
KANONISERING

På Lørdag, September 2, 2017, i løbet af Kristi Pagt Konferencen afholdt i Boise, Idaho, blev dette bind
kanoniseret som skrifter ved bekræftende afstemning fra generalforsamlingen af den troende 
forsamling, både samlet der og deltagende via streaming video over hele verden. Dette markerede den 
første og eneste gang, optil dette punkt i historie, at Mormons Bog nogensinde var blevet formelt stemt 
om og accepteret som et kanon af skrifter af enhver gruppe troende. Videre med adoptionen af De 
Gamle Pagter, De Nye Pagter, og Vejledninger og Befalinger som ″en standard for at lede os selv, som 
en lov, og som en pagt, til at etablere en regel for vores tro, og som visningen for vores religion,” dem 
der bekender sig at bliver overbevist om Kristi Lære modtog formelt Mormons Bog ikke kun som et 
kanon af skrifter men også som en pagt fra Gud. Dette fuldførte den sidste forudsætning nødvendig for 
at opnå en ny pagt fra Ham der ville begynde indpodningen af ikke-jøderne til Israels hus for at blive 
talt blandt Hans folk (se Jakob 3; også Svar og Pagt). Den følgende morgen, tilbød Herren sin podnings
pagt til verden, som blev autoritativt administreret af sin tjener Denver Snuffer Jr. og forbliver stadig 
tilgængelig for alle som vil modtage den (se V&B 158). 

Det følgende er en udskrift af kanoniseringsproceduren, afholdt i Eagle Island State Park i 
Eagle, Idaho på Lørdag, September 2, 2017: 

TALER: ″Skrifterne til dette tidspunkt har været resultatet af tusinder timers arbejde af 
snesevis frivillige. De var bønnefuldt præsenteret for Herren, som blev bedt om at 
acceptere arbejdet som vores bedste forsøg på at bevare og genvinde skrifterne givet til 
os i Genoprettelsen gennem Joseph Smith. Vi bad Herren om at fortsætte 
Genoprettelsesarbejdet og tillade hans åbenbaringer, arbejde, pagt, og velsignelser at 
rulle frem med os, og den som holdes skjult blive afdækket, og en fylde være givet os 
som et folk. Bønnen sagde dette:

Det er skrevet at de der ikke forhærder deres hjerter vil
modtage en større del af dit ord, indtil de kender
Guds hemmeligheder til fulde (se Bøn for Pagt, V&B
156:14).

″Vi søger at lade bag for os et forhærdet hjerte og at være ligeså åbne at modtage en 
større del af dit ord og at kende til dine hemmeligheder og opnå din nåde for os som et 
folk så at vi kan blive dine. Vi har kun tilføjet til skrifterne den som vi har forstået også 
er kommet fra dig og ville behage dig. Vi beder dig acceptere disse bøger som dine, så 
troende mennesker må da stole på dette værk som dit ord til denne generation, som en 
standard for at lede os selv som en lov, og som en pagt om at etablere en regel for vores 
tro, og som visningen for vores religion så vi må have korrekt tro og være i stand til at 
tilbede dig i sandhed.

″I sit Svar til Bøn for Pagt, erklæret Herren dette:

Jeg roser jeres flittige arbejde, og jeres ønske om at omvende sig 
og genvinde de skrifter der indeholder den pagt jeg tilbyder for de 
sidste dage. For dette formål bevirket jeg Mormons Bog til at 
komme frem. Jeg roser dem der har deltaget, såvel som dem der 
har tilbyde ord om forsigtighed, for jeg vejer menneskers hjerter 
og mange har god til hensigt ...



Der er stor grund til at glæde sig på grund af det arbejde 
som har blevet gjort ... optegnelserne i den form I har af De Gamle
Pagter givet fra Adam indtil Moses og fra Moses til Johannes er af 
stor værd og kan bruges for mine formål, og er acceptabel for 
denne tid ...

Som I har arbejdet med optegnelserne har i været vidne til 
ændringerne og indsættelser, og jeres arbejde for at genvinde dem 
glæder mig og er af  stor værd ...

Jeg Herren siger til jer ... den I har samlet som skrifter er 
acceptabel for mig for denne tid, og indeholder mange klare og 
dyrebare ting. Ikke desto mindre, den som er oplyst af ånden skal 
opnå den større fordel, fordi I ikke behøver at tænke at de 
indeholder alle mine ord ej heller at der ikke vil blive givet mere, 
for der er meget som endnu skal gendannes for mit folk ...

Og nu vil jeg acceptere det I har produceret ...
(V&B 157:4, 6, 15, 44 - 45)

Nu inviterer vi jer alle sammen - som en gruppe troende samlet ved denne 
konference og dem der ser med hjemmefra – til også acceptere indholdet af skrifterne
projekt som vores nye Genoprettelsesskrifter, ikke kun som vores bedste indsats for 
at genvinde den der allerede har blevet givet, men også som en visning for vores 
villighed til at modtage mere. Alle dem der vælger at acceptere skrifterne som en 
regel for vores tro og som visningen for vores religion, vær venlig at rejse jer.

″Lad mig læse det endnu en gang: Alle dem der vælger at acceptere 
skrifterne som en regel for vores tro og som visningen for vores religion bedes 
sige, 'Ja.'
"Tak skal i have. I må venlig sætte jer.”


