i hast, og 
også forkynne nådens år fra Herren og frelsens evangelium slik jeg skal gi ham å tale, og ved deres 
forenede bønn i tro vil jeg støtte ham. 
 
93:52 Og la mine tjenere Joseph Smith jr.  og Frederick G. Williams også skynde seg, og det skal bli gitt 
dem ifølge troens bønn, og i den grad dere holder mine ord, skal dere ikke bli bli gjort til skamme i denne 
verden, heller ikke i den kommende verden. 
 
93:53 Og sannelig sier jeg dere at det er min vilje at dere skulle skynde dere å oversette mine skrifter 
og tilegne dere kunnskap om historie og om land og om riker, om Guds og menneskers lover, og alt dette 
til Sions frelse.  Amen. 
 

Kapittel 94 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833 (History of the Church 
1:346-347).  Hyrum Smith, Reynolds Cahoon og Jared Carter blir utpekt som Kirkens byggekomite. 
 
94:1 Og videre, sannelig sier jeg dere, mine venner, en befaling gir jeg dere, at dere skal påbegynne 
arbeidet med å utparsellere og gjøre forberedelser til å legge en begynnelse og en grunnvoll til byen i 
Sions stav her i landområdet Kirtland, og begynne med mitt hus. 
 
94:2 Og se, det må gjøres i henhold til det mønster som jeg har gitt dere. 
 
94:3 Og la den første tomten mot syd innvies til meg, hvor det skal bygges et hus til presidentskapet 
hvor presidentskapet kan arbeide, motta åpenbaringer og utføre presidentskapets tjenestegjerning i alle 
ting som hører til kirken og riket. 
 
94:4 Sannelig sier jeg dere at det skal bygges i fem og femti ganger fem og seksti fots bredde og 
lengde, innvendige mål. 
 
94:5 Og det skal være en nedre etasje og en øvre etasje i henhold til det mønster som skal bli gitt dere 
senere. 
 
94:6 Og det skal innvies til Herren fra grunnvollen av etter prestedømmets orden og i henhold til det 
mønster som skal bli gitt dere senere. 
 
94:7 Og det skal innvies fullt og helt til Herren og til presidentskapets arbeide. 
 



94:8 Og dere skal ikke la noe urent komme inn i det, og min herlighet skal være der, og mitt nærvær 
skal være der. 
 
94:9 Men hvis noe urent kommer inn der, skal ikke min herlighet være der, og mitt nærvær skal ikke 
komme inn der. 
 
94:10 Og videre, sannelig sier jeg dere, den andre tomten mot syd skal innvies til meg for å bygge et 
hus til meg hvor oversettelsen av mine skrifter kan bli trykt, og alle ting jeg ellers skal befale dere. 
 
94:11 Og det skal være fem og femti ganger fem og seksti fot, bredde og lengde, innvendige mål, og 
det skal bygges i to etasjer. 
 
94:12 Og dette hus skal fra grunnvollen av innvies fullt og helt til Herren, til arbeidet med å trykke alt jeg 
skal befale dere, og det skal være hellig og ubesmittet, på alle måter i henhold til det mønster som skal bli 
gitt dere. 
 
94:13 Og på den tredje tomten skal min tjener Hyrum Smith motta sin arv. 
 
94:14 Og på den første og andre tomten mot nord skal mine tjenere Reynolds Cahoon og Jared Carter 
motta sin arv, 
 
94:15 så de kan utføre det arbeide jeg har utpekt dem til, og være en komite for å bygge mine hus i 
henhold til den befaling jeg, Gud Herren, har gitt dere. 
 
94:16 Disse to hus skal ikke oppføres før jeg gir dere en befaling angående dem. 
 
94:17 Og nå gir jeg dere ikke mer denne gang.  Amen. 
 

Kapittel 95 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833 (History of the Church 
1:350-352).  Denne åpenbaringen er en fortsettelse av guddomrnelig befaling om å bygge flere hus for 
tilbedelse og undervisning, spesielt Herrens hus (se kapittel 88:119-136 og kapittel 94). 
 
95:1 Sannelig, så sier Herren til dere som jeg elsker, og dem jeg elsker refser jeg også, så deres 
synder kan bli tilgitt, for med refselsen bereder jeg en vei så de kan bli befridd fra enhver fristelse, og jeg 
har elsket dere - 
 
95:2 derfor må dere nødvendigvis refses og irettesettes for mitt åsyn, 
 
95:3 for dere har syndet svært alvorlig mot meg ved at dere ikke i alle ting har tatt hensyn til den store 
befaling jeg har gitt dere med hensyn til å bygge mitt hus, 
 
95:4 som skal være den forberedelse hvorved jeg akter å forberede mine apostler til å beskjære min 
vingård for siste gang, så jeg kan utføre min underlige gjerning, så jeg kan utgyte min Ånd over alt kjød. 
 
95:5 Men se, sannelig sier jeg dere at det er mange som er blitt ordinert blant dere som jeg har kalt, 
men få av dem er utvalgt. 
 
95:6 De som ikke er utvalgt, har begått en svært alvorlig synd ved at de vandrer i mørke ved høylys 
dag. 
 
95:7 Og av denne grunn ga jeg dere en befaling at dere skulle sammenkalle deres høytidelige 
forsamling så deres faste og deres sorg kunne nå opp til Herren Sebaots ører, hvilket betyr til skaperen 
av den første dag, begynnelsen og enden. 
 



95:8 Ja, sannelig sier jeg dere, jeg ga dere en befaling at dere skulle bygge et hus, og i dette hus akter 
jeg å begave dem som jeg har utvalgt, med kraft fra det høye, 
 
95:9 for dette er Faderens løfte til dere, derfor befaler jeg dere å bli her, likesom mine apostler i 
Jerusalem. 
 
95:10 Men mine tjenere begikk en svært alvorlig synd, og i profetenes skole oppsto stridigheter som var 
svært alvorlige for meg, sier deres Herre, derfor sendte jeg dem bort for å bli refset. 
 
95:11 Sannelig sier jeg dere, det er min vilje at dere skal bygge et hus.  Hvis dere holder mine bud, skal 
dere ha kraft til å bygge det. 
 
95:12 Hvis dere ikke holder mine bud, skal ikke Faderens kjærlighet vedbli hos dere, derfor skal dere 
vandre i mørke. 
 
95:13 Nå, her er visdom og Herrens vilje:  La huset bygges, ikke etter verdens vis, for jeg vil ikke at 
dere skal leve etter verdens vis -- 
 
95:14 derfor, la det bli bygget på den måte som jeg skal vise til tre av dere som dere skal utpeke og 
ordinere til denne myndighet. 
 
95:15 Og størrelsen skal være fem og femti ganger fem og seksti fot, bredde og lengde, innvendige 
mål. 
 
95:16 Og la første etasje innvies til meg, til ofringen av deres sakramenter, og til deres forkynnelse og til 
deres faste og til deres bønner og til å fremlegge deres aller helligste ønsker for meg, sier deres Herre. 
 
95:17 Og la annen etasje innvies til meg, til skole for mine apostler, sier Sønnen Ahman, eller med 
andre ord Alphus, eller med andre ord Omegus, ja, Jesus Kristus, deres Herre.  Amen. 
 

Kapittel 96 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. juni 1833 som viser hvordan Sions by 
eller stav skulle organiseres og være et mønster for de hellige i Kirtland (History of the Church 1:352-
353).  Foranledningen var en konferanse av høyprester hvor det hovedemne som ble behandlet, var hva 
som skulle gjøres rned det landområde som ble kalt French-gården som Kirken eide i nærheten av 
Kirtland.  Ettersom konferansen ikke greide å bestemme seg for hvert som skulle ta hånd om gården, ble 
de alle enige om å adspørre Herren om saken. 
 
96:1 Se, jeg sier dere, her er visdom hvorved dere kan vite hvordan dere skal handle i denne sak, for 
jeg anser det for nødvendig at denne stav som jeg har organisert for å styrke Sion, skal gjøres sterk. 
 
96:2 Derfor, 1a min tjener Newel K. Whitney ta hånd om det sted som er nevnt blant dere og hvor jeg 
akter å bygge mitt hellige hus. 
 
96:3 Og videre, la tomtene bli inndelt med visdom til gavn for dem som søker en arv slik det skal bli 
bestemt av dere i rådsmøte. 
 
96:4 Derfor, se til at dere gir akt på denne sak og den del som er nødvendig for å gavne min orden i 
den hensikt å bringe mitt ord ut til menneskenes barn. 
 
96:5 For se, sannelig sier jeg dere, det som er aller viktigst for meg, er at mitt ord går ut til 
menneskenes barn for å bløtgjøre menneskenes barns hjerter til deres beste.  Slik er det.  Amen. 
 



96:6 Og videre, sannelig sier jeg dere at jeg har en vis hensikt med og anser det for nødvendig at min 
tjener John Johnson, hvis offer jeg har godtatt og hvis bønner jeg har hørt og til hvem jeg gir et løfte om 
evig liv såfremt han heretter holder mine bud, 
 
96:7 for han er en etterkommer av Josef og har del i de velsignelser som ved løfte ble gitt til hans 
fedre -- 
 
96:8 sannelig sier jeg dere, jeg anser det for nødvendig at han blir et medlem av ordenen, så han kan 
hjelpe til med å bringe mitt ord ut til menneskenes barn. 
 
96:9 Derfor skal dere ordinere ham til denne velsignelse, og han skal flittig søke å slette alle heftelser 
som hviler på det hus som er nevnt blant dere, så han kan bo i det.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 97 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, den 2. august 1833 (History of the 
Church 1:400-402).  Denne åpenbaringen handler spesielt om de helliges anliggender i Sion, Jackson 
fylke, Missouri, og var et svar på profetens spørsmål til Herren om å bli opplyst.  Medlemmer av Kirken i 
Missouri ble på denne tiden utsatt for alvorlige forfølgelser og var den 23. juli 1833 blitt tvunget til å 
undertegne en avtale om å forlate Jackson fylke. 
 
97:1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg taler til dere med min røst, ja, min Ånds røst, så jeg kan 
vise dere min vilje angående deres brødre i Sions land, mange av dem er virkelig ydmyke og søker flittig 
for å lære visdom og finne sannhet. 
 
97:2 Sannelig, sannelig sier jeg dere, velsignet er slike, for de skal finne, for jeg, Herren, er barmhjertig 
mot alle de saktmodige og mot alle som jeg vil, så jeg kan bli rettferdiggjort når jeg skal føre dem til dom. 
 
97:3 Se, jeg sier dere angående skolen i Sion:  Jeg, Herren, har behag i at det er en skole i Sion, og 
har også behag i min tjener Parley P.  Pratt, for han blir i meg. 
 
97:4 Og hvis han fortsetter å bli i meg, skal han fortsette å presidere over skolen i Sions land inntil jeg 
gir ham andre befalinger. 
 
97:5 Og jeg vil velsigne ham med et mangfold av velsignelser så han kan forklare all hellig skrift og 
alle mysterier til oppbyggelse for skolen og kirken i Sion. 
 
97:6 Og de andre i skolen, er jeg, Herren, villig til å vise barmhjertighet, likevel er det noen som 
nødvendigvis må refses, og deres gjerninger skal gjøres kjent. 
 
97:7 Øksen ligger ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt, skal hugges ned og 
kastes på ilden.  Jeg, Herren, har talt det. 
 
97:8 Sannelig sier jeg dere, alle blant dem som vet at deres hjerter er ærlige, og er sønderknuste og 
har en angrende ånd og er vlllige til å holde sine pakter ved å ofre, ja, ethvert offer som jeg, Herren, 
befaler -- vil jeg ta imot. 
 
97:9 For jeg, Herren, vil forårsake at de blir lik et meget fruktbart tre som er plantet i god jord ved en 
klar bekk og bærer meget dyrebar frukt. 
 
97:10 Sannelig sier jeg dere at det er min vilje at et hus skal bygges til meg i Sions land etter det 
mønster som jeg har gitt dere. 
 
97:11 Ja, det skal bygges i hast av mitt folks tiende. 
 



97:12 Se, dette er den tiende og det offer som jeg, Herren, krever av deres hender, så det kan bygges 
et hus til meg for Sions frelse, 
 
97:13 et sted for takksigelse for alle hellige og et undervisningssted for alle som er kalt til å arbeide i 
kirkens tjeneste i alle sine forskjellige kall og embeder, 
 
97:14 så de kan bli fullkommengjort til å forstå sin tjenestegjerning i teori, i prinsipp og i lære, i alle ting 
som hører til Guds rike på jorden -- og dette rikes nøkler er overdratt til dere. 
 
97:15 Og såfremt mitt folk bygger et hus til meg i Herrens navn og ikke lar noe urent komme inn der og 
ikke lar det bli besmittet, skal min herlighet hvile over det, 
 
97:16 ja, og mitt nærvær skal være der, for jeg vil komme inn der, og alle de rene av hjertet som 
kommer inn der, skal se Gud. 
 
97:17 Men hvis det blir besmittet, vil jeg ikke komme inn der, og min herlighet skal ikke være der, for jeg 
vil ikke komme inn i vanhellige templer. 
 
97:18 Og nå, se, hvis Sion gjør disse ting, skal hun ha fremgang og utbre seg og bli meget herlig, 
meget stor og meget fryktinngytende. 
 
97:19 Og jordens nasjoner skal hedre henne og skal si:  Visselig, Sion er vår Guds by og Sion kan 
visselig ikke falle, ei heller bli flyttet fra sitt sted, for Gud er der og Herrens hånd er der, 
 
97:20 og han har sverget ved sin makts kraft å være hennes frelse og hennes høye tårn. 
 
97:21 Derfor, sannelig så sier Herren:  Fryd deg Sion, for dette er Sion -- DE RENE AV HJERTET.  
Derfor, la Sion fryde seg, mens alle de ugudelige skal sørge. 
 
97:22 For se og gi akt, hevn kommer hastig som hvirvelvinden over de ugudelige, og hvem skal 
unnslippe den? 
 
97:23 Herrens svepe skal svinge over dem natt og dag, og ryktet om dette skal plage alt folk, ja, og det 
skal ikke opphøre før Herren kommer. 
 
97:24 For Herrens vrede er opptent mot deres avskyeligheter og alle deres ugudelige gjerninger. 
 
97:25 Likevel skal Sion unnslippe hvis hun er nøye med å gjøre alle ting jeg har befalt henne. 
 
97:26 Men hvis hun ikke er nøye med å gjøre hva som helst jeg har befalt henne, vil jeg hjemsøke 
henne ifølge alle hennes gjerninger med store lidelser:  med pest, med epidemier, med sverd, med hevn, 
med fortærende ild. 
 
97:27 Likevel, la det bli lest denne ene gang for hennes ører at jeg, Herren, har godtatt hennes offer, og 
hvis hun ikke synder mer, skal ikke noen av disse ting komme over henne. 
 
97:28 Og jeg vil velsigne henne med velsignelser og mangfoldiggjøre et mangfold av velsignelser over 
henne og over hennes generasjoner evindelig og alltid, sier Herren deres Gud.  Amen. 
 

Kapittel 98 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. august 1833 (History of the 
Church 1:403-406).  Denne åpenbaringen kom fordi de hellige ble forfulgt i Missouri.  Det er forståelig at 
de hellige i Missouri som hadde gjennomgått fysiske lidelser og også hadde mistet eiendom, følte en 
trang til gjengjeldelse og hevn.  Derfor ga Herren denne åpenbaringen.  Selv om noen av problemene i 



Missouri utvilsomt hadde kommet profeten for øre i Kirtland (over 1400 km borte), var det bare ved 
åpenbaring han på dette tidspunkt kunne ha fått vite hvor alvorlig situasjonen var. 
 
97:1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, frykt ikke, la deres hjerter trøstes, ja, fryd dere evig og alltid 
og gi takk for alt, 
 
97:2 og vent tålmodig på Herren, for deres bønner har nådd inn i Herren Sebaots ører og er nedtegnet 
med dette segl og testamente -- Herren har sverget og bestemt at de skal innvilges. 
 
97:3 Derfor gir han dere dette løfte med en uforanderlig pakt at de skal oppfylles, og alle ting dere har 
vært plaget med, skal virke sammen til deres gode og til mitt navns herlighet, sier Herren. 
 
97:4 Og nå, sannelig sier jeg dere angående landets lover, det er min vilje at mitt folk skal være nøye 
med å gjøre alle ting som jeg befaler dem. 
 
97:5 Og den landets lov som utgjør grunnloven og støtter det frihetsprinsipp som ivaretar rettigheter og 
privilegier, tilhører hele menneskeheten og er rettferdiggjort for meg. 
 
97:6 Derfor, jeg, Herren, rettferdiggjør dere og deres brødre i min kirke når dere støtter den lov som er 
landets grunnlov, 
 
97:7 og med hensyn til menneskets lov, det som er mer eller mindre enn dette, er av det onde. 
 
97:8 Jeg, Gud Herren, frigjør dere, derfor er dere i sannhet frie, og loven frigjør dere også. 
 
97:9 Ikke desto mindre, når de ugudelige hersker, sørger folket. 
 
97:10 Derfor skulle man flittig søke etter ærlige menn og vise menn, og gode og vise menn skulle dere 
gjøre alt for å støtte, alt annet enn dette er av det onde. 
 
97:11 Og jeg gir dere en befaling at dere skal sky alt ondt og klynge dere til alt godt, så dere lever ved 
hvert ord som går ut av Guds munn. 
 
97:12 For han vil gi de trofaste linje på linje og bud på bud, og ved dette vil jeg teste dere og prøve 
dere. 
 
97:13 Og den som gir sitt liv for min sak, for mitt navns skyld, skal finne det igjen, ja, evig liv. 
 
97:14 Derfor, vær ikke redde for deres fiender, for jeg har bestemt i mitt hjerte, sier Herren, at jeg vil 
prøve dere i alle ting om dere vil bli i min pakt -- ja, inntil døden -- så dere kan bli funnet verdige. 
 
97:15 For hvis dere ikke vil bli i min pakt, er dere meg ikke verdige. 
 
97:16 Derfor, tal imot krig og forkynn fred, og søk med all flid å vende barnas hjerter til deres fedre og 
fedrenes hjerter til barna -- 
 
97:17 og videre, jødenes hjerter til profetene, og profetenes til jødene for at jeg ikke skal komme og slå 
hele jorden med en forbannelse og alt kjød bli fortært fremfor meg. 
 
97:18 La ikke deres hjerter forferdes, for i min Faders hus er det mange boliger, og jeg har beredt et 
sted for dere, og der hvor min Fader og jeg er, der skal dere også være. 
 
97:19 Se, jeg, Herren, har ikke behag i mange som tilhører kirken i Kirtland, 
 
97:20 for de forsaker ikke sine synder og sine ugudelige veier, sitt hjertes stolthet og sitt begjær og alle 
sine avskyelige ting og gir ikke akt på visdommens og det evig livs ord som jeg har gitt dem. 



 
97:21 Sannelig sier jeg dere at jeg, Herren, vil refse dem og gjøre hva jeg lyster hvis de ikke omvender 
seg og gir akt på alle ting som jeg har sagt dem. 
 
97:22 Og videre sier jeg dere at hvis dere er nøye med å gjøre alt jeg befaler dere, vil jeg, Herren, 
vende all vrede og harme bort fra dere, og helvetes porter skal ikke få makt over dere. 
 
97:23 Nå taler jeg til dere om deres familier.  Hvis menneskene slår dere eller deres familier en gang og 
dere bærer det tålmodig og ikke spotter dem eller søker hevn, skal dere bli belønnet, 
 
97:24 men hvis dere ikke bærer det tålmodig, skal det tilregnes dere som om dere er tildelt et rettferdig 
mål. 
 
97:25 Og videre, hvis deres fiende slår dere for annen gang og dere ikke spotter deres fiende, men 
bærer det tålmodig, skal deres lønn bli et hundre fold. 
 
97:26 Og videre, hvis han slår dere for tredje gang og dere bærer det tålmodig, skal deres lønn bli 
firedoblet, 
 
97:27 og disse tre vitnesbyrd skal bli stående mot deres fiende hvis han ikke omvender seg, og skal 
ikke slettes. 
 
97:28 Og nå, sannelig sier jeg deg, hvis denne fiende skal unnslippe min hevn og ikke bringes til doms 
for meg, da skal du se til å advare ham i mitt navn om ikke mer å overfalle deg, ei heller din familie eller 
dine barnebarn, inntil tredje og fjerde generasjon. 
 
97:29 Og hvis han da overfaller deg eller dine barn eller dine barnebarn inntil tredje og fjerde 
generasjon, har jeg overlatt din fiende i dine hender. 
 
97:30 Og hvis du da vil spare ham, skal du bli belønnet for din rettferdighet og likeledes dine barn og 
dine barnebarn inntil tredje og fjerde generasjon. 
 
97:31 Ikke desto mindre, din fiende er i dine hender, og hvis du lønner ham etter hans gjerninger, er du 
rettferdiggjort.  Hvis han har forsøkt å ta ditt liv og ditt liv settes i fare på grunn av ham, er din fiende i dine 
hender, og du er rettferdiggjort. 
 
97:32 Se, dette er den lov jeg ga til min tjener Nephi og dine fedre Josef og Jakob og Isak og Abraham 
og til alle mine fordums profeter og apostler. 
 
97:33 Og videre, dette er den lov jeg ga til mitt folk i fordums tid, at de ikke skulle dra ut og kjempe mot 
noen nasjon, slekt, noe tungemål eller folk, uten at jeg, Herren, ga dem en befaling. 
 
97:34 Og hvis noen nasjon, noe tungemål eller folk skulle erklære dem krig, skulle de først løfte et 
fredsbanner for denne nasjon, dette tungemål eller folk, 
 
97:35 og hvis dette folk ikke godtok tilbudet om fred hverken annen eller tredje gang, skulle de legge 
disse vitnesbyrd frem for Herren, 
 
97:36 da ville jeg, Herren, gi dem en befaling og rettferdiggjøre at de gikk til kamp mot denne nasjon, 
dette tungemål eller folk. 
 
97:37 Og jeg, Herren, ville utkjempe deres slag og deres barns slag og deres barnebarns inntil de 
hadde hevnet seg på alle sine fiender inntil den tredje og fjerde generasjon. 
 
97:38 Se, dette er et mønster for alle folk, sier Herren deres Gud, til rettferdiggjørelse for mitt åsyn. 
 



97:39 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis din fiende etter å ha overfalt deg første gang, omvender 
seg og kommer til deg og ber deg om tilgivelse, skal du tilgi ham og skal ikke mer la det bli stående som 
et vitnesbyrd mot din fiende -- 
 
97:40 og så videre den annen og tredje gang, og hver gang din fiende omvender seg fra den 
overtredelse han har begått mot deg, skal du tilgi ham inntil sytti ganger syv. 
 
97:41 Og hvis han synder mot deg og ikke omvender seg første gang, skal du likevel tilgi ham. 
 
97:42 Og hvis han synder mot deg annen gang og ikke omvender seg, skal du likevel tilgi ham. 
 
97:43 Og hvis han synder mot deg tredje gang og ikke omvender seg, skal du også tilgi ham. 
 
97:44 Men hvis han synder mot deg fjerde gang, skal du ikke tilgi ham, men skal legge disse vitnesbyrd 
frem for Herren, og de skal ikke slettes før han omvender seg og gir deg firedobbelt tilbake av alle ting 
hvorved han har syndet mot deg. 
 
97:45 Og hvis han gjør dette, skal du tilgi ham av hele ditt hjerte, og hvis han ikke gjør det, vil jeg, 
Herren, hevne deg på din fiende et hundre fold, 
 
97:46 og på hans barn og på hans barnebarn og alle dem som hater meg, inntil den tredje og fjerde 
generasjon. 
 
97:47 Men hvis barna eller barnebarna omvender seg og vender om til Herren sin Gud av hele sitt 
hjerte, av all makt, sinn og styrke og gir firedobbelt tilbake for alle sine overtredelser og alt de eller deres 
fedre eller deres fedres fedre har syndet, da skal din vrede vendes bort, 
 
97:48 og hevn skal ikke mer komme over dem, sier Herren din Gud, og deres overtredelser skal aldri 
mer legges frem for Herren som et vitnesbyrd mot dem.  Amen. 
 

Kapittel 99 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio.  Selv om 
det i tidligere utgaver av Lære og pakter fra og med 1876 har stått at denne åpenbaringen ble mottatt i 
Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning 
er riktig. 
 
99:1 Se, så sier Herren til min tjener John Murdock -- du er kalt til å dra til de østlige deler av landet og 
gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by, for å forkynne mitt evige evangelium for 
innbyggerne der, under forfølgelse og ugudelighet. 
 
99:2 Og den som mottar deg, mottar meg, og du skal ha kraft til å forkynne mitt ord ved 
tilkjennegivelsen av min Hellige Ånd. 
 
99:3 Og de som mottar deg som et lite barn, mottar mitt rike, og velsignet er de, for de skal finne 
barmhjertighet. 
 
99:4 Og de som forkaster deg, skal bli forkastet av min Fader og hans hus, og du skal tvette dine føtter 
på hemmelige steder ved veien som et vitnesbyrd mot dem. 
 
99:5 Og se og gi akt, jeg kommer hastig til dom for å overbevise alle om deres ugudelige gjerninger 
som de har begått mot meg, slik det står skrevet om meg i De hellige skrifter. 
 
99:6 Og nå, sannelig sier jeg deg at det er ikke nødvendig for deg å reise før du har sørget for dine 
barn og med ømhet har sendt dem til biskopen i Sion. 
 



99:7 Og om noen få år kan du også, om du ønsker det av meg, dra opp til det fruktbare land for å 
motta din arv, 
 
99:8 ellers skal du fortsette å forkynne mitt evangelium inntil du blir tatt bort.  Amen. 
 

Kapittel 100 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Perrysburg, New York, den 12. oktober 1833 
(History of the Church 1:416, 419-421).  De to brødrene som hadde vært borte fra sine familier i flere 
dager, var noe bekymret for dent. 
 
100:1 Sannelig, så sier Herren til dere, mine venner Sidney og Joseph:  Deres familier har det bra, de 
er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som det synes meg godt, for i meg er all makt. 
 
100:2 Derfor, følg meg og lytt til de råd som jeg skal gi dere. 
 
100:3 Se, og gi akt, jeg har mange mennesker på dette sted i områdene rundt omkring, og en vid dør 
skal bli åpnet i traktene rundt omkring i denne østlige del av landet. 
 
100:4 Derfor har jeg, Herren, latt dere komme til dette sted, for dette var nødvendig for meg for å frelse 
sjeler. 
 
100:5 Derfor, sannelig sier jeg dere, oppløft deres røst til dette folk, tal de tanker som jeg skal legge i 
deres hjerter, og dere skal ikke bli gjort til skamme for menneskene, 
 
100:6 for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme øyeblikk, hva dere skal si. 
 
100:7 Men en befaling gir jeg dere at hva som helst dere forkynner, skal dere forkynne i mitt navn, i 
hjertets andektighet og i saktmodighetens ånd, i alle ting. 
 
100:8 Og jeg gir dere det løfte at i den grad dere gjør dette, skal Den Hellige Ånd utgytes for å vitne om 
alt dere skal si. 
 
100:9 Og jeg anser det for nødvendig at du, min tjener Sidney, skal være en talsmann for dette folk, ja, 
sannelig, jeg vil ordinere deg til dette kall, ja, til å være en talsmann for min tjener Joseph. 
 
100:10 Og jeg vil gi ham kraft til å være mektig i vitnesbyrd. 
 
100:11 Og jeg vil gi deg kraft til å være mektig til å utlegge alle skrifter, så du kan være en talsmann for 
ham, og han skal være en åpenbarer for deg, så du kan kjenne sannheten i alt som hører til mitt rike på 
jorden. 
 
100:12 Derfor, fortsett deres reise, og fryd dere i deres hjerter, for se og gi akt, jeg er med dere inntil 
enden. 
 
100:13 Og nå gir jeg dere et ord angående Sion.  Sion skal bli forløst selv om hun blir refset en kort tid. 
 
100:14 Dine brødre, mine tjenere Orson Hyde og John Gould, er i mine hender, og hvis de holder mine 
bud, skal de bli frelst. 
 
100:15 Derfor, la deres hjerter trøstes, for alle ting skal tjene dem til gode som vandrer rettskaffent, og bli 
til helliggjørelse for kirken. 
 
100:16 For jeg vil oppreise meg et rent folk som vil tjene meg i rettferdighet, 
 
100:17 og alle som påkaller Herrens navn og holder hans bud, skal bli frelst.  Slik er det.  Amen. 



 
Kapittel 101 

 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. desember 1833 (History of the Church 
1:458-464).  På denne tiden ble de hellige som hadde samlet seg i Missouri, utsatt for stor forfølgelse.  
Pøbelen hadde drevet dem fra deres hjem i Jackson fylke, og noen av de hellige hadde forsøkt å slå seg 
ned i Van Buren fylke, men også der ble de forfulgt.  Hovedgruppen av de hellige bcfattt seg på denne 
tiden i Clay fylke, Missouri.  Det ble fremsatt mange dødstrusler mot enkeltpersoner i Kirken.  De hadde 
mistet husgeråd, klær, buskap og annen personlig eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt 
ødelagt. 
 
101:1 Sannelig sier jeg dere, angående deres brødre som er blitt plaget og forfulgt og jaget ut av sitt 
arveland, 
 
101:2 har jeg, Herren, tillatt lidelsen å komme over dem, derfor har de måttet lide som følge av sine 
overtredelser, 
 
101:3 likevel vil jeg eie dem, og de skal være mine på den dag jeg kommer for å samle mine juveler. 
 
101:4 Derfor må de nødvendigvis bli refset og prøvet likesom Abraham, som ble befalt å ofre sin eneste 
sønn. 
 
101:5 For alle de som ikke vil tåle refselse, men fornekter meg, kan ikke bli helliggjort. 
 
101:6 Se, jeg sier dere, det var krangel og trette og misunnelse og strid og vellystige og begjærlige 
ønsker blant dem, derfor, ved disse ting tilsmusset de sin arv. 
 
101:7 De var sene til å lytte til Herren sin Guds røst, derfor er Herren deres Gud sen til å lytte til deres 
bønner og til å svare dem på den dag de er i vanskeligheter. 
 
101:8 På den dag da alt var vel, aktet de mitt råd for intet, men når de kommer i vanskeligheter, søker 
de nødvendigvis meg. 
 
101:9 Sannelig sier jeg dere, til tross for deres synder er mitt indre fylt av medlidenhet med dem.  Jeg vil 
ikke helt forkaste dem, og på vredens dag vil jeg komme barmhjertighet ihu. 
 
101:10 Jeg har sverget, og den beslutning er gått ut i en tidligere befaling jeg har gitt dere, at jeg vil la 
min vredes sverd falle for mitt folks skyld, og slik jeg har sagt, skal det skje. 
 
101:11 Min vrede skal snart utøses uten mål over alle nasjoner, og dette vil jeg gjøre når deres 
misgjerningers beger er fullt. 
 
101:12 Og på den dag skal alle som finnes i vakttårnet, eller med andre ord hele mitt Israel, bli frelst. 
 
101:13 Og de som har vært adspredt, skal samles. 
 
101:14 Og alle som har sørget, skal trøstes. 
 
101:15 Og alle som har gitt sitt liv for mitt navn, skal bli kronet. 
 
101:16 Derfor, la deres hjerter trøstes angående Sion, for alt kjød er i mine hender.  Vær rolige og kjenn 
at jeg er Gud. 
 
101:17 Sion skal ikke flyttes fra sitt sted selv om hennes barn er adspredt. 
 



101:18 De som blir igjen og er rene av hjertet, skal vende tilbake og motta sin arv, de og deres barn, med 
evige gledessanger for å bygge opp Sions øde steder, 
 
101:19 og alle disse ting, så profetene kan bli oppfylt. 
 
101:20 Og se, det er ikke noe annet sted utpekt enn det som jeg har utpekt, ei heller skal noe annet sted 
bli utpekt enn det som jeg har utpekt til arbeidet med mine helliges samling - 
 
101:21 inntil den dag kommer da det ikke finnes mer plass for dem, og da har jeg andre steder jeg vil 
utpeke for dem, og de skal kalles staver -- til teltdukenes eller til Sions styrke. 
 
101:22 Se, det er min vilje at alle som påkaller mitt navn og tilber meg ifølge mitt evige evangelium, skal 
samles og stå på hellige steder, 
 
101:23 og forberede seg til den åpenbaring som skal komme når sløret som dekker mitt tempel i mitt 
tabernakel som skjuler jorden, skal fjernes, og alt kjød skal se meg. 
 
101:24 Og hver forgjengelig ting, både av mennesker og av markens dyr eller av himmelens fugler og av 
havets fisker, som bor på hele jordens overflate, skal fortæres. 
 
101:25 Og likeledes skal grunnstoffene smelte med gloende hete, og alle ting skal bli nye, så min 
kunnskap og herlighet kan være over hele jorden. 
 
101:26 Og på den dag skal menneskets fiendskap og dyrenes fiendskap, ja, alt kjøds fiendskap opphøre 
for mitt åsyn. 
 
101:27 Og på den dag skal hva som helst et menneske ber om, bli gitt ham. 
 
101:28 Og på den dag skal Satan ikke ha makt til å friste noe menneske. 
 
101:29 Og det skal ikke være noen sorg fordi det finnes ingen død. 
 
101:30 På den dag skal et spebarn ikke dø før det blir gammelt, og dets liv skal være som et tres alder, 
 
101:31 og når det dør, skal det ikke sove, det vil si i jorden, men skal forvandles i et øyeblikk og skal bli 
tatt opp, og dets hvile skal være herlig. 
 
101:32 Ja, sannelig sier jeg dere, på den dag Herren kommer, skal han åpenbare alle ting, 
 
101:33 det som har skjedd og skjulte ting som intet menneske har visst om, ting som hører jorden til, 
hvordan den ble dannet og dens hensikt og endelige mål, 
 
101:34 de mest dyrebare ting, de som er i det høye og de som er under det høye, de som er i jorden og 
på jorden og i himmelen. 
 
101:35 Og alle som blir forfulgt for mitt navns skyld og holder ut i tro, selv om de må gi sitt liv for min 
skyld, skal likevel få del i all denne herlighet. 
 
101:36 Derfor, frykt ikke, selv ikke for døden, for i denne verden er ikke deres glede fullkommen, men i 
meg er deres glede fullkommen. 
 
101:37 Derfor, vær ikke bekymret for legemet, heller ikke for legemets liv, men vær bekymret for sjelen 
og for sjelens liv. 
 
101:38 Og søk alltid Herrens åsyn, så dere gjennom tålmodighet kan vinne deres sjeler, og dere skal få 
evig liv. 



 
101:39 Når mennesker er kalt til mitt evige evangelium og slutter en evig pakt, regnes de som jordens 
salt og menneskenes kraft. 
 
101:40 De er kalt til å være menneskenes kraft, derfor, hvis dette jordens salt mister sin kraft, se, da er 
det ikke lenger til noen nytte, bare til å bli kastet ut og tråkket ned av menneskene. 
 
101:41 Se, her er visdom hva Sions barn angår, ja, for mange, men ikke alle, de viste seg å være 
overtredere, derfor må de nødvendigvis bli refset. 
 
101:42 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. 
 
101:43 Og nå vil jeg gi dere en lignelse så dere kan vite min vilje angående Sions forløsning. 
 
101:44 En adelsmann hadde et meget utsøkt stykke jord, og han sa til sine tjenere:  Gå ut i min 
olivenhage, ja, på dette utsøkte jordstykke, og plant tolv oliventrær, 
 
101:45 og sett vektere rundt omkring dem, og bygg et tårn så en kan ha utsikt over landet rundt omkring 
og være en vekter i tårnet, så mine oliventrær ikke blir hugget ned når fienden kommer for å plyndre og ta 
for seg av frukten i min olivenhage. 
 
101:46 Adelsmannens tjenere gikk så og gjorde som deres herre befalte dem, og plantet oliventrærne og 
bygget et gjerde rundt omkring og satte ut vektere og begynte å bygge et tårn. 
 
101:47 Og mens de var i ferd med å bygge fundamentet til det, begynte de å si til hverandre:  Hva 
trenger min herre dette tårn til? 
 
101:48 Og lenge drøftet de dette og sa til hverandre:  Hva trenger min herre dette tårn til nå i fredstid? 
 
101:49 Kunne ikke disse pengene bli gitt til pengevekslerne?  For det er ikke noe behov for dette. 
 
101:50 Og mens de var uenige med hverandre, ble de meget dovne, og de lyttet ikke til sin herres 
befalinger. 
 
101:51 Og fienden kom om natten og rev ned gjerdet, og adelsmannens tjenere sto opp og ble redde og 
flyktet, og fienden ødela deres arbeide og hugg ned oliventrærne. 
 
101:52 Se, adelsmannen, olivenhagens herre, kalte nå på sine tjenere og sa til dem:  Hvorfor har dette 
skjedd, og hva er årsaken til dette store onde? 
 
101:53 Burde dere ikke ha gjort som jeg befalte dere, og -- etter at dere hadde plantet olivenhagen og 
bygget gjerdet rundt omkring og plassert vektere på murene -- også ha bygget tårnet og plassert en 
vekter i tårnet og våket over min olivenhage og ikke falt i søvn, for at fienden ikke skulle overfalle dere? 
 
101:54 Og se, vekteren i tårnet ville ha sett fienden mens han ennå var langt borte, og da kunne dere ha 
gjort dere rede og hindret fienden i å rive ned gjerdet og kunne ha reddet min olivenhage fra 
ødeleggerens hender. 
 
101:55 Og olivenhagens herre sa til en av sine tjenere:  Gå og samle de øvrige av mine tjenere, og ta 
hele styrken i mitt hus, som er mine krigere, mine unge menn og likeledes de som er middelaldrende 
blant alle mine tjenere, som er styrken i mitt hus, og la bare dem bli igjen som jeg har utpekt til å være 
tilbake. 
 
101:56 Og gå straks til min olivenhages land og vinn min olivenhage tilbake, for den er min, jeg har kjøpt 
den for penger. 
 



101:57 Derfor, dra straks til mitt land, riv ned mine fienders murer, bryt ned deres tårn og jag deres 
vektere. 
 
101:58 Og i den grad de samler seg mot dere, ta hevn over mine fiender, så jeg litt etter litt kan komme 
med de øvrige av mitt hus og ta landet i besittelse. 
 
101:59 Og tjeneren sa til sin herre:  Når skal disse ting skje? 
 
101:60 Og han sa til sin tjener:  Når jeg vil, gå straks og gjør alle ting som jeg har befalt deg. 
 
101:61 Og dette skal være mitt segl og min velsignelse over deg -- en trofast og klok forvalter i mitt hus 
midte, en fyrste i mitt rike. 
 
101:62 Og hans tjener gikk straks og gjorde alle ting hans herre hadde befalt ham, og etter mange dager 
var alle ting utført. 
 
101:63 Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil vise dere min vise hensikt med alle menighetene i den 
grad de er villige til å bli veiledet på en riktig og sann vei som fører til frelse, 
 
101:64 så arbeidet med å samle mine hellige kan fortsette, for at jeg kan oppbygge dem til mitt navn på 
hellige steder, for tiden for innhøstning er kommet, og mitt ord må nødvendigvis oppfylles. 
 
101:65 Derfor må jeg samle mitt folk ifølge lignelsen om hveten og ugresset, så hveten kan bli samlet i 
lader for å motta evig liv og bli kronet med celestial herlighet når jeg skal komme i min Faders rike for å 
lønne enhver etter hans gjerninger, 
 
66 mens ugresset skal bindes i knipper, og deres bånd gjøres sterke så de kan brennes med 
101:uslukkelig ild. 
 
101:67 Derfor gir jeg en befaling til alle menighetene at de skal fortsette å samle seg på de steder som 
jeg har utpekt. 
 
101:68 Ikke desto mindre, som jeg har sagt til dere i en tidligere befaling, la ikke deres samling skje i 
hast, heller ikke ved flukt, men sørg for at alle ting er godt forberedt for dere. 
 
101:69 Og for at alle ting skal være godt forberedt for dere, må dere huske den befaling som jeg har gitt 
om disse ting, 
 
101:70 som sier, eller lærer, at dere må kjøpe alle landområder for penger som kan kjøpes for penger i 
områdene rundt omkring i det land som jeg har utpekt til å være Sions land, som en begynnelse til mine 
helliges innsamling, 
 
101:71 alle landområder som kan kjøpes i Jackson fylke og i omkringliggende fylker, og overlat resten til 
meg. 
 
101:72 Nå, sannelig sier jeg dere, la alle menighetene samle sammen alle sine penger, og la disse ting 
skje til sin tid, men ikke i hast, og sørg for at alle ting er godt forberedt for dere. 
 
101:73 Og la hederlige menn utpekes, ja, kloke menn, og send dem for å kjøpe disse landområder. 
 
101:74 Og menighetene i den østlige del av landet vil, når de er bygget opp, hvis de vil lytte til dette råd, 
kjøpe landområder og samles der, og på denne måten kan de opprette Sion. 
 
101:75 Allerede nå finnes det tilstrekkelig lagret, ja, i overflod til å gjenløse Sion og opprette hennes øde 
steder som aldri mer skal bli omstyrtet, hvis de menigheter som kaller seg ved mitt navn, er villige til å 
lytte til min røst. 



 
101:76 Og videre sier jeg til dere, de som er blitt adspredt av sine fiender, det er min vilje at de fortsetter 
å be inntrengende om erstatning og vederlag hos dem som er satt til å styre og ha myndighet over dere, 
 
101:77 i henhold til folkets lover og den grunnlov som jeg har latt bli opprettet og som skulle 
opprettholdes for å bevare rettigheter og beskytte alt kjød i henhold til rettferdige og hellige prinsipper, 
 
101:78 så ethvert menneske både i lære og prinsipp som angår fremtiden, kan handle i henhold til den 
moralske handlefrihet som jeg har gitt det, så ethvert menneske kan være ansvarlig for sine egne synder 
på dommens dag. 
 
101:79 Derfor er det ikke riktig at noe menneske skal være i trelldom under et annet. 
 
101:80 Og i denne hensikt har jeg opprettet dette lands grunnlov ved kloke menn, som jeg oppreiste 
nettopp med det for øye, og gjenløste landet ved blodsutgytelse. 
 
101:81 Hva skal jeg så sammenligne Sions barn med?  Jeg vil sammenligne dem med lignelsen om 
kvinnen og den urettferdige dommer, for menneskene burde alltid be og ikke bli trette -- lignelsen lyder 
slik: 
 
101:82 Det var i en by en dommer som ikke fryktet Gud og ei heller tok hensyn til noe menneske. 
 
101:83 Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa:  Hjelp meg til å få rett over min 
motstander. 
 
101:84 Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv:  Om jeg ikke frykter Gud eller tar hensyn til 
noe menneske, vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett fordi hun er meg til besvær, og for at hun 
ikke stadig skal komme og plage meg. 
 
101:85 Med dette vil jeg sammenligne Sions barn. 
 
101:86 La dem bønnfalle ved dommerens føtter. 
 
101:87 Og hvis han ikke enser dem, skal de bønnfalle ved guvernørens føtter. 
 
101:88 Og hvis ikke guvernøren enser dem, skal de bønnfalle ved presidentens føtter. 
 
101:89 Og hvis presidenten ikke enser dem, da vil Herren reise seg og komme frem fra sitt skjulested og 
i sin vrede plage nasjonen. 
 
101:90 Og i sin store harme og i sin heftige vrede, vil han i sin tid avskjære disse ugudelige, utro og 
urettferdige forvaltere og gi dem deres del blant hyklere og vantro, 
 
101:91 ja, ut i det ytterste mørke, hvor det er gråt og jammer og tenners gnissel. 
 
101:92 Be derfor at de må åpne sine ører for deres rop, så jeg kan være barmhjertig mot dem så disse 
ting ikke kommer over dem. 
 
101:93 Det jeg har sagt til dere, må nødvendigvis skje, så alle mennesker kan være uten unnskyldning, 
 
101:94 så kloke menn og herskere kan høre og vite det de aldri har enset, 
 
101:95 så jeg kan begynne å tilveiebringe min gjerning, min underlige gjerning og utføre mitt verk, mitt 
underlige verk, så menneskene kan skjelne mellom de rettferdige og de ugudelige, sier deres Gud. 
 



101:96 Og videre sier jeg dere, det er i strid med min befaling og min vilje at min tjener Sidney Gilbert 
skal selge mitt lagerhus som jeg har anvist til mitt folk, så det faller i mine fienders hender. 
 
101:97 La ikke det som jeg har anvist, bli tilsmusset av mine fiender med samtykke fra dem som kaller 
seg ved mitt navn. 
 
101:98 For dette er en meget stor og alvorlig synd mot meg og mot mitt folk på grunn av det jeg har 
besluttet og som snart skal komme over nasjonene. 
 
101:99 Derfor er det min vilje at mitt folk skal kreve og fortsatt gjøre krav på det som jeg har utpekt for 
dem, selv om de ikke skulle få anledning til å bo der. 
 
101:100 Likevel sier jeg ikke at de ikke skal bo der, for hvis de bærer frukt og gjerninger som er mitt rike 
verdig, skal de bo der. 
 
101:101 De skal bygge, og en annen skal ikke arve det, de skal plante vingårder, og de skal ete dens 
frukt.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 102 
 
Referat fra organiseringen av Kirkens første høyråd i Kirtland, Ohio, den 77. februar 1834 (History of the 
Church 2:28-31).  Originalreferatet ble ført av eldstene Oliver Cowdery og Orson Hyde.  To dager senere 
ble referatet rettet av profeten, lest oppfor høyrådet og godtatt av rådet.  Vers 30-32 som gjelder de tolv 
apostlers råd, ble tilføyd av profeten Joseph Smith i 1835 da han forberedte dette kapitlet til utgivelse i 
Lære og pakter. 
 
102:1 På denne dag kom, ifølge åpenbaring, en rådsforsamling bestående av fire og tyve høyprester 
sammen til rådsmøte i Joseph Smith juniors hjem, og organiserte høyrådet i Kristi kirke, som skulle bestå 
av tolv høyprester og en eller tre presidenter ettersom omstendighetene måtte gjøre det nødvendig. 
 
102:2 Høyrådet ble utpekt ved åpenbaring for å ta stilling til viktige, vanskelige spørsmål som kunne 
oppstå i kirken og som kirken eller biskopens råd ikke kunne løse til partenes tilfredshet. 
 
102:3 Joseph Smith jr., Sidney Rigdon og Frederick G. Williams ble ved rådets stemmegivning godtatt 
som presidenter, og Joseph Smith sen., John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, John S. 
Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith og Luke Johnson, 
alle høyprester, ble av rådet enstemmig valgt til å være et fast råd i kirken. 
 
102:4 Ovennevnte rådsmedlemmer ble deretter spurt om de godtok sine utnevnelser og om de ville 
virke i dette embede ifølge himmelens lov.  Til det svarte de alle at de godtok sine utnevnelser, og at de 
ville tjene i sine kall ifølge den Guds nåde som var skjenket dem. 
 
102:5 Antallet som utgjorde det råd som stemte for kirken og i dens navn med hensyn til å utnevne 
ovennevnte rådsmedlemmer, var tre og førti -- ni høyprester, sytten eldster, fire prester og tretten 
medlemmer. 
 
102:6 Vedtak:  Høyrådet er ikke beslutningsdyktig uten at syv av ovennevnte rådsmedlemmer eller 
deres rettmessig utnevnte stedfortredere er tilstede. 
 
102:7 Disse syv skal ha myndighet til å utpeke andre høyprester som de anser som verdige og istand til 
å handle når medlemmer av rådet er fraværende. 
 
102:8 Vedtak:  Når som helst noen av ovennevnte rådsmedlemmers plass blir ledig ved dødsfall, noen 
blir fjernet fra sitt embede på grunn av overtredelse eller flytter utenfor denne kirkes forvaltningsområde, 
skal plassen fylles av den som presidenten eller presidentene nominerer, og nominasjonen må 



godkjennes av en rådsforsamling av høyprester som er sammenkalt i dette øyemed for å handle i kirkens 
navn. 
 
102:9 Kirkens president, som også er rådets president, blir utpekt ved åpenbaring og godkjent i sitt kall 
til å presidere ved kirkens stemme. 
 
102:10 Og det er i overensstemmelse med hans ærverdige embede at han presiderer over kirkens 
rådsforsamling, og det er hans privilegium å bli assistert av to andre presidenter, kalt på samme måte 
som han selv ble kalt. 
 
102:11 Og i tilfelle den ene eller begge som er kalt til å assistere ham, er fraværende, har han myndighet 
til å presidere over rådsforsamlingen uten assistent, og i tilfelle han selv er fraværende, har de andre 
presidentene myndighet til å presidere i hans sted, begge sammen eller alene. 
 
102:12 Når et høyråd i Kristi kirke er behørig organisert etter ovennevnte mønster, er de tolv 
medlemmene av rådet forpliktet til å kaste lodd, for derved å fastsette hvem av de tolv som først skal 
uttale seg, ved å begynne med nummer en og fortsette oppover til nummer tolv. 
 
102:13 Når dette råd kommer sammen for å behandle en sak, skal de tolv medlemmene av rådet vurdere 
om saken er vanskelig eller ikke, hvis den ikke er vanskelig, skal bare to av rådsmedlemmene uttale seg 
om den i henhold til det som er skrevet ovenfor. 
 
102:14 Men hvis den betraktes som vanskelig, skal fire utpekes, og hvis den er vanskeligere, skal seks 
utpekes, men under ingen omstendigheter skal flere enn seks uttale seg. 
 
102:15 Den anklagede har i alle tilfeller rett til halvparten av rådsmedlemmene for å unngå fornærmelser 
eller urettferdighet. 
 
102:16 Og de rådsmedlemmer som skal uttale seg for rådet, skal fremlegge saken for rådet i dens sanne 
lys etter at alle opplysninger i saken er vurdert, og enhver skal uttale seg upartisk og rettferdig. 
 
102:17 De rådsmedlemmer som trekker partall -- eller med andre ord, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 -- skal tale 
anklagedes sak og forhindre fornærmelser og urettferdighet. 
 
102:18 I alle saker skal anklager og den anklagede ha det privilegium å uttale seg for rådet etter at alle 
vitneutsagn er hørt, og de rådsmedlemmer som er utpekt til å uttale seg i saken, har avsluttet sine 
bemerkninger. 
 
102:19 Etter at vitneutsagn og bevisførsel er hørt, og rådsmedlemmene, anklageren og den anklagede 
har uttalt seg, skal presidenten avsi en kjennelse ifølge den forståelse han har av saken, og anmode de 
tolv medlemmene av rådet om å gi sitt samtykke ved stemmegivning. 
 
102:20 Men hvis de øvrige rådsmedlemmene, som ikke har uttalt seg, eller noen av dem, etter å ha hørt 
vitneutsagn og bevisførsel og en upartisk fremstilling, oppdager feil i presidentens kjennelse, kan de gi 
uttrykk for dette, og saken skal gjenopptas. 
 
102:21 Og hvis det etter en grundig gjenopptakelse kommer nye momenter i saken, skal kjennelsen 
forandres i overensstemmelse med disse. 
 
102:22 Men hvis det ikke kommer nye momenter i saken, skal den første kjennelsen bli stående, og et 
flertall i rådet har myndighet til å ta denne avgjørelsen. 
 
102:23 I tilfelle det oppstår vanskeligheter med hensyn til lære eller prinsipp og ikke tilstrekkelig står 
skrevet til at rådsmedlemmene synes saken er klar, kan presidenten adspørre Herren og ved åpenbaring 
få vite hans vilje. 
 



102:24 Høyprestene har på sine reiser myndighet til å sammenkalle og organisere et råd etter mønster 
av det som er nevnt ovenfor, for å avgjøre vanskelige spørsmål når begge parter eller den ene av dem 
ber om det. 
 
102:25 Og det nevnte råd av høyprester skal for anledningen ha myndighet til å utpeke en blant dem til å 
presidere over et slikt råd. 
 
102:26 Det nevnte råd skal være forpliktet til straks å oversende en avskrift av rettsforhandlingene 
ledsaget av en fullstendig beretning om grunnlaget for kjennelsen, og den skal sendes til høyrådet på det 
sted hvor hovedsetet for Kirkens Første Presidentskap ligger. 
 
102:27 Skulle begge parter, eller den ene av dem, være misfornøyd med den kjennelse rådet er kommet 
frem til, kan saken innankes for høyrådet på det sted hvor hovedsetet for Kirkens Første Presidentskap 
ligger, for å få saken gjenopptatt.  I så fall skal den behandles i henhold til det tidligere foreskrevne 
mønster som om ingen tidligere kjennelse var blitt avsagt. 
 
102:28 Dette omreisende råd av høyprester skal bare sammenkalles i de vanskeligste saker som angår 
kirken.  Ingen vanlig eller ordinær sak er tilstrekkelig grunn til å sammenkalle et slikt råd. 
 
102:29 De omreisende eller fastboende høyprester har myndighet til å avgjøre om det er nødvendig å 
sammenkalle et slikt råd. 
 
102:30 Det er en forskjell mellom de kjennelser som blir avsagt av de omreisende høypresters høyråd, 
og de kjennelser som blir av sagt av det omreisende høyråd som består av de tolv apostler. 
 
102:31 Det førstnevntes råds kjennelser kan ankes, men ikke kjennelser avsagt av det sistnevnte råd. 
 
102:32 De sistnevnte kan det bare reises tvil om av kirkens generalautoriteter hvis det foreligger en 
overtredelse. 
 
102:33 Besluttet:  At presidenten eller presidentene i Kirkens Første Presidentskap skal ha myndighet til 
å avgjøre om en slik sak som er anket, virkelig har krav på å bli gjenopptatt, etter å ha gransket anken 
med alle vedlagte uttalelser og bevis. 
 
102:34 De tolv rådsmedlemmene kastet deretter lodd for å avgjøre hvem som skulle uttale seg først, og 
resultatet ble som følger:  1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke Johnson; 5, 
John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, Joseph Smith 
sen.; 11, John Smith; 12, Martin Harris.  Konferansen ble deretter avsluttet med bønn. 
 
Oliver Cowdery, Orson Hyde, Sekretærer 
 

Kapittel 103 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 24. februar 1834 (History of the 
Church 2:36-39).  Denne åpenbaringen ble mottatt etter at Parley P. Pratt og Lyrnan Wight hadde 
kommet fra Missouri til Kirtland, Ohio, for å rådføre seg med profeten om hvordan de hellige kunne få 
hjelp og få tilbake sine landområder i Jackson fylke. 
 
103:1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, se, jeg vil gi dere en åpenbaring og et bud, så dere kan vite 
hvordan dere skal gå frem når dere skal utføre deres plikter for å redde og forløse deres brødre som er 
blitt adspredt i Sions land -- 
 
103:2 drevet og slått av mine fienders hender, og i min egen tid vil jeg utøse min vrede over dem uten 
mål. 
 
103:3 For inntil nå har jeg latt dem fylle sine misgjerningers mål, så deres beger kunne bli fullt, 



 
103:4 og for at de som kaller seg ved mitt navn, kunne bli refset en kort tid med en tung og streng 
refselse, fordi de ikke fullt og helt lyttet til de forskrifter og bud som jeg ga dem. 
 
103:5 Men sannelig sier jeg dere, jeg har fattet en beslutning som skal komme mitt folk til gode i den 
grad de fra denne time av lytter til det råd som jeg, Herren deres Gud, skal gi dem. 
 
103:6 Se, de skal, for jeg har bestemt det, begynne å seire over mine fiender fra denne stund av. 
 
103:7 Og ved å lytte til og gi akt på alle de ord som jeg, Herren deres Gud, skal tale til dem, skal de 
aldri slutte å seire inntil verdens riker legges under mine føtter og jorden gis de hellige til eie evindelig og 
alltid. 
 
103:8 Men i den grad de ikke holder mine bud og ikke lytter og etterlever alle mine ord, skal verdens 
riker seire over dem. 
 
103:9 For de var utpekt til å være et lys for verden og til å være menneskers frelsere, 
 
103:10 og såfremt de ikke er menneskers frelsere, er de som salt som har mistet sin kraft, og duger 
derfor ikke til annet enn til å bli kastet ut og tråkket ned av menneskers føtter. 
 
103:11 Men sannelig sier jeg dere, jeg har bestemt at deres brødre som er blitt adspredt, skal vende 
tilbake til sine arveland og skal bygge opp Sions øde steder. 
 
103:12 For etter stor trengsel, som jeg har sagt dere i et tidligere bud, kommer velsignelsen. 
 
103:13 Se, dette er den velsignelse jeg har lovet etter deres trengsler og deres brødres trengsler -- dere 
skal bli forløst, og deres brødre skal bli forløst og skal vende tilbake til Sions land for å slå seg ned og for 
aldri mer å bli omstyrtet. 
 
103:14 Men hvis de tilsmusser sin arv, skal de omstyrtes, for jeg vil ikke spare dem hvis de tilsmusser sin 
arv. 
 
103:15 Se, jeg sier dere, Sions forløsning må nødvendigvis komme ved kraft. 
 
103:16 Derfor vil jeg oppreise en mann for mitt folk som skal lede dem likesom Moses ledet Israels barn. 
 
103:17 For dere er Israels barn og Abrahams ætt, og dere må nødvendigvis føres ut av trelldom ved kraft 
og ved utrakt arm. 
 
103:18 Og som deres fedre ble ledet til å begynne med, slik skal også Sions forløsning være. 
 
103:19 Derfor, mist ikke motet, for jeg sier ikke til dere som jeg sa til deres fedre:  Min engel skal gå foran 
dere, men ikke mitt nærvær. 
 
103:20 Men jeg sier til dere:  Mine engler skal gå foran dere, og også mitt nærvær, og når tiden er inne, 
skal dere eie det fruktbare land. 
 
103:21 Sannelig, sannelig sier jeg dere at min tjener Joseph Smith jr. er mannen som jeg sammenlignet 
med tjeneren som olivenhagens Herre talte til i lignelsen som jeg har gitt dere. 
 
103:22 Derfor, la min tjener Joseph Smith jr. si til styrken i mitt hus, mine unge menn og de 
middelaldrende:  Samle dere til Sions land, i det land som jeg har kjøpt for penger og som er blitt innviet 
til meg. 
 



103:23 Og la alle menighetene sende sine penger med kloke menn og kjøpe landområder slik jeg har 
befalt dem. 
 
103:24 Og i den grad mine fiender, etter disse vitnesbyrd som dere har båret frem for meg mot dem, 
kommer mot dere for å drive dere bort fra mitt fruktbare land som jeg har innviet til å være Sions land, ja, 
bort fra deres egne landområder, skal dere forbanne dem, 
 
103:25 og hver den som dere forbanner, vil jeg forbanne, og dere skal hevne meg på mine fiender. 
 
103:26 Og mitt nærvær skal være hos dere, ja, selv når dere hevner meg på mine fiender inntil den 
tredje og fjerde generasjon på dem som hater meg. 
 
103:27 La ingen være redd for å gi sitt liv for min skyld, for den som gir sitt liv for min skyld, skal finne det 
igjen. 
 
103:28 Og den som ikke er villig til å gi sitt liv for min skyld, er ikke min disippel. 
 
103:29 Det er min vilje at min tjener, Sidney Rigdon skal oppløfte sin røst i forsamlingene i den østlige 
del av landet for å forberede menighetene til å holde de bud jeg har gitt dem om Sions gjenopprettelse og 
forløsning. 
 
103:30 Det er min vilje at min tjener Parley P. Pratt og min tjener Lyman Wight ikke skal vende tilbake til 
sine brødres land før de har organisert grupper bestående av ti, tyve, femti eller hundre, inntil de har 
samlet et antall på fem hundre av styrken i mitt hus, for å dra opp til Sions land. 
 
103:31 Se, dette er min vilje -- be og dere skal få, men menneskene gjør ikke alltid min vilje. 
 
103:32 Derfor, hvis dere ikke kan samle fem hundre, søk flittig om det er mulig å samle tre hundre. 
 
103:33 Og hvis dere ikke kan samle tre hundre, søk flittig om det er mulig å samle ett hundre. 
 
103:34 Men sannelig sier jeg dere, en befaling gir jeg dere, at dere ikke skal dra opp til Sions land før 
dere har samlet ett hundre av styrken i mitt hus som kan dra opp til Sions land sammen med dere. 
 
103:35 Derfor, som jeg sa til dere, be og dere skal få.  Be inderlig om at det er mulig for min tjener 
Joseph Smith jr.  å dra sammen med dere og presidere midt iblant mitt folk, og organisere mitt rike i det 
innviede land og grunnfeste Sions barn på de lover og bud som er gitt og som skal bli gitt til dere. 
 
103:36 All seier og herlighet kommer til dere gjennom deres flid, trofasthet og ved troens bønn. 
 
103:37 La min tjener Parley P. Pratt reise sammen med min tjener Joseph Smith jr. 
 
103:38 La min tjener Lyman Wight reise sammen med min tjener Sidney Rigdon. 
 
103:39 La min tjener Hyrum Smith reise sammen med min tjener Frederick G. Williams. 
 
103:40 La min tjener Orson Hyde reise sammen med min tjener Orson Pratt hvor som helst min tjener 
Joseph Smith jr. råder dem, for å oppfylle disse befalinger som jeg har gitt dere, og overlat alt annet til 
meg.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 104 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith den 23. april 1834 angående den forente orden, eller Kirkens 
orden til gavn for de fattige (History of the Church 2:54-60).  Foranledningen var et rådsmøte for Det 
første presidentskap og andre høyprester hvor folkets påtrengende timelige behov var blitt drøftet.  Den 



forente orden i Kirtland skulle midlertidig oppløses og omorganiseres, og eiendommer innlevert som 
forvaltninger skulle fordeles blant ordenens medlemmer. 
 
104:1 Sannelig sier jeg dere, mine venner, jeg gir dere et råd og et bud angående alle de eiendommer 
som tilhører den orden som jeg befalte skulle organiseres og opprettes for å være en forenet orden og en 
evig orden til gavn for min kirke og til menneskenes frelse inntil jeg kommer - 
 
104:2 med et urokkelig og uforanderlig løfte om at i den grad de som jeg befalte var trofaste, skulle de 
bli velsignet med et mangfold av velsignelser, 
 
104:3 men i den grad de ikke var trofaste, skulle forbannelsen være dem nær. 
 
104:4 Derfor, ettersom noen av mine tjenere ikke har holdt budet, men har brutt pakten ved begjær og 
med hyklerske ord, har jeg forbannet dem med en meget tung og streng forbannelse. 
 
104:5 For jeg, Herren, har bestemt i mitt hjerte at hvis noen som tilhører ordenen, viser seg å være en 
overtreder, eller med andre ord bryter den pakt dere er bundet til, skal han bli forbannet i sin levetid og 
skal bli tråkket ned av hvem jeg vil. 
 
104:6 For jeg, Herren, skal ikke spottes i disse ting -- 
 
104:7 og alt dette for at de uskyldige blant dere ikke skal bli fordømt sammen med de urettferdige, og 
for at de skyldige blant dere ikke skal unnslippe, for jeg, Herren, har lovet dere en herlighetens krone ved 
min høyre hånd. 
 
104:8 Derfor, i den grad dere blir funnet å være overtredere, kan dere ikke unnslippe min vrede i deres 
liv. 
 
104:9 Og hvis dere blir utelukket på grunn av overtredelse, kan dere ikke unnslippe Satans tuktelse 
inntil forløsningens dag. 
 
104:10 Og nå, fra denne stund, hvis noen blant dere som tilhører ordenen, viser seg å være en 
overtreder og ikke omvender seg fra det onde, gir jeg dere makt til å overlate ham til Satans tuktelse, og 
han skal ikke ha makt til å bringe ondt over dere. 
 
104:11 Jeg har en vis hensikt med dette, derfor gir jeg dere en befaling at dere skal organisere dere og 
anvise enhver hans forvaltning, 
 
104:12 for at enhver kan avlegge regnskap for meg for den forvaltning som er anvist ham. 
 
104:13 For det er nødvendig at jeg, Herren, holder enhver ansvarlig som en forvalter over jordiske 
velsignelser som jeg har skapt og beredt for mine skapninger. 
 
104:14 Jeg, Herren, utstrakte himlene og bygget jorden, mine egne henders verk, og alle ting i dem er 
mine. 
 
104:15 Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle ting er mine. 
 
104:16 Men det er nødvendig at det skjer på min måte, og se, dette er måten som jeg, Herren, har 
besluttet å sørge for mine hellige på, de fattige skal opphøyes ved at de rike ydmykes. 
 
104:17 For jorden er rik og det er tilstrekkelig, ja, i overflod, ja, jeg beredte alle ting, og jeg har gitt til 
menneskenes barn å handle som de vil. 
 
104:18 Derfor, hvis noen tar av den overflod som jeg har skapt, og ikke gir sin del ifølge evangeliets lov 
til de fattige og trengende, skal han med de ugudelige slå sine øyne opp i helvete og være i pine. 



 
104:19 Og nå, sannelig sier jeg dere angående ordenens eiendommer: 
 
104:20 La min tjener Sidney Rigdon bli tildelt stedet hvor han nå bor, samt tomten med garveriet, til 
forvaltning og underhold mens han arbeider i min vingård slik jeg vil, når jeg befaler ham. 
 
104:21 Og la alle ting gjøres i overensstemmelse med ordenens råd og ved enstemmig bifall eller felles 
samtykke fra den orden som er i Kirtland. 
 
104:22 Og denne forvaltning og velsignelse gir jeg, Herren, til min tjener, Sidney Rigdon, til velsignelse 
for ham og hans ætt etter ham. 
 
104:23 Og jeg vil mangfoldiggjøre velsignelser over ham i den grad han vil være ydmyk overfor meg. 
 
104:24 Og videre la min tjener Martin Harris bli tildelt som sin forvaltning til seg og sin ætt etter seg, det 
jordstykke som min tjener John Johnson fikk i bytte for sin tidligere arv, 
 
104:25 og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over ham og hans ætt etter ham. 
 
104:26 Og la min tjener Martin Harris gi sine penger til forkynnelse av mitt ord slik min tjener Joseph 
Smith jr.  bestemmer. 
 
104:27 Og videre, la min tjener Frederick G. Williams beholde stedet hvor han nå bor. 
 
104:28 Og la min tjener Oliver Cowdery få tomten som er utskilt ved siden av huset som skal brukes til 
trykkeri og som utgjør tomt nummer en, og likeledes tomten hvor hans far bor. 
 
104:29 Og la mine tjenere Frederick G. Williams og Oliver Cowdery få trykkeriet med alt tilbehør. 
 
104:30 Og dette skal være deres forvaltning som skal bli tildelt dem. 
 
104:31 Og i den grad de er trofaste, se, da vil jeg velsigne dem og mangfoldiggjøre velsignelser over 
dem. 
 
104:32 Og dette er begynnelsen til den forvaltning som jeg har tildelt dem og deres ætt etter dem. 
 
104:33 Og i den grad de er trofaste, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over dem og deres ætt etter 
dem, ja, et mangfold av velsignelser. 
 
104:34 Og videre, la min tjener John Johnson få huset hvor han bor, også arven, alt unntatt den grunn 
som er avsatt til byggingen av mine hus og som inngår i denne arven, samt de tomter som er tildelt min 
tjener Oliver Cowdery. 
 
104:35 Og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre velsignelser over ham. 
 
104:36 Og det er min vilje at han skal selge de tomter som er avsatt til å bygge opp byen for mine hellige, 
slik det skal kunngjøres for ham ved Åndens røst og ifølge råd fra ordenen og ved ordenens 
stemmegivning. 
 
104:37 Og dette er begynnelsen til den forvaltning jeg har tildelt ham til velsignelse for ham og hans ætt 
etter ham. 
 
104:38 Og i den grad han er trofast, vil jeg mangfoldiggjøre et mangfold av velsignelser over ham. 
 



104:39 Og videre, la min tjener Newel K. Whitney bli tildelt husene og tomten hvor han nå bor, samt 
tomten og bygningen hvor forretningen ligger og også tomten ved det sydlige hjørne av forretningen, og 
også tomten hvor pottaskefabrikken ligger. 
 
104:40 Og alt dette har jeg tildelt min tjener Newel K. Whitney til hans forvaltning, til velsignelse for ham 
og hans ætt etter ham, til gavn for forretningen i min orden som jeg har opprettet for min stav i 
landområdet Kirtland. 
 
104:41 Ja, sannelig, dette er den forvaltning jeg har tildelt min tjener N. K. Whitney, ja, hele denne 
forretning, ham og hans fullmektig og hans ætt etter ham. 
 
104:42 Og i den grad han er trofast i å holde mine bud som jeg har gitt ham, vil jeg mangfoldiggjøre 
velsignelser over ham og hans ætt etter ham, ja, et mangfold av velsignelser. 
 
104:43 Og videre, la min tjener Joseph Smith jr.  bli tildelt den tomt som er avsatt til byggingen av mitt 
hus, som er 200 meter lang og 60 meter bred, og også den arv hvor hans far nå bor. 
 
104:44 Og dette er begynnelsen til den forvaltning som jeg har tildelt ham som en velsignelse for ham og 
hans far. 
 
104:45 For se, jeg har avsatt en arv til hans fars underhold.  Derfor skal han tilhøre min tjener Joseph 
Smith juniors hus. 
 
104:46 Og jeg vil mangfoldiggjøre velsignelser over min tjener Joseph Smith juniors hus i den grad han 
er trofast, ja, et mangfold av velsignelser. 
 
104:47 Og nå gir jeg dere et bud angående Sion, at dere ikke lenger skal være bundet sammen i en 
forenet orden med deres brødre i Sion, bare på følgende måte: 
 
104:48 Etter at dere er organisert, skal dere kalles den forente orden av Sions stav i byen Kirtland.  Og 
deres brødre, etter at de er organisert, skal kalles den forente orden i byen Sion. 
 
104:49 Og de skal organiseres i sine egne navn og i sitt eget navn, og de skal ivareta sine anliggender i 
sitt eget navn og i sine egne navn. 
 
104:50 Og dere skal ivareta deres anliggender i deres eget navn og i deres egne navn. 
 
104:51 Og dette har jeg befalt skal gjøres for deres egen frelse og også for deres brødres frelse, som 
følge av deres utdrivelse og det som skal skje. 
 
104:52 Paktene er blitt brutt ved overtredelse, ved begjær og ved hyklerske ord. 
 
104:53 Derfor er dere oppløst som en forenet orden med deres brødre, og er fra denne stund av ikke 
lenger bundet sammen med dem, bare på den måten som jeg har sagt, ved lån som skal godkjennes av 
denne ordens rådsforsamling ettersom deres omstendigheter tillater og rådets stemmegivning anviser. 
 
104:54 Og videre gir jeg dere et bud angående deres forvaltning som jeg har tildelt dere. 
 
104:55 Se, alle disse eiendommer er mine, ellers er deres tro forgjeves og dere er hyklere, og de pakter 
dere har inngått med meg, er brutt. 
 
104:56 Og hvis eiendommene er mine, da er dere forvaltere, ellers er dere ikke forvaltere. 
 
104:57 Men sannelig sier jeg dere, jeg har utpekt dere til å være forvaltere over mitt hus, ja, i sannhet 
forvaltere. 
 



104:58 Og i denne hensikt har jeg befalt dere å organisere dere, ja, og trykke mitt ord, fylden av mine 
skrifter, de åpenbaringer jeg har gitt til dere, og som jeg heretter fra tid til annen skal gi dere, 
 
104:59 med henblikk på å bygge opp min kirke og mitt rike på jorden og for å berede mitt folk til den tid 
da jeg skal bo sammen med dem, og tiden er nær for hånden. 
 
104:60 Og dere skal berede et sted som skal være et skattkammer for dere, og innvie det til mitt navn. 
 
104:61 Og dere skal utpeke en blant dere til å ta vare på skattkammeret, og han skal ordineres til denne 
velsignelse. 
 
104:62 Og det skal settes et segl på skattkammeret, og alle de hellige ting skal overleveres til 
skattkammeret, og ingen blant dere skal kalle det eller noen del av det sitt eget, for det skal tilhøre dere 
alle i fellessKapittel 
 
104:63 Og jeg gir det til dere i denne stund, og se nå til at dere tar fatt og gjør bruk av den forvaltning jeg 
har tildelt dere, men ikke de hellige ting, for å trykke disse hellige ting som jeg har sagt. 
 
104:64 Og inntektene fra de hellige ting skal oppbevares i skattkammeret og skal forsegles, og de skal 
ikke brukes eller tas ut av skattkammeret av noen, heller ikke skal seglet som skal settes på det, bli brutt 
uten ved ordenens stemmegivning eller ved bud. 
 
104:65 Og slik skal dere ta vare på inntektene fra de hellige ting i skattkammeret til guddommelige og 
hellige formål. 
 
104:66 Og dette skal kalles Herrens hellige skattkammer, og det skal være et segl på det, så det kan 
være hellig og innviet til Herren. 
 
104:67 Og videre skal det forberedes et annet skattkammer og utpekes en skattmester til å ta vare på 
skattkammeret, og det skal settes et segl på det. 
 
104:68 Og alle pengemidler dere mottar i deres forvaltninger ved å forbedre de eiendommer jeg har 
tildelt dere, det være seg hus eller jord, kveg eller andre ting, bortsett fra de hellige og guddommelige 
skrifter som jeg har forbeholdt meg selv til hellige og guddommelige formål, skal legges i skattkammeret 
så snart dere mottar pengene i form av hundre, femti, tyve, ti eller fem. 
 
104:69 Eller med andre ord, hvis noen blant dere mottar fem dollar, skal han legge dem i skattkammeret, 
og hvis han mottar ti eller tyve eller femti eller hundre, skal han gjøre det samme. 
 
104:70 Og ingen blant dere skal si det er hans eget, for det skal ikke kalles hans, heller ikke noen del av 
det. 
 
104:71 Og ingen del av det skal benyttes eller tas ut av skattkammeret uten ved ordenens stemme og 
felles samtykke. 
 
104:72 Og dette skal være ordenens stemme og felles samtykke at dere alle som en sier til 
skattmesteren -- jeg trenger dette til hjelp i min forvaltning -- 
 
104:73 om det er fem dollar eller om det er ti dollar eller tyve eller femti eller hundre, skal skattmesteren 
gi ham den sum han ber om til hjelp i hans forvaltning, 
 
104:74 helt til det viser seg at han er en overtreder og det er tydelig og åpenbart for rådet at han er en 
utro og uklok forvalter. 
 
104:75 Men så lenge han er et fullverdig medlem og er trofast og klok i sin forvaltning, skal dette være et 
tegn for skattmesteren så han ikke holder midler tilbake. 



 
104:76 Men i tilfelle av overtredelse skal skattmesteren rette seg etter ordenens råd og stemme. 
 
104:77 Og i tilfelle det viser seg at skattmesteren er en utro og uklok forvalter, skal han rette seg etter 
ordenens råd og stemme og skal fjernes fra sin stilling, og en annen skal utnevnes i hans sted. 
 
104:78 Og videre, sannelig sier jeg dere angående deres gjeld -- se, det er min vilje at dere skal betale 
all deres gjeld. 
 
104:79 Og det er min vilje at dere skal ydmyke dere for meg og motta denne velsignelse ved deres flid 
og ydmykhet og ved troens bønn. 
 
104:80 Og se, i den grad dere er flittige og ydmyke og utøver troens bønn, vil jeg bløtgjøre hjertene til 
dem som dere er i gjeld til, inntil jeg sender midler til deres befrielse. 
 
104:81 Skriv derfor omgående til New York og skriv slik det skal bli gitt av min Ånd, og jeg vil bløtgjøre 
hjertene til dem dere er i gjeld til, så deres tanker sløves og de ikke plager dere. 
 
104:82 Og se, i den grad dere er ydmyke og trofaste og påkaller mitt navn, vil jeg gi dere seier. 
 
104:83 Jeg gir dere et løfte at dere skal bli befridd denne gang fra deres trelldom. 
 
104:84 I den grad dere har mulighet til å låne penger i hundreeller tusentall til dere har lånt tilstrekkelig til 
å fri dere fra trelldom, har dere anledning til det. 
 
104:85 Og pantsett de eiendommer jeg har overlatt til dere denne gang, ved at dere bruker deres navn, 
ved felles samtykke eller på annen måte som det synes dere best. 
 
104:86 Jeg gir dere dette privilegium denne ene gang, og se, hvis dere går frem og gjør det jeg har 
forelagt dere i henhold til mine bud, for alle disse ting er mine, og dere er mine forvaltere, vil husbonden 
ikke tillate at hans hus blir revet ned.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 105 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith ved Fishing River, Missouri, den 22. juni 1834 (History of 
the Church 2:108-111).  Pøbelopptøyene mot de hellige i Missouri hadde økt, og organiserte grupper fra 
flere fylker erklærte at de hadde til hensikt å utrydde folket.  Profeten hadde kommet fra Kirtland som 
leder for en gruppe som var kjent under navnet Sions leir, og hadde med seg klær og forsyninger.  Mens 
denne gruppen lå i leir ved Fishing River, mottok profeten åpenbaringen. 
 
105:1 Sannelig sier jeg til dere som er forsamlet for å lære min vilje om mitt lidende folks forløsning -- 
 
105:2 Se, jeg sier dere at om det ikke var for mitt folks overtredelser -- nå taler jeg om kirken og ikke om 
enkeltpersoner -- kunne de ha vært forløst, ja, allerede nå. 
 
105:3 Men se, de har ikke lært å være lydige mot alle de ting jeg har forlangt av dem, men er fulle av 
allslags ondskap og gir ikke av sine midler slik det sømmer seg for hellige, til de fattige og trengende 
iblant seg, 
 
105:4 og er ikke knyttet sammen og forenet slik det celestiale rikes lov forlanger, 
 
105:5 og Sion kan ikke bygges opp med mindre det skjer ved de prinsipper som tilhører det celestiale 
rikes lov, ellers kan jeg ikke ta henne til meg. 
 
105:6 Og mitt folk må nødvendigvis refses inntil de lærer lydighet selv om det må skje ved det de lider. 
 



105:7 Jeg taler ikke om dem som er utpekt til å lede mitt folk, som er de ledende eldster i min kirke, for 
de er ikke alle under denne fordømmelse, 
 
105:8 men jeg taler om mine menigheter rundt omkring -- mange av dem vil si:  Hvor er deres Gud?  
Se, han vil utfri dem i vanskelige tider, ellers vil vi ikke dra opp til Sion, og vi vil beholde våre penger. 
 
105:9 Derfor, som følge av mitt folks overtredelser, anser jeg det for nødvendig at mine eldster venter 
en liten stund på Sions forløsning, 
 
105:10 så de kan være beredt og for at mitt folk kan bli undervist mer fullkomment, høste erfaring og mer 
fullkomment forstå sine plikter og hva jeg forlanger av deres hånd. 
 
105:11 Og dette kan ikke skje før mine eldster blir begavet med kraft fra det høye. 
 
105:12 For se, jeg har beredt en stor begavelse og velsignelse som skal utøses over dem i den grad de 
er trofaste og fortsetter å være ydmyke for meg. 
 
105:13 Derfor anser jeg det for nødvendig at mine eldster venter en liten stund på Sions forløsning. 
 
105:14 For se, jeg forlanger ikke av dem at de skal utkjempe Sions slag, for som jeg sa i et tidligere bud  
-- det vil jeg oppfylle, jeg vil utkjempe deres slag. 
 
105:15 Se, ødeleggeren har jeg sendt ut for å ødelegge og legge mine fiender øde, og om ikke mange år 
fra nå av skal de ikke mer være der til å besmitte min arv og spotte mitt navn i de landområder som jeg 
har innviet til mine helliges innsamling. 
 
105:16 Se, jeg har befalt min tjener Joseph Smith jr.  å si til styrken i mitt hus, ja, til mine krigere, mine 
unge og middelaldrende menn, at de skal samle seg for mitt folks forløsning og rive ned mine fienders 
tårn og adspre deres vektere, 
 
105:17 men mitt hus styrke har ikke lyttet til mine ord. 
 
105:18 Men i den grad noen har lyttet til mine ord, har jeg beredt en velsignelse og en begavelse for dem 
hvis de fortsetter å være trofaste. 
 
105:19 Jeg har hørt deres bønner og vil godta deres offer, og jeg anser det for nødvendig at de måtte 
føres så langt for å prøve deres tro. 
 
105:20 Og nå, sannelig sier jeg dere, et bud gir jeg dere, at alle som er kommet hit opp, og som kan slå 
seg ned i områdene rundt omkring, la dem bli her, 
 
105:21 og de som ikke kan bli, og som har familier østpå, la dem bli en liten stund slik min tjener Joseph 
vil anvise dem, 
 
105:22 for jeg vil råde ham i denne sak, og alt han anviser dem, vil bli oppfylt. 
 
105:23 Og la hele mitt folk som bor i områdene rundt omkring, være meget trofaste, be ofte, være 
ydmyke for meg og ikke åpenbare det som jeg har åpenbart for dem, før jeg har en vis hensikt med at det 
blir åpenbart. 
 
105:24 Tal ikke om straffedommer, og ros dere heller ikke av deres tro eller mektige gjerninger, men i all 
forsiktighet samle dere så mye som mulig på ett sted i overensstemmelse med folkets følelser. 
 
105:25 Og se, jeg vil la dere finne nåde og gunst i deres øyne, så dere kan hvile i fred og trygghet mens 
dere sier til folket:  Fell dom og vis oss rettferdighet ifølge loven, og gi oss erstatning for den urett vi har 
lidd. 



 
105:26 Nå se, jeg sier dere, mine venner, på denne måten kan dere vinne gunst i folks øyne inntil Israels 
hær blir meget stor. 
 
105:27 Og jeg vil bløtgjøre folkets hjerter, likesom jeg gjorde med Faraos hjerte, fra tid til annen, inntil 
min tjener, Joseph Smith jr., og mine eldster som jeg har utpekt, får tid til å samle mitt hus styrke, 
 
105:28 og til å sende kloke menn til å fullbyrde det som jeg har befalt angående kjøp av alle landområder 
som kan kjøpes i Jackson fylke og i de omkringliggende fylker. 
 
105:29 For det er min vilje at disse landområder skal kjøpes, og at mine hellige, etter at de er kjøpt, skal 
eie dem ifølge de lover for innvielse som jeg har gitt. 
 
105:30 Og etter at disse landområder er kjøpt, vil jeg holde Israels hærstyrker skyldfrie når de tar sine 
egne landområder i besittelse som de tidligere har kjøpt for sine penger, og når de river ned mine 
fienders tårn som måtte være der, og adsprer deres vektere og hevner meg på mine fiender inntil tredje 
og fjerde generasjon mot dem som hater meg. 
 
105:31 Men la først min hær bli meget stor, og la den bli helliggjort for meg så den kan bli skjønn som 
solen, klar som månen, og at hennes bannere må være fryktinngytende for alle nasjoner, 
 
105:32 så denne verdens riker blir tvunget til å erkjenne at Sions rike virkelig er det rike som tilhører vår 
Gud og hans Kristus, derfor, la oss innordne oss under hennes lover. 
 
105:33 Sannelig sier jeg dere, jeg anser det for nødvendig at de ledende eldster i min kirke mottar sin 
begavelse fra det høye i mitt hus som jeg har befalt skal bygges i mitt navn i Kirtland. 
 
105:34 Og la de befalinger som jeg har gitt om Sion og hennes lov, utføres og fullbyrdes etter at hun er 
forløst. 
 
105:35 Det har vært en kallets dag, men tiden for en utvelgelsens dag er kommet, og la dem som er 
verdige, bli utvalgt. 
 
105:36 Og det skal bli tilkjennegitt for min tjener ved Åndens røst hvem som er utvalgt, og de skal bli 
helliggjort, 
 
105:37 og i den grad de følger det råd de får, skal de etter mange dager ha kraft til å utføre alt som 
vedrører Sion. 
 
105:38 Og videre sier jeg dere, søk fred, ikke bare med det folk som har forulempet dere, men med alle 
mennesker, 
 
105:39 og løft opp et fredsbanner og send en fredserklæring til jordens ender, 
 
105:40 og foreslå fredsavtaler for dem som har forulempet dere ifølge den Åndens røst som er i dere, og 
alle ting skal tjene dere til gode. 
 
105:41 Derfor, vær trofaste, og se, og gi akt, jeg er med dere inntil enden.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 106 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the 
Church 2:170-171).  Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver 
Cowdery. 
 



106:1 Det er min vilje at min tjener Warren A. Cowdery skal utnevnes og ordineres til presiderende 
høyprest i min kirke i Frihetens land og områdene rundt omkring, 
 
106:2 og skal forkynne mitt evige evangelium og oppløfte sin røst og advare folk, ikke bare på sitt eget 
sted, men i de omkringliggende fylker, 
 
106:3 og vie all sin tid til dette høye og hellige kall som jeg nå gir ham, og med all flid søke himmelens 
rike og dets rettferdighet, og alle ting som er nødvendig skal tillegges, for arbeideren er sin lønn verd. 
 
106:4 Og videre, sannelig sier jeg dere, Herrens komme er nær, og det vil overraske verden som en tyv 
om natten. 
 
106:5 Derfor, bind omkring deres lender så dere kan være lysets barn, og så den dagen ikke kommer 
over dere som en tyv. 
 
106:6 Og videre, sannelig sier jeg dere, det var glede i himmelen da min tjener Warren bøyde seg for 
mitt septer og rev seg løs fra menneskenes list. 
 
106:7 Derfor, velsignet er min tjener Warren, for jeg vil vise ham barmhjertighet, og til tross for hans 
hjertes forfengelighet, vil jeg løfte ham opp hvis han vil ydmyke seg for meg. 
 
106:8 Og jeg vil være ham nådig og gi ham forvissning så han kan bli stående, og hvis han fortsetter å 
være et trofast vitne og et lys for kirken, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger.  Slik er det.  
Amen. 
 

Kapittel 107 
 
Åpenbaring om prestedømmet gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, datert 28. mars 1835 
(History of the Church 2:209-217).  På nevnte dato kom de tolv sammen til rådsmøte, bekjente hvor de 
selv var svake og kom til kort, ga uttrykk for omvendelse og søkte videre veiledning fra Herren.  De skulle 
nettopp skille lag for å reise på misjon til anviste distrikter.  Selv om deler av dette kapitlet ble mottatt på 
ovennevnte dato, viser de historiske opptegnelser at ulike deler ble mottatt på forskjellige tidspunkter, 
noen så tidlig som i november 1831. 
 
107:1 Det er i kirken to prestedømmer, nemlig Det melkisedekske og Det aronske, som omfatter Det 
levittiske prestedømme. 
 
107:2 Grunnen til at det første kalles Det melkisedekske prestedømme, er at Melkisedek var en så 
fremtredende høyprest. 
 
107:3 Før hans tid ble det kalt Det hellige prestedømme etter Guds Sønns orden. 
 
107:4 Men av aktelse eller ærbødighet for Det høyeste vesens navn og for å unngå å gjenta hans navn 
for ofte, ga de, eller kirken i fordums tid, dette prestedømme navn etter Melkisedek, eller Det 
melkisedekske prestedømme. 
 
107:5 Alle andre stillinger eller embeder i kirken utledes av dette prestedømme. 
 
107:6 Men det er to avdelinger eller hovedgrupper, den ene er Det melkisedekske prestedømme, og 
den andre er Det aronske eller levittiske prestedømme. 
 
107:7 En eldstes embede hører inn under Det melkisedekske prestedømme. 
 
107:8 Det melkisedekske prestedømme har retten til å presidere, og har kraft og myndighet over alle 
kirkens embeder i alle verdens tidsaldre til å forvalte i åndelige ting. 
 



107:9 Det høye prestedømmes presidentskap etter Melkisedeks orden har rett til å virke i alle kirkens 
embeder. 
 
107:10 Høyprester etter Det melkisedekske prestedømmes orden har rett til å virke i sitt eget embede 
under presidentskapets ledelse, når de forvalter i åndelige ting, og også i en eldstes, en prests (i den 
levittiske orden), i en lærers, i en diakons og i et medlems embede eller stilling. 
 
107:11 En eldste har adgang til å virke i hans sted når høypresten ikke er tilstede. 
 
107:12 Høypresten og eldsten skal forvalte i åndelige ting i overensstemmelse med kirkens pakter og 
bud, og de har rett til å virke i alle disse embeder i kirken når ingen høyere myndigheter er tilstede. 
 
107:13 Det andre prestedømme kalles Arons prestedømme fordi det ble overdratt til Aron og hans 
etterkommere gjennom alle deres generasjoner. 
 
107:14 Hvorfor det kalles det mindre prestedømme, er fordi det er utledet av det større eller Det 
melkisedekske prestedømme og har myndighet til å forrette ytre ordinanser. 
 
107:15 Biskopsrådet er dette prestedømmes presidentskap og har dets nøkler eller myndighet. 
 
107:16 Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til å ha dette prestedømmes nøkler, medmindre 
han er en direkte etterkommer av Aron. 
 
107:17 Men da en høyprest i Det melkisedekske prestedømme har myndighet til å virke i alle mindre 
embeder, kan han virke i en biskops embede når det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, forutsatt 
at han blir kalt, beskikket og ordinert til denne myndighet under Det melkisedekske prestedømmes 
presidentskaps hender. 
 
107:18 Det høyere eller melkisedekske prestedømmes kraft og myndighet er å ha nøklene til alle kirkens 
åndelige velsignelser, 
 
107:19 å ha anledning til å motta himmelens rikes mysterier, å få himlene åpnet for seg, å ha samfunn 
med hovedforsamlingen og Den førstefødtes menighet og nyte samfunn og nærvær med Gud Faderen 
og Jesus, den nye pakts mellommann. 
 
107:20 Det mindre, eller aronske, prestedømmes kraft og myndighet er å ha nøklene til englers betjening 
og til å forrette i ytre ordinanser, evangeliets bokstav, omvendelsens dåp til a syndenes forlatelse, i 
overensstemmelse med pakter og bud. 
 
107:21 Nødvendigvis vil presidenter eller presiderende embedsmenn bli hentet fra eller utpekt blant dem 
som er ordinert til de forskjellige embeder i disse to prestedømmer. 
 
107:22 Fra Det melkisedekske prestedømme danner tre presiderende høyprester, utvalgt av kirken, 
utpekt og ordinert til dette embede og oppholdt ved kirkens tillit, tro og bønner, et quorum som utgjør 
Kirkens presidentsKapittel 
 
107:23 De tolv omreisende rådsmedlemmer er kalt til å være De tolv apostler eller spesielle vitner om 
Kristi navn i hele verden -- og de skiller seg derfor fra andre embedsmenn i kirken gjennom de plikter 
deres kall gir dem. 
 
107:24 Og de danner et quorum som i myndighet og kraft er likestilt med de tre før nevnte presidenter. 
 
107:25 De sytti er også kalt til å forkynne evangeliet og til å være spesielle vitner for hedningefølkene og 
for hele verden -- og de skiller seg derfor fra andre embedsmenn i kirken gjennom de plikter deres kall gir 
dem. 
 



107:26 Og de danner et quorum som i myndighet er likestilt med De tolv spesielle vitner, eller apostler, 
som er nevnt ovenfor. 
 
107:27 Og enhver avgjørelse som noen av disse quorum tar, må være enstemmig, hvilket vil si at hvert 
medlem i det enkelte quorum må være enig i avgjørelsen, slik at alle deres beslutninger innbyrdes har 
samme kraft og gyldighet. 
 
107:28 Et kvalifisert flertall kan danne et quorum når omstendighetene gjør noe annet umulig, 
 
107:29 men hvis så ikke er tilfelle, er deres beslutninger ikke berettiget til de samme velsignelser som 
avgjørelsene var i fordums tid i et quorum bestående av tre presidenter som ble ordinert etter 
Melkisedeks orden, og som var rettferdige og hellige menn. 
 
107:30 De avgjørelser som tas i ett eller flere av disse quorum, skal fattes i all rettferdighet, i hellighet og 
i hjertets ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, og i tro og dyd og kunnskap, måtehold, tålmodighet, 
gudfryktighet, broderlig vennlighet og kjærlighet. 
 
107:31 For løftet er at hvis disse ting finnes hos dem i rikt mål, skal de ikke være ufruktbare i Herrens 
kunnsKapittel 
 
107:32 Og hvis noen avgjørelse i disse quorum blir tatt i urettferdighet, kan den legges frem for en 
hovedforsamling av de forskjellige quorum som utgjør de åndelige myndigheter i kirken, i motsatt fall kan 
deres avgjørelse ikke ankes. 
 
107:33 De tolv utgjør et omreisende presiderende høyråd som virker i Herrens navn, under ledelse av 
Kirkens presidentskap, i overensstemmelse med himmelens lov, for å bygge opp kirken og ordne alle 
dens anliggender i alle nasjoner, først for hedningefolkene og deretter for jødene. 
 
107:34 De sytti skal handle i Herrens navn under ledelse av De tolv eller det omreisende høyråd og skal 
bygge opp kirken og ordne alle dens anliggender i alle nasjoner, først for hedningefolkene og deretter for 
jødene. 
 
107:35 De tolv, som har nøklene, sendes ut for å åpne døren ved å forkynne Jesu Kristi evangelium, og 
først for hedningefolkene og deretter for jødene. 
 
107:36 De faste høyråd i Sions staver danner et quorum som er likestilt i myndighet i alle beslutninger 
som angår kirkens anliggender, med presidentskapets eller det omreisende høyråds quorum. 
 
107:37 Høyrådet i Sion danner et quorum som i alle beslutninger som angår kirken, er likestilt i 
myndighet med de tolvs råd i Sions staver. 
 
107:38 Det er det omreisende høyråds plikt å tilkalle De sytti, fremfor noen andre, når de trenger hjelp til 
å imøtekomme de forskjellige anmodninger om å forkynne og forvalte evangeliet. 
 
107:39 Det er De tolvs ansvar i alle kirkens store enheter å ordinere evangelister slik de skal gjøres kjent 
for dem ved åpenbaring. 
 
107:40 Dette prestedømmes orden ble opprettet for å gå fra far til sønn og tilhører rettmessig de direkte 
etterkommere av den utvalgte ætt som løftene ble gitt til. 
 
107:41 Denne orden ble innstiftet i Adams dager og gikk ned gjennom slektslinjen på følgende måte: 
 
107:42 Fra Adam til Set, som ble ordinert av Adam i en alder av ni og seksti år og ble velsignet av ham 
tre år før hans (Adams) død, og fikk det løfte av Gud gjennom sin far at hans etterkommere skulle bli 
Herrens utvalgte, og at de skulle bli bevart inntil jordens ende, 
 



107:43 fordi han (Set) var en fullkommen mann og var sin fars uttrykte bilde og bare kunne skjelnes fra 
ham på grunn av sin alder. 
 
107:44 Enos ble ordinert i en alder av ett hundre og fire og tredve år og fire måneder ved Adams hånd. 
 
107:45 Gud kalte på Kenan i villmarken i hans førtiende år, og han møtte Adam på vei til stedet 
Shedolamak.  Han var syv og åtti år gammel da han mottok sin ordinasjon. 
 
107:46 Mahalalel var fire hundre og seks og nitti år og syv dager gammel da han ble ordinert av Adam, 
som også velsignet ham. 
 
107:47 Jared var to hundreår gammel da han ble ordinert av Adam, som også velsignet ham. 
 
107:48 Enok var fem og tyve år gammel da han ble ordinert av Adam, og han var fem og seksti da Adam 
velsignet ham. 
 
107:49 Og han så Herren, og han vandret med ham og var alltid for hans åsyn, og han vandret med Gud 
i tre hundre og fem og seksti år og var således fire hundre og tredve år gammel da han ble forvandlet. 
 
107:50 Metusalah var ett hundre år gammel da han ble ordinert ved Adams hånd. 
 
107:51 Lamek var to og tredve år gammel da han ble ordinert ved Sets hånd. 
 
107:52 Noah var ti år gammel da han ble ordinert ved Metusalahs hånd. 
 
107:53 Tre år før sin død sammenkalte Adam:  Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok og Metusalah, 
som alle var høyprester, samt de øvrige av sine rettferdige etterkommere, i dalen Adam-ondi-Ahman og 
ga dem der sin siste velsignelse. 
 
107:54 Og Herren viste seg for dem, og de sto opp og velsignet Adam og kalte ham Mikael, fyrsten, 
erkeengelen. 
 
107:55 Og Herren trøstet Adam og sa til ham:  Jeg har satt deg til å være den første, en mengde 
nasjoner skal nedstamme fra deg, og du er en fyrste over dem evindelig. 
 
107:56 Og Adam sto opp midt i forsamlingen, og selv om han var nedbøyet av alder, var han fylt av Den 
Hellige Ånd og forutsa hva som skulle skje hans etterkommere ned til den siste generasjon. 
 
107:57 Disse ting ble skrevet ned i Enoks bok og skal bli vitnet om når tiden er inne. 
 
107:58 Det er også De tolvs plikt å ordinere og organisere alle andre embedsmenn i kirken i 
overensstemmelse med den åpenbaring som sier: 
 
107:59 Til Kristi kirke i Sions land som tillegg til kirkens lover med hensyn til kirkens anliggender: 
 
107:60 Sannelig sier jeg dere, sier Hærskarenes Herre, det må nødvendigvis være presiderende eldster 
til å presidere over dem som har en eldstes embede, 
 
107:61 og også prester til å presidere over dem som har en prests embede, 
 
107:62 og også lærere til å presidere over dem som har en lærers embede, og på samme måte også 
med diakonene, 
 
107:63 derfor, fra diakon til lærer og fra lærer til prest og fra prest til eldste, til hver især ettersom de blir 
utnevnt i overensstemmelse med kirkens pakter og bud. 
 



107:64 Og så følger Det høye prestedømme som er det største av alle. 
 
107:65 Derfor er det nødvendig at en blir utnevnt fra Det høye prestedømme til å presidere over 
prestedømmet, og han skal kalles President for Kirkens høye prestedømme, 
 
107:66 eller med andre ord, Den presiderende høyprest over Kirkens høye prestedømme. 
 
107:67 Fra ham gis adgang til å forrette ordinanser og gi velsignelser ved håndspåleggelse, til kirken. 
 
107:68 Derfor er en biskops embede ikke likestilt med det, for en biskops embede består i å forvalte alle 
timelige ting. 
 
107:69 Likevel må en biskop utvelges fra Det høye prestedømme hvis han ikke er en direkte 
etterkommer av Aron, 
 
107:70 for hvis han ikke er en direkte etterkommer av Aron, kan han ikke ha nøklene til dette 
prestedømme. 
 
107:71 Likevel kan en høyprest som er etter Melkisedeks orden, bli beskikket til å ta seg av timelige ting 
og ha kunnskap om dem ved Sannhetens Ånd, 
 
107:72 og også til å være en dommer i Israel, til å ivareta kirkens anliggender og dømme overtredere i 
henhold til lovene og ifølge de vitneprov som blir forelagt ham, og dette ved hjelp av sine rådgivere som 
han har valgt eller kommer til å velge blant kirkens eldster. 
 
107:73 Dette er den plikt en biskop har når han ikke er en direkte etterkommer av Aron, men er blitt 
ordinert til Det høye prestedømme etter Melkisedeks orden. 
 
107:74 På denne måten skal han være en dommer, ja, en alminnelig dommer blant Sions innbyggere 
eller i en Sions stav eller i en enhet i kirken hvor han skal bli beskikket til denne virksomhet, inntil Sions 
grenser blir utvidet og det blir nødvendig å utnevne flere biskoper eller dommere i Sion eller andre steder. 
 
107:75 Og hvis andre biskoper blir utnevnt, skal de virke på samme måte. 
 
107:76 Men en direkte etterkommer av Aron har en lovfestet rett til å presidere over dette prestedømme, 
til å ha nøklene til denne virksomhet, til å virke alene i biskopens embede uten rådgivere, men ikke til å 
sitte som dommer i Israel i en sak hvor en President i Det høye prestedømme etter Melkisedeks orden er 
tiltalt. 
 
107:77 Og kjennelsen i noen av disse råd skulle være i overensstemmelse med budet som sier: 
 
107:78 Og videre, sannelig sier jeg dere, de aller viktigste anliggender i kirken og kirkens aller 
vanskeligste saker skal, hvis noen ikke er tilfreds med den kjennelse biskopen eller dommerne er kommet 
frem til, overleveres og forelegges kirkens råd, Det høye prestedømmes presidentsKapittel 
 
107:79 Og presidentskapet for Det høye prestedømmes råd skal ha myndighet til å kalle andre 
høyprester, ja, til og med tolv, for å assistere som rådgivere, og på denne måten skal Det høye 
prestedømmes presidentskap og dets rådgivere ha myndighet til å avsi kjennelse på grunnlag av 
vitneprov ifølge kirkens lover. 
 
107:80 Og etter denne avgjørelse skal saken ikke lenger erindres for Herren, for dette er det høyeste råd 
i Guds kirke og en endelige avgjørelse når det foreligger uoverensstemmelser i åndelige spørsmål. 
 
107:81 Det er ingen som tilhører kirken, som kan unndra seg dette kirkens råd. 
 



107:82 Og hvis en president i Det høye prestedømme faller i overtredelse, skal han fremstilles for kirkens 
vanlige råd som skal utvides med tolv rådgivere fra Det høye prestedømme. 
 
107:83 Og deres avgjørelse om ham skal være endelig og gjøre slutt på all uenighet om ham. 
 
107:84 På denne måten skal ingen kunne unndra seg Guds rettferdighet og lover, for at alle ting kan bli 
gjort med orden og andektighet for ham ifølge sannhet og rettferdighet. 
 
107:85 Og videre, sannelig sier jeg dere, han som er president for en diakons embede, er forpliktet til å 
presidere over tolv diakoner, til å sitte i råd med dem og til å undervise dem i deres plikter og bygge 
hverandre opp slik det er gitt i henhold til paktene. 
 
107:86 Og likeledes er presidenten for lærernes embede forpliktet til å presidere over fire og tyve lærere 
og til å sitte i råd med dem og undervise dem i deres embedes plikter slik det er gitt i paktene. 
 
107:87 Likeledes er presidenten for Arons prestedømme forpliktet til å presidere over åtte og førti prester 
og sitte i råd med dem, til å undervise dem i deres embedes plikter slik det er gitt i paktene. 
 
107:88 Denne president må være en biskop, for dette er en av dette prestedømmes plikter. 
 
107:89 Og videre er presidenten for eldstenes embede forpliktet til å presidere over seks og nitti eldster 
og til å sitte i råd med dem og til å undervise dem i henhold til paktene. 
 
107:90 Dette presidentskap adskiller seg fra De syttis presidentskap og er tiltenkt dem som ikke reiser ut 
i hele verden. 
 
107:91 Og videre er presidenten for Det høye prestedømmes embede forpliktet til å presidere over hele 
kirken og være likesom Moses, 
 
107:92 se, her er visdom, ja, til å være en seer, en åpenbarer, en oversetter og en profet som har alle de 
gaver som Gud gir til kirkens overhode. 
 
107:93 Og det er ifølge det syn som viser De syttis orden at de skulle ha syv presidenter til å presidere 
over seg, utvalgt blant De sytti. 
 
107:94 Og den syvende av disse presidenter skal presidere over de seks. 
 
107:95 Og disse syv presidenter skal velge andre sytti foruten de første sytti som de tilhører, og skal 
presidere over dem, 
 
107:96 og likeledes andre sytti, inntil syv ganger sytti hvis arbeidet i vingården gjør det nødvendig og 
krever det. 
 
107:97 Og disse sytti skal være omreisende tjenere, først blant hedningefolkene og deretter blant 
jødene, 
 
107:98 mens andre embedsmenn i kirken, som ikke tilhører De tolv, og heller ikke De sytti, ikke er 
forpliktet til å reise blant alle nasjoner, men skal reise ettersom omstendighetene tillater, men de kan ha 
like høye og ansvarsfulle stillinger i kirken. 
 
107:99 Derfor, la enhver lære sin plikt og med all flid virke i det embede han er kalt til. 
 
107:100 Den som er doven, skal ikke være verdig til å bestå, og den som ikke lærer sin plikt og ikke er 
Gud til behag, skal ikke være verdig til å bestå.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 108 



 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. desember 1835 (History of the 
Church 2:345).  Dette kapitlet ble mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt 
ordinert til høyprest og sytti, og hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring så han kunne vite 
hva hans oppgave var. 
 
108:1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Lyman:  Dine synder er deg tilgitt, fordi du har lyttet til 
min røst og har kommet hit i dag for å motta råd av ham som jeg har utpekt. 
 
108:2 Derfor, la din sjel falle til ro med hensyn til din åndelige tilstand, og motsett deg ikke lenger min 
røst. 
 
108:3 Og stå opp og vær fra nå av mer omhyggelig med å holde dine løfter som du har gitt og gir, og du 
skal bli velsignet med overmåte store velsignelser. 
 
108:4 Vent tålmodig inntil den høytidelige forsamling skal sammenkalles av mine tjenere, da skal du 
huskes som en av de fremste av mine eldster, og ved ordinasjon få den samme rett som de øvrige av 
mine eldster som jeg har utvalgt. 
 
108:5 Se, dette er Faderens løfte til deg hvis du fortsetter å være trofast. 
 
108:6 Og den dag skal komme da det skal oppfylles at du skal ha rett til å forkynne mitt evangelium 
hvor som helst jeg fra den tid av skal sende deg. 
 
108:7 Derfor, styrk dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner, i alle dine formaninger og i alt du 
gjør. 
 
108:8 Og se og gi akt, jeg er med deg for å velsigne deg og befri deg for evig.  Amen. 
 

Kapittel 109 
 
Bønn fremsagt ved innvielsen av templet i Kirtland, Ohio, den 27. mars 1836 (History of the Church 
2:420-426).  Ifølge profetens skriftlige utsagn ble denne bønnen gitt til ham ved åpenbaring. 
 
109:1 Takk til ditt navn, O Herre, Israels Gud, som holder din pakt og viser barmhjertighet mot dine 
tjenere som vandrer rettskaffent for deg av hele sitt hjerte -- 
 
109:2 du som har befalt dine tjenere å bygge et hus til ditt navn på dette sted (Kirtland). 
 
109:3 Og nå ser du, O Herre, at dine tjenere har gjort som du befalte. 
 
109:4 Og nå ber vi deg, hellige Fader, i din elskede Sønns navn, Jesus Kristus, som er det eneste navn 
som kan bringe frelse til menneskenes barn, vi ber deg, O Herre, om å godta dette hus som er våre, dine 
tjeneres henders verk, og som du befalte oss å bygge. 
 
109:5 For du vet at vi har utført dette arbeide under store trengsler, og i vår fattigdom har vi gitt av våre 
midler for å bygge et hus til ditt navn, så Menneskesønnen kunne ha et sted å åpenbare seg for sitt folk. 
 
109:6 Og som du har sagt i en åpenbaring gitt til oss hvor du kaller oss dine venner:  Sammenkall deres 
høytidelige forsamling som jeg har befalt dere, 
 
109:7 og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord 
fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro, 
 
109:8 organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens 
hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus, 



 
109:9 for at deres inngang kan skje i Herrens navn, for at deres utgang kan skje i Herrens navn, for at 
alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med oppløftede hender til Den Aller Høyeste. 
 
109:10 Og nå, hellige Fader, vi ber deg om å stå oss, ditt folk, bi med din nåde, når vi sammenkaller vår 
høytidelige forsamling, så det kan gjøres til din ære og med din guddommelige godkjennelse, 
 
109:11 og på en slik måte at vi kan bli funnet verdige i dine øyne til å sikre en oppfyllelse av de løfter du 
har gitt oss, ditt folk, i de åpenbaringer vi har mottatt, 
 
109:12 så din herlighet kan hvile over ditt folk og over dette ditt hus som vi nå innvier til deg, så det kan 
bli helliggjort og innviet til å være hellig og at ditt hellige nærvær alltid må være tilstede i dette hus, 
 
109:13 og for at alle mennesker som går over terskelen i Herrens hus, kan føle din kraft og føle seg 
tvunget til å erkjenne at du har helliggjort det, og at det er ditt hus og din hellighets sted. 
 
109:14 Og måtte du gi, hellige Fader, at alle som skal tilbe i dette hus, kan lære visdoms ord fra de beste 
bøker, og at de kan søke lærdom ved studium og også ved tro, som du har sagt, 
 
109:15 og at de kan vokse opp i deg og motta en fylde av Den Hellige Ånd og bli organisert i henhold til 
dine lover og bli forberedt til å motta alt som er nødvendig, 
 
109:16 og at dette hus kan være et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et herlighetens og et 
Guds hus, ja, ditt hus, 
 
109:17 så ditt folks inngang i dette hus alltid kan skje i Herrens navn, 
 
109:18 så deres utgang fra dette hus alltid kan skje i Herrens navn, 
 
109:19 og at alle deres hilsener kan skje i Herrens navn med hellige hender oppløftet til Den Aller 
Høyeste, 
 
109:20 og at intet urent skal tillates å komme inn i ditt hus for å besmitte det, 
 
109:21 og når noen av ditt folk begår en overtredelse, kan de hastig omvende seg og vende tilbake til 
deg og finne nåde for dine øyne og igjen få del i de velsignelser som du har lovet å utøse over dem som 
viser deg ærbødighet i ditt hus. 
 
109:22 Og vi ber deg, hellige Fader, at dine tjenere kan gå ut av dette hus væpnet med din kraft, og at 
ditt navn kan være hos dem og din herlighet være rundt om dem og dine engler våke over dem, 
 
109:23 og fra dette sted kan de i sannhet bære frem et overmåte stort og herlig budskap til jordens 
ender, så de kan vite at dette er ditt verk, og at du har rakt ut din hånd for å oppfylle det du har talt ved 
dine profeters munn om de siste dager. 
 
109:24 Vi ber deg, hellige Fader, at du vil grunnfeste det folk som skal tilbe og har en hederlig anseelse 
og plass i dette ditt hus i alle generasjoner og i all evighet, 
 
109:25 at intet våpen som blir laget mot dem, skal ha fremgang, at den som graver en grav for dem, skal 
falle i den selv, 
 
109:26 at intet ugudelig forbund skal ha makt til å oppstå og få overhånd over ditt folk som ditt navn skal 
hvile over i dette hus, 
 
109:27 og hvis noe folk reiser seg mot dette folk, vil din vrede bli opptent mot dem, 
 



109:28 og hvis de slår dette folk, vil du slå dem, og du vil kjempe for ditt folk som du gjorde på stridens 
dag, så de kan befris fra alle sine fiender. 
 
109:29 Vi ber deg, hellige Fader, at du vil ydmyke og forferde og bringe skam og forvirring over alle dem 
som ute i verden har satt falske rykter i omløp om din tjener eller om andre tjenere, hvis de ikke vil 
omvende seg når det evige evangelium blir forkynt i deres ører, 
 
109:30 og at alle deres gjerninger må gjøres til intet og feies bort av hagl og av de straffedommer som du 
i din vrede vil sende over dem, så det kan bli slutt på løgn og bakvaskelser mot ditt folk. 
 
109:31 For du vet, O Herre, at dine tjenere har vært uskyldige frem for deg når de har båret vitnesbyrd 
om ditt navn, for hvilket de har lidd alt dette. 
 
109:32 Derfor ber vi deg innstendig om å bli fullt og helt befridd fra dette åk. 
 
109:33 Ta det bort, O Herre, ta det bort fra dine tjeneres nakke med din kraft, så vi kan stå opp midt 
iblant denne generasjon og gjøre din gjerning. 
 
109:34 O Jehova, ha barmhjertighet med dette folk, og ettersom alle mennesker synder, tilgi ditt folks 
overtredelser og la dem bli utslettet for evig. 
 
109:35 La dine tjeneres salvelse bli beseglet på dem med kraft fra det høye, 
 
109:36 la den bli fullbyrdet på dem som på pinsefestens dag, la tungemålsgaven bli utøst over ditt folk 
likesom tunger av ild som deler seg, og la dem bli tydet. 
 
109:37 Og la ditt hus bli fylt av din herlighet som av et veldig stormvær. 
 
109:38 Ifør dine tjenere paktens vitnesbyrd så de, når de går ut for å forkynne ditt ord, kan besegle loven 
og forberede dine helliges hjerter på alle de straffedommer som du i din vrede er i ferd med å sende over 
jordens innbyggere på grunn av deres overtredelser, så ditt folk ikke blir motløse på trengselens dag. 
 
109:39 Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen mottar deres vitnesbyrd, la din 
fred og din frelse være over denne by, så de kan samle de rettferdige ut av denne by, så de kan komme 
med evighetens frydesang ut til Sion eller til hennes staver, de steder du har utpekt. 
 
109:40 Og før dette er utført, la ikke dine straffedommer komme over denne by. 
 
109:41 Og hvilken som helst by dine tjenere kommer til, og folket i byen ikke mottar dine tjeneres 
vitnesbyrd, og dine tjenere advarer og formaner dem til å la seg frelse fra denne gjenstridige generasjon, 
la det gå slik med denne by som du har talt ved dine profeters munn. 
 
109:42 Men vi bønnfaller deg, O Jehova, befri du dine tjenere fra deres hender og rens dem for deres 
blod. 
 
109:43 O Herre, vi gleder oss ikke over våre medmenneskers ødeleggelse, deres sjeler er dyrebare for 
deg, 
 
109:44 men ditt ord må oppfylles.  Hjelp dine tjenere til å si med din nådes bistand:  Din vilje skje, O 
Herre, og ikke vår. 
 
109:45 Vi vet at du har uttalt ved dine profeters munn forferdelige ting om de ugudelige i de siste dager -- 
at du vil utøse dine straffedommer uten mål, 
 
109:46 derfor, O Herre, befri ditt folk fra de ugudeliges ulykke, sett dine tjenere istand til å besegle loven 
og binde vitnesbyrdet fast, så de kan være beredt til oppbrenningens dag. 



 
109:47 Vi ber deg, O hellige Fader, om å huske dem som er blitt drevet bort fra sine arveland av 
innbyggerne i Jackson fylke, Missouri, og bryt, O Herre, dette lidelsens åk som er blitt lagt på dem. 
 
109:48 Du vet, O Herre, at de har vært meget undertrykket og plaget av ugudelige mennesker, og våre 
hjerter er fylt av sorg på grunn av deres tunge byrder. 
 
109:49 O Herre, hvor lenge vil du tillate dette folk å tåle disse plager og de uskyldiges rop å stige opp for 
dine ører og deres blod å stå som et vitnesbyrd for deg, før du trer frem med ditt vitnesbyrd til deres 
forsvar? 
 
109:50 Ha barmhjertighet, O Herre, med den ugudelige pøbel som har forfulgt ditt folk, så de slutter å 
plyndre og så de omvender seg fra sine synder, hvis omvendelse er å finne. 
 
109:51 Men hvis de ikke vil, da blott din arm, O Herre, og forløs det du utpekte til et Sion for ditt folk. 
 
109:52 Og hvis det ikke kan skje på noen annen måte for at ditt folks sak ikke skal gå tapt for deg, måtte 
din vrede bli opptent og din harme komme over dem, så de visner bort under himmelen, både rot og gren. 
 
109:53 Men i den grad de omvender seg, er du nådig og barmhjertig og vender din vrede bort når du 
skuer din Salvedes åsyn. 
 
109:54 Ha barmhjertighet, O Herre, med alle jordens nasjoner, ha barmhjertighet med dem som styrer 
vårt land, måtte de prinsipper som så hederlig og edelt ble forsvart av våre fedre, nemlig vårt lands 
grunnlov, bli grunnfestet for evig. 
 
109:55 Kom ihu jordens konger, fyrster, de edle og store og alle mennesker og kirkesamfunn, alle de 
fattige, de trengende og lidende på jorden, 
 
109:56 så deres hjerter kan bløtgjøres når dine tjenere går ut fra ditt hus, O Jehova, for å bære 
vitnesbyrd om ditt navn, så deres fordommer kan vike for sannheten og ditt folk finne nåde for alles øyne, 
 
109:57 så alle jordens ender kan vite at vi, dine tjenere, har hørt din røst og at du har sendt oss, 
 
109:58 så dine tjenere, Jakobs sønner, kan samle de rettferdige blant alle disse for å bygge en hellig by 
til ditt navn, som du har befalt dem. 
 
109:59 Vi ber deg at du vil utpeke andre Sions staver foruten denne som du har utpekt, så ditt folks 
innsamling kan rulle frem med stor kraft og velde, så ditt verk kan fremskyndes i rettferdighet. 
 
109:60 Disse ord, O Herre, har vi talt til deg, om de åpenbaringer og bud du har gitt til oss som regnes 
blant hedningefolkene. 
 
109:61 Men du vet at du har en stor kjærlighet for Jakobs barn som i lang tid har vært adspredt på 
fjellene på en mørk og overskyet dag. 
 
109:62 Vi ber deg derfor om å ha barmhjertighet med Jakobs barn, så Jerusalem fra denne time kan 
begynne å bli forløst, 
 
109:63 og at trelldommens åk kan begynne å bli løftet av Davids hus, 
 
109:64 og Judas barn kan begynne å vende tilbake til de landområder du ga deres far Abraham, 
 
109:65 og se til at levningene av Jakob som har vært forbannet og slått på grunn av sin overtredelse, 
vender om fra sin ville og barbariske tilstand til fylden av det evige evangelium, 
 



109:66 så de legger ned sine blodige våpen og slutter å gjøre opprør. 
 
109:67 Og måtte alle adspredte levninger av Israel som er blitt drevet til jordens ender, komme til 
kunnskap om sannheten, tro på Messias og bli forløst fra undertrykkelse og juble for ditt åsyn. 
 
109:68 O Herre, kom din tjener Joseph Smith jr.  ihu og alle hans lidelser og forfølgelser -- hvordan han 
sluttet en pakt med Jehova og har gitt deg løfter, O du mektige Jakobs Gud -- og at du har gitt ham bud 
og at han oppriktig har anstrengt seg for å gjøre din vilje. 
 
109:69 Ha barmhjertighet, O Herre, med hans hustru og barn så de kan bli opphøyet i din nærhet og bli 
bevart ved din styrkende hånd. 
 
109:70 Ha barmhjertighet med alle deres nære slektninger, så deres fordommer kan smuldre hen og 
feies bort som med en flodbølge, så de kan vende om og bli forløst sammen med Israel og vite at du er 
Gud. 
 
109:71 Kom ihu presidentene, O Herre, ja, alle presidentene i din kirke, så din høyre hånd kan opphøye 
dem med alle deres familier og nære slektninger, så deres navn kan bli bevart og husket til evig tid fra 
generasjon til generasjon. 
 
109:72 Kom ihu hele din kirke, O Herre, med alle deres familier og alle deres nære slektninger, med alle 
deres syke og lidende, med alle jordens fattige og saktmodige, så det rike du har opprettet, men ikke med 
hender, kan bli et stort fjell og fylle hele jorden, 
 
109:73 så din kirke kan komme ut av villmarkens mørke og skinne, skjønn som månen, klar som solen 
og fryktelig som en hær med bannere, 
 
109:74 og være prydet som en brud på den dag da du skal trekke himmelens slør til side og få fjellene til 
å senkes for ditt åsyn og dalene til å heves og de ujevne steder til å jevnes, så jorden kan fylles med din 
herlighet, 
 
109:75 så vi, når basunen skal lyde for de døde, kan bli tatt opp i skyen for å møte deg, så vi alltid kan 
være hos Herren, 
 
109:76 så våre klær kan være rene og vi kan bli iført rettferdighetens kapper, med palmer i våre hender 
og herlighetens kroner på våre hoder, og høste evig glede for alle våre lidelser. 
 
109:77 O Herre, Allmektige Gud, hør oss i disse våre bønner og svar oss fra himmelen, din hellige bolig, 
hvor du sitter på din trone med herlighet, herredømme, heder, velde, rettferdighet, sannhet, 
barmhjertighet, makt, majestet, dom og en uendelig fylde fra all evighet til all evighet. 
 
109:78 O hør, O hør, O hør oss, O Herre, og besvar disse bønner og godta innvielsen til deg av dette 
hus som er våre henders gjerning og som vi har bygget til ditt navn, 
 
109:79 og også denne kirke så du kan gi den ditt navn.  Og hjelp oss ved din Ånds kraft, så vi kan blande 
våre røster med de klare, skinnende serafer som omgir din trone, og synge med jubel og hyllest:  
Hosianna til Gud og Lammet! 
 
109:80 Og la disse dine salvede bli ikledd frelse og dine hellige rope høyt av glede.  Amen og amen. 
 

Kapittel 110 
 
Et syn gitt til profeten Joseph Srnith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland, Ohio, den 3. april 1836 
(History of the Church 2:435-436).  Foranledningen var et møte på sabbatsdagen.  Profeten innleder sin 
opptegnelse av åpenbaringene med disse ord:  "Om ettermiddagen bisto jeg de andre presidentene med 
å dele ut Herrens nadverd til menigheten, og vi mottok den fra De tolv, hvis privilegium det var å forrette 



ved nadverdsbordet denne dagen.  Etter å ha utført denne handling for mine brødre, gikk jeg tilbake til 
forhøyningen, hvor forhengene var senket helt ned, og sammen med Oliver Cowdery knelte jeg ned i 
høytidelig og stille bønn.  Da vi reiste oss etter bønnen, ble følgende syn vist oss begge" (History of the 
Church 2:435). 
 
110:1 Sløret ble tatt bort fra våre sinn, og vår forstands øyne ble åpnet. 
 
110:2 Vi så Herren stående på forhøyningens brystvern, foran oss, og under hans føtter var en 
brolegning med rent gull i farve som rav. 
 
110:3 Hans øyne var som en ildslue, håret på hans hode var hvitt som nyfallen sne, hans åsyn skinte 
klarere enn solen, og hans stemme var som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jehovahs røst som sa: 
 
110:4 Jeg er den første og den siste, jeg er han som lever, jeg er han som ble slått ihjel, jeg er deres 
talsmann hos Faderen. 
 
110:5 Se, deres synder er dere tilgitt, dere er rene for meg, derfor, løft deres hoder og fryd dere. 
 
110:6 La deres brødres hjerter fryde seg, og la hele mitt folks hjerter fryde seg, de som med sin styrke 
har bygget dette hus til mitt navn. 
 
110:7 For se, jeg har godtatt dette hus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk 
i barmhjertighet i dette hus. 
 
110:8 Ja, jeg vil vise meg for mine tjenere og tale til dem med min egen røst hvis mitt folk vil holde mine 
bud og ikke besmitter dette hellige hus. 
 
110:9 Tusener, ja, tituseners hjerter skal storlig fryde seg på grunn av de velsignelser som skal utøses 
og den begavelse mine tjenere har mottatt i dette hus. 
 
110:10 Og ryktet om dette hus skal nå ut til fremmede land, og dette er begynnelsen til den velsignelse 
som skal bli utøst over mitt folks hoder.  Slik er det.  Amen. 
 
110:11 Etter at dette syn var slutt, ble himlene åpnet for oss igjen, og Moses viste seg for oss og overga 
oss nøklene til Israels innsamling fra jordens fire hjørner og til å føre de ti stammer fra landet i nord. 
 
110:12 Etter dette viste Elias seg og overga Abrahams evangelieutdeling og sa at i oss og vår ætt skulle 
alle generasjoner etter oss bli velsignet. 
 
110:13 Etter at dette syn var slutt, ble et annet stort og herlig syn brått vist oss, for profeten Elijah, som 
ble tatt opp til himmelen uten å smake døden, sto foran oss og sa: 
 
110:14 Se, tiden er nå her som ble uttalt ved Malakias munn da han vitnet om at han (Elijah) skulle bli 
sendt før Herrens store og forferdelige dag kommer -- 
 
110:15 for å vende fedrenes hjerter til barna og barna til fedrene, for at ikke hele jorden skulle bli slått 
med en forbannelse - 
 
110:16 derfor er nøklene til denne evangelieutdeling overgitt i deres hender, og ved dette kan dere vite at 
Herrens store og forferdelige dag er nær, ja, for døren. 
 

Kapittel 111 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of 
the Church 2:465-466).  På dette tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av sitt 
arbeide i Kirkens tjeneste.  Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste 



profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne 
påstanden, samtidig som de forkynte evangeliet.  Brødrene ordnet flere av Kirkens anliggender og 
forkynte også noe.  Da det ble tydelig at de ikke ville få tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland.  
Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd. 
 
111:1 Jeg, Herren deres Gud, ser ikke med mishag på dere fordi dere har foretatt denne reisen, til tross 
for deres dårsKapittel 
 
111:2 Jeg har store skatter til dere i denne by som vil være til gavn for Sion og mange mennesker i 
denne by, som jeg ved deres medvirkning vil samle og ta ut når tiden er inne, og som vil være til Sions 
gavn. 
 
111:3 Derfor er det viktig at dere blir kjent med mennesker i denne by ettersom dere blir ledet, og slik 
det skal tilkjennegis for dere. 
 
111:4 Og det skal skje at når tiden er inne, vil jeg gi denne by i deres hender, og dere skal ha så stor 
makt over den at de ikke skal oppdage deres hemmeligheter, og dens rikdom av gull og sølv skal bli 
deres. 
 
111:5 Vær ikke bekymret for deres gjeld, for jeg vil gi dere evne til å betale den. 
 
111:6 Vær ikke bekymret for Sion, for jeg vil vise henne barmhjertighet. 
 
111:7 Bli på dette sted og i områdene rundt omkring. 
 
111:8 Og det sted hvor jeg hovedsakelig vil dere skal være, skal bli tilkjennegitt for dere ved min Ånds 
kraft og fred som skal strømme til dere. 
 
111:9 Dette sted kan dere få ved å leie.  Og søk flittig etter denne bys første innbyggere og 
grunnleggere, 
 
111:10 for det er mer enn en skatt til dere i denne by. 
 
111:11 Vær derfor kloke som slanger, men likevel uten synd, og jeg vil ordne alt til deres beste etter 
hvert som dere er istand til å ta imot det.  Amen. 
 

Kapittel 112 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i Kirtland, Ohio, den 23. juli 1837 
(History of the Church 2:499-501).  Denne åpenbaringen inneholder Herrens ord til Thomas B. Marsh om 
Lammets tolv apostler.  Profeten skriver at denne åpenbaringen ble mottatt på den dag da evangeliet 
første gang ble forkynt i England.  Thomas B. Marsh var dengang president for De tolv apostlers quorum. 
 
112:1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Thomas:  Jeg har hørt dine bønner, og dine almisser 
har steget opp for meg til påminnelse om disse dine brødre som ble utvalgt til å bære vitnesbyrd om mitt 
navn og bringe det ut til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk og ordinert av mine tjeneres hånd. 
 
112:2 Sannelig sier jeg deg, det har vært noen få ting i ditt hjerte og med deg, som jeg, Herren, ikke 
hadde velbehag i. 
 
112:3 Ikke desto mindre, i den grad du har fornedret deg selv, skal du bli opphøyet, derfor:  alle dine 
synder er deg tilgitt. 
 
112:4 La ditt hjerte være ved godt mot for mitt åsyn, og du skal bære vitnesbyrd om mitt navn, ikke bare 
for hedningefolkene, men også for jødene, og du skal sende mitt ord ut til jordens ender. 
 



112:5 Strev du derfor morgen etter morgen, dag etter dag, og la din advarsels røst gå ut, og når natten 
kommer, la ikke jordens innbyggere slumre på grunn av din tale. 
 
112:6 La din bolig bli kjent i Sion, og flytt ikke ditt hus, for jeg, Herren, har et stort arbeide du skal utføre 
ved å gjøre mitt navn kjent blant menneskenes barn. 
 
112:7 Bind derfor omkring dine lender for arbeidet.  Sett også sko på dine føtter, for du er utvalgt, og din 
sti går blant fjellene og blant mange nasjoner. 
 
112:8 Og ved ditt ord skal mange høyreiste bli ydmyket, og ved ditt ord skal mange ringe bli opphøyet. 
 
112:9 Din røst skal være en irettesettelse for overtrederen, og ved din irettesettelse skal baktalerens 
tunge slutte med å tale svik. 
 
112:10 Vær du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner. 
 
112:11 Jeg kjenner ditt hjerte og har hørt dine bønner angående dine brødre.  La ikke din kjærlighet 
være større for dem enn for mange andre, men la din kjærlighet til dem være som til deg selv, og la din 
kjærlighet gå ut til alle mennesker og til alle som elsker mitt navn. 
 
112:12 Og be for dine brødre, De tolv.  Forman dem strengt for mitt navns skyld, tal dem til rette for alle 
deres synder, og vær dere trofaste mot meg for mitt navns skyld. 
 
112:13 Og etter deres fristelser og mange trengsler, se, da vil jeg, Herren, lete etter dem, og hvis de ikke 
forherder sine hjerter og ikke er hårdnakket mot meg, skal de komme til omvendelse og jeg vil helbrede 
dem. 
 
112:14 Nå sier jeg til deg, og det jeg sier til deg, sier jeg til alle De tolv:  Stå opp og bind omkring deres 
lender, ta deres kors opp, følg meg og fø mine får. 
 
112:15 Opphøy ikke dere selv, sett dere ikke opp mot min tjener Joseph, for sannelig sier jeg dere, jeg er 
med ham og min hånd skal være over ham, og de nøkler som jeg har gitt til ham og også til dere, skal 
ikke bli tatt fra ham før jeg kommer. 
 
112:16 Sannelig sier jeg deg min tjener Thomas, du er mannen jeg har utvalgt til å ha nøklene til mitt rike 
for De tolv ute blant alle nasjoner -- 
 
112:17 så du kan være min tjener til å låse opp rikets dør på alle steder hvor min tjener Joseph og min 
tjener Sidney og min tjener Hyrum ikke kan komme, 
 
112:18 for på dem har jeg en kort tid lagt ansvaret for alle menighetene. 
 
112:19 Derfor, hvor som helst de sender dere, skal dere dra, og jeg vil være med dere, og hvor som helst 
dere forkynner mitt navn, skal en vid dør bli åpnet for dere, så de kan motta mitt ord. 
 
112:20 Den som mottar mitt ord, mottar meg, og den som mottar meg, mottar dem, Det første 
presidentskap, som jeg har sendt og som jeg for mitt navns skyld har satt til å være rådgivere for dere. 
 
112:21 Og videre sier jeg dere at hvem som helst dere sender i mitt navn ved deres brødre, De tolvs 
røst, som er tilbørlig anbefalt og bemyndiget av dere, skal ha kraft til å åpne mitt rikes dør for enhver 
nasjon hvor som helst dere sender dem, 
 
112:22 i den grad de ydmyker seg for meg og forblir i mitt ord og lytter til min Ånds røst. 
 
112:23 Sannelig, sannelig sier jeg dere, mørke dekker jorden og et tett mørke menneskenes sinn, og alt 
kjød er blitt fordervet for mitt åsyn. 



 
112:24 Se, hevn kommer hastig over jordens innbyggere, en vredens dag, en oppbrenningens dag, en 
dag med ødeleggelse, med gråt, med sorg og med klage, og som en hvirvelvind skal den komme over 
hele jordens overflate, sier Herren. 
 
112:25 Og med mitt hus skal den begynne, og fra mitt hus skal den gå ut, sier Herren, 
 
112:26 først blant dem av dere, sier Herren, som har hevdet å kjenne mitt navn og ikke har kjent meg, og 
har spottet meg i mitt hus midte, sier Herren. 
 
112:27 Derfor, se til at dere ikke bekymrer dere for min kirkes anliggender på dette sted, sier Herren. 
 
112:28 Men rens deres hjerter for meg, og gå så ut i all verden og forkynn mitt evangelium for enhver 
skapning som ikke har mottatt det, 
 
112:29 og den som tror og blir døpt, skal bli frelst, og den som ikke tror og ikke blir døpt, skal bli fordømt. 
 
112:30 For til dere, De tolv, og til dem, Det første presidentskap, som sammen med dere er utpekt til å 
være deres rådgivere og deres ledere, er dette prestedømmes myndighet gitt i de siste dager og for siste 
gang i det som er evangelieutdelingen i tidenes fylde. 
 
112:31 Og denne myndighet har dere sammen med alle dem som på noe tidspunkt fra skapelsens 
begynnelse, har mottatt en evangelieutdeling, 
 
112:32 for sannelig sier jeg dere, nøklene til den evangelieutdeling som dere har mottatt, har kommet 
ned fra fedrene, og er til slutt blitt sendt ned fra himmelen til dere. 
 
112:33 Sannelig sier jeg dere, se, hvor stort er ikke deres kall.  Rens deres hjerter og deres klær for at 
ikke denne generasjons blod skal bli krevet av deres hender. 
 
112:34 Vær trofaste til jeg kommer, for jeg kommer hastig, og min lønn er med meg for å gjengjelde 
enhver etter hans gjerninger.  Jeg er Alfa og Omega.  Amen. 
 

Kapittel 113 
 
Svar på bestemte spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten Joseph Smith i mars 1838 (History 
of the Church 3:9-10). 
 
113:1 Hvem er lsais stubb som er omtalt i Jesaja kapittel 11, vers 1, 2, 3, 4 og 5? 
 
113:2 Sannelig, så sier Herren:  Det er Kristus. 
 
113:3 Hva er den kvist som omtales i første vers av Jesaja kapittel 11 og som skulle komme fra Isais 
stubb? 
 
113:4 Se, så sier Herren:  Det er en tjener i Kristi hender som delvis er en etterkommer av Isai så vel 
som av Efraim eller av Josefs hus og til hvem det er gitt stor kraft. 
 
113:5 Hva er Isais rotskudd som er omtalt i kapittel 11 vers 10? 
 
113:6 Se, så sier Herren:  Det er en etterkommer av Isai så vel som av Josef og som prestedømmet og 
rikets nøkler rettmessig tilhører -- som et banner for innsamlingen av mitt folk i de siste dager. 
 
113:7 Spørsmål av Elias Higbee:  Hva betyr befalingen i Jesaja kapittel 52 vers 1 hvor det står:  Kle deg 
i din styrke, Sion, og hvilket folk siktet Jesaja til? 
 



113:8 Han siktet til dem som Gud skulle kalle i de siste dager som skulle ha prestedømmets kraft til å 
bringe Sion tilbake og forløse Israel.  Å kle seg i sin styrke betyr å ikle seg prestedømmets myndighet 
som hun, Sion, ved sin herkomst har rett til og at hun også får tilbake den kraft hun hadde mistet. 
 
113:9 Hvordan skal vi forstå vers 2 -- at Sion skal frigjøre seg fra båndene om sin hals? 
 
113:10 Vi skal forstå at levningene som er adspredt, formanes til å vende tilbake til Herren som de har 
falt fra, og hvis de gjør dette, lover Herren at han vil tale til dem eller gi dem åpenbaring, se vers 6, 7 og 
8.  Båndene om hennes hals er Guds forbannelser over henne eller over levningene av Israel i deres 
adspredte tilstand blant hedningefolkene. 
 

Kapittel 114 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the 
Church 3:23). 
 
114:1 Sannelig, så sier Herren:  Det er visdom i at min tjener David W. Patten ordner alle sine 
forretningsanliggender snarest mulig og selger sin varebeholdning, så han kan utføre en misjon for meg 
neste vår sammen med andre -- tolv i alt, ham selv medregnet -- for å vitne om mitt navn og gi det glade 
budskap til hele verden. 
 
114:2 For sannelig, så sier Herren, at hvis det finnes noen blant dere som fornekter mitt navn, skal 
andre bli satt i deres sted og overta deres embede.  Amen. 
 

Kapittel 115 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir 
Guds vilje når det gjelder å bygge opp dette sted og bygge Herrens hus (History of the Church 3:23-25).  
Denne åpenbaringen er rettet til Kirkens presiderende embedsmenn. 
 
115:1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Joseph Smith jr. og også til min tjener Sidney Rigdon 
og også til min tjener Hyrum Smith, og til dine nåværende rådgivere og til dem som senere skal utpekes, 
 
115:2 og også til deg min tjener Edward Partridge og til dine rådgivere, 
 
115:3 og også til mine trofaste tjenere som tilhører høyrådet i min kirke i Sion, for slik skal det kalles, og 
til alle eldster og medlemmer i min kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er spredt rundt 
omkring i hele verden, 
 
115:4 for slik skal min kirke kalles i de siste dager, ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
 
115:5 Sannelig sier jeg til dere alle:  Stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for 
nasjonene, 
 
115:6 og at innsamlingen til Sions land og til hennes staver, kan tjene som et forsvar og en tilflukt fra 
stormen og fra vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden. 
 
115:7 La byen Far West være et hellig og innviet landområde for meg, og den skal kalles høyhellig, for 
den grunn dere står på, er hellig. 
 
115:8 Derfor befaler jeg dere å bygge et hus til meg hvor mine hellige kan komme sammen for å tilbe 
meg. 
 
115:9 Og la begynnelsen til dette arbeidet og grunnvollen og et forberedende arbeide bli gjort til 
sommeren. 
 



115:10 Og la arbeidet begynne den fjerde dag i førstkommende juli, og fra den tid av skal mitt folk 
arbeide flittig for å bygge et hus til mitt navn. 
 
115:11 Og om ett år fra i dag la dem gjenoppta arbeidet med å legge grunnvollen til mitt hus. 
 
115:12 Og fra den tid av la dem arbeide flittig til det er ferdig, fra hjørnestenen til taket, inntil det ikke 
gjenstår noe som ikke er fullført. 
 
115:13 Sannelig sier jeg dere, la ikke min tjener Joseph, ei heller min tjener Sidney, ei heller min tjener 
Hyrum, igjen sette seg i gjeld for å bygge et hus til mitt navn, 
 
115:14 men la et hus bygges til mitt navn i henhold til det mønster som jeg skal vise dem. 
 
115:15 Og hvis mitt folk ikke bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, 
vil jeg ikke ta imot det fra deres hånd. 
 
115:16 Men hvis mitt folk bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, ja, 
min tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg ta imot det fra mitt folks hånd. 
 
115:17 Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at byen Far West raskt skal bygges opp ved at 
mine hellige samles der, 
 
115:18 og at også andre steder blir utpekt til staver i områdene rundt omkring etter hvert som de fra tid til 
annen blir åpenbart for min tjener Joseph. 
 
115:19 For se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggjøre ham for folket, for til ham har jeg gitt nøklene 
til dette rike og denne virksomhet.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 116 
 
Åpenbaring gitt den 19. mai 1838 til profeten Joseph Smith i nærheten av Wights ferjested på et sted som 
ble kalt Spring Hill, Daviess fylke, Missouri (History of the Church 3:35). 
 
116:1 Spring Hill kalles av Herren Adam-ondi-Ahman fordi, sa han, det er stedet hvor Adam skal 
komme for å gjeste sitt folk eller hvor Den gamle av dage skal sitte, som profeten Daniel har talt om. 
 

Kapittel 117 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 angående 
øyeblikkelige plikter for William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger (History of the Church 3:45-
46). 
 
117:1 Sannelig, så sier Herren til min tjener William Marks og også til min tjener Newel K. Whitney:  La 
dem omgående avslutte sine forretningsanliggender og reise fra Kirtland før jeg, Herren, igjen lar det falle 
sne på marken. 
 
117:2 La dem våkne og stå opp og komme frem og ikke vente, for jeg, Herren, befaler det. 
 
117:3 Derfor, hvis de venter, skal det ikke gå dem vel. 
 
117:4 La dem omvende seg for meg fra alle sine synder og fra alle sine begjærlige ønsker, sier Herren, 
for hva betyr eiendom for meg?  sier Herren. 
 
117:5 La Kirtlands eiendommer bli omsatt for å betale gjeld, sier Herren.  La dem fare, sier Herren, og 
det som måtte bli igjen, kan dere selv beholde, sier Herren. 
 



117:6 For eier jeg ikke himmelens fugler og også havets fisker og fjellenes dyr?  Har jeg ikke skapt 
jorden?  Holder jeg ikke alle nasjoners hærstyrkers skjebne i mine hender? 
 
117:7 Derfor, kan jeg ikke få de ufruktbare steder til å skyte knopper og til å blomstre og til å frembringe 
grøde i overflod?  sier Herren. 
 
117:8 Er det ikke tilstrekkelig plass på fjellene i Adam-ondi-ondi-Ahman og på slettene Olaha Shinehah 
eller det landområde hvor Adam bodde, så dere skulle begjære det som bare er en dråpe og forsømme 
det som veier tyngre? 
 
117:9 Derfor, kom hit opp til mitt folks land, ja, til Sion. 
 
117:10 La min tjener William Marks være trofast over lite, og han skal råde over meget, la ham presidere 
midt iblant mitt folk i byen Far West, og la ham velsignes med mitt folks velsignelser. 
 
117:11 La min tjener, Newel K. Whitney, skamme seg over nikolaittenes gruppe og over alle deres 
hemmelige avskyeligheter og over sin sjels smålighet overfor meg, sier Herren, og komme opp til 
landområdet Adam-ondi-Ahman og være en biskop for mitt folk, sier Herren, ikke i navnet, men i gavnet, 
sier Herren. 
 
117:12 Og videre sier jeg dere, jeg husker min tjener Oliver Granger, se, sannelig sier jeg til ham at hans 
navn skal holdes i hellig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid, sier Herren. 
 
117:13 Derfor, la ham kjempe iherdig for å befri Det første presidentskap i min kirke, sier Herren, og når 
han faller, skal han reise seg igjen, for hans offer skal være mer hellig for meg enn hans timelige 
fremgang, sier Herren. 
 
117:14 Derfor, la ham straks komme hit opp til Sions land, og når tiden er inne, skal han være en 
handelsmann i mitt navn, sier Herren, til gavn for mitt folk. 
 
117:15 Derfor, la ingen forakte min tjener, Oliver Granger, men la mitt folks velsignelser hvile over ham 
evindelig og alltid. 
 
117:16 Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine tjenere i Kirtland huske Herren sin Gud, og mitt hus 
også, å holde og bevare det hellig og kaste pengevekslerne ut i min egen beleilige tid, sier Herren.  Slik 
er det.  Amen. 
 

Kapittel 118 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på 
bønnen:  "Vis oss din vilje, O Herre, angående De tolv" (History of the Church 3:46). 
 
118:1 Sannelig, så sier Herren:  La det straks avholdes en konferanse, la De tolv organiseres, og la 
menn utpekes for å innta plassene etter dem som har falt fra. 
 
118:2 La min tjener Thomas bli en tid i Sions land for å utgi mitt ord. 
 
118:3 La de øvrige fra denne stund fortsette å forkynne, og hvis de gjør dette i hjertets ydmykhet, i 
saktmodighet, i mildhet og langmodighet, gir jeg, Herren, dem et løfte at jeg vil ta hånd om deres familier, 
og en vid dør skal fra nå av åpnes for dem. 
 
118:4 Og la dem neste vår reise over de store vann og der forkynne mitt evangelium, ja, i dets fylde, og 
bære vitnesbyrd om mitt navn. 
 
118:5 La dem ta farvel med mine hellige i byen Far West den 26. april neste år, på den tomt hvor mitt 
hus skal bygges, sier Herren. 



 
118:6 La min tjener John Taylor og også min tjener John E. Page og også min tjener Wilford Woodruff 
og også min tjener Willard Richards, utpekes til å fylle plassene etter dem som har falt fra og bli offisielt 
underrettet om sin utnevnelse. 
 

Kapittel 119 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på hans 
bønn:  "O Herre, vis dine tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende" (History of 
the Church 3:44).  Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirken før denne 
åpenbaringen ble mottatt.  Uttrykket tiende i den bønn som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer 
(64:23; 85:3; 97:11), omfattet ikke bare en tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag til Kirkens fond.  
Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og forvaltning av eiendom, som medlemmene 
(hovedsakelig de ledende eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig.  Men fordi mange ikke 
holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga i stedet tiendeloven til hele Kirken.  Profeten 
spurte Herren hvor stor del av deres eiendom han forlangte til hellige formål.  Svaret kom i denne 
åpenbaringen. 
 
119:1 Sannelig, så sier Herren, jeg fordrer at all deres oveflødige eiendom skal overlates til min kirkes 
biskop i Sion, 
 
119:2 for å bygge mitt hus og legge grunnvollen til Sion og prestedømmet, og for å betale gjelden til min 
kirkes presidentsKapittel 
 
119:3 Og dette skal være begynnelsen til mitt folks tiende. 
 
119:4 Og deretter skal de som på denne måten har betalt tiende, hvert år innbetale en tiendedel av hele 
sin årlige innkomst.  Og dette skal være en fastsatt lov for dem for evig, for mitt hellige prestedømme, sier 
Herren. 
 
119:5 Sannelig sier jeg dere, det skal skje at alle som samles i Sions land, skal overlate sin overflødige 
eiendom som tiende og skal etterleve denne lov, ellers skal de ikke finnes verdige til å være blant dere. 
 
119:6 Og jeg sier dere, hvis mitt folk ikke etterlever denne lov og holder den hellig og ved denne lov 
helliggjør Sions land for meg, så mine lover og bud kan overholdes der så det kan være høyhellig, se, 
sannelig sier jeg dere, det skal ikke være et Sions land for dere. 
 
119:7 Og dette skal være et mønster for alle Sions staver.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 120 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838.  Den forklarer 
disponeringen av midler innlevert som tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119 (History of 
the Church 3:44). 
 
120:1 Sannelig, så sier Herren, tiden er nå kommet da den skal disponeres av et råd som består av Det 
første presidentskap i min kirke, av biskopen og hans råd, og av mitt høyråd, og ved min egen røst til 
dem, sier Herren.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 121 
 
Bønn og profetier datert den 20. mars 1839, skrevet av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i 
Liberty, Missouri (History of the Church 3:289-300).  Profeten og flere av hans medarbeidere hadde sittet 
måneder i fengsel.  Deres søknader og henvendelser til ledende embedsmenn og til domstolen hadde 
ikke gitt noe resultat. 
 



121:1 O Gud, hvor er du?  Og hvor er den tronhimmel som dekker ditt skjulested? 
 
121:2 Hvor lenge skal din hånd holdes tilbake og ditt øye, ja, ditt rene øye, skue fra de evige himler ned 
på ditt folks og dine tjeneres urett og ditt øre gjennomtrenges av deres rop? 
 
121:3 Ja, O Herre, hvor lenge skal de lide denne urett og lovløse undertrykkelse før ditt hjerte 
bløtgjøres for dem, og ditt indre røres av medlidenhet med dem? 
 
121:4 O Herre, Allmektige Gud, skaper av himmel og jord, vannene og alt som i dem er, som 
kontrollerer og underlegger deg djevelen og Sheols mørke og mørklagte herredømme -- rekk ut din hånd, 
la ditt øye gjennomtrenge, la din tronhimmel bli løftet opp og ditt skjulested ikke mer være tildekket, la ditt 
øre vendes til oss, la ditt hjerte bløtgjøres og ditt indre røres av medlidenhet med oss. 
 
121:5 La din vrede bli opptent mot våre fiender -- og i ditt hjertes vrede, hevn med ditt sverd den urett vi 
har lidd. 
 
121:6 Kom dine lidende hellige ihu, O vår Gud, og dine tjenere vil fryde seg i ditt navn for evig. 
 
121:7 Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk, 
 
121:8 og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle 
dine fiender. 
 
121:9 Dine venner står deg bi, og de skal igjen hilse deg med et varmt hjerte og en vennlig hånd. 
 
121:10 Du er ennå ikke som Job, dine venner strider ikke mot deg, ei heller beskylder de deg for å være i 
overtredelse som de gjorde med Job. 
 
121:11 Og de som beskylder deg for å være i overtredelse, skal se sitt håp briste, og deres forhåpninger 
skal smelte som rimfrosten for den oppadgående sols brennende stråler, 
 
121:12 og Gud har også løftet sin hånd og sitt segl for å forandre tidene og årstidene og for å forblinde 
deres sinn så de ikke kan forstå hans vidunderlige gjerninger, så han kan prøve dem også og fange dem i 
deres egen list, 
 
121:13 også fordi deres hjerter er fordervet og de ting de er villige til å bringe over andre og elsker å la 
andre lide for, i fullt mål kan komme over dem selv, 
 
121:14 så de også kan bli skuffet og se sitt håp briste, 
 
121:15 og om ikke mange år fra nå av skal de og deres etterkommere bli feiet bort under himmelen, sier 
Gud, så ikke en av dem blir tilbake for å stå ved muren. 
 
121:16 Forbannet er alle de som løfter hælen mot mine salvede, sier Herren, og roper at de har syndet 
når de ikke har syndet for mitt åsyn, sier Herren, men har gjort det som var riktig i mine øyne og som jeg 
befalte dem. 
 
121:17 Men de som roper overtredelse, gjør det fordi de er syndens tjenere og selv er ulydighetens barn. 
 
121:18 Og de som sverger falsk mot mine tjenere for å kunne føre dem i trelldom og død, 
 
121:19 ve over dem, fordi de har forført mine små, skal de avskjæres fra ordinansene i mitt hus. 
 
121:20 Deres kurv skal ikke bli full, deres hus og deres lader skal forgå, og selv skal de bli foraktet av 
dem som smigret dem. 
 



121:21 De skal ikke ha rett til prestedømmet, ei heller deres etterkommere etter dem fra generasjon til 
generasjon. 
 
121:22 Det hadde vært bedre for dem om en kvernsten ble hengt om deres hals og de ble druknet i 
havets dyp. 
 
121:23 Ve alle dem som forulemper mitt folk, og fordriver og myrder og vitner mot dem, sier 
Hærskarenes Herre, en generasjon av ormeyngel skal ikke unnslippe helvetes fordømmelse. 
 
121:24 Se, mine øyne ser og kjenner alle deres gjerninger, og når tiden er inne, har jeg en hastig dom 
rede for dem alle. 
 
121:25 For det er en tid fastsatt for ethvert menneske ifølge dets gjerninger. 
 
121:26 Gud skal ved sin Hellige Ånd -- ja, ved Den Hellige Ånds usigelige gave -- gi dere kunnskap som 
fra verden ble til, ikke er blitt åpenbart før nå, 
 
121:27 hvilket våre forfedre lengselsfullt ventet skulle åpenbares i de siste tider, som englene henledet 
deres tanker på, og som, for deres herlighets fylde, ble holdt tilbake 
 
121:28 til en kommende tid da ikke noe skal holdes tilbake, om det er en Gud eller mange guder, skal de 
åpenbares. 
 
121:29 Alle troner og herredømmer, fyrstedømmer og makter skal åpenbares og overdras til alle som har 
holdt tappert ut i Jesu Kristi evangelium, 
 
121:30 og også om det er fastsatt grenser for himlene, eller for vannene, eller for det tørre land eller for 
solen, månen eller stjernene - 
 
121:31 alle deres omdreiningstider, alle fastsatte dager, måneder og år, og alle dagene av deres dager, 
måneder og år, og all deres glans, alle deres lover og fastsatte tider skal bli åpenbart i 
evangelieutdelingen i tidenes fyldes dager -- 
 
121:32 ifølge det som ble fastsatt i rådet til den evige Gud over alle andre guder før denne verden ble til, 
og som skulle holdes tilbake inntil den er fullendt og tilendebragt når alle skal gå inn til hans evige 
nærvær og til hans udødelige hvile. 
 
121:33 Hvor lenge kan rennende vann forbli urent?  Hvilken makt kan stanse himlene?  Like gjerne 
kunne mennesket rekke ut sin svake arm for å stanse elven Missouri i dens fastsatte løp eller vende 
strømmen i motsatt retning, som å forsøke å hindre Den Allmektige i å utøse kunnskap fra himmelen over 
de siste-dagers-helliges hoder. 
 
121:34 Se, mange er kalt, men få er utvalgt.  Og hvorfor er de ikke utvalgt? 
 
121:35 Fordi deres hjerter begjærer de ting som hører denne verden til og trakter etter menneskers ære 
så de ikke lærer denne ene lekse -- 
 
121:36 at prestedømmets rettigheter er uadskillelig forbundet med himmelens krefter, og at himmelens 
krefter hverken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. 
 
121:37 At de kan overdras til oss, er riktig, men når vi forsøker å skjule våre synder eller å tilfredsstille 
vår stolthet, vår forfengelige ærgjerrighet eller utøve kontroll, herredømme eller tvang over menneskenes 
barns sjeler i noen som helst grad av urettferdighet, se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens Ånd 
bedrøves, og når den trekker seg tilbake, amen til den manns prestedømme eller myndighet. 
 



121:38 Se, før han aner det, er han overlatt til seg selv, til å stampe mot brodden, til å forfølge de hellige 
og til å kjempe mot Gud. 
 
121:39 Av sørgelig erfaring har vi lært at det er nesten alle menneskers natur og tilbøyelighet -- så snart 
de får det de betrakter som litt myndighet, begynner de straks å utøve urettferdig herredømme. 
 
121:40 Derfor, mange er kalt, men få er utvalgt. 
 
121:41 Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømmet -- uten ved overtalelse, 
ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet, 
 
121:42 ved vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og uten svik. 
 
121:43 Irettesett i tide, klart og tydelig når Den Hellige Ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet 
mot den som du har irettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende, 
 
121:44 så han kan vite at din trofasthet er sterkere enn dødens bånd. 
 
121:45 La også ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker og til troens hus, og la alltid dine 
tanker være prydet med dyd, da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets 
lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg. 
 
121:46 Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager og ditt septer, et rettferdighetens og sannhetens 
uforanderlige septer, og ditt herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten at det skal 
utøves noen tvang, skal det strømme til deg evindelig og alltid. 
 

Kapittel 122 
 
Herrens ord til profeten Joseph Smith i mars 1839 mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of 
the Church 3:300-301). 
 
122:1 Jordens ender skal spørre etter ditt navn, og dårer skal spotte deg, og helvete skal rase mot deg, 
 
122:2 mens de rene av hjertet og de vise og de edle og de dydige stadig skal søke råd og myndighet og 
velsignelser fra din hånd. 
 
122:3 Og ditt folk skal aldri vende seg mot deg ved forræderes vitneprov. 
 
122:4 Og selv om deres innflytelse skal bringe deg i vanskeligheter og bak lås og slå, skal du holdes i 
ære, og om ganske kort tid skal din røst på grunn av din rettferdighet være mer fryktinngytende blant dine 
fiender enn en rasende løve, og din Gud skal stå ved din side evindelig og alltid. 
 
122:5 Om du må gjennomgå trengsler, om du er i fare blant falske brødre, om du er i fare blant røvere, 
om du er i fare på land eller hav, 
 
122:6 om du anklages og utsettes for alle slags falske beskyldninger, om dine fiender overfaller deg, om 
de river deg bort fra din far og mor og brødre og søstre, og om dine fiender med løftet sverd river deg bort 
fra din hustrus skjød og bort fra dine barn, og din eldste sønn som bare er seks år gammel, klynger seg til 
deg og sier:  Min far, min far, hvorfor kan du ikke bli hos oss?  O, min far, hva kommer disse menn til å 
gjøre med deg?  Og om han så ved sverdet blir skjøvet bort fra deg og du blir kastet i fengsel og dine 
fiender flokker seg rundt deg som ulver etter lammets blod, 
 
122:7 og om du skulle bli kastet i fangehullet eller falle i morderes hender og det felles dødsdom over 
deg, om du kastes i dypet, om frådende bølger slår imot deg, om heftige stormer blir din fiende, om 
himlene formørkes og alle elementer går sammen om å sperre veien, ja, fremfor alt om helvetes kjever 



åpner seg på vidt gap for å sluke deg, så vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være 
til ditt gode. 
 
122:8 Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette.  Er du større enn ham? 
 
122:9 Derfor, hold stø kurs, og prestedømmet skal forbli hos deg, for deres grenser er trukket opp, dem 
kan de ikke krysse.  Dine dager er talte, og dine år skal ikke bli avkortet, derfor, frykt ikke for hva 
mennesket kan gjøre, for Gud skal være med deg evindelig og alltid. 
 

Kapittel 123 
 
De helliges plikt rned hensyn til sine forfølgere forklart av profeten Joseph Smith mens han satt fengslet i 
Liberty, Missouri i mars 1839 (History of the Church 3:302-303). 
 
123:1 Og videre vil vi be dere overveie om det ikke ville være hensiktsmessig for alle de hellige å samle 
opplysninger om alle faktiske forhold og om de lidelser og overgrep folk i denne delstaten har utsatt dem 
for, 
 
123:2 og også om all eiendom og i hvilket omfang de har lidd overlast, både når det gjelder anseelse, 
legemsbeskadigelse og skader på fast eiendom, 
 
123:3 og også navnene på alle personer som har hatt en hånd med i deres undertrykkelse så langt det 
er mulig å oppspore og få tak i dem. 
 
123:4 Og kanskje kan det bli nedsatt en komite for å granske disse ting, og innhente uttalelser og 
erklæringer avgitt under ed, og dessuten samle inn ærekrenkende skrifter som er i omløp, 
 
123:5 og alt som finnes i tidsskrifter og oppslagsverk, og alle ærekrenkende historier som er eller vil bli 
utgitt, og av hvem, og legge frem hele kjeden av djevelsk skurkaktighet og de ondsinnede og morderiske 
overgrep som dette folk har vært utsatt for, 
 
123:6 så vi ikke bare kan offentliggjøre det for hele verden, men også legge det frem for statsledere i all 
dets mørke og djevelske fremtoning som et siste krav pålagt oss av vår himmelske Fader, før vi fullt og 
helt kan gjøre krav på det løfte som skal kalle ham frem fra hans skjulested, og også for at hele nasjonen 
kan være uten unnskyldning før han sender ut sin mektige arms kraft. 
 
123:7 Det er en ugjenkallelig plikt vi skylder Gud og engler som vi skal stilles ved siden av, og også oss 
selv, våre hustruer og barn som er blitt nedbøyet i sorg, bedrøvelse og bekymring under myrderiets, 
tyranniets og undertrykkelsens mest fordømmende hånd, støttet, tilskyndet, oppholdt og under påvirkning 
av den ånd som så sterkt har befestet fedrenes trosbekjennelser, fedre som har arvet løgner, i barnas 
hjerter og har fylt verden med forvirring og har vokset seg sterkere og sterkere og nå er selve drivkraften 
til all fordervelse, og hele jorden stønner under vekten av dens misgjerninger. 
 
123:8 Den er et jernåk, den er et sterkt bånd, de er selve helvetes håndjern, lenker, fotjern og bånd. 
 
123:9 Derfor, det er en ugjenkallelig plikt vi skylder, ikke bare våre egne hustruer og barn, men også 
enker og faderløse, hvis menn og fedre er blitt myrdet under dens jernhånd, 
 
123:10 hvis mørke og skitne gjerninger er nok til å få helvete selv til å gyse og blekne av skrekk og 
djevelens egne hender til å skjelve og lammes. 
 
123:11 Og det er også en ugjenkallelig plikt vi skylder hele den oppvoksende slekt og alle de rene av 
hjertet, 
 



123:12 for det finnes ennå mange på jorden blant alle sekter, trosretninger og kirkesamfunn som er 
forblindet ved listige menneskers kløkt hvormed de ligger på lur for å bedra, og mange holdes borte fra 
sannheten bare fordi de ikke vet hvor de kan finne den. 
 
123:13 Derfor skulle vi ofre og gi hele vårt liv for å bringe frem i lyset alle mørkets skjulte ting slik vi 
kjenner dem og de i sannhet er åpenbart fra himmelen. 
 
123:14 Dette skulle gjøres med stor iherdighet. 
 
123:15 La ingen betrakte dette som ubetydelige ting, for hva de hellige angår, er det mye som hører 
fremtiden til som er avhengig av disse ting. 
 
123:16 Dere vet, brødre, at i storm har et meget stort skip svært stor nytte av et ganske lite ror når det 
skal holdes opp mot vinden og bølgene. 
 
123:17 Derfor, høyt elskede brødre, la oss med glede gjøre alt som står i vår makt, og måtte vi så bli 
stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm bli blottet. 
 

Kapittel 124 
 
Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 19. januar 1841 (History of the Church 
4:274-286).  1å grunn av tiltagende forfølgelser og ulovlige tiltak av offentlige tjenestemenn, var de hellige 
blitt tvunget til å forlate Missouri.  Utryddelsesordren datert 27. oktober 1838 utstedt av Missouris 
guvernør, Lilburn W. Boggs, ga dem ikke noe valg (History of the Church 3:175).  1841 da denne 
åpenbaringen ble gitt, hadde byen Nauvoo, som lå på samme sted som den tidligere landsbyen 
Commerce i Illinois hadde ligget, blitt bygget opp av de hellige, og her hadde Kirkens hovedkvarter blitt 
opprettet. 
 
124:1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Joseph Smith, ditt offer og dine bekjennelser er 
velbehagelig for meg, for i denne hensikt har jeg oppreist deg for å kunne frembringe min visdom 
gjennom det som er svakt på jorden. 
 
124:2 Dine bønner er antagelige for meg, og som svar på dem sier jeg deg at du nå er kalt til 
øyeblikkelig å avgi en høytidelig erklæring om mitt evangelium og om denne stav som jeg har satt til å 
være en hjørnesten i Sion og som skal utsmykkes så den ligner et slott. 
 
124:3 Denne erklæring skal gis til alle verdens konger, ja, til de fire verdenshjørner -- til den ærverdig 
valgte president og de edle guvernører i den nasjon hvor du bor -- og til alle jordens nasjoner rundt 
omkring i verden. 
 
124:4 La den skrives i saktmodighetens ånd og ved Den Hellige Ånds kraft som du skal være i 
besittelse av når du skriver den, 
 
124:5 for det skal bli gitt deg ved Den Hellige Ånd å vite min vilje angående disse konger og 
myndigheter, ja, hva som skal møte dem i fremtiden. 
 
124:6 For se, jeg er nær ved å kalle på dem for at de kan gi akt på Sions lys og herlighet, for den 
fastsatte tid er kommet da hun skal begunstiges. 
 
124:7 Kall derfor på dem med en kraftig erklæring og med deres vitnesbyrd for at de også kan være 
uten unnskyldning, og frykt dem ikke, for de er som gress, og all deres herlighet er som gressets blomster 
som snart visner, 
 
124:8 og for at jeg kan hjemsøke dem på hjemsøkelsens dag -- når jeg skal trekke sløret for mitt åsyn til 
side for å gi undertrykkeren hans del blant hyklerne hvor det er tenners gnissel -- hvis de forkaster mine 
tjenere og mitt vitnesbyrd som jeg har åpenbart for dem. 



 
124:9 Og videre vil jeg se til dem og bløtgjøre deres hjerter, mange av dem til gavn for dere, for at dere 
kan finne nåde for deres øyne, så de kan komme til sannhetens lys og hedningefolkene til Sions 
opphøyelse eller forherligelse. 
 
124:10 For min hjemsøkelses dag kommer hastig i en time dere ikke tror, og hvor skal det være trygghet 
for mitt folk og tilflukt for dem som er igjen av dem? 
 
124:11 Våkn opp, O jordens konger!  Kom, O, kom med deres gull og deres sølv til hjelp for mitt folk -- til 
Sions døtres hus. 
 
124:12 Og videre, sannelig sier jeg deg, la min tjener Robert B. Thompson hjelpe deg med å skrive 
denne erklæringen, for jeg er vel tilfreds med ham og at han skal være med deg, 
 
124:13 la ham derfor lytte til ditt råd, og jeg vil velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser.  La 
ham fra nå av være trofast og sannferdig i alle ting, så skal han bli stor i mine øyne, 
 
124:14 men la ham komme i hu at jeg vil kreve ham til regnskap for hans forvaltning. 
 
124:15 Og videre, sannelig sier jeg deg, velsignet er min tjener Hyrum Srnith, for jeg, Herren, elsker ham 
på grunn av hans hjertes oppriktighet og fordi han elsker det som er riktig i mine øyne, sier Herren. 
 
124:16 Videre, la min tjener John C. Bennett hjelpe deg i ditt arbeide med å sende mitt ord til jordens 
konger og folk og stå ved din side, ja, du min tjener, Joseph Smith, i trengselens stund, og hans 
belønning skal ikke utebli hvis han mottar råd. 
 
124:17 Og på grunn av sin kjærlighet skal han bli stor, for han skal være min hvis han gjør dette, sier 
Herren.  Jeg har sett det arbeide han har utført, og det er godtatt av meg hvis han fortsetter, og jeg vil 
krone ham med velsignelser og stor herlighet. 
 
124:18 Og videre sier jeg deg, at det er min vilje at min tjener Lyman Wight skal fortsette å forkynne for 
Sion i saktmodighetens ånd og bekjenne meg for verden, og jeg vil bære ham som på ørnevinger, og han 
skal frembringe herlighet og ære til seg selv og til mitt navn, 
 
124:19 så når han har fullendt sitt arbeide, kan jeg ta ham til meg som jeg gjorde med min tjener David 
Patten som nå er hos meg og også min tjener Edward Partridge og også min aldrende tjener Joseph 
Smith sen.  som sitter hos Abraham ved hans høyre hånd, og velsignet og hellig er han, for han er min. 
 
124:20 Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener George Miller er uten svik, han kan man ha tillit til på 
grunn av hans hjertes oppriktighet, og jeg, Herren, elsker ham på grunn av den kjærlighet han har til mitt 
vitnesbyrd. 
 
124:21 Derfor sier jeg til deg, jeg besegler en biskops embede på hans hode, likesom med min tjener 
Edward Partridge, så han kan motta gavene til mitt hus, så han kan gi velsignelser over de fattiges hoder 
blant mitt folk, sier Herren.  La ingen forakte min tjener George, for han skal hedre meg. 
 
124:22 La min tjener George og min tjener Lyman og min tjener John Snider og andre, bygge et hus til 
mitt navn slik min tjener Joseph skal vise dem og på det sted som han også skal vise dem. 
 
124:23 Og det skal være et herberge, et hus hvor fremmede som kommer langveisfra kan ta inn.  Derfor, 
la det være et godt hus, fullt antagelig, hvor den trette reisende kan finne sunnhet og trygghet mens han 
grunner på Herrens ord og den hjørnesten jeg har utpekt for Sion. 
 
124:24 Dette hus skal være en sunn bolig hvis det bygges til mitt navn og hvis den bestyrer som blir 
utpekt til å ta vare på det, ikke lar noe urent komme inn der.  Det skal være hellig, ellers vil ikke Herren 
deres Gud bo der. 



 
124:25 Og videre, sannelig sier jeg dere, la alle mine hellige komme langveisfra. 
 
124:26 Og send ut raske sendebud, ja, utvalgte sendebud, og si til dem:  Kom med alt deres gull og 
deres sølv og deres kostelige stener og med alle deres gamle kostbarheter, og med alle som har 
kunnskap om gamle kostbarheter og som vil komme, la dem komme og ha med seg buksbom, furutrær 
og grantrær og alle jordens dyrebare trær, 
 
124:27 og med jern, med kobber og med messing og med sink og med alle jordens kostelige ting, og 
bygge et hus til mitt navn hvor Den Aller Høyeste kan bo. 
 
124:28 For det finnes intet sted på jorden hvor han kan komme og gjenopprette det som gikk tapt for 
dere, eller som han har tatt bort, nemlig prestedømmets fylde. 
 
124:29 For det finnes ikke noen døpefont på jorden hvor mine hellige kan bli døpt for de som er døde. 
 
124:30 For denne ordinans hører hjemme i mitt hus og kan ikke godkjennes av meg -- bare i deres 
fattigdoms dager når dere ikke er istand til å bygge et hus til meg. 
 
124:31 Men jeg befaler dere, alle mine hellige, å bygge et hus til meg, og jeg gir dere tilstrekkelig tid til å 
bygge et hus til meg, og mens det pågår, skal deres dåpshandlinger være antagelig for meg. 
 
124:32 Men se, når denne avtalte tid er omme, skal deres dåpshandlinger for deres avdøde ikke bli 
godkjent av meg, og hvis dere ikke utfører disse ting når denne tid er omme, skal dere bli forkastet som 
en kirke sammen med deres avdøde, sier Herren deres Gud. 
 
124:33 For sannelig sier jeg dere, etter at dere har hatt tilstrekkelig tid til å bygge et hus til meg hvor 
dåpsordinansen for de døde hører hjemme og for hvem den ble innstiftet før verdens grunnvoll ble lagt, 
kan ikke deres dåpshandlinger for deres avdøde godkjennes av meg, 
 
124:34 for der er det hellige prestedømmes nøkler overdratt så dere kan motta ære og herlighet. 
 
124:35 Og etter denne tid vil deres dåpshandlinger for de døde som utføres av dem som er spredt rundt 
omkring, ikke bli godkjent av meg, sier Herren. 
 
124:36 For det er bestemt at i Sion og i hennes staver og i Jerusalem, de tilfluktssteder som jeg har 
utpekt, skal være steder hvor dåpshandlinger for deres avdøde skal utføres. 
 
124:37 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvordan skal deres tvettinger bli godkjent av meg hvis dere ikke 
utfører dem i et hus som dere har bygget til mitt navn? 
 
124:38 For av denne grunn befalte jeg Moses å bygge et tabernakel som de skulle bære med seg i 
villmarken og bygge et hus i det lovede land, så disse ordinanser som hadde vært skjult fra før verden ble 
til, kunne bli åpenbart. 
 
124:39 Derfor, sannelig sier jeg dere, at deres salvinger og deres tvettinger og deres dåpshandlinger for 
de døde, og deres høytidelige forsamlinger og deres påminningsoffer for deres ofringer ved Levis sønner, 
og deres orakler på deres aller helligste steder hvor dere mottar tilkjennegivelser, og deres lover og 
vedtak som begynnelsen til Sions åpenbaringer og grunnvoll og til alle hennes enheters herlighet, heder 
og begavelse, er gitt gjennom ordinansen i mitt hellige hus som mitt folk alltid blir befalt å bygge til mitt 
hellige navn. 
 
124:40 Og sannelig sier jeg dere, la dette hus bygges til mitt navn, så jeg der kan åpenbare mine 
ordinanser for mitt folk, 
 



124:41 for i min nåde vil jeg åpenbare for min kirke ting som er blitt holdt skjult fra før verdens grunnvoll 
ble lagt, ting som hører til evangelieutdelingen i tidenes fylde. 
 
124:42 Og jeg vil vise min tjener Joseph alle ting som hører til dette hus og dets prestedømme og stedet 
hvor det skal bygges. 
 
124:43 Og dere skal bygge det på det sted hvor dere har tenkt å bygge det, for det er stedet jeg har valgt 
at dere skal bygge det. 
 
124:44 Hvis dere arbeider av hele deres styrke, vil jeg hellige dette sted, så det skal være hellig. 
 
124:45 Og hvis mitt folk vil lytte til min røst og til røsten fra mine tjenere som jeg har utpekt til å lede mitt 
folk, se, sannelig sier jeg dere, skal de ikke bli flyttet fra sitt sted. 
 
124:46 Men hvis de ikke vil lytte til min røst eller til røsten fra disse menn som jeg har utpekt, skal de ikke 
bli velsignet fordi de tilsmusser min hellige grunn og mine hellige ordinanser og lover og mitt hellige ord 
som jeg gir dem. 
 
124:47 Og det skal skje at hvis dere bygger et hus til mitt navn og ikke gjør de ting som jeg sier, vil jeg 
ikke holde den ed som jeg avlegger for dere, ei heller oppfylle de løfter som dere venter fra min hånd, sier 
Herren. 
 
124:48 For i stedet for velsignelser bringer dere ved deres egne gjerninger forbannelser, vrede, harme 
og straffedommer over deres egne hoder ved deres dårskap og ved alle deres avskyeligheter som dere 
gjør for mitt åsyn, sier Herren. 
 
124:49 Sannelig, sannelig sier jeg dere, at når jeg gir en befaling til noen av menneskenes barn om å 
gjøre et arbeide i mitt navn, og disse menneskene går frem med all sin styrke og med alt de har, for å 
utføre dette arbeide og ikke opphører med sin flid, og deres fiender overfaller dem og hindrer dem i å 
utføre dette arbeide, se, da ønsker jeg ikke lenger å kreve dette arbeide av disse menneskene, men å 
godta deres offer. 
 
124:50 Og misgjerningen og overtredelsen av mine hellige lover og bud vil jeg bringe over deres hoder 
som hindret mitt verk, inntil tredje og fjerde generasjon, så lenge de ikke omvender seg, men hater meg, 
sier Gud Herren. 
 
124:51 Derfor, av denne grunn har jeg godtatt ofringene fra dem som jeg befalte å bygge en by og et hus 
til mitt navn i Jackson fylke, Missouri og ble hindret av sine fiender, sier Herren deres Gud. 
 
124:52 Og jeg vil sende dom, vrede og harme, jammer og kvaler og tenners gnissel over deres hoder 
inntil tredje og fjerde generasjon så lenge de ikke omvender seg, og hater meg, sier Herren deres Gud. 
 
124:53 Og dette gir jeg dere som et eksempel og til trøst for dere angående alle dem som er blitt befalt å 
utføre et arbeide og er blitt hindret av sine fienders hender og ved undertrykkelse, sier Herren deres Gud. 
 
124:54 For jeg er Herren deres Gud og vil frelse alle de av deres brødre som har vært arene av hjertet 
og er blitt drept i Missouris land, sier Herren. 
 
124:55 Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg befaler dere igjen å bygge et hus til mitt navn, ja, på dette 
sted, så dere kan bevise for meg at dere er trofaste i alle ting jeg befaler dere, så jeg kan velsigne dere 
og krone dere med heder, udødelighet og evig liv. 
 
124:56 Og nå sier jeg til dere med hensyn til det herberge jeg har befalt dere å bygge så fremmede kan 
ta inn der, la det bygges til mitt navn, anbring mitt navn på det, og la min tjener Joseph og hans hus være 
bosatt der fra generasjon til generasjon. 
 



124:57 For denne salvelse har jeg gitt på hans hode for at hans velsignelse også skal bli gitt på hans 
etterkommeres hode. 
 
124:58 Og som jeg sa til Abraham angående jordens slekter, slik sier jeg også til min tjener Joseph:  I 
deg og din ætt skal jordens slekter velsignes. 
 
124:59 Derfor, la min tjener Joseph og hans ætt etter ham være bosatt i dette hus fra generasjon til 
generasjon evindelig og alltid, sier Herren. 
 
124:60 Og la dette hus kalles Nauvoo hus, og la det være en behagelig bolig for mennesker og et 
hvilested for den trette reisende, så han kan meditere over Sions herlighet og over denne hennes 
hjørnestens herlighet, 
 
124:61 så han også kan motta råd av dem som jeg har satt til å være som velkjente planter og som 
vektere på hennes murer. 
 
124:62 Se, sannelig sier jeg dere, la min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min tjener 
John Snider og min tjener Peter Haws organisere seg, og utpek en av dem til å være formann i den 
komite som har til oppgave å bygge dette hus. 
 
124:63 Og de skal forfatte en lov som danner grunnlag for tegning av aksjer til byggingen av dette hus. 
 
124:64 Og de skal ikke motta mindre enn femti dollar for en aksje i dette hus, og de skal ha tillatelse til å 
motta femten tusen dollar fra hvem som helst som betaling for aksjer i dette hus. 
 
124:65 Men de skal ikke tillates å motta mer enn femten tusen dollar per aksje fra en enkelt person. 
 
124:66 Og de skal ikke tillates å motta mindre enn femti dollar fra noen som betaling for en aksje i dette 
hus. 
 
124:67 Og de skal ikke tillates å motta noen som aksjonær i dette hus uten at vedkommende betaler sine 
aksjer når han mottar dem. 
 
124:68 Og i forhold til det beløp han innbetaler, skal han motta aksjer i dette hus, men hvis han ikke 
innbetaler noe, skal han ikke motta noen aksjer i dette hus. 
 
124:69 Og hvis noen betaler dem for aksjer, skal det benyttes til aksjer i dette hus -- til ham selv og hans 
generasjon etter ham, fra generasjon til generasjon så lenge han og hans arvinger beholder aksjene og 
ikke av egen fri vilje selger eller overdrar dem -- hvis dere vil gjøre min vilje, sier Herren deres Gud. 
 
124:70 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener George Miller og min tjener Lyman Wight og min 
tjener John Snider og min tjener Peter Haws mottar betaling for aksjer i form av penger -- eller som 
eiendeler med en motsvarende pengeverdi -- skal de ikke bruke noen av disse midler til noe annet formål 
enn til dette hus. 
 
124:71 Og hvis de bruker noen av disse midler til et annet formål enn til dette hus uten aksjeeierens 
samtykke og ikke betaler tilbake det firedobbelte av det som brukes til annet formål enn til dette hus, skal 
de bli forbannet og skal fjernes fra sin plass, sier Gud Herren, for jeg, Herren, er Gud og kan ikke spottes 
i noen av disse ting. 
 
124:72 Sannelig sier jeg dere, la min tjener Joseph betale for aksjer til bygging av dette hus som det 
synes ham best, men min tjener Joseph kan ikke betale mer enn femten tusen dollar for aksjer i dette 
hus, og heller ikke mindre enn femti dollar, og det kan heller ingen andre gjøre, sier Herren. 
 
124:73 Og det er også andre som ønsker å vite min vilje angående dem, for de har bedt om det fra min 
hånd. 



 
124:74 Derfor sier jeg dere angående min tjener Vinson Knight, hvis han vil gjøre min vilje, la ham kjøpe 
aksjer i dette hus til seg selv og til sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon. 
 
124:75 Og la ham oppløfte sin røst blant folk lenge og høyt for å tale de fattiges og trengendes sak, og la 
ham ikke svikte, ei heller må hans hjerte svikte, og jeg vil godta hans offer, for det skal ikke være som 
Kains offer til meg, for han skal være min, sier Herren. 
 
124:76 La hans familie fryde seg og vende sine hjerter bort fra sorg og bekymringer, for jeg har utvalgt 
ham og salvet ham, og han skal hedres i sitt hus, for jeg vil tilgi alle hans synder, sier Herren.  Amen. 
 
124:77 Sannelig sier jeg dere, la min tjener Hyrum kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best, til 
seg selv og sin generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon. 
 
124:78 La min tjener Isaac Galland kjøpe aksjer i dette hus, for jeg, Herren, elsker ham for det arbeide 
han har utført og vil tilgi ham alle hans synder, derfor, kom ham i hu med en andel i dette hus fra 
generasjon til generasjon. 
 
124:79 La min tjener Isaac Galland utpekes blant dere og ordineres av min tjener William Marks og 
velsignes av ham til å reise sammen med min tjener Hyrum for å utføre det arbeide som min tjener 
Joseph skal anvise dem, og de skal bli storlig velsignet. 
 
124:80 La min tjener William Marks kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og sin 
generasjon etter seg, fra generasjon til generasjon. 
 
124:81 La min tjener Henry G.  Sherwood kjøpe aksjer i dette hus som det synes ham best til seg selv og 
sine etterkommere, fra generasjon til generasjon. 
 
124:82 La min tjener William Law kjøpe aksjer i dette hus til seg selv og sine etterkommere, fra 
generasjon til generasjon. 
 
124:83 Hvis han vil gjøre min vilje, så la ham ikke ta sin familie med seg til den østlige del av landet, til 
Kirtland, likevel vil jeg, Herren, bygge opp Kirtland, men jeg, Herren, har en svøpe beredt for innbyggerne 
der. 
 
124:84 Og med hensyn til min tjener Almon Babbitt, er det mange ting jeg ikke er fornøyd med.  Se, han 
trakter etter å opprette sitt eget råd i stedet for det råd som jeg har opprettet, nemlig presidentskapet i min 
kirke, og han setter opp en gullkalv som mitt folk skal tilbe. 
 
124:85 La ingen som er kommet hit og forsøker å holde mine bud, forlate dette sted. 
 
124:86 Hvis de oppholder seg her, la dem leve i meg, og hvis de dør, la dem dø i meg, for de skal hvile 
fra all sin gjerning her og skal fortsette sitt arbeide. 
 
124:87 Derfor, la min tjener William sette sin lit til meg og slutte å bekymre seg for sin familie på grunn av 
sykdommen i området.  Hvis dere elsker meg, da hold mine bud, og sykdommen i området skal tjene 
dere til ære. 
 
124:88 La min tjener William dra ut, og forkynne mitt evige evangelium med høy røst og med stor glede 
ettersom han skal bli tilskyndet av min Ånd, til innbyggerne i Warsaw og også til innbyggerne i Carthage 
og også til innbyggerne i Burlington og også til innbyggerne i Madison, og vente tålmodig og innstendig 
på nærmere beskjed under min generalkonferanse, sier Herren. 
 
124:89 Hvis han vil gjøre min vilje, skal han fra nå av lytte til min tjener Josephs råd og med sine midler 
støtte de fattiges sak og utgi den nye oversettelsen av mitt hellige ord til jordens innbyggere. 
 



124:90 Og hvis han vil gjøre dette, vil jeg velsigne ham med en mangfoldighet av velsignelser så han 
ikke skal bli forlatt, heller ikke skal hans etterkommere tigge om brød. 
 
124:91 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William utpekes, ordineres og salves til rådgiver 
for min tjener Joseph i stedet for min tjener Hyrum, så min tjener Hyrum kan motta embedet som patriark i 
prestedømmet som ble gitt ham av hans far -- ved velsignelse og også ved rettighet, 
 
124:92 så han fra nå av skal ha nøklene til de patriarkalske velsignelser ved håndspåleggelse til hele mitt 
folk, 
 
124:93 så enhver som han velsigner skal være velsignet, og enhver som han forbanner, skal være 
forbannet, så det han binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det han løser på jorden, skal 
være løst i himmelen 
 
124:94 Og fra nå av utpeker ham til å være en profet, en seer, og en åpenbarer for min kirke, såvel som 
min tjener Joseph, 
 
124:95 så han kan virke sammen med min tjener Joseph, og så han kan motta råd fra min tjener Joseph 
som skal vise ham nøklene hvorved han kan be og motta og bli kronet med den samme velsignelse og 
herlighet og ære og prestedømme og prestedømmets gaver som en gang ble gitt ham som var min tjener 
-- Oliver Cowdery, 
 
124:96 så min tjener Hyrum kan bære vitnesbyrd om de ting som jeg skal vise ham, så hans navn kan 
holdes i hederlig erindring fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid. 
 
124:97 La min tjener William Law også motta de nøkler hvormed han kan be og motta velsignelser, la 
ham ydmyke seg for meg og være uten svik, og han skal motta av min ånd -- ja, Trøsteren -- som skal 
åpenbare sannheten om alle ting for ham og i samme stund skal gi ham hva han skal si. 
 
124:98 Og disse tegn skal følge ham -- han skal helbrede de syke, han skal drive ut djevler og skal bli 
befridd fra dem som vil gi ham dødelig gift. 
 
124:99 Og han skal ledes på stier hvor den giftige slange ikke kan såre hans hæl, og i sine tanker skal 
han stige opp som på ørnevinger. 
 
124:100 Og om jeg vil at han skal vekke opp døde, skal han ikke holde sin røst tilbake. 
 
124:101 Derfor, la min tjener William ikke spare seg, men rope høyt av glede og fryd og med 
hosianna til ham som sitter på tronen evindelig og alltid, sier Herren deres Gud. 
 
124:102 Se, jeg sier dere, jeg har et oppdrag i vente til min tjener William og min tjener Hyrum -- 
og bare til dem -- og la min tjener Joseph være her, for det er behov for ham.  Resten vil jeg vise dere 
senere.  Slik er det.  Amen. 
 
124:103 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Sidney vil tjene meg og være rådgiver 
for min tjener Joseph, la ham stå opp og komme frem og virke i det embede han er kalt til og ydmyke seg 
for meg. 
 
124:104 Og hvis han vil bære frem et antagelig offer til meg, og vise erkjennelse og bli hos mitt 
folk, se, jeg, Herren deres Gud, vil helbrede ham så han blir helbredet, og han skal igjen heve sin røst på 
fjellene og være en talsmann for mitt åsyn. 
 
124:105 La ham komme og bosette seg med sin familie i nærheten av det sted hvor min tjener 
Joseph bor. 
 



124:106 Og på alle sine reiser, la ham heve sin røst som med en basuns lyd og advare jordens 
innbyggere om å flykte fra den kommende vrede. 
 
124:107 La ham hjelpe min tjener Joseph, og la min tjener William Law også hjelpe min tjener 
Joseph med å utarbeide en høytidelig erklæring til jordens konger, ja, som jeg før har sagt dere. 
 
124:108 Hvis min tjener Sidney vil gjøre min vilje, la ham ikke flytte med sin familie til den østlige 
del av landet, men la ham skifte bopel som jeg har sagt. 
 
124:109 Se, det er ikke min vilje at han skal søke å finne trygghet og tilflukt utenfor den by som 
jeg har utpekt for dere, ja, byen Nauvoo. 
 
124:110 Sannelig, nå sier jeg dere at hvis han vil lytte til min røst, skal det gå ham vel.  Slik er det.  
Amen. 
 
124:111 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener Amos Davies kjøpe aksjer av dem som jeg 
har utpekt til å bygge et herberge, ja, Nauvoo hus. 
 
124:112 La ham gjøre dette hvis han vil ha en andel i det, og la ham lytte til råd fra min tjener 
Joseph og arbeide med sine egne hender så han kan vinne menneskenes tillit. 
 
124:113 Og når han har vist seg trofast i alt som blir overlatt i hans varetekt -- ja, selv over lite -- 
skal han bli satt til å herske over meget. 
 
124:114 La ham derfor fornedre seg selv så han kan bli opphøyet.  Slik er det.  Amen. 
 
124:115 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis min tjener Robert D.  Foster vil adlyde min røst, la 
ham bygge et hus til min tjener Joseph ifølge den kontrakt han har inngått med ham ettersom han gis 
anledning fra tid til annen. 
 
124:116 Og la ham omvende seg fra all sin dårskap og ikle seg kjærlighet, slutte å gjøre ondt og 
avstå fra all hård tale, 
 
124:117 og også kjøpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus til seg selv og sin generasjon etter 
seg, fra generasjon til generasjon, 
 
124:118 og lytte til råd fra mine tjenere Joseph og Hyrum og William Law og fra de myndigheter 
som jeg har kalt til å legge Sions grunnvoll, og det skal gå ham vel evindelig og alltid.  Slik er det.  Amen. 
 
124:119 Og videre, sannelig sier jeg dere, la ingen som ikke har en tro på Mormons bok og på de 
åpenbaringer jeg har gitt til dere, kjøpe aksjer av bestyrelsen for Nauvoo hus, sier Herren deres Gud, 
 
124:120 for det som er mer eller mindre enn dette, kommer fra den onde og skal ledsages av 
forbannelser og ikke av velsignelser, sier Herren deres Gud.  Slik er det.  Amen. 
 
124:121 Og videre, sannelig sier jeg dere, la bestyrelsen for Nauvoo hus få et rettferdig vederlag 
som lønn for alt arbeide de utfører under oppførelsen av Nauvoo hus, og la størrelsen av deres lønn 
være slik de blir enige om seg imellom, ifølge overenskomst. 
 
124:122 Og la enhver som kjøper aksjer bære den del av lønnen som faller på ham hvis det er 
nødvendig for deres underhold, sier Herren, ellers skal deres arbeide omregnes til aksjer i huset.  Slik er 
det.  Amen. 
 
124:123 Sannelig sier jeg dere, jeg navngir nå hvilke embedsmenn som tilhører mitt 
prestedømme, så dere kan ha dets nøkler -- ja, det prestedømme som er etter Melkisedeks orden, som er 
etter min Enbårne Sønns orden. 



 
124:124 Først gir jeg dere Hyrum Smith til å være en patriark for dere og til å ha de beseglende 
velsignelser i min kirke -- ja, forjettelsens Hellige Ånd -- hvorved dere er beseglet inntil forløsningens dag, 
så dere ikke skal falle, selv om fristelsens time kommer over dere. 
 
124:125 Jeg gir dere min tjener Joseph til å være en presiderende eldste over hele min kirke, til å 
være en oversetter, en åpenbarer, en seer og profet. 
 
124:126 Jeg gir ham som rådgivere min tjener Sidney Rigdon og min tjener William Law for at 
disse kan utgjøre et quorum og Det første presidentskap til å motta åpenbaringene for hele kirken. 
 
124:127 Jeg gir dere min tjener Brigham Young til å være president for De tolvs omreisende råd, 
 
124:128 og disse tolv har nøklene til å åpne opp min kirkes myndighet til jordens fire hjørner og 
deretter sende mitt ord ut til enhver skapning. 
 
124:129 De er Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John 
Taylor, John E.  Page, Wilford Woodruff, Willard Richards og George A.  Smith. 
 
124:130 David Patten har jeg tatt til meg -- se, hans prestedømme kan ingen ta fra ham -- men 
sannelig sier jeg dere, en annen kan bli utpekt til det samme kall. 
 
124:131 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere et høyråd til å være Sions hjørnesten -- 
 
124:132 nemlig Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas 
Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson -- Seymour Brunson har jeg tatt til meg, ingen kan ta 
hans prestedømme, men en annen kan bli utpekt til det samme prestedømme i hans sted, og sannelig 
sier jeg dere at min tjener Aaron Johnson skal ordineres til dette kall i hans sted -- David Fullmer, Alpheus 
Cutler og William Huntington. 
 
124:133 Og videre gir jeg dere Don C. Smith til å være president over et quorum av høyprester, 
 
124:134 som er organisert og innstiftet i den hensikt å lære opp dem som skal utpekes som 
fastboende presidenter eller tjenere over forskjellige staver som er spredt rundt omkring. 
 
124:135 Og de kan også foreta reiser hvis de velger det, men er egentlig ordinert som fastboende 
presidenter, dette er deres embede og kall, sier Herren deres Gud. 
 
124:136 Jeg gir ham Amasa Lyman og Noah Packard til rådgivere så de kan presidere over 
høyprestenes quorum i min kirke, sier Herren. 
 
124:137 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere John A. Hicks, Samuel Williams og Jesse Baker hvis 
prestedømme er å presidere over eldstenes quorum, et quorum som er innstiftet for fastboende tjenere, 
ikke desto mindre kan de foreta reiser, men de er ordinert til å være fastboende tjenere i min kirke, sier 
Herren. 
 
124:138 Og videre gir jeg dere Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, 
Zera Pulsipher, Levi Hancock og James Foster til å presidere over syttienes quorum, 
 
124:139 et quorum som er innstiftet for omreisende eldster for å bære vitnesbyrd om mitt navn i 
hele verden hvor som helst det omreisende høyråd, mine apostler, skal sende dem for å berede en vei for 
mitt åsyn. 
 
124:140 Forskjellen mellom dette quorum og eldstenes quorum er at det ene stadig skal reise, og 
det andre skal presidere over menighetene fra tid til annen.  Det ene er ansvarlig for å presidere fra tid til 
annen, og det andre har ikke noe ansvar for å presidere, sier Herren deres Gud. 



 
124:141 Og videre sier jeg dere, jeg gir dere Vinson Knight, Samuel H. Smith og Shadrach 
Roundy, hvis han vil motta det, til å presidere over biskopsrådet, kunnskap om dette biskopsråd er gitt 
dere i boken Lære og pakter, 
 
124:142 og videre sier jeg dere, Samuel Rolfe og hans rådgivere for prestene og presidenten for 
lærerne og hans rådgivere og også presidenten for diakonene og hans rådgivere og også presidenten for 
staven og hans rådgivere. 
 
124:143 Ovennevnte embeder med tilhørende nøkler har jeg gitt dere som hjelp til å styre, til å 
arbeide i kirkens tjeneste og fullkommengjøre mine hellige. 
 
124:144 Og en befaling gir jeg dere at dere skulle bekle alle disse embeder og godkjenne disse 
navn som jeg har nevnt, eller forkaste dem under min generalkonferanse, 
 
124:145 og at dere skal berede rom for alle disse embeder i mitt hus når dere bygger det til mitt 
navn, sier Herren deres Gud.  Slik er det.  Amen. 
 

Kapittel 125 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i mars 1841 angående de hellige i 
Iowa-territoriet (History of the Church 4:311-312). 
 
125:1 Hva er Herrens vilje med de hellige i Iowa-territoriet? 
 
125:2 Sannelig, så sier Herren, jeg sier til dere:  Hvis de som kaller seg ved mitt navn og forsøker å 
være mine hellige -- hvis de vil gjøre min vilje og holde mine bud som gjelder dem -- la dem samle seg på 
de steder jeg skal anvise dem ved min tjener Joseph og bygge byer til mitt navn så de kan være forberedt 
på det som er i vente i en kommende tid. 
 
125:3 La dem bygge en by til mitt navn på landområdet rett overfor byen Nauvoo, og la den få ,navnet 
Zarahemla. 
 
125:4 Og la alle som kommer fra øst og vest og nord og syd som ønsker å bo der, motta sin arv der 
såvel som i byen Nashville eller i byen Nauvoo og i alle staver som jeg har utpekt, sier Herren. 
 

Kapittel 126 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hjem i Nauvoo, Illinois, den 9. juli 1841 
(History of the Church 4:382).  På dette tidspunkt var Brigham Young president i De tolv apostlers 
quorum. 
 
126:1 Kjære og høyt elskede bror Brigham Young, sannelig, så sier Herren til deg:  Min tjener Brigham, 
det forlanges ikke mer av deg at du forlater din familie slik du før har gjort, for ditt offer er antagelig for 
meg. 
 
126:2 Jeg har sett hvordan du har arbeidet og slitt på reiser for mitt navn. 
 
126:3 Jeg befaler deg derfor å sende mitt ord ut i verden, og ta spesielt godt vare på din familie fra nå 
av og for evig.  Amen. 
 

Kapittel 127 
 
Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste-dagers-hellige i Nauvoo, Illinois, med retningslinjer om dåp 
for de døde.  Brevet er datert Nauvoo den 1. september 1842 (History of the Church 5:142-144). 
 



127:1 Ettersom Herren har åpenbart for meg at mine fiender både i Missouri og i denne delstaten igjen 
begynte å forfølge meg -- og ettersom de forfølger meg uten grunn og ikke har den ringeste skygge eller 
snev av rett eller rettferdighet på sin side når det gjelder å anlegge sak mot meg, og alle deres påstander 
er grunnlagt på løgner av verste slag -- har jeg funnet det nødvendig og klokt å forlate stedet en liten 
stund av hensyn til min egen sikkerhet og dette folks sikkerhet.  Jeg vil gjerne si til alle jeg har 
forretningsforbindelser med, at jeg har overlatt mine affærer til fullmektiger og sekretærer som vil ordne 
alle forretningsanliggender hurtig og korrekt og vil påse at all min gjeld blir betalt i rett tid, ved å selge 
eiendom eller på annen måte som saken måtte kreve eller omstendighetene måtte tilsi.  Når jeg får vite at 
stormen har stilnet av, vil jeg vende tilbake til dere igjen. 
 
127:2 Og med hensyn til de farer som jeg er kalt til å gjennomgå, forekommer de meg å være ganske 
små ettersom det å være utsatt for menneskenes misunnelse og vrede har vært min lodd hele mitt liv, 
noe jeg synes er høyst forunderlig, hvis jeg ikke fra før verdens grunnvoll ble lagt var eslet til noe godt 
eller dårlig -- kall det hva dere vil.  Døm selv.  Gud kjenner alle disse ting, enten de er gode eller dårlige, 
men likevel er jeg vant til å svømme på dypt vann.  Alt dette er blitt en vane for meg, og i likhet med 
Paulus har jeg lyst til å juble i trengsler, for til denne dag har mine fedres Gud befridd meg fra dem alle og 
vil befri meg heretter, for se og gi akt, jeg skal seire over alle mine fiender, for Gud Herren har sagt det. 
 
127:3 La derfor alle de hellige fryde seg og være overmåte glade, for Israels Gud er deres Gud, og han 
vil utmåle en rettferdig gjengjeldelse som lønn over alle deres undertrykkeres hoder. 
 
127:4 Og videre, sannelig så sier Herren:  La arbeidet på mitt tempel og alt det arbeide jeg har gitt dere, 
fortsette og ikke opphøre, og la deres flid og deres utholdenhet og tålmodighet og deres arbeidsinnsats 
fordobles, og dere skal på ingen måte miste deres lønn, sier Hærskarenes Herre.  Og hvis de forfølger 
dere -- slik forfulgte de profetene og rettferdige menn som var før dere.  For alt dette er det en lønn i 
himmelen. 
 
127:5 Og videre gir jeg dere et ord med hensyn til dåpen for deres avdøde. 
 
127:6 Sannelig, så sier Herren til dere når det gjelder deres avdøde:  Når noen av dere blir døpt for 
deres avdøde, la det være en skriver, og la ham være øyenvitne til deres dåpshandlinger, la ham høre 
med sine ører så han kan bekrefte en sannhet, sier Herren, 
 
127:7 så alle deres nedtegnelser kan bli nedtegnet i himmelen.  Hva som helst dere binder på jorden, 
skal være bundet i himmelen, hva som helst dere løser på jorden, skal være løst i himmelen, 
 
127:8 for jeg er iferd med å gjengi mange ting til jorden som hører til prestedømmet, sier Hærskarenes 
Herre. 
 
127:9 Og videre, la det være orden i alle opptegnelser, så de kan anbringes i arkivene i mitt hellige 
tempel for å holdes i erindring fra generasjon til generasjon, sier Hærskarenes Herre. 
 
127:10 Jeg vil si til alle de hellige, at jeg ønsket, med et inderlig sterkt ønske, at jeg kunne ha talt til dem 
fra forhøyningen over emnet dåp for de døde den kommende sabbat.  Men ettersom det ikke står i min 
makt å gjøre det, vil jeg skrive Herrens ord om dette emne fra tid til annen og sende det til dere i posten i 
likhet med mange andre ting. 
 
127:11 Jeg avslutter nå mitt brev for denne gang da jeg ikke har mer tid, for fienden er på vakt, og som 
Frelseren sa:  Denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. 
 
127:12 Se, min bønn til Gud er at dere alle må bli frelst.  Og jeg undertegner som deres tjener i Herren, 
som profet og seer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.  -- Joseph Smith. 
 

Kapittel 128 
 



Et brev fra profeten Joseph Smith til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med flere retningslinjer om 
dåp for de døde.  Brevet er datert Nauvoo, Illinois, den 6. september 1842 (History of the Church 5:148-
153). 
 
128:1 Ettersom jeg nevnte for dere i mitt brev før jeg forlot mitt oppholdssted at jeg ville skrive til dere 
fra tid til annen og gi dere opplysninger om mange emner, kommer jeg nå tilbake til emnet dåp for de 
døde, siden det emnet synes å oppta mine tanker på det sterkeste og trenge seg på mine følelser mens 
jeg har vært forfulgt av mine fiender. 
 
128:2 Jeg skrev noen få åpenbaringens ord til dere om en skriver.  Jeg har mottatt noen flere tanker om 
denne saken som jeg nå vil bekrefte.  Det vil si, det ble sagt i mitt forrige brev at det skulle være en 
skriver som skulle være øyenvitne og også skulle høre med sine ører, så han kunne føre en sannferdig 
opptegnelse for Herren. 
 
128:3 Men med hensyn til denne saken ville det være svært vanskelig for en skriver å være tilstede til 
enhver tid og ta vare på alt.  For å unngå denne vanskelighet, kan det i hver menighet i byen utpekes en 
skriver som er godt skikket til å føre nøyaktige referater, og la ham være svært omhyggelig og nøyaktig 
med å skrive ned alt som foregår, og i sin opptegnelse bekrefte at han så med sine øyne og hørte med 
sine ører, oppgi dato og alle navn og så videre, og gi en beretning om alt som fant sted og også navnene 
på tre personer som måtte være tilstede, hvis det er noen tilstede, som når som helst de blir bedt om det, 
kan bekrefte det som har foregått, slik at hvert ord kan stå fast ved to eller tre vitners munn. 
 
128:4 Så la det være en hovedskriver som disse andre opptegnelser kan overleveres til, ledsaget av 
attester med deres egen underskrift som bekrefter at den opptegnelse de har skrevet, er riktig.  Så kan 
kirkens hovedskriver føre opptegnelsen over i kirkens hovedprotokoll sammen med attester og alle 
vitneutsagn, med sin egen uttalelse om at han virkelig tror at ovennevnte uttalelse og opptegnelse er 
riktig ut fra hans kjennskap til disse menns karakter og at de er utpekt av kirken.  Og når dette er gjort i 
kirkens hovedprotokoll, skal opptegnelsen være like hellig og ordinansen like gyldig som om han hadde 
sett med sine øyne og hørt med sine ører og ført en opptegnelse om det samme i kirkens hovedprotokoll. 
 
128:5 Dere synes kanskje at denne måten å gjøre det på er svært omstendelig, men la meg fortelle 
dere at det bare skjer for å oppfylle Guds vilje ved å følge den ordinans og forberedelse som Herren 
fastsatte og beredte før denne verdens grunnvoll ble lagt til frelse for de døde som kom til å dø uten 
kunnskap om evangeliet. 
 
128:6 Og videre vil jeg dere skal huske at åpenbareren Johannes grunnet over det samme emne med 
hensyn til de døde da han sa, slik dere vil finne det nedtegnet i Åpenbaringen 20:12 -- Og jeg så de døde, 
små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet.  Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok.  De døde 
ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 
 
128:7 Dere vil se i dette sitat at bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som var livets bok, men de 
døde ble dømt etter de ting som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.  Følgelig må bøkene som 
omtales, være de bøker som inneholdt opptegnelsen over deres gjerninger og viser til de opptegnelser 
som føres på jorden.  Og boken som er livets bok, er den opptegnelse som føres i himmelen.  Prinsippet 
stemmer helt overens med den lære som er gitt dere som befaling i åpenbaringen som sto i det brev jeg 
skrev til dere før jeg forlot mitt oppholdssted -- at alle deres opptegnelser må nedtegnes i himmelen. 
 
128:8 Nå, det grunnleggende ved denne ordinans ligger i prestedømmets kraft -- gjennom åpenbaring 
fra Jesus Kristus -- som stadfester at alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere 
løser på jorden, skal være løst i himmelen.  Eller med andre ord, med et litt annerledes syn på 
oversettelsen, alt dere nedtegner på jorden, skal nedtegnes i himmelen, og alt dere ikke nedtegner på 
jorden, skal ikke bli nedtegnet i himmelen, for ut fra det som står i bøkene, skal deres døde dømmes etter 
sine egne gjerninger, enten de selv har utført ordinansene propria persona eller ved hjelp av sine egne 
stedfortredere ifølge den ordinans som Gud har beredt for deres frelse før verdens grunnvoll ble lagt 
ifølge de opptegnelser de har ført over sine døde. 
 



128:9 Det kan for enkelte synes å være en meget dristig lære vi omtaler, en kraft som nedtegner eller 
binder på jorden og binder i himmelen.  Likevel er denne myndighet alltid blitt gitt i alle verdens tidsaldre 
når som helst Herren gjennom virkelig åpenbaring har gitt en utdeling av prestedømmet til en mann eller 
til en gruppe menn.  Derfor, alt disse menn gjorde med myndighet i Herrens navn og gjorde det i 
oppriktighet og trofasthet og førte en nøyaktig og korrekt opptegnelse over det hele, ble den en lov på 
jorden og i himmelen og kunne ikke tilintetgjøres ifølge den store Jehovas forordninger.  Dette er en 
sannferdig uttalelse.  Hvem kan høre den? 
 
128:10 Og videre, som presedens, Matteus 16:18, 19:  Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil 
jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.  Jeg vil gi deg nøklene til 
himmelens rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal 
være løst i himmelen. 
 
128:11 Nå, hele sakens store og viktige hemmelighet og hele emnets surnmum bonum som ligger 
fremfor oss, består i å erholde Det hellige prestedømmes myndighet.  For ham som disse nøkler blir gitt 
til, er det ingen vanskelighet å tilegne seg kunnskap om de faktiske forhold i forbindelse med 
menneskenes barns frelse -- de døde så vel som de levende. 
 
128:12 I dette finnes herlighet og ære og udødelighet og evig liv -- ordinansen dåp med vann vil si å bli 
nedsenket i det som et sinnbilde på de døde, så det ene prinsipp kan stemme overens med det andre, å 
bli nedsenket i vann og komme ut av vannet er et sinnbilde på oppstandelsen av de døde når de kommer 
ut av sine graver.  Derfor ble denne ordinans innstiftet for å danne en forbindelse med ordinansen dåp for 
de døde, og er et sinnbilde på de døde. 
 
128:13 Følgelig ble døpefonten innstiftet som et sinnbilde på graven, og ifølge befaling skulle den være 
på et sted nedenunder hvor de levende pleier å samles, for å forestille de levende og de døde og at alle 
ting kunne være et sinnbilde og stemme overens med hverandre -- det som er jordisk stemmer overens 
med det som er himmelsk, som Paulus har erklært i første brev til korinterne 15:46, 47 og 48: 
 
128:14 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige.  Det første 
menneske var av jorden, jordisk.  Det andre menneske er av himmelen.  Som det jordiske var, slik er 
også de jordiske.  Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være.  Og slik som de 
opptegnelser på jorden er, som er nøyaktig ført hva deres avdøde angår, slik er også opptegnelsene i 
himmelen.  Dette er derfor den beseglende og bindende kraft, og er i en betydning av ordet rikets nøkler 
som finnes i kunnskapens nøkkel. 
 
128:15 Og nå, mine høyt elskede brødre og søstre, la meg forsikre dere om at dette er prinsipper som 
gjelder for de døde og de levende og som ikke lett kan forbigås med hensyn til vår frelse.  For deres 
frelse er nødvendig og avgjørende for vår frelse, slik Paulus sier om fedrene -- at de ikke kan bli 
fullkomne uten oss, ei heller kan vi bli fullkomne uten våre avdøde. 
 
128:16 Og nå, i forbindelse med dåp for de døde, vil jeg sitere et annet skriftsted av Paulus i første brev 
til korinterne 15:29:  De som lar seg døpe for de døde -- hvorfor gjør de det?  Dersom døde i det hele tatt 
ikke oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for dem? 
 
128:17 Og videre, i forbindelse med dette sitat, vil jeg sitere en av profetene som hadde sine øyne rettet 
mot prestedømmets gjengivelse og den herlighet som skulle åpenbares i de siste dager og på en spesiell 
måte, dette mest strålende av alle emner som tilhører det evige evangelium, nemlig dåpen for de døde.  
For Malakias sier i det siste kapittel, vers 5 og 6:  Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag 
kommer, den store og forferdelige.  Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres 
fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. 
 
128:18 Jeg kunne ha gitt en tydeligere oversettelse av dette, men den er tydelig nok som den er og 
svarer til min hensikt.  Det er tilstrekkelig i dette tilfelle å vite at jorden vil bli slått med en forbannelse, hvis 
det ikke finnes et eller annet sammenføyende ledd mellom fedrene og barna i tilknytning til en eller annen 
sak, og se, hva er det for en sak?  Det er dåpen for de døde.  For vi kan ikke bli fullkomne uten dem, ei 



heller kan de bli fullkomne uten oss.  Ei heller kan de eller vi bli fullkomne uten dem som også er døde i 
evangeliet, for ved innledningen av evangelieutdelingen i tidenes fylde -- en evangelieutdeling som nå har 
sin begynnelse -- er det nødvendig at det finner sted en hel, fullstendig og fullkommen forening og 
sammenføyning av evangelieutdelinger og nøkler og krefter og herligheter, og at de blir åpenbart fra 
Adams dager ned til vår tid.  Og ikke bare dette, men de ting som aldri har vært åpenbart fra verdens 
grunnvoll ble lagt, men som har vært holdt skjult for de vise og forstandige, skal bli åpenbart for umyndige 
og diebarn i denne evangelieutdeling i tidenes fylde. 
 
128:19 Nå, hva hører vi i det evangelium vi har mottatt?  En gledens røst!  En barmhjertighetens røst fra 
himmelen og en sannhetens røst ut av jorden, et gledens budskap for de døde, en gledens røst for de 
levende og de døde, et godt budskap om stor glede.  Hvor fagre er deres føtter på fjellene som kommer 
med gledesbud og som sier til Sion:  Se, din Gud regjerer!  Likesom duggen over Karmel skal 
kunnskapen om Gud falle ned over dem! 
 
128:20 Og videre, hva hører vi?  Et gledelig budskap fra Cumorah!  Moroni, en engel fra himmelen som 
erklærer at profetiene om boken som skulle åpenbares, er gått i oppfyllelse.  Herrens røst i villmarken i 
Fayette, Seneca fylke, som erklærer at tre vitner skal bære vitnesbyrd om boken!  Mikaels røst på 
bredden av Susquehanna da han avslørte djevelen som viste seg som en lysets engel!  Røsten av Peter, 
Jakob og Johannes i villmarken mellom Harmony i Susquehanna fylke og Colesville i Broome fylke ved 
Susquehannaelven, hvor de forteller at de er i besittelse av rikets nøkler og av nøklene til 
evangelieutdelingen i tidenes fylde! 
 
128:21 Og videre, Guds røst i gamle far Whitmers værelse i Fayette, Seneca fylke, til forskjellige tider og 
på forskjellige steder under alle reiser og i trengsler for denne Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige!  
Og røsten fra erkeengelen Mikael, Gabriels og Rafaels røst, og fra forskjellige engler, fra Mikael, eller 
Adam, nedover til denne tid, alle kunngjør sin evangelieutdeling, sine rettigheter, sine nøkler, sin 
verdighet, sitt velde og sin herlighet og sitt prestedømmes kraft, gir linje på linje, bud på bud, litt her og litt 
der, gir oss trøst ved å fremholde det som skal skje, og bekrefter vårt håp! 
 
128:22 Brødre, skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?  Gå fremover og ikke tilbake!  Friskt mot brødre, 
og fremad til seier!  La deres hjerter fryde seg, og vær overmåte glade.  La jorden bryte ut i sang.  La de 
døde fremføre frydesanger om evig lovprisning til kong Immanuel som før verden ble til fastsatte det som 
ville gjøre det mulig for oss å fri dem ut av deres fengsel, for fangene skal settes fri. 
 
128:23 La fjellene juble av glede og alle dere daler rope høyt og alt hav og alt tørt land fortelle om undere 
av deres evige Konge!  Og dere elver og bekker, store som små, renn nedover med glede.  La skogen og 
alle markens trær lovprise Herren og det faste fjell gråte av glede!  Og la solen, månen og 
morgenstjernene synge sammen og alle Guds sønner rope av fryd.  Og la det evige skaperverk forkynne 
hans navn evindelig og alltid!  Og videre sier jeg, hvor herlig er den røst vi hører fra himmelen forkynne i 
våre ører, herlighet og frelse og ære og udødelighet og evig liv, riker, fyrstedømmer og krefter! 
 
128:24 Se, Herrens store dag er nær, og hvem kan utholde dagen når han kommer, og hvem kan bli 
stående når han viser seg?  For han er som lutrerens ild og tvetterens lut, og han skal sitte som en som 
lutrer og renser sølvet, og han skal rense Levis sønner og lutre dem som gull og sølv så de kan ofre til 
Herren et offer i rettferdighet.  La oss derfor som en kirke og et folk og som siste-dagers-hellige ofre til 
Herren et offer i rettferdighet, og la oss fremlegge i hans hellige tempel, når det står ferdig, en bok verdig 
all antagelse som inneholder opptegnelsen over våre avdøde. 
 
128:25 Brødre, jeg har mange ting å si til dere om emnet, men skal nå slutte for denne gang og fortsette 
med emnet en annen gang.  Jeg forblir som alltid deres ydmyke tjener og aldri sviktende venn.  -- Joseph 
Smith. 
 

Kapittel 129 
 



Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843 hvor han forklarer hvilke 
tre viktige nøkler som gjør det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder (History of 
the Church 5:267). 
 
129:1 Det er to slags vesener i himmelen, nemlig:  Engler som er oppstandne personer som har 
legemer av kjøtt og ben -- 
 
129:2 for eksempel sa Jesus:  Rør ved meg og se!  For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg 
har. 
 
129:3 For det annet:  De rettferdige menneskers ånder som er fullkommengjort, de som ikke er 
oppstandne, men arver den samme herlighet. 
 
129:4 Når et sendebud kommer og sier han har et budskap fra Gud, rekk ham hånden, og be ham ta 
din hånd. 
 
129:5 Hvis han er en engel, vil han gjøre det, og du vil føle hans hånd. 
 
129:6 Hvis han er et rettferdig menneskes ånd som er fullkommengjort, vil han komme i sin herlighet, 
for det er den eneste måten han kan gi seg tilkjenne på -- 
 
129:7 Be ham ta din hånd, men han vil ikke røre seg, da det for et rettferdig menneske er i strid med 
himmelens orden å bedra, men han vil likevel fremføre sitt budskap. 
 
129:8 Hvis det er djevelen som en lysets engel, vil han, når du ber ham ta din hånd, rekke frem sin 
hånd, og du vil ikke føle noe, du kan derfor avsløre ham. 
 
129:9 Dette er de tre viktige nøkler som gjør det mulig for deg å vite om et budskap er fra Gud. 
 

Kapittel 130 
 
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 2. april 1843 (History of the Church 
5:323-325). 
 
130:1 Når Frelseren aviser seg, skal vi se ham som han er.  Vi skal se at han er et menneske lik oss. 
 
130:2 Og den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den 
være ledsaget av evig herlighet, en herlighet vi ikke nyter godt av nå. 
 
130:3 Johannes 14:23:  Faderen og Sønnen som viser seg slik det står i dette verset, er en personlig 
tilsynekomst, og den tanke at Faderen og Sønnen kan bo i et menneskes hjerte, er en gammel sekterisk 
oppfatning og er uriktig. 
 
130:4 For å besvare spørsmålet -- er ikke Guds, englers, profeters og menneskers tidsregning i henhold 
til den planet de bor på -- 
 
130:5 svarer jeg ja.  Men ingen engler betjener denne jord uten at de tilhører eller har tilhørt den. 
 
130:6 Englene bor ikke på en planet som denne jord, 
 
130:7 men de bor i Guds nærhet på en klode lik et hav av glass og ild hvor alle ting som hører til deres 
herlighet er åpenbart -- fortid, nåtid og fremtid -- og er alltid for Herrens åsyn. 
 
130:8 Stedet hvor Gud bor, er en stor urim og tummim. 
 



130:9 Denne jord vil i sin helliggjorte og udødelige tilstand være som krystall og vil være en urim og 
tummim for dem som bor på den, ved hvilken alle ting som henhører til et lavere rike, eller til riker av en 
lavere orden, vil være åpenbart for dem som bor på den, og denne jord vil tilhøre Kristus. 
 
130:10 Da vil den hvite sten nevnt i Johannes åpenbaring 2:17 bli en urim og tummim for enhver som 
mottar en slik, og ved den vil det som hører til riker av en høyere orden, bli åpenbart. 
 
130:11 Og en hvit sten blir gitt til alle som kommer inn i det celestiale rike, hvorpå det er skrevet et nytt 
navn som intet menneske kjenner, uten den som mottar det.  Det nye navnet er nøkkelordet. 
 
130:12 Jeg profeterer i Gud Herrens navn at begynnelsen til de vanskeligheter som vil forårsake stor 
blodsutgytelse forut for Menneskesønnens komme, vil bli i Syd-Carolina. 
 
130:13 De vil sannsynligvis oppstå på grunn av slavespørsmålet.  Dette erklærte en røst til meg den 25. 
desember 1832 da jeg ba inderlig om saken. 
 
130:14 En gang ba jeg meget inntrengende om å få vite tidspunktet for Menneskesønnens komme, da 
jeg hørte en røst som sa: 
 
130:15 Joseph, min sønn, hvis du lever til du er fem og åtti år gammel, skal du se Menneskesønnens 
åsyn, derfor, la dette være nok, og besvær meg ikke mer med denne saken. 
 
130:16 Således ble jeg overlatt til meg selv uten å kunne avgjøre om dette komme henviste til 
tusenårsrikets begynnelse eller en tilsynekomst før den tid eller om jeg skulle dø og derfor se hans åsyn. 
 
130:17 Jeg tror at Menneskesønnens komme ikke vil skje før den tid. 
 
130:18 Hvilket som helst intelligent prinsipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen. 
 
130:19 Og hvis en person oppnår mer kunnskap og intelligens i dette liv gjennom sin flid og lydighet enn 
en annen, vil han ha desto større fortrinn i den kommende verden. 
 
130:20 Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen før denne verdens grunnvoll ble lagt som alle 
velsignelser er betinget av -- 
 
130:21 og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av. 
 
130:22 Faderen har et legeme av kjøtt og ben like følbart som menneskets -- Sønnen likeså -- men Den 
Hellige Ånd har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i persons skikkelse.  Var det ikke slik, 
kunne Den Hellige Ånd ikke bo i oss. 
 
130:23 Et menneske kan motta Den Hellige Ånd, og den kan komme ned over ham og ikke forbli hos 
ham. 
 

Kapittel 131 
 
Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843 (History of the 
Church 5:392-393). 
 
131:1 I den celestiale herlighet er det tre himler eller grader. 
 
131:2 Og for å oppnå den høyeste, må et menneske inngå i dette prestedømmes orden (som betyr den 
nye og evige ekteskapspakt), 
 
131:3 og hvis det ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den. 
 



131:4 Et menneske kan gå inn i de andre, men dette er slutten på dets rike, det kan ikke få avkom. 
 
131:5 (Den 17. mai 1843.) Det enda fastere profetiske ord betyr at et menneske vet at det er beseglet til 
evig liv ved åpenbaring og ved profetiens ånd gjennom Det hellige prestedømmes kraft. 
 
131:6 Det er umulig for et menneske å bli frelst i uvitenhet. 
 
131:7 Det finnes ikke noe slikt som immaterielt stoff.  All ånd er materie, men den er finere og renere og 
kan bare skjelnes med renere øyne. 
 
131:8 Vi kan ikke se den, men når våre legemer er renset, skal vi se at all ånd er materie.   
 

Kapittel 132 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, og skrevet ned den 12. juli 1843, 
vedrørende den nye og evige pakt, herunder ekteskapspaktens evige tilstand, og også om flergifte 
(History of the Church 5:501-507).  Selv om åpenbaringen ble nedtegnet i 1843, fremgår det tydelig av de 
historiske opptegnelser at profeten helt siden 1831 kjente til de læresetninger og prinsipper som finnes i 
denne åpenbaringen. 
 
132:1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener Joseph, at ettersom du har spurt meg for å vite og 
forstå hvordan jeg, Herren, rettferdiggjorde mine tjenere, Abraham, Isak og Jakob, og også mine tjenere 
Moses, David og Salomo med hensyn til dette prinsipp og denne lære at de hadde mange hustruer og 
medhustruer -- 
 
132:2 se, og gi akt, jeg er Herren din Gud og vil svare deg i denne sak. 
 
132:3 Derfor, bered ditt hjerte til å motta og adlyde de instruksjoner jeg nå skal gi deg, for alle som får 
denne lov åpenbart for seg, må adlyde den. 
 
132:4 For se, jeg åpenbarer for dere en ny og evig pakt, og hvis dere ikke er lydige mot denne pakt, da 
står dere fordømt, for ingen kan forkaste denne pakt og bli tillatt å gå inn til min herlighet. 
 
132:5 For alle som ønsker en velsignelse fra mine hender, skal holde den lov som ble fastsatt for denne 
velsignelse og dens betingelser slik de ble bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. 
 
132:6 Og med hensyn til den nye og evige pakt, ble den innstiftet for fylden av min herlighet, og den 
som mottar en fylde av den, må og skal holde loven, ellers skal han bli fordømt, sier Gud Herren. 
 
132:7 Og sannelig sier jeg dere, at denne lovs betingelser er som følger:  Alle pakter, kontrakter, 
overenskomster, forpliktelser, eder, høytidelige løfter, handlinger, forbindelser, allianser eller 
forventninger som ikke er stiftet og inngått og beseglet ved Forjettelsens Hellige Ånd av ham som er 
salvet, både for tid og for all evighet, og det på det aller helligste, ved åpenbaring og befaling gjennom 
min salvede som et redskap og som jeg har satt til å ha denne myndighet på jorden (og jeg har satt min 
tjener Joseph til å ha denne myndighet i de siste dager, og det er aldri mer enn en på jorden til enhver tid 
som denne myndighet og disse prestedømmets nøkler er overdratt til), har ingen virkning, kraft eller 
gyldighet i og etter oppstandelsen fra de døde, for alle kontrakter som ikke er inngått i denne hensikt, 
opphører når menneskene er døde. 
 
132:8 Se, mitt hus er et ordens hus, sier Gud Herren, og ikke et forvirringens hus. 
 
132:9 Vil jeg godta et offer, sier Herren, som ikke er gjort i mitt navn? 
 
132:10 Eller vil jeg motta fra deres hender det som jeg ikke har befalt? 
 



132:11 Og vil jeg befale noe for dere, sier Herren, uten at det skjer ved lov, ja, som jeg og min Fader 
fastsatte for dere før verden ble til? 
 
132:12 Jeg er Herren din Gud, og jeg gir deg dette bud -- at intet menneske skal komme til Faderen uten 
ved meg eller ved mitt ord som er min lov, sier Herren. 
 
132:13 Og alt som er i verden, enten det er bestemt av mennesker, av troner eller fyrstedømmer eller 
makter, eller av hvilket navn det måtte være som ikke er av meg eller ved mitt ord, sier Herren, skal 
omstyrtes og skal ikke bestå etter at menneskene er døde, ei heller i eller etter oppstandelsen, sier 
Herren din Gud. 
 
132:14 For de ting som består, er av meg, og de ting som ikke er av meg, skal rystes og ødelegges. 
 
132:15 Derfor, hvis en mann ekter en hustru i verden og han ikke vies til henne ved meg eller ved mitt 
ord og inngår en pakt med henne så lenge han er i verden og hun med ham, er deres pakt og ekteskap 
ikke gyldig når de er døde og ikke lenger er i verden, derfor er de ikke bundet av noen lov når de ikke 
lenger er i verden. 
 
132:16 Derfor, når de ikke lenger er i verden, hverken tar de til ekte eller gis til ekte, men er satt til å 
være engler i himmelen -- engler som er hjelpende tjenere for å betjene dem som er verdig en langt 
større, ja, en overmåte stor og evig herlighet. 
 
132:17 For disse engler holdt ikke min lov, derfor kan de ikke forøkes, men forblir ugifte og alene i all 
evighet uten opphøyelse i sin frelste tilstand og er fra denne tid av ikke guder, men er Guds engler 
evindelig og alltid. 
 
132:18 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru og inngår en pakt med henne for 
tid og all evighet, hvis denne pakt ikke er av meg eller ved mitt ord som er min lov og ikke er beseglet ved 
forjettelsens Hellige Ånd gjennom ham som jeg har salvet og satt til å ha denne kraft, da er den ikke 
gyldig eller i kraft når de ikke lenger er i verden, fordi de ikke er forenet av meg eller ved mitt ord, sier 
Herren, når de ikke lenger er i verden, kan den ikke anerkjennes der, for englene og gudene er plassert 
der, og de kan ikke passere dem, de kan derfor ikke arve min herlighet, for mitt hus er et ordens hus, sier 
Gud Herren. 
 
132:19 Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru ved mitt ord som er min lov og 
ved den nye og evige pakt og den blir beseglet på dem ved forjettelsens Hellige Ånd av ham som er 
salvet og som jeg har gitt denne myndighet og dette prestedømmes nøkler, og det skal bli sagt til dem -- 
dere skal komme frem i den første oppstandelse -- og om det skulle være etter den første oppstandelse, i 
den neste oppstandelse -- og skal arve troner, riker, fyrstedømmer og makter, herredømmer, alle høyder 
og dybder -- da skal det bli skrevet i livets bok som tilhører Lammet at han ikke skal begå mord hvorved 
det utgytes uskyldig blod, og hvis de holder fast ved min pakt og ikke begår mord hvorved det utgytes 
uskyldig blod, skal de i tid og gjennom all evighet få del i alle ting min tjener har lovet dem, og skal være i 
full kraft når de ikke lenger er i verden, og de skal passere englene og gudene som er satt der og gå til 
sin opphøyelse og herlighet i alle ting som er blitt beseglet på deres hoder, en herlighet som skal være en 
fylde og en fortsettelse av ætten evindelig og alltid. 
 
132:20 Da skal de være guder, fordi de er uendelige, derfor skal de være fra evighet til evighet, fordi de 
fortsetter å bestå, da skal de være over alle ting, fordi alle ting er dem underlagt.  Da skal de være guder 
fordi de har all makt og englene er dem underlagt. 
 
132:21 Sannelig, sannelig sier jeg dere, uten at dere adlyder min lov, kan dere ikke oppnå denne 
herlighet. 
 
132:22 For snever er porten og smal er veien som leder til opphøyelse og livenes fortsettelse, og få er de 
som finner den, fordi dere ikke mottar meg i verden, ei heller kjenner meg. 
 



132:23 Men hvis dere mottar meg i verden, da skal dere kjenne meg og skal motta deres opphøyelse, for 
at der jeg er, skal også dere være. 
 
132:24 Dette er evige liv -- å kjenne den eneste vise og sanne Gud og Jesus Kristus som han har sendt.  
Jeg er han.  Motta derfor min lov. 
 
132:25 Vid er den port og bred er den vei som fører til død, og mange er de som går inn gjennom den, 
fordi de ikke mottar meg, ei heller adlyder min lov. 
 
132:26 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hustru ifølge mitt ord og de besegles ved 
forjettelsens Hellige Ånd ifølge det jeg har fastsatt, og han eller hun på noen som helst måte synder mot 
eller overtrer den nye og evige pakt og gjør seg skyldig i alle former for gudsbespottelse -- og hvis de ikke 
begår mord hvorved de utgyter uskyldig blod -- skal de likevel komme frem i den første oppstandelse og 
gå inn til sin opphøyelse, men de skal tilintetgjøres i kjødet og skal overlates til Satans tuktelse inntil 
forløsningens dag, sier Gud Herren. 
 
132:27 Bespottelse mot Den Hellige Ånd -- som ikke skal bli tilgitt i denne verden, ei heller i den 
kommende verden -- består i at dere begår mord hvorved dere utgyter uskyldig blod og samtykker i min 
død etter at dere har mottatt min nye og evige pakt, sier Gud Herren, og den som ikke adlyder denne lov, 
kan på ingen måte gå inn til min herlighet, men skal bli fordømt, sier Herren. 
 
132:28 Jeg er Herren din Gud og vil gi deg mitt hellige prestedømmes lov slik den ble fastsatt av meg og 
min Fader før verden ble til. 
 
132:29 Abraham mottok alle ting -- hva han enn mottok -- ved åpenbaring og bud ved mitt ord, sier 
Herren, og han har gått inn til sin opphøyelse og sitter på sin trone. 
 
132:30 Abraham mottok løfter om sin ætt og om sine lenders frukt -- fra hvis lender du er, du min tjener 
Joseph -- som skulle fortsette så lenge de var i verden, og med hensyn til Abraham og hans ætt, skulle 
den fortsette i den kommende verden -- både i denne verden og den kommende verden skulle den 
fortsette -- like utallig som stjernene, eller om dere skulle telle sandkornene ved havets bredd, ville dere 
ikke kunne telle dem. 
 
132:31 Dette løfte er også deres fordi dere er av Abraham, og løftet ble gitt til Abraham, og ved denne 
lov fortsetter min Faders gjerninger hvorved han forherliger seg selv. 
 
132:32 Gå derfor og gjør Abrahams gjerninger, underkast dere min lov, og dere skal bli frelst. 
 
132:33 Men hvis dere ikke underkaster dere min lov, kan dere ikke motta min Faders løfte som han ga til 
Abraham. 
 
132:34 Gud befalte Abraham, og Sara ga Abraham Hagar til hustru.  Og hvorfor gjorde hun det?  Fordi 
dette var loven, og fra Hagar kom mange folk.  Dette var derfor blant annet en oppfyllelse av løftene. 
 
132:35 Var Abraham derfor under fordømmelse?  Sannelig sier jeg dere, nei, for jeg, Herren, befalte det. 
 
132:36 Abraham ble befalt å ofre sin sønn Isak til tross for at det sto skrevet:  Du skal ikke slå ihjel.  
Abraham nektet likevel ikke, og det ble regnet ham til rettferdighet. 
 
132:37 Abraham mottok medhustruer og de fødte ham barn, og det ble regnet ham til rettferdighet fordi 
de ble gitt til ham og han adlød min lov, på samme måte gjorde Isak og Jakob intet annet enn det de ble 
befalt, og fordi de ikke gjorde noe annet enn det de ble befalt, har de gått inn til sin opphøyelse ifølge 
løftene og sitter på troner og er ikke engler, men er guder. 
 



132:38 David mottok også mange hustruer og medhustruer og likedan mine tjenere Salomo og Moses, 
og også mange andre av mine tjenere fra skapelsens begynnelse inntil denne tid, og de syndet ikke i noe, 
uten i de ting som de ikke mottok fra meg. 
 
132:39 Davids hustruer og medhustruer ble gitt ham av meg ved min tjener Natans hånd og andre av 
profetene som hadde denne myndighets nøkler, og han syndet ikke mot meg i noe av dette unntatt i 
tilfellet med Uria og hans hustru, og derfor har han falt fra sin opphøyelse og har mottatt sin del, og han 
skal ikke beholde dem når han ikke lenger er i verden, for jeg har gitt dem til en annen, sier Herren. 
 
132:40 Jeg er Herren din Gud, og jeg ga deg, min tjener Joseph, et påbud om å gjenopprette alle ting.  
Be om hva du vil, og det skal bli gitt deg ifølge mitt ord. 
 
132:41 Og ettersom du har adspurt meg angående hor, sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis en mann 
mottar en hustru i den nye og evige pakt, og hvis hun holder seg til en annen mann, og han ikke er gitt 
henne ved den hellige salvelse, har hun drevet hor og vil bli ødelagt. 
 
132:42 Hvis hun ikke er i den nye og evige pakt og hun holder seg til en annen mann, har hun drevet hor. 
 
132:43 Og hvis hennes mann holder seg til en annen kvinne og han var underlagt et høytidelig løfte, har 
han brutt sitt løfte og har drevet hor. 
 
132:44 Og hvis hun ikke har drevet hor, men er uskyldig og ikke har brutt sitt høytidelige løfte og hun vet 
det -- og jeg åpenbarer det for deg, min tjener Joseph -- da skal du i kraft av mitt hellige prestedømme ha 
myndighet til å ta henne og gi henne til ham som ikke har drevet hor, men har vært trofast, for han skal bli 
satt til å råde over mange. 
 
132:45 For jeg har gitt deg prestedømmets nøkler og kraft hvorved jeg gjengir alle ting og gjør alle ting 
kjent for deg når tiden er inne. 
 
132:46 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at alt du besegler på jorden, skal være beseglet i himmelen, 
og alt du binder på jorden i mitt navn og ved mitt ord, sier Herren, skal være evig bundet i himlene, og 
hvis du forlater noen deres synder på jorden, skal de være evig forlatt i himlene, og hvis du fastholder 
noen deres synder på jorden, skal de være fastholdt i himmelen. 
 
132:47 Og videre, sannelig sier jeg, enhver som du velsigner, vil jeg velsigne, og enhver som du 
forbanner, vil jeg forbanne, sier Herren, for jeg, Herren, er din Gud. 
 
132:48 Og videre, sannelig sier jeg deg, min tjener Joseph, at hva som helst du gir på jorden, og enhver 
som du gir noen til på jorden ved mitt ord og ifølge min lov, skal motta velsignelser og min kraft og ikke 
hjemsøkes med forbannelser, sier Herren, og skal være uten fordømmelse på jorden og i himmelen. 
 
132:49 For jeg er Herren din Gud og vil være med deg, ja, inntil verdens ende og gjennom all evighet, for 
sannelig, jeg besegler på deg din opphøyelse og bereder en trone for deg i min Faders rike med 
Abraham din far. 
 
132:50 Se, jeg har sett dine offer og vil tilgi alle dine synder, jeg har sett dine offer i lydighet mot det jeg 
har fortalt deg.  Gå derfor, og jeg bereder en vei så du kan unnslippe slik jeg godtok at Abraham ofret da 
han skulle ofre sin sønn Isak. 
 
132:51 Sannelig sier jeg deg:  Et bud gir jeg til min tjenerinne Emma Smith -- din hustru som jeg har gitt 
deg -- at hun stiller seg avventende og ikke tar imot det som jeg befalte deg å tilby henne, for dette gjorde 
jeg, sier Herren, for å prøve dere alle som jeg gjorde med Abraham, og for at jeg kunne kreve en ofring 
ved deres hånd ved pakt og ved offer. 
 



132:52 Og la min tjenerinne Emma Smith godta alle som er blitt gitt til min tjener Joseph og som er 
dydige og rene for meg, og de som ikke er rene og har sagt de var rene, skal bli ødelagt, sier Gud 
Herren. 
 
132:53 For jeg er Herren din Gud, og dere skal adlyde min røst, og jeg setter min tjener Joseph til å råde 
over meget, for han har vært tro over lite, og fra nå av vil jeg styrke ham. 
 
132:54 Og jeg befaler min tjenerinne Emma Smith å bli hos min tjener Joseph og holde seg til ham og 
ingen annen.  Men hvis hun ikke er lydig mot denne befaling, skal hun bli ødelagt, sier Herren, for jeg er 
Herren din Gud og vil ødelegge henne hvis hun ikke adlyder min lov. 
 
132:55 Men hvis hun ikke vil adlyde denne befaling, da skal min tjener Joseph gjøre alle ting for henne -- 
ja, som han har sagt -- og jeg vil velsigne ham og mangfoldiggjøre ham og gi ham ett hundre fold i denne 
verden av fedre og mødre, brødre og søstre, hus og landområder, hustruer og barn, og kroner med evige 
liv i de evige verdener. 
 
132:56 Og videre, sannelig sier jeg, la min tjenerinne tilgi min tjener Joseph hans overtredelser, og da vil 
hun bli tilgitt sine overtredelser som hun har begått mot meg, og jeg, Herren din Gud, vil velsigne henne 
og mangfoldiggjøre henne og gi henne fryd i hennes hjerte. 
 
132:57 Og videre sier jeg, la ikke min tjener Joseph avhende sin eiendom, så en fiende ikke kommer og 
ødelegger ham, for Satan forsøker å ødelegge, for jeg er Herren din Gud, og han er min tjener, og se, og 
gi akt, jeg er med ham som jeg var med Abraham, din far, ja, inntil hans opphøyelse og herlighet. 
 
132:58 Nå, med hensyn til prestedømmets lov, er det mange ting som hører til den. 
 
132:59 Sannelig, hvis en mann blir kalt av min Fader likesom Aron -- ved min egen røst og ved hans røst 
som sendte meg -- og jeg har begavet ham med nøklene til dette prestedømmes myndighet, hvis han 
gjør noe i mitt navn og ifølge min lov og ved mitt ord, begår han ingen synd, og jeg vil rettferdiggjøre ham. 
 
132:60 La derfor ingen anklage min tjener Joseph, for jeg vil rettferdiggjøre ham, for han skal gi det offer 
som jeg krever fra hans hånd for hans overtredelser, sier Herren deres Gud. 
 
132:61 Og videre, med hensyn til prestedømmets lov -- hvis en mann ekter en jomfru og ønsker å ekte 
enda en, og den første gir sitt samtykke -- og hvis han ekter den annen og de er jomfruer og ikke har gitt 
et høytidelig løfte til noen annen mann -- da er han rettferdiggjort, han kan ikke bedrive hor, for de er gitt 
til ham, for han kan ikke bedrive hor med det som tilhører ham og ingen annen. 
 
132:62 Og om det blir gitt ham ti jomfruer ved denne lov, kan han ikke bedrive hor, for de tilhører ham, og 
de er gitt til ham, derfor er han rettferdiggjort. 
 
132:63 Men hvis en eller annen av de ti jomfruer etter at hun er gift holder seg til en annen mann, har 
hun drevet hor og vil bli ødelagt -- for de er gitt til ham for å bli mange og oppfylle jorden ifølge mitt bud og 
for å innfri det løfte som ble gitt av min Fader før verdens grunnvoll ble lagt og for deres opphøyelse i de 
evige verdener, så de kan føde menneskenes sjeler, for på denne måten videreføres min Faders gjerning 
så han kan bli forherliget. 
 
132:64 Og videre, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis en mann som har denne myndighets nøkler, har 
en hustru, og han lærer henne mitt prestedømmes lov angående disse ting, da skal hun tro og tjene ham, 
ellers vil hun bli ødelagt, sier Herren deres Gud, for jeg vil ødelegge henne, for jeg vil forherlige mitt navn 
på alle dem som mottar og adlyder min lov. 
 
132:65 Derfor, hvis hun ikke mottar denne lov, skal det være rett i mine øyne for ham å motta alt som 
jeg, Herren hans Gud, vil gi ham fordi hun ikke trodde og tjente ham ifølge mitt ord, og da blir hun 
overtrederen, og han blir fritatt fra Saras lov, for Sara tjente Abraham ifølge loven da jeg befalte Abraham 
å ta Hagar til hustru. 



 
132:66 Og nå, med hensyn til denne lov, sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg vil åpenbare mer for deg 
senere, la derfor dette være tilstrekkelig på det nåværende tidspunkt.  Se, jeg er Alfa og Omega.  Amen. 
 

Kapittel 133 
 
Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 3. november 1831 (History of the 
Church 1:229-234).  Som forord til denne åpenbaringen skrev profeten:  "På dette tidspunkt var det 
mange ting som eldstene ønsket å få vite med hensyn til evangeliets forkynnelse til jordens innbyggere 
og om innsamlingen, og for å kunne vandre i det sanne lys og bli veiledet fra det høye, adspurte jeg 
Herren den 3. november 1831 og mottok følgende viktige åpenbaring" (History of the Church 1:229).  
Dette kapitlet ble først tatt inn i boken Lære og pakter som et tillegg, men fikk senere et kapittelnummer. 
 
133:1 Lytt, O min kirkes folk, sier Herren deres Gud, og hør Herrens ord om dere -- 
 
133:2 Herren, som plutselig skal komme til sitt tempel, Herren som skal komme ned over verden med 
en forbannelse til dom, ja, over alle nasjoner som glemmer Gud og over alle de ugudelige blant dere. 
 
133:3 For han skal blotte sin hellige arm for alle nasjoners øyne, og alle jordens ender skal se sin Guds 
frelse. 
 
133:4 Derfor, bered dere, bered dere, O mitt folk, helliggjør dere, samle dere i Sions land, O min kirkes 
folk, alle dere som ikke har fått befaling om å vente. 
 
133:5 Gå ut fra Babylon.  Vær rene dere som bærer Herrens kar. 
 
133:6 Sammenkall deres høytidelige forsamlinger og tal ofte til hverandre.  Og la enhver påkalle 
Herrens navn. 
 
133:7 Ja, sannelig sier jeg dere igjen, tiden er kommet da Herrens røst lyder til dere:  Gå ut fra Babylon, 
dra ut fra nasjonene og samle dere fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. 
 
133:8 Send ut min kirkes eldster til nasjonene som er langt borte, til øyene i havet, send dem ut til 
fremmede land, kall på alle nasjoner, først på hedningefolkene og deretter på jødene. 
 
133:9 Og se, og gi akt, dette skal være deres rop og Herrens røst til alle folk:  Dra til Sions land så mitt 
folks grenser kan utvides og hennes staver kan styrkes og Sion kan vokse i områdene rundt omkring. 
 
133:10 Ja, la ropet gå ut blant alle folk:  Våkn opp, stå opp og dra ut for å møte Brudgommen, se og gi 
akt, Brudgommen kommer, dra ut for å møte ham.  Bered dere for Herrens store dag. 
 
133:11 Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen. 
 
133:12 La derfor de som er blant hedningefolkene, flykte til Sion. 
 
133:13 Og la de som er av Juda, flykte til Jerusalem, til fjellene der Herrens hus står. 
 
133:14 Dra ut fra nasjonene, ja, fra Babylon, fra ugudelighetens midte, som er et åndelig Babylon. 
 
133:15 Men sannelig, så sier Herren, la ikke deres flukt skje i hast, men sørg for at alle ting er godt 
forberedt, og den som drar, la ham ikke se seg tilbake for at ikke en plutselig ødeleggelse skal komme 
over ham. 
 
133:16 Lytt og hør, O jordens innbyggere, lytt alle dere som er eldster i min kirke og hør Herrens røst, for 
han kaller på alle mennesker, og han befaler alle mennesker overalt å omvende seg. 
 



133:17 For se, Gud Herren har sendt ut engelen som roper midt igjennom himmelen og sier:  Rydd 
Herrens vei og gjør hans stier rette, for timen for hans komme er nær - 
 
133:18 når Lammet skal stå på Sions berg, og med ham et hundre og fire og førti tusen som har hans 
Faders navn skrevet på sine panner. 
 
133:19 Derfor, bered dere til Brudgommens komme, dra ut, ja, dra ut for å møte ham. 
 
133:20 For se, han skal stå på Oljeberget og på det mektige hav -- ja, det store dyp -- og på øyene i 
havet og på Sions land. 
 
133:21 Og han skal la sin røst høre fra Sion, og han skal tale fra Jerusalem, og hans røst skal høres 
blant alle folk, 
 
133:22 og det skal være en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden som skal bryte 
ned fjellene, og dalene skal ikke finnes. 
 
133:23 Han skal befale det store dyp og det skal drives tilbake til landene i nord, og øyene skal bli ett 
landområde. 
 
133:24 Og Jerusalems land og Sions land skal vendes tilbake til sitt eget sted, og jorden skal bli som den 
var i dagene før den ble delt. 
 
133:25 Og Herren, ja, Frelseren, skal stå midt iblant sitt folk og skal regjere over alt kjød. 
 
133:26 Og de som er i landene i nord skal Herren komme ihu, og deres profeter skal høre hans røst og 
skal ikke lenger holde seg tilbake, og de skal slå på klippene og isen skal flyte ned for deres åsyn. 
 
133:27 Og en hovedvei skal bli dannet i det store dyps midte. 
 
133:28 Deres fiender skal bli deres bytte. 
 
133:29 Og i den golde ørken skal kilder av levende vann springe frem, og den tørre jord skal ikke lenger 
være et tørstende land. 
 
133:30 Og de skal bringe med seg sine rike skatter til Efraims barn, mine tjenere. 
 
133:31 Og de evige høyders grenser skal skjelve i deres nærvær. 
 
133:32 Og der skal de falle ned og bli kronet med herlighet -- ja, i Sion -- ved Herrens tjeneres hender, ja, 
Efraims barn. 
 
133:33 Og de skal fylles med evighetens gledessang. 
 
133:34 Se, dette er den evige Guds velsignelser over Israels stammer, og den rikere velsignelse over 
Efraim og hans medbrødre. 
 
133:35 Og også de som er av Juda stamme skal, etter sine lidelser, bli helliggjort i hellighet for Herren og 
bo i hans nærhet dag og natt, evindelig og alltid. 
 
133:36 Og nå, sannelig sier Herren, for at disse ting kan bli kjent blant dere, O jordens innbyggere, har 
jeg sendt min engel som flyr under det høyeste av himmelen med det evige evangelium, han har vist seg 
for noen og har overdratt det til mennesket og skal vise seg for mange som bor på jorden. 
 
133:37 Og dette evangelium skal forkynnes for alle nasjoner og slekter og tungemål og folk. 
 



133:38 Og Guds tjenere skal gå ut og si med høy røst:  Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom 
er kommet, 
 
133:39 og tilbe ham som dannet himmel og jord og havet og vannkildene - 
 
133:40 og påkall Herrens navn dag og natt og si:  O, om du ville sønderrive himmelen og komme ned så 
fjellene kunne smelte ved ditt nærvær. 
 
133:41 Og den skal bli oppfylt på deres hoder, for Herrens nærvær skal være som den luende ild som 
brenner og som ilden som får vannet til å koke. 
 
133:42 O Herre, du skal komme ned for å gjøre ditt navn kjent for dine motstandere, og alle nasjoner skal 
skjelve ved ditt nærvær, 
 
133:43 når du gjør forferdelige ting, ting de ikke venter, 
 
133:44 ja, når du kommer ned og fjellene smelter ved ditt nærvær, skal du møte den som fryder seg og 
gjør rettferdighet, som kommer deg ihu på dine veier. 
 
133:45 For siden verdens begynnelse har menneskene ikke hørt eller fattet med øret, ei heller har noe 
øye sett -- uten deg, Gud -- hvor store ting du har beredt for den som venter på deg. 
 
133:46 Og det skal bli sagt:  Hvem er denne som kommer ned fra Gud i himmelen med farvede klær -- 
ja, fra de ukjente regioner iført sin herlige skrud -- og beveger seg i sin storhets styrke? 
 
133:47 Og han skal si:  Jeg er den som talte i rettferdighet, mektig til å frelse. 
 
133:48 Og røde skal Herrens klær være, og hans kledning som en som tråkker vinpressen. 
 
133:49 Og så stor skal herligheten ved hans nærvær være, at solen skal skjule sitt ansikt i skam, og 
månen skal holde sitt lys tilbake, og stjernene skal slynges fra sine steder. 
 
133:50 Og hans røst skal høres:  Jeg har tråkket vinpressen alene og har ført dom over alle folk, og 
ingen var med meg, 
 
133:51 og jeg har tråkket dem i min vrede og jeg trampet på dem i min harme, og deres blod har jeg 
stenket på mine klær og tilsølt hele min kledning, for dette var hevnens dag som var i mitt hjerte. 
 
133:52 Og nå er året for mine forløste kommet, og de skal tale om sin Herres kjærlige vennlighet og alt 
som han har skjenket dem -- ifølge sin godhet og ifølge sin kjærlige vennlighet -- evindelig og alltid. 
 
133:53 I all deres trengsel led han med dem, og hans nærværs engel reddet dem, og i sin kjærlighet og i 
sin medlidenhet forløste han dem og løftet dem opp og bar dem i all fordums tid -- 
 
133:54 ja, og Enok også og de som var med ham, profetene som var før ham, og Noah også og de som 
var før ham, og Moses også og de som var før ham, 
 
133:55 og fra Moses til Elijah og fra Elijah til Johannes -- som var med Kristus i hans oppstandelse -- og 
de hellige apostler med Abraham, Isak og Jakob -- skal være i Lammets nærhet. 
 
133:56 Og de helliges graver skal åpnes, og de skal komme frem og stå ved Lammets høyre hånd når 
han skal stå på Sions berg og på den hellige by -- det nye Jerusalem -- og de skal synge Lammets sang 
dag og natt, evindelig og alltid. 
 
133:57 Og av denne grunn, for at menneskene kunne få del i de herligheter som skulle åpenbares, 
sendte Herren fylden av sitt evangelium -- sin evige pakt -- som taler tydelig og enkelt -- 



 
133:58 for å forberede de svake til de ting som skal komme over jorden, og til å gå Herrens ærend på 
den dag da de svake skal gjøre de vise til skamme, og den som er liten skal bli en sterk nasjon, og to skal 
jage titusener av dem på flukt. 
 
133:59 Og ved det som er svakt på jorden skal Herren treske nasjonene ved sin Ånds kraft. 
 
133:60 Og av denne grunn ble disse bud gitt, og på den dag de ble gitt, ble det befalt at de skulle skjules 
for verden, men nå skal de gå ut til alt kjød - 
 
133:61 og dette ifølge Herrens sinn og vilje, han som råder over alt kjød. 
 
133:62 Og den som omvender seg og helliggjør seg for Herren, skal få evig liv. 
 
133:63 Og over dem som ikke lytter til Herrens røst, skal det fullbyrdes som ble skrevet av profeten 
Moses -- at de skulle bli avskåret fra folket, 
 
133:64 og også det som ble skrevet av profeten Malakias:  For se, dagen kommer!  Den brenner som en 
ovn.  Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer, skal 
sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. 
 
133:65 Derfor, dette skal være Herrens svar til dem: 
 
133:66 På den dag da jeg kom til mitt eget, var det ingen blant dere som tok imot meg, og dere ble 
drevet bort. 
 
133:67 Da jeg kalte igjen, var det ingen av dere som svarte, likevel var min arm ingenlunde forkortet, så 
jeg ikke kunne forløse eller min kraft for liten til å befri. 
 
133:68 Se, når jeg irettesetter, tørker jeg ut havet.  Jeg gjør elvene til en villmark, fiskene i dem stinker 
og dør av tørst. 
 
133:69 Jeg kler himlene i sort og innhyller dem i sørgedrakt. 
 
133:70 Og dette skal dere få fra min hånd:  dere skal bøyes ned i sorg. 
 
133:71 Se, og gi akt, det er ingen til å befri dere, for dere adlød ikke min røst da jeg kalte på dere fra 
himlene, dere trodde ikke mine tjenere, og da de ble sendt til dere, tok dere ikke imot dem. 
 
133:72 Derfor, de beseglet vitnesbyrdet og gjorde loven bindende, og dere ble overlatt til mørke. 
 
133:73 Disse skal gå bort i det ytterste mørke hvor det er gråt og jammer og tenners gnissel. 
 
133:74 Se, Herren deres Gud har sagt det.  Amen. 
 

Kapittel 134 
 
En trosbekjennelse med hensyn til myndigheter og lover i sin alminnelighet, enstemmig vedtatt under en 
hovedforsamling i Kirken avholdt i Kirtland, Ohio, den 17. august 1835 (History of the Church 2:247-249).  
Foranledningen var et møte av Kirkens ledere som var sammenkalt for å ta stilling til hva som skulle tas 
inn i førsteutgaven av Lære og pakter.  Denne trosbekjennelsen fikk dengang følgende forord "For at vår 
tro med hensyn til jordiske myndigheter og lover i sin alminnelighet ikke skal bli feiltolket eller misforstått, 
har vi funnet det riktig til slutt i denne boken å si vår mening om dette." (History of the Church 2:247). 
 



134:1 Vi tror at Gud har forordnet myndigheter til menneskets gavn og at han holder menneskene 
ansvarlig for hvordan de forholder seg til dem, både ved å gi og håndheve lover til samfunnets gavn og 
trygghet. 
 
134:2 Vi tror at intet styre kan bestå i fred uten at det blir vedtatt og opprettholdt lover som sikrer det 
enkelte menneske samvittighetsfrihet, retten til å eie og forvalte eiendom og beskyttelse av liv. 
 
134:3 Vi tror at alle styreformer nødvendigvis må ha offentlige tjenestemenn og øvrighetspersoner til å 
håndheve landets lover, og at man ved folkets stemmegivning skulle søke etter og støtte dem som vil 
håndheve loven upartisk og rettferdig -- i en republikk eller ved regentens vilje. 
 
134:4 Vi tror at religion er forordnet av Gud og at menneskene er ansvarlig overfor ham, og ham alene, 
for hvordan de praktiserer den, så lenge deres religiøse oppfatninger ikke fører til at de krenker andres 
rettigheter og friheter, men vi tror ikke at menneskelig lovgivning har rett til å gripe inn og gi regler for 
gudsdyrkelse og binde menneskenes samvittighet eller fastsette former for offentlig eller privat andakt, at 
offentlige myndigheter skulle forebygge forbrytelser, men aldri kontrollere samvittigheten, skulle straffe 
lovbrudd, men aldri undertrykke sjelens frihet. 
 
134:5 Vi tror at alle mennesker er forpliktet til å støtte og oppholde de myndigheter de lever under så 
lenge deres naturlige og umistelige rettigheter beskyttes av slike myndigheters lover, og at opprør og 
uroligheter ikke sømmer seg for noen borger som er beskyttet på denne måten, og skulle straffes 
deretter, og at alle myndigheter har rett til å vedta slike lover, som etter deres skjønn er best egnet til å 
ivareta folks interesser samtidig som samvittighetsfriheten holdes hellig. 
 
134:6 Vi tror at enhver skylder å vise respekt for regenter og øvrighetspersoner som sådan i deres 
stilling -- for dem som er satt til å beskytte de uskyldige og straffe de skyldige -- og at alle mennesker 
skylder å vise respekt og aktelse for lovene, for uten dem ville fred og harmoni bli erstattet av lovløshet og 
frykt.  Menneskenes lover er innstiftet i den uttrykkelig hensikt å regulere våre interesser mennesker 
imellom, som enkeltpersoner og som nasjoner, og guddommelige lover gitt fra himmelen, gir regler i 
åndelige anliggender om tro og tilbedelse, og for begge deler er menneskene ansvarlig overfor sin 
skaper. 
 
134:7 Vi tror at regenter, stater og myndigheter har rett til og er forpliktet til å vedta lover som beskytter 
alle borgeres adgang til fri religionsutøvelse, men vi tror ikke at de i rettferdighetens navn har rett til å 
frata borgerne denne rettighet eller legge bånd på deres meninger, så lenge de viser respekt og 
ærbødighet for lovene og slike religiøse oppfatninger ikke rettferdiggjør opprør og sammensvergelse. 
 
134:8 Vi tror at når en forbrytelse er begått, skulle den straffes etter overtredelsens art, at mord, 
forræderi, plyndring, tyveri og alle former for brudd på den alminnelige ro og orden skulle straffes -- i 
henhold til forbrytelsens karakter og den onde innvirkning den har på menneskene -- av de lover som 
gjelder under den myndighet hvor overtredelsen er begått, og i den offentlige ro og freds interesse skulle 
alle mennesker stå frem og sørge for at den blir straffet som overtrer gode lover. 
 
134:9 Vi tror ikke det er riktig å blande religiøs innflytelse med offentlig forvaltning ved at ett 
trossamfunn begunstiges og et annet hemmes i sine åndelige rettigheter og medlemmene blir nektet 
individuelle rettigheter som borgere. 
 
134:10 Vi tror at alle trossamfunn har rett til å ta sine medlemmers udisiplinerte oppførsel i forhold til 
trossamfunnets regler og retningslinjer opp til behandling, forutsatt at slik behandling gjelder medlemskap 
og anseelse, men vi tror ikke noe trossamfunn har myndighet til å forhøre mennesker om retten til liv og 
eiendom, til å ta fra dem denne verdens gods eller å utsette dem for livsfare eller legemsbeskadigelse 
eller utsette dem for fysisk avstraffelse.  De kan bare utelukke dem fra sitt samfunn og frata dem deres 
rettigheter som medlemmer. 
 
134:11 Vi tror at menneskene, skulle henvende seg til sivile domstoler for å få erstatning for alle 
overgrep, all urettferdig behandling hvor personer er blitt mishandlet eller forulempet, eller eiendomsrett 



eller rykte er blitt krenket -- når det finnes lover som beskytter mot dette -- men vi tror at alle mennesker 
har rett til å forsvare seg selv, sine venner, sin eiendom og sine myndigheter mot ulovlige angrep og 
overgrep av enhver person når det oppstår kritiske situasjoner hvor man ikke straks kan henvende seg til 
domstolene for å få deres hjelp. 
 
134:12 Vi tror det er riktig å forkynne evangeliet til jordens nasjoner og formane de rettferdige til å redde 
seg fra verdens fordervelse, men vi tror ikke det er riktig å befatte seg med treller eller forkynne 
evangeliet for dem eller døpe dem mot deres herrers vilje og ønske, ei heller tror vi det er riktig å ha noe 
med dem å gjøre eller bruke vår innflytelse for å gjøre dem misfornøyd med deres stilling i livet og derved 
sette menneskers liv i fare -- slik innblanding betrakter vi som ulovlig og urettferdig og farlig for freden 
under ethvert styre som tillater at mennesker holdes som slaver. 
 

Kapittel 135 
 
Profeten Joseph Smiths og hans bror patriarken Hyrum Smiths martyrdød i Carthage, Illinois, den 27. juni 
1844 (History of the Church 6:629-631).  Dette dokument ble skrevet av eldste John Taylor i De tolvs råd 
som var vitne til det som skjedde. 
 
135:1 For å besegle denne boks og Mormons boks vitnesbyrd, kunngjør vi profeten Joseph Smiths og 
patriarken Hyrum Smiths martyrdød.  De ble skutt i Carthage fengsel omtrent klokken fem om 
ettermiddagen den 27. juni 1844 av en bevæpnet pøbelhop på anslagsvis 150-200 personer med 
svartmalte ansikter.  Hyrum ble skutt først, og segnet rolig om, idet han utbrøt:  Jeg er en død mann!  
Joseph hoppet fra vinduet, og ble skutt i forsøket, og han utbrøt:  Å Herre, min Gud!  De ble begge 
beskutt på en brutal måte, etter at de var døde, og begge ble truffet av fire kuler. 
 
135:2 John Taylor og Willard Richards, to av De tolv, var de eneste som var tilstede i værelset da dette 
skjedde.  Den førstnevnte ble på en barbarisk måte såret av fire kuler, men har siden kommet seg.  Den 
sistnevnte unnslapp ved Guds hjelp uten så mye som et hull i sine klær. 
 
135:3 Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mer, bortsett fra Jesus selv, for menneskenes 
frelse i denne verden enn noe annet menneske som noensinne har levet i den.  I det korte tidsrom av 
tyve år har han frembragt Mormons bok som han oversatte ved Guds gave og kraft og har vært et 
redskap til å utgi den på to kontinenter, han har sendt fylden av det evige evangelium som den inneholdt, 
til jordens fire hjørner, frembragt de åpenbaringer og bud som denne boken, Lære og pakter, består av, 
og mange andre vise dokumenter og instruksjoner som er til gavn for menneskenes barn, han samlet 
mange tusen av de siste-dagers-hellige, grunnlagt en stor by og etterlatt seg en berømmelse og et navn 
som ikke kan utslettes.  I dette liv var han stor, og han døde også stor i Guds og sitt folks øyne, og i likhet 
med de fleste av Herrens salvede i fordums tid beseglet han sin misjon og sitt verk med sitt eget blod, og 
likeledes gjorde hans bror Hyrum.  I livet var de uatskillelige, ei heller døden skilte dem! 
 
135:4 Da Joseph reiste til Carthage for å overgi seg etter de krav loven angivelig stilte, sa han to eller 
tre dager før han ble myrdet:  Jeg går som et lam til slakterbenken, men jeg er rolig som en 
sommermorgen, min samvittighet er ren for Gud og alle mennesker.  JEG SKAL DØ USKYLDIG, OG 
DET SKAL BLI SAGT OM MEG -- HAN BLE MYRDET MED KOLDT BLOD.  Samme morgen, etter at 
Hyrum hadde gjort seg istand til å gå -- skal vi si til slakterbenken, ja, for slik var det -- leste han følgende 
avsnitt i slutten av det 12.  kapittel av Ethers bok i Mormons bok og laget der en brett på bladet: 
 
135:5 Og det skjedde at jeg ba til Herren at han ville vise hedningefolkene nåde, så de kunne ha 
kjærlighet.  Og det skjedde at Herren sa til meg:  Hvis de ikke har kjærlighet, så angår det ikke deg.  Du 
har vært trofast, derfor skal dine klær gjøres rene, og fordi du har sett din svakhet, skal du gjøres sterk og 
ta plass på det sted som jeg har beredt i min Faders boliger.  Og nå sier jeg ...  farvel til hedningefolkene  
-- ja, også til mine brødre som jeg elsker -- inntil vi skal møtes for Kristi domstol hvor alle mennesker skal 
vite at mine klær er uplettet av deres blod.  Arvelaterne er nå døde, og deres testamente er trådt i kraft. 
 
135:6 Hyrum Smith fylte fire og førti år i februar 1844, og Joseph Smith åtte og tredve i desember 1843, 
og fra nå av vil deres navn bli regnet blant religionens martyrer, og alle som leser, i enhver nasjon, vil bli 



minnet om at Mormons bok, og denne kirkens bok Lære og pakter, og det kostet det nittende århundres 
edleste blod å frembringe dem, til frelse for en fordervet verden, og hvis ilden kan svi av et grønt tre til 
Guds herlighet, hvor lett vil den da ikke kunne brenne opp de tørre trær for å rense vingården fra 
fordervelse.  De levde for herlighet, de døde for herlighet, og herlighet er deres evige belønning.  Fra 
generasjon til generasjon skal deres navn nevnes for etterslekten som edelstener for de helliggjorte. 
 
135:7 De var uskyldige i alt som de ble anklaget for, som så ofte før var bevist, og ble kun fengslet på 
grunn av forræderes og onde menneskers sammensvergelse; og deres uskyldige blod på gulvet i 
Carthage fengsel er et tydelig segl festet til mormonismen som ikke kan bestrides av noen jordisk 
domstol, og deres uskyldige blod på delstaten Illinois våpenskjold sammen med delstatens brutte løfte 
avgitt av guvernøren, er et vitne om det evige evangeliums sannhet som en hel verden ikke kan 
tilbakevise, deres uskyldige blod på frihetens fane og på De forente staters magna charta er en talsmann 
for Jesu Kristi religion som vil røre oppriktige menneskers hjerter i alle nasjoner, og deres uskyldige blod  
-- med alle martyrers uskyldige blod under alteret som Johannes så -- vil anrope Hærskarenes Herre inntil 
han hevner dette blod på jorden.  Amen. 
 

Kapittel 136 
 
Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young ved Vinterkvarteret, Israels leir i Omaha-
området på vestbredden av elven Missouri i nærheten av Council Bluffs, Iowa (Journal History of the 
Church [Kirkens Historie i dagboksform], 14. januar 1847). 
 
136:1 Herrens ord og vilje angående Israels leir på deres vandring mot vest. 
 
136:2 La alle som tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og de som reiser sammen med dem, 
organiseres i kompanier med en pakt og et løfte om å holde alle Herren vår Guds bud og lover. 
 
136:3 La kompaniene organiseres med kapteiner over hundre, kapteiner over femti og kapteiner over ti, 
med en president og hans to rådgivere over dem under ledelse av De tolv apostler. 
 
136:4 Og dette skal være vår pakt -- at vi vil vandre i lydighet mot alle Herrens forordninger. 
 
136:5 La hvert kompani etter beste evne skaffe til veie alle trekkdyr, vogner, proviant, klær og annet 
nødvendig utstyr til reisen. 
 
136:6 Når kompaniene er organisert, la dem av all sin styrke gjøre forberedelser for dem som må være 
tilbake. 
 
136:7 La hvert kompani med sine kapteiner og presidenter ta stilling til hvor mange som kan dra 
avgårde førstkommende vår, velg deretter ut et tilstrekkelig antall dyktige og kyndige menn som skal ta 
med seg trekkdyr, såkorn og landbruksredskaper og reise i forveien for å forberede våronn. 
 
136:8 La hvert kompani i forhold til sine midler ta seg av de fattige, enkene, de faderløse og familiene til 
dem som har sluttet seg til hæren, så ropene fra enkene og de faderløse ikke stiger opp til Herrens ører 
mot dette folk. 
 
136:9 La hvert kompani berede hus og marker til dyrking av korn til dem som blir igjen denne gang, og 
dette er Herrens vilje angående sitt folk. 
 
136:10 La enhver mann bruke all sin innflytelse og alle sine midler til å forflytte dette folk til det sted hvor 
Herren skal opprette en Sions stav. 
 
136:11 Og hvis dere gjør dette av et rent hjerte og i all trofasthet, skal dere bli velsignet, dere skal bli 
velsignet med deres storfe og med deres småfe og med deres marker og med deres hus og med deres 
familier. 
 



136:12 La mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow organisere et kompani. 
 
136:13 La mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff organisere et kompani. 
 
136:14 La mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith også organisere et kompani. 
 
136:15 Og utnevn presidenter og kapteiner for hundre og for femti og for ti. 
 
136:16 Og la mine tjenere som er blitt utpekt, dra ut og undervise de hellige om dette som er min vilje, så 
de kan være rede til å dra til et fredens land. 
 
136:17 Dra ut og gjør som jeg har sagt dere, og frykt ikke for dine fiender, for de skal ikke ha makt til å 
stanse mitt verk. 
 
136:18 Sion skal bli forløst i min egen beleilige tid. 
 
136:19 Og om noen forsøker å fremheve seg selv og ikke søker mitt råd, skal han ikke ha noen makt, og 
hans tåpelighet skal bli åpenbar. 
 
136:20 Søk -- og hold alle løfter dere har gitt hverandre, og begjær ikke det som tilhører din bror. 
 
136:21 Avstå fra alt ondt, misbruk ikke Guds navn, for jeg er Herren deres Gud -- ja, deres fedres Gud -- 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 
 
136:22 Jeg er han som førte Israels barn ut av landet Egypt, og min arm er utstrakt i de siste dager for å 
frelse mitt folk Israel. 
 
136:23 Slutt å stride med hverandre, slutt å tale ondt om hverandre. 
 
136:24 Avstå fra drukkenskap, og la deres ord tjene til å oppbygge hverandre. 
 
136:25 Hvis du låner av din neste, skal du betale tilbake det du har lånt, og hvis du ikke kan betale 
tilbake, gå da straks og fortell det til din neste for at han ikke skal fordømme deg. 
 
136:26 Hvis du finner noe som din neste har mistet, skal du lete flittig inntil du kan levere det tilbake til 
ham. 
 
136:27 Du skal ta godt vare på alt du har, så du kan være en klok forvalter, for det er Herren din Guds 
frie gave, og du er hans forvalter. 
 
136:28 Hvis du er glad, da pris Herren med sang, med musikk, med dans og med en bønn full av 
lovprisning og takksigelse. 
 
136:29 Hvis du er sørgmodig, påkall Herren din Gud i oppriktighet så din sjel kan glede seg. 
 
136:30 Frykt ikke for dine fiender, for de er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som jeg finner for 
godt. 
 
136:31 Mitt folk må prøves i alle ting så de kan være beredt til å motta den herlighet jeg har for dem -- ja, 
Sions herlighet -- og den som ikke vil tåle refselse, er ikke mitt rike verd. 
 
136:32 La den som er uvitende lære visdom ved å ydmyke seg og påkalle Herren sin Gud for at hans 
øyne kan bli åpnet, så han kan se og hans ører åpnet så han kan høre, 
 
136:33 for min Ånd er sendt ut i verden for å opplyse de ydmyke og angrende og til de ugudeliges 
fordømmelse. 



 
136:34 Dine brødre har forkastet dere og deres vitnesbyrd, ja den nasjon som har drevet dere ut, 
 
136:35 og nå kommer deres ulykkesdag -- ja, dager med sorg likesom en kvinne i fødselsveer -- og 
deres sorg skal bli stor hvis de ikke hastig omvender seg -- ja, meget hastig. 
 
136:36 For de drepte profetene og dem som ble sendt til dem, og de har utgytt uskyldig blod som roper 
fra jorden mot dem. 
 
136:37 Derfor, undre dere ikke over disse ting, for dere er ennå ikke rene, dere kan ennå ikke tåle min 
herlighet, men dere skal se den hvis dere er trofaste i å holde alle mine ord som jeg har gitt dere -- fra 
Adams til Abrahams dager, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostler, og fra Jesus og 
hans apostler til Joseph Smith som jeg kalte på ved mine engler -- mine hjelpende tjenere -- og ved min 
egen røst fra himlene for å frembringe mitt verk, 
 
136:38 hvis grunnvoll han la og var trofast, og jeg tok ham til meg. 
 
136:39 Mange har undret seg over hans død, men det var nødvendig at han beseglet sitt vitnesbyrd med 
sitt blod, så han kunne bli hedret og de ugudelige bli fordømt. 
 
136:40 Har jeg ikke befridd dere deres fiender jeg har etterlatt et vitne om mitt navn? 
 
136:41 Nå, derfor, lytt, O min kirkes folk, og dere eldster, lytt alle sammen, dere har mottatt mitt rike. 
 
136:42 Vær trofaste i å holde alle mine bud for at ikke straffedommer skal komme over dere og deres tro 
svikte dere og deres fiender seire over dere.  Og nå, ikke mer for denne gang.  Amen og amen. 
 

Kapittel 137 
 
Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church 
2:380-381).  Foranledningen var at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var 
blitt åpenbart. 
 
137:1 Himlene ble åpnet for oss, og jeg så Guds celestiale rike og dets herlighet, om jeg var i eller 
utenfor legemet, kan jeg ikke si. 
 
137:2 Jeg så hvor overordentlig vakker den port er som arvingene til dette rike skal gå inn gjennom, den 
var som en portal omspent av flammer, 
 
137:3 også Guds skinnende trone hvor Faderen og Sønnen hadde sitt sete. 
 
137:4 Jeg så rikets skjønne gater som lot til å være brolagt med gull. 
 
137:5 Jeg så fader Adam og Abraham og min far og min mor, min bror Alvin som lenge har vært død, 
 
137:6 og undret meg over hvordan han hadde fått en arv i dette rike all den stund han hadde forlatt 
dette liv før Herren løftet sin hånd for å samle Israel for annen gang og ikke var blitt døpt til syndenes 
forlatelse. 
 
137:7 Således lød Herrens røst til meg, og sa:  Alle som er døde uten kunnskap om dette evangelium 
og som ville ha godtatt det hvis de hadde fått anledning til å bli på jorden, skal bli arvinger til Guds 
celestiale rike. 
 
137:8 Også alle som heretter kommer til å dø uten kunnskap om det, som ville ha godtatt det av hele 
sitt hjerte, skal bli arvinger til dette rike, 
 



137:9 for jeg, Herren, vil dømme alle mennesker etter deres gjerninger -- etter deres hjerters ønsker. 
 
137:10 Og jeg så også at alle barn som dør før de når ansvarsalderen, blir frelst i himmelens celestiale 
rike. 
 

Kapittel 138 
 
Et syn gitt til president Joseph F.  Smith i Salt Lake City, Utah, den 3. oktober 1918.  I sin åpningstale 
under Kirkens 89.  halvårlige generalkonferanse, den 4. oktober 1918, fortalte president Srnith at han i de 
foregående måneder hadde mottatt flere guddommelige tilkjennegivelser.  En handlet om Frelserens 
besøk til de dødes ånder mens hans legeme lå i graven, denne hadde president Smith mottatt dagen i 
forveien, og den ble skrevet ned like etter at konferansen var avsluttet.  Den 31. oktober 1918 ble den 
forelagt rådgiverne i Det første presidentskap, De tolvs råd og patriarken, og den ble enstemmig godkjent 
av dem. 
 
138:1 Den 3. oktober 1918 satt jeg på mitt værelse i dype tanker over Skriftene, 
 
138:2 og reflekterte over det store sonoffer som ble utført av Guds Sønn for verdens forløsning, 
 
138:3 og den store og vidunderlige kjærlighet Faderen og Sønnen viste ved å la Forløseren komme inn 
i verden, 
 
138:4 slik at gjennom hans forsoning og ved å adlyde evangeliets prinsipper, kunne menneskeheten bli 
frelst. 
 
138:5 Mens jeg var opptatt av dette, gikk mine tanker tilbake til det apostelen Peter skrev til de første 
hellige som var adspredt rundt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia og andre deler av Asia hvor 
evangeliet var blitt forkynt etter Herrens korsfestelse. 
 
138:6 Jeg slo opp i Bibelen og leste fra det tredje og fjerde kapittel i Peters første brev, og mens jeg 
leste, gjorde følgende vers sterkt inntrykk på meg, mer enn de noensinne tidligere hadde gjort: 
 
138:7 For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, 
han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. 
 
138:8 I denne gikk han også bort og preket for åndene som var i varetekt, 
 
138:9 de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken 
ble bygget.  I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann.  (1. Peter 3:18-20.) 
 
138:10 For derfor ble evangeliet forkynt også for døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i 
kjødet, men leve som Gud i ånden.  (1. Peter 4:6.) 
 
138:11 Mens jeg fordypet meg i disse ting som er skrevet, ble min forstands øyne åpnet og Herrens Ånd 
hvilte på meg, og jeg så hærskarene av de døde, både små og store. 
 
138:12 Og utallige av de rettferdige ånder var forsamlet på ett sted, de som hadde vært trofaste i Jesu 
vitnesbyrd mens de levde på jorden, 
 
138:13 og som hadde frembragt offer i likhet med Guds Sønns store offer og hadde lidd trengsel for sin 
Forløsers navn. 
 
138:14 Alle disse hadde forlatt dette jordeliv urokkelige i håpet om en oppstandelse i herlighet ved Gud 
Faderens og hans Enbårne Sønns Jesu Kristi nåde. 
 



138:15 Jeg så at de var fylt av glede og lykksalighet og frydet seg sammen fordi dagen da de skulle bli 
utfridd, var nær for hånden. 
 
138:16 De var forsamlet og ventet på at Guds Sønn skulle komme til åndeverdenen for å erklære at de 
var løst fra dødens bånd. 
 
138:17 Deres sovende støv skulle gjenopprettes til sin fullkomne skikkelse, ben på ben ikledd sener og 
kjøtt, ånden og legemet skulle gjenforenes for aldri mer å skilles ad, så de kunne motta en fylde av glede. 
 
138:18 Mens denne store skare ventet, samtalte med hverandre og frydet seg over timen for sin utfrielse 
fra dødens lenker, viste Guds Sønn seg og kunngjorde frihet for de fangne som hadde vært trofaste. 
 
138:19 Og der forkynte han for dem det evige evangelium, læren om oppstandelsen og menneskehetens 
forløsning fra fallet og fra personlige synder på omvendelselsens betingelser. 
 
138:20 Men til de urettferdige gikk han ikke, og til de ugudelige og uomvendte som hadde levd et urent 
liv mens de var i kjødet, opplot han ikke sin røst. 
 
138:21 Ei heller fikk de som hadde gjort opprør og hadde forkastet de fordums profeters advarsler og 
vitnesbyrd, erfare hans nærvær eller se hans åsyn. 
 
138:22 Der hvor disse var, rådet mørke, men blant de rettferdige var det fred, 
 
138:23 og de hellige frydet seg over sin forløsning og bøyde kne og anerkjente Guds Sønn som sin 
Forløser og Befrier fra døden og fra helvetes lenker. 
 
138:24 Deres ansikter skinte, og utstrålingen fra Herrens nærvær hvilte over dem, og de lovpriste hans 
hellige navn med sang. 
 
138:25 Jeg var slått av forundring, for jeg forsto at Frelseren tilbragte omtrent tre år av sin virksomhet 
blant jødene og de som var av Israels hus, og at han anstrengte seg for å lære dem det evige evangelium 
og kalle dem til omvendelse. 
 
138:26 Og likevel, til tross for de mektige gjerninger og mirakler han utførte og den store kraft og 
myndighet han forkynte sannheten med, var det likevel bare noen få som lyttet til hans røst og frydet seg i 
hans nærvær og mottok frelse fra hans hånd. 
 
138:27 Men hans virksomhet blant de døde var begrenset til den korte tiden mellom korsfestelsen og 
oppstandelsen, 
 
138:28 og jeg tenkte med forundring på det Peter hadde sagt -- at Guds Sønn forkynte for åndene som 
var i varetekt, de som tidligere hadde vært ulydige den gang da Gud ventet tålmodig i Noahs dager -- og 
hvordan det var mulig for ham å forkynne for disse ånder og utføre det nødvendige arbeide blant dem på 
så kort tid. 
 
138:29 Og mens jeg undret meg over dette, ble mine øyne åpnet og min forstand ble opplyst, og jeg 
forsto at Herren ikke gikk personlig for å undervise de ugudelige og ulydige som hadde forkastet 
sannheten, 
 
138:30 men se, blant de rettferdige organiserte han sine styrker og utpekte sendebud, ikledd kraft og 
myndighet, og ga dem i oppdrag å bringe evangeliets lys til dem som befant seg i mørke, ja, til alle 
menneskenes ånder, og således ble evangeliet forkynt for de døde. 
 
138:31 Og de utvalgte sendebud gikk ut for å forkynne nådens dag fra Herren og kunngjøre frihet for de 
fangne som var bundet, ja, for alle som ville omvende seg fra sine synder og motta evangeliet. 
 



138:32 Således ble evangeliet forkynt for dem som døde i sine synder uten kunnskap om sannheten, 
eller i overtredelse ved å forkaste profetene. 
 
138:33 Disse ble undervist i tro på Gud, omvendelse fra synd, stedfortredende dåp til syndenes 
forlatelse, Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse, 
 
138:34 og i alle evangeliets øvrige prinsipper som de måtte kjenne for å kvalifisere seg, så de kunne 
dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden. 
 
138:35 Og således ble det gjort kjent blant de døde, både små og store, de urettferdige såvel som de 
trofaste, at forløsning var tilveiebragt gjennom Guds Sønns offer på korset. 
 
138:36 Og således ble det gjort kjent at vår Forløser tilbragte sin tid mens han oppholdt seg i åndenes 
verden med å instruere og forberede de trofaste ånder til profetene som i kjødet hadde vitnet om ham, 
 
138:37 så de kunne bringe forløsningens budskap til alle de døde som han ikke selv kunne gå til på 
grunn av deres opprør og overtredelse, slik at de gjennom hans tjeneres virksomhet også kunne få høre 
hans ord. 
 
138:38 Blant de store og mektige som befant seg i denne store skare av de rettferdige, var fader Adam, 
Den gamle av dage og alles far, 
 
138:39 og vår strålende moder Eva med mange av hennes trofaste døtre som hadde levd ned gjennom 
tidene og dyrket den sanne og levende Gud. 
 
138:40 Abel, den første martyr, var der, og hans bror Set, en av de store som var i sin far Adams uttrykte 
bilde. 
 
138:41 Noah, som ga advarsel om vannflommen, Sem, den store høyprest, Abraham, de trofastes far, 
Isak, Jakob, og Moses, Israels store lovgiver, 
 
138:42 og Jesaja som forkynte ved profeti at Forløseren ble salvet for å forbinde dem som hadde et 
sønderknust hjerte, og for å kunngjøre frihet for de fangne og åpne fengslet for dem som var bundet, var 
også der. 
 
138:43 Videre var Esekiel der, han som i et syn ble vist den store dal med tørre ben, som skulle ikles 
kjøtt og komme frem i de dødes oppstandelse som levende sjeler, 
 
138:44 Daniel, som forutså og forutsa opprettelsen av Guds rike i de siste dager, et rike som aldri mer 
skulle ødelegges eller overlates til noe annet folk. 
 
138:45 Elias, som var sammen med Moses på forklarelsens berg, 
 
138:46 og Malakias, profeten som vitnet om at Elijah skulle komme -- han som også Moroni talte om til 
profeten Joseph Smith og erklærte at han skulle komme før Herrens store og forferdelige dag -- disse var 
også der. 
 
138:47 Profeten Elijah skulle plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til deres fedre, 
 
138:48 og innvarsle det store arbeide som skulle utføres i Herrens templer i evangelieutdelingen i tidenes 
fylde, så de døde kunne bli forløst og barna beseglet til sine foreldre, for at ikke hele jorden skulle bli slått 
med en forbannelse og lagt øde ved hans komme. 
 
138:49 Alle disse, og mange flere -- ja, også profetene som var blant nephittene og vitnet om Guds 
Sønns komme -- gikk omkring i denne store skare og ventet på sin befrielse, 
 



138:50 for de døde hadde betraktet sine ånders lange adskillelse fra legemet som et fangenskap. 
 
138:51 Herren underviste disse, og han ga dem kraft til å komme frem etter at han selv var oppstanden 
fra de døde, for å tre inn i hans Faders rike for der å bli kronet med udødelighet og evig liv, 
 
138:52 og fra dette tidspunkt fortsette sitt arbeide slik Herren hadde lovet og få del i alle velsignelser som 
ble forbeholdt dem som elsker ham. 
 
138:53 Profeten Joseph Smith og min far Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff 
og andre utvalgte ånder som var blitt holdt tilbake for å komme frem i tidenes fylde for å være med og 
legge grunnvollen til dette store sistedagers-verk, 
 
138:54 herunder byggingen av templene og utførelsen av ordinanser i dem for de dødes forløsning, 
disse var også i åndeverdenen. 
 
138:55 Jeg så at de også var blant de edle og store som ble utvalgt i begynnelsen til ledere i Guds kirke. 
 
138:56 Ja, før de ble født, mottok de, sammen med mange andre, sine første leksjoner i åndenes verden 
og ble forberedt til å komme frem i Herrens beleilige tid for å arbeide i hans vingård med å frelse 
menneskenes sjeler. 
 
138:57 Jeg så at de trofaste eldster i denne evangelieutdeling når de forlater jordelivet, fortsetter sitt 
arbeide med å forkynne omvendelsens og forløsningens evangelium gjennom Guds Enbårne Sønns offer 
blant dem som er i mørke og under syndens trelldom i den store verden hvor de dødes ånder befinner 
seg. 
 
138:58 De døde som omvender seg, vil bli forløst ved å adlyde ordinansene i Guds hus. 
 
138:59 Og etter at de har sonet straffen for sine overtredelser og er vasket rene, skal de motta en 
belønning i overensstemmelse med sine gjerninger, for de er arvinger til frelse. 
 
138:60 Således ble synet om de dødes forløsning åpenbart for meg, og jeg bærer vitnesbyrd om det, og 
gjennom vår Herre og Frelser, Jesu Kristi velsignelse, vet jeg at det er sant.  Slik er det.  Amen. 
 



TROSARTIKLENE 

i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
 

(History of the Church, bind 4, s. 535-541). 
 
1 Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd. 
 
2 Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine egne synder og ikke for Adams overtredelse. 
 
3 Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets 

lover og ordinanser. 
 
4 Vi tror at evangeliets første prinsipper og ordinanser er: for det første, tro på Herren Jesus 

Kristus, for det annet, omvendelse, for det tredje, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, for 
det fjerde, håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave. 
 

5 Vi tror at en mann må kalles av Gud ved profeti og ved håndspåleggelse av dem som har 
myndighet for å kunne forkynne evangeliet og forrette dets ordinanser. 

 
6 Vi tror på den samme organisasjon som fantes i den opprinnelige Kirke, nemlig apostler, profeter, 

hyrder, lærere, evangelister, osv. 
 
7 Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åpenbaring, syner, helbredelse, tydning av tunger osv. 
 
8 Vi tror at Bibelen er Guds ord så langt som den er riktig oversatt.  Vi tror også at Mormons bok er 

Guds ord. 
 
9 Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil 

åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. 
 
10 Vi tror på Israels innsamling i bokstavlig forstand og på gjenopprettelsen av de ti stammer, at 

Sion (det nye Jerusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent, at Kristus personlig vil 
regjere på jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin paradisiske herlighet. 

 
11 Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og 

innrømmer alle mennesker den samme rett.  La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og på 
hvilken som helst måte de ønsker. 

 
12 Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må 

adlyde, hedre og oppholde lovene. 
 
13 Vi tror at vi må være ærlige, pålitelige, kyske, kjærlige, dydige og at vi må gjøre godt mot alle 

mennesker.  Vi kan i sannhet si at vi følger Paulus formaning -- vi tror alt, vi håper alt, vi har tålt 
meget, og vi håper å bli istand til å utholde alt.  Vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig 
og godt. 

 



DEN KOSTELIGE PERLE 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

 
INNLEDNING 

 
Faderen og Sønnen viser seg for og taler til den 14 år gamle Joseph Smith Den kostelige perle er et 
utvalg av utsøkt stoff som berører mange viktige sider ved Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tro 
og lære.  Dette stoffet ble frembragt av profeten Joseph Smith og ble utgitt i Kirkens tidsskrifter på hans 
tid. 
 
Den første samling stoff med tittelen Den kostelige perle ble laget i 1851 av Franklin D. Richards som 
dengang var et medlem av De tolvs råd og president for Den britiske misjon.  Hensikten var å sørge for at 
enkelte viktige artikler som bare hadde hatt begrenset utbredelse på Joseph Smiths tid, ble lettere 
tilgjengelig.  Etter hvert som Kirkens medlemstall økte over hele Europa og Amerika, ble det behov for å 
gjøre dette stoffet tilgjengelig. 
 
Den kostelige perle ble flittig brukt og ble senere et av Kirkens standardverker etter initiativ fra Det første 
presidentskap og generalkonferansen i Salt Lake City den 10. oktober 1880. 
 
Innholdet er blitt revidert flere ganger etter hvert som Kirkens behov har gjort det nødvendig.  I 1878 ble 
det lagt til enkelte deler av Mose bok som ikke var med i den første utgaven.  I 1902 tok man ut enkelte 
deler av Den kostelige perle som også sto i Lære og pakter.  Inndeling i kapitler og vers med fotnoter fant 
sted i 1902.  Den første utgaven med to kolonner og stikkordregister kom i 1921.  Ingen andre 
forandringer ble foretatt før i april 1976 da to åpenbaringer ble tatt inn.  I 1979 ble disse to åpenbaringene 
tatt ut av Den kostelige perle og flyttet til Lære og pakter hvor de nå er å finne som kapittel 137 og 138.  I 
den nåværende utgaven er det foretatt noen forandringer for å bringe teksten på linje med tidligere 
dokumenter. 
 

MOSE BOK 
 

Kapittel 1 
(Juni 1830) 

 
1:1 Guds ord som han talte til Moses en gang da Moses ble ført opp på et meget høyt fjell, 
 
1:2 og han så Gud ansikt til ansikt, og han talte med ham, og Guds herlighet hvilte på Moses, derfor 
kunne Moses tåle hans nærvær. 
 
1:3 Og Gud talte til Moses og sa:  Se, jeg er Gud Herren Den Allmektige, og Uendelig er mitt navn, 
for jeg er uten dagers begynnelse eller års ende, og er ikke dette uendelig? 
 
1:4 Og se, du er min sønn, derfor se, og jeg vil vise deg mine henders gjerninger, men ikke alle, for 
mine gjerninger er uten ende, og også mine ord, for de opphører aldri. 
 
1:5 Derfor kan intet menneske skue alle mine gjerninger uten at det ser all min herlighet, og intet 
menneske kan se all min herlighet og deretter forbli i kjødet på jorden. 
 
1:6 Og jeg har et verk for deg, Moses, min sønn, og du er i min Enbårnes lignelse, og min Enbårne er 
og skal være Frelseren, for han er full av nåde og sannhet, men det er ingen Gud foruten meg, og alle 
ting er for mitt åsyn, for jeg kjenner dem alle. 
 
1:7 Og nå, se, denne ene ting viser jeg deg, Moses, min sønn, for du er i verden, og nå viser jeg den 
for deg. 
 



1:8 Og det skjedde at Moses så og skuet den klode hvorpå han var skapt, og Moses skuet verden og 
dens ender og alle menneskenes barn som er og som var skapt, og han undret og forundret seg storlig 
over dette. 
 
1:9 Og Guds nærvær trakk seg bort fra Moses så hans herlighet ikke hvilte på Moses, og Moses ble 
overlatt til seg selv.  Og da han ble overlatt til seg selv, falt han til jorden. 
 
1:10 Og det skjedde at et tidsrom av mange timer gikk før Moses igjen fikk sin naturlige styrke som 
menneske, og han sa til seg selv:  Nå, av denne grunn vet jeg at mennesket er intet, noe jeg aldri hadde 
forestilt meg. 
 
1:11 Men nå har mine egne øyne sett Gud, dog ikke mine naturlige, men mine åndelige øyne, for mine 
naturlige øyne kunne ikke ha skuet, for jeg ville ha visnet bort og omkommet i hans nærvær, men hans 
herlighet hvilte på meg, og jeg skuet hans åsyn, for jeg ble forklaret for hans åsyn. 
 
1:12 Og det skjedde at da Moses hadde sagt disse ord, se, da kom Satan og fristet ham og sa:  
Moses, menneskesønn, tilbe meg. 
 
1:13 Og det skjedde at Moses så på Satan og sa:  Hvem er du?  For se, jeg er en Guds sønn i hans 
Enbårnes lignelse, og hvor er din herlighet så jeg skulle tilbe deg? 
 
1:14 For se, jeg kunne ikke se på Gud uten at hans herlighet hvilte på meg, og jeg ble forklaret for 
hans åsyn.  Men som et alminnelig menneske kan jeg se på deg.  Er det ikke virkelig slik? 
 
1:15 Velsignet være min Guds navn, for hans Ånd har ikke helt forlatt meg, og hvor er ellers din 
herlighet, for den er mørke for meg?  Og jeg kan skjelne mellom deg og Gud, for Gud sa til meg:  Tilbe 
Gud, for ham alene skal du tjene. 
 
1:16 Vik bort, Satan, bedra meg ikke, for Gud sa til meg:  Du er etter min Enbårnes lignelse. 
 
1:17 Og han ga meg også bud da han ropte på meg fra den brennende tornebusk og sa:  Påkall Gud i 
min Enbårnes navn, og tilbe meg. 
 
1:18 Og Moses sa videre:  Jeg vil ikke opphøre med å påkalle Gud, jeg har andre ting jeg vil spørre 
ham om, for hans herlighet har hvilt på meg, derfor kan jeg skjelne mellom ham og deg.  Vik fra meg, 
Satan. 
 
1:19 Og nå, da Moses hadde sagt disse ord, ropte Satan med høy røst, raste mot jorden, befalte og 
sa:  Jeg er den Enbårne, tilbe meg. 
 
1:20 Og det skjedde at Moses begynte å frykte meget, og som han begynte å frykte, så han helvetes 
bitterhet.  Men da han påkalte Gud, fikk han styrke, og han befalte og sa:  Vik fra meg, Satan, for bare 
denne ene Gud, som er herlighets Gud, vil jeg tilbe. 
 
1:21 Og nå begynte Satan å skjelve og jorden rystet, og Moses mottok styrke og påkalte Gud og sa:  I 
den Enbårnes navn, vik fra meg, Satan. 
 
1:22 Og det skjedde at Satan ropte med høy røst, med gråt og jammer og tenners gnissel, og han vek 
bort, ja, fra Mose nærvær, så han ikke så ham. 
 
1:23 Og nå, om dette bar Moses vitnesbyrd, men på grunn av ugudelighet finnes det ikke blant 
menneskenes barn. 
 
1:24 Og det skjedde at da Satan hadde veket bort fra Moses, at Moses løftet sine øyne mot himmelen, 
og han var fylt av Den Hellige Ånd som bærer vitnesbyrd om Faderen og Sønnen. 
 



1:25 Og da han påkalte Guds navn, skuet han igjen hans herlighet, for den hvilte på ham, og han 
hørte en røst som sa:  Velsignet er du, Moses, for jeg, Den Allmektige, har utvalgt deg, og du skal gjøres 
sterkere enn mange vann, for de skal adlyde din befaling som om du var Gud. 
 
1:26 Og se, jeg er med deg, ja, inntil dine dagers ende, for du skal befri mitt folk, ja, mitt utvalgte Israel 
fra trelldom. 
 
1:27 Og det skjedde mens røsten ennå talte, at Moses løftet sine øyne og skuet jorden, ja, den ganske 
jord, og det var ikke en eneste av dens bestanddeler som han ikke så og skjelnet ved Guds Ånd. 
 
1:28 Og han skuet også dens innbyggere, og det var ikke en sjel som han ikke så, og han skjelnet 
dem ved Guds Ånd, og deres antall var stort- ja, utallige som sanden ved havets bredd. 
 
1:29 Og han skuet mange land, og hvert land ble kalt jord, og de var bebodd. 
 
1:30 Og det skjedde at Moses påkalte Gud og sa:  Fortell meg, jeg ber deg, hvorfor er disse ting slik, 
og av hva dannet du dem? 
 
1:31 Og se, Herrens herlighet hvilte på Moses så Moses sto i Guds nærvær og talte med ham ansikt til 
ansikt.  Og Gud Herren sa til Moses:  I min egen hensikt har jeg skapt disse ting.  Her er visdom, og den 
forblir hos meg. 
 
1:32 Og ved min makts ord, som er min Enbårne Sønn som er full av nåde og sannhet, har jeg skapt 
dem. 
 
1:33 Og verdener uten tall har jeg skapt, og jeg skapte også dem i min egen hensikt, og ved Sønnen, 
som er min Enbårne, skapte jeg dem. 
 
1:34 Og det første av alle mennesker har jeg kalt Adam, som er mange. 
 
1:35 Men til deg gir jeg bare en beretning om denne jord og dens innbyggere.  For se, det er mange 
verdener som har gått bort ved min makts ord.  Og det er mange som fremdeles består, og utallige er de 
for mennesket, men for meg er alle ting talte, for de er mine og jeg kjenner dem. 
 
1:36 Og det skjedde at Moses talte til Herren og sa:  Vær barmhjertig mot din tjener, O Gud, og fortell 
meg om denne jord og dens innbyggere, og også om himlene, og da vil din tjener være tilfreds. 
 
1:37 Og Gud Herren talte til Moses og sa:  Himlene, de er mange, og kan ikke telles av mennesket, 
men for meg er de talte, for de er mine. 
 
1:38 Og som en jord og dens himler går bort, skal en annen komme, og det er ingen ende på mine 
gjerninger, ei heller på mine ord. 
 
1:39 For se, dette er min gjerning og min herlighet -- å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. 
 
1:40 Og nå, Moses, min sønn, vil jeg tale til deg om denne jord på hvilken du står, og du skal skrive 
det som jeg skal si. 
 
1:41 Og på en dag når menneskenes barn skal akte mine ord for intet og ta mange av dem bort fra 
boken som du skal skrive, se, da vil jeg oppreise en annen lik deg, og de skal igjen finnes blant 
menneskenes barn -- blant så mange som vil tro. 
 
1:42 (Disse ord ble a talt til Moses på fjellet hvis navn ikke skal bli kjent blant menneskenes barn.  Og 
nå tales de til deg.  Vis dem ikke til noen uten til dem som tror.  Slik er det.  Amen.) 
 

Kapittel 2 



(juni-oktober 1830) 
 
2:1 Og det skjedde at Herren talte til Moses og sa:  Se, jeg åpenbarer for deg angående denne 
himmel og denne jord, skriv de ord som jeg taler.  Jeg er begynnelsen og enden, Den Allmektige Gud, 
ved min Enbårne skapte jeg disse ting, ja, i begynnelsen skapte jeg himmelen og den jord på hvilken du 
står. 
 
2:2 Og jorden var øde og uten form, og jeg lot mørke komme over dypet, og min Ånd hvilte over 
vannflaten, for jeg er Gud. 
 
2:3 Og jeg, Gud, sa:  La det bli lys, og det ble lys. 
 
2:4 Og jeg, Gud, så lyset og at lyset var godt.  Og jeg, Gud, skilte lyset fra mørket. 
 
2:5 Og jeg, Gud, kalte lyset dag, og mørket kalte jeg natt, og dette gjorde jeg ved min makts ord, og 
det skjedde slik som jeg talte.  Og det ble aften og det ble morgen den første dag. 
 
2:6 Og videre sa jeg, Gud:  La det bli en hvelving midt i vannet, og som jeg talte, slik ble det, og jeg 
sa:  La den skille vann fra vann, og det ble gjort. 
 
2:7 Og jeg, Gud, gjorde hvelvingen og skilte vannene, ja, de store vann under hvelvingen, fra 
vannene som var over hvelvingen, og som jeg talte, slik ble det. 
 
2:8 Og jeg, Gud, kalte hvelvingen himmel, og det ble aften og det ble morgen den annen dag. 
 
2:9 Og jeg, Gud, sa:  La vannene under himmelen bli samlet sammen til ett sted, og det ble slik.  Og 
jeg, Gud, sa:  La det bli tørt land, og det ble slik. 
 
2:10 Og jeg, Gud, kalte det tørre land jord, og vannene som hadde samlet seg, kalte jeg hav, og jeg, 
Gud, så at alt jeg hadde skapt, var godt. 
 
2:11 Og jeg, Gud, sa:  La jorden bære frem gress, planter som setter frø, frukttrær som bærer frukt, 
hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt som har frø i seg, på jorden, og som jeg talte, slik ble det. 
 
2:12 Og jorden bar frem gress, enhver plante som frør seg etter sitt slag, og treet som bærer frukt med 
sine frø i, hvert etter sitt slag, og jeg, Gud, så at alt jeg hadde skapt var godt. 
 
2:13 Og det ble aften og det ble morgen den tredje dag. 
 
2:14 Og jeg, Gud, sa:  La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten, og la dem være 
til tegn og til årstider og til dager og til år. 
 
2:15 Og la dem være til lys på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden, og det ble slik. 
 
2:16 Og jeg, Gud, gjorde to store lys, det større lys til å råde over dagen, og det mindre lys til å råde 
over natten, og det større lys var solen, og det mindre lys var månen, og stjernene ble også skapt ifølge 
mitt ord. 
 
2:17 Og jeg, Gud, satte dem på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden, 
 
2:18 og solen til å råde over dagen, og månen til å råde over natten og til å skille lyset fra mørket, og 
jeg, Gud, så at alt jeg hadde skapt var godt. 
 
2:19 Og det ble aften og det ble morgen den fjerde dag. 
 



2:20 Og jeg, Gud, sa:  La vannene frembringe en vrimmel av levende skapninger og fugler som kan fly 
over jorden under himmelhvelvingen. 
 
2:21 Og jeg, Gud, skapte store hvaler og enhver levende skapning som rører seg som vannet 
frembragte en vrimmel av, hver etter sitt slag, og enhver vinget fugl etter sitt slag.  Og jeg, Gud, så at alt 
jeg hadde skapt, var godt. 
 
2:22 Og jeg, Gud, velsignet dem og sa:  Vær fruktbare og bli mange og fyll vannene i havet, og la 
fuglene formere seg på jorden. 
 
2:23 Og det ble aften og det ble morgen den femte dag. 
 
2:24 Og jeg, Gud, sa:  La jorden frembringe levende skapninger, hver etter sitt slag, kveg og krypdyr 
og jordens dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik. 
 
2:25 Og jeg, Gud, gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, og kveget etter sitt slag, og alt som 
kryper på jorden, hvert etter sitt slag, og jeg, Gud, så at alt dette var godt. 
 
2:26 Og jeg, Gud, sa til min Enbårne som var hos meg fra begynnelsen:  La oss gjøre mennesket i 
vårt bilde, etter vår lignelse, og det ble slik.  Og jeg, Gud, sa:  La dem ha herredømme over fiskene i 
havet og over fuglene i luften og over kveget og over hele jorden og over alle krypdyr som kryper på 
jorden. 
 
2:27 Og jeg, Gud, skapte mennesket i mitt eget bilde, i min Enbårnes bilde skapte jeg det, til mann og 
kvinne skapte jeg dem. 
 
2:28 Og jeg, Gud, velsignet dem og sa til dem:  Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den 
under dere, og ha herredømme over fiskene i havet og over fuglene i luften og over alt levende som rører 
seg på jorden. 
 
2:29 Og jeg, Gud, sa til mennesket:  Se, jeg har gitt dere hver plante som bærer frø som finnes på 
hele jordens overflate, og hvert tre med frukt som setter frø.  Det skal være til føde for dere. 
 
2:30 Og til alle jordens dyr og til alle luftens fugler og til alt som kryper på jorden som jeg skjenker liv, 
skal alle rene planter gis til føde, og som jeg talte, slik ble det. 
 
2:31 Og jeg, Gud, så alt jeg hadde gjort, og se, alt jeg hadde gjort var meget godt, og det ble aften og 
det ble morgen den sjette dag. 
 

Kapittel 3 
(Juni-oktober 1830) 

 
3:1 Således ble himmelen og jorden og alle deres hærskarer fullendt. 
 
3:2 Og på den syvende dag avsluttet, jeg, Gud, min gjerning, og alle ting som jeg hadde gjort, og jeg 
hvilte på den syvende dag fra all min gjerning, og alle ting som jeg hadde gjort, var fullendt, og jeg, Gud, 
så at de var gode. 
 
3:3 Og jeg, Gud, velsignet den syvende dag og helliget den, for på den dag hvilte jeg fra all min 
gjerning, fra alt som jeg, Gud, hadde skapt og gjort. 
 
3:4 Og nå, se, jeg sier deg at dette er himmelens og jordens slekter da de ble skapt, på den dag da 
jeg, Gud Herren, gjorde himmelen og jorden, 
 
3:5 og hver markens plante før den var i jorden, og hver markens urt før den vokste frem.  For jeg, 
Gud Herren, skapte alle ting som jeg har omtalt, åndelig, før de ble naturlige på jordens overflate.  For 



jeg, Gud Herren, hadde ikke latt det regne på jorden.  Og jeg, Gud Herren, hadde skapt alle 
menneskenes barn, men ennå ikke noe menneske til å dyrke jorden, for i himmelen skapte jeg dem, og 
ennå fantes det ikke noe kjød på jorden verken i vannet eller i luften. 
 
3:6 Men jeg, Gud Herren, talte, og en damp steg opp fra jorden og vannet hele jordens overflate. 
 
3:7 Og jeg, Gud Herren, dannet mennesket av jordens støv og blåste livets ånde i hans nese, og 
mennesket ble en levende sjel, det første kjød på jorden, også det første menneske, ikke desto mindre 
var alle ting skapt før, men de var skapt åndelig og gjort ifølge mitt ord. 
 
3:8 Og jeg, Gud Herren, plantet en hage øst i Eden, og der satte jeg mennesket som jeg hadde 
formet. 
 
3:9 Og ut av jorden lot jeg, Gud Herren, hvert tre som er behagelig i menneskets øyne, vokse 
naturlig, og mennesket kunne se det.  Og det ble også en levende sjel, for det var åndelig på den dag da 
jeg skapte det, for det forblir i den sfære som jeg, Gud, skapte det, ja, endog alle ting som jeg beredte til 
menneskets bruk, og mennesket så at det var godt til føde.  Og jeg, Gud Herren, plantet også livets tre 
midt i hagen, og også treet til kunnskap om godt og ondt. 
 
3:10 Og jeg, Gud Herren, lot en elv gå ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg i fire 
strømmer. 
 
3:11 Og jeg, Gud Herren, kalte den første Pison, og den renner omkring hele landet Havilah hvor jeg, 
Gud Herren, skapte meget gull. 
 
3:12 Og gullet i dette landet var godt, og der var bdellium og onyks-sten. 
 
3:13 Og navnet på den andre elven var Gihon, den samme som renner omkring hele landet Etiopia. 
 
3:14 Og navnet på den tredje elven var Hiddekel, den som renner østenfor Assur.  Og den fjerde elven 
var Eufrat. 
 
3:15 Og jeg, Gud Herren, tok mennesket og satte ham i Edens hage for å dyrke den og ta vare på 
den. 
 
3:16 Og jeg, Gud Herren, befalte mennesket og sa:  Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, 
 
3:17 men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete.  Ikke desto mindre kan du selv velge, 
for det er deg gitt, men husk at jeg forbyr det, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. 
 
3:18 Og jeg, Gud Herren, sa til min Enbårne at det ikke var godt for mennesket å være alene, derfor vil 
jeg gjøre ham en medhjelp som er hans like. 
 
3:19 Og av jorden formet jeg, Gud Herren, alle dyr på marken og alle fugler i luften og befalte dem at 
de skulle komme til Adam for å se hva han ville kalle dem.  Og de var også levende sjeler, for jeg, Gud, 
blåste livets ånde i dem og befalte dem at det navn Adam ga hver levende skapning, det skulle den ha. 
 
3:20 Og Adam ga navn til alt kveg og til fuglene i luften og til alle dyr på marken, men hva Adam 
angår, fantes det ingen medhjelp til ham som var hans like. 
 
3:21 Og jeg, Gud Herren, lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov, og jeg tok et av hans ribben 
og fylte igjen med kjøtt. 
 
3:22 Og av det ribben som jeg, Gud Herren, hadde tatt fra mannen, dannet jeg en kvinne og førte 
henne til mannen. 
 



3:23 Og Adam sa:  Dette vet jeg nå er ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles 
manninne, for av mannen ble hun tatt. 
 
3:24 Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og skal holde seg til sin hustru, og de skal være ett 
kjød. 
 
3:25 Og de var begge nakne, mannen og hans hustru, og skammet seg ikke. 
 

Kapittel 4 
(juni-oktober 1830) 

 
4:1 Og jeg, Gud Herren, talte til Moses og sa:  Den Satan som du har befalt i min Enbårnes navn, er 
den samme som var fra begynnelsen, og han kom til meg og sa:  Se, her er jeg, send meg, jeg vil være 
din sønn, og jeg vil forløse hele menneskeheten så ikke en eneste sjel går tapt, og jeg vil visselig gjøre 
det, gi meg derfor din ære. 
 
4:2 Men se, min elskede Sønn, som var min elskede og utvalgte fra begynnelsen, sa til meg:  Fader, 
din vilje skje, og herligheten være din evindelig. 
 
4:3 Derfor, fordi Satan gjorde opprør mot meg og søkte å ødelegge menneskets handlefrihet som 
jeg, Gud Herren, hadde gitt det, og også ville at jeg skulle gi ham min egen makt, bød jeg at han ved min 
Enbårnes makt skulle kastes ned. 
 
4:4 Og han ble Satan, ja, djevelen, all løgnens far, for å bedra og forblinde menneskene, og for å føre 
dem fanget etter sin vilje, ja, så mange som ikke ville lytte til min røst. 
 
4:5 Og nå, slangen var listigere enn noe markens dyr som jeg, Gud Herren, hadde gjort. 
 
4:6 Og Satan la det i slangens hjerte (for han hadde ført mange etter seg) og han søkte også å dåre 
Eva, for han kjente ikke Guds tanker, derfor søkte han å ødelegge verden. 
 
4:7 Og han sa til kvinnen:  Har Gud virkelig sagt:  Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?  (Og han 
talte med slangens munn.) 
 
4:8 Og kvinnen sa til slangen:  Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, 
 
4:9 men om frukten på treet som du ser midt i hagen, har Gud sagt:  Dere skal ikke ete av den, ei 
heller røre ved den, for da dør dere. 
 
4:10 Og slangen sa til kvinnen:  Dere skal visselig ikke dø, 
 
4:11 for Gud vet at på den dag dere eter av den, skal deres øyne bli åpnet, og dere skal bli som guder 
og kjenne godt og ondt. 
 
4:12 Og da kvinnen så at treet var godt til føde og at det var behagelig for øyet og et tre å trakte etter 
fordi det kunne gjøre henne vis, tok hun av frukten og åt og ga den også til sin mann, og han åt. 
 
4:13 Og begges øyne ble åpnet og de forsto at de hadde vært nakne.  Og de heftet sammen fikenblad 
og laget seg forklær. 
 
4:14 Og de hørte Gud Herrens røst mens de vandret i hagen da dagen var sval, og Adam og hans 
hustru gikk for å skjule seg for Gud Herrens nærvær blant trærne i hagen. 
 
4:15 Og jeg, Gud Herren, kalte på Adam og sa til ham:  Hvor går du? 
 



4:16 Og han sa:  Jeg hørte din røst i hagen, og jeg ble redd fordi jeg så at jeg var naken, og jeg skjulte 
meg. 
 
4:17 Og jeg, Gud Herren, sa til Adam:  Hvem har sagt deg at du er naken?  Har du ett av treet som jeg 
bød deg ikke å ete av, og hvis du gjorde det, skulle du visselig dø? 
 
4:18 Og mannen sa:  Kvinnen du ga meg, og bød å være hos meg, hun ga meg av treets frukt, og jeg 
åt. 
 
4:19 Og jeg, Gud Herren, sa til kvinnen:  Hva er det du har gjort?  Og kvinnen sa:  Slangen dåret meg, 
og jeg åt. 
 
4:20 Og jeg, Gud Herren, sa til slangen:  Fordi du har gjort dette skal du være mer forbannet enn alt 
kveg og alle markens dyr, på din buk skal du krype og støv skal du ete alle ditt livs dager. 
 
4:21 Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt, og han skal 
knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 
 
4:22 Til kvinnen sa jeg, Gud Herren:  Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangersKapittel Med smerte 
skal du føde barn, og din attrå skal stå til din mann, og han skal råde over deg. 
 
4:23 Og til Adam sa jeg, Gud Herren:  Fordi du har lyttet til din hustrus røst og har ett av frukten på 
treet som jeg forbød deg å ete av, idet jeg sa -- du skal ikke ete av det -- skal jorden være forbannet for 
din skyld, med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. 
 
4:24 Torner og tistler skal den frembringe for deg, og du skal ete vekster på marken. 
 
4:25 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden -- for du skal visselig dø -- 
for av den ble du tatt, for av støv er du kommet og til støv skal du vende tilbake. 
 
4:26 Og Adam kalte sin hustru Eva fordi hun var alle levendes mor, for således har jeg, Gud Herren, 
kalt den første av alle kvinner, som er mange. 
 
4:27 Til Adam og til hans hustru gjorde jeg, Gud Herren, kjortler av skinn og kledde dem med. 
 
4:28 Og jeg, Gud Herren, sa til min Enbårne:  Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og 
ondt, og for at han ikke skal rekke ut sin hånd og også ta av livets tre og ete og leve evindelig, 
 
4:29 vil derfor jeg, Gud Herren, sende ham ut av Edens hage for å dyrke den jord han ble tatt fra, 
 
4:30 for så sant jeg, Gud Herren, lever, kan ikke mine ord vende tomme tilbake, for likesom de går ut 
av min munn, må de oppfylles. 
 
4:31 Og jeg drev mennesket ut, og øst i Edens hage satte jeg kjerubene og et luende sverd som 
vendte til alle sider for å vokte veien til livets tre. 
 
4:32 (Og dette er de ord jeg talte til min tjener Moses, og de er sanne og etter min vilje, og jeg har talt 
dem til deg.  Vis dem ikke til noe menneske før jeg befaler deg, uten til dem som tror.  Amen.) 
 

Kapittel 5 
(Juni-oktober 1830) 

 
5:1 Og det skjedde etter at jeg, Gud Herren, hadde drevet dem ut, at Adam begynte å dyrke jorden 
og ha herredømme over alle markens dyr og ete sitt brød i sitt ansikts sved slik jeg, Herren, hadde befalt 
ham.  Og også Eva, hans hustru, arbeidet sammen med ham. 
 



5:2 Og Adam holdt seg til sin hustru, og hun fødte ham sønner og døtre, og de begynte å bli mange 
og fylle jorden. 
 
5:3 Og fra den tid av begynte Adams sønner og døtre å fordele seg to og to i landet og dyrke jorden 
og gjete sine hjorder, og de fikk også sønner og døtre. 
 
5:4 Og Adam og hans hustru, Eva, påkalte Herrens navn, og fra veien til Edens hage hørte de 
Herrens røst som talte til dem, og de så ham ikke, for de var utestengt fra hans nærhet. 
 
5:5 Og han ga dem bud, at de skulle tilbe Herren sin Gud og skulle ofre de førstefødte av sin hjord 
som et offer til Herren.  Og Adam var lydig mot Herrens bud. 
 
5:6 Og etter mange dager viste en Herrens engel seg for Adam og sa:  Hvorfor ofrer du til Herren?  
Og Adam sa til ham:  Jeg vet ikke, men Herren befalte meg det. 
 
5:7 Og da talte engelen og sa:  Dette er et bilde på Faderens Enbårnes offer, han som er full av nåde 
og sannhet. 
 
5:8 Derfor skal du gjøre alt hva du gjør i Sønnens navn, og du skal omvende deg og påkalle Gud i 
Sønnens navn for evig og alltid. 
 
5:9 Og på den dag falt Den Hellige Ånd, som vitner om Faderen og Sønnen, på Adam, idet den sa:  
Jeg er Faderens Enbårne fra begynnelsen av, fra nå av og for evig, og fordi du har falt, kan du bli forløst, 
og hele menneskeheten, ja, så mange som vil. 
 
5:10 Og på den dag priste Adam Gud og ble fylt av Den Hellige Ånd, og han begynte å profetere om 
alle jordens familier og sa:  Velsignet være Guds navn, for på grunn av min overtredelse er mine øyne 
blitt åpnet, og i dette liv skal jeg ha glede, og i kjødet skal jeg igjen se Gud. 
 
5:11 Og Eva, hans hustru, hørte alt dette, ble glad og sa:  Var det ikke for vår overtredelse, ville vi aldri 
ha fått avkom, og ville aldri ha kjent godt og ondt og gleden ved vår forløsning og det evige liv som Gud 
gir til alle lydige. 
 
5:12 Og Adam og Eva priste Guds navn, og de kunngjorde alle ting for sine sønner og døtre. 
 
5:13 Og Satan kom iblant dem og sa:  Jeg er også en Guds sønn, og han befalte dem og sa:  Tro det 
ikke, og de trodde det ikke, og de elsket Satan mer enn Gud.  Og fra den tid av begynte menneskene å 
bli kjødelige, sanselige og djevelske. 
 
5:14 Og Gud Herren, kalte på menneskene overalt ved Den Hellige Ånd og befalte dem at de skulle 
omvende seg, 
 
5:15 og så mange som trodde på Sønnen og omvendte seg fra sine synder, skulle bli frelst, og så 
mange som ikke trodde og ikke omvendte seg, skulle bli fordømt, og ordene gikk ut av Guds munn som 
en fast beslutning, derfor må de oppfylles. 
 
5:16 Og Adam og hans hustru, Eva, opphørte ikke med å påkalle Gud.  Og Adam holdt seg til sin 
hustru, Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa:  Jeg har fått en mann fra Herren, derfor kan han 
ikke forkaste hans ord.  Men se, Kain lyttet ikke, og sa:  Hvem er Herren at jeg skulle kjenne ham? 
 
5:17 Og hun ble igjen med barn og fødte hans bror Abel.  Og Abel lyttet til Herrens røst.  Og Abel var 
fårehyrde, men Kain dyrket jorden. 
 
5:18 Og Kain elsket Satan mer enn Gud.  Og Satan befalte ham og sa:  Bær frem et offer for Herren. 
 
5:19 Og da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. 



 
5:20 Og Abel, han bar også frem et offer av de førstefødte i sin hjord og av deres fett.  Og Herren så 
med velbehag til Abel og hans offer. 
 
5:21 Men til Kain og hans offer så han ikke med velbehag.  Nå visste Satan dette, og det behaget 
ham.  Og Kain ble meget vred og stirret ned for seg. 
 
5:22 Og Herren sa til Kain:  Hvorfor er du vred?  Hvorfor stirrer du ned for deg? 
 
5:23 Hvis du gjør godt, skal du bli godtatt.  Og hvis du ikke gjør godt, ligger synden på lur ved døren, 
og Satan vil gjerne ha deg, og hvis du ikke lytter til mine bud, vil jeg overgi deg, og det skal gå deg som 
han ønsker.  Og du skal herske over ham, 
 
5:24 for fra denne tid av skal du være far til hans løgner, du skal kalles Fortapelse, for du var også før 
verden ble til. 
 
5:25 Og det skal bli sagt i kommende tider -- at disse avskyeligheter kom fra Kain, for han forkastet det 
større råd som kom fra Gud, og dette er en forbannelse som jeg vil legge på deg med mindre du 
omvender deg. 
 
5:26 Og Kain ble vred og lyttet ikke mer til Herrens røst, ei heller til Abel, sin bror, som vandret i 
hellighet for Herren. 
 
5:27 Og Adam og hans hustru sørget for Herrens åsyn på grunn av Kain og hans brødre. 
 
5:28 Og det skjedde at Kain tok en av sine brødres døtre til hustru, og de elsket Satan mer enn Gud. 
 
5:29 Og Satan sa til Kain:  Sverg for meg ved din hals, og hvis du forteller det, skal du dø, og la dine 
brødre sverge ved sine hoder og ved den levende Gud at de ikke forteller det, for hvis de forteller det, 
skal de visselig dø, og dette for at din far ikke skal få vite det, og i dag vil jeg overlate din bror Abel i dine 
hender. 
 
5:30 Og Satan sverget for Kain at han ville handle ifølge hans befalinger.  Og alt dette ble gjort i 
hemmelighet. 
 
5:31 Og Kain sa:  Sannelig, jeg er Mahan, denne store hemmelighets mester, så jeg kan myrde og få 
vinning.  Derfor ble Kain kalt Mester Mahan, og han roste seg av sin ugudelighet. 
 
5:32 Og Kain gikk ut på marken, og Kain talte med sin bror Abel.  Og det skjedde at mens de var ute 
på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. 
 
5:33 Og Kain roste seg av det han hadde gjort og sa:  Jeg er fri, min brors hjord faller visselig i mine 
hender. 
 
5:34 Og Herren sa til Kain:  Hvor er Abel din bror?  Og han sa:  Jeg vet ikke.  Er jeg min brors vokter? 
 
5:35 Og Herren sa:  Hva har du gjort?  Røsten av din brors blod roper til meg fra marken. 
 
5:36 Og nå skal du være bannlyst fra den jord som har åpnet sin munn for å ta imot din brors blod fra 
din hånd. 
 
5:37 Når du dyrker jorden, skal den ikke lenger gi deg sin styrke.  En flyktning og en omstreifer skal du 
være på jorden. 
 
5:38 Og Kain sa til Herren:  Satan fristet meg på grunn av min brors hjord.  Og jeg ble også vred fordi 
du godtok hans offer og ikke mitt, min straff er større enn jeg kan bære. 



 
5:39 Se, du har i dag drevet meg bort fra Herrens åsyn, og fra ditt ansikt skal jeg være skjult, og jeg 
skal være en flyktning og en omstreifer på jorden, og det skal skje at den som finner meg, vil slå meg ihjel 
på grunn av mine misgjerninger, for de er ikke skjult for Herren. 
 
5:40 Og jeg, Herren, sa til ham:  Den som slår deg ihjel, skal lide syvfold hevn.  Og jeg, Herren, satte 
et merke på Kain for at ingen som fant ham, skulle drepe ham. 
 
5:41 Og Kain ble utestengt fra Herrens nærvær, og sammen med sin hustru og mange av sine brødre 
bosatte han seg i landet Nod, øst for Eden. 
 
5:42 Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Enok, og han ble også far til 
mange sønner og døtre.  Og han bygget en by, og han ga byen navn etter sin sønn Enoks navn. 
 
5:43 Og Enok fikk sønnen Irad og andre sønner og døtre.  Og Irad ble far til Mehujael og andre sønner 
og døtre.  Og Mehujael ble far til Metusael og andre sønner og døtre.  Og Metusael ble far til Lamek. 
 
5:44 Og Lamek tok seg to hustruer, den ene het Ada og den andre Silla. 
 
5:45 Og Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap, og hans brors navn 
var Jubal som ble stamfar til alle som spiller på harpe og fløyte. 
 
5:46 Og Silla fødte også Tubalkain som underviste i allslags håndverk i messing og jern.  Og 
Tubalkains søster ble kalt Naama. 
 
5:47 Og Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla:  Hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale, for en 
mann har jeg slått ihjel, meg til sår, en ung mann, meg til skade. 
 
5:48 Hvis Kain skal hevnes syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger. 
 
5:49 For Lamek, som hadde inngått en pakt med Satan på Kains vis hvor han ble Mester Mahan, 
mester av den store hemmelighet som ble gitt til Kain av Satan, og Enoks sønn Irad, som kjente deres 
hemmelighet, begynte å avsløre den for Adams sønner. 
 
5:50 Derfor ble Lamek vred, slo ham ihjel, ikke for vinnings skyld slik Kain gjorde med sin bror Abel, 
men han slo ham ihjel for edens skyld. 
 
5:51 For fra Kains tid fantes det et hemmelig forbund, og deres gjerninger foregikk i mørke, og de 
kjente hver mann som sin bror. 
 
5:52 Derfor forbannet Herren Lamek og hans hus og alle dem som hadde inngått pakt med Satan, for 
de holdt ikke Guds bud, og det var ikke Gud til behag, og han betjente dem ikke, og deres gjerninger var 
avskyelige og begynte å spre seg blant alle menneskenes sønner.  Og det fantes blant menneskenes 
sønner. 
 
5:53 Og blant menneskenes døtre ble disse ting ikke omtalt, for Lamek hadde fortalt hemmeligheten til 
sine hustruer, og de gjorde opprør mot ham og fortalte det til alle og enhver og viste ingen medlidenhet. 
 
5:54 Derfor ble Lamek foraktet og utstøtt og kom ikke blant menneskenes sønner for at han ikke skulle 
dø. 
 
5:55 Og slik begynte mørkets gjerninger å få overhånd blant alle menneskenes sønner. 
 
5:56 Og Gud forbannet jorden med en svær forbannelse og var vred på de ugudelige, ja, på alle 
menneskenes sønner som han hadde skapt. 
 



5:57 For de ville ikke lytte til hans røst, ei heller tro på hans Enbårne Sønn, ja, på ham som han 
erklærte skulle komme i tidens midte, som var beredt før jordens grunnvoll ble lagt. 
 
5:58 Og således begynte evangeliet å bli forkynt fra begynnelsen av, og det ble forkynt av hellige 
engler utsendt fra Guds nærhet og ved hans egen røst og ved Den Hellige Ånds gave. 
 
5:59 Og således ble alle ting bekreftet for Adam ved en hellig ordinans, og evangeliet ble forkynt og en 
forordning sendt ut, at det skulle være i verden inntil dens ende.  Slik var det.  Amen. 
 

Kapittel 6 
(November-desember 1830) 

 
6:1 Og Adam lyttet til Guds røst og kalte sine sønner til omvendelse. 
 
6:2 Og Adam holdt seg atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og han ga ham navnet Set.  Og 
Adam priste Guds navn, for han sa:  Gud har gitt meg et annet avkom i stedet for Abel som Kain slo ihjel. 
 
6:3 Og Gud åpenbarte seg for Set, og han gjorde ikke opprør, men ofret et antagelig offer likesom sin 
bror Abel.  Og han fikk også en sønn, og han ga ham navnet Enos. 
 
6:4 Og så begynte disse menn å påkalle Herrens navn, og Herren velsignet dem. 
 
6:5 Og en minnebok ble ført, og den ble skrevet på Adams språk, for det ble gitt til alle som påkalte 
Gud, å skrive ved inspirasjonens ånd, 
 
6:6 og av dem lærte deres barn å lese og skrive, og de hadde et språk som var rent og ubesmittet. 
 
6:7 Nå, dette samme prestedømme som var i begynnelsen, skal også være ved verdens ende. 
 
6:8 Nå, denne profeti uttalte Adam mens han var drevet av Den Hellige Ånd, og en slektshistorie ble 
ført over Guds barn.  Og dette var boken om Adams generasjoner hvor det står:  På den dag da Gud 
skapte mennesket, i Guds lignelse skapte han det, 
 
6:9 i sitt eget legemes bilde, til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem 
navnet Adam på den dag da de ble skapt og ble levende sjeler i landet som er Guds fotskammel. 
 
6:10 Og Adam levde et hundre og tredve år og fikk en sønn i sin egen lignelse, i sitt eget bilde, og han 
ga ham navnet Set. 
 
6:11 Og Adams dager etter at han hadde fått Set, var åtte hundre år, og han fikk mange sønner og 
døtre, 
 
6:12 og alle Adams levedager ble ni hundre og tredve år, så døde han. 
 
6:13 Set levde et hundre og fem år og fikk Enos og profeterte alle sine dager og lærte sin sønn Enos 
om Guds veier, derfor profeterte Enos også. 
 
6:14 Og Set levde etter at han hadde fått Enos, i åtte hundre og syv år og fikk mange sønner og døtre. 
 
6:15 Og menneskenes barn var tallrike i hele landet.  Og i de dager hadde Satan stor makt blant 
menneskene og raste i deres hjerter, og fra den tid av kom kriger og blodsutgytelse, og bror løftet sin 
hånd mot bror og forvoldte død på grunn av hemmelige gjerninger og maktbegjær. 
 
6:16 Alle Sets dager ble ni hundre og tolv år, så døde han. 
 



6:17 Og Enos levde nitti år og fikk Kenan.  Og Enos og de som var igjen av Guds folk, kom ut fra 
landet som ble kalt Shulon og bodde i et forjettet land som ble oppkalt etter hans egen sønn som han 
hadde gitt navnet Kenan. 
 
6:18 Og etter at Enos hadde fått Kenan, levde han åtte hundre og femten år og fikk mange sønner og 
døtre.  Og alle Enos dager ble ni hundre og fem år, så døde han. 
 
6:19 Og Kenan levde sytti år og fikk Mahalalel, og etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han åtte 
hundre og førti år og fikk sønner og døtre.  Og alle Kenans dager ble ni hundre og ti år, så døde han. 
 
6:20 Og Mahalalel levde fem og seksti år og fikk Jared, og etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde 
han åtte hundre og tredve år og fikk sønner og døtre.  Og alle Mahalalels dager ble åtte hundre og fem og 
nitti år, så døde han. 
 
6:21 Og Jared levde et hundre og to og seksti år og fikk Enok.  Og etter at Jared hadde fått Enok, 
levde han åtte hundre år og fikk sønner og døtre.  Og Jared lærte Enok om alle Guds veier. 
 
6:22 Og dette er Adams sønners slektshistorie, og Adam var Guds sønn som Gud selv talte til. 
 
6:23 Og de forkynte rettferdighet og talte og profeterte og kalte alle mennesker overalt til omvendelse, 
og menneskenes barn ble undervist om tro. 
 
6:24 Og det skjedde at alle Jareds dager ble ni hundre og to og seksti år, så døde han. 
 
6:25 Og Enok levde fem og seksti år og fikk Metusalah. 
 
6:26 Og det skjedde at Enok vandret omkring i landet blant folket, og som han vandret omkring, kom 
Guds Ånd ned fra himmelen og hvilte på ham. 
 
6:27 Og han hørte en røst fra himmelen som sa:  Enok, min sønn, profeter til dette folk og si til dem:  
Omvend dere, for så sier Herren:  Jeg er vred på dette folk, og min heftige vrede er opptent mot dem, for 
deres hjerter er blitt hårde og deres ører er døve, og deres øyne kan ikke se langt. 
 
6:28 Og i alle disse generasjoner, ja, helt siden den dag jeg skapte dem, har de fart vill, og har 
fornektet meg og har søkt sine egne råd i mørket, og i sine egne avskyeligheter har de pønsket ut mord 
og har ikke holdt de bud som jeg ga til deres far Adam. 
 
6:29 Derfor har de sverget seg bort, og ved sine eder har de bragt død over seg, og et helvete har jeg 
beredt for dem hvis de ikke omvender seg, 
 
6:30 og dette er en forordning som utgikk fra min egen munn ved verdens begynnelse, ja, da verdens 
grunnvoll ble lagt, og ved mine tjeneres munn, ved dine fedre, har jeg stadfestet den, ja, slik den skal 
utgå til verden, til dens ender. 
 
6:31 Og da Enok hadde hørt disse ord, bøyde han seg til jorden fremfor Herren, og han talte til Herren 
og sa:  Hvorfor har jeg funnet nåde for dine øyne, for jeg er bare en gutt og hele folket hater meg, og jeg 
er tung i tale, hvorfor er jeg din tjener? 
 
6:32 Og Herren sa til Enok:  Gå ut og gjør som jeg har befalt deg, og intet menneske skal ramme deg.  
Opplat din munn og den skal bli fylt, og jeg vil gi deg evnen til å tale, for alt kjød er i mine hender, og jeg 
vil gjøre som det synes meg godt. 
 
6:33 Si til dette folk:  Velg i dag å tjene Gud Herren, som skapte dere. 
 
6:34 Se, min Ånd hviler på deg, derfor vil jeg rettferdiggjøre alle dine ord, og fjellene skal vike for deg, 
og elvene skal forandre sine løp, og du skal bli i meg og jeg i deg, vandre derfor med meg. 



 
6:35 Og Herren talte til Enok og sa til ham:  Salv dine øyne med leire og tvett dem, og du skal se.  Og 
han gjorde så. 
 
6:36 Og han skuet de ånder som Gud hadde skapt, og han skuet også ting som ikke er synlige for det 
naturlige øye, og fra den tid av ble det sagt rundt omkring i landet:  En seer har Herren oppreist for sitt 
folk. 
 
6:37 Og det skjedde at Enok vandret omkring i landet blant folket, sto frem på bakkekammer og 
høyder, og han ropte med høy røst, vitnet mot deres gjerninger, og alle mennesker tok anstøt av ham. 
 
6:38 Og de kom frem for å høre ham på høydene og sa til dem som voktet teltene:  Bli her og vokt 
teltene mens vi går for å betrakte seeren, for han profeterer, og det foregår noe merkelig her i landet, en 
villmann er kommet blant oss. 
 
6:39 Og det skjedde da de hørte ham, la ingen hånd på ham, for frykt kom over alle dem som hørte 
ham, for han vandret med Gud. 
 
6:40 Og det kom til ham en mann ved navn Mahijah og sa til ham:  Fortell oss tydelig hvem du er og 
hvor du kommer fra. 
 
6:41 Og han sa til dem:  Jeg kommer fra Kenans land, mine fedres land, et rettferdighetens land inntil 
denne dag.  Og min far lærte meg alle Guds veier. 
 
6:42 Og det skjedde da jeg reiste fra Kenans land som ligger ut mot havet i øst, at jeg hadde et syn, 
og se, jeg så himlene, og Herren talte til meg og ga meg et bud, derfor av denne grunn, for å holde dette 
bud, taler jeg disse ord. 
 
6:43 Og Enok talte videre og sa:  Herren, som talte til meg, er himmelens Gud, og han er min Gud og 
deres Gud, og dere er mine brødre, og hvorfor søker dere egne råd og fornekter himmelens Gud? 
 
6:44 Himlene skapte han, jorden er hans fotskammel, og dens grunnvoll er hans.  Se, han la den, og 
en hærskare av mennesker har han satt på jordens overflate. 
 
6:45 Og døden er kommet til våre fedre, likevel vet vi hvem de er og kan ikke fornekte det, ja, selv den 
første av alle kjenner vi, ja, Adam. 
 
6:46 For en minnebok er blitt skrevet blant oss etter det mønster som er gitt ved Guds finger, og den 
er skrevet på vårt eget språk. 
 
6:47 Og mens Enok talte Guds ord, skalv folket og kunne ikke stå i hans nærhet. 
 
6:48 Og han sa til dem:  Fordi Adam falt, er vi til, og ved hans fall kom døden, og vi har fått del i 
elendighet og smerte. 
 
6:49 Se, Satan er kommet blant menneskenes barn og frister dem til å tilbe seg, og menneskene er 
blitt kjødelige, sanselige og djevelske og er utestengt fra Guds nærhet. 
 
6:50 Men Gud har gjort kjent for våre fedre at alle mennesker må omvende seg. 
 
6:51 Og han kalte på vår far, Adam, med sin egen røst og sa:  Jeg er Gud.  Jeg skapte verden, og 
menneskene før de ble til i kjødet. 
 
6:52 Og han sa også til ham:  Hvis du vil vende deg til meg og lytte til min røst og tro og omvende deg 
fra alle dine overtredelser og bli døpt, ja, i vann i min Enbårne Sønns navn som er Jesus Kristus, han 
som er full av nåde og sannhet, det eneste navn som skal gis under himmelen hvorved frelse skal komme 



til menneskenes barn, skal du få Den Hellige Ånds gave, og be om alle ting i hans navn, og hva som helst 
du ber om, skal gis deg. 
 
6:53 Og vår far, Adam, talte til Herren og sa:  Hvorfor må menneskene omvende seg og bli døpt i 
vann?  Og Herren sa til Adam:  Se, jeg har tilgitt deg din overtredelse i Edens hage. 
 
6:54 Følgelig kom det ut blant folket at Guds Sønn har sonet for den opprinnelige overtredelse, derfor 
kan ikke foreldrenes synder legges på barnas hoder, for de er rene fra verdens grunnleggelse av. 
 
6:55 Og Herren talte til Adam og sa:  Ettersom dine barn er unnfanget i synd, vil synden også 
unnfanges i deres hjerter når de vokser opp, og de må smake det bitre så de kan vite å verdsette det 
gode. 
 
6:56 Og det er gitt dem å kjenne godt fra ondt, derfor har de sin valgfrihet, og jeg har gitt deg en annen 
lov og et annet bud. 
 
6:57 Derfor, lær dine barn at alle mennesker, hvor de enn måtte være, må omvende seg, ellers kan de 
på ingen måte arve Guds rike, for intet urent kan bo der eller i hans nærhet, for på Adams språk er 
Hellighetens Menneske hans navn, og hans Enbårnes navn er Menneskesønnen, ja, Jesus Kristus, en 
rettferdig dommer som skal komme i tidens midte. 
 
6:58 Derfor gir jeg deg et bud, at du skal undervise dine barn åpent om disse ting og si: 
 
6:59 På grunn av overtredelse kommer fallet, og dette fall medfører døden, og ettersom dere ble født 
til verden av vann og blod og ånden som jeg har dannet og ble av støv en levende sjel, må dere bli født 
på ny til himmelens rike av vann og av Ånden og bli renset ved blod, ja, blodet av min Enbårne, så dere 
kan bli helliggjort fra all synd og få del i det evige livs ord i denne verden og evig liv i den kommende 
verden, ja, udødelig herlighet. 
 
6:60 For ved vannet holder dere budet, ved Ånden er dere rettferdiggjort, og ved blodet er dere 
helliggjort. 
 
6:61 Derfor er dette gitt å forbli i dere:  Himmelens vitnesbyrd -- Talsmannen -- den udødelige 
herlighets fred, sannheten om alle ting, det som levendegjør alle ting og gir liv til alle ting, det som kjenner 
alle ting og har all makt i overensstemmelse med visdom, barmhjertighet, sannhet, rettferdighet og dom. 
 
6:62 Og nå, se, jeg sier til deg:  Dette er frelsesplanen for alle mennesker ved min Enbårnes blod, han 
som skal komme i tidens midte. 
 
6:63 Og se, alle ting har sin lignelse, og alle ting er skapt og dannet for å bære vitnesbyrd om meg, 
både de ting som er timelige og de ting som er åndelige, de ting som er i himmelen oventil og de ting som 
er på jorden, og ting som er i jorden, og ting som er under jorden, både oventil og nedenunder, alle ting 
bærer vitnesbyrd om meg. 
 
6:64 Og det skjedde da Herren hadde talt med Adam, vår far, at Adam ropte til Herren, og han ble ført 
bort ved Herrens Ånd og han ble ført ned i vannet og ble senket under vann og ble løftet opp av vannet. 
 
6:65 Og således ble han døpt, og Guds Ånd falt på ham, og slik ble han født av Ånden og ble 
levendegjort i det indre menneske. 
 
6:66 Og han hørte en røst fra himmelen som sa:  Du er døpt med ild og med Den Hellige Ånd som 
vitner om Faderen og Sønnen fra nå av og for evig. 
 
6:67 Og du er etter hans orden som var uten dagers begynnelse eller års ende, fra evighet til evighet. 
 
6:68 Se, du er ett i meg, en Guds sønn, og slik kan alle bli mine sønner.  Amen. 



 
Kapittel 7 

(Desember 1830) 
 
7:1 Og det skjedde at Enok fortsatte sin tale og sa:  Se, vår far Adam lærte oss disse ting, og mange 
har trodd og blitt Guds sønner, og mange har ikke trodd og har gått til grunne i sine synder og ser med 
redsel og gru frem til at Guds brennende vrede skal bli utøst over dem. 
 
7:2 Og fra den tid av begynte Enok å profetere, og han sa til folket:  Mens jeg var på reise og sto på 
stedet Mahuja og ropte til Herren, kom det en røst fra himmelen som sa:  Vend om og gå opp på fjellet 
Simeon. 
 
7:3 Og det skjedde at jeg vendte om og gikk opp på fjellet, og mens jeg sto på fjellet, så jeg himlene 
åpne seg, og jeg ble ikledd herlighet. 
 
7:4 Og jeg så Herren, og han sto for mitt åsyn, og han talte til meg, ja, som et menneske taler til et 
annet, ansikt til ansikt, og han sa til meg:  Se, og jeg vil vise deg verden gjennom mange generasjoner. 
 
7:5 Og det skjedde at jeg i dalen Shum fikk se et stort folk som bodde i telt, og det var Shums folk. 
 
7:6 Og igjen sa Herren til meg:  Se, og jeg så mot nord og så Kanaans folk som bodde i telt. 
 
7:7 Og Herren sa til meg:  Profeter, og jeg profeterte og sa:  Se, Kanaans folk som er tallrike skal 
rykke frem i kamporden mot Shums folk og skal slå dem ihjel så de blir fullstendig utryddet, og Kanaans 
folk skal bre seg utover i landet, og landet skal være goldt og ufruktbart og ikke noe annet folk enn 
Kanaans folk skal bo der. 
 
7:8 For se, Herren skal forbanne landet med sterk hete, og det skal vedbli å være goldt evindelig.  Og 
alle Kanaans barn ble sorte, så de ble foraktet av alle folk. 
 
7:9 Og det skjedde at Herren sa til meg:  Se, og jeg så og skuet Sharons land og Enoks land og 
Omners land og Henis land og Shems land og Haners land, og Hanannihas land og alle deres 
innbyggere. 
 
7:10 Og Herren sa til meg:  Gå til dette folk og si til dem:  Omvend dere, for at jeg ikke skal komme og 
slå dem med en forbannelse så de dør. 
 
7:11 Og han ga meg et bud at jeg skulle døpe i Faderens navn og i Sønnens navn -- han som er full 
av nåde og sannhet -- og i Den Hellige Ånds navn, han som bærer vitnesbyrd om Faderen og Sønnen. 
 
7:12 Og det skjedde at Enok fortsatte å kalle alle folk til omvendelse, unntatt Kanaans folk, 
 
7:13 og så stor var Enoks tro at han førte Guds folk, og deres fiender kom for å kjempe mot dem, og 
han talte Herrens ord og jorden skalv og fjellene vek, ja, på hans befaling, og elvene med vann forandret 
sine løp, og løvenes brøl hørtes ute fra villmarken, og alle nasjoner fryktet storlig, så mektige var Enoks 
ord og så stor kraft var det i det språk som Gud hadde gitt ham. 
 
7:14 Det kom også et land opp fra havets dyp, og så stor var frykten hos Guds folks fiender at de 
flyktet og sto langt borte og gikk til landet som kom opp fra havets dyp. 
 
7:15 Og landets kjemper sto også langt borte, og det utgikk en forbannelse over alle folk som kjempet 
mot Gud, 
 
7:16 og fra den tid av var det kriger og blodsutgytelse blant dem, men Herren kom og bodde blant sitt 
folk, og de levde i rettferdighet. 
 



7:17 Herrens frykt var over alle nasjoner, så stor var Herrens herlighet som var over hans folk.  Og 
Herren velsignet landet, og de ble velsignet på fjellene og på de høye steder, og det gikk dem vel. 
 
7:18 Og Herren kalte sitt folk SION, for de var av ett hjerte og ett sinn og levde i rettferdighet, og det 
var ingen fattige blant dem. 
 
7:19 Og Enok fortsatte å forkynne i rettferdighet for Guds folk.  Og det skjedde i hans dager at han 
bygget en by som ble kalt hellighetens by, ja, SION. 
 
7:20 Og det skjedde at Enok talte med Herren, og han sa til Herren:  Sion skal visselig bo i trygghet 
evindelig.  Men Herren sa til Enok:  Sion har jeg velsignet, men resten av folket har jeg forbannet. 
 
7:21 Og det skjedde at Herren viste Enok alle jordens innbyggere; og han så, og se, Sion ble, da en tid 
var gått, tatt opp til himmelen.  Og Herren sa til Enok:  Se min bolig for evig. 
 
7:22 Og Enok så også resten av folket som var Adams sønner, og de var en blanding av alle Adams 
etterkommere, unntatt Kains ætt, for Kains ætt var sort og bodde ikke blant dem. 
 
7:23 Og etter at Sion var tatt opp til himmelen, så Enok, og gi akt, alle jordens nasjoner var fremfor 
ham, 
 
7:24 og generasjon fulgte generasjon, og Enok var i det høye og løftet opp, ja, i Faderens og 
Menneskesønnens favn, og se, Satans makt var over hele jordens overflate. 
 
7:25 Og han så engler stige ned fra himmelen, og han hørte en høy røst som sa:  Ve, ve over jordens 
innbyggere. 
 
7:26 Og han så Satan, og han hadde en stor lenke i sin hånd, og den innhyllet hele jordens overflate i 
mørke, og han så opp og lo, og hans engler frydet seg. 
 
7:27 Og Enok så engler stige ned fra himmelen, og de bar vitnesbyrd om Faderen og Sønnen, og Den 
Hellige Ånd falt på mange, og ved himmelens krefter ble de tatt opp til Sion. 
 
7:28 Og det skjedde at himmelens Gud skuet ned på resten av folket, og han gråt, og Enok bar 
vitnesbyrd om det og sa:  Hvordan har det seg at himlene gråter og utgyter sine tårer likesom regnet på 
fjellene? 
 
7:29 Og Enok sa til Herren:  Hvordan har det seg at du kan gråte, du som er hellig og er fra all evighet 
til all evighet? 
 
7:30 Og var det mulig for mennesket å telle jordens partikler -- ja, millioner av jordkloder som denne -- 
ville det ikke utgjøre en begynnelse av dine skapelsers tall, og dine forheng er fremdeles strukket ut, og 
likevel er du der, og din favn er der, og du er også rettferdig, du er barmhjertig og vennlig evindelig. 
 
7:31 Og du har tatt Sion i din egen favn, og fra alle dine skapelser, fra all evighet til all evighet, og intet 
annet enn fred, rettferdighet og sannhet er din trones bolig, og barmhjertighet går frem for ditt åsyn og har 
ingen ende, hvordan har det seg at du kan gråte? 
 
7:32 Herren sa til Enok:  Se disse dine brødre, de er mine egne henders verk, og jeg ga dem deres 
kunnskap den dag jeg skapte dem, og i Edens hage ga jeg mennesket dets handlefrihet. 
 
7:33 Og til dine brødre har jeg sagt og også gitt bud at de skulle elske hverandre og at de skulle velge 
meg, deres Fader, men se, de er uten naturlig kjærlighet, og de hater sitt eget blod. 
 
7:34 Og min vredes ild er opptent mot dem, og i min store harme vil jeg sende vannflommen over 
dem, for min heftige vrede er opptent mot dem. 



 
7:35 Se, jeg er Gud, Hellighetens Menneske er mitt navn, Rådgiver er mitt navn, og Uendelig og Evig 
er også mitt navn. 
 
7:36 Derfor kan jeg strekke ut mine hender og favne om alt jeg har skapt, og mitt øye kan også 
gjennomtrenge det, og blant alle mine henders gjerninger har det ikke vært så stor ugudelighet som blant 
dine brødre. 
 
7:37 Men se, deres synder skal være på deres fedres hoder, Satan skal være deres far, og elendighet 
skal bli deres dom, og alle himlene skal gråte over dem -- ja, alle mine henders gjerninger -- hvorfor skulle 
ikke himlene gråte når de ser at disse skal lide? 
 
7:38 Men se, disse som dine øyne hviler på, skal omkomme i vannflommene, og se, jeg vil stenge 
dem inn, et fengsel har jeg beredt for dem. 
 
7:39 Og han som jeg har utvalgt, har gått i forbønn for mitt åsyn.  Derfor lider han for deres synder i 
den grad de vil omvende seg inntil den dag min utvalgte skal vende tilbake til meg, og inntil den dag skal 
de være i pine. 
 
7:40 Derfor skal himlene gråte over dette -- ja, og alle mine henders gjerninger. 
 
7:41 Og det skjedde at Herren talte til Enok og fortalte Enok om alle menneskenes barns gjerninger, 
derfor visste Enok, og betraktet deres ugudelighet og deres elendighet, og han gråt og strakte sine armer 
frem, og hans hjerte svulmet og ble stort som evigheten, og hans indre lengtet, og hele evigheten skalv. 
 
7:42 Og Enok så også Noah og hans familie, at etterkommerne etter alle Noahs sønner skulle bli 
reddet og frelses med en timelig frelse. 
 
7:43 Derfor så Enok at Noah bygget en ark og at Herren smilte til den og holdt den i sin egen hånd, 
men over resten av de ugudelige kom vannflommene og slukte dem. 
 
7:44 Og da Enok så dette, led hans sjel bitterhetens kvaler, og han gråt over sine brødre og sa til 
himlene:  Jeg nekter å bli trøstet, men Herren sa til Enok:  Oppløft ditt hjerte og vær glad, og se. 
 
7:45 Og det skjedde at Enok så, og fra Noah skuet han alle jordens familier, og han ropte til Herren og 
sa:  Når skal Herrens dag komme?  Når skal Den rettferdiges blod utgytes slik at alle som sørger kan bli 
helliggjort og få evig liv? 
 
7:46 Og Herren sa:  Det skal skje i tidens midte, i ugudelighetens og hevnens dager. 
 
7:47 Og se, Enok så dagen for Menneskesønnens komme, ja, i kjødet, og hans sjel frydet seg og sa:  
Den rettferdige er løftet opp, og Lammet er slaktet fra verdens grunnleggelse av, og ved tro er jeg i 
Faderens favn, og se, Sion er hos meg. 
 
7:48 Og det skjedde at Enok så på jorden, og han hørte en røst fra dens indre som sa:  Ve, ve, over 
meg, menneskenes mor, jeg pines, jeg er trett på grunn av mine barns ugudelighet.  Når skal jeg få hvile 
og bli renset fra den urenhet som er utgått fra meg?  Når vil min Skaper helliggjøre meg så jeg kan hvile, 
og rettferdighet være hos meg en tid? 
 
7:49 Og da Enok hørte jorden sørge, gråt han og ropte til Herren og sa:  O Herre, vil du ikke vise 
jorden medlidenhet?  Vil du ikke velsigne Noahs barn? 
 
7:50 Og det skjedde at Enok fortsatte å rope til Herren og sa:  Jeg ber deg, O Herre, i din Enbårnes 
navn, ja, i Jesu Kristi navn, at du vil vise Noah og hans ætt barmhjertighet slik at jorden aldri mer blir 
dekket av vannflommer. 
 



7:51 Og Herren kunne ikke nekte, og han sluttet en pakt med Enok og sverget for ham med en ed at 
han ville stanse vannflommene, at han ville kalle på Noahs barn. 
 
7:52 Og han sendte ut en uforanderlig forordning om at en levning av hans ætt alltid skulle finnes blant 
alle nasjoner så lenge jorden består. 
 
7:53 Og Herren sa:  Velsignet er han gjennom hvis ætt Messias skal komme, for han sier:  Jeg er 
Messias, Sions konge, Himmelens klippe som er vid som evigheten, den som kommer inn gjennom 
porten og stiger opp ved meg, skal aldri falle, derfor, velsignet er de som jeg har omtalt, for de skal 
komme frem med evighetens frydesang. 
 
7:54 Og det skjedde at Enok ropte til Herren og sa:  Når Menneskesønnen kommer i kjødet, skal 
jorden da hvile?  Jeg ber deg, vis meg disse ting. 
 
7:55 Og Herren sa til Enok:  Se, og han så og fikk se Menneskesønnen løftet opp på korset på 
menneskers vis. 
 
7:56 Og han hørte en høy røst, og himlene ble tildekket, og alle Guds skapelser sørget, og jorden 
stønnet og klippene revnet og de hellige oppsto og ble kronet med herlighetens kroner ved 
Menneskesønnens høyre hånd. 
 
7:57 Og alle åndene som var i varetekt kom frem og sto ved Guds høyre hånd, og resten ble holdt 
tilbake i mørkets lenker inntil dommen på den store dag. 
 
7:58 Og igjen gråt Enok og ropte til Herren og sa:  Når skal jorden få hvile? 
 
7:59 Og Enok så Menneskesønnen stige opp til Faderen, og han påkalte Herren og sa:  Vil du ikke 
igjen komme til jorden?  For ettersom du er Gud og jeg kjenner deg og du har sverget for meg og befalt 
meg at jeg skulle be i din Enbårne Sønns navn -- du har skapt meg og gitt meg en rett til din trone, ikke 
av meg selv, men ved din egen nåde -- derfor spør jeg deg om du ikke igjen vil komme til jorden. 
 
7:60 Og Herren sa til Enok:  Like sikkert som jeg lever, like sikkert vil jeg komme i de a siste dager, i 
ugudelighetens og hevnens dager, for å oppfylle den ed jeg har avlagt for deg angående Noahs barn. 
 
7:61 Og dagen skal komme da jorden skal hvile, men før denne dag skal himlene formørkes og et 
mørkets slør skal dekke jorden, og himlene skal ryste og likeledes jorden, og store trengsler skal være 
blant menneskenes barn, men jeg vil bevare mitt folk. 
 
7:62 Og rettferdighet vil jeg sende ned fra himmelen, og sannhet vil jeg bringe frem fra jorden for å 
bære vitnesbyrd om min Enbårne, hans oppstandelse fra de døde, ja, om alle menneskers oppstandelse, 
og jeg vil la rettferdighet og sannhet fare frem over jorden like som en flom for å samle mine utvalgte fra 
jordens fire hjørner til et sted som jeg skal berede, en hellig by, for at mitt folk kan binde omkring sine 
lender og se frem til tiden for mitt komme, for der skal mitt tabernakel være, og den skal kalles Sion, et 
nytt Jerusalem. 
 
7:63 Og Herren sa til Enok:  Da skal du og hele din by møte dem der, og vi skal omfavne dem, og de 
skal se oss, og vi skal falle dem om halsen, og de skal falle oss om halsen, og vi skal kysse hverandre. 
 
7:64 Og der skal min bolig være, og den skal være Sion som skal komme frem fra alt som jeg har 
skapt, og i et tidsrom av ett tusen år skal jorden hvile. 
 
7:65 Og det skjedde at Enok så dagen for Menneskesønnens komme i de siste dager for å bo på 
jorden i rettferdighet i et tidsrom av ett tusen år. 
 



7:66 Men før den dag så han store trengsler blant de ugudelige, og han så også at havet var opprørt 
og at menneskenes hjerter sviktet dem idet de med frykt så frem til Den Allmektige Guds straffedommer 
som skulle komme over de ugudelige. 
 
7:67 Og Herren viste Enok alle ting, ja, helt til verdens ende, og han så de rettferdiges dag, timen for 
deres forløsning, og han mottok en fylde av glede. 
 
7:68 Og alle Sions dager i Enoks dager var tre hundre og fem og seksti år. 
 
7:69 Og Enok og hele hans folk vandret med Gud, og han bodde i Sions midte, og det skjedde at Sion 
ikke mer var å finne, for Gud tok den opp i sin egen favn, og fra da av ble det sagt:  SION ER FLYKTET. 
 

Kapittel 8 
(Februar 1831) 

 
8:1 Og alle Enoks dager ble fire hundre og tredve år. 
 
8:2 Og det skjedde at Metusalah, Enoks sønn, ikke ble tatt opp for at de pakter Herren hadde inngått 
med Enok kunne bli oppfylt, for han inngikk i sannhet en pakt med Enok om at Noah skulle komme av 
hans lenders frukt. 
 
8:3 Og det skjedde at Metusalah profeterte at fra hans lender skulle alle jordens riker utgå (gjennom 
Noah), og han tok selv æren for det. 
 
8:4 Og det ble en stor hungersnød i landet, og Herren forbannet jorden med en svær forbannelse, og 
mange av dens innbyggere døde. 
 
8:5 Og det skjedde at Metusalah levde ett hundre og syv og åtti år og ble far til Lamek. 
 
8:6 Og etter at Metusalah hadde fått Lamek, levde han syv hundre og to og åtti år og fikk sønner og 
døtre. 
 
8:7 Og alle Metusalahs dager ble ni hundre og ni og seksti år, så døde han. 
 
8:8 Og Lamek levde ett hundre og to og åtti år og fikk en sønn, 
 
8:9 og han kalte ham Noah og sa:  Denne sønn skal trøste oss under vårt arbeide og våre henders 
møye på grunn av jorden som Herren har forbannet. 
 
8:10 Og etter at Lamek hadde fått Noah, levde han fem hundre og fem og nitti år og fikk sønner og 
døtre. 
 
8:11 Og alle Lameks dager ble syv hundre og syv og sytti år, så døde han. 
 
8:12 Og Noah ble fire hundre og femti år gammel og fikk Jafet, og to og førti år senere fikk han Sem 
med Jafets mor, og da han var fem hundre år gammel, fikk han Kam. 
 
8:13 Og Noah og hans sønner lyttet til Herren og ga akt på hans ord, og de ble kalt Guds sønner. 
 
8:14 Og da disse menn begynte å bli mange på jordens overflate og fikk døtre, så menneskenes 
sønner at disse døtre var vakre, og de tok dem til hustruer, hvem de hadde lyst til. 
 
8:15 Og Herren sa til Noah:  Dine sønners døtre har solgt seg, for se, min vrede er opptent mot 
menneskenes sønner, for de vil ikke lytte til min røst. 
 



8:16 Og det skjedde at Noah profeterte og underviste om det som er av Gud, ja, som det var i 
begynnelsen. 
 
8:17 Og Herren sa til Noah:  Min Ånd skal ikke alltid streve med mennesket, for det skal vite at alt kjød 
skal dø, likevel skal dets dager være ett hundre og tyve år, og hvis menneskene ikke omvender seg, vil 
jeg sende vannflommene over dem. 
 
8:18 Og i de dager var det kjemper på jorden, og de søkte etter Noah for å ta hans liv, men Herren var 
med Noah, og Herrens kraft var over ham. 
 
8:19 Og Herren ordinerte Noah etter sin egen orden, og befalte ham at han skulle gå ut og forkynne 
hans evangelium til menneskenes barn, slik det ble gitt til Enok. 
 
8:20 Og det skjedde at Noah kalte på menneskenes barn at de skulle omvende seg, men de lyttet ikke 
til hans ord. 
 
8:21 Og også, etter at de hadde hørt ham, kom de frem for ham og sa:  Se, vi er Guds sønner, har vi 
ikke tatt til oss menneskenes døtre?  Og er det ikke så at vi spiser og drikker og tar til ekte og gir til ekte?  
Og våre hustruer føder barn, og disse er mektige menn lik dem som levde i fordums tid, meget 
navngjetne menn.  Og de lyttet ikke til Noahs ord. 
 
8:22 Og Gud så at menneskenes ugudelighet var blitt stor på jorden og at alle mennesker var 
oppblåste i sine hjerters tanker og hensikter som var helt og holdent onde. 
 
8:23 Og det skjedde at Noah fortsatte sin forkynnelse for folket og sa:  Lytt og gi akt på mine ord. 
 
8:24 Tro og omvend dere fra deres synder og bli døpt i Jesu Kristi, Guds Sønns navn, likesom våre 
fedre, og dere skal motta Den Hellige Ånd så alle ting kan bli tilkjennegitt for dere, og hvis dere ikke gjør 
dette, vil vannflommene komme over dere, likevel lyttet de ikke. 
 
8:25 Og Noah angret, og han sørget og led i sitt hjerte over at Gud hadde skapt mennesket på jorden. 
 
8:26 Og Herren sa:  Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt fra jordens overflate, både 
mennesker og dyr og krypdyr og luftens fugler, for Noah angrer at jeg har skapt dem og at jeg har gjort 
dem, og han har påkalt meg, for de har søkt å ta hans liv. 
 
8:27 Og således fant Noah nåde for Herrens øyne, for Noah var en rettferdig mann og fullkommen i 
sin generasjon, og han vandret med Gud, slik også hans tre sønner, Sem, Kam og Jafet gjorde. 
 
8:28 Jorden ble fordervet fremfor Gud, og den ble full av vold. 
 
8:29 Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet, for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. 
 
8:30 Og Gud sa til Noah:  Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for jorden er fylt med vold, og se, jeg vil 
utrydde alt kjød fra jorden. 
 



ABRAHAMS BOK 
 

Kapittel 1 
 
1:1 I Kaldeernes land hvor mine fedre bodde, så jeg, Abraham, at det var nødvendig for meg å finne 
et annet oppholdssted. 
 
1:2 Og da jeg forsto at det fantes større lykke og fred og hvile for meg, søkte jeg etter fedrenes 
velsignelser og den rettighet jeg skulle ordineres til for å forvalte disse, da jeg selv hadde vært en som 
fulgte rettferdighet -- en som også ønsket å være en som hadde stor kunnskap og være en som enda 
mer hengivent fulgte rettferdighet og få en enda større kunnskap og bli en far til mange nasjoner, en 
fredsfyrste, og ønsket å motta instruksjoner og holde Guds bud -- ble jeg en rettmessig arving, en 
høyprest med den rettighet som tilhørte fedrene. 
 
1:3 Den ble overdratt til meg fra fedrene, den kom ned fra fedrene fra tidens begynnelse, ja, helt fra 
begynnelsen, eller før jordens grunnvoll ble lagt og ned til denne tid, ja, rettigheten til den førstefødte eller 
det første menneske som er Adam eller den første far, kom ned gjennom fedrene til meg. 
 
1:4 Jeg søkte å bli overdratt prestedømmet i overensstemmelse med Guds forordning til fedrene om 
etterkommerne. 
 
1:5 Mine fedre, som hadde vendt seg bort fra sin rettferdighet og fra de hellige bud som Herren deres 
Gud hadde gitt dem og begynt å tilbe hedningenes guder, nektet helt å lytte til min røst, 
 
1:6 for deres hjerter traktet etter å gjøre ondt og hadde fullstendig vendt seg til Elkenahs gud og 
Libnahs gud og Mahmackrahs gud og Korashs gud og Faraos, kongen av Egypts gud. 
 
1:7 Derfor vendte de sine hjerter til hedningenes ofringer og ofret sine barn til disse stumme avguder, 
og lyttet ikke til min røst, men forsøkte å ta mitt liv ved Elkenahs prests hånd.  Elkenahs prest var også 
Faraos prest. 
 
1:8 Nå, på denne tid var skikken at den som var prest for Farao, kongen av Egypt, ofret menn, 
kvinner og barn til disse fremmede guder på det alter som var bygget i landet Kaldea. 
 
1:9 Og det skjedde at presten ofret til Faraos gud og også til Sjagrels gud på egypternes vis.  
Sjagrels gud var solen. 
 
1:10 Ja, til og med et barn som takkoffer ofret Faraos prest på det alter som sto ved høyden som ble 
kalt Potifars høyde, ved enden av sletten Olisjem. 
 
1:11 Nå, denne prest hadde en gang på dette alter ofret tre jomfruer som var døtre av Onita som var 
av kongelig byrd i rett linje fra Kam.  Disse jomfruer ble ofret på grunn av sin dyd, de ville ikke bøye seg 
ned og tilbe guder av tre eller sten, derfor ble de drept på dette alter, og det ble gjort på egypternes vis. 
 
1:12 Og det skjedde at prestene øvet vold mot meg for at de også kunne drepe meg på dette alter slik 
de gjorde med disse jomfruer, og for at dere kan få kunnskap om dette alter, vil jeg henvise til 
fremstillingen i begynnelsen av denne opptegnelse. 
 
1:13 Det hadde samme form som en seng slik de fantes blant kaldeerne, og det sto foran gudene til 
Elkenah, Libnah, Mahmackrah, Korash og også en gud likesom Faraos, kongen av Egypts gud. 
 
1:14 For at dere kan få en forståelse av disse guder, har jeg gjengitt deres form i de skikkelser som er 
fremstilt i begynnelsen av denne opptegnelse, disse fremstillinger kalles ralenos av kaldeerne, og betyr 
hieroglyfer. 
 



1:15 Og da de la hånd på meg for å ofre meg og ta mitt liv, se, da hevet jeg min røst til Herren min 
Gud, og Herren lyttet og hørte, og han fylte meg med synet av Den Allmektige, og hans nærværs engel 
sto foran meg og løste straks mine bånd. 
 
1:16 Og hans røst lød til meg:  Abraham, Abraham, se, mitt navn er Jehova, og jeg har hørt deg og har 
kommet ned for å befri deg og føre deg bort, fra din fars hus og fra alle dine slektninger, til et fremmed 
land som du ikke vet om. 
 
1:17 Og dette fordi de har vendt sine hjerter bort fra meg for å tilbe Elkenahs gud og Libnahs gud og 
Mahmackrahs gud og Korashs gud og Faraos, kongen av Egypts gud, derfor har jeg kommet ned for å 
hjemsøke dem og for å ødelegge ham som har løftet sin hånd mot deg, Abraham, min sønn, for å ta ditt 
liv. 
 
1:18 Se, jeg vil lede deg ved min hånd, og jeg vil ta deg for å ikle deg mitt navn, ja, din fars 
prestedømme, og min kraft skal være over deg. 
 
1:19 Som det var med Noah, slik skal det være med deg, men gjennom din gjerning skal mitt navn bli 
kjent på jorden for evig, for jeg er din Gud. 
 
1:20 Se, Potifars høyde var i landet Ur i Kaldea.  Og Herren rev ned alteret til Elkenah og til landets 
guder og ødela dem fullstendig og rammet presten så han døde, og det var stor sorg i Kaldea og ved 
Faraos hoff, denne Farao betegner konge av kongelig blod. 
 
1:21 Nå, denne konge av Egypt var en etterkommer av Kam, og kanaanittenes blod rant i hans årer. 
 
1:22 Fra denne linje utgikk alle egyptere, og således fortsatte kanaanittenes blod å være i landet. 
 
1:23 Landet Egypt ble først oppdaget av en kvinne som var datter av Kam og datter av Egyptus som 
på kaldeisk betyr Egypt som betegner det som er forbudt. 
 
1:24 Da denne kvinnen oppdaget landet, lå det under vann.  Hun lot senere sine sønner bosette seg 
der, og fra Kam utgikk således den rase som opprettholdt forbannelsen i landet. 
 
1:25 Nå, det første styre i Egypt ble opprettet av Farao som var eldste sønn av Egyptus, Kams datter, 
og den var etter Kams styre som var patriarkalsk. 
 
1:26 Farao, som var en rettferdig mann, opprettet sitt rike og dømte sitt folk klokt og rettferdig alle sine 
dager, og han søkte med flid å etterligne den orden som ble opprettet av de første generasjoners fedre i 
den første patriarkalske regjeringstids dager, ja, i Adams regjeringstid, og også i sin far Noahs 
regjeringstid, han som velsignet ham med jordens velsignelser og med visdommens velsignelser, men 
forbannet ham med hensyn til prestedømmet. 
 
1:27 Nå var Farao av den slektslinje ved hvilken han ikke kunne ha rett til prestedømmet, selv om 
faraoene gjerne hevdet å ha rett til det fra Noah gjennom Kam, derfor ble min far villedet av deres 
avgudsdyrkelse. 
 
1:28 Men jeg skal heretter forsøke å skildre hendelsesforløpet fra min egen tid tilbake til skapelsens 
begynnelse, for opptegnelsene er kommet i mine hender, og jeg har dem inntil denne tid. 
 
1:29 Nå, etter at Elkenahs prest ble rammet så han døde, ble de ting oppfylt som ble fortalt meg om 
landet Kaldea, at det skulle bli en hungersnød i landet. 
 
1:30 Følgelig ble det hungersnød over hele landet Kaldea, og min far var hårdt plaget på grunn av 
hungersnøden og angret det onde han hadde tenkt å gjøre mot meg -- å ta mitt liv. 
 



1:31 Men fedrenes, ja, patriarkenes opptegnelse angående retten til prestedømmet, bevarte Herren 
min Gud i mine egne hender, derfor har jeg inntil denne dag bevart en kunnskap om skapelsens 
begynnelse og også om planetene og om stjernene slik dette ble gjort kjent for fedrene, og jeg skal 
forsøke å skrive noe av dette i denne opptegnelsen til gavn for mine etterkommere som skal komme etter 
meg. 
 

Kapittel 2 
 
2:1 Nå lot Gud Herren hungersnøden bli meget stor i landet Ur, så stor at min bror Haran døde, men 
Tarah, min far, bodde fremdeles i kaldeernes land Ur. 
 
2:2 Og det skjedde at jeg, Abraham, tok Sarai til hustru, og Nakor, min bror giftet seg med Milka som 
var Harans datter. 
 
2:3 Nå hadde Herren sagt til meg:  Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus 
til et land som jeg vil vise deg. 
 
2:4 Derfor forlot jeg kaldeernes land Ur for å dra til Kanaans land, og jeg tok med meg Lot, min brors 
sønn, og hans hustru, og min hustru Sarai, og også min far fulgte etter meg til det land som vi kalte 
Karan. 
 
2:5 Og hungersnøden avtok og min far ble igjen i Karan og bodde der, for det var mye småfe i Karan, 
og min far vendte seg igjen til sin avgudsdyrkelse, derfor ble han værende i Karan. 
 
2:6 Men jeg, Abraham, og Lot, min brors sønn, ba til Herren, og Herren viste seg for meg og sa til 
meg:  Bryt opp og ta Lot med deg, for jeg har til hensikt å føre deg ut av Karan og gjøre deg til en tjener 
for å bære frem mitt navn i et fremmed land som jeg vil gi din etterslekt til evig eie, hvis de lytter til min 
røst. 
 
2:7 For jeg er Herren din Gud, jeg bor i himmelen, jorden er min fotskammel, jeg rekker min hånd ut 
over havet og det adlyder min røst, jeg gjør vinden og ilden til min stridsvogn, jeg sier til fjellene:  Vik bort, 
og se, i samme stund, plutselig, blir de tatt av en hvirvelvind. 
 
2:8 Mitt navn er Jehova, og jeg kjenner enden fra begynnelsen, derfor skal min hånd være over deg. 
 
2:9 Og jeg vil gjøre deg til en stor nasjon, og jeg vil velsigne deg overmåte og gjøre ditt navn stort 
blant alle nasjoner, og du skal være en velsignelse for din ætt etter deg, så de i sine hender skal bære 
denne tjenestegjerning og dette prestedømme ut til alle nasjoner. 
 
2:10 Og jeg vil velsigne dem gjennom ditt navn, for så mange som tar imot dette evangelium, skal 
kalles etter ditt navn og skal regnes til din ætt, og de skal stå frem og velsigne deg som sin far. 
 
2:11 Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg, og i deg (det vil 
si i ditt prestedømme) og i din ætt (det vil si ditt prestedømme) -- for jeg gir deg det løfte at denne rettighet 
skal fortsette i deg og i din ætt etter deg (det vil si de direkte eller kjødelige etterkommere) -- skal alle 
jordens familier velsignes, ja, med evangeliets velsignelser som er frelsens velsignelser, ja, det evige livs 
velsignelser. 
 
2:12 Nå, etter at Herren hadde endt sin tale til meg og trukket sitt åsyn bort fra meg, sa jeg i mitt hjerte:  
Din tjener har søkt deg oppriktig, nå har jeg funnet deg. 
 
2:13 Du sendte din engel for å befri meg fra Elkenahs guder, og jeg vil gjøre vel i å lytte til din røst, la 
derfor din tjener bryte opp og dra bort i fred. 
 
2:14 Så jeg, Abraham, dro bort som Herren hadde sagt til meg, og Lot dro sammen med meg, og jeg, 
Abraham, var to og seksti år gammel da jeg dro ut av Karan. 



 
2:15 Og jeg tok med meg Sarai som jeg tok til hustru da jeg var i Ur i Kaldea -- og Lot min brors sønn 
og alle våre eiendeler som vi hadde samlet og de sjeler som vi hadde vunnet i Karan -- og dro avsted til 
Kanaans land og bodde i telt mens vi var underveis, 
 
2:16 derfor var evigheten vårt dekke og vår klippe og vår frelse mens vi reiste fra Karan gjennom 
Jerson for å komme til Kanaans land. 
 
2:17 Nå bygget jeg, Abraham, et alter i landet Jerson og ofret til Herren og ba om at hungersnøden 
måtte vendes bort fra min fars hus for at de ikke skulle omkomme. 
 
2:18 Og deretter dro vi fra Jerson gjennom landet til stedet Sikem som lå på Mores sletter, og vi hadde 
allerede kommet til grensen mot kanaanittenes land, og der på Mores sletter ofret jeg og påkalte Herren i 
inderlig bønn fordi vi allerede hadde kommet inn i landet til denne avgudsdyrkende nasjon. 
 
2:19 Og Herren viste seg for meg som svar på mine bønner og sa til meg:  Til din ætt vil jeg gi dette 
land. 
 
2:20 Og jeg, Abraham, brøt opp fra det sted hvor jeg hadde bygget alteret til Herren og dro videre til et 
fjell øst for Betel, og der slo jeg opp mitt telt -- med Betel i vest og Ai i øst -- og der bygget jeg nok et alter 
til Herren og påkalte igjen Herrens navn. 
 
2:21 Og jeg, Abraham, reiste fortsatt videre mot syd, og det var fremdeles hungersnød i landet, og jeg, 
Abraham, besluttet å dra ned til Egypt for å oppholde meg der, for hungersnøden ble meget stor. 
 
2:22 Og det skjedde da det var like før jeg skulle inn i Egypt at Herren sa til meg:  Se, Sarai din hustru 
er en meget vakker kvinne å se på, 
 
2:23 derfor skal det skje at når egypterne får se henne, vil de si:  Hun er hans hustru, og de vil slå deg 
ihjel, men vil la henne få leve, se derfor til at du gjør således: 
 
2:24 La henne si til egypterne at hun er din søster, og din sjel skal leve. 
 
2:25 Og det skjedde at jeg, Abraham, fortalte Sarai, min hustru, alt Herren hadde sagt til meg -- derfor 
ber jeg deg si til dem at du er min søster, så det kan gå meg vel for din skyld og min sjel skal leve på 
grunn av deg. 
 

Kapittel 3 
 
3:1 Og jeg, Abraham hadde urim og tummim som Herren min Gud hadde gitt meg i kaldeernes Ur. 
 
3:2 Og jeg så stjernene, at de var meget store og at en av dem var nærmest Guds trone, og det var 
mange store som var nær den. 
 
3:3 Og Herren sa til meg:  Disse er de styrende stjerner, og navnet på den store er Kolob fordi den er 
nær meg, for jeg er Herren din Gud.  Jeg har satt denne til å styre alle dem som tilhører den samme 
orden som den på hvilken du står. 
 
3:4 Og Herren sa til meg ved urim og tummim at Kolob var på Herrens vis med hensyn til sine tider 
og årstider og omdreininger -- at en omdreining var en dag for Herren etter hans tidsregning, som er ett 
tusen år ifølge den tidsregning som er gitt den planet på hvilken du står.  Dette er Herrens tidsregning 
ifølge Kolobs tidsregning. 
 
3:5 Og Herren sa til meg:  Den planet som er det mindre lys -- mindre enn det som er satt til å råde 
over dagen, ja, til å råde over natten -- er over eller større enn den du står på hva tidsregning angår, for 



den beveger seg i en orden som er mer langsom.  Dette er på sin plass fordi den befinner seg over den 
jord på hvilken du står, derfor har ikke dens tidsregning så mange dager og måneder og år. 
 
3:6 Og Herren sa til meg:  Abraham, disse to kjensgjerninger eksisterer, se, dine øyne ser det, det er 
gitt til deg å kjenne tidsregningene og den fastsatte tid, ja, den tid som er fastsatt for den jord på hvilken 
du står, og den fastsatte tid for det større lys som er satt til å råde over dagen og den fastsatte tid for det 
mindre lys som er satt til å råde over natten. 
 
3:7 Nå er den fastsatte tid for det mindre lys lenger hva tidsregning angår enn tidsregningen for den 
jord på hvilken du står. 
 
3:8 Og hvor disse to kjensgjerninger eksisterer, skal det være enda en kjensgjerning over dem, det vil 
si, det skal finnes en annen planet hvis tidsregning er enda lenger. 
 
3:9 Og således skal en planets tidsregning være over en annens inntil du kommer nær Kolob, denne 
Kolob er etter Herrens tidsregning, denne Kolob er plassert nær Guds trone for å styre alle de planeter 
som tilhører den samme orden som den på hvilken du står. 
 
3:10 Og det er gitt deg å vite den fastsatte tid for alle stjerner som er satt til å gi lys, inntil du kommer 
nær Guds trone. 
 
3:11 Således talte jeg, Abraham, med Herren ansikt til ansikt likesom et menneske taler med et annet, 
og han fortalte meg om sine henders gjerninger. 
 
3:12 Og han sa til meg:  Min sønn, min sønn (og hans hånd var utrakt), se jeg vil vise deg alle disse.  
Og han la sin hånd på mine øyne, og jeg så hans henders gjerninger, og de var mange, og de ble 
mangfoldiggjort for mine øyne, og jeg kunne ikke se noen ende på dem. 
 
3:13 Og han sa til meg:  Dette er Sjineha som er solen.  Og han sa til meg:  Kokob, som er stjerne.  
Og han sa til meg:  Olea som er månen.  Og han sa til meg:  Kokaubeam, som betyr stjerner eller alle de 
store lys som var på himmelhvelvingen. 
 
3:14 Og det var om natten Herren talte disse ord til meg:  Jeg vil gjøre deg tallrik og din ætt etter deg, 
likesom disse, og hvis du kunne telle sandkornene, ville du se hvor tallrik din slekt skal bli. 
 
3:15 Og Herren sa til meg:  Abraham, jeg viser deg disse ting før dere drar inn i Egypt, så dere kan 
forkynne alle disse ord. 
 
3:16 Hvis to ting eksisterer og den ene er over den andre, skal det være større ting over dem.  Kolob 
er derfor den største av alle de Kokaubeam som du har sett, fordi den er nærmest meg. 
 
3:17 Nå, hvis det finnes to ting, den ene over den andre, og månen er over jorden, da kan det hende 
at en planet eller en stjerne kan være over den, og det er ikke noe som Herren din Gud beslutter i sitt 
hjerte at han vil gjøre, uten at han gjør det. 
 
3:18 Men likesom han skapte den større stjerne, slik er det også om det er to ånder og den ene er mer 
intelligent enn den andre, likevel har disse to ånder, selv om den ene er mer intelligent en den andre, 
ingen begynnelse, de eksisterte før, de skal ikke ha noen ende, de skal eksistere heretter, for de er 
gnolaum eller evige. 
 
3:19 Og Herren sa til meg:  Disse to kjensgjerninger eksisterer at det er to ånder, den ene er mer 
intelligent enn den andre, og det skal være en annen som er mer intelligent enn dem.  Jeg er Herren din 
Gud, jeg er mer intelligent enn dem alle. 
 
3:20 Herren din Gud sendte sin engel for å fri deg ut av hendene på Elkenahs prest. 
 



3:21 Jeg bor midt iblant dem alle, derfor har jeg nå kommet ned til deg for å fortelle deg om mine 
henders gjerninger hvori min visdom overgår dem alle, for jeg regjerer oppe i himmelen og nede på 
jorden i all visdom og klokskap over alle de intelligenser dine øyne har sett fra begynnelsen.  Jeg kom 
ned i begynnelsen midt blant alle de intelligenser du har sett. 
 
3:22 Nå hadde Herren vist meg, Abraham, de intelligenser som var organisert før verden ble til, og 
blant alle disse var det mange av de edle og store. 
 
3:23 Og Gud så disse sjeler at de var gode, og han sto midt iblant dem, og han sa:  Disse vil jeg gjøre 
til mine fyrster, for han sto blant dem som var ånder, og han så at de var gode, og han sa til meg:  
Abraham, du er en av dem, du var utvalgt før du ble født. 
 
3:24 Og det sto en iblant dem som var Gud lik, og han sa til dem som var med ham:  Vi vil gå ned, for 
det er rom der, og vi vil ta av disse elementer, og vi vil skape en jord hvorpå disse kan bo, 
 
3:25 og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil gjøre alt som Herren deres Gud befaler dem, 
 
3:26 og de som holder sin første prøvestand skal forøkes, og de som ikke holder sin første 
prøvestand, skal ikke få herlighet i det samme rike med dem som holder sin første prøvestand.  Og de 
som holder sin annen prøvestand, skal forøkes i herlighet evindelig og alltid. 
 
3:27 Og Herren sa:  Hvem skal jeg sende?  Og en svarte lik Menneskesønnen:  Her er jeg, send meg.  
Og en annen svarte og sa:  Her er jeg, send meg.  Og Herren sa:  Jeg vil sende den første. 
 
3:28 Og den andre ble vred og holdt ikke sin første prøvestand, og på den dag fulgte mange etter 
ham. 
 

Kapittel 4 
 
4:1 Og så sa Herren:  La oss gå ned.  Og de gikk ned i begynnelsen, og de, det vil si Gudene, 
organiserte og dannet himlene og jorden. 
 
4:2 Og jorden, etter at den var dannet, var øde og tom fordi de ikke hadde dannet noe annet enn 
jorden, og mørke rådet over dypet, og Gudenes Ånd ruget over vannene. 
 
4:3 Og de (Gudene) sa:  Bli lys, og det ble lys. 
 
4:4 Og de (Gudene) fattet lyset, for det var klart, og de skilte lyset, eller så til at det ble skilt fra 
mørket. 
 
4:5 Og Gudene kalte lyset dag og mørket kalte de natt.  Og det skjedde at fra aften til morgen kalte 
de natt, og fra morgen til aften kalte de dag, og dette var det første eller begynnelsen til det som de kalte 
dag og natt. 
 
4:6 Og Gudene sa også:  La det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. 
 
4:7 Og Gudene befalte hvelvingen, så den skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som 
var over hvelvingen, og det ble slik, ja, slik som de befalte. 
 
4:8 Og Gudene kalte hvelvingen himmel.  Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, 
og det skjedde at det var fra morgen til aften de kalte dag, og dette var annen gang de nevnte natt og 
dag. 
 
4:9 Og Gudene befalte og sa:  La vannene under himmelen bli samlet sammen til ett sted, og la det 
tørre land komme frem, og det ble slik som de befalte. 
 



4:10 Og Gudene kalte det tørre land jord, og vannene som hadde samlet seg, kalte de store vann, og 
Gudene så at de ble adlydt. 
 
4:11 Og Gudene sa:  La oss berede jorden til å frembringe gress, urter som setter frø, frukttrær som 
bærer frukt, hvert etter sitt slag -- hvis frø i seg selv frembringer sitt eget slag på jorden -- og det ble slik, 
ja, som de befalte. 
 
4:12 Og Gudene organiserte jorden til å frembringe gress av dets eget frø og urten til å frembringe urt 
av dens eget frø, og sette frø av sitt eget slag, og jorden til å frembringe treet av dets eget frø og bære 
frukt hvis frø i seg selv bare kunne frembringe det samme, etter sitt eget slag, og Gudene så at de ble 
adlydt. 
 
4:13 Og det skjedde at de tellet dagene, fra aften til morgen kalte de natt, og det skjedde at fra morgen 
til aften kalte de dag, og det var den tredje tid. 
 
4:14 Og Gudene organiserte lysene på himmelhvelvingen og så til at de skilte dagen fra natten og 
organiserte dem til å være til tegn og til årstider og til dager og til år, 
 
4:15 og organiserte dem til å være til lys på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden, og det ble slik. 
 
4:16 Og Gudene organiserte de to store lys, det større lys til å råde over dagen, og det mindre lys til å 
råde over natten -- sammen med det mindre lys satte de også stjernene. 
 
4:17 Og Gudene satte dem på himmelhvelvingen for å gi lys til jorden og til å råde over dagen og over 
natten og til å skille lyset fra mørket. 
 
4:18 Og Gudene våket over de ting de hadde befalt, inntil de adlød. 
 
4:19 Og det skjedde at det var fra aften til morgen at det var natt, og det skjedde at det var fra morgen 
til aften at det var dag, og det var den fjerde tid. 
 
4:20 Og Gudene sa:  La oss berede vannene til å frembringe et mylder av levende skapninger og 
fugler, så de kan fly over jorden under den åpne himmelhvelvingen. 
 
4:21 Og Gudene beredte vannene så de kunne frembringe store hvaler, og enhver levende skapning 
som rører seg som vannene skulle frembringe i rikt monn, hver etter sitt slag, og enhver vinget fugl, etter 
sitt slag.  Og Gudene så at de ville bli adlydt, og at deres plan var god. 
 
4:22 Og Gudene sa:  Vi vil velsigne dem og se til at de blir fruktbare og blir mange og fyller vannet i 
havet, eller de store vann, og se til at fuglene formerer seg på jorden. 
 
4:23 Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, og det skjedde at det var fra morgen til 
aften de kalte dag, og det var den femte tid. 
 
4:24 Og Gudene beredte jorden til å frembringe levende skapninger, hver etter sitt slag, kveg og 
krypdyr og jordens dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik som de hadde sagt. 
 
4:25 Og Gudene organiserte jorden til å frembringe dyrene, hvert etter sitt slag, og kveget etter sitt 
slag, og alt som kryper på jorden, hvert etter sitt slag, og Gudene så at de ville adlyde. 
 
4:26 Og Gudene rådførte seg med hverandre og sa:  La oss gå ned og forme mennesket i vårt bilde, 
etter vår lignelse, og vi vil gi dem herredømme over fiskene i havet og over fuglene i luften og over kveget 
og over hele jorden og over ethvert kryp som kryper omkring på jorden. 
 
4:27 Så Gudene gikk ned for å organisere mennesket i sitt eget bilde, i Gudenes bilde for å forme det, 
til mann og kvinne for å forme dem. 



 
4:28 Og Gudene sa:  Vi vil velsigne dem.  Og Gudene sa:  Vi vil se til at de blir fruktbare og blir mange 
og fyller jorden og legger den under seg og har herredømme over fiskene i havet og over fuglene i luften 
og over alt levende som rører seg på jorden. 
 
4:29 Og Gudene sa:  Se, vi vil gi dem alle urter som setter frø som skal komme på hele jordens 
overflate, og hvert tre som bærer frukt, og frukten av treet som setter frø, vil vi gi dem, og det skal være 
dem til føde. 
 
4:30 Og til alle jordens dyr og til alle luftens fugler og til alt som kryper på jorden, se, vi vil gi dem liv, 
og vi vil også gi dem alle grønne urter til føde, og alle disse ting skal organiseres således. 
 
4:31 Og Gudene sa:  Vi vil gjøre alt som vi har sagt og organisere dem, og se, de skal være meget 
lydige.  Og det skjedde at det var fra aften til morgen de kalte natt, og det skjedde at det var fra morgen til 
aften de kalte dag, og de regnet den sjette tid. 
 

Kapittel 5 
 
5:1 Og slik vil vi fullende himlene og jorden og alle deres hærskarer. 
 
5:2 Og Gudene sa til hverandre:  I den syvende tid vil vi avslutte vår gjerning slik vi har bestemt, og i 
den syvende tid vil vi hvile fra all vår gjerning slik vi har bestemt. 
 
5:3 Og Gudene fullendte i den syvende tid, for i den syvende tid ville de hvile fra all sin gjerning som 
de (Gudene) hadde besluttet å utføre, og de helliget den.  Og således var deres beslutninger i den tid de 
rådførte seg med hverandre om å danne himlene og jorden. 
 
5:4 Og Gudene kom ned og formet disse himmelens og jordens generasjoner da de ble formet på 
den dag da Gudene dannet jorden og himlene, 
 
5:5 ifølge alt de hadde sagt om hver markens plante før den var i jorden og hver markens urt før den 
vokste frem, for Gudene hadde ikke latt det regne på jorden da de rådførte seg med hverandre om å 
skape dem, og hadde ikke formet noe menneske til å dyrke jorden. 
 
5:6 Men det steg opp en damp fra jorden og vannet hele jordens overflate. 
 
5:7 Og Gudene formet mannen av jordens støv og tok hans ånd (det vil si mannens ånd) og satte 
den i ham, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 
 
5:8 Og Gudene plantet en hage øst i Eden, og der satte de mannen hvis ånd de hadde satt i det 
legeme de hadde formet. 
 
5:9 Og ut av jorden lot Gudene vokse hvert tre som er behagelig for øyet og godt til føde, og midt i 
hagen også livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 
 
5:10 Det gikk en elv ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg i fire strømmer. 
 
5:11 Og Gudene tok mannen og satte ham i Edens hage for å dyrke den og ta vare på den. 
 
5:12 Og Gudene befalte mannen og sa:  Av hvert tre i hagen kan du fritt spise, 
 
5:13 men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke spise, for i den tid du spiser av det, skal 
du visselig dø.  Nå forsto jeg, Abraham, at det var etter Herrens tid som var etter Kolobs tid, for ennå 
hadde ikke Gudene gitt Adam hans tidsregning. 
 



5:14 Og Gudene sa:  La oss gjøre en medhjelp til mannen, for det er ikke godt for mannen å være 
alene, derfor vil vi danne en medhjelp til ham, som er hans like. 
 
5:15 Og Gudene lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov, og de tok et av hans ribben og fylte 
igjen med kjøtt. 
 
5:16 Og av det ribben som Gudene hadde tatt fra mannen, dannet de en kvinne og førte henne til 
mannen. 
 
5:17 Og Adam sa:  Dette var ben av mine ben og kjøtt av mitt 
 
5:18 Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og skal holde seg til sin hustru, og de skal være ett 
kjød. 
 
5:19 Og de var begge nakne, mannen og hans hustru, men skammet seg ikke. 
 
5:20 Og av jorden dannet Gudene alle dyr på marken og alle fugler i luften og førte dem til Adam for å 
se hva han ville kalle dem, og hva Adam kalte hver levende skapning, det skulle den hete. 
 
5:21 Og Adam ga navn til alt kveg, til fuglene i luften, til alle dyr på marken, og til Adam fantes det en 
medhjelp, som var hans like.   
 



JOSEPH SMITH -- MATTEUS 
 
Et utdrag fra oversettelsen av Bibelen slik den ble åpenbart til profeten Joseph Smith i 1831.  Mat 23:39 
og kapittel 24. 
 
1:1 For jeg sier dere at fra nå av skal dere ikke se meg og vite at jeg er den som profetene har 
skrevet om, før dere skal si:  Velsignet er han som kommer i Herrens navn, i himmelens skyer, og med 
ham alle de hellige engler.  Da forsto hans disipler at han skulle komme til jorden igjen etter at han var 
forherliget og kronet ved Guds høyre hånd. 
 
1:2 Og Jesus gikk ut og forlot templet, og hans disipler kom til ham for å høre ham og sa:  Mester, vis 
oss det du har sagt om templets bygninger -- de skal brytes ned og overlates øde til dere. 
 
1:3 Og Jesus sa til dem:  Ser dere ikke alle disse ting, og forstår dere dem ikke?  Sannelig sier jeg 
dere, av dette tempel skal det ikke bli osten tilbake på sten som ikke skal brytes ned. 
 
1:4 Og Jesus forlot dem og gikk opp på Oljeberget.  Og mens han satt på Oljeberget, kom disiplene 
alene til ham og sa:  Si oss, når skal disse ting skje som du har sagt om ødeleggelsen av templet og 
jødene, og hva er tegnet på ditt komme og på verdens ende, eller de ugudeliges ødeleggelse, som er 
verdensende? 
 
1:5 Og Jesus svarte og sa til dem:  Ta dere i vare så ingen bedrar dere, 
 
1:6 for mange skal komme i mitt navn og si:  Jeg er Kristus, og skal føre mange vill, 
 
1:7 da skal de overgi dere til trengsel og skal slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for 
mitt navns skyld, 
 
1:8 og da skal mange ta anstøt og skal forråde hverandre og skal hate hverandre, 
 
1:9 og mange falske profeter skal stå frem og skal føre mange vill, 
 
1:10 og fordi ugudelig tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos mange, 
 
1:11 men den som forblir standhaftig og ikke overvinnes, skal bli frelst. 
 
1:12 Når dere derfor ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om angående 
Jerusalems ødeleggelse, da skal dere stå på det hellige sted -- den som leser, la ham forstå. 
 
1:13 La så dem som er i Judea, flykte opp i fjellene, 
 
1:14 la den som er på hustaket, flykte og ikke vende tilbake for å ta noe ut av sitt hus, 
 
1:15 la ei heller den som er ute på marken vende tilbake for å hente sine klær, 
 
1:16 og ve dem som er med barn og dem som gir die i de dager, 
 
1:17 derfor, be til Herren om at deres flukt ikke skjer om vinteren, ei heller på sabbaten, 
 
1:18 for da, i de dager, skal så stor en trengsel komme over jødene og over Jerusalems innbyggere 
som Gud aldri før har sendt over Israel siden deres rikes begynnelse frem til denne tid, nei, ei heller skal 
den noensinne sendes igjen over Israel. 
 
1:19 Alle ting som har rammet dem er bare begynnelsen til de sorger som skal komme over dem. 
 



1:20 Og ble ikke de dager forkortet, ville ingen av deres kjød bli reddet, men for de utvalgtes skyld, 
ifølge pakten, skal de dager bli forkortet. 
 
1:21 Se, disse ting har jeg talt til dere om jødene, og videre, om noen etter de dagers trengsler som 
skal komme over Jerusalem, sier til dere:  Se, her er Kristus, eller der, tro det ikke, 
 
1:22 for i de dager skal det også stå frem falske Kristuser og falske profeter og skal vise store tegn og 
undere, så de om mulig skal bedra selv de utvalgte, de som er utvalgt ifølge pakten. 
 
1:23 Se, jeg taler disse ting til dere for de utvalgtes skyld, og dere skal også høre om kriger og rykter 
om kriger, se til at dere ikke lar dere skremme, for alt jeg har fortalt dere må skje, men enden er ikke 
ennå. 
 
1:24 Se, jeg har sagt dere det før, 
 
1:25 derfor, om de sier til dere:  Se, han er i ørkenen, gå ikke dit, se han er i de hemmelige rom, tro 
det ikke, 
 
1:26 for som morgenens lys går ut fra øst og skinner like til vest og dekker hele jorden, slik skal også 
Menneskesønnens komme være. 
 
1:27 Og nå viser jeg dere en lignelse.  Se, hvor åtslet er, der vil ørnene samles.  Således skal mine 
utvalgte samles fra jordens fire hjørner. 
 
1:28 Og de skal høre om kriger og rykter om kriger. 
 
1:29 Se, jeg taler for mine utvalgtes skyld, for nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det 
skal bli hunger og pest og jordskjelv på forskjellige steder. 
 
1:30 Og videre, fordi ugudelighet tar overhånd, skal menneskenes kjærlighet bli kold, men den som 
ikke overvinnes, skal bli frelst. 
 
1:31 Og videre, dette rikets evangelium skal forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle nasjoner, 
og så skal enden komme -- eller de ugudeliges ødeleggelse, 
 
1:32 og igjen skal ødeleggelsens vederstyggelighet, omtalt av profeten Daniel, bli oppfylt. 
 
1:33 Og straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt lys, og 
stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 
 
1:34 Sannelig sier jeg dere, denne generasjon, i hvilken disse ting skal bli vist, skal ikke forgå før alt 
jeg har fortalt dere skal bli oppfylt. 
 
1:35 Selv om de dager vil komme da himmel og jord skal forgå, skal likevel ikke mine ord forgå, men 
alle skal oppfylles. 
 
1:36 Og som jeg sa tidligere, etter de dagers trengsel, og himmelens krefter skal rokkes, da skal 
Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter sørge, og de skal se 
Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og stor herlighet, 
 
1:37 og den som skatter mitt ord, skal ikke bli bedratt, for Menneskesønnen skal komme, og han skal 
sende sine engler foran seg med basunens mektige lyd, og de skal samle levningen av hans utvalgte fra 
de fire vinder, fra himmelens ene ende til den annen. 
 
1:38 Nå, lær en lignelse om fikentreet:  Når dets grener ennå er spede og dets blader begynner å 
springe ut, vet dere at sommeren er nær for hånden, 



 
1:39 så også med mine utvalgte, når de skal se alle disse ting, skal de vite at han er nær, ja like for 
døren, 
 
1:40 men dagen og timen kjenner ingen, ikke engang Guds engler i himmelen, men kun min Fader. 
 
1:41 Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. 
 
1:42 For det skal være med dem som det var i dagene før vannflommen, for frem til den dag da Noah 
gikk inn i arken, spiste de og drakk, tok til ekte og ga til ekte. 
 
1:43 Og de visste det ikke før vannflommen kom og tok dem alle bort, slik skal også 
Menneskesønnens komme være. 
 
1:44 Da skal det bli oppfylt som skrevet står, at i de siste dager skal to være ute på marken, den ene 
skal bli tatt med, og den andre bli tilbake, 
 
1:45 to skal male på kvernen, den ene skal bli tatt med, og den andre bli tilbake, 
 
1:46 og hva jeg sier til en, sier jeg til alle mennesker, våk derfor, for dere vet ikke i hvilken time deres 
Herre kommer. 
 
1:47 Men vit dette:  Hvis husbonden hadde visst i hvilken nattevakt tyven ville komme, ville han ha 
våket og ville ikke latt noen bryte inn i sitt hus, men ville ha vært rede. 
 
1:48 Derfor, vær dere også rede, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker. 
 
1:49 Hvem er da en trofast og klok tjener som hans herre har satt til å råde over sin husstand for å gi 
dem mat i rette tid? 
 
1:50 Velsignet er den tjener som gjør så når hans herre kommer, og sannelig sier jeg dere, han skal 
sette ham til å råde over alt han eier. 
 
1:51 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, min herre drøyer med å komme, 
 
1:52 og begynner å slå sine medtjenere og å spise og drikke med drankere, 
 
1:53 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke vet, 
 
1:54 og skal hugge ham i stykker og skal gi ham hans del med hyklerne, det skal være gråt og tenners 
gnissel. 
 
1:55 Og således kommer de ugudeliges ende ifølge Mose profeti som lyder:  De skal bli avskåret fra 
folket, men jordens ende er ikke ennå, men om litt. 
 



JOSEPH SMITH -- HISTORIE 
 
1:1 På grunn av de mange rykter som er satt i omløp av ondsinnede og beregnende personer om 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, dens opprinnelse og fremgang -- alt sammen planlagt av 
opphavsmennene for å bekjempe den i egenskap av Kirke og dens fremgang i verden -- er jeg blitt 
oppfordret til å skrive denne historie for å klargjøre for offentligheten og gi alle som søker etter sannheten, 
kunnskap om de faktiske forhold slik de har funnet sted, både med hensyn til meg selv og til Kirken så 
langt jeg har kunnskap om slike kjensgjerninger. 
 
1:2 I denne historie vil jeg i sannhet og rettferdighet fortelle om de forskjellige begivenheter i 
forbindelse med denne Kirke, slik de har funnet sted eller som de foreligger nå (1838) i det åttende år 
etter at nevnte Kirke ble organisert. 
 
1:3 Jeg ble født den tre og tyvende desember i det Herrens år et tusen åtte hundre og fem i byen 
Sharon, Windsor fylke i delstaten Vermont ... Min far, Joseph Smith sen., forlot delstaten Vermont og 
flyttet til Palmyra, Ontario fylke (nå Wayne) i delstaten New York da jeg gikk i mitt tiende år eller 
deromkring.  Omtrent fire år etter at min far kom til Palmyra, flyttet han sammen med sin familie til 
Manchester i det samme Ontario fylke. 
 
1:4 Hans familie besto av elleve sjeler, nemlig min far Joseph Smith, min mor Lucy Smith, (født 
Mack, datter av Solomon Mack), mine brødre Alvin (som døde den 19. november 1823 i sitt 26. år), 
Hyrum, meg selv, Samuel Harrison, William, Don Carlos og mine søstre Sophronia, Catherine og Lucy. 
 
1:5 I løpet av det annet år etter at vi hadde flyttet til Manchester, oppsto det i det området vi bodde en 
usedvanlig sterk religiøs vekkelse.  Den begynte hos metodistene, men ble snart alminnelig blant alle 
sekter i denne delen av landet, ja, hele dette området syntes å være grepet av den, og store skarer sluttet 
seg til de forskjellige religiøse samfunn, noe som skapte en ganske så stor splid blant folk idet noen 
ropte:  «Se her", og andre:  «Se der".  Noen kjempet for metodistenes tro, noen for presbyterianernes og 
noen for baptistenes. 
 
1:6 For til tross for den store kjærlighet konvertertittene til disse forskjellige trossamfunn ga uttrykk for 
da de konverterte -- samt den store nidkjærhet som ble vist av den geistlighet som deltok aktivt med å 
igangsette og oppildne til denne ualminnelige bølge av religiøse følelser for å få alle omvendt som de 
yndet å kalle det, og la dem slutte seg til den sekt de ønsket -- ble det likevel tydelig da konvertittene 
begynte å fordele seg, noen til et samfunn og noen til et annet, at de tilsynelatende gode følelser både 
hos prestene og konvertittene var mer påtatte enn virkelige, for stor forvirring og dårlige følelser fulgte -- 
prest stred mot prest og konvertitt mot konvertitt -- slik at alle deres gode følelser for hverandre, om de 
noensinne hadde hatt noen, ble fullstendig borte i ordstrid og meningsbrytninger. 
 
1:7 Jeg gikk på denne tid i mitt femtende år.  Min fars familie ble vunnet for den presbyterianske tro, 
og fire av dem sluttet seg til denne kirken, nemlig min mor, Lucy, mine brødre Hyrum og Samuel Harrison 
og min søster Sophronia. 
 
1:8 I denne opprørte tid ble mitt sinn tilskyndet til alvorlig overveielse og stor uro, men selv om mine 
følelser gikk dypt og ofte var intense, holdt jeg meg likevel utenfor alle disse samfunn selv om jeg var 
tilstede på deres mange møter så ofte som anledningen bød seg.  Etter en tid begynte jeg å bli noe 
tiltrukket av metodistene, og jeg ønsket til en viss grad å slutte meg til dem, men forvirringen og striden 
mellom de forskjellige trossamfunn var så stor at det var umulig for meg -- ung og ukjent med verden og 
menneskene som jeg var -- å komme frem til en bestemt avgjørelse om hvem som hadde rett og hvem 
som tok feil. 
 
1:9 Jeg var til tider meget urolig til sinns på grunn av stadig høylytte utrop og konstant uenighet.  
Presbyterianerne sto sterkest mot baptistene og metodistene og brukte alle sine krefter både på 
fornuftige argumenter og villedende resonnementer for å bevise deres villfarelser eller i det minste for å få 
folk til å tro at de var på villspor.  Baptistene og metodistene var på sin side like ivrige etter å fremheve 
sine egne læresetninger og motbevise alle andres. 



 
1:10 Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg selv:  Hva skal jeg gjøre?  Hvilket av 
alle disse trossamfunn er det rette, eller er de alle på villspor?  Hvis et av dem er det rette, hvilket er det, 
og hvordan kan jeg få vite det? 
 
1:11 Mens jeg kjempet med de store vanskeligheter som var forårsaket av striden mellom de 
forskjellige religiøse samfunn, leste jeg en dag femte vers i det første kapittel i Jakobs brev hvor det står:  
Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, 
og så skal han få den. 
 
1:12 Aldri har et skriftsted gått så rett til hjertet på noe menneske som tilfellet da var med meg.  Det 
syntes å trenge inn i mitt hjertes innerste med stor kraft.  Om og om igjen overveide jeg det, for jeg visste 
at om det var noen som trengte visdom fra Gud, så var det meg.  Hva jeg skulle gjøre, visste jeg ikke, og 
hvis jeg ikke fikk mer visdom enn jeg hadde i øyeblikket, ville jeg aldri få vite det, for de forskjellige 
sekters religionslærere tolket de samme skriftsteder så forskjellig, at de tilintetgjorde all min tro på at 
spørsmålet kunne besvares ved å henvende seg til Bibelen. 
 
1:13 Omsider kom jeg til den konklusjon at jeg enten måtte forbli i mørke og forvirring, eller gjøre som 
Jakob anviste, det vil si, be til Gud.  Etter en stund bestemte jeg meg for å gå til Gud i bønn, og jeg trakk 
den slutning, at hvis han ga visdom til dem som manglet visdom og gjorde det villig og uten å bebreide, 
kunne jeg driste meg til å gjøre det. 
 
1:14 I overensstemmelse med denne min beslutning om å be til Gud, dro jeg således ut i skogen for å 
gjøre et forsøk.  Det var en skjønn og klar morgen tidlig om våren i atten hundre og tyve.  Det var første 
gang i mitt liv at jeg forsøkte noe slikt, for til tross for all min engstelse, hadde jeg aldri før forsøkt å be 
høyt. 
 
1:15 Etter å ha trukket meg tilbake til det sted jeg på forhånd hadde valgt meg ut, og etter å ha sett 
meg omkring og forvisset meg om at jeg var alene, knelte jeg ned og begynte å oppsende mitt hjertes 
ønsker til Gud.  Jeg hadde knapt begynt, før jeg straks ble grepet av en makt som fullstendig overmannet 
meg, og den hadde en så forbløffende innvirkning på meg at den bandt min tunge så jeg ikke kunne tale.  
Tykt mørke omsluttet meg, og en stund forekom det meg at jeg var dømt til en øyeblikkelig ødeleggelse. 
 
1:16 Men mens jeg av alle krefter påkalte Gud for å be ham befri meg fra denne sterke fiende som 
hadde grepet meg, og i samme øyeblikk som jeg var iferd med å synke ned i fortvilelse og overgi meg til 
ødeleggelse -- ikke til en innbilt tilintetgjørelse, men til et virkelig vesens makt fra den usynlige verden 
som hadde en så overveldende kraft som jeg aldri før hadde følt hos noe vesen -- nettopp i dette 
skremmende øyeblikk så jeg en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte 
på meg. 
 
1:17 Den var knapt kommet til syne før jeg oppdaget at jeg var befridd fra den fiende som hadde holdt 
meg bundet.  Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver 
beskrivelse, stående over meg i luften.  En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte 
på den annen:  Dette er min elskede Sønn.  Hør ham! 
 
1:18 Min hensikt med å gå og adspørre Herren i bønn var å få vite hvilket av alle trossamfunnene som 
var det rette, så jeg kunne vite hvilket jeg skulle slutte meg til.  Så snart jeg derfor hadde fått herredømme 
over meg selv så jeg kunne tale, spurte jeg de personer som sto over meg i lyset hvilket av alle 
trossamfunnene som var det rette og hvilket jeg skulle slutte meg til (for på det daværende tidspunkt 
hadde aldri den tanke streifet meg at de alle var på avveie). 
 
1:19 Jeg fikk til svar at jeg ikke måtte slutte meg til noen av dem, for de var alle på avveie, og den 
person som talte til meg, sa at alle deres trosbekjennelser var en vederstyggelighet i hans øyne, at alle 
som bekjente seg til denslags var fordervet, og at de holder seg nær til meg med sine lepper, men deres 
hjerter er langt borte fra meg, og de forfekter en lære som er menneskebud og har et skinn av gudsfrykt, 
men de fornekter Guds kraft. 



 
1:20 Han forbød meg igjen å slutte meg til noen av dem, og mange andre ting sa han til meg som jeg 
ikke kan skrive på dette tidspunkt.  Da jeg kom til meg selv igjen, oppdaget jeg at jeg lå på ryggen og så 
opp mot himmelen.  Da lyset hadde forsvunnet, hadde kreftene forlatt meg, men etter ganske snart å ha 
kommet meg litt, gikk jeg hjem.  Mens jeg sto og støttet meg til ildstedet, spurte mor hva som var i veien, 
og jeg svarte:  Vær ikke bekymret, alt er i orden, jeg føler meg vel.  Deretter sa jeg til min mor:  Jeg har 
funnet ut at den presbyterianske tro ikke er sann.  Det later til at motstanderen på et meget tidlig tidspunkt 
i mitt liv var klar over at jeg var bestemt til å bli til uro og skade for hans rike.  Hvorfor skulle ellers mørkets 
makter forene seg mot meg?  Hvorfor all den motstand og forfølgelse som reiste seg mot meg nesten helt 
fra min spede barndom? 
 
1:21 Noen få dager etter at jeg hadde hatt dette synet, var jeg tilfeldigvis sammen med en av 
metodistenes predikanter som deltok meget aktivt i den før nevnte religiøse vekkelse, og mens vi snakket 
sammen om religion, benyttet jeg anledningen til å gi ham en beretning om synet jeg hadde hatt.  Jeg ble 
meget overrasket over hans oppførsel, for ikke bare behandlet han min beretning overfladisk -- men med 
stor forakt -- og sa at det hele var fra djevelen, at det ikke fantes noe slikt som syner og åpenbaringer i 
disse dager, at alle slike ting hadde opphørt med apostlene, og at det aldri ville bli mer av denslags. 
 
1:22 Jeg fant imidlertid snart ut at min beretning hadde blåst liv i ganske mange fordommer mot meg 
blant religiøst bekjennende, og var årsak til stor forfølgelse som stadig tiltok, og selv om jeg var en 
uanselig gutt, bare mellom fjorten og femten år gammel, og mine omstendigheter i livet var slik at de 
gjorde en gutt ubetydelig i verden, la likevel fremtredende mennesker såpass merke til meg at de 
opphisset folk mot meg og skapte en bitter forfølgelse, og dette var vanlig blant alle trossamfunn -- alle 
gikk sammen om å forfølge meg. 
 
1:23 Dette fikk meg, både dengang og ofte siden, til å reflektere alvorlig over hvor høyst forunderlig det 
var at en uanselig gutt på litt over fjorten år, og som attpå til var nødt til å tjene sitt magre levebrød ved 
daglig arbeide, skulle anses betydningsfull nok til å tiltrekke seg oppmerksomhet hos de ledende menn i 
datidens mest populære trossamfunn, og det på en måte som fylte dem med den bitreste forfølgelsens og 
spottens ånd.  Men forunderlig eller ikke var det likevel slik, og det voldte meg ofte stor sorg. 
 
1:24 Ikke desto mindre var det likevel en kjensgjerning at jeg hadde sett et syn.  Jeg har siden tenkt at 
jeg på mange måter følte meg som Paulus da han forsvarte seg for kong Agrippa og fortalte om synet 
han hadde da han så et lys og hørte en røst, men likevel var det bare noen få som trodde ham.  Noen sa 
han var uærlig, andre sa han var gal, og han ble latterliggjort og spottet.  Men alt dette tilintetgjorde ikke 
at hans syn var en realitet.  Han hadde sett et syn, det visste han, og all forfølgelse under himmelen 
kunne ikke forandre dette, og selv om de forfulgte ham like til døden, visste han og ville vite til sitt siste 
åndedrag at han både hadde sett et lys og hørt en røst tale til seg, og hele verden kunne ikke få ham til å 
tenke eller tro annerledes. 
 
1:25 Slik var det også med meg.  Jeg hadde virkelig sett et lys, og midt i lyset så jeg to personer, og 
de talte virkelig til meg, og selv om jeg ble hatet og forfulgt fordi jeg sa jeg hadde sett et syn, var det 
likevel sant, og mens de forfulgte meg, spottet meg og med urette talte ondt om meg på alle måter for å 
ha sagt dette, ble jeg ledet til å si i mitt hjerte:  Hvorfor forfølge meg fordi jeg forteller sannheten?  Jeg har 
virkelig sett et syn, og hvem er jeg at jeg kan stå Gud imot, eller hvorfor forsøker verden å få meg til å 
fornekte det jeg virkelig har sett?  For jeg hadde sett et syn, det visste jeg, og jeg visste at Gud visste det, 
og jeg kunne ikke fornekte det, heller ikke våget jeg å gjøre det, i det minste visste jeg at ved å gjøre det, 
ville jeg krenke Gud og komme under fordømmelse. 
 
1:26 Mitt sinn var nå tilfredsstilt med hensyn til de forskjellige trossamfunn -- at jeg ikke var forpliktet til 
å slutte meg til noen av dem, men vedbli å være som jeg var inntil jeg mottok ytterligere veiledning.  Jeg 
hadde funnet ut at Jakobs vitnesbyrd var sant -- at den som manglet visdom, kunne be til Gud og motta 
uten å bli bebreidet. 
 
 



1:27 Jeg fortsatte med mine vanlige gjøremål i livet inntil den en og tyvende september ett tusen åtte 
hundre og tre og tyve mens jeg hele tiden led under intens forfølgelse fra alle lag av folket, både religiøse 
og ikkereligiøse, fordi jeg fortsatte å hevde at jeg hadde sett et syn. 
 
1:28 I tiden som gikk mellom den tid jeg hadde synet og året atten hundre og tre og tyve -- ettersom 
jeg var blitt forbudt å slutte meg til noen av datidens religiøse sekter, og ettersom jeg var ganske ung og 
ble forfulgt av dem som burde ha vært mine venner og ha behandlet meg vennlig, og om de mente jeg 
var blitt bedratt, burde ha anstrengt seg for å bringe meg tilbake på en riktig og kjærlig måte -- ble jeg 
utsatt for alle slags fristelser, og ettersom jeg vanket sammen med alle slags mennesker, begikk jeg ofte 
mange tåpelige feil og avslørte ungdommens svakheter og menneskenaturens svake sider som det 
bedrøver meg å måtte si, ledet meg ut i atskillige fristelser som var til anstøt i Guds øyne.  Ved å erkjenne 
dette, behøver ingen å anta at jeg gjorde meg skyldig i noen store eller ondsinnede synder.  Anlegg for å 
begå slike synder fantes aldri i min natur.  Men jeg gjorde meg skyldig i lettsindighet og var av og til i 
lystig lag osv., som ikke var forenlig med den karakter som burde prege en som var kalt av Gud slik jeg 
var blitt.  Men dette vil ikke fortone seg så underlig for dem som husker min ungdomstid og er kjent med 
mitt naturlige, muntre sinnelag. 
 
1:29 Som følge av disse ting følte jeg meg ofte fordømt for min svakhet og mine ufullkommenheter, da 
jeg om aftenen den ovenfor nevnte en og tyvende september, etter å ha gått til sengs for natten, henga 
jeg meg i bønn og påkallelse til Den Allmektige Gud og ba om tilgivelse for alle mine synder og 
tåpeligheter og også om en tilkjennegivelse, så jeg kunne få vite hvordan min situasjon og stilling var 
overfor ham, for jeg hadde full tillit til at jeg ville få en guddommelig tilkjennegivelse som jeg tidligere 
hadde fått. 
 
1:30 Mens jeg således påkalte Gud, oppdaget jeg et lys som kom til syne i mitt rom, og det tiltok i 
styrke inntil rommet var lysere enn det er ved middagstid, da i samme øyeblikk en skikkelse viste seg ved 
min seng stående i luften, for hans føtter berørte ikke gulvet. 
 
1:31 Han var kledd i en løs kjortel, som var overmåte hvit.  Det var en hvithet som overgikk alt jordisk 
jeg noensinne hadde sett, heller ikke tror jeg noe jordisk kunne fremstå så overmåte hvitt og blendende.  
Hans hender var bare, likeså hans armer til litt ovenfor håndleddene, likeså var hans føtter bare, samt 
hans ben til litt ovenfor anklene.  Hans hode og hals var også blottet.  Jeg kunne se at han ikke hadde 
andre klær på enn denne kjortelen, da den var åpen så jeg kunne se hans bryst. 
 
1:32 Ikke bare var hans kjortel overmåte hvit, men hele hans person var så strålende at det overgår 
enhver beskrivelse, og hans ansikt var i sannhet som lynet.  Rommet var overmåte lyst, men ikke så lyst 
som det var umiddelbart omkring hans person.  Med det samme jeg så ham, ble jeg redd, men frykten 
forlot meg snart. 
 
1:33 Han kalte meg ved navn og sa at han var et sendebud sendt til meg fra Guds nærhet, og at hans 
navn var Moroni, at Gud hadde et verk jeg skulle utføre, og at mitt navn skulle nevnes for godt og ondt 
blant alle nasjoner, slekter og tungemål, eller at det skulle omtales både for godt og ondt blant alle 
folkeslag. 
 
1:34 Han sa det var oppbevart en bok skrevet på gullplater, som ga en beretning om de tidligere 
innbyggere av dette kontinent og hvor de stammet fra.  Han sa også at den inneholdt det evige 
evangeliums fylde slik det ble gitt av Frelseren til de fordums innbyggere. 
 
1:35 Og videre at det sammen med platene var to stener innfattet i sølvbuer -- og disse stenene, som 
var festet til en brystplate, utgjorde det som kalles urim og tummim, og de som var i besittelse av og 
brukte disse stenene, ble kalt seere i fordums eller tidligere tider, og at Gud hadde beredt dem for at 
boken skulle oversettes. 
 
1:36 Etter å ha fortalt meg disse ting, begynte han å sitere profetier fra Det gamle testamente.  Først 
siterte han en del av det tredje kapittel av Malakias, og han siterte også fra det fjerde eller siste kapittel av 



den samme profeti, men litt forskjellig fra ordlyden i våre bibler.  I stedet for å sitere det første vers slik det 
står i våre bøker, siterte han det således: 
 
1:37 For se, dagen kommer som skal brenne som en ovn, og alle de stolte, ja, og alle som gjør ondt, 
skal brenne som halm, for de som kommer, skal brenne dem, sier Hærskarenes Herre, så det levnes dem 
hverken rot eller gren. 
 
1:38 Og videre siterte han det femte vers således:  Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for deg ved 
profeten Elijahs hånd før Herrens store og forferdelige dag kommer. 
 
1:39 Også det neste vers siterte han annerledes:  Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble 
gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.  Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt øde 
ved hans komme. 
 
1:40 I tillegg til dette siterte han det ellevte kapittel av Jesaja og sa at det var i ferd med å bli oppfylt.  
Han siterte også det tredje kapittel i Apostlenes gjerninger, vers to og tyve og tre og tyve, nøyaktig slik de 
står i vårt Nye testamente.  Han sa at denne profet var Kristus, men dagen hadde ennå ikke kommet da 
de som ikke ville høre hans røst, skulle bli avskåret fra folket, men ville snart komme. 
 
1:41 Han siterte også fra det tredje kapittel av Joel fra det første til og med femte vers.  Han sa også at 
dette ennå ikke var oppfylt, men ville snart bli det.  Og videre sa han at hedningefolkenes fylde snart 
skulle begynne.  Han siterte også mange andre skriftsteder og ga mange forklaringer som ikke kan 
nevnes her. 
 
1:42 Igjen sa han til meg at når jeg mottok de platene som han hadde omtalt -- for tiden da de skulle 
overleveres, var ennå ikke inne -- måtte jeg ikke vise dem til noen, heller ikke brystplaten med urim og 
tummim, bare til dem jeg ville få befaling om å vise dem til, hvis jeg gjorde det, ville jeg ødelegges.  Mens 
han talte til meg om platene, fikk jeg i et syn se det sted hvor platene lå oppbevart, og det så klart og 
tydelig at jeg kjente stedet igjen da jeg besøkte det. 
 
1:43 Etter denne samtalen så jeg at lyset i rommet begynte å trekke seg sammen omkring den person 
som hadde talt til meg, og det fortsatte helt til rommet igjen lå i mørke, unntatt umiddelbart omkring ham, 
og da så jeg plutselig noe som jeg syntes lignet en trakt som åpnet seg like opp til himmelen, og han for 
opp til han forsvant helt og rommet igjen var slik det hadde vært før dette himmelske lys hadde vist seg. 
 
1:44 Jeg ble liggende og fundere over denne merkelige opplevelsen og undret meg storlig over hva 
dette uvanlige sendebud hadde fortalt meg, da jeg midt i mine funderinger plutselig oppdaget at rommet 
igjen begynte å bli opplyst, og så å si i samme øyeblikk sto det samme himmelske sendebud nok en gang 
ved min seng. 
 
1:45 Han begynte igjen å fortelle akkurat det samme som han hadde gjort under sitt første besøk, uten 
det minste avvik, og da han hadde gjort det, fortalte han meg om store straffedommer som skulle komme 
over jorden med stor elendighet på grunn av hunger, sverd og pest, og at disse voldsomme 
straffedommer ville komme over jorden i denne generasjon.  Etter å ha fortalt dette, steg han igjen opp 
slik han før hadde gjort. 
 
1:46 Alt dette hadde nå gjort så sterkt inntrykk på meg at søvnen helt hadde forlatt meg, og jeg var 
overveldet av forbauselse over det jeg både hadde sett og hørt.  Men hvor overrasket ble jeg ikke da jeg 
igjen så det samme sendebud ved min seng og hørte ham fortelle og gjenta det samme som han hadde 
sagt tidligere, og han tilføyde en advarsel og sa at Satan (på grunn av de trange kår i min fars familie) 
ville forsøke å friste meg til å få tak i platene for å bli rik.  Dette forbød han meg og sa at jeg ikke måtte ha 
noen annen hensikt med å få tak i platene enn å forherlige Gud, og at jeg ikke måtte være påvirket av 
noe annet motiv enn å bygge opp hans rike, ellers kunne jeg ikke motta dem. 
 



1:47 Etter dette tredje besøk for han igjen opp til himmelen som før, og igjen måtte jeg undre meg over 
det merkelige jeg nettopp hadde opplevd.  Like etter at det himmelske sendebud hadde fart opp for tredje 
gang, gol hanen, og jeg forsto at det grydde av dag og at vårt møte måtte ha vart hele natten. 
 
1:48 Like etterpå sto jeg opp og tok som vanlig fatt på dagens nødvendige gjøremål, men da jeg 
forsøkte å arbeide slik jeg pleide, oppdaget jeg at jeg var så tappet for krefter at jeg var helt ute av stand 
til å gjøre noe.  Min far, som arbeidet sammen med meg, forsto at noe var galt fatt med meg, og ba meg 
gå hjem.  Jeg tok fatt på hjemveien, men da jeg forsøkte å klatre over gjerdet som omga jordet der vi var, 
sviktet kreftene meg fullstendig, jeg falt hjelpeløs til jorden og var en stund ute av stand til å oppfatte noe 
som helst. 
 
1:49 Det første jeg kan huske, var en stemme som talte til meg og kalte meg ved navn.  Jeg løftet 
blikket og så det samme sendebud stå over mitt hode, omgitt av lys som før.  Nok en gang fortalte han 
meg alt han hadde sagt den foregående natt, og ba meg gå til min far og fortelle ham om det syn jeg 
hadde hatt og de befalinger jeg hadde mottatt. 
 
1:50 Jeg adlød, gikk tilbake til min far ute på marken og fortalte alt sammen til ham.  Han svarte meg 
og sa at det var fra Gud, og ba meg gå og gjøre som sendebudet hadde befalt.  Jeg forlot jordet og gikk til 
det sted hvor sendebudet hadde fortalt meg at platene var oppbevart, og på grunn av det klare syn jeg 
hadde hatt om dette, kjente jeg stedet igjen med det samme jeg kom dit. 
 
1:51 I nærheten av landsbyen Manchester i Ontario fylke i New York ligger det en høyde av anselig 
størrelse -- den høyeste i området.  På vestsiden av denne høyden -- ikke langtfra toppen og under en 
ganske stor sten -- lå platene oppbevart i en stenkiste.  Denne stenen var tykk og rund på midten oventil 
og tynnere mot kantene slik at midten av den var synlig over jorden, mens kanten hele veien rundt var 
dekket av jord. 
 
1:52 Etter å ha fjernet jorden, fant jeg meg en stang som jeg stakk under kanten av stenen, og med litt 
anstrengelse løftet jeg den opp.  Jeg kikket ned, og der så jeg virkelig platene, urim og tummim samt 
brystplaten, slik sendebudet hadde sagt.  Kisten som de lå i, var laget av stener som var føyet sammen 
med en slags sement.  På bunnen av kisten lå to stener på tvers, og på disse stenene lå platene og de 
andre ting sammen med dem. 
 
1:53 Jeg gjorde et forsøk på å ta dem opp, men sendebudet forbød meg det, og igjen ble jeg fortalt at 
tiden for å ta dem ut ennå ikke var inne, og heller ikke ville være det før om fire år, men han ba meg 
komme til samme sted om nøyaktig ett år og sa at han ville møte meg der, og at jeg skulle fortsette å 
gjøre det inntil tiden var inne til å motta platene. 
 
1:54 Følgelig gikk jeg tilbake ved slutten av hvert år slik jeg var blitt befalt, og hver gang fant jeg det 
samme sendebud der, og hver gang vi møttes, mottok jeg instruksjoner, og fikk vite av ham hva Herren 
var iferd med å gjøre, og hvordan og på hvilken måte hans rike skulle styres i de siste dager.  Joseph 
Smith gifter seg med Emma Hale -- Han mottar gullplatene fra Moroni og oversetter noen av skrifttegnene 
-- Martin Harris viser skrifttegnene og oversettelsen til professor Anthon som sier:  «Jeg kan ikke lese en 
forseglet bok» (vers 55-65). 
 
1:55 Da min fars økonomiske midler var svært begrenset, var vi nødt til å arbeide med våre hender og 
lot oss leie ut for en dag eller for lengre tid ettersom anledningen bød seg.  Enkelte ganger bodde vi 
hjemme, og andre ganger utenfor hjemmet, og ved iherdig arbeide greide vi å skaffe oss et godt 
levebrød. 
 
1:56 I året 1823 var det stor sorg i min fars familie da min eldste bror Alvin døde.  I oktober måned 
1825 tok jeg arbeide hos en gammel mann ved navn Josiah Stoal som bodde i Chenango fylke i 
delstaten New York.  Han hadde fått høre om en sølvgruve som var blitt åpnet av spanjolene i Harmony, 
Susquehanna fylke i delstaten Pennsylvania, og hadde, før jeg tok arbeide hos ham, drevet med 
gravearbeider for om mulig å finne gruven.  Etter at jeg dro for å bo hos ham, tok han meg med, sammen 
med sine øvrige arbeidsfolk, for å grave etter sølvgruven, og dette arbeidet fortsatte jeg med i nesten en 



måned uten at vi lykkes i våre bestrebelser, og til slutt fikk jeg overtalt den gamle mannen til å slutte å 
grave etter den.  Herfra stammer den svært utbredte historien om at jeg har vært en skattegraver. 
 
1:57 Mens jeg holdt på med dette arbeidet, ble jeg innlosjert hos herr Isaac Hale der på stedet, og det 
var der jeg første gang så min hustru (hans datter) Emma Hale.  Den 18.  januar 1827 ble vi viet mens jeg 
fremdeles var i herr Stoals tjeneste. 
 
1:58 Fordi jeg fortsatt hevdet at jeg hadde sett et syn, ble jeg stadig forfulgt, og min svigerfars familie 
var meget imot at vi skulle gifte oss.  Jeg ble derfor nødt til å ta henne med meg til et annet sted, så vi dro 
og ble viet hjemme hos vigselsmann Tarbill i South Bainbridge, Chenango fylke, New York.  Straks etter 
at jeg hadde giftet meg, sluttet jeg i herr Stoals tjeneste og dro hjem til min far og gjorde gårdsarbeide 
sammen med ham den sommeren. 
 
1:59 Til slutt kom tiden da jeg skulle motta platene, urim og tummim og brystplaten.  Den toogtyvende 
september attenhundre og syv og tyve, da jeg som vanlig etter at nok et år var omme, gikk til det sted 
hvor de var oppbevart, overleverte det samme himmelske sendebud dem til meg med følgende befaling:  
Jeg skulle være ansvarlig for dem, hvis jeg mistet dem på grunn av skjødesløshet eller forsømmelse, 
skulle jeg bli avskåret.  Men hvis jeg ville anstrenge meg til det ytterste og ta godt vare på dem inntil han, 
sendebudet, kom for å hente dem, ville de bli beskyttet. 
 
1:60 Jeg oppdaget snart hvorfor jeg hadde fått så streng beskjed om å beskytte dem, og hvorfor 
sendebudet hadde sagt at så snart jeg hadde utført det som var forlangt av min hånd, ville han hente 
dem.  For ikke før var det blitt kjent at jeg hadde dem, før det ble gjort de mest iherdige anstrengelser for 
å ta dem fra meg.  Enhver list som tenkes kunne, ble anvendt i denne hensikt.  Forfølgelsen ble mer bitter 
og intens enn før, og store skarer var stadig på ferde for om mulig å ta dem fra meg.  Men ved Guds 
visdom forble de trygge i mine hender inntil jeg hadde utført det som var forlangt av min hånd.  Da 
sendebudet slik han hadde bestemt, kom for å hente dem, overleverte jeg dem til ham, og han har dem i 
sin varetekt inntil denne dag, som er den annen dag i mai måned i året attenhundre og åtte og tredve. 
 
1:61 Imidlertid vedvarte opphisselsen, og ryktesmeder med sine tusen tunger var ustanselig på ferde 
for å spre løgn om min fars familie og meg selv.  Hvis jeg skulle ha fortalt en tusendedel av all løgnen, 
ville det ha fylt mange bøker.  Forfølgelsen ble imidlertid så uutholdelig at jeg ble nødt til å forlate 
Manchester, og sammen med min hustru reiste jeg til Susquehanna fylke i delstaten Pennsylvania.  Mens 
vi gjorde oss istand til å dra avgårde -- vi var meget fattige og forfølgelsene mot oss var så intense at det 
var små utsikter til at vi noen gang kunne få det annerledes -- fikk vi midt i våre trengsler en venn i en 
mann ved navn Martin Harris som kom til oss og ga meg femti dollar til hjelp på reisen.  Herr Harris var 
bosatt i Palmyra kommune, i Wayne fylke, i delstaten New York, hvor han var en aktet gårdbruker. 
 
1:62 Ved denne betimelige hjelp greide jeg å komme frem til mitt bestemmelsessted i Pennsylvania, 
og straks etter min ankomst der, begynte jeg å skrive av skrifttegnene på platene.  Jeg skrev av et 
betydelig antall av dem, og ved hjelp av urim og tummim, oversatte jeg noen av dem, noe jeg holdt på 
med i tiden fra jeg kom til min svigerfars hjem i desember måned og frem til den påfølgende februar 
måned. 
 
1:63 En gang i løpet av denne februar måned kom den ovenfor nevnte Martin Harris hjem til oss, fikk 
de skrifttegnene som jeg hadde skrevet av fra platene, og tok dem med seg til byen New York.  Med 
hensyn til hvordan det gikk med ham og skrifttegnene, viser jeg til hans egen beretning om hva som 
skjedde slik han fortalte den til meg etter at han kom tilbake: 
 
1:64 «Jeg dro til byen New York og viste de skrifttegn som var blitt oversatt, sammen med deres 
oversettelse, til professor Charles Anthon, en mann som var berømt for sine språkkunnskaper.  Professor 
Anthon erklærte at oversettelsen var korrekt, ja, mye bedre enn noen oversettelse fra egyptisk som han 
tidligere hadde sett.  Deretter viste jeg ham de tegn som ennå ikke var oversatt, og han sa at de var 
egyptiske, kaldeiske, assyriske og arabiske, og han sa at skrifttegnene var ekte.  Han ga meg en attest 
som bekreftet for folk i Palmyra at de var ekte skrifttegn, og at de som var blitt oversatt også var oversatt 
korrekt.  Jeg tok attesten og la den i lommen og skulle akkurat til å gå, da herr Anthon ba meg komme 



tilbake og spurte meg hvordan den unge mannen hadde funnet ut at det var gullplater på det sted han 
fant dem.  Jeg svarte at en Guds engel hadde åpenbart det for ham. 
 
1:65 Da sa han til meg:  La meg få se den attesten.  Jeg tok den derfor opp av lommen og ga den til 
ham, og han tok den og rev den i småbiter idet han sa at det ikke fantes noe slikt nå som tjenende engler, 
og at hvis jeg ville bringe ham platene, skulle han oversette dem.  Jeg fortalte ham at en del av platene 
var forseglet og at det var meg forbudt å bringe dem.  Han svarte:  Jeg kan ikke lese en forseglet bok.  
Jeg forlot ham og gikk til dr.  Mitchell som bekreftet hva professor Anthon hadde sagt, både når det gjaldt 
skrifttegnene og oversettelsen.» 

 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

 
1:66 Den 5. dag i april 1829 fikk jeg besøk av Oliver Cowdery som jeg aldri før hadde sett.  Han 
fortalte meg at han hadde vært skolelærer i området hvor min far bodde, og da min far hadde barn i 
skolen, hadde han en tid kost og losji i min fars hjem, og mens han bodde der, fortalte min familie ham 
hva som hadde skjedd i forbindelse med platene jeg hadde mottatt, og han kom derfor til meg for å 
undersøke nærmere. 
 
1:67 To dager etter at herr Cowdery hadde kommet (den 7.  april), begynte jeg å oversette Mormons 
bok, og han begynte å skrive for meg. 

 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

 
1:68 Vi holdt fremdeles på med oversettelsesarbeidet da vi en dag i den påfølgende måned (mai 
1829) gikk ut i skogen for å be og adspørre Herren angående dåp til syndenes forlatelse som vi fant 
nevnt i oversettelsen av platene.  Mens vi holdt på med dette, ba og påkalte Herren, steg et himmelsk 
sendebud ned i en sky av lys, og etter å ha lagt sine hender på oss, ordinerte han oss og sa: 
 
1:69 Til dere, rnine medtjenere, overdrar jeg i Messias navn Arons prestedømme, som har nøklene til 
englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, og dette 
skal aldri mer borttas fra jorden før Levis sønner igjen ofrer et offer til Herren i rettferdighet. 
 
1:70 Han sa at dette aronske prestedømme ikke hadde myndighet til å gi håndspåleggelse for Den 
Hellige Ånds gave, men at den skulle bli overdratt til oss senere, og han befalte oss å gå og bli døpt og 
ga oss veiledning om at jeg skulle døpe Oliver Cowdery, og at han deretter skulle døpe meg. 
 
1:71 Følgelig gikk vi og ble døpt.  Jeg døpte ham først, og deretter døpte han meg -- hvoretter jeg la 
mine hender på hans hode og ordinerte ham til Det aronske prestedømme, og deretter la han sine hender 
på meg og ordinerte meg til det samme prestedømme, for slik ble vi befalt. 
 
1:72 Det sendebud som besøkte oss ved denne anledning og overdro dette prestedømme til oss, sa at 
hans navn var Johannes, den samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente, og at han 
handlet under ledelse av Peter, Jakob og Johannes som hadde nøklene til Melkisedeks prestedømme, et 
prestedømme han sa ville bli overdratt til oss når tiden var inne, og at jeg skulle kalles Kirkens første 
eldste, og han (Oliver Cowdery) den annen.  Det var den 15.  dag i mai 1829 at vi ble ordinert under dette 
sendebuds hånd, og ble døpt. 
 
1:73 Straks etter at vi kom opp av vannet etter at vi var blitt døpt, opplevde vi store og strålende 
velsignelser fra vår himmelske Fader.  Jeg hadde knapt døpt Oliver Cowdery før Den Hellige Ånd falt på 
ham, og han sto opp og profeterte mange ting som snart skulle skje.  Og videre, så snart jeg var blitt døpt 
av ham, hadde jeg også profetiens ånd da jeg sto opp og profeterte om denne Kirkes fremvekst og om 
mange andre ting i forbindelse med Kirken og denne generasjon av menneskenes barn.  Vi var fylt med 
Den Hellige Ånd og frydet oss i vår frelses Gud. 
 
1:74 Vårt sinn var nå blitt opplyst, Skriftene begynte å utfolde seg for oss til vår forståelse, og den 
sanne mening og hensikt i dens mer dunkle avsnitt ble åpenbart for oss på en måte som aldri før kunne 



ha blitt oss til del eller som vi tidligere kunne ha tenkt oss.  Inntil videre ble vi imidlertid nødt til å 
hemmeligholde den omstendighet at vi hadde mottatt prestedømmet og var blitt døpt på grunn av den 
forfølgelsens ånd som allerede hadde gjort seg gjeldende i området. 
 
1:75 Vi hadde blitt truet med overfall fra pøbelens side fra tid til annen, ja, til og med av dem som 
bekjente seg som religiøse.  Og deres planer om å overfalle oss ble bare motvirket av innflytelsen (under 
guddommelig forsyn) fra min svigerfars familie som var blitt meget vennligsinnet mot meg, og som var 
motstandere av pøbelansamlinger og mer enn gjerne ville jeg skulle få anledning til å fortsette 
oversettelsesarbeidet uten å bli avbrutt og derfor tilbød og lovet oss beskyttelse mot all ulovlig fremferd så 
langt det sto i deres makt. 
 
Kommentar til vers 71: 
 
Oliver Cowdery beskriver disse hendelsene således: 
 
 Dette var dager jeg aldri kommer til å glemme.  Å sitte og lytte til en stemme som ble veiledet ved 
inspirasjon fra himmelen, vakte den største takknemlighet i mitt bryst!  Dag etter dag fortsatte jeg uavbrutt 
å skrive fra hans munn etter hvert som han -- ved hjelp av urim og tummim, eller som nephittene ville ha 
sagt, uttyderne, oversatte den historie eller beretning som kalles Mormons bok.  Å omtale, selv i få ord, 
den interessante beretning gitt av Mormon og hans trofaste sønn Moroni, om et folk som en gang var 
elsket og begunstiget av himmelen, ville være å gå lenger enn jeg hadde tenkt å gjøre.  Jeg skal derfor 
vente med det til et senere tidspunkt, og som jeg sa til å begynne med, gå direkte til noen få hendelser 
som er nøye forbundet med fremveksten av denne Kirke, noe som kan være til hjelp og støtte for alle de 
tusener som har stått frem, midt blant sneversyntes mistillit og hykleres bakvaskelser, og har trykket Kristi 
evangelium til sitt bryst. 
 
 "Intet fornuftig tenkende menneske kunne oversette og skrive ned de direktiver som ble gitt til 
nephittene fra Frelserens munn -- om den nøyaktige måte menneskene skulle bygge opp hans Kirke på, 
og spesielt når fordervelse hadde spredd usikkerhet over alle former og systemer som ble praktisert blant 
menneskene -- uten å ha et ønske om å få anledning til å vise seg villig i sitt hjerte til å bli begravet i den 
våte grav for derved å ha god samvittighet overfor Jesu Kristi oppstandelse.  "Etter å ha skrevet 
beretningen som var gitt om Frelserens virksomhet blant levningen av jakobs ætt på dette kontinent, var 
det lett å se, som profeten sa det ville bli, at mørke dekket jorden og tett mørke menneskenes sinn.  Ved 
nærmere ettertanke var det lett å forstå at midt i den store religiøse strid og larm, var det ingen som 
hadde myndighet fra Gud til å forrette evangeliets ordinanser.  For man kan spørre:  Har mennesker som 
fornekter åpenbaringer, myndighet til å forrette i Kristi navn når vitnesbyrdet om ham er intet mindre enn 
profetiens ånd og hans religion i alle verdens tidsaldre når han har hattet folk på jorden har vært 
grunnlagt, bygget og opprettholdt ved direkte åpenbaringer?  Om disse kjensgjerninger var gravd ned og 
omhyggelig skjult av mennesker hvis levebrød ville ha kommet i fare så snart de fikk anledning til å lyse 
opp i menneskenes ansikter, var de ikke lenger skjult for oss, og vi ventet bare på at befalingen skulle bli 
gitt:  Stå opp og bli døpt. 
 
 "Ikke lenge hadde dette vært vårt ønske før det ble til virkelighet.  Herren, som er rik på 
barmhjertighet og alltid villig til å besvare den ydmykes vedvarende bønn, kom ned og åpenbarte sin vilje 
for oss etter at vi, fjernt fra menneskenes boliger, hadde påkalt ham på en inderlig måte.  Plutselig, og 
likesom rett ut av evigheten, talte Forløserens røst fred til oss mens sløret ble trukket til side og Guds 
engel kom ned ikledd herlighet og ga oss det budskap vi så ivrig hadde sett frem til, samt nøklene til 
omvendelsens evangelium.  Hvilken glede, hvilket under, hvilken forundring!  Mens verden var forpint og 
ute av seg -- mens millioner famlet seg frem likesom den blinde etter veggen og mens alle mennesker 
likesom en eneste stor masse bare hadde uvisshet å støtte seg til -- skuet våre øyne og våre ører hørte -- 
som i det klareste dagslys, ja, klarere enn i skinnet fra maisolens stråler som da kastet sin glans over 
naturen!  Og deretter hans røst, gjennomtrengende om enn mild, og hans ord Jeg er deres medtjener, 
fjernet all frykt.  Vi lyttet, vi stirret og vi undret oss!  Det var en engels røst, en engel fra herlighet, det var 
et budskap fra Den Aller Høyeste!  Og mens vi hørte, frydet vi oss mens hans kjærlighet satte våre sjeler i 
brann og vi ble innhyllet i et syn av Den Allmektige!  Hvor var det rom for tvil?  Ikke noe sted, uvisshet var 
borte, tvil var sunket hen for aldri mer å komme frem, mens oppspinn og bedrag var borte for bestandig! 



 
 "Men, kjære bror, tenk, tenk et øyeblikk videre på den glede som fylte våre hjerter og i hvilken 
undring vi må ha knelt (for hvem ville ikke ha bøyet kne for en slik velsignelse?), da vi under hans hånd 
mottok Det hellige prestedømme idet han sa:  I Messias navn overdrar jeg til dere dette prestedømme og 
denne myndighet som skal forbli på jorden for at Levis sønner igjen kan ofre et offer til Herren i 
rettferdighet! 
 
 "Jeg skal ikke forsøke å gi en malende beskrivelse for dere av mitt hjertes følelser, ei heller av 
den storslagne skjønnhet og herlighet som omga oss ved denne anledning, men dere vil tro meg når jeg 
sier at hverken jord eller mennesker med all sin veltalenhet engang kan begynne å forme språket på en 
så fengslende og opphøyet måte som denne hellige person.  Nei, ei heller har denne jord kraft til å gi den 
glede, skjenke den fred eller fatte den visdom som fantes i hver eneste setning slik de ble gitt ved Den 
Hellige Ånds kraft.  Mennesket kan bedra sine medmennesker, bedrag kan følge bedrag og den ondes 
barn kan ha makt til å forføre dåren og den uvitende, inntil den store hop ikke har annet enn oppspinn til 
føde, og falskhetens frukt i sin malstrøm fører den fortumlede til graven.  Men en eneste liten berøring av 
hans kjærlighets finger, ja, en eneste stråle av herlighet fra verden der oppe, eller et ord fra Frelserens 
munn fra evighetens skjød, forvandler alt sammen til ubetydeligheter og visker det for bestandig ut av 
sinnet.  Forvissningen om at vi var i en engels nærhet, vissheten om at vi hørte Jesu røst og den 
ubesudlede sannhet som utgikk fra en ren personlighet som var ledet av Guds vilje, er for meg hinsides 
all beskrivelse, og så lenge jeg får anledning til å være her på jorden, vil jeg alltid se tilbake på dette 
uttrykk for Frelserens godhet med undring og takksigelse, og i de boliger hvor fullkommenhet dveler og 
synd aldri kommer inn, håper jeg å tilbe på den dag som aldri skal opphøre.”  -- Messenger and 
Advocate, bind 1 (oktober 1834), s.14-16. 
 
 


