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КНИГА МОРМОНА
РОЗПОВІДЬ, ЩО ЇЇ НАПИСАВ  

МОРМОН ВЛАСНОРУЧНО  
НА ПЛАСТИНАХ  

З ПЛАСТИН НЕФІЯ

Отже, це скорочений літопис народу Нефія, а також Лама-
нійців—Написаний для Ламанійців, які є залишком дому Із-
раїля; а також для Юдея й Іновірця—Написаний як заповідь, 
а також силою духа пророцтва і одкровення—Написаний і за-
печатаний, і схований під захист Господа, щоб його не було 
знищено—Для того, щоб його було явлено даром і силою Бога 
для перекладу—Запечатаний рукою Моронія і схований під за-
хист Господа, щоб бути явленим у належний час Іновірцем—
Тож переклад буде зроблений даром Божим.

Наведено також у скороченні Книгу Етера, яка є літописом 
народу Яреда, розсіяного тоді, коли Господь змішав мову лю-
дей, як вони будували башту, щоб дістатися небес—Це має по-
казати залишкові дому Ізраїлевого, які великі справи Господь 
зробив для їхніх батьків; і щоб вони мали змогу знати завіти 
Господа, що вони не є знехтувані назавжди—І також для того, 
щоб переконати Юдея й Іновірця, що Ісус є Христос, Бог Віч-
ний, Який являється до всіх народів—І ось, якщо й є недоліки, 
то це помилки людей; тому, не засуджуйте діяння Бога, щоб вас 
визнали незаплямованими біля судного престолу Христа.

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД З ПЛАСТИН  
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ  

ДЖОЗЕФА СМІТА, МОЛОДШОГО.
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ВСТУП

Книга Мормона—це книга Святого Писання, порівнена з 
Біб лією. Це запис справ Божих з давніми жителями Аме-

риканського континенту, і він містить повноту вічної євангелії.
Книгу написали багато давніх пророків через дух пророцтва 

і одкровення. Їхні слова, написані на золотих пластинах, циту-
вав і скорочував пророк-історик, якого звали Мормон. Цей лі-
топис містить розповідь про дві великі цивілізації. Одна з них 
прийшла з Єрусалима в 600 році до р.х. і після того розділилася 
на два народи, відомі як Нефійці й Ламанійці. Друга прийшла 
набагато раніше, коли Господь змішав мови біля Вавилонської 
башти. Ця група відома як Яредійці. Через тисячі літ усі були 
знищені, крім Ламанійців, і вони є серед предків американ-
ських індійців.

Вінцевою подією, записаною в Книзі Мормона, є особисте 
служіння Господа Ісуса Христа серед Нефійців одразу після 
Його воскресіння. Вона пояснює вчення євангелії, окреслює 
план спасіння і розповідає людям, що саме їм треба робити, 
щоб досягти миру в цьому житті і вічного спасіння в житті при-
йдешньому.

Після того як Мормон завершив свій літопис, він передав 
його своєму синові Моронію, який додав декілька слів від себе 
і заховав пластини на пагорбі Кумора. Двадцять першого ве-
ресня 1823 року той самий Мороній, тоді вже прославлена і 
вос кресла істота, зʼявився до пророка Джозефа Сміта і настав-
ляв його щодо давнього літопису та його обовʼязкового пере-
кладу англійською мовою.

У належний час пластини було передано Джозефу Сміту, 
який переклав їх даром і силою Бога. Цей літопис тепер вида-
ється багатьма мовами як нове і додаткове свідченння, що Ісус 
Христос є Син Бога Живого і всі, хто прийдуть до Нього і бу-
дуть дотримуватися законів і обрядів Його євангелії, можуть 
бути спасенними.

Стосовно цього літопису пророк Джозеф Сміт сказав: “Я го-
ворив браттям, що Книга Мормона найбільш правильна з усіх 
книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії, і людина буде 
ближча до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, ніж будь-
якої іншої книги”.

Крім Джозефа Сміта, Господь обрав ще одинадцятьох ін-
ших, щоб вони побачили золоті пластини і були особливими 
свідками істинності й божественності Книги Мормона. Їхні 
письмові свідчення вміщено тут як “Свідчення Трьох свідків” і 
“Свідчення Восьми свідків”.



ВСТУП x

Ми запрошуємо всіх людей, скрізь, читати Книгу Мор-
мона, обдумувати в серці послання, вміщене в ній, і тоді спи-
тати у Бога, Вічного Батька, в імʼя Христа, чи Книга істинна. 
Той, хто йде цим шляхом і питає з вірою, одержить свідчення її 
істиннос ті й божественності силою Святого Духа. (Див. Моро-
ній 10:3–5)

Той, хто одержить це божественне свідчення від Святого 
Духа, також дізнається тією ж силою, що Ісус Христос є Спа-
ситель світу, що Джозеф Сміт—Його одкровитель і пророк у 
ці останні дні та що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
є царство Господа, знову встановлене на землі у підготовці до 
Другого пришестя Месії.



СВІДЧЕННЯ ТРЬОХ СВІДКІВ

Нехай буде відомо всім народам, колінам, язикам і людям, 
до яких дійде цей труд, що ми, благодаттю Бога Батька і 

Господа нашого Ісуса Христа, бачили ці пластини з літописом 
народу Нефієвого і їхніх братів Ламанійців, а також народу 
Яредового, який переселився сюди звідти, де була Башта, про 
яку розповідається. Ми знаємо також, що їх перекладено че-
рез дар Божий і силу Божу, бо Його голос сповістив нас про 
це; тому ми знаємо напевно, що написане є істинним. Ми свід-
чимо також, що бачили письмена, вигравіювані на цих пласти-
нах, і вони були показані нам силою Божою, а не людською. І 
цим урочисто сповіщаємо, що ангел Божий зійшов з небес, при-
ніс і поклав ці пластини перед нами, аби ми дивилися і бачили 
ці пластини і письмена, вигравіювані на них; і ми знаємо, що 
завдяки благодаті Бога Батька і Господа нашого Ісуса Христа 
ми бачили це і засвідчуємо, що все це є істинним. Подія ця була 
надзвичайно дивовижна для нас. Однак голос Господній зве-
лів нам засвідчити це; тому, щоб бути послушними заповідям 
Божим, ми засвідчуємо це. І ми знаємо, що якщо ми є вірними 
у Христі, то очистимо одяг наш від крові всіх людей, і будемо 
виз нані непорочними перед судним престолом Христа, і бу-
демо жити з Ним вічно на небесах. Слава Батькові, і Синові, і 
Духові Святому, Які є єдиним Богом. Амінь.

Олівер Каудері
Девід Уітмер
Мартін Гарріс

СВІДЧЕННЯ ВОСЬМИ СВІДКІВ

Нехай буде відомо всім народам, колінам, язикам і людям, до 
яких дійде цей труд, що Джозеф Сміт молодший, перекла-

дач цього труда, показав нам пластини, на вигляд золоті, про 
які йшлося, і ми тримали в руках всі ті пластини, з яких вищез-
гаданий Сміт зробив переклад. Ми також бачили письмена, ви-
гравіювані на цих пластинах. На вигляд вони давньої роботи, 
виконаної з великою майстерністю. І ми свідчимо розсудли-
вими словами, що вищезгаданий Сміт показав нам ці пластини, 
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Крістіан Уітмер
Джейкоб Уітмер
Пітер Уітмер молодший
Джон Уітмер

Гайрам Пейдж
Джозеф Сміт старший
Гайрум Сміт
Семʼюел Г. Сміт

ми бачили і торкалися їх руками і напевно знаємо, що вищезга-
даний Сміт має ці пластини, про які ми говоримо. На підтвер-
дження того, що ми бачили, ми називаємо світові наші імена. І 
Бог свідок, що ми говоримо правду.



СВІДЧЕННЯ ПРОРОКА ДЖОЗЕФА СМІТА

Власні слова пророка Джозефа Сміта про появу Книги Мор-
мона:

“Увечері . . . двадцять першого вересня [1823 року] . . . я звер-
нувся з молитвою і благанням до Всемогутнього Бога . . .

У той час, коли я щиро звертався до Бога, я побачив, як в 
моїй кімнаті зʼявилося світло, яке яскравішало, доки кімната 
не стала світлішою, ніж у полудень, коли раптом зʼявилася біля 
мого ліжка особа, яка стояла у повітрі, і ноги її не торкалися 
підлоги.

На ньому була простора білосніжна мантія, біліша за все 
земне, досі мною бачене, і я не думаю, що щось земне можна 
було б зробити на вигляд таким надзвичайно білим і блиску-
чим. Його кисті рук були оголені, і його руки також, трохи 
вище запʼясток, так само і його стопи були оголені, і його ноги, 
трохи вище кісточок. Його голова і шия також були відкриті. Я 
помітив, що на ньому не було іншого одягу, окрім цієї мантії, бо 
вона була розкритою, так що я міг бачити груди.

Не тільки його вбрання було білосніжним, але вся його особа 
була такою чудовою, що неможливо описати, а обличчя його 
було подібне блискавиці. Кімната стала надзвичайно світлою, 
але не настільки яскравою, як безпосередньо навколо його 
особи. Коли я вперше подивився на нього, я злякався, але нев-
довзі цей страх зник.

Він звернувся до мене по імені й сказав, що він вісник, посла-
ний до мене з присутності Бога, і що його імʼя Мороній; що Бог 
призначив мені роботу; і що моє імʼя матиме добру і погану 
славу серед усіх народів, колін і язиків, або будуть водночас 
чес тити його і безчестити серед людей.

Ще він сказав, що існує схована книга, написана на золотих 
пластинах, і в тій книзі викладено історію попередніх жителів 
цього континенту і вказано джерело, з якого вони походять. Він 
сказав також, що ця книга вміщує повноту вічної євангелії, як 
Спаситель дав її давнім жителям;

Також, що два камені в срібних оправах,—і ці камені, при-
кріплені до нагрудника, являють собою те, що зветься Урім і 
Туммім,—було сховано разом з цими пластинами; тих, хто во-
лодів або користувався цими каменями, називали провидцями 
в давні, або минулі, часи; і що Бог приготував ці камені для 
перек ладу книги. . . .

Також він сказав мені, що коли я одержу ті пластини, про які 
він говорив,—бо час їх одержання ще не настав,—я повинен ні-
кому не показувати їх, так само як і той нагрудник з Урімом 
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і Туммімом, хіба тільки тим, кому буде наказано показати їх. 
Якщо ж я ослухаюся, то буду знищений. Коли він розмовляв зі 
мною про ці пластини, моєму розумові відкрилося видіння, так 
що я зміг побачити місце, де було сховано пластини, і це було 
так ясно і виразно, що я впізнав це місце знову, коли прийшов 
туди.

Після цього спілкування я побачив, що світло в кімнаті рап-
том почало концентруватися навколо особи того, хто розмов-
ляв зі мною, і так продовжувалося доки в кімнаті знову не стало 
темно, крім світла навколо нього; коли раптом я побачив, як 
мені здалося, отвір, ніби прохід до самих небес, і він піднімався, 
поки зовсім не зник, а кімната залишилася такою, якою і була 
перед появою цього небесного світла.

Я лежав, розмірковуючи про особливість цієї події, і дуже 
дивувався з того, що говорив мені цей незвичайний посланець, 
коли раптом, посеред моїх роздумів, я побачив, що мою кім-
нату знову наповнює світло, і за мить, як мені здалося, той са-
мий небесний посланець знову стояв біля мого ліжка.

Він почав говорити і знову розповів без жодної зміни те саме, 
що говорив мені під час першого відвідування; і, сказавши це, 
він сповістив мене про великі кари, що прийдуть на землю, з 
жахливими спустошеннями від голоду, меча і чуми,—і що ці 
жорстокі кари спіткають землю ще за цього покоління. Ска-
завши це, він, як і перед цим, піднісся на небеса.

За цей час враження, справлені на мене, були такими глибо-
кими, що сон покинув мене, і я лежав, охоплений подивом від 
побаченого і почутого. Але яким було моє здивування, коли 
знову я побачив того самого посланця біля мого ліжка і почув, 
що він переповідає, або знову повторює мені все сказане до 
того, додавши до цього застереження мені, кажучи, що Сатана 
буде спокушати мене (через бідність сімʼї мого батька) вико-
ристати ті пластини для збагачення. Він заборонив мені ро-
бити це і додав, що, одержуючи пластини, я не повинен мати 
ніяких інших намірів, окрім прославляння Бога, і не повинен 
опинитися під впливом ніякого іншого прагнення, крім побу-
дови Його царства; інакше я не зможу отримати їх.

Після цього третього відвідування він знову піднісся на не-
беса, як і раніше, а я знову залишився зі своїми думками про 
дивовижність того, що зі мною щойно сталося; коли майже від-
разу після того як небесний посланець піднісся на небо втретє, 
заспівав півень, і я зрозумів, що настає день, отже, наші бесіди 
тривали цілу ніч.

Невдовзі після цього я встав з ліжка і, як звичайно, взявся за 
щоденну необхідну роботу; але, намагаючись працювати як 
завжди, я відчув, що сили мої виснажені і я зовсім неспроможний 
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щось робити. Мій батько, працюючи зі мною, звернув увагу на 
те, що зі мною не все гаразд, і відіслав мене додому. Я вирушив 
з поля з наміром піти додому, але коли я намагався перелізти 
через огорожу навколо поля, де ми були, сили зовсім залишили 
мене, і я впав безпорадний на землю і лежав деякий час непри-
томний, не відчуваючи нічого.

Першим з того, що я можу згадати, був голос, що звертався до 
мене і називав мене по імені. Я розплющив очі і побачив, як той 
самий посланець стояв над моєю головою, оточений сяйвом, як 
і раніше. Він знову переказав усе сказане минулої ночі, й нака-
зав мені йти до мого батька і розповісти йому про видіння і про 
накази, що я одержав.

Я послухався; я повернувся на поле до мого батька і перека-
зав йому все. Він відповів мені, що це від Бога, і сказав, щоб я 
йшов і робив все за наказом небесного посланця. Я пішов з поля 
і попрямував туди, де, за словами посланця, було сховано ті 
пластини; і дякуючи чіткості видіння, що я мав відносно цього, 
я впізнав це місце у ту ж мить, як тільки прийшов.

Біля села Манчестер, округа Онтаріо, штат Нью-Йорк, є па-
горб, значних розмірів, що височить над усіма сусідніми. На 
західному боці того пагорба, біля його вершини, під великою 
камʼяною брилою в камʼяній скрині лежали ці пластини. Ка-
мʼяна брила була товстою і округлою посередині з верхнього 
боку і тоншала до країв, так що середина підіймалася над зем-
лею, а краї були нею вкриті.

Відчистивши землю, я взяв важіль, підсунув його під край 
брили і невеликим зусиллям підважив її. Заглянувши туди, я 
насправді побачив там пластини, Урім і Туммім, і нагрудник, 
як було сказано посланцем. Скриня, в якій вони лежали, була 
сформована з каменів, покладених разом у цементі якогось 
роду. На дні скрині навхрест лежали два камені і на них ле-
жали пластини та інші предмети.

Я спробував було витягти пластини зі скрині, але посланець 
заборонив мені це робити, сказавши, що час для появи цих плас-
тин ще не настав і не настане, доки не пройде чотири роки від 
цього часу; але він сказав мені, щоб я прийшов на це місце цього 
ж самого дня через рік, і що він тут зустрінеться зі мною, і що 
я повинен робити це, аж поки не прийде час дістати пластини.

Відповідно до цього веління я ходив на те місце, як минав 
рік, і всякий раз зустрічав там того самого посланця, і отриму-
вав настанови і знання від нього у кожній нашій бесіді стосовно 
того, що саме збирається робити Господь та як і в який спосіб 
Його царство буде кероване в останні дні.

Нарешті настав час дістати пластини, Урім і Туммім і наг-
рудник. Двадцять другого вересня тисяча вісімсот двадцять 
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сьомого року я пішов, як звичайно, коли минув ще один рік, на 
місце, де було їх сховано, і той самий небесний посланець пере-
дав їх мені з таким дорученням, що я відповідаю за них, і якщо 
загублю їх через необережність чи свою недбалість, то буду від-
січений; якщо ж я зроблю все можливе, щоб зберегти їх, поки 
він, посланець, прийде за ними, тоді вони будуть захищені.

Невдовзі я зрозумів, чому одержав таке суворе доручення 
про збереження пластин і чому посланець сказав, що коли я 
зроблю все, що від мене вимагається, він прийде за ними. Бо 
як тільки стало відомо, що вони в мене, їх всіма способами на-
магалися забрати. Для здійснення цього наміру вдавалися до 
всіляких хитрощів, які тільки можна вигадати. Утиски поси-
лилися, стали жорстокішими, ніж раніше, і багато людей пос-
тійно слідкувало за мною, щоб забрати їх у мене при нагоді. 
Але, дякуючи мудрості Божій, пластини було збережено і вони 
залишилися у мене, аж доки я не здійснив з ними те, що вима-
галося від мене. І коли в призначений день явився за ними пос-
ланець, я передав їх йому, і тепер він опікується ними аж до 
сьогоднішнього дня, тобто до другого травня тисяча вісімсот 
тридцять восьмого року”.

Докладнішу розповідь див. у Джозеф Сміт—Історія в Доро-
гоцінній Перлині.

Давній літопис, явлений таким чином з-під землі як голос 
народу, який говорить з праху, і перекладений сучасною мо-
вою даром і силою Бога, як свідчить Божественне твердження, 
вперше видано для всього світу англійською мовою 1830 року 
як The Book of Mormon (Книга Мормона).
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Книга Мормона—це священний літопис народів давньої 
Америки, і був він вигравіюваний на металевих пластинах. 

Серед джерел, з яких було укладено цей літопис, є такі:
 1. Пластини Нефія, які були двох видів: малі пластини і ве-

ликі пластини. Перші містили більш докладну розпо-
відь про духовні справи, а також про священнослужіння 
і вчення пророків, другі ж вміщували переважно мирську 
історію цих народів (1 Нефій 9:2–4). Проте з часів Мосії 
великі пластини також вміщували найважливіші питання 
духовного життя.

 2. Пластини Мормона, які містили скорочення великих плас-
тин Нефія, зроблене Мормоном, з багатьма коментарями. 
Ці пластини також містили продовження історії, викла-
дене Мормоном, і доповнення його сина Моронія.

 3. Пластини Етера, в яких подається історія Яредійців. Цей 
літопис скоротив Мороній, який додав власні коментарі 
й обʼєднав цей літопис із загальною історією під назвою 
“Книга Етера”.

 4. Пластини з латуні, що їх приніс народ Легія з Єрусалима 
в 600 році до р.х. Вони містять “пʼять книг Мойсеєвих, . . . 
а також літопис Юдеїв від самого початку і до царювання 
Седекії, царя Юдеї; а ще пророцтва святих пророків” 
(1 Нефій 5:11–13). Багато цитат з цих пластин, з посилан-
нями на Ісаю та інших біблійних і небіблійних пророків, 
наведені в Книзі Мормона.

Книга Мормона складається з пʼятнадцяти основних частин, 
або розділів, відомих, за одним винятком, як книги, які зазви-
чай названі за імʼям їх основного автора. Перша частина (перші 
шість книг, остання з них книга Омнія)—це переклад з малих 
пластин Нефія. Між книгами Омнія і Мосії є вставка, яка має 
назву Слова Мормона. Ця вставка обʼєднує літопис, вигравію-
ваний на малих пластинах, з текстом, скороченим Мормоном, 
з великих пластин.

Найдовша частина, з Мосії до Мормона, включаючи розділ 
7, є перекладом скороченого Мормоном тексту з Великих плас-
тин Нефія. Заключну частину, від 8-го розділу книги Мормона 
і до кінця цієї книги, вигравіював син Мормона, Мороній, який 
після закінчення запису про життя свого батька зробив скоро-
чення літопису Яредійців (книга Етера), а згодом додав час-
тини, відомі як книга Моронія.

У 421 році від р.х. або близько до цієї дати Мороній, останній 
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з нефійських пророків-істориків, запечатав цей священний лі-
топис і сховав його під захист Господа для того, щоб його було 
явлено в останні дні, як провіщав голос Бога через Його давніх 
пророків. У 1823 році від р.х. той самий Мороній, тоді вже вос-
кресла особа, відвідав пророка Джозефа Сміта і згодом передав 
йому пластини з вигравіюваним літописом.

Про це видання: Оригінал титульної сторінки, що передує 
сторінці “Зміст”, взято з пластин, і вона є частиною священного 
літопису. Вступні частини, надруковані звичайним шрифтом 
(не курсивом), наприклад у Першій книзі Нефія та перед тек-
стом 9-го розділу книги Мосії, також є частинами священного 
літопису. Вступні частини, надруковані курсивом, наприклад, 
короткий зміст розділів, відсутні в оригіналі літопису, але є до-
поміжними засобами, доданими для зручності читання.

У тексті попередніх видань Книги Мормона англійською мо-
вою залишалися деякі незначні помилки. У цьому виданні міс-
тяться виправлення, які, здаються доречними, щоб узгодити 
матеріал з підготовленими до друку рукописами та першими 
виданнями, відредагованими пророком Джозефом Смітом.
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Легій та його люди досягають обіцяної землі
Картина Арнольда Фріберга
Див. 1 Нефій 18, сторінки 47–50
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Самуїл Ламанієць пророкує
Картина Арнольда Фріберга

Див. Геламан 16, сторінки 485–488



Іс
ус

 Х
ри

ст
ос

 в
ід

ві
ду

є 
А

м
ер

ик
у

К
ар

ти
на

 Д
ж

он
а 

С
ко

тт
а

Д
ив

. 3
 Н

еф
ій

 1
1,

 с
то

рі
нк

и 
51

2–
51

6



Мороній ховає Нефійський літопис
Картина Тома Ловелла

Див. Мормон 8, сторінки 574–578



РОЗДІЛ 1
Нефій починає писати істо
рію свого народу—Легій ба
чить видіння вогняного стовпа 
і читає з книги пророцтва—
Він славить Бога, провіщає при
хід Месії і пророкує знищення 
Єрусалима—Його переслідують 
Юдеї. Близько 600 р. до р.х.

Я, а НЕФІЙ, був народже- 
  ний від б порядних в бать-

ків, отже мене г навчили 
всьому тому, що знав мій 
батько; і, хоч я зазнав багато 
д скорбот у плині днів моїх, я 
був щедро благословен Госпо-

дом в усі дні свого життя; так, 
здобувши велике знання про 
великодушність і е таємниці 
Бога, отже я складаю є літопис 
про мої діяння у дні мої.

2 Так, я пишу цей літопис 
а мовою мого батька, яка скла-
дається з знань Юдеїв і мови 
Єгиптян.

3 І я знаю, що літопис, який 
я пишу, а правдивий; і я пишу 
його власноручно; і я складаю 
його відповідно до моїх знань.

4 Бо сталося так на початку 
а першого року царювання 
б Седекії, царя Юдеї (мій 
батько, Легій, до того все своє 

1 1 а пп Нефій, син Легіїв.
  б Пр. 22:1.
  в УЗ 68:25, 28.  

пп Батьки.
  г Ен. 1:1;  

Мос. 1:2–3.  
пп Навчати, Учитель.

  д пп Лихо.
  е пп Таємниці Божі.
  є пп Писання.
 2 а Мос. 1:2–4;  

Морм. 9:32–33.
 3 а 1 Неф. 14:30;  

Мос. 1:6; Етер 5:1–3;  

УЗ 17:6.
 4 а 598 р. до р.х.; 

див. Хронологію 
в Додатку.

  б 2 Хр. 36:10;  
Єр. 52:3–5;  
Ом. 1:15.

   

ПЕРША КНИГА НЕФІЯ
ЙОГО ЦАРЮВАННЯ І СВЯЩЕННОСЛУЖІННЯ

Розповідь про Легія і його дружину Сарію, і чотирьох його 
синів, які звалися, починаючи з найстаршого: Ламан, Лемуїл, 
Сам і Нефій. Господь застерігає Легія, щоб він залишив землю 
Єрусалимську, бо люди задумали позбавити його життя, тому 
що він пророкує їм про їхні беззаконня. Він разом з сімʼєю 
мандрує три дні пустинею. Нефій бере своїх братів і повер-
тається з ними на землю Єрусалимську за літописом Юдеїв. 
Розповідь про їхні страждання. Вони одружуються з дочками 
Ізмаїла. Разом зі своїми сімʼями вони вирушають у пустиню. 
Їхні страждання і бідування у пустині. Шлях їхніх мандру-
вань. Вони приходять до великих вод. Брати Нефія повстають 
проти нього. Він руйнує їхні плани і будує корабель. Вони да-
ють назву цьому місцю—Щедре. Вони переправляються через 
великі води до землі обіцяної, і так далі. Все це відповідає роз-
повіді Нефія, або, іншими словами: я, Нефій, написав цей лі-
топис.
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життя провів у в Єрусалимі); 
і того року зʼявилося багато 
г пророків, які пророкували 
людям, що вони повинні по-
каятися, інакше велике місто 
д Єрусалим буде знищено.

5 Отже сталося, що мій 
батько, а Легій, вийшовши, мо-
лився Господу, так, саме від 
усього б серця, за свій народ.

6 І сталося, що в той час, 
коли він молився Господу, 
зʼявився а стовп вогню і став 
на скелі перед ним; і багато 
чого побачив і почув він; і 
так вразило його побачене 
і почуте, що він затремтів і 
задрижав від страху надзви-
чайно.

7 І сталося, що він повер-
нувся у свій дім в Єрусалимі; 
і він впав на своє ліжко, а зне-
силений Духом і тим, що він 
побачив.

8 І знесилений так Духом, 
він поринув у а видіння, на-
віть побачив він б небеса від-
криті, і здалося йому, що він 
бачить Бога, Який сидить на 
Своєму престолі, оточений 
незліченними сонмами анге-
лів, що співають і уславляють 
Бога свого.

9 І сталося, що він побачив 
Одного, Який сходив з самої 

середини неба, і він побачив, 
що а сіяння Його яскравіше 
від полудневого сонця.

10 І він також побачив ще 
а дванадцятьох інших, які 
йшли за Ним, а їхнє сіяння 
було яскравіше від блиску зі-
рок на тверді небесній.

11 І зійшли вони, і пройшли 
вперед по лицю землі; і той 
Перший підійшов і став пе-
ред моїм батьком, і дав йому 
а книгу, і повелів йому чи-
тати її.

12 І сталося, що читаючи, він 
сповнився а Духом Господа.

13 І він читав, проказуючи: 
Горе, горе тобі, Єрусалиме, 
бо я побачив твої а мерзоти! 
Так, і багато прочитав мій 
батько про б Єрусалим—про 
те, що його буде знищено, і 
його жителів також; багато 
хто загине від меча, а бага-
тьох інших в заберуть у полон 
до Вавилона.

14 І сталося, що коли мій 
батько прочитав і побачив ба-
гато великого і дивовижного, 
він заволав, звертаючись до 
Господа, а саме: Величні і ди-
вовижні діяння Твої, о Гос-
поди Боже Всемогутній! Твій 
престол високо на небесах, і 
Твоя влада, і Твоя благодать, і 

 4 в 1 Хр. 9:3.
  г 2 Цар. 17:13–15;  

2 Хр. 36:15–16;  
Єр. 7:25–26.  
пп Пророк.

  д Єр. 26:18; 2 Неф. 1:4;  
Гел. 8:20.

 5 а пп Легій, батько 
Нефіїв.

  б Як. 5:16.
 6 а Вих. 13:21;  

Гел. 5:24, 43;  

УЗ 29:12;  
ДС—Іст. 1:16.

 7 а Дан. 10:8;  
1 Неф. 17:47;  
Мойс. 1:9–10;  
ДС—Іст. 1:20.

 8 а 1 Неф. 5:4.  
пп Видіння.

  б Єз. 1:1; Дії 7:55–56;  
1 Неф. 11:14;  
Гел. 5:45–49;  
УЗ 137:1.

 9 а ДС—Іст. 1:16–17.
 10 а пп Апостол.
 11 а Єз. 2:9.
 12 а УЗ 6:15.
 13 а 2 Цар. 24:18–20;  

2 Хр. 36:14.
  б 2 Цар. 23:27; 24:2;  

Єр. 13:13–14;  
2 Неф. 1:4.

  в 2 Цар. 20:17–18;  
2 Неф. 25:10;  
Ом. 1:15.



3 1 НЕФІЙ 1:15–20

милість Твоя огортає всіх жи-
телів землі; і через те, що Ти 
милостивий, Ти не полишиш 
загинути тих, хто а прийде до 
Тебе!

15 І такими словами мій 
батько прославляв Бога свого; 
бо раділа душа його, і все 
серце його було сповнене че-
рез те, що він побачив, а саме 
через те, що відкрив йому 
Гос подь.

16 І нині я, Нефій, не на-
воджу всього того, що напи-
сав мій батько, бо він описав 
багато того, що побачив у ви-
діннях і снах; і також він на-
писав багато про те, що він 
а пророкував і розповідав 
своїм дітям, але я наводити 
повністю того не буду.

17 Але я докладно опишу 
те, що зробив я упродовж 
днів своїх. Бачите, на пласти-
нах, що їх зробив я власно-
ручно, я а скорочую б літопис 
мого батька; а скоротивши 
літопис мого батька, я до-
кладно опишу своє власне 
життя.

18 Отже, я хочу, щоб ви 
знали, що після того як Гос-
подь відкрив так багато ди-
вовижного моєму батькові 
Легію, зокрема про а зни-
щення Єрусалима, тоді він 
пішов до людей і почав б про-
рокувати і оповідати їм про 
те, що він побачив і почув.

19 І сталося, що Юдеї а на-
сміхалися з нього через те, 
про що він свідчив проти 
них; бо він дійсно свідчив 
про їхні злочестивість і мер-
зоти; і він свідчив, що те, що 
він побачив і почув, а також 
те, що він прочитав у книзі, 
ясно вказувало на прихід 
б Месії і також на викуплення 
світу.

20 І коли Юдеї почули це, 
вони обурились на нього; так 
само, як і на прадавніх про-
років, яких вони а виганяли, і 
каменували, і вбивали; і вони 
також намагалися позбавити 
його життя. Але, дивіться, я, 
Нефій, покажу вам, що ла-
гідні б милості Господа огор-
тають усіх, кого Він обрав, 
через їхню віру, щоб зробити 
їх сильними і навіть надати 
їм рятівну силу.

РОЗДІЛ 2
Легій разом із своєю сімʼєю іде 
в пустиню поблизу Червоного 
моря—Вони залишають своє 
майно—Легій приносить жер
тву Господу і навчає своїх си
нів виконувати заповіді—Ламан 
і Лемуїл ремствують на свого 
батька—Нефій є послушним і 
молиться з вірою; Господь звер
тається до нього, і він обра
ний керувати своїми братами. 
Близько 600 р. до р.х.

 14 а Ал. 5:33–36;  
3 Неф. 9:14.

 16 а 1 Неф. 7:1.
 17 а 1 Неф. 9:2–5.
  б 1 Неф. 6:1–3; 19:1–6;  

2 Неф. 5:29–33;  
УЗ 10:38–46.

 18 а 2 Неф. 25:9–10;  
УЗ 5:20.

  б пп Пророцтво, 
Пророкувати.

 19 а 2 Хр. 36:15–16;  
Єр. 25:4;  
1 Неф. 2:13; 7:14.

  б пп Месія.
 20 а Гел. 13:24–26.
  б Ал. 34:38;  

УЗ 46:15.  
пп Милостивий, 
Милість.
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Ось бачите, сталося так, що 
Господь розмовляв з моїм 
батьком, так, а саме у сно-
видінні, і сказав йому: Бла-
гословен будеш ти, Легію, 
через те, що ти зробив; і че-
рез те, що ти був вірний і 
оповістив цей народ про те, 
що Я наказав тобі, дивись, 
вони намагаються а позба-
вити тебе життя.

2 І сталося, що Господь а на-
казав моєму батькові, а саме 
у б сновидінні, в забрати свою 
сімʼю і піти у пустиню.

3 І сталося, що він був а по-
слушним слову Господа, 
отже, він зробив так, як нака-
зав йому Господь.

4 І сталося, що він пішов у 
пустиню. І він залишив свій 
дім, і землю свого успадку-
вання, і своє золото, і своє 
срібло, і свої коштовності, і 
нічого не взяв з собою, крім 
своєї сімʼї, і харчів, і наметів, 
і а пішов у пустиню.

5 І він спустився в межі по-
близу берега а Червоного 
моря; і йшов він пустинними 
межами неподалік Червоного 
моря; і йшов він пустинею зі 
своєю сімʼєю, що складалася 
з моєї матері, Сарії, і моїх 
старших братів, якими були 
б Ламан, Лемуїл і Сам.

6 І сталося, що після того як 

він пройшов три дні у пус-
тині, він поставив намет у 
а долині на березі ріки води.

7 І сталося, що він спорудив 
а жертовник з б каменів, і при-
ніс жертву Господу, і в дяку-
вав Господу Богу нашому.

8 І сталося, що він дав назву 
цій річці, що впадала в Чер-
воне море, Ламан; а долина ж 
була у межах гирла ріки.

9 І коли мій батько побачив, 
що води цієї ріки вливаються 
у джерело Червоного моря, 
він звернувся до Ламана, ка-
жучи: О якби ти був, як ця 
ріка, невпинно наближаю-
чись до джерела усієї правед-
ності!

10 І він також звернувся до 
Лемуїла: О якби ти був, як ця 
долина, твердим і стійким, і 
непохитним у виконанні за-
повідей Господа!

11 Тож казав він це через 
твердошиїсть Ламана і Ле-
муїла; бо, ось, вони багато в 
чому а ремствували на свого 
б батька, тому що він був лю-
диною, яка мала в видіння, і 
також тому, що він вивів їх 
із землі Єрусалимської, щоб 
залишити землю їхнього 
успадкування, і їхнє золото, і 
їхнє срібло, і їхні коштовно-
сті, аби загинути у пустині. 
І зробив він це, казали вони, 

2 1 а 1 Неф. 7:14.
 2 а 1 Неф. 5:8; 17:44.
  б пп Сон.
  в Бут. 12:1;  

2 Неф. 10:20;  
Етер 1:42;  
Авр. 2:3.

 3 а пп Послушний, 
Послушність, 

Слухатися.
 4 а 1 Неф. 10:4; 19:8.
 5 а 1 Неф. 16:14;  

УЗ 17:1.
  б пп Ламан.
 6 а 1 Неф. 9:1.
 7 а Бут. 12:7–8;  

Вих. 24:4;  
Авр. 2:17.

  б Вих. 20:25;  
Повтор. 27:5–6.

  в пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 11 а 1 Неф. 17:17.  
пп Ремствувати.

  б Пр. 20:20.
  в 1 Неф. 5:2–4.
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через безглузді вигадки свого 
серця.

12 І таким чином, Ламан і 
Лемуїл, найстарші, ремству-
вали на свого батька. А рем-
ствували вони тому, що не 
а розуміли діянь Того Бога, 
Який створив їх.

13 Не вірили вони також, 
що Єрусалим, це велике мі-
сто, може бути а зруйновано, 
як провіщали пророки. І вони 
уподібнювалися до Юдеїв з 
Єрусалима, які намагалися 
позбавити життя мого батька.

14 І сталося, що мій батько 
промовляв до них у долині 
Лемуїл, з такою а силою, спов-
нений Духом, що вони б за-
тремтіли перед ним усім 
своїм тілом. І він так вразив 
їх, що вони не наважувалися 
заперечувати йому; отже, 
вони робили те, що він нака-
зував їм.

15 І мій батько жив у наметі.
16 І сталося, що я, Нефій, 

будучи ще дуже молодим, 
але міцної статури, а також 
маючи велике бажання пі-
знати а таємниці Бога, отже 
я волав до Господа; і ось Він 
б вплинув на мене, і в помʼяк-
шив моє серце, так що я г по-
вірив усім словам, сказаним 
моїм д батьком; тому я не 

чинив йому опір, подібно до 
моїх братів.

17 І я звернувся до Сама і 
розповів йому все те, що Гос-
подь відкрив мені Своїм Ду-
хом Святим. І сталося так, що 
він повірив моїм словам.

18 Але, ось Ламан і Лемуїл 
не прислухалися до моїх слів; 
і, а горюючи через закамʼяні-
лість їхніх сердець, я щиро 
молився Господу за них.

19 І сталося, що Господь 
звернувся до мене, говорячи: 
Благословен ти, Нефій, через 
а віру твою, бо зі смиренні-
стю у серці ти старанно шу-
кав Мене.

20 І якщо ви будете дотри-
муватися Моїх заповідей, ви 
будете а процвітати і будете 
приведені до б землі обіцяної; 
так, саме до тієї землі, яку Я 
приготував для вас; так, до 
землі, найкращої з усіх інших 
земель.

21 А якщо твої брати пов-
стануть проти тебе, вони 
будуть а відсічені від присут-
ності Господа.

22 А якщо ти будеш дотри-
муватися Моїх заповідей, ти 
будеш поставлений а прави-
телем і вчителем над своїми 
братами.

23 Бо, дивись, того дня, коли 

 12 а Мойс. 4:6.
 13 а Єр. 13:14;  

1 Неф. 1:13.
 14 а пп Сила.
  б 1 Неф. 17:45.
 16 а пп Таємниці Божі.
  б Пс. 8:5;  

Ал. 17:10;  
УЗ 5:16.  
пп Одкровення.

  в 1 Цар. 18:37;  
Ал. 5:7.

  г 1 Неф. 11:5.
  д пп Батько, смертний;  

Пророк.
 18 а Ал. 31:24;  

3 Неф. 7:16.
 19 а 1 Неф. 7:12; 15:11.
 20 а Єг. 1:7;  

1 Неф. 4:14;  

Мос. 1:7.
  б Повтор. 33:13–16;  

1 Неф. 5:5; 7:13;  
Мойс. 7:17–18.  
пп Обіцяна земля.

 21 а 2 Неф. 5:20–24;  
Ал. 9:13–15; 38:1.

 22 а Бут. 37:8–11;  
1 Неф. 3:29.
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вони повстануть проти Мене, 
Я а прокляну їх тяжким про-
кляттям, і не будуть вони 
мати влади над твоїм сіме-
нем, якщо ті також не повста-
нуть проти Мене.

24 І якщо буде так, що вони 
повстануть проти Мене, то 
стануть вони а бичем для сі-
мені твого, б спонукаючи їх 
памʼятати.

РОЗДІЛ 3
Сини Легія повертаються в 
Єрусалим за пластинами з ла
туні—Лаван відмовляється 
віддати пластини—Нефій бла
гає і переконує своїх братів—
Лаван привласнює їхнє майно і 
намагається вбити їх—Ламан 
і Лемуїл бʼють Нефія і Сама, і 
ангел докоряє їм. Близько 600–
592 рр. до р.х.
І сталося, що я, Нефій, після 
розмови з Господом повер-
нувся до намету мого батька.

2 І сталося, що він звер-
нувся до мене, говорячи: Ось, 
снився мені а сон, в якому Гос-
подь наказав мені, щоб ти і 
твої брати повернулися до 
Єрусалима.

3 Бо ось, Лаван має літопис 
Юдеїв, а також а родовід моїх 
предків, і все це вигравіювано 
на пластинах з латуні.

4 Через те Господь наказав 

мені, щоб ти і твої брати 
пішли в дім Лавана, і здобули 
ці записи, і принесли їх сюди 
в пустиню.

5 І ось бачиш, твої брати 
ремствують, кажучи, що їм 
важко зробити те, що я вима-
гаю від них; але розумієш, то 
не я вимагаю це від них, то є 
наказ Господа.

6 Тому іди, мій сину, і ти бу-
деш благословен Господом, 
бо ти не а ремствував.

7 І сталося, що я, Нефій, ска-
зав моєму батькові: Я а піду 
і зроблю те, що Господь на-
казав, бо я знаю, що Господь 
не дає б заповідей дітям люд-
ським без того, щоб не в при-
готувати шлях для них, аби 
вони могли виконати те, що 
Він наказав їм.

8 І сталося, що почувши ці 
слова, мій батько дуже зра-
дів, бо він знав, що я був бла-
гословенний Господом.

9 І я, Нефій, і брати мої по-
прямували через пустиню, з 
нашими наметами, щоб ді-
статися землі Єрусалимської.

10 І сталося, що коли ми 
прийшли до землі Єрусалим-
ської, я і мої брати вчинили 
раду між собою.

11 І ми а кинули жереб—
кому з нас іти в дім Лавана. І 
сталося, що жереб випав Ла-
ману; і Ламан пішов у дім 

 23 а Повтор. 11:28;  
1 Неф. 12:22–23;  
УЗ 41:1.

 24 а Єг. 23:13;  
Суд. 2:22–23.

  б 2 Неф. 5:25.
3 2 а пп Сон.
 3 а 1 Неф. 5:14.

 6 а пп Підтримка 
церковних 
провідників.

 7 а 1 Сам. 17:32;  
1 Цар. 17:11–15.  
пп Віра;  
Послушний, 
Послушність, 

Слухатися.
  б пп Заповіді Божі.
  в Бут. 18:14;  

Фил. 4:13;  
1 Неф. 17:3, 50;  
УЗ 5:34.

 11 а Неем. 10:35;  
Дії 1:26.
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Лавана, і він розмовляв з ним, 
сидячи у нього вдома.

12 І він просив у Лавана лі-
тописи, що були вигравію-
вані на пластинах з латуні, 
які містили а родовід мого 
батька.

13 І ось, сталося, що Лаван 
розгнівався і вигнав його з 
дому; і він не захотів давати 
Ламану ці літописи. Тому він 
сказав йому: Ось, ти—грабіж-
ник, і я вбʼю тебе.

14 Але Ламан утік від нього 
і розповів нам про те, як по-
вівся з ним Лаван. І ми дуже 
засмутилися, і мої брати вже 
збиралися повернутися в пус-
тиню до свого батька.

15 Але ось я сказав їм: Як 
Господь живий і як ми живі, 
то не підемо ми до батька на-
шого в пустиню, доки не ви-
конаємо те, що наказав нам 
Господь.

16 А тому будьмо вірними у 
виконанні заповідей Господа; 
ходімо на землю, а успадко-
вану нашим батьком, бо зна-
єте, він залишив там золото 
і срібло, й інші багатства. І 
все це він зробив за б наказами 
Господа.

17 Бо він знав, що Єрусалим 
має бути а зруйновано через 
злочестивість людей.

18 Бо дійсно, вони а знех-
тували словами пророків. 
А тому, якби мій батько за-
лишився жити на цій землі 

після того як йому було б на-
казано втекти з цієї землі, то 
знайте, він би загинув. Тому 
було необхідно, щоб він втік з 
цієї землі.

19 І бачите, то є мудрість 
Бога, що ми повинні здобути 
ці а літописи, щоб мати змогу 
зберегти для наших дітей 
мову наших батьків;

20 А також, щоб ми могли 
а зберегти для них слова, які 
промовлялись устами всіх свя-
тих пророків і які були дані 
їм Духом і силою Бога від по-
чатку світу і аж до цього часу.

21 І сталося, що такою роз-
мовою мені вдалося переко-
нати моїх братів у тому, що 
вони повинні з вірою дотри-
муватися заповідей Бога.

22 І сталося, що ми пішли на 
землю нашого успадкування, 
і ми зібрали наше а золото, і 
наше срібло, і наші коштов-
ності.

23 І, зібравши все це, ми 
знову пішли до дому Лавана.

24 І сталося, що ми увійшли 
до Лавана і просили його від-
дати нам літописи, вигравію-
вані на а пластинах з латуні, а 
за це ми дамо йому наше зо-
лото, і наше срібло, і всі наші 
коштовності.

25 І сталося, що коли Ла-
ван побачив наше багатство, 
а було воно надзвичайно ве-
лике, він настільки палко а за-
жадав його, що вигнав нас 

 12 а 1 Неф. 3:3; 5:14.
 16 а 1 Неф. 2:4.
  б 1 Неф. 2:2; 4:34.
 17 а 2 Хр. 36:16–20;  

Єр. 39:1–9;  
1 Неф. 1:13.

 18 а пп Бунт.
  б 1 Неф. 16:8.
 19 а Ом. 1:17;  

Мос. 1:2–6.
 20 а пп Писання—

Необхідність 

збереження Писань.
 22 а 1 Неф. 2:4.
 24 а 1 Неф. 3:3.
 25 а пп Заздрити, 

Заздрість.
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геть і послав своїх слуг убити 
нас, аби здобути наше багат-
ство.

26 І сталося, що ми втекли 
від слуг Лавана і були зму-
шені покинути наше багат-
ство, і воно потрапило до рук 
Лавана.

27 І сталося, що ми втекли 
в пустиню, і слуги Лавана не 
наздогнали нас, і ми схова-
лися в ущелині скелі.

28 І сталося, що Ламан роз-
гнівався на мене, а також 
на мого батька; і Лемуїл та-
кож, бо він прислухався до 
слів Ламана. Через те Ламан 
і Лемуїл говорили багато а об-
разливих слів нам, своїм мо-
лодшим братам, і навіть били 
нас палицею.

29 І сталося, що коли вони 
били нас палицею, раптово 
явився а ангел Господній і 
став перед ними, і звернувся 
до них, кажучи: Чому ви 
бʼєте палицею свого молод-
шого брата? Хіба не знаєте 
ви, що Господь обрав його 
б правителем над вами, і все 
це через ваші беззаконня? 
Тож слухайте, ви знову пі-
дете у Єрусалим, і Господь 
віддасть Лавана до ваших 
рук.

30 І, сказавши нам це, а ангел 
залишив нас.

31 А після того як ангел за-
лишив нас, Ламан і Лемуїл 
знову почали а ремствувати, 

кажучи: Як це може бути, 
щоб Господь віддав Лавана до 
наших рук? Дивіться, він мо-
гутня людина, і він може ко-
мандувати над пʼятдесятьма, 
так, він навіть може вбити 
пʼятдесятьох; то чому ж не 
може й нас?

РОЗДІЛ 4
Нефій вбиває Лавана за наказом 
Господа і потім хитрістю здо
буває пластини з латуні—Зо
рам вирішує приєднатися до 
сімʼї Легія в пустині. Близько 
600–592 рр. до р.х.
І сталося, що я звернувся до 
братів своїх, кажучи: Ходімо 
знову до Єрусалима і будьмо 
а вірними у виконанні нака-
зів Господа; бо, ось Він мо-
гутніший за всіх на світі, то 
чому ж Він не може бути 
б могутнішим за Лавана і його 
 пʼятдесятьох людей, так, 
або навіть від його десятків 
 тисяч?

2 Отже, повернімося; будьмо 
а сильними, як б Мойсей; бо він 
дійсно повелів водам в Черво-
ного моря, і ті розступилися, 
і наші батьки пройшли з по-
лону сушею, а військо фара-
онове, яке йшло слідом, було 
потоплене у водах Червоного 
моря.

3 Ось бачите, ви знаєте, що 
це є правда; і ви також зна-
єте, що а ангел говорив до вас; 

 28 а 1 Неф. 17:17–18.
 29 а 1 Неф. 4:3; 7:10.  

пп Ангели.
  б 1 Неф. 2:22.
 30 а 1 Неф. 16:38.

 31 а пп Ремствувати.
4 1 а пп Віра;  

Мужність, Мужній.
  б 1 Неф. 7:11–12.
 2 а Повтор. 11:8.

  б пп Мойсей.
  в Вих. 14:21;  

1 Неф. 17:26;  
Мос. 7:19.

 3 а 1 Неф. 3:29–31; 7:10.
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то як же ви можете сумніва-
тися? Ходімо, Господь може 
врятувати нас, так само, як і 
наших батьків, і знищити Ла-
вана, так само, як Єгиптян.

4 Після того як я сказав ці 
слова, вони ще були розгні-
вані і все ще продовжували 
ремствувати; однак вони 
пішли за мною, аж поки ми 
не прийшли під стіни Єруса-
лима.

5 І це було вночі; і я приму-
сив їх сховатися за стінами. А 
після того як вони сховалися, 
я, Нефій, крадькома ввійшов 
у місто і попрямував до дому 
Лавана.

6 І а вів мене Дух Божий, бо 
не б знав я наперед, що маю 
робити.

7 Однак я йшов уперед, і 
коли я підійшов ближче до 
дому Лавана, я побачив чоло-
віка, і він упав на землю переді 
мною, бо був пʼяний від вина.

8 І коли я підійшов до нього, 
то побачив, що це був Лаван.

9 І я побачив його а меч; і я 
витяг його з піхов; і рукоять 
його була з чистого золота, і 
надзвичайно тонкої роботи, і 
я побачив, що лезо його було 
зі сталі найвищого ґатунку.

10 І сталося, що Дух Божий 
а примушував мене вбити Ла-
вана; але я сказав у своєму 
серці: Ніколи не проливав я 

крові людської. І я відступив і 
не хотів убивати його.

11 І Дух знову сказав мені: 
Бачиш, а Господь віддав його 
у руки твої. Дійсно, і я та-
кож знав, що він хотів позба-
вити мене життя; так, і він не 
виконував заповіді Господа; а 
ще він б забрав наше майно.

12 І сталося, що Дух знову 
сказав мені: Вбий його, бо Гос-
подь віддав його у твої руки;

13 Знай, Господь а убиває 
б злочестивих, щоб здійснити 
Свої праведні наміри. в Краще 
нехай одна людина загине, 
ніж народ виродиться і за-
гине у зневірі.

14 І ось, коли я, Нефій, почув 
ці слова, я згадав слова Гос-
пода, які Він сказав у пустині, 
звертаючись до мене: а Якщо 
твоє сімʼя виконуватиме Мої 
б заповіді, вони будуть в процві-
тати на г землі обіцяній.

15 Так, і я ще подумав, що 
вони не зможуть виконувати 
заповіді Господа згідно з за-
коном Мойсея, якщо вони не 
матимуть цього закону.

16 І я також знав, що цей 
а закон вигравіюваний на пла-
стинах з латуні.

17 І знову-таки, я знав, що 
Господь віддав Лавана у мої 
руки для того, щоб я зміг 
одержати ці літописи згідно з 
Його наказами.

 6 а пп Натхнення, 
Надихати;  
Святий Дух.

  б Євр. 11:8.
 9 а 2 Неф. 5:14;  

УЗ 17:1.
 10 а Ал. 14:11.
 11 а 1 Сам. 17:41–49.

  б 1 Неф. 3:26.
 13 а 1 Неф. 17:33–38;  

УЗ 98:31–32.
  б пп Злочестиві, 

Злочестивість.
  в Ал. 30:47.
 14 а Ом. 1:6;  

Мос. 2:22;  

Етер 2:7–12.
  б пп Заповіді Божі.
  в 1 Неф. 2:20.
  г 1 Неф. 17:13–14;  

Кн. Як. 2:12.
 16 а пп Закон Мойсеїв.
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18 Тому я послухався голосу 
Духа, і взяв Лавана за волосся 
на голові, і я відсік йому го-
лову його ж власним а мечем.

19 І після того як я відсік 
йому голову його ж власним 
мечем, я взяв одежу Лавана і 
надів на себе; так, кожну річ; 
і я оперезав його зброєю свої 
стегна.

20 І після того як я зробив 
це, я пішов до скарбниці Ла-
вана. І коли я йшов до скарб-
ниці Лавана, то я побачив 
а слугу Лавана, який мав 
ключі від скарбниці. І я нака-
зав йому голосом Лавана піти 
зі мною до скарбниці.

21 І він подумав, що я його 
хазяїн, Лаван, бо він побачив 
одяг і також меч, що був на 
моїх стегнах.

22 І він говорив зі мною про 
старійшин юдейських, бо він 
знав, що його хазяїн, Лаван, 
був цієї ночі серед них.

23 А я розмовляв з ним так, 
нібито я був Лаван.

24 І я також сказав йому, 
що я маю віднести ті записи, 
що на а пластинах з латуні, до 
моїх старших братів, які були 
поза стінами.

25 І я також наказав йому 
іти за мною.

26 І він, вважаючи, що я 
кажу про братів з церкви і 
що я дійсно той самий Ла-
ван, якого я вбив, пішов за 
мною.

27 І він ще тривалий час го-
ворив мені про старійшин 

юдейських, поки я йшов до 
своїх братів, які чекали за сті-
нами.

28 І сталося, що коли Ламан 
побачив мене, то він надзви-
чайно злякався, і Лемуїл, і 
Сам також. І вони втекли від 
мене; бо вони вважали, що то 
був Лаван і що він убив мене і 
має намір позбавити їх життя 
також.

29 І сталося, що я покликав 
їх, і вони почули мене; тому 
вони перестали тікати від 
мене.

30 І сталося, що слуга Ла-
вана, побачивши моїх бра-
тів, затремтів, і вже збирався 
втекти від мене і повернутися 
в місто Єрусалим.

31 І тоді я, Нефій, будучи 
людиною міцної статури, і 
також наділений Господом 
великою а силою, отже я схо-
пив слугу Лавана і тримав 
його, щоб він не міг втекти.

32 І сталося, я сказав йому, 
що якщо він прислухається 
до моїх слів, то, як Господь 
живий і як я живий, отже, 
якщо він прислухається до 
наших слів, ми збережемо 
йому життя.

33 І я сказав йому, а саме під 
а присягою, що йому не треба 
боятися; що він буде вільною 
людиною, так само, як і ми, 
якщо піде з нами у пустиню.

34 І я також сказав йому: 
Воістину Господь а наказав 
нам зробити все це; то хіба не 
повинні ми старанно викону-

 18 а 1 Сам. 17:51.
 20 а 2 Неф. 1:30.
 24 а 1 Неф. 3:12, 

19–24; 5:10–22.
 31 а Мос. 9:17;  

Ал. 56:56.

 33 а пп Клятва.
 34 а 1 Неф. 2:2; 3:16.
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вати накази Господа? Тому, 
якщо ти підеш у пустиню 
до мого батька, то буде тобі 
місце серед нас.

35 І сталося, що а Зорам по-
сміливішав від тих слів, що я 
сказав. А Зорам—то було імʼя 
слуги; і він обіцяв, що піде в 
пустиню до нашого батька. 
Так, і він також присягнув 
нам, що з цього часу і надалі 
він буде жити з нами.

36 І хотіли ми залишити 
його з нами для того, щоб 
Юдеї не дізналися про нашу 
втечу у пустиню і, пересліду-
ючи, не знищили б нас.

37 І сталося, що коли Зорам 
а присягнув нам, наші побою-
вання щодо нього зникли.

38 І сталося, що взяли ми 
пластини з латуні і слугу Ла-
вана та й пішли в пустиню, 
прямуючи до намету нашого 
батька.

РОЗДІЛ 5
Сарія висловлює невдоволення 
Легію—Обоє раді поверненню 
їхніх синів—Вони приносять 
жертви—Пластини з латуні 
містять писання Мойсея і про
років—З пластин стає відомо, 
що Легій є нащадком Йосипа—
Легій провіщає щодо свого сімені 
і збереження пластин. Близько 
600–592 рр. до р.х.
І сталося, що коли ми при-
йшли в пустиню до нашого 

батька, то знайте, що він 
сповнився радості, і мати 
моя, а Сарія, також була над-
звичайно рада, тому що вона 
вже дійсно оплакувала нас.

2 Бо вона думала, що ми 
загинули в пустині; і вона 
ще висловлювала невдово-
лення моєму батькові, нази-
ваючи його людиною, яка 
має видіння, кажучи: Бачиш, 
ти вивів нас із землі нашого 
успадкування, і моїх синів 
уже немає, і ми загинемо в 
пустині.

3 І такими словами моя 
мати докоряла моєму батьку.

4 І сталося, що мій батько, 
відповідаючи їй, сказав: Я 
знаю, що я людина, яка має 
а видіння; але якби мені не 
явилося б видіння про діяння 
Бога, то не пізнав би я бла-
годаті Бога, і залишився б у 
Єрусалимі, і загинув би зі 
своїми братами.

5 Але дивись, я отримав 
а землю обіцяну, і все це ра-
дує мене; так, і я б знаю, що 
Господь врятує моїх синів від 
рук Лавана і приведе їх знову 
до нас у пустиню.

6 І ось такими словами мій 
батько, Легій, заспокоював 
мою матір, Сарію, щодо нас 
тоді, коли ми мандрували 
пус тинею до землі Єрусалим-
ської за літописами Юдеїв.

7 І коли ми повернулися до 
намету мого батька, то вони 

 35 а 1 Неф. 16:7;  
2 Неф. 5:5–6.  
пп Зорам, Зорамійці.

 37 а Єг. 9:1–21;  
Еккл. 5:3.  

пп Клятва.
5 1 а пп Сарія.
 4 а 1 Неф. 2:11.
  б 1 Неф. 1:8–13.  

пп Видіння.

 5 а 1 Неф. 2:20;  
18:8, 22–23.  
пп Обіцяна земля.

  б пп Віра.
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сповнилися радості, і моя 
мати втішилася.

8 І вона промовила, зверта-
ючись до нас: Тепер я знаю 
напевне, що Господь а нака-
зав моєму чоловіку рятува-
тися втечею у пустині; так, 
і я також знаю напевне, що 
Господь захистив моїх си-
нів, і визволив їх з рук Ла-
вана, і дав їм силу, щоб вони 
мали змогу б виконати те, що 
Господь наказав їм. І ось та-
кими словами говорила вона.

9 І сталося, що вони зра-
діли надзвичайно, і принесли 
а жертву і всеспалення в імʼя 
Господа; і вони б дякували 
Богу Ізраїля.

10 І після того як вони 
склали дяку Богу Ізраїля, мій 
батько, Легій, взяв записи, 
вигравіювані на а пластинах 
з латуні, і він продивився їх 
уважно від самого початку.

11 І він помітив, що вони 
вміщують пʼять а книг Мойсе-
євих, які подають розповідь 
про сотворіння світу, а та-
кож Адама і Єви, які були на-
шими першими батьками;

12 А також а літопис Юдеїв 
від самого початку і до царю-
вання Седекії, царя Юдеї;

13 А ще пророцтва святих 

пророків, від самого початку 
і до царювання а Седекії; а 
також багато пророцтв, які 
промовлялися з вуст б Єремії.

14 І сталося, що мій батько, 
Легій, знайшов на а пластинах 
з латуні також родовід своїх 
предків; отже, він дізнався, 
що він нащадок б Йосипа; так, 
саме того Йосипа, який був 
сином в Якова, і був г прода-
ний в Єгипет, і був д збере-
жений рукою Господа, щоб 
він міг зберегти свого батька, 
Якова, і всіх його домочадців 
від голодної смерті.

15 І вони також були а виве-
дені з рабства і з землі Єги-
петської Тим Самим Богом, 
Який зберіг їх.

16 І таким чином мій 
батько, Легій, знайшов родо-
від своїх предків. І Лаван та-
кож був нащадком а Йосипа, 
тому він і його батьки збе-
регли ці літописи.

17 І тепер, коли мій батько 
побачив усе це, він сповнився 
Духом і почав пророкувати 
про своє сімʼя—

18 Що ці пластини з латуні 
поширяться серед усіх наро-
дів, колін, язиків і людей, які 
будуть з його сімені.

19 Тому він сказав, що ці 

 8 а 1 Неф. 2:2.
  б 1 Неф. 3:7.
 9 а Мос. 2:3;  

3 Неф. 9:19–20.  
пп Закон Мойсеїв.

  б пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 10 а 1 Неф. 4:24, 38;  
13:23.  
пп Латунні пластини.

 11 а 1 Неф. 19:23.  
пп Пʼятикнижжя.

 12 а 1 Хр. 9:1.  
пп Писання.

 13 а 2 Цар. 24:18;  
Єр. 37:1.

  б Ездра 1:1;  
Єр. 36:17–32;  
1 Неф. 7:14;  
Гел. 8:20.

 14 а 1 Неф. 3:3, 12.  
пп Латунні  
пластини.

  б 2 Неф. 3:4;  

Ал. 10:3.  
пп Йосип, син 
Яковів.

  в пп Яків, син Ісаків.
  г Бут. 37:29–36.
  д Бут. 45:4–5.
 15 а Вих. 13:17–18;  

Ам. 3:1–2;  
1 Неф. 17:23–31;  
УЗ 103:16–18; 136:22.

 16 а 1 Неф. 6:2.
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пластини з латуні а ніколи 
не загинуть; і також ніколи 
більше вони не потьмяніють 
від часу. І він багато проро-
кував щодо свого сімені.

20 І сталося, що саме так я і 
мій батько виконали всі на-
кази, які Господь дав нам.

21 І ми отримали літописи, 
як Господь наказав нам, і, 
вивчивши їх, переконалися, 
що вони корисні; так, а точ-
ніше, великої а цінності для 
нас, бо ми зможемо б зберегти 
заповіді Господа для наших  
дітей.

22 Саме в цьому була ве-
лика мудрість Господа, що 
ми повинні були носити їх з 
собою, поки ми мандруємо 
пустинею, йдучи до землі 
обіцяної.

РОЗДІЛ 6
Нефій пише про діяння Бога—
Нефій хоче переконати людей 
прийти до Бога, Якому вкло
нявся Авраам, і бути спасен
ними. Близько 600–592  рр. до 
р.х.
І тепер я, Нефій, не подаю 
родовід моїх предків у а цій 
частині моїх літописів; і на-
далі я ніколи також не буду 
подавати його на б пласти-
нах, на яких я пишу зараз; бо 
він є в записах, які робив мій 
в батько; тому я не пишу про 
те в цих записах.

2 Бо досить сказати, що ми є 
нащадки а Йосипа.

3 І це не має значення для 
мене, що я не подаю все так 
докладно про свого батька, 
бо не можливо всього запи-
сати на а цих пластинах, а 
мені потрібно місце, щоб я 
міг написати про діяння Бога.

4 Бо єдине моє бажання—
а переконати людей б прийти 
до Бога Авраама, і до Бога 
Ісака, і до Бога Якова і бути 
спасенними.

5 Тому я не буду писати 
те, що а приємне світові, але 
тільки те, що приємне Богові 
і тим, хто не від світу.

6 Тому я дам заповідь моєму 
сімені не заповнювати ці пла-
стини тим, що не має цінно-
сті для дітей людських.

РОЗДІЛ 7
Сини Легія повертаються 
до Єрусалима і запрошу
ють Ізмаїла і його домочад
ців приєднатися до них у їхній 
мандрівці—Ламан та інші чи
нять опір—Нефій благає своїх 
братів мати віру в Господа—
Вони звʼязують його вірьовками 
і планують його знищити—Він 
визволяється силою віри—Його 
брати благають прощення—
Легій і його супутники при
носять жертву і всеспалення. 
Близько 600–592 рр. до р.х.
І тепер я хочу, щоб ви знали, 

 19 а Ал. 37:4–5.
 21 а пп Писання—

Цінність Писань.
  б 2 Неф. 25:26.
6 1 а 2 Неф. 4:14–15.
  б 1 Неф. 9:2.

  в 1 Неф. 1:16–17; 19:1–6.
 2 а 1 Неф. 5:14–16.
 3 а Кн. Як. 7:27;  

Яр. 1:2, 14;  
Ом. 1:30.

 4 а Іван 20:30–31.  

Див. титульну 
сторінку Книги 
Мормона.

  б 2 Неф. 9:41, 45, 51.
 5 а 1 Сол. 2:4;  

Сл. Морм. 1:4.
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що після того як мій батько, 
Легій, скінчив а пророкування 
стосовно свого сімені, сталося 
так, що Господь знову звер-
нувся до нього, кажучи, що 
недобре Легію брати в пус-
тиню тільки свою сімʼю; але 
його синам слід взяти б до-
чок за в дружин для того, 
щоб вони мали змогу зрос-
тити сі́мʼя Господеві на землі  
обіцяній.

2 І сталося, що Господь а на-
казав йому, щоб я, Нефій, і 
мої брати знову поверну-
лися до землі Єрусалимської, 
і привели Ізмаїла і його сімʼю 
у пустиню.

3 І сталося, що я, Нефій, 
а знову пішов з братами через 
пустиню у Єрусалим.

4 І сталося, що ми прийшли 
в дім Ізмаїла, і ми здобули 
прихильність в очах Ізмаїла, 
так що ми передали йому 
слова Господа.

5 І сталося, що Господь по-
мʼякшив серце Ізмаїла, а та-
кож і його домочадців так, 
що вони помандрували з 
нами у пустиню, до намету 
мого батька.

6 І сталося, що коли ми 
йшли через пустиню, то 
знайте, що Ламан і Лемуїл, і 
дві дочки Ізмаїла, і двоє а си-
нів Ізмаїла зі своїми сімʼями 
збунтувалися проти нас; а 
саме, проти мене, Нефія, і 

Сама, і їхнього батька, Ізма-
їла, і його дружини, і трьох 
інших його дочок.

7 І сталося в цьому бунті, що 
вони прагнули повернутися 
до землі Єрусалимської.

8 І ось я, Нефій, був дуже 
а засмучений через закамʼя-
нілість їхніх сердець, отже 
я звернувся до них, кажучи, 
так, саме Ламану і Лемуїлу: 
Ось, ви—мої старші брати, 
але чому ваші серця такі за-
камʼянілі, а ваш розум такий 
сліпий, що вам потрібно, аби 
я, ваш молодший брат, умов-
ляв вас, та ще й подавав вам 
приклад?

9 Чому не послухалися ви 
слова Господа?

10 Чому а забули ви, що ба-
чили ангела Господнього?

11 Так, і чому забули ви, які 
великі справи Господь зро-
бив для нас, а визволивши нас 
з рук Лавана, а також давши 
нам літописи?

12 Так, і чому забули ви, що 
Господь по волі Своїй може 
а все зробити для дітей люд-
ських, якщо вони виявляти-
муть б віру в Нього? Отже, 
будьмо і ми вірні Йому.

13 І якщо ми будемо вірні 
Йому, то одержимо а землю 
обіцяну; і ви дізнаєтесь у 
майбутньому, що слово Гос-
пода про б знищення Єру-
салима здійсниться; бо все,  

7 1 а 1 Неф. 5:17–19.
  б 1 Неф. 16:7.
  в пп Шлюб, 

Одружуватися.
 2 а 1 Неф. 16:7–8.
 3 а 1 Неф. 3:2–3.
 6 а 2 Неф. 4:10.

 8 а Ал. 31:2;  
Мойс. 7:41.

 10 а Повтор. 4:9;  
1 Неф. 3:29; 4:3.

 11 а 1 Неф. 4.
 12 а 1 Неф. 17:50;  

Ал. 26:12.

  б 1 Неф. 3:7; 15:11.
 13 а 1 Неф. 2:20.  

пп Обіцяна земля.
  б 2 Цар. 25:1–21;  

2 Неф. 6:8; 25:10;  
Ом. 1:15;  
Гел. 8:20–21.
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що Господь сказав про зни-
щення Єрусалима, має здійс-
нитися.

14 Бо, розумієте, Дух Гос-
пода скоро припинить бо-
ротися разом з ними; бо 
бачите, вони а відмовилися 
слухати пророків, і б Єремію 
кинули вони до вʼязниці. І 
вони так намагалися позба-
вити в життя мого батька, що 
він був змушений залишити 
цю землю.

15 Ось тепер я кажу вам, 
якщо ви повернетесь у Єру-
салим, ви також загинете ра-
зом з ними. Отже, якщо це 
ваш вибір, повертайтеся на-
зад, але памʼятайте слова, які 
я вам кажу: якщо ви підете, 
ви також загинете; бо саме 
так Дух Господа спонукає 
мене казати.

16 І сталося, що коли я, Не-
фій, промовив ці слова до 
моїх братів, вони розгніва-
лися на мене. І сталося, що 
вони наклали руки на мене, 
бо знайте, що вони дуже роз-
лютились, і вони а звʼязали 
мене вірьовками, бо хотіли 
позбавити мене життя, щоб 
вони змогли залишити мене 
в пустині, щоб мене зжерли 
дикі звірі.

17 Але сталося, що я мо-
лився Господеві, кажучи: О 
Господи, заради моєї віри в 
Тебе, визволи Ти мене з рук 
моїх братів; а саме, дай мені 

силу, щоб я міг а розірвати 
пута, які звʼязують мене.

18 І сталося, що коли я про-
мовив ці слова, знайте, пута з 
моїх рук і ніг спали, і я стояв 
перед моїми братами, і я 
знову промовляв до них.

19 І сталося, що вони знову 
розгнівалися на мене, і на-
магалися накласти руки на 
мене; але ось, одна з а дочок 
Ізмаїла, так, а також її мати і 
один із синів Ізмаїла благали 
моїх братів так, що ті по-
мʼякшили свої серця; і вони 
перестали чинити спроби 
позбавити мене життя.

20 І сталося, що вони так за-
смутилися через свою зло-
честивість, що схилилися 
переді мною і благали мене 
простити їх за те, що вони 
вдіяли зі мною.

21 І сталося, що я щиро 
а простив їм усе, що вони вді-
яли, і наполягав, щоб вони 
молилися Господу Богові 
своєму, щоб Він простив їх. І 
сталося, що вони зробили це. 
І після того як вони помоли-
лися Господу, ми знову про-
довжили нашу мандрівку до 
намету нашого батька.

22 І сталося, що ми при-
йшли до намету нашого 
батька. І після того як я і 
мої брати, і всі з дому Ізма-
їла прийшли до намету мого 
батька, вони а подякували 
Гос поду Богові своєму; і вони 

 14 а Єз. 5:6;  
1 Неф. 1:18–20; 2:13.  
пп Бунт.

  б Єр. 37:15–21.
  в 1 Неф. 2:1.

 16 а 1 Неф. 18:11–15.
 17 а Ал. 14:26–28.
 19 а 1 Неф. 16:7.
 21 а пп Простити, 

Прощати.

 22 а пп Вдячні, 
Дякування,  
Подяка.
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принесли б жертву Йому і все-
спалення.

РОЗДІЛ 8
Легій бачить у видінні дерево 
життя—Він куштує його плід 
і бажає, щоб його сімʼя зробила 
те саме—Він бачить жезл із 
заліза, тісну і вузьку дорогу й 
імлу темряви, що огортає лю
дей—Сарія, Нефій і Сам куш
тують плід, а Ламан і Лемуїл 
відмовляються. Близько 600–
592 рр. до р.х.
І сталося, що ми зібрали всі-
ляке насіння всіх сортів, і всіх 
сортів зернових, і всіх сортів 
насіння плодових.

2 І сталося, що коли мій 
батько перебував у пустині, 
він звернувся до нас, кажучи: 
Знайте, а снився мені сон; або, 
іншими словами, я мав б ви-
діння.

3 І ось, через те, побачене, 
я можу радіти у Господі за 
а Нефія, а також за Сама; бо 
я маю підстави вважати, що 
вони, а також багато хто з їх-
нього сімені, будуть врято-
вані.

4 Але знайте, а Ламане і Ле-
муїле, я дуже боюся за вас; 
бо, знайте, здається мені, що 
я бачив уві сні темну і жах-
ливу пустиню.

5 І сталося, що я побачив 
чоловіка, одягненого у білі 

а шати; і він підійшов і став 
переді мною.

6 І сталося, що він говорив 
до мене і наказав мені йти за 
ним.

7 І сталося, що, пішовши за 
ним, я побачив, що знахо-
джуся на темній і жахливій 
спустошеній землі.

8 І мандруючи тривалий 
час у темряві, я почав мо-
литися Господеві, щоб Він 
а  помилував мене за бага-
тьма Своїми лагідними ми-
лостями.

9 І сталося, що, помолив-
шись Господу, я побачив ве-
лике і просторе а поле.

10 І сталося, що я побачив 
а дерево, б плід якого був жада-
ний і міг зробити будь-кого 
щасливим.

11 І сталося, що я підійшов і 
скуштував цей а плід; і я зро-
зумів, що він солодший за все, 
що я коли-небудь куштував. 
Так, і я побачив, що плід цей 
б біліший за все біле, що я ко-
ли-небудь бачив.

12 І коли я скуштував цей 
плід, моя душа сповнилася 
надзвичайно великою а раді-
стю; отже, я б захотів, щоб моя 
сімʼя теж скуштувала його; бо 
я знав, що він є в бажаніший 
за всі інші плоди.

13 І коли я подивився нав-
коло себе, щоб, можливо, 
знайти свою сімʼю теж, я по-

 22 б 1 Неф. 5:9.
8 2 а пп Одкровення;  

Сон.
  б 1 Неф. 10:17.  

пп Видіння.
 3 а 1 Неф. 8:14–18.
 4 а 1 Неф. 8:35–36.

 5 а ДС—Іст. 1:30–32.
 8 а пп Милостивий, 

Милість.
 9 а Мт. 13:38.
 10 а Бут. 2:9;  

Об. 2:7; 22:2;  
1 Неф. 11:4, 8–25.  

пп Дерево життя.
  б Ал. 32:41–43.
 11 а Ал. 5:34.
  б 1 Неф. 11:8.
 12 а пп Радість.
  б Ал. 36:24.
  в 1 Неф. 15:36.
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бачив а ріку води; і вона текла, 
і була поруч з цим деревом, з 
якого я куштував плід.

14 І я подивився, щоб зро-
зуміти, звідки вона витікає; і 
я побачив неподалік її витік; 
і біля того витоку я побачив 
вашу матір, Сарію, і Сама, 
і Нефія; і вони стояли, не-
мовби не знали, куди їм іти.

15 І сталося, що я поманив 
їх; і я також сказав їм гучним 
голосом, щоб вони підійшли 
до мене і скуштували цей 
плід, який був бажаніший за 
всі інші плоди.

16 І сталося, що вони пі-
дійшли до мене і теж скушту-
вали цей плід.

17 І сталося, що я хотів, щоб 
Ламан і Лемуїл теж підійшли 
і скуштували цей плід; отже, 
я звів очі свої до витоку ріки, 
щоб, може, побачити їх.

18 І сталося, що я побачив їх, 
але вони а відмовилися підійти 
до мене і скуштувати плід.

19 І я побачив а жезл із за-
ліза, і він простягався вздовж 
берега ріки і вів до дерева, 
біля якого я стояв.

20 І ще я побачив а тісну і 
вузь ку дорогу, яка пролягала 
вздовж того жезла з заліза, до 
самого дерева, біля якого я 
стояв; і він також вів повз ви-
тік того джерела до б поля, ве-
ликого і просторого, як світ.

21 І я побачив незліченні 

натовпи людей, багато хто з 
них проштовхувався наперед, 
щоб досягти а дороги, яка вела 
до дерева, де я стояв.

22 І сталося, що вони 
вийшли наперед і почали йти 
дорогою, яка вела до дерева.

23 І сталося так, що постала 
а імла темряви; так, саме над-
звичайно велика імла тем-
ряви, і тоді ті, хто почав іти 
цією дорогою, загубили її і, 
заблукавши, зникли.

24 І сталося, що я поба-
чив інших, які проштовхува-
лись, і вони вийшли наперед 
і ухопилися за кінець жезла 
з заліза; і вони пробиралися 
крізь імлу темряви, тримаю-
чися за жезл з заліза, доки не 
вийшли з неї і не скуштували 
а плід цього дерева.

25 І після того як вони ску-
штували плід цього дерева, 
вони почали озиратися дов-
кола, наче їм було а соромно.

26 І я також роззирнувся 
навкруги і побачив на про-
тилежному березі ріки води 
а велику і простору будівлю; і 
вона стояла мовби у повітрі, 
високо над землею.

27 І було в ній повно людей, 
старих і молодих, чоловіків і 
жінок; і були вони вдягнені 
надзвичайно красиво; і вони 
а насміхалися і показували 
пальцями на тих, хто підійшов 
і куштував плід цього дерева.

 13 а 1 Неф. 12:16–18;  
15:26–29.

 18 а 2 Неф. 5:20–25.
 19 а Пс. 2:9; Об. 12:5;  

пдс Об. 19:15 
(Додаток);  
1 Неф. 8:30; 11:25; 

15:23–24.
 20 а Мт. 7:14;  

2 Неф. 31:17–20.
  б Мт. 13:38.
 21 а пп Дорога.
 23 а 1 Неф. 12:17; 15:24.
 24 а 1 Неф. 8:10–12.

 25 а Рим. 1:16;  
2 Тим. 1:8;  
Ал. 46:21;  
Морм. 8:38.

 26 а 1 Неф. 11:35–36;  
12:18.

 27 а пп Гординя.
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28 І після того як вони а ску-
штували цей плід, їм стало 
б соромно перед тими, хто на-
сміхався з них; і вони в відсту-
пилися на заборонені дороги 
і зникли.

29 І тут я, Нефій, не перека-
зую а всі слова мого батька.

30 Але, якщо писати стисло, 
ось, він побачив ще багато 
людей, які проштовхувалися 
наперед; і вони підійшли, і 
вхопилися за кінець а жезла 
з заліза; і вони просувалися 
вперед, весь час міцно три-
маючися за жезл з заліза, 
доки не підійшли до дерева, 
і впали, і скуштували його 
плід.

31 І він також побачив ще 
а безліч людей, які йшли нав-
помацки до тієї великої і про-
сторої будівлі.

32 І сталося так, що багато 
хто потонув у а пучині цієї 
ріки; і багато хто зник з його 
очей, блукаючи невідомими 
шляхами.

33 Але й було багато людей, 
які увійшли до тієї незвичай-
ної будівлі. І увійшовши до 
тієї будівлі, вони показували 
пальцем а презирства на мене 
і також на тих, хто куштував 
цей плід; але ми не зважали 
на них.

34 Ось слова мого батька: Бо 
всі ті, хто а зважав на них, від-
ступилися.

35 Але ні а Ламан, ні Лемуїл 

не скуштували цей плід, ска-
зав мій батько.

36 І сталося, що після того 
як мій батько детально роз-
повів про свій сон або ви-
діння, а розповів він багато, 
він сказав нам, що бачене у 
видінні змусило його дуже 
стривожитися за Ламана і 
Лемуїла; зокрема, він боявся, 
що вони будуть знехтувані 
Господом.

37 І він умовляв їх тоді від 
повноти почуттів любля-
чого а батька прислухатися до 
його слів, і тоді, може, Гос-
подь буде милостивим до них 
і не вижене їх геть; так, мій 
батько дійсно проповідував 
їм.

38 І після того як він про-
повідував їм, а також про-
рокував їм багато чого, він 
благав їх виконувати заповіді 
Господа; і цим він завершив 
розмову з ними.

РОЗДІЛ 9
Нефій пише два літописи—Ко
жен з них називається пласти
нами Нефія—Більші пластини 
містять історію мирського 
життя; менші пластини роз
повідають головним чином про 
священні справи. Близько 600–
592 рр. до р.х.
І все це мій батько бачив, і 
чув, і говорив тоді, коли 
він жив у наметі в а долині 

 28 а 2 Пет. 2:19–22.
  б Мр. 4:14–20; 8:38;  

Лк. 8:11–15;  
Іван 12:42–43.

  в пп Відступництво.
 29 а 1 Неф. 1:16–17.

 30 а 1 Неф. 15:23–24.
 31 а Мт. 7:13.
 32 а 1 Неф. 15:26–29.
 33 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
 34 а Вих. 23:2.

 35 а 1 Неф. 8:17–18;  
2 Неф. 5:19–24.

 37 а пп Батьки;  
Сімʼя.

9 1 а 1 Неф. 2:4–6, 8, 
14–15; 16:6.
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Лемуїл, а також багато чого 
іншого, що неможливо запи-
сати на цих пластинах.

2 А тепер, як я вже сказав 
про ці пластини, ось, це не ті 
пластини, на яких я повністю 
описую історію мого народу; 
отже, тим а пластинам, на 
яких я повністю розповів про 
мій народ, я дав імʼя Нефія; 
тому вони називаються плас-
тинами Нефія, за моїм влас-
ним імʼям; але й ці пластини 
також називаються пласти-
нами Нефія.

3 Проте, я одержав наказ 
Господа, що я маю зробити 
ці пластини з особливою а ме-
тою, щоб на них вигравію-
вати розповідь про б духовне 
життя мого народу.

4 На інших пластинах треба 
вигравіювати розповідь про 
правління царів, і про війни, 
і розбрат серед мого народу; 
тоді як ці пластини—пере-
важно про духовне життя; а 
а інші пластини здебільшого 
про панування царів, і війни, 
і розбрат серед мого народу.

5 Отже, Господь наказав 
мені зробити ці пластини для 
а мудрої мети Своєї, якої я не 
знаю.

6 Але Господь а знає все 
від початку; і тому Він го-
тує шлях звершення всіх 
діянь Своїх серед дітей люд-
ських; бо знайте, Він має 

всемогутню б силу для здійс-
нення всіх Своїх слів. І так це 
є. Амінь.

РОЗДІЛ 10
Легій передрікає, що Юдеїв 
буде взято в полон Вавилоня
нами—Він розповідає про при
хід до Юдеїв Месії, Спасителя, 
Викупителя—Легій також роз
повідає про прихід того, хто 
має христити водою Агнця 
Божого—Легій розповідає про 
смерть і воскресіння Месії—Він 
порівнює розсіяння і збирання 
Ізраїля з оливковим деревом—
Нефій говорить про Сина Бога, 
про дар Святого Духа і про не
обхідність праведності. Близько 
600–592 рр. до р.х.
А тепер я, Нефій, перехо-
джу до описання на а цих 
пластинах своєї діяльності, 
і свого царювання і священ-
нослужіння; отже, щоб про-
довжити мою розповідь, я 
спочатку маю трохи розпові-
сти про справи мого батька, а 
також моїх братів.

2 Бо знайте, сталося, що 
після того як мій батько за-
кінчив розповідь про свій 
а сон, а також припинив за-
кликати їх до старанності, 
він почав говорити їм про 
Юдеїв—

3 Що після того як їх буде 
знищено і велике місто 

 2 а 1 Неф. 19:2, 4;  
Кн. Як. 3:13–14;  
Сл. Морм. 1:2–11;  
УЗ 10:38–40.  
пп Пластини.

 3 а УЗ 3:19.
  б 1 Неф. 6:3.

 4 а Кн. Як. 1:2–4;  
Сл. Морм. 1:10.

 5 а 1 Неф. 19:3;  
Сл. Морм. 1:7;  
Ал. 37:2, 12, 14.

 6 а 2 Неф. 9:20;  
УЗ 38:2; 

   Мойс. 1:6, 35.  
пп Всемудрий.

  б Мт. 28:18.
10 1 а 1 Неф. 9:1–5; 19:1–6;  

Кн. Як. 1:1–4.
 2 а 1 Неф. 8.
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а Єрусалим буде зруйноване, 
і багато з них буде б забрано 
в полон до в Вавилона, у ви-
значений Господом час, вони 
мають г повернутися знову, а 
саме, вони будуть виведені з 
полону; і після того як вони 
повернуться з полону, вони 
знову заволодіють землею 
свого успадкування.

4 Так, через а шістсот років 
після того як мій батько за-
лишив Єрусалим, Господь 
Бог поставить б пророка серед 
Юдеїв—а саме в Месію, або, 
іншими словами, Спасителя 
світу.

5 І він також говорив про 
пророків, і про те, що біль-
шість з них а свідчила про ці 
події, стосовно Цього Ме-
сії, про Якого він і говорив, 
тобто про Цього Викупителя 
світу.

6 Отже, все людство було б 
у загубленому і а занепалому 
стані, і назавжди було б, якби 
воно не покладалося на Цього 
Викупителя.

7 І він також казав про а про-
рока, який має прийти пе-
ред Месією, щоб підготувати 
путь Господеві—

8 А саме так, що він вийде 
і проголосить у пустині: 

а Готуйте путь Господеві, і 
рівняйте стежки Йому; бо 
стоїть поміж вами Той, Кого 
ви не знаєте; і Він могутні-
ший за мене, а я недостойний 
і ремінця взуття Його роз-
вʼязати. І багато говорив мій 
батько про це.

9 І сказав мій батько, що 
той буде христити у а Віфа-
варі, по той бік Йордану; і 
він також сказав, що той буде 
б христити водою; і дійсно, що 
навіть Месію він буде хри-
стити водою.

10 І христивши Месію во-
дою, він визнає і засвідчить, 
що він христив а Агнця Бо-
жого, Який має забрати гріхи 
світу.

11 І сталося, що після того 
як мій батько промовив ці 
слова, він сказав моїм братам 
про євангелію, яка має бути 
проповідана серед Юдеїв, а 
також про те, що Юдеї а зане-
падуть у б зневірі. І після того 
як вони в вбʼють Месію, Який 
прийде, тож після того як 
Його буде вбито, Він г постане 
з мертвих, і явиться, силою 
д Святого Духа, Іновірцям.

12 Так, мій батько багато го-
ворив про Іновірців, а також 
про дім Ізраїля, який можна 

 3 а Ест. 2:6;  
2 Неф. 6:8;  
Гел. 8:20–21.

  б 587 р. до р.х.; див. 
Хронологію в 
Додатку.  
2 Неф. 25:10.

  в Єз. 24:2;  
1 Неф. 1:13;  
Ом. 1:15.

  г Єр. 29:10;  
2 Неф. 6:8–9.

 4 а 1 Неф. 19:8;  
2 Неф. 25:19;  
3 Неф. 1:1.

  б 1 Неф. 22:20–21.
  в пп Месія.
 5 а Кн. Як. 7:11;  

Мос. 13:33;  
Гел. 8:19–24;  
3 Неф. 20:23–24.

 6 а пп Падіння 
Адама і Єви.

 7 а 1 Неф. 11:27;  

2 Неф. 31:4.
 8 а Ісая 40:3;  

Мт. 3:1–3.
 9 а Іван 1:28.
  б пп Іван Христитель.
 10 а пп Агнець Божий.
 11 а Кн. Як. 4:14–18.
  б Морм. 5:14.
  в пп Ісус Христос;  

Розпʼяття.
  г пп Воскресіння.
  д пп Святий Дух.
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порівняти з а оливою, чиї віти 
будуть відламані й б розки-
дані по всьому лицю землі.

13 Отже, він сказав, що не-
обхідно всіх нас разом вести 
у злагоді до а землі обіцяної, 
щоб здійснилося слово Гос-
пода, що ми будемо розки-
дані по всьому лицю землі.

14 І після того як буде роз-
сіяний дім Ізраїля, він буде 
а зібраний знову; або, ін-
шими словами, після того як 
б Іновірці одержать повноту 
євангелії, природні віти цієї 
в оливи, тобто решта дому Із-
раїля, мають бути прищепле-
ними до неї, тобто прийдуть 
до пізнання істинного Месії, 
свого Господа і свого Викупи-
теля.

15 І саме такими словами 
пророкував мій батько, про-
мовляючи до моїх братів, а 
також ще багато сказав він з 
того, про що я не буду пи-
сати в цій книзі; бо я написав 
про це стільки, скільки мені 
здавалося доцільним, в а іншій 
моїй книзі.

16 І все це, про що я розпо-
вів, відбувалося тоді, коли 
мій батько жив у наметі в до-
лині Лемуїл.

17 І сталося, після того як 

я, Нефій, вислухав усі а слова 
мого батька про те, що він ба-
чив у б видінні, а також про 
те, що він промовляв силою 
Святого Духа, силою, яку він 
одержав через віру в Сина 
Божого—а Син Божий то є 
в Месія, Який прийде,—я, Не-
фій, також захотів побачити 
і почути, і пізнати все те си-
лою г Святого Духа, яка є дар 
Божий усім тим, хто д ста-
ранно шукає Його, як в часи 
е давнини, так і в той час, 
коли Він явить Себе дітям 
людським.

18 Бо Він є а Той Самий 
учора, сьогодні і навіки; і 
приготована путь усім людям 
від заснування світу, якщо 
буде так, що вони покаються 
і прийдуть до Нього.

19 Бо той, хто старанно шу-
кає, знайде; і а таємниці Бога 
відкриються перед ними, си-
лою б Святого Духа, так само 
у ці часи, як в часи давнини, 
і як в часи давнини, так і в ті 
часи, які ще прийдуть; отже, 
в путь Господа є один вічний 
круг.

20 Тож памʼятай, о людино, 
за всі твої діла тебе приве-
дуть на а суд.

21 Отже, якщо ви прагнули 

 12 а Бут. 49:22–26;  
1 Неф. 15:12;  
2 Неф. 3:4–5;  
Кн. Як. 5; 6:1–7.  
пп Виноградник 
Господній;  
Олива.

  б 1 Неф. 22:3–8.  
пп Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля.

 13 а 1 Неф. 2:20.  
пп Обіцяна земля.

 14 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б 1 Неф. 13:42;  
УЗ 14:10.

  в Кн. Як. 5:8, 52, 
54, 60, 68.

 15 а 1 Неф. 1:16–17.
 17 а Ен. 1:3; Ал. 36:17.
  б 1 Неф. 8:2.
  в пп Месія.
  г пп Святий Дух.
  д Морон. 10:4–5, 7, 19.

  е УЗ 20:26.
 18 а Євр. 13:8;  

Морм. 9:9;  
УЗ 20:12.  
пп Бог, Божество.

 19 а пп Таємниці Божі.
  б пп Святий Дух.
  в Ал. 7:20;  

УЗ 3:2; 35:1.
 20 а Еккл. 12:14;  

2 Неф. 9:46.  
пп Суд, останній.
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чинити зло у дні свого а ви-
пробування, тоді ви будете 
нечисті перед судом Божим; 
а ніщо б нечисте не може 
жити з Богом; отже, вас буде 
знехтувано назавжди.

22 І Святий Дух надає мені 
повноваження сказати, а не 
замовчувати це.

РОЗДІЛ 11
Нефій бачить Дух Господа, 
і йому показано у видінні де
рево життя—Він бачить ма
тір Сина Божого і дізнається 
про поблажливість Бога—Він 
бачить хрищення, священно
служіння і розпинання на хре
сті Агнця Божого—Він бачить 
також покликання і служіння 
Дванадцятьох Апостолів 
Агнця. Близько 600–592  рр. до 
р.х.
І сталося після того як я за-
хотів знати те, що бачив мій 
батько, і з вірою в те, що Гос-
подь мав змогу зробити це 
відомим мені, сидів я, а обду-
муючи це у серці своїм, і б від-
несло мене Духом Господнім, 
так, на дуже високу в гору, що 
її досі я ще ніколи не бачив і 
на яку досі ще ніколи не сту-
пала моя нога.

2 І Дух сказав мені: Отже, 
чого ти бажаєш?

3 І я відповів: Я бажаю по-
бачити те, що а бачив мій 
батько.

4 І Дух сказав мені: Чи ві-
риш ти, що твій батько бачив 
те а дерево, про яке він гово-
рив?

5 І я сказав: Так, ти знаєш, 
що я а вірю всім словам мого 
батька.

6 І коли я промовив ці слова, 
Дух заволав гучним голо-
сом, кажучи: Осанна Го-
споду, Богу Всевишньому, бо 
Він є Бог над усією а землею, 
так, над усім. І благословен-
ний ти, Нефію, тому що ти 
б віриш у Сина Бога Всевиш-
нього; тож побачиш ти те, що 
ти бажав.

7 І дивись, це відкриється 
тобі як а ознака, що після того 
як ти побачиш дерево, яке 
дає плід, що куштував твій 
батько, ти побачиш також 
чоловіка, Який сходить з не-
бес, і про Нього ти свідчи-
тимеш; а склавши б свідчення 
про Нього, ти запишеш, що 
то є Син Бога.

8 І сталося, що Дух ска-
зав мені: Дивись! І я поди-
вився і побачив дерево; і було 
воно схоже на те а дерево, 
що його бачив мій батько; і 
краса його перевершувала, 
так, була понад усяку красу; 

 21 а Ал. 34:32–35.
  б 1 Кор. 6:9–10;  

3 Неф. 27:19;  
УЗ 76:50–62;  
Мойс. 6:57.

11 1 а УЗ 76:19.  
пп Обдумувати.

  б 2 Кор. 12:1–4;  
Об. 21:10; 

   2 Неф. 4:25;  
Мойс. 1:1.

  в Повтор. 10:1;  
Етер 3:1.

 3 а 1 Неф. 8:2–34.
 4 а 1 Неф. 8:10–

12; 15:21–22.
 5 а 1 Неф. 2:16.
 6 а Вих. 9:29;  

2 Неф. 29:7;  
3 Неф. 11:14;  
Мойс. 6:44.

  б пп Вірування, 
Вірувати.

 7 а пп Ознака.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
 8 а 1 Неф. 8:10.
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і було воно б біліше за снігову 
заметіль.

9 І сталося, що побачивши 
те дерево, я сказав Духові: Я 
розумію, що Ти показав мені 
дерево, а цінніше над усе.

10 І Він сказав мені: Чого ти 
бажаєш?

11 І я сказав Йому: Знати 
а тлумачення того—бо я роз-
мовляв з Ним, як з людиною; 
бо я бачив, що Він мав б ви-
гляд людини; і все-таки я 
знав, що то був Дух Господа; і 
Він розмовляв зі мною як лю-
дина з людиною.

12 І сталося, що Він сказав 
мені: Дивись! І я подивився, 
наче дивлюсь на Нього, але 
не побачив Його, бо Він зник 
з-перед моїх очей.

13 І сталося, що я поди-
вився і побачив велике мі-
сто Єрусалим та інші міста. 
І я побачив місто Назарет; а 
в місті а Назареті я побачив 
б діву, і була вона неперевер-
шено прекрасна й пречиста.

14 І сталося, що я побачив, 
як а небеса відкрилися; і ангел 
спустився і став переді мною; 
і він сказав мені: Нефію, що 
ти бачиш?

15 І я сказав йому: Діву, 
найкрасивішу і найчистішу з 
усіх інших дів.

16 А він сказав мені: Чи 

знаєш ти про поблажливість 
Бога?

17 І я сказав йому: Я знаю, 
що Він любить Своїх дітей; 
проте я не знаю значення 
усього цього.

18 А він сказав мені: Дивись, 
а діва, яку ти бачиш, це б матір 
Сина Божого від плоті люд-
ської.

19 І сталося, що побачив я, 
як віднесло її Духом; а після 
того як віднесло її а Духом 
на одну мить, ангел звер-
нувся до мене, кажучи:  
Дивись!

20 І я подивився і побачив 
знову ту діву, і вона тримала 
на руках а дитину.

21 І ангел сказав мені: Ти 
бачиш а Агнця Божого, так, 
б Сина в Батька Вічного! Чи ві-
доме тобі значення того г де-
рева, що його бачив твій 
батько?

22 І я відповів, кажучи: Так, 
це є а любов Божа, яка проли-
вається всюди в серця дітей 
людських; отже, вона бажа-
ніша за все.

23 І він сказав, звертаючись 
до мене: Так, і а найрадісніша 
для душі.

24 І після тих слів він ска-
зав мені: Дивись! І я глянув і 
побачив Сина Божого, Який 
а ішов поміж дітей людських; 

 8 б 1 Неф. 8:11.
 9 а 1 Неф. 11:22–25.
 11 а Бут. 40:8.
  б Етер 3:15–16.
 13 а Мт. 2:23.
  б Лк. 1:26–27;  

Ал. 7:10.  
пп Марія, матір 
Ісусова.

 14 а Єз. 1:1;  
1 Неф. 1:8.

 18 а Ісая 7:14;  
Лк. 1:34–35.

  б Мос. 3:8.
 19 а Мт. 1:20.
 20 а Лк. 2:16.
 21 а пп Агнець Божий.
  б пп Ісус Христос.

  в пп Бог, Божество—
Бог Батько.

  г 1 Неф. 8:10;  
Ал. 5:62.  
пп Дерево життя.

 22 а пп Любов.
 23 а пп Радість.
 24 а Лк. 4:14–21.



241 НЕФІЙ 11:25–34

і я бачив, як багато хто при-
падав до Його ніг і вшанову-
вав Його.

25 І сталося, що споглядав я 
а жезл з заліза, бачений моїм 
батьком, і це було слово Бога, 
яке вело до джерела б живих 
вод, або до в дерева життя; 
води ці є образ любові Божої; 
і також я зрозумів, що дерево 
життя було образом любові 
Божої.

26 І ангел знову сказав мені: 
Дивись і визнай а поблажли-
вість Бога!

27 І я глянув і а побачив Ви-
купителя світу, про Якого 
казав мій батько; і я також 
побачив б пророка, який має 
підготувати путь для Нього. І 
Агнець Божий підійшов і був 
в хрищений ним; а після того 
як Він був хрищений, я поба-
чив небеса відкриті, і Святий 
Дух зійшов з неба і спустився 
на Нього у вигляді г голуба.

28 І побачив я, що Він пішов 
священнослужити людям, з 
а владою й у великій славі; і 
безліч людей зібралося, щоб 
слухати Його; і побачив я, що 
вони вигнали Його з поміж 
себе.

29 І ще побачив я а дванад-
цятьох інших, які йшли за 
Ним. І сталося, що їх віднесло 

Духом від лиця мого, і я пе-
рестав бачити їх.

30 І сталося, що ангел знову 
звернувся до мене, кажучи: 
Дивись! І я подивився, і я по-
бачив, що небеса знову від-
криваються, і я побачив 
а ангелів, які сходять до дітей 
людських; і вони священно-
служили їм.

31 І він знову звернувся до 
мене, кажучи: Дивись! І я по-
дивився і побачив Агнця Бо-
жого, Який ішов поміж дітей 
людських. І я побачив без-
ліч людей хворих і тих, хто 
страждав від різних хво-
роб, і від а дияволів і б нечи-
стих духів; і ангел розповідав 
і показував мені все це. І вони 
в зцілялися силою Агнця Бо-
жого; і дияволи й нечисті 
духи відступали від них.

32 І сталося, що ангел знову 
звернувся до мене, кажучи: 
Дивись! І я подивився і поба-
чив Агнця Божого, як був Він 
схоплений людьми; так, Сина 
Вічного Бога а судив світ; і я 
бачив і засвідчую це.

33 І я, Нефій, бачив, що 
Його було піднято на а хресті 
і б вбито за гріхи світу.

34 А після того як Його було 
вбито, я побачив безліч лю-
дей на землі, які збиралися 

 25 а 1 Неф. 8:19.
  б пп Жива вода.
  в Бут. 2:9;  

Ал. 32:40–41;  
Мойс. 4:28, 31.

 26 а 1 Неф. 11:16–33.
 27 а 2 Неф. 25:13.
  б Мт. 11:10;  

1 Неф. 10:7–10;  
2 Неф. 31:4.

  в пп Хрищення, 
Христити.

  г пп Голуб, ознака 
голуба.

 28 а УЗ 138:25–26.
 29 а пп Апостол.
 30 а пп Ангели.
 31 а Мр. 5:15–20;  

Мос. 3:5–7.  
пп Диявол.

  б пп Дух—Злі духи.
  в пп Зцілити, Зцілення.
 32 а Мр. 15:17–20.
 33 а Іван 19:16–19;  

Мос. 3:9–10;  
3 Неф. 27:14.  
пп Хрест.

  б пп Спокута, 
Спокутувати.
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разом, щоб боротися з апо-
столами Агнця; бо саме так 
звалися ті дванадцять, яких 
покликав ангел Господа.

35 І зібралося безліч лю-
дей на землі; і помітив я, що 
вони були у великій і про-
сторій а будівлі, схожій на ба-
чену моїм батьком. І ангел 
Господа знову звернувся до 
мене, кажучи: Поглянь на 
світ і на мудрість ту; так, по-
глянь, як дім Ізраїлевий зі-
брався, щоб боротися проти 
дванадцятьох апостолів 
Агнця.

36 І сталося, що я бачив і за-
свідчую, що та велика і про-
стора будівля була а гординею 
світу; і вона впала, і падіння 
її було надзвичайно вели-
ким. І ангел Господа знову 
звернувся до мене, кажучи: 
Таким буде знищення всіх на-
родів, колін, язиків і людей, 
які боротимуться проти два-
надцятьох апостолів Агнця.

РОЗДІЛ 12
Нефій бачить у видінні землю 
обіцяну; праведність, безза
коння і занепад її жителів; 
прихід Агнця Божого до них; 
як Дванадцять Учнів і Дванад
цять Апостолів судитимуть 
Ізраїль; і огидний та брудний 
стан тих, хто вироджується 
у зневірі. Близько 600–592  рр. 
до р.х.
І сталося, що ангел сказав 

мені: Дивись, і зверни увагу 
на своє сімʼя, а також на сі-
мʼя твоїх братів. І я поди-
вився і побачив а землю 
обіцяну; і побачив я безліч 
людей, так, здавалося, що 
було їх стільки, скільки піску 
морського.

2 І сталося, що я побачив 
безліч тих, хто зібрався на 
битву, один з одним; і я по-
бачив а війни, і чутки про 
війни, і велике кровопро-
лиття від меча серед мого на-
роду.

3 І сталося, що я поба-
чив, як багато поколінь про-
йшло у війнах і незгодах на 
цій землі; і побачив я багато 
міст, так багато, що не міг і 
перелічити їх.

4 І сталося, що я бачив а імлу 
б темряви на лиці землі обі-
цяної; і я бачив блискавки, і 
я чув громи, і землетруси, і 
різні шуми; і я бачив землю 
і скелі, що розколювалися; 
і я бачив гори, що розвалю-
валися на куски; і я бачив 
долини земні, що розтріску-
валися, і я бачив багато міст, 
що були в потоплені; і я бачив 
багато їх, що були охоплені 
полумʼям; і я бачив багато, 
що провалювалися в землю 
через землетруси.

5 І сталося, що після того 
як я побачив усе це, я поба-
чив що а туман темряви зни-
кає з лиця землі; і гляньте, я 
побачив безліч тих, хто не 

 35 а 1 Неф. 8:26; 12:18.
 36 а пп Гординя.
12 1 а пп Обіцяна земля.
 2 а Ен. 1:24; 

   Морм. 8:7–8.  
пп Війна.

 4 а Гел. 14:20–28.
  б 1 Неф. 19:10.

  в 3 Неф. 8:14.
 5 а 3 Неф. 8:20; 10:9.
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загинув через великі і грізні 
кари  Господні.

6 І я побачив, як небеса від-
криваються, і а Агнець Божий 
сходить з небес; і Він спус-
тився і явив Себе їм.

7 І я також бачив і засвід-
чую, що Святий Дух зійшов 
на а дванадцятьох інших; і 
були вони настановлені Бо-
гом і обрані.

8 І ангел звернувся до мене, 
кажучи: Поглянь на дванад-
цятьох учнів Агнця, які об-
рані служити твоєму сімені.

9 І він сказав мені: Чи памʼя-
таєш ти а дванадцятьох апо-
столів Агнця? То знай, що це 
вони будуть б судити дванад-
цять колін Ізраїлевих; отже, 
судитимуть вони і дванад-
цятьох священнослужителів 
твого сімені; бо ви є від дому 
Ізраїлевого.

10 І ці а дванадцять священ-
нослужителів, яких ти ба-
чиш, судитимуть твоє сімʼя. 
І знай, що вони праведні на-
віки; бо через їхню віру в 
Агнця Божого б одяг їхній ви-
білений в Його крові.

11 І сказав мені ангел: Ди-
вись! І я подивився і побачив, 
що а три покоління перейшли 
в праведності; і одяг їхній був 
білий, так само як у Агнця 

Божого. І ангел сказав мені: 
Оці вибілені в крові Агнця 
через їхню віру в Нього.

12 І я, Нефій, бачив також 
багатьох з а четвертого поко-
ління, котрі прожили в пра-
ведності.

13 І сталося, що я бачив без-
ліч людей на землі, які зібра-
лися разом.

14 І ангел сказав мені: Поди-
вись на своє сімʼя, а також на 
сімʼя твоїх братів.

15 І сталося, що я подивився 
і побачив людей мого сімені, 
які зібралися у великій кіль-
кості а проти сімені моїх бра-
тів; і зібралися вони, щоб 
битися.

16 І ангел звернувся до 
мене, кажучи: Поглянь на 
джерело а брудної води, що 
його бачив твій батько; так, 
це та б ріка, про яку він роз-
повідав; і глибини її то є гли-
бини в пекла.

17 А а імла темряви то є спо-
куси диявола, який б сліпить 
очі, і робить закамʼянілими 
серця дітей людських, і веде 
їх геть на в широкі путі, щоб 
вони загинули і зникли.

18 А велика і простора а бу-
дівля, що її бачив твій батько, 
то є нікчемні б вигадки і 
в гординя дітей людських. І 

 6 а 2 Неф. 26:1, 9;  
3 Неф. 11:3–17.

 7 а 3 Неф. 12:1; 19:12–13.
 9 а Лк. 6:13.
  б Мт. 19:28;  

УЗ 29:12.  
пп Суд, останній.

 10 а 3 Неф. 27:27;  
Морм. 3:18–19.

  б Об. 7:14;  

Ал. 5:21–27; 13:11–13;  
3 Неф. 27:19–20.

 11 а 2 Неф. 26:9–10;  
3 Неф. 27:30–32.

 12 а Ал. 45:10–12;  
Гел. 13:5, 9–10;  
3 Неф. 27:32;  
4 Неф. 1:14–27.

 15 а Морм. 6.
 16 а пп Бруд, Бруднота.

  б 1 Неф. 8:13; 15:26–29.
  в пп Пекло.
 17 а 1 Неф. 8:23; 15:24;  

УЗ 10:20–32.
  б пп Відступництво.
  в Мт. 7:13–14.
 18 а 1 Неф. 8:26; 11:35–36.
  б Єр. 7:24.
  в пп Гординя.
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велика й жахлива г безодня 
відділяє їх; так, то слово 
д справедливості Вічного Бога, 
і Месія, Який є Агнцем Бо-
жим, про Якого свідчить Свя-
тий Дух від початку світу й 
до тепер, і від цього часу далі 
і назавжди.

19 І коли ангел промовляв 
ці слова, я дивився і бачив, 
що сімʼя моїх братів дійсно 
бʼється з моїм сіменем, згідно 
зі словом ангела; і через гор-
диню мого сімені і а спокуси 
диявола, я помітив, сімʼя моїх 
братів бере б верх над людьми 
мого сімені.

20 І сталося, що я глянув і 
побачив, що люди сімені моїх 
братів перемогли моє сімʼя; 
і розійшлися вони у великій 
кількості по лицю землі.

21 І побачив я їх, зібраних 
разом у натовпи; і я бачив 
а війни і чутки про війни се-
ред них; і у війнах і чутках 
про війни я бачив, що пере-
йшло багато поколінь.

22 І ангел сказав мені: 
Поглянь, ці а виродяться у зне-
вірі.

23 І сталося, що я спосте-
рігав, як після того як вони 
виродилися у зневірі, вони 
стали а темним, і огидним, і 
б брудним народом, повним 
в лінощів і всіляких мерзот.

РОЗДІЛ 13
Нефій бачить у видінні цер
кву диявола, встановлену серед 
Іновірців, відкриття і колоні
зацію Америки, втрату бага
тьох простих і цінних частин 
Біблії, і, як результат цього, 
відступництво Іновірців, від
новлення євангелії, появу Пи
сання останніх днів і розбудову 
Сіону. Близько 600–592  рр.  
до р.х.
І сталося, що ангел звер-
нувся до мене, кажучи: Ди-
вись! І я подивився і побачив 
багато народів і царств.

2 І ангел сказав мені: Що ба-
чиш ти? І я відповів: Бачу я 
багато народів і царств.

3 А він сказав мені: Це на-
роди і царства Іновірців.

4 І сталося, що я побачив се-
ред народів а Іновірців утво-
рення б великої церкви.

5 І ангел сказав мені: 
Поглянь на створення цер-
кви, яка є мерзотнішою за 
усі інші церкви, яка а вбиває 
святих Бога, так, і катує їх, і 
увʼязнює їх, і накладає на них 
б ярмо з заліза, і заводить їх у 
неволю.

6 І сталося, що споглядав я 
цю а велику й мерзотну цер-
кву; і бачив, що б диявол, саме 
він, був засновником її.

 18 г Лк. 16:26;  
1 Неф. 15:28–30.

  д пп Справедливість.
 19 а пп Спокушати, 

Спокуса.
  б Яр. 1:10;  

Сл. Морм. 1:1–2.
 21 а Морм. 8:8;  

Морон. 1:2.  

пп Війна.
 22 а 1 Неф. 15:13;  

2 Неф. 26:15.
 23 а 2 Неф. 26:33.
  б 2 Неф. 5:20–25.
  в пп Лінивий, Лінощі.
13 4 а пп Іновірці.
  б 1 Неф. 13:26, 34;  

14:3, 9–17.

 5 а Об. 17:3–6;  
1 Неф. 14:13.

  б Єр. 28:10–14.
 6 а УЗ 88:94.  

пп Диявол—
Церква диявола.

  б 1 Неф. 22:22–23.
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7 І я також бачив а золото, і 
срібло, і шовки, і багряниці, 
і тонкоткане полотно, і всіля-
кий коштовний одяг; і бачив 
я багато блудниць.

8 І ангел звернувся до мене, 
кажучи: Поглянь на те золото, 
і срібло, і шовки, і багряниці, і 
тонкоткане полотно, і коштов-
ний одяг, і на тих блудниць, 
це і є а бажання цієї великої і 
мерзотної церкви.

9 І також заради похвали 
світу вони а знищують святих 
Бога і заводять їх у неволю.

10 І сталося, що я глянув і 
побачив великі води; і вони 
відділяли Іновірців від сімені 
моїх братів.

11 І сталося, що ангел сказав 
мені: Дивись, Бог гнівається 
на сімʼя твоїх братів.

12 І подивився я і поба-
чив чоловіка серед Іновір-
ців, якого відділяли від сімені 
моїх братів великі води; і по-
бачив я а Духа Божого, як зі-
йшов Він і вплинув на того 
чоловіка; і перетнув він ве-
ликі води, аж до сімені моїх 
братів, які були в землі обі-
цяній.

13 І сталося, що побачив я 
Духа Божого, Який вплинув 
на інших Іновірців; і вийшли 
вони з полону, перетнувши 
великі води.

14 І сталося, що побачив я 
а безліч Іновірців на б землі 

обіцяній; і зрозумів я, що 
гнівається Бог на сімʼя бра-
тів моїх; і були вони в розсіяні 
Іновірцями і розбиті.

15 І збагнув я, що Дух Гос-
пода є над Іновірцями, і 
вони процвітали й отримали 
а землю собі у спадок; і по-
мітив я, що були вони білі, 
і надзвичайно гарні і б кра-
сиві, як мій народ до того як 
їх було в вбито.

16 І сталося, що я, Нефій, 
помітив, що Іновірці, вий-
шовши з полону, впокори-
лися перед Господом; і сила 
Господа була з а ними.

17 І звернув я увагу на те, 
що Іновірці з їхньої прабать-
ківщини зібралися разом і на 
воді, і на суші, щоб битися з 
ними.

18 І помітив я, що сила Бога 
була з ними, а також що гнів 
Бога був направлений на всіх 
тих, хто зібрався разом проти 
них боротися.

19 І я, Нефій, помітив, що 
Іновірці, які вийшли з полону, 
були а визволені силою Бога з 
рук усіх інших народів.

20 І сталося, що я, Нефій, 
спостерігав, як вони процві-
тали на цій землі; і побачив я 
а книгу, і вона розповсюджу-
валася серед них.

21 І ангел сказав мені: 
Чи знаєш ти значення цієї 
книги?

 7 а Морм. 8:36–38.
 8 а Об. 18:10–24;  

Морм. 8:35–38.
 9 а Об. 13:4–7.
 12 а пп Натхнення, 

Надихати.
 14 а 2 Неф. 1:11;  

Морм. 5:19–20.
  б пп Обіцяна земля.
  в 1 Неф. 22:7–8.  

пп Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля.

 15 а 2 Неф. 10:19.
  б 2 Неф. 5:21.

  в Морм. 6:17–22.
 16 а УЗ 101:80.
 19 а 2 Неф. 10:10–14;  

3 Неф. 21:4;  
Етер 2:12.

 20 а 1 Неф. 14:23.
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22 І я відповів йому: Я не 
знаю.

23 А він сказав: Дивись, вона 
виходить з вуст Юдея. І я, 
Нефій, бачив це; і він сказав 
мені: а Книга, яку ти бачиш, 
то є б літопис в Юдеїв, що мі-
стить завіти Господа, які Він 
уклав з домом Ізраїлевим; і 
також він містить багато про-
роцтв святих пророків; так 
само як у тому літописі, що 
вигравіюваний на г пластинах 
з латуні, тільки їх не так ба-
гато; проте вони містять за-
віти Господа, які Він уклав з 
домом Ізраїлевим; отже, вони 
мають велику цінність для 
Іновірців.

24 І ангел Господа сказав 
мені: Ти бачив, що книга ця 
вийшла з вуст Юдея; і коли 
вона вийшла з вуст Юдея, 
вона вміщувала повноту єван-
гелії Господа, про Якого свід-
чать дванадцять апостолів; і 
вони свідчать згідно з істи-
ною, яка в Агнці Божому.

25 Отже, все це переходить 
від а Юдеїв до б Іновірців в 
чис тоті згідно з істиною, яка 
є в Богові.

26 І після того як це все пе-
редається рукою дванад-
цятьох апостолів Агнця від 
Юдеїв а до Іновірців, ти ба-
чиш утворення тієї б вели-
кої і мерзотної в церкви, яка 
є мерзотнішою за всі інші 

церкви; бо знай, вони г вилу-
чили з євангелії Агнця багато 
частин, д простих і найцінні-
ших; а також багато завітів 
Господа вилучили вони.

27 І все це зробили вони, 
щоб сплутати праведні шляхи 
Господа, щоб засліпити очі і 
зробити закамʼянілими серця 
дітей людських.

28 Отже, ти бачиш, що після 
того як книга пройшла че-
рез руки великої і мерзот-
ної церкви, багато простого і 
цінного було вилучено з тієї 
книги, яка є книгою Агнця 
Божого.

29 І після того як ці прості 
і цінні речі було вилучено, 
вона перейшла до всіх наро-
дів Іновірців; а після того як 
вона перейшла до всіх наро-
дів Іновірців, так, навіть за 
великі води, як ти бачив, до 
Іновірців, які вийшли з по-
лону, ти бачиш—через те, 
що багато простих і цінних 
речей було вилучено з цієї 
книги, речей, простих для 
розуміння дітей людських, 
подібних до простоти, яка є 
в Агнці Божому,—через те, 
що було вилучено з євангелії 
Агнця, надзвичайно велика 
кількість спотикається, так, 
настільки, що Сатана має ве-
лику владу над ними.

30 Проте ти бачиш, що Іно-
вірці, які вийшли з полону і 

 23 а 1 Неф. 13:38;  
2 Неф. 29:4–12.

  б пп Писання.
  в 2 Неф. 3:12.
  г 1 Неф. 5:10–13.
 25 а 2 Неф. 29:4–6;  

УЗ 3:16.  

пп Юдеї.
  б пп Іновірці.
 26 а Мт. 21:43.
  б 1 Неф. 13:4–6;  

14:3, 9–17.
  в пп Відступництво—

Відступництво 

первинної 
християнської 
церкви.

  г Морм. 8:33;  
Мойс. 1:41.

  д 1 Неф. 14:20–26;  
УВ 1:8.
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піднеслися силою Бога над 
усіма іншими народами на 
лиці землі, яка є вибраною 
серед усіх інших земель, яка 
є тією землею, що за завітом 
Господа Бога твоєму батькові 
має бути а землею успадку-
вання для його сімені; отже, 
ти бачиш, що Господь Бог не 
потерпить, щоб Іновірці пов-
ністю знищили б змішання сі-
мені твого, яке є серед твоїх 
братів.

31 Також не потерпить Він, 
щоб Іновірці а знищили сімʼя 
твоїх братів.

32 Також не потерпить Гос-
подь Бог, щоб Іновірці за-
лишилися назавжди у тому 
жахливому стані сліпоти, в 
якому, як ти бачиш, вони є, 
через те, що прості й най-
цінніші частини євангелії 
Агнця приховує та а мерзотна 
церква, утворення якої ти  
бачив.

33 Через те каже Агнець Бо-
жий: Я буду милосердним до 
Іновірців, а залишок дому Із-
раїлевого покараю великою 
карою.

34 І сталося так, що ангел 
Господа звернувся до мене, 
кажучи: Ось, каже Агнець 
Божий, після того як Я по-
карав а залишок дому Ізраї-
левого—а цей залишок, про 

який Я кажу, є сіменем твого 
батька,—отже, після того як 
Я покараю їх судом, і розібʼю 
їх рукою Іновірців, і після 
того як Іновірці почнуть 
б спотикатися надзвичайно, 
через те що найпростіші і 
найцінніші частини в єван-
гелії Агнця приховуються 
тією мерзотною церквою, 
що є матірʼю блудниць, 
каже Агнець,—Я буду мило-
сердним до Іновірців у той 
день настільки, що Я г дам їм 
Своєю владою багато з Моєї 
євангелії простого і цінного, 
каже Агнець.

35 Бо знай, каже Агнець: Я 
явлюся твоєму сімені, і вони 
напишуть багато про що з 
того, що Я буду проповіду-
вати їм, і що буде простим і 
цінним; а після того як твоє 
сі́мʼя буде винищено, і ви-
родиться у зневірі, як і сімʼя 
твоїх братів, ось, а це все буде 
сховано, щоб потім бути яв-
леним Іновірцям даром і си-
лою Агнця.

36 І в цьому буде записано 
Мою а євангелію, каже Аг-
нець, і Мою б скелю і спасіння 
Моє.

37 І а благословенні ті, хто 
намагатиметься того дня 
встановлювати Мій б Сіон, бо 
вони матимуть в дар і силу 

 30 а пп Обіцяна земля.
  б Ал. 45:10–14.
 31 а 2 Неф. 4:7; 10:18–19;  

Кн. Як. 3:5–9;  
Гел. 15:12;  
3 Неф. 16:8–9;  
Морм. 5:20–21.

 32 а пп Диявол—
Церква диявола.

 34 а пп Йосип, син 
Яковів.

  б 1 Неф. 14:1–3;  
2 Неф. 26:20.

  в пп Євангелія.
  г УЗ 10:62.  

пп Відновлення 
євангелії.

 35 а 2 Неф. 27:6; 29:1–2.  

пп Книга Мормона.
 36 а 3 Неф. 27:13–21.
  б Гел. 5:12;  

3 Неф. 11:38–39.  
пп Скеля.

 37 а УЗ 21:9.
  б пп Сіон.
  в пп Дар Святого 

Духа.
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Святого Духа; і якщо вони 
г витерплять до кінця, вони 
будуть піднесені в остан-
ній день, і будуть спасенні 
у вічному д царстві Агнця; а 
ті, хто е звіщатиме про мир, 
так, вість великої радості, які 
гарні будуть вони на горах.

38 І сталося, що я побачив 
залишки сімені моїх братів, а 
також а книгу Агнця Божого, 
яка вийшла з вуст Юдея, як 
вона перейшла від Іновір-
ців б до залишку сімені моїх 
 братів.

39 І після того як вона пере-
йшла до них, я побачив інші 
а книги, які перейшли силою 
Агнця від Іновірців до них, 
щоб б переконати Іновірців і 
залишок сімені моїх братів, 
а також Юдеїв, які були роз-
сіяні по всьому лицю землі, 
що літописи пророків і два-
надцятьох апостолів Агнця 
в  істинні.

40 І ангел звернувся до 
мене, кажучи: Ці а останні лі-
тописи, які ти побачив се-
ред Іновірців, б установлять 
істину в перших, що від два-
надцятьох апостолів Агнця, 
і сповістять про те про-
сте і цінне, що було вилу-
чене з них; і сповістять усім 

колінам, язикам і людям, що 
Агнець Божий—це Син Віч-
ного Батька, і г Спаситель 
світу; і всі люди мають при-
йти до Нього, інакше вони не 
можуть бути спасенними.

41 І вони мають прийти від-
повідно до слів, сказаних ву-
стами Агнця; а слова Агнця 
стануть відомі з літописів 
твого сімені, а також з літо-
писів дванадцятьох апостолів 
Агнця; отже, вони всі будуть 
зібрані в а одному; бо б один 
Бог і один в Пастир над усією 
землею.

42 І прийде час, коли Він 
явиться усім народам, і а Юде-
ям, і Іновірцям; а після то-
го як Він явиться Юдеям, а 
також Іновірцям, тоді Він 
явиться Іновірцям, а також 
Юдеям, і будуть б останні пер-
шими, а в перші будуть остан-
німи.

РОЗДІЛ 14
Ангел розповідає Нефієві про 
благословення і прокляття, 
які зійдуть на Іновірців—Є 
тільки дві церкви: Цер
ква Агнця Божого і церква 
диявола—Святі Бога в усіх на
родів переслідуються великою і 

 37 г 3 Неф. 27:16.  
пп Терпіти.

  д пп Целестіальна 
слава.

  е Ісая 52:7;  
Мос. 15:14–18;  
3 Неф. 20:40.

 38 а 1 Неф. 13:23;  
2 Неф. 29:4–6.

  б Морм. 5:15.
 39 а пп Писання—

Писання, про появу 

яких пророчили.
  б Єз. 37:15–20;  

2 Неф. 3:11–12.
  в 1 Неф. 14:30.
 40 а 2 Неф. 26:16–17; 

29:12.  
пп Книга Мормона.

  б Морм. 7:8–9.
  в пп Біблія.
  г Див. титульну 

сторінку Книги 
Мормона.  

Мойс. 1:6.
 41 а Єз. 37:17.
  б Повтор. 6:4;  

Іван 17:21–23;  
2 Неф. 31:21.

  в пп Добрий Пастир.
 42 а УЗ 90:8–9; 

107:33; 112:4.
  б Кн. Як. 5:63.
  в Лк. 13:30;  

1 Неф. 15:13–20.
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мерзотною церквою—Апостол 
Іван напише про кінець світу. 
Близько 600–592 рр. до р.х.

І буде так, якщо а Іновірці до-
слухаються до Агнця Божого 
того дня, коли Він явить їм 
Себе у слові, а також у б силі, 
і ділах Своїх, і навіть забере 
їхні камені в спотикання—

2 І якщо їхні серця не за-
камʼяніють проти Агнця Бо-
жого, вони будуть у числі 
сімені твого батька; так, їх 
а причислять до дому Ізра-
їля; і будуть вони назавжди 
б благословенним народом на 
землі обіцяній; і вже ніколи 
не заберуть їх у полон; і дім 
Ізраїля вже ніколи не буде 
змішаний.

3 І та велика а яма, яка була 
викопана для них великою і 
мерзотною церквою, заснова-
ною дияволом і його дітьми, 
щоб він мав змогу вести душі 
людей у пекло,—так, та ве-
лика яма, викопана для зни-
щення людей, буде заповнена 
тими, хто викопав її, до їх-
нього повного винищення, 
каже Агнець Божий; тільки 
не знищиться душа, а буде 
кинута в б пекло, яке не має 
кінця.

4 Бо знай, це діється згідно з 

полоненням диявольським, а 
також згідно зі справедливі-
стю Божою, з усіма тими, хто 
буде чинити злочестивість і 
мерзоти перед Ним.

5 І сталося так, що ангел 
звернувся до мене, Нефія, і 
сказав: Ти побачив, якщо Іно-
вірці покаються, тоді з ними 
все буде гаразд; і ти також 
знаєш про завіти Господа 
з домом Ізраїля; а також ти 
чув, що ті, хто не а покається, 
повинні загинути.

6 Отже, а горе Іновірцям, 
якщо станеться так, що їхні 
серця закамʼяніють проти 
Агнця Божого.

7 Бо прийде час, каже Аг-
нець Божий, коли Я здійсню 
величні і а дивовижні діяння 
серед дітей людських; ді-
яння, які будуть вічними, з 
одного боку, а з другого—або 
вони переконають їх у мирі 
і б житті вічному, або приве-
дуть їх до закамʼянілості їхніх 
сердець і сліпоти розуму аж 
до їхнього поневолення, і та-
кож до винищення, тілесного 
і духовного, згідно з в поне-
воленням диявольським, про 
яке Я розповів.

8 І сталося, що після того як 
ангел промовив ці слова, він 
сказав мені: Чи памʼятаєш ти 

14 1 а 3 Неф. 16:6–13.  
пп Іновірці.

  б 1 Сол. 1:5;  
1 Неф. 14:14;  
Кн. Як. 6:2–3.

  в Ісая 57:14;  
1 Неф. 13:29, 34;  
2 Неф. 26:20.

 2 а Гал. 3:7, 29;  
2 Неф. 10:18–19;  
3 Неф. 16:13; 21:6, 22; 

   Авр. 2:9–11.
  б 2 Неф. 6:12;  

10:8–14;  
3 Неф. 16:6–7;  
20:27.

 3 а 1 Неф. 22:14;  
УЗ 109:25.

  б пп Осуд;  
Пекло.

 5 а пп Покаятися, 
Покаяння.

 6 а 2 Неф. 28:32.
 7 а Ісая 29:14;  

1 Неф. 22:8;  
2 Неф. 27:26; 29:1–2;  
УЗ 4:1.  
пп Відновлення 
євангелії.

  б пп Вічне життя.
  в 2 Неф. 2:26–29;  

Ал. 12:9–11.
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а завіти Батька з домом Ізра-
їля? Я відповів йому: Так.

9 І сталося, що він сказав 
мені: Подивись, і ти побачиш 
ту велику й мерзотну церкву, 
яка є матірʼю мерзот, чий 
зас новник а диявол.

10 І він сказав мені: Ось, є 
тільки а дві церкви; одна—
це церква Агнця Божого, а 
б друга—то церква диявола; 
отже, той, хто не належить 
до церкви Агнця Божого, на-
лежить до тієї великої цер-
кви, яка є матірʼю мерзот; і 
вона є в блудницею всієї землі.

11 І сталося, що я подивився 
і побачив блудницю всієї 
землі, і вона сиділа над вели-
кими а водами: і б вона пану-
вала над усією землею, серед 
усіх народів, колін, язиків і 
людей.

12 І сталося, що я побачив 
церкву Агнця Божого, і кіль-
кісно вона була а невеликою, 
через злочестивість і мерзоти 
блудниці, яка сиділа над ве-
ликими водами; проте я по-
бачив, що церква Агнця, яка 
складалася зі святих Бога, та-
кож поширилася по б всьому 
лицю землі; і їхні володіння 
на лиці землі були невели-
кими, через злочестивість ве-
ликої блудниці, яку я бачив.

13 І сталося, що я побачив, 

як велика матір мерзот зби-
рала разом безліч людей по 
всьому лицю землі, серед 
усіх народів Іновірців на а бо-
ротьбу проти Агнця Божого.

14 І сталося, що я, Нефій, 
побачив, як сила Агнця Бо-
жого сходила на святих цер-
кви Агнця, і на завітний 
народ Господа, який був роз-
сіяний по всьому лицю землі; 
і були вони озброєні правед-
ністю і а силою Бога у вели-
кій славі.

15 І сталося, що побачив я, 
як гнів Бога а виливається на 
ту велику і мерзотну церкву 
настільки, що війни і чутки 
про війни поширилися серед 
усіх б народів і колін на землі.

16 А коли почалися а війни, 
й чутки про війни пошири-
лися серед усіх народів, які 
належали до матері мерзот, 
ангел звернувся до мене, ка-
жучи: Дивись, гнів Бога є над 
матірʼю блудниць; і дивись, 
ти бачиш усе це—

17 А коли прийде а день, 
у який б гнів Бога виллється 
на матір блудниць, що нею 
є велика й мерзотна цер-
ква всієї землі, засновни-
ком якої є диявол, тоді, того 
дня, почнеться в робота Бать-
кова, якою Він приготує путь 
для виконання Своїх г завітів, 

 8 а пп Авраамів завіт.
 9 а 1 Неф. 15:35;  

УЗ 1:35.  
пп Диявол.

 10 а 1 Неф. 22:23.
  б 1 Неф. 13:4–6, 26.
  в Об. 17:5, 15;  

2 Неф. 10:16.
 11 а Єр. 51:13; Об. 17:15.
  б УЗ 35:11.

 12 а Мт. 7:14;  
3 Неф. 14:14;  
УЗ 138:26.

  б УЗ 90:11.
 13 а Об. 17:1–6; 18:24;  

1 Неф. 13:5;  
УЗ 123:7–8.

 14 а Кн. Як. 6:2;  
УЗ 38:32–38.

 15 а УЗ 1:13–14.

  б Мр. 13:8; УЗ 87:6.
 16 а 1 Неф. 22:13–14;  

Морм. 8:30.
 17 а пп Останні дні.
  б 1 Неф. 22:15–16.
  в 3 Неф. 21:7, 20–29.  

пп Відновлення 
євангелії.

  г Морм. 8:21, 41.  
пп Авраамів завіт.



341 НЕФІЙ 14:18–15:1

укладених з Його народом, 
який з дому Ізраїля.

18 І сталося так, що ангел 
звернувся до мене, кажучи: 
Дивись!

19 І я подивився і побачив 
чоловіка, і був він у білому 
одязі.

20 І ангел сказав мені: По-
глянь на а одного з дванадця-
тьох апостолів Агнця.

21 Знай, він побачить і на-
пише про те, що ще залиши-
лося з цього; так, і ще багато з 
того, що вже відбулося.

22 І напише він також про 
кінець світу.

23 Отже, те, що він на-
пише, справедливе й прав-
диве; і знай, воно написане в 
а книзі, що вийшла, як ти ба-
чив, з вуст Юдея; і в той час, 
коли це вийшло з вуст Юдея, 
або в той час, коли ця книга 
вийшла з вуст Юдея, напи-
сане було простим і чистим, 
і б найціннішим і найлегшим 
для розуміння всіх людей.

24 І знай, що багато з того, 
про що цей а апостол Агнця 
напише, ти вже бачив; а ось, 
те, що залишилося, ти ще 
 побачиш.

25 Але те, що ти побачиш 
згодом, ти не будеш запису-
вати; тому що Господь Бог 
висвятив апостола Агнця Бо-
жого, щоб він а записав це.

26 А були ще й інші, кому 
Він показав усе, і вони запи-

сали все це; і все це а запеча-
тано, щоб зʼявитися у своїй 
чистоті, згідно з істиною, яка 
є в Агнці, у свій належний 
час, визначений Господом, 
домові Ізраїля.

27 І я, Нефій, чув і засвід-
чую, що апостол Агнця мав 
імʼя а Іван, за словами ангела.

28 І ось, мені, Нефію, забо-
ронено записувати те, що ще 
я бачив і чув; отже, того, що 
я записав, досить для мене; а 
записав я тільки невелику ча-
стину того, що я бачив.

29 І я засвідчую, що бачив 
те, що мій а батько бачив, 
і ангел Господа відкрив це 
мені.

30 А тепер я закінчую роз-
повідати про те, що я бачив, 
коли був віднесений Духом; 
і хоча не все, що я бачив, за-
писане, те, що я записав, а іс-
тинне. І так це є. Амінь.

РОЗДІЛ 15
Сімʼя Легія має отримати 
євангелію від Іновірців в ос
танні дні—Збирання Ізра
їля порівнюється з оливковим 
деревом, чиї природні віти 
будуть прищепленими знову—
Нефій тлумачить видіння 
дерева життя і каже про спра
ведливість Бога у відділенні 
злочестивих від праведних. 
Близько 600–592 рр. до р.х.
І сталося, що після того як 

 20 а Об. 1:1–3;  
1 Неф. 14:27.

 23 а 1 Неф. 13:20–24;  
Морм. 8:33.

  б 1 Неф. 13:28–32.

 24 а Етер 4:16.
 25 а Іван 20:30–31;  

Об. 1:19.
 26 а 2 Неф. 27:6–23;  

Етер 3:21–27; 4:4–7;  

УЗ 35:18;  
ДС—Іст. 1:65.

 27 а Об. 1:1–3.
 29 а 1 Неф. 8.
 30 а 2 Неф. 33:10–14.
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я, Нефій, був віднесений Ду-
хом і побачив усе це, я повер-
нувся до намету свого батька.

2 І сталося, що я побачив 
своїх братів, і вони спереча-
лися між собою про те, що 
мій батько розповів їм.

3 Бо він дійсно їм багато 
розповів такого, що важко 
а зрозуміти, якщо людина не 
спитає у Господа; але через 
закамʼянілість своїх сердець 
вони не сподівалися на Гос-
пода, як слід було б.

4 І ось я, Нефій, дуже засму-
тився через закамʼянілість їх-
ніх сердець, а також те, що я 
побачив, і знав, що воно має 
неодмінно статися через ве-
лику злочестивість дітей 
людських.

5 І сталося, що я був пригні-
чений моїми а стражданнями, 
вважаючи, що мої страж-
дання більші за всі інші через 
б знищення мого народу, бо я 
бачив його занепад.

6 І сталося так, що після 
того як а сила знову поверну-
лася до мене, я звернувся до 
своїх братів, бажаючи дізна-
тися про причину їхніх супе-
речок.

7 І вони сказали: Знаєш, ми 
не можемо зрозуміти слова, 
сказані нашим батьком про 
природні віти оливкового де-
рева, а також про Іновірців.

8 І я сказав їм: Чи а запиту-
вали ви Господа?

9 А вони сказали мені: Ми 
не запитували; бо Господь не 
відкриває нічого такого нам.

10 Ось, я сказав їм: Як це 
так, що ви не виконуєте запо-
відей Господа? Як це так, що 
ви загинете через а закамʼяні-
лість ваших сердець?

11 Хіба не памʼятаєте ви 
того, що Господь сказав?—
Якщо ви не закамʼянієте сво-
їми серцями і будете а питати 
Мене з вірою, сподіваючись, 
що ви отримаєте, старанно 
виконуючи Мої заповіді, без-
сумнівно все те відкриється 
вам.

12 Ось, я кажу вам, що дім 
Ізраїля був порівняний з 
оливковим деревом Духом 
Господа, Який був у нашому 
батькові; тож подивіться, чи 
не відламані ми від дому Із-
раїля, і чи не є ми а вітою 
дому Ізраїля?

13 І ось, те, що наш батько 
мав на увазі щодо прище-
плення природних віт через 
повне число Іновірців, є те, 
що в останні дні, коли наше 
сімʼя а виродиться в зневірі, 
так, протягом багатьох років 
і багатьох поколінь після того 
як б Месія явиться у плоті ді-
тям людським, тоді повнота 
в євангелії Месії прийде до 

15 3 а 1 Кор. 2:10–12;  
Ал. 12:9–11.

 5 а пп Лихо.
  б Ен. 1:13; Морм. 6:1.
 6 а Мойс. 1:10;  

ДС—Іст. 1:20, 48.
 8 а Мос. 26:13;  

Ал. 40:3. 

   пп Молитва.
 10 а пп Відступництво.
 11 а Як. 1:5–6;  

Ен. 1:15;  
Морон. 7:26;  
УЗ 18:18.  
пп Запитувати, 
Просити.

 12 а Бут. 49:22–26;  
1 Неф. 10:12–14; 19:24.  
пп Легій, батько 
Нефіїв.

 13 а 1 Неф. 12:22–23;  
2 Неф. 26:15.

  б пп Месія.
  в пп Євангелія.
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Іновірців, а від г Іновірців—до 
залишку нашого сімені;

14 І того дня залишок на-
шого а сімені дізнається, що 
він від дому Ізраїля, і що він 
б завітний народ Господа; а 
потім вони дізнаються і при-
йдуть до в пізнання своїх 
предків, а також до пізнання 
євангелії нашого Викупи-
теля, що й проповідував Він 
їхнім батькам; отже, вони 
прийдуть до пізнання свого 
Викупителя і найточніших 
подробиць Його вчення, щоб 
вони могли знати, як прийти 
до Нього і бути спасенними.

15 І тоді, того дня чи не бу-
дуть вони радіти і складати 
хвалу своєму вічному Бо-
гові, своїй а скелі і своєму спа-
сінню? Так, того дня чи не 
одержать вони силу і жив-
лення від істинної вино-
градної б лози? Так, чи не 
прийдуть вони до істинної 
отари Бога?

16 Ось, я кажу вам: Так, їх 
знову згадають поміж дому 
Ізраїля; вони будуть а прище-
плені як природна віта олив-
кового дерева до істинного 
оливкового дерева.

17 І це те, що мав на увазі 
наш батько; і він мав на увазі, 
що це відбудеться не раніше 
того, як вони будуть розсіяні 

Іновірцями; і він мав на увазі, 
що це прийде від Іновірців, 
щоб Господь міг явити Свою 
силу Іновірцям з тієї причини, 
що Він був а знехтуваний Юде-
ями, або домом Ізраїля.

18 Отже, наш батько гово-
рив не тільки про наше сі-
мʼя, але також про весь дім 
Ізраїлевий, вказуючи на завіт, 
який має здійснитися в ос-
танні дні; завіт, який Господь 
склав з нашим батьком Авра-
амом, кажучи: У твоєму а сі-
мені будуть благословенні усі 
племена землі.

19 І сталося, що я, Нефій, ба-
гато говорив з ними про ці 
речі; так, я говорив з ними 
про а відновлення Юдеїв в ос-
танні дні.

20 І я переказав їм слова а Ісаї, 
який говорив про відновлення 
Юдеїв, або дому Ізраїля; а 
після того як вони будуть від-
новлені, вони більше не бу-
дуть перемішані, і також 
розсіяні не будуть вони знову. 
І сталося, що я сказав ще ба-
гато слів своїм братам, так що 
вони заспокоїлися і б скори-
лися перед Господом.

21 І так було, що вони знову 
звернулися до мене, кажучи: 
Що означає те, що наш батько 
бачив уві сні? Що означає те 
а дерево, яке він бачив?

 13 г 1 Неф. 13:42; 22:5–10;  
УЗ 14:10.  
пп Іновірці.

 14 а 2 Неф. 10:2;  
3 Неф. 5:21–26; 21:4–7.

  б пп Авраамів завіт.
  в 2 Неф. 3:12; 30:5;  

Морм. 7:1, 9–10;  
УЗ 3:16–20.  

Див. також титульну 
сторінку Книги 
Мормона.

 15 а пп Скеля.
  б Бут. 49:11;  

Іван 15:1.
 16 а Кн. Як. 5:60–68.
 17 а пп Розпʼяття.
 18 а Бут. 12:1–3;  

Авр. 2:6–11.
 19 а 1 Неф. 19:15.  

пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 20 а 1 Неф. 19:23.
  б 1 Неф. 16:5, 24, 39.
 21 а 1 Неф. 8:10–12.
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22 І я відповів їм: То було 
зображення а дерева життя.

23 А вони сказали мені: Що 
означає той а жезл з заліза, що 
його бачив наш батько і який 
вів до дерева?

24 І я сказав їм, що то було 
а слово Бога; і ті, хто прислу-
хається до слова Бога, і буде 
міцно б триматися за нього, 
ті ніколи не загинуть; і ніякі 
в спокуси і вогненні г стріли 
д супротивника не зможуть 
узяти верх над ними і заслі-
пити, щоб привести їх до 
знищення.

25 Отже, я, Нефій, увіщував 
їх а зважати на слово Господа; 
так, я увіщував їх усіма силами 
своєї душі, й усім даром, що я 
мав, зважати на слово Боже і 
не забувати виконувати Його 
заповіді завжди і в усьому.

26 І вони сказали мені: Що 
означала а ріка води, яку ба-
чив наш батько?

27 І я сказав їм, що а вода, 
яку бачив мій батько, озна-
чала б брудноту; і його розум 
настільки сильно був загли-
блений в інші речі, що він не 
побачив брудноту води.

28 І я сказав їм, що то була 
жахлива а безодня, яка відді-
ляла злочестивих від дерева 
життя, а також від святих Бога.

29 І я сказав їм, що то було 
зображення того жахливого 
а пекла, яке, як сказав мені ан-
гел, було уготоване для зло-
честивих.

30 І я сказав їм, що наш 
батько теж бачив, що а спра-
ведливість Бога також від-
діляла злочестивих від 
праведних; і яскравість її 
була схожою на яскравість 
палаючого вогню, що підні-
мається до Бога на віки вічні, 
і нема йому кінця.

31 А вони сказали мені: Чи 
означає це муки тіла в дні 
а випробувань, або чи озна-
чає це кінцевий стан душі 
після б смерті тлінного тіла, 
або каже це про ті речі, що є 
тлінними?

32 І сталося, що я сказав їм, 
що це було зображення ре-
чей тлінних і духовних; бо 
настане день, коли їх будуть 
судити за їхні а справи, так, 
саме за справи тлінного тіла 
у дні випробувань.

33 Отже, якщо вони а вмруть 
у своїй злочестивості, їх буде 
б знехтувано також і в тому, 
що стосується духовного, що 
стосується праведності; отже, 
їх мають привести і поставити 
перед Богом, щоб в судити за 
їхні г справи; і якщо їхні справи  

 22 а 1 Неф. 11:4, 25;  
Мойс. 3:9.

 23 а 1 Неф. 8:19–24.
 24 а пп Слово Боже.
  б 1 Неф. 8:30;  

2 Неф. 31:20.
  в 1 Неф. 8:23.  

пп Спокушати, 
Спокуса.

  г Еф. 6:16;  
УЗ 3:8; 27:17.

  д пп Диявол.
 25 а УЗ 11:2; 32:4; 
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 27 а 1 Неф. 12:16.
  б пп Бруд, Бруднота.
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1 Неф. 12:18;  
2 Неф. 1:13.

 29 а пп Пекло.
 30 а пп Справедливість.

 31 а Ал. 12:24; 42:10;  
Гел. 13:38.
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  г 3 Неф. 27:23–27.
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були бруднотою, то й вони 
напевно д брудні; а якщо вони 
брудні, то напевно вони не 
зможуть е жити в царстві Бо-
жому; бо інакше царство Боже 
теж повинно стати брудним.

34 Але знайте, я кажу вам, 
царство Боже не є а брудним і 
ніщо нечисте не може увійти в 
царство Боже; отже, повинно 
бути уготоване місце бруд-
ноти для того, що брудне.

35 І таке місце уготоване, 
так, саме те жахливе а пекло, 
про яке я розповідав, і б ди-
явол уготував його; отже, 
кінцевий стан душ люд-
ських—жити в царстві Бо-
жому або бути знехтуваними 
через ту в справедливість, про 
яку я казав.

36 Отже, злочестиві відді-
лені від праведних, а також 
від того а дерева життя, плід 
якого є найціннішим і б най-
бажанішим з усіх плодів; так, 
і це є в найвеличніший з усіх 
г дарів Бога. І ось саме так я го-
ворив з моїми братами. Амінь.

РОЗДІЛ 16
Злочестиві вважають істину 
тяжкою—Сини Легія одру
жуються з дочками Ізмаїла— 
Ліягона вказує їм путь у пус

тині—Послання від Господа 
пишуться на Ліягоні час від 
часу—Ізмаїл помирає; його сі
мʼя ремствує через бідування. 
Близько 600–592 рр. до р.х.

І ось сталося, що після того 
як я, Нефій, довів до кінця 
розмову з моїми братами, 
ось, тоді вони й сказали мені: 
Ти відкрив нам тяжкі речі, 
тяжчі, ніж ми здатні витри-
мати.

2 І сталося так, я сказав їм, 
що знаю про те, що розка-
зав тяжкі речі проти злоче-
стивих, згідно з істиною; а 
праведних я виправдав, і за-
свідчив, що їх буде піднесено 
в останній день; отже, а вину-
ваті вважають б істину тяж-
кою, тому що вона в пронизує 
їх до самого нутра.

3 А тепер, брати мої, якби 
ви були праведні і бажали 
прислухатися до істини, і зва-
жати на неї, щоб ви могли 
а ходити в невинності перед 
Богом, то ви не ремствували 
б через істину, кажучи: Ти 
говориш тяжкі речі проти 
нас.

4 І сталося так, що я, Нефій, 
закликав своїх братів з усією 
старанністю дотримуватися 
завітів Господа.

 33 д 2 Неф. 9:16;  
УЗ 88:35.

  е Пс. 15; 24:3–4;  
Ал. 11:37;  
УЗ 76:50–70;  
Мойс. 6:57.

 34 а пп Бруд, Бруднота.
 35 а 2 Неф. 9:19;  

Мос. 26:27.  
пп Пекло.

  б 1 Неф. 14:9; 

   УЗ 1:35.
  в пп Справедливість.
 36 а Бут. 2:9;  

2 Неф. 2:15.
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5 І сталося так, що вони 
дійсно а упокорилися перед 
Господом; так, що я мав ра-
дість і великі надії щодо них, 
що вони будуть іти дорогами 
праведності.

6 Тож усі ці речі було ска-
зано і зроблено тоді, коли мій 
батько жив у наметі в долині, 
яку він назвав Лемуїл.

7 І сталося, що я, Нефій, взяв 
одну з а дочок Ізмаїла собі за 
б дружину; і також мої брати 
взяли дочок Ізмаїла за дру-
жин; а також і в Зорам взяв 
собі за дружину найстаршу 
дочку Ізмаїла.

8 І так мій батько виконав 
усі веління Господа, які були 
йому дані. А також я, Нефій, 
був благословен Господом 
надзвичайно.

9 І сталося, що голос Гос-
пода звернувся до мого 
батька вночі і повелів йому 
наступного дня вирушити у 
пустиню.

10 І сталося, що коли мій 
батько, прокинувшись вранці, 
вийшов з намету, він дуже зди-
вувався, побачивши на землі 
а кулю майстерної роботи; і 
була вона з чистої латуні. А 
всередині кулі було два вере-
тена; і вона вказувала дорогу, 
якою ми мали йти у пустиню.

11 І сталося так, що ми зі-
брали всі речі, які нам по-
трібно було взяти в пустиню, 
і всі залишки провізії, яку 
Господь дав нам; і ми взяли 

насіння кожного виду, яке 
могли взяти в пустиню.

12 І сталося, що ми взяли 
наші намети і вирушили в 
пус тиню через ріку Ламан.

13 І сталося, що ми мандру-
вали протягом чотирьох днів, 
приблизно в південному—
південно-східному напрямі, 
і ми знову поставили наші 
намети; і дали назву цьому 
місцю Шейзер.

14 І сталося, що взяли ми 
наші луки і наші стріли, 
і пішли в пустиню, щоб за-
стрелити дичину для наших 
сімей; а після того як ми за-
стрелили дичину для наших 
сімей, ми повернулися знову 
до них у пустиню, у місце 
Шейзер. І знову ми виру-
шили в пустиню, додержую-
чись того самого напряму, не 
виходячи з родючих земель 
пустині, які знаходилися по-
близу краю а Червоного моря.

15 І сталося так, що ми ман-
дрували протягом багатьох 
днів, здобуваючи по дорозі 
дичину для їжі, за допомогою 
наших луків і наших стріл, 
і нашого каміння, і наших 
пращ.

16 І ми дотримувалися а на-
пряму за кулею, яка привела 
нас до родючіших земель 
пус тині.

17 А після того як ми ман-
дрували протягом багатьох 
днів, ми поставили намети 
наші на деякий час, щоб мати 

 5 а 1 Неф. 16:24, 39; 18:4.
 7 а 1 Неф. 7:1.
  б пп Шлюб, 

Одружуватися.

  в 1 Неф. 4:35;  
2 Неф. 5:5–6.

 10 а Ал. 37:38–46.  
пп Ліягона.

 14 а УЗ 17:1.
 16 а 1 Неф. 16:10,  

16, 26; 18:12;  
Ал. 37:38–46.
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змогу знову відпочити і здо-
бути їжу для наших сімей.

18 І сталося, що коли я, Не-
фій, пішов застрелити ди-
чину, ось, я зламав свій лук, 
зроблений з хорошої а сталі; 
а після того як я зламав свій 
лук, ось, мої брати розсер-
дилися на мене через втрату 
мого лука, бо ми не здобули 
ніякої їжі.

19 І сталося так, що ми 
дійсно повернулися без їжі 
до наших сімей; вони ж, 
надто стомившись від подо-
рожі, дуже страждали через 
нестачу їжі.

20 І сталося, що Ламан, і Ле-
муїл, і сини Ізмаїла почали 
надзвичайно нарікати на свої  
страждання і бідування в  
пус тині; і також мій батько 
почав нарікати на Господа 
Бога свого; так, і були вони 
всі в такій печалі, що нарі-
кали на Господа.

21 Тепер сталося, що і я, Не-
фій, був доведений до відчаю 
разом зі своїми братами че-
рез втрату мого лука, а та-
кож через те, що їхні луки 
втратили свою пружність: 
стало надзвичайно важко, 
так, ми навіть не могли здо-
бути ніякої їжі.

22 І сталося, що я, Нефій, ба-
гато розмовляв зі своїми бра-
тами, тому що їхні серця 
знову закамʼяніли настільки, 
що вони почали а скаржитися 
на Господа Бога свого.

23 І сталося, що я, Нефій, 
зробив з деревини лук, а з 
прямої палиці—стрілу; отже, 
я озброївся луком і стрілою, 
пращею і камінням. І сказав 
я своєму а батькові: Куди піти 
мені, щоб здобути їжу?

24 І сталося, що він таки 
а спитав Господа, бо вони упо-
корилися завдяки моїм сло-
вам; а я сказав їм багато чого 
усією силою своєї душі.

25 І сталося, що голос Гос-
пода дійшов до мого батька; і 
він був дійсно а покараний за 
ремствування на Господа так, 
що він поринув у глибини пе-
чалі.

26 І сталося, що голос Гос-
пода сказав йому: Поглянь на 
кулю і побач те, що там на-
писано.

27 І сталося так, що коли 
мій батько побачив написане 
на кулі, він надзвичайно зля-
кався і затремтів, а також і 
мої брати, і сини Ізмаїла, і 
наші жінки.

28 І сталося, що я, Нефій, 
побачив, що дороговкази, які 
були в кулі, діють згідно з а ві-
рою, і старанністю, і уважні-
стю, з якими ми ставилися до 
них.

29 А також було на них на-
писано нове послання, яке 
читалося просто, яке давало 
нам а розуміння шляхів Гос-
пода; і воно писалося і змі-
нювалося час від часу, згідно 
з вірою і старанністю, які ми 

 18 а 2 Сам. 22:35.
 22 а Вих. 16:8;  

Чис. 11:1.
 23 а Вих. 20:12;  

Мос. 13:20.
 24 а пп Молитва.
 25 а Етер 2:14.  

пп Карати, 

Покарання.
 28 а Ал. 37:40.  

пп Віра.
 29 а пп Розуміння.



41 1 НЕФІЙ 16:30–39

виявляли до нього. І таким 
чином ми побачили, що б ма-
лими засобами Господь може 
вершити великі справи.

30 І сталося, що я, Нефій, пі-
шов таки на вершину гори, 
згідно з вказівками, даними 
на кулі.

31 І сталося так, що я вбив 
диких тварин, і таким чином 
здобув їжу для наших сімей.

32 І сталося, що я повер-
нувся до наших наметів, при-
нісши вбитих мною тварин; 
і тепер, коли вони побачили, 
що я здобув їжу, якою вели-
кою була їхня радість! І було 
так, що вони упокорилися пе-
ред Господом, і вони дяку-
вали Йому.

33 І сталося, що ми знову ви-
рушили в дорогу, мандруючи 
приблизно в тому самому 
напрямі, що й спочатку; і 
після багатоденних мандрів 
ми знову поставили наші на-
мети, щоб мати змогу зупи-
нитися на деякий час.

34 І сталося, що а Ізмаїл по-
мер, і був похований у місці, 
яке мало назву Нейгом.

35 І сталося, що дочки Ізма-
їла горювали надзвичайно 
через втрату свого батька, а 
також через їхні а бідування 
в пустині; і вони ремству-
вали на мого батька, тому 
що він вивів їх з землі Єру-
салимської, кажучи: Наш 
батько помер; так, і ми вже 
довго блукали в пустині, і 

ми зазнали багато горя, го-
лоду, спраги і втоми; і після 
всіх цих страждань ми му-
симо загинути в пустині від 
голоду.

36 І ось так вони ремству-
вали на мого батька і на 
мене; і вони бажали поверну-
тися знов у Єрусалим.

37 І Ламан сказав Лемуїлу, 
а також синам Ізмаїла: Слу-
хайте, давайте а вбʼємо на-
шого батька, а також нашого 
брата Нефія, який взявся 
бути б правителем над нами й 
учителем нашим, його стар-
ших братів.

38 Ось, він каже, що Гос-
подь говорив з ним, а також, 
що а ангели священнослу-
жили йому. Але дивіться, ми 
знаємо, що він обманює нас; 
і він каже нам усе це, і він 
робить багато чого за допо-
могою своїх підступних хи-
трощів, щоб обманювати 
наші очі, гадаючи, мабуть, 
що він зможе завести нас до 
якоїсь невідомої пустині; а 
після того як він заведе нас 
туди, він задумав стати ца-
рем і правителем над нами, 
щоб мати змогу робити з 
нами все, згідно з його волею 
і бажанням. І в такий спосіб 
мій брат Ламан збудив гнів у 
їхніх серцях.

39 І сталося, що Господь 
був з нами, так, саме го-
лос Господа дійшов і багато 
чого сказав їм, і а покарав їх 

 29 б 2 Цар. 5:13; Як. 3:4;  
Ал. 37:6–7, 41;  
УЗ 123:16.

 34 а 1 Неф. 7:2–6.

 35 а пп Лихо.
 37 а 1 Неф. 17:44.  

пп Вбивство.
  б Бут. 37:9–11;  

1 Неф. 2:22; 18:10.
 38 а 1 Неф. 3:30–31; 4:3.
 39 а пп Карати, 

Покарання.
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надзвичайно; і після того як 
голос Господа присоромив  
їх, вони відвернули свій гнів, 
покаялися у своїх гріхах, 
після чого Господь благосло-
вив нас знову, давши нам їжу, 
щоб ми не загинули.

РОЗДІЛ 17
Нефію наказано будувати кора
бель—Його брати чинять опір 
йому—Він застерігає їх, розпо
відаючи докладно історію сто
сунків Бога з Ізраїлем—Нефій 
сповнюється силою Бога—Його 
братам заборонено доторка
тися до нього, інакше вони всох
нуть, як сухий очерет. Близько 
592–591 рр. до р.х.
І сталося, що ми знову ви-
рушили в дорогу пустинею; і 
мандрували ми відтоді при-
близно на схід. І мандрували 
ми, і пережили багато біду-
вань у пустині; і жінки наші 
народили дітей у пустині.

2 І такі великі були нам бла-
гословення Господа, що коли 
ми жили на одному а сирому 
мʼясі в пустині, наші жінки 
мали достатньо материн-
ського молока для годування 
своїх дітей, і були сильними 
однаково з чоловіками; і по-
чали вони зносити свої ман-
дри без ремствувань.

3 І так ми бачимо, що за-
повіді Бога повинні викону-
ватися. І якщо діти людські 
будуть а виконувати заповіді 
Божі, Він буде живити їх, і 

зміцнювати їх, і забезпечу-
вати засобами, з допомогою 
яких вони зможуть виконати 
те, що Він їм наказав; отже, 
Він б забезпечив нас усім не-
обхідним, коли ми перебу-
вали в пустині.

4 І перебували ми в пустині 
протягом багатьох років, так, 
а саме, вісім років були ми в 
пустині.

5 І прийшли ми на землю, 
яку назвали Щедрою, тому 
що тут було багато плодів і 
також дикого меду; і все це 
приготував Господь, щоб ми 
не загинули. І побачили ми 
море, яке ми назвали Іріян-
тум, що в перекладі означає 
великі води.

6 І сталося, що ми поставили 
наші намети на березі моря; і, 
незважаючи на те, що ми за-
знали багатьох а страждань і 
багатьох труднощів, так ба-
гато, що й описати це немож-
ливо, ми надзвичайно зраділи, 
вийшовши на узбережжя; і ми 
назвали це місце Щедрим, бо 
тут було багато плодів.

7 І сталося, що після того як 
я, Нефій, перебував на землі 
Щедрій протягом багатьох 
днів, голос Господа дійшов до 
мене, кажучи: Вставай і ви-
рушай на гору. І сталося так, 
що я встав і пішов на гору, і 
заволав до Господа.

8 І сталося, що Господь за-
говорив до мене, кажучи: Ти 
побудуєш корабель, у той 
а спосіб, який Я тобі вкажу, 

17 2 а 1 Неф. 17:12.
 3 а Мос. 2:41;  

Ал. 26:12. 

   пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  б 1 Неф. 3:7.
 6 а 2 Неф. 4:20.
 8 а 1 Неф. 18:2.
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щоб міг Я перевезти твою ро-
дину через води.

9 І я сказав: Господи, куди 
мені піти, щоб знайти руду 
для виплавляння, щоб зро-
бити інструменти і побуду-
вати корабель у той спосіб, 
який Ти показав мені?

10 І сталося, що Господь ска-
зав мені, куди треба піти, 
щоб знайти руду для виготов-
лення інструментів.

11 І сталося, що я, Нефій, 
зробив із шкіри тварин роз-
дувальні міхи, щоб роздувати 
вогонь; а після того як я зро-
бив роздувальні міхи, щоб 
роздувати вогонь, я вдарив 
одним камінцем об другий, 
щоб розпалити вогонь.

12 Бо Господь досі не доз-
воляв нам розпалювати ба-
гато вогню під час нашої 
мандрівки пустинею; бо Він 
сказав: Я зроблю вашу їжу 
смачною, щоб не треба було 
її а варити;

13 І Я також буду вашим світ-
лом у пустині; і Я а підготую 
путь для вас, якщо будете до-
тримуватися Моїх заповідей; 
отже, доки ви будете викону-
вати Мої заповіді, вас буде ве-
дено до б обіцяної землі; і ви 
мусите в знати, що це Я Той, 
Хто веде вас.

14 Так, і ще Господь сказав: 
Після того як ви прийдете 
на землю обіцяну, ви а дізна-
єтеся, що Я, Господь, є б Бог; 
і що Я, Господь, врятував вас 

від знищення; так, що Я вивів 
вас із землі Єрусалимської.

15 Отже, я, Нефій, намагався 
виконувати заповіді Господа, і 
я закликав своїх братів до вір-
ності і старанності.

16 І сталося, що я виготовив 
інструменти з руди, яку я ви-
плавив з гірської породи.

17 І коли мої брати поба-
чили, що я збираюся а буду-
вати корабель, вони почали 
ремствувати на мене, ка-
жучи: Наш брат дурний, бо 
він думає, що може побуду-
вати корабель; так, і ще він 
думає, що може переправи-
тися через ці великі води.

18 І так мої брати скаржи-
лися на мене, і хотіли зро-
бити так, щоб не працювати, 
бо вони не вірили, що я можу 
побудувати корабель; а та-
кож не вірили вони, що мене 
наставляв Господь.

19 І ось сталося, що я, Не-
фій, був надзвичайно засму-
чений закамʼянілістю їхніх 
сердець; і тепер, коли вони 
побачили, що я засмутився 
закамʼянілістю їхніх сердець, 
вони так зраділи в душі, що 
почали а насміхатися з мене, 
кажучи: Ми знаємо, що ти 
не зможеш побудувати кора-
бель, бо ми знаємо, що тобі 
не вистачає розсудливості; 
отже, ти не зможеш закін-
чити таку велику роботу.

20 І ти подібно до нашого 
батька, керуєшся безглуздими 

 12 а 1 Неф. 17:2.
 13 а Ал. 37:38–39.
  б 1 Неф. 2:20;  

Кн. Як. 2:12.

  в Вих. 6:7.
 14 а 2 Неф. 1:4.  

пп Свідок, 
Свідчення.

  б УЗ 5:2.
 17 а 1 Неф. 18:1–6.
 19 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
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а вигадками свого серця; так, 
він вивів нас з землі Єруса-
лимської, і ми мандруємо пу-
стинею вже так багато років; 
і наші жінки тяжко працю-
вали, виношуючи дітей; і вони 
народжували дітей у пус-
тині і знесли все, за винятком 
смерті; і було б краще, коли 
б вони померли до того, як 
вийти з Єрусалима, ніж зне-
сти ці страждання.

21 Ось, усі ці довгі роки, що 
ми бідували в пустині, ми 
могли б володіти нашим май-
ном і землею нашого успад-
кування; так, ми могли б 
бути щасливими.

22 І ми знаємо, що люди, які 
жили на землі Єрусалимській, 
були а праведним народом; бо 
вони виконували устави і при-
суди Господа, і всі Його запо-
віді за законом Мойсея; отже, 
ми знаємо, що вони є на-
род праведний; а наш батько 
осуджував їх, і вивів нас, бо 
ми прислухалися до його слів; 
так, і наш брат подібний до 
нього. Ось такою промовою 
мої брати ремствували і скар-
жилися на нас.

23 І сталося, що я, Нефій, 
звернувся до них, кажучи: 
Чи вірите ви, що наші батьки, 
діти Ізраїля, були б визволені 
від рук Єгиптян, якби вони не 
прислухалися до слів Господа?

24 Так, чи вважаєте ви, що 
вони були б визволені з раб-
ства, якби Господь не наказав 
Мойсеєві, щоб той а вивів їх з 
рабства?

25 Тепер ви знаєте, що діти 
Ізраїля були в а рабстві; і ви 
знаєте, що вони були пригні-
чені б працею, яку тяжко було 
переносити; отже, ви знаєте, 
що це напевно була добра річ 
для них, щоб їх було виве-
дено з рабства.

26 Тепер ви знаєте, що 
а Мойсеєві Господь повелів 
зробити цю велику справу; і 
ви знаєте, що за його б словом 
води Червоного моря розсту-
пилися, і вони пройшли крізь 
них по сухій землі.

27 Але ви знаєте, що Єгип-
тяни потонули в Червоному 
морі, то було військо фарао-
нове.

28 А також ви знаєте, що 
у пустині вони годувалися 
а манною.

29 Так, і ви також знаєте, що 
Мойсей словом своїм з силою 
Бога, яка була в ньому, а вда-
рив по скелі, і звідти потекла 
вода, щоб діти Ізраїля змогли 
втамувати свою спрагу.

30 І, незважаючи на те, що 
їх вели, що Господь, Бог їхній, 
Викупитель їхній, ішов попе-
реду, ведучи їх удень і даючи 
їм світло вночі, і роблячи для 

 20 а 1 Неф. 2:11.
 22 а 1 Неф. 1:13.
 24 а Вих. 3:2–10;  

1 Неф. 19:10;  
2 Неф. 3:9; 25:20.

 25 а Бут. 15:13–14.
  б Вих. 1:11; 2:11.
 26 а Дії 7:22–39.

  б Вих. 14:21–31;  
1 Неф. 4:2;  
Мос. 7:19;  
Гел. 8:11;  
УЗ 8:3;  
Мойс. 1:25.

 28 а Вих. 16:4, 14–15, 35;  
Чис. 11:7–8;  

Повтор. 8:3;  
Мос. 7:19.

 29 а Вих. 17:6;  
Чис. 20:11;  
Повтор. 8:15;  
1 Неф. 20:21.
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них усе, що а доцільно для лю-
дини одержувати, вони за-
камʼяніли серцями і засліпли 
розумом, і б лаяли Мойсея й 
істинного і живого Бога.

31 І сталося, що згідно зі 
Своїм словом Він а нищив їх; 
і згідно зі Своїм словом Він 
б вів їх; і згідно зі Своїм сло-
вом Він зробив для них усе 
потрібне; і не було зроблено 
жодної справи, яка б не була 
за Його словом.

32 І після того як вони пе-
реправилися через ріку Йор-
дан, Він зробив їх такими 
могутніми, щоб вони а витіс-
нили дітей тієї землі, так, 
розсіяли їх аж до знищення.

33 І тепер, невже ви вважа-
єте, що діти тієї землі, які були 
на землі обіцяній, яких витіс-
нили наші батьки, невже ви 
вважаєте, що вони були пра-
ведні? Ось, я кажу вам: Ні.

34 Невже ви вважаєте, що 
наші батьки були б більше до 
вподоби, ніж вони, якщо вони 
були б праведні? Я кажу вам: 
Ні.

35 Знайте, Господь шанує 
всю а плоть однаково; той, 
хто б праведний, до в вподоби 
Богу. Але ось ці люди знехту-
вали кожне слово Бога, і вони 

дозріли у своєму беззаконні; 
і повнота гніву Божого по-
ширилася на них; і Господь 
прокляв цю землю для них, і 
благословив її для наших бать-
ків; так, Він дійсно прокляв 
її для них аж до їхнього зни-
щення, і Він-таки благословив 
її для наших батьків, щоб вони 
мали владу над нею.

36 Дивіться, Господь а ство-
рив б землю, щоб її було в за-
селено; і Він створив дітей 
Своїх, щоб вони володіли нею.

37 І Він а встановлює правед-
ний народ, і знищує народи 
злочестиві.

38 І Він веде праведних до 
дорогоцінних а земель, а зло-
честивих Він б знищує, і про-
клинає через них землю їхню.

39 Він править високо на не-
бесах, бо то престол Його, а ця 
земля—то є а підніжок Його.

40 І Він любить тих, хто 
приймає Його як свого Бога. 
Ось, Він любив наших бать-
ків, і Він склав а завіт з ними, 
так, саме з Авраамом, б Ісаком 
і в Яковом; і Він памʼятав за-
віти, які Він склав; отже, Він 
вивів їх з землі г Єгипту.

41 І Він виправляв їх у пус-
тині Своїм жезлом; бо вони 
а закамʼяніли серцями своїми, 

 30 а УЗ 18:18; 88:64–65.
  б Вих. 32:8; Чис. 14:2–3;  

Єз. 20:13–16;  
УЗ 84:23–25.

 31 а Чис. 26:65.
  б 1 Неф. 5:15;  

УЗ 103:16–18.
 32 а Чис. 33:52–53;  

Єг. 24:8.
 35 а Дії 10:15, 34;  

Рим. 2:11;  
2 Неф. 26:23–33.

  б Пс. 55:23;  
1 Неф. 22:17.

  в 1 Сам. 2:30;  
Пс. 97:10; 145:20;  
Ал. 13:4; УЗ 82:10.

 36 а пп Створити, 
Сотворіння.

  б пп Земля.
  в Ісая 45:18;  

Авр. 3:24–25.
 37 а Пр. 14:34; 1 Неф. 4:13;  

Етер 2:10;  

УЗ 117:6.
 38 а пп Обіцяна земля.
  б Лев. 20:22.
 39 а Ісая 66:1;  

УЗ 38:17;  
Авр. 2:7.

 40 а пп Авраамів завіт.
  б Бут. 21:12;  

УЗ 27:10.
  в Бут. 28:1–5.
  г Повтор. 4:37.
 41 а 2 Цар. 17:7–23.



461 НЕФІЙ 17:42–48

так само, як і ви; і Господь 
виправляв їх через їхнє без-
законня. Він наслав на них ог-
нистих летючих б зміїв; і після 
того як вони були покусані, 
Він підготував засіб, щоб вони 
могли бути в зцілені; і робота, 
яку вони мали виконувати, 
полягала в тому, щоб диви-
тися; і через г простоту того 
шляху, або легкість його, ба-
гато було таких, які загинули.

42 І вони час від часу камʼя-
ніли серцями, і вони дійсно 
а лаяли б Мойсея, а також Бога; 
і все-таки, ви знаєте, що Його 
незрівнянна сила вивела їх до 
землі обіцяної.

43 І тепер, після всього 
цього, настав час, коли вони 
стали злочестивими, так, 
майже до зрілості; і я не знаю 
точно, але вони у цей день 
уже близькі до знищення; бо 
я знаю, що обовʼязково на-
стане день, коли вони мають 
бути знищені, окрім небага-
тьох, кого візьмуть у полон.

44 Отже, Господь а повелів 
моєму батькові вирушити в 
пустиню; і Юдеї намагалися 
також позбавити його життя; 
так, і б ви також хочете поз-
бавити його життя; отже, ви 
вбивці в серці своєму і ви по-
дібні до них.

45 Ви а скорі на беззаконня, 
але повільні у згадці Господа 
Бога вашого. Ви бачили б ан-

гела, і він говорив з вами; так, 
ви чули його голос час від 
часу; і він розмовляв з вами 
тихим, лагідним голосом, але 
ви були в поза почуттям, так 
що не сприймали його слова; 
тоді він став розмовляти з 
вами голосом, подібним до 
грому, від чого затряслася 
земля, нібито вона мала роз-
колотися на шматки.

46 І ви також знаєте, що 
а силою Свого всемогутнього 
слова Він може примусити 
землю, щоб вона зникла; так, 
і ви знаєте, що Своїм словом 
Він може призвести до того, 
що вибоїсті місця стануть 
рівними, а рівні місця пору-
шаться. О, тож як це так, що 
ви такі закамʼянілі серцями?

47 Знайте, мою душу розри-
ває біль за вас, і болить моє 
серце; я боюся, що ви будете 
знехтувані назавжди. Бачите, 
я а сповнений Духа Божого, 
настільки, що моє тіло б зне-
силилося.

48 І потім сталося, що коли 
я вимовив ці слова, вони роз-
гнівалися на мене, і хотіли ки-
нути мене в глибину моря; і 
коли вони підійшли, щоб на-
класти руки на мене, я заго-
ворив до них, кажучи: В імʼя 
Бога Всемогутнього, я нака-
зую вам не а торкатися мене, 
бо мене сповнила б сила Бога 
настільки, що поглинула мою 

 41 б Чис. 21:4–9;  
Повтор. 8:15;  
Ал. 33:18–22.

  в Іван 3:13–15;  
2 Неф. 25:20.

  г Ал. 37:44–47;  
Гел. 8:15.

 42 а Чис. 14:1–12.  
пп Бунт.

  б УЗ 84:23–24.
 44 а 1 Неф. 2:1–2.
  б 1 Неф. 16:37.
 45 а Мос. 13:29.
  б 1 Неф. 4:3.

  в Еф. 4:19.
 46 а Гел. 12:6–18.
 47 а Мих. 3:8.
  б 1 Неф. 19:20.
 48 а Мос. 13:3.
  б 2 Неф. 1:26–27.  

пп Сила.
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плоть; і той, хто підніме на 
мене руку свою, в зівʼяне, як 
сухий очерет; і перетвориться 
на ніщо перед силою Бога, бо 
Бог покарає його.

49 І сталося, що я, Нефій, 
сказав, щоб вони більше не 
ремствували проти свого 
батька; а також не лишали 
мене без їхньої допомоги, бо 
Бог повелів мені побудувати 
корабель.

50 І я сказав їм: а Якщо Бог 
наказав мені зробити все це, 
то я зможу це зробити. Якщо 
Він накаже мені сказати цій 
воді: стань землею, вона має 
стати землею; і якщо я скажу 
це, воно буде зроблено.

51 І ось, якщо Господь має 
таку велику силу, і здійснив 
так багато чудес серед ді-
тей людських, як це так може 
бути, що Він не а настановить 
мене, щоб я міг побудувати 
корабель?

52 І сталося, що я, Нефій, 
багато чого сказав моїм бра-
там, через що вони замовкли 
і вже не сперечалися зі мною; 
не наважувалися вони ані на-
класти руки на мене, ані до-
торкнутися до мене пальцем 
протягом багатьох днів. Вони 
не наважувалися робити це, 
інакше б вони позбавилися 
сили переді мною, таким мо-
гутнім був а Дух Божий; і так 
Він вплинув на них.

53 І сталося, що Господь ска-
зав мені: Простягни руку 
твою знову твоїм братам, і 

вони не позбавляться сили пе-
ред тобою, але Я вражу їх, 
каже Господь, і Я це зроблю, 
щоб вони знали, що Я Гос-
подь Бог їхній.

54 І сталося, що я простяг-
нув руку свою моїм братам, і 
вони не позбавилися сили пе-
реді мною; але Господь ура-
зив їх, саме за словом, яке Він 
промовив.

55 І потім вони сказали: Ми 
знаємо з точністю, що Гос-
подь з тобою, бо ми знаємо, 
що саме сила Господа вра-
зила нас. І вони впали пе-
реді мною, і вже збиралися 
а поклонятися мені, але я не 
дозволив їм, кажучи: Я ваш 
брат, так, ваш молодший 
брат; отже, поклоняйтеся 
Господу Богу вашому, і ша-
нуйте свого батька і матір 
свою, щоб довгими були ваші 
б дні на землі, яку Господь Бог 
ваш дає вам.

РОЗДІЛ 18
Корабель побудовано—Згадано 
про народження Якова і Йо
сипа—Товариство відпливає до 
землі обіцяної—Сини Ізмаїла 
і їхні жінки приєднуються до 
гульні та бунту—Нефій звʼя
заний, а корабель жене назад 
жахливою бурею—Нефій визво
ляється, і його молитвою буря 
вгамовується—Люди прибува
ють на землю обіцяну. Близько 
591–589 рр. до р.х.
І сталося, що вони дійсно 

 48 в 1 Цар. 13:4–7.
 50 а Фил. 4:13;  

1 Неф. 3:7.

 51 а Бут. 6:14–16;  
1 Неф. 18:1.

 52 а пп Святий Дух.

 55 а Дії 14:11–15.
  б Вих. 20:12;  

Мос. 13:20.
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поклонялися Господу, і йшли 
далі зі мною; і ми обробляли 
деревину незвичайним спо-
собом. І Господь показував 
мені час від часу, яким спосо-
бом я мушу обробляти дере-
вину для корабля.

2 Тож я, Нефій, не обробляв 
деревину у спосіб, якому нав-
чаються люди, і не будував я 
корабель у звичний для лю-
дей спосіб; але я будував його 
у спосіб, який Господь пока-
зав мені; отже, це було не у 
спосіб людей.

3 І я, Нефій, часто піднімався 
на гору, і часто а молився Гос-
подеві; отже, Господь б показав 
мені великі речі.

4 І сталося, що після того як 
я завершив корабель, згідно зі 
словом Господа, мої брати по-
бачили, що він був гарний, і 
що робота була надзвичайно 
якісна; отже, вони знову а ско-
рилися перед Господом.

5 І сталося, що голос Гос-
пода дійшов до мого батька, 
що ми повинні встати і зійти 
на корабель.

6 І сталося, що наступного 
дня, після того як ми приго-
тували всі речі, багато пло-
дів і а мʼяса з пустині, і меду 
рясно, і провізії, саме як Гос-
подь повелів нам, ми сіли на 
корабель, з усім нашим ван-
тажем і нашим насінням, і з 
усім тим, що ми взяли з со-
бою, кожний за віком своїм; 

отже, ми всі зійшли на кора-
бель, з нашими жінками і з 
нашими дітьми.

7 І ось, у мого батька наро-
дилося двоє синів у пустині: 
старшого назвали а Яковом, а 
молодшого—б Йосипом.

8 І сталося, що після того як 
ми всі зійшли на корабель, і 
взяли з собою нашу провізію 
і все, що було велено нам, ми 
вийшли в а море і вітер гнав 
нас до б обіцяної землі.

9 І після того як гнало нас 
вітром багато днів, ось, мої 
брати і сини Ізмаїла та їхні 
жінки також почали так ве-
селитися, що затанцювали, 
заспівали і заговорили з ве-
ликою непристойністю, так, 
настільки, що забули, якою 
силою вони опинилися там; 
так, вони дійшли до надмір-
ної непристойності.

10 І я, Нефій, дуже злякався, 
аби Господь не розгнівався 
на нас, і не покарав нас через 
наше беззаконня, щоб не по-
глинула нас морська безодня; 
отже, я, Нефій, звернувся до 
них з великою прямотою; але, 
ось, вони а розгнівалися на 
мене, кажучи: Ми не дозво-
лимо, щоб наш молодший брат 
був б правителем над нами.

11 І сталося, що Ламан і Ле-
муїл схопили мене і звʼязали 
вірьовками, і поводилися зі 
мною з великою жорстокі-
стю; проте Господь а дозволив 

18 3 а пп Молитва.
  б пп Одкровення.
 4 а 1 Неф. 16:5.
 6 а 1 Неф. 17:2.
 7 а 2 Неф. 2:1.

  б 2 Неф. 3:1.
 8 а 2 Неф. 10:20.
  б 1 Неф. 2:20.  

пп Обіцяна земля.
 10 а 1 Неф. 17:17–55.

  б Бут. 37:9–11;  
1 Неф. 16:37–38;  
2 Неф. 1:25–27.

 11 а Ал. 14:11.
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це, аби показати Свою силу, 
щоб здійснилося Його слово, 
яке промовив Він про злоче-
стивих.

12 І сталося, що після того 
як вони звʼязали мене, що я 
не міг і поворухнутися, а ком-
пас, уготований Господом, 
перестав працювати.

13 Отже, вони не знали, 
куди їм вести корабель, до 
того ж ще здійнявся вели-
кий шторм, так, велика й 
жахлива буря, і нас а відно-
сило назад по водах протягом 
трьох днів; і вони злякалися 
надзвичайно, аби не пото-
нути в морі; однак вони не 
розвʼязали мене.

14 А на четвертий день, 
коли нас відносило назад, 
буря посилилася надзви-
чайно.

15 І сталося, що нас ледь не 
поглинула морська безодня. 
А після того як нас відносило 
по водах протягом чотирьох 
днів, мої брати а збагнули, що 
вироки Бога зійшли на них, 
і що вони загинуть, якщо не 
покаються у своєму безза-
конні; отже, вони прийшли 
до мене, і розвʼязали вірьовки 
на моїх запʼястях, і побачили, 
що вони були опухлими над-
звичайно; а також мої щико-
лотки опухли, і дуже боліли.

16 Однак я надіявся на свого 
Бога, і а уславляв Його цілий 
день, і я не ремствував проти 
Господа за свої страждання.

17 Тож мій батько, Легій, 

багато чого сказав їм, а та-
кож синам а Ізмаїла; але зна-
єте, вони видихали стільки 
погроз кожному, хто нава-
жувався заступатися за мене; 
і мої батьки, будучи похи-
лого віку і зазнавши багато 
горя через своїх дітей, були 
доведені, так, аж до того, що 
злягли.

18 Через їхнє горе і велику 
печаль, і беззаконня моїх бра-
тів, вони були близько на-
віть до того, щоб полишити 
ці часи і зустрітися з Богом 
своїм; так, їхнє сиве волосся 
вже ледь не принизилося 
до того, щоб лежати десь у 
прасі; так, аж до того, що їх 
ледве не вкинули з скорбо-
тою у водяну могилу.

19 А Яків і Йосип також, бу-
дучи ще малі, потребуючи 
багато харчів, горювали че-
рез бідування своєї матері; і 
також а моя дружина своїми 
сльозами і молитвами, а та-
кож мої діти не помʼякшили 
серця моїх братів, щоб вони 
розвʼязали мене.

20 І не було нічого, окрім 
сили Бога, яка загрожувала 
їм знищенням, що могло по-
мʼякшити їхні серця; отже, 
коли вони побачили, що 
їх ледь не поглинула мор-
ська безодня, вони покаялися 
в тому, що наробили, на-
стільки, що розвʼязали мене.

21 І сталося, що після того як 
вони розвʼязали мене, ось, я 
взяв компас, і він запрацював, 

 12 а 1 Неф. 16:10, 16, 26;  
2 Неф. 5:12;  
Ал. 37:38–47;  

УЗ 17:1.
 13 а Мос. 1:17.
 15 а Гел. 12:3.

 16 а Ал. 36:28.
 17 а 1 Неф. 7:4–20.
 19 а 1 Неф. 7:19; 16:7.
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як я того й бажав. І сталося 
так, що я молився Господеві; 
а після того як я помолився, 
вітри вщухли, і шторм вгаму-
вався, і настав повний штиль.

22 І сталося, що я, Нефій, вів 
корабель так, що ми знову 
попливли до землі обіцяної.

23 І сталося, що після того 
як ми пливли багато днів, ми 
прибули на а обіцяну землю; 
і ми зійшли на сушу, і поста-
вили наші намети; і назвали її 
обіцяною землею.

24 І сталося, що ми почали 
орати землю, і ми почали сі-
яти насіння; так, ми висіяли 
в землю все наше насіння, яке 
ми привезли з собою з землі 
Єрусалимської. І було так, 
що воно густо зійшло; отже, 
ми були благословенні до-
статком.

25 І сталося, що ми дізна-
лися на землі обіцяній, подо-
рожуючи дикою місцевістю, 
що в лісах там була звірина 
всіх видів, і корова, і віл, і 
осел, і кінь, і козел, і дикий 
козел, і всілякі дикі тварини, 
які були корисні людині. І ми 
знайшли всіляку руду: і зо-
лоту, і срібну, і мідну.

РОЗДІЛ 19
Нефій виготовляє пластини 
з руди і записує історію свого 
народу—Бог Ізраїля прийде че
рез шістсот років після того 
часу, коли Легій залишив Єру
салим—Нефій розповідає про 

Його страждання і розпʼяття 
на хресті—Юдеїв буде знева
жено і розкидано по землі аж 
до останніх днів, коли вони по
вернуться до Господа. Близько 
588–570 рр. до р.х.

І сталося, що Господь нака-
зав мені, отже, я виготовив 
пластини з руди, щоб мати 
можливість вигравіювати на 
них літопис мого народу. І 
на а пластинах, які я зро-
бив, я вигравіював літопис 
свого б батька, а також на-
ших мандрувань у пустині, 
і пророцтв мого батька; а 
також багато моїх влас-
них пророцтв вигравіював я  
на них.

2 І я не знав ще в той час, 
коли я виготовляв їх, що мені 
буде велено Господом виго-
товити а ці пластини; отже, 
літопис мого батька, і ро-
довід його батьків, і більшу 
частину всіх наших подій в 
пустині вигравіювано на тих 
перших пластинах, про які я 
говорив; отже, події, що тра-
пилися до того, як я вигото-
вив б ці пластини, насправді, 
докладніше подаються на 
перших пластинах.

3 А після того як я зробив 
ті пластини, як мені було на-
казано, я, Нефій, одержав за-
повідь, що священнослужіння 
і пророцтва, більш прості і 
цінні частини з них, мають 
бути записані на а цих пласти-
нах; і все написане має вико-

 23 а пп Обіцяна земля.
19 1 а пп Пластини.
  б 1 Неф. 1:16–17; 

   6:1–3.
 2 а 2 Неф. 5:30.
  б 1 Неф. 9:1–5.

 3 а Кн. Як. 1:1–4; 
3:13–14; 4:1–4.
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ристовуватися для навчання 
мого народу, який володі-
тиме землею, а також для ба-
гатьох інших б мудрих цілей, 
відомих Господеві.

4 Отже, я, Нефій, склав на 
інших пластинах літопис, що 
містить розповідь, або що мі-
стить докладнішу розповідь 
про війни, і суперечки, і ни-
щення мого народу. І я зро-
бив це, і наказав моїм людям, 
що саме вони мають робити 
після моєї смерті; і що ці пла-
стини будуть переходити 
від одного покоління до ін-
шого, від одного пророка до 
іншого, аж до подальших ве-
лінь Господа.

5 А розповідь про а виго-
товлення цих пластин буде 
подано далі; і тоді, ось, я про-
довжую згідно з тим, що я 
вам сказав; і роблю я це, щоб 
більш святі речі могли б бути 
б збереженими для знання 
мого народу.

6 Проте я не записую на 
пластинах нічого з того, що 
не вважаю а священним. І ось, 
якщо я помиляюсь, то й вони 
в давнину теж помилялися; 
не те щоб я хотів би виправ-
датися за інших людей, але 

б слабкість, яка в мені через 
плоть, служить виправдан-
ням мені.

7 Бо те, що деякі люди вва-
жають дуже важливим і для 
тіла, і для душі, інші а знева-
жають і б топчуть ногами сво-
їми. Так, навіть Самого Бога 
Ізраїля топчуть люди ногами 
своїми; я сказав, що топчуть 
ногами своїми, але я б наз-
вав це іншими словами—вони 
зневажають Його і не дослу-
хаються до голосу Його по-
рад.

8 І знайте, Він а прийде, за 
словами ангела, через б шіст-
сот років від того часу, коли 
мій батько залишив Єруса-
лим.

9 І світ через свої безза-
коння судитиме Його як 
нікчему; отже, вони бичува-
тимуть Його, а Він витерпить 
це; і вони битимуть Його, а 
Він витерпить це. Так, вони 
а плюватимуть на Нього, а Він 
витерпить це через Свою лю-
блячу доброту і Своє довго-
терпіння до дітей людських.

10 І а Бог батьків наших, які 
були б виведені з Єгипту, з не-
волі, і були збережені Ним у 
пустині, так, в Бог Авраама, 

 3 б 1 Неф. 9:4–5;  
Сл. Морм. 1:7;  
УЗ 3:19–20;  
10:1–51.

 5 а 2 Неф. 5:28–33.
  б пп Писання—

Необхідність 
збереження Писань.

 6 а Див. титульну 
сторінку Книги 
Мормона.  
пп Святий 
(прикметник).

  б Морм. 8:13–17;  
Етер 12:23–28.

 7 а 2 Неф. 33:2;  
Кн. Як. 4:14.

  б пп Бунт.
 8 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

  б 1 Неф. 10:4;  
2 Неф. 25:19.

 9 а Ісая 50:5–6;  
Мт. 27:30.

 10 а 2 Неф. 26:12;  
Мос. 7:27;  
27:30–31;  
Ал. 11:38–39;  
3 Неф. 11:14–15.

  б Вих. 3:2–10; 6:6;  
1 Неф. 5:15;  
УЗ 136:22.

  в Бут. 32:10;  
Мос. 7:19;  
УЗ 136:21.  
пп Єгова.
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і Ісака, і Бог Якова г віддасть 
Себе, згідно зі словами ан-
гела, як людина, в руки зло-
честивих людей, щоб бути 
д піднятим на хресті, за сло-
вами е Зинока, і є розіпʼятим, 
за словами Неума, і похова-
ним у ж гробниці, за словами 
з Зиноса, які він промовив сто-
совно трьох днів и темряви, яка 
буде ознакою Його смерті для 
тих, хто населятиме морські 
острови, найбільше для тих, 
хто з і дому Ізраїля.

11 Бо так сказав пророк: Гос-
подь Бог обовʼязково а явить 
Себе домові Ізраїля того дня, 
декому Своїм голосом через 
їхню праведність для їхньої 
великої радості і спасіння, а 
декому—б громами і блиска-
вицями Своєї сили, бурею, 
полумʼям, димом і туманом 
в темряви, розверзанням г землі 
і підняттям д гір.

12 І а всі ці речі мають дійсно 
статися, каже пророк б Зинос. 
І в скелі земні розколються; і 
через стогін землі багато хто 
з царів на морських островах 
під впливом Духа Божого за-
волає: Бог природи страждає.

13 А щодо тих, хто в Єруса-
лимі, каже пророк, то їх бу-
дуть а переслідувати всі люди, 
бо вони б розіпнуть Бога Ізра-
їля, і відвернуть серця свої, 
відмовляючись від ознак, і 
див, і сили, і слави Бога Ізра-
їля.

14 І через те що вони відвер-
нули свої серця, каже пророк, 
і а зневажили Святого Ізраїля, 
блукатимуть вони у плоті, і 
гинутимуть, і їх буде піддано 
б освистуванню і зроблено в по-
сміховищем, і будуть їх нена-
видіти усі народи.

15 Проте коли настане той 
день, каже пророк, у який 
 вони не а відвертатимуть біль-
ше свої серця від Святого Із-
раїля, тоді Він згадає б завіти, 
які Він складав з їхніми бать-
ками.

16 Так, тоді Він згадає а ос-
трови моря; так, і всіх людей, 
котрі з дому Ізраїля, б зберу 
Я,—каже Господь, згідно зі 
словами пророка Зиноса,—з 
чотирьох сторін світу.

17 Так, і вся земля а побачить 
спасіння Господа, каже про-
рок; кожний народ, коліно, 

 10 г пп Спокута, 
Спокутувати.

  д 3 Неф. 27:14.
  е Ал. 33:15; 34:7;  

Гел. 8:19–20;  
3 Неф. 10:15–16.  
пп Зинок;  
Писання—Втрачені 
Писання.

  є 2 Неф. 6:9; Мос. 3:9.  
пп Розпʼяття.

  ж Мт. 27:60; Лк. 23:53;  
2 Неф. 25:13.

  з Кн. Як. 6:1;  
Гел. 15:11.  
пп Зинос.

  и 1 Неф. 12:4–5;  
Гел. 14:20, 27;  
3 Неф. 8:3, 19–23;  
10:9.

  і 3 Неф. 16:1–4.
 11 а 3 Неф. 9;  

УЗ 5:16.
  б Гел. 14:20–27;  

3 Неф. 8:5–23.
  в Лк. 23:44–45;  

3 Неф. 8:19–20.
  г 2 Неф. 26:5.
  д 3 Неф. 8:10.
 12 а Гел. 14:20–28.
  б Кн. Як. 5:1.
  в Мт. 27:51.

 13 а Лк. 23:27–30.
  б 2 Неф. 10:3.
 14 а Ісая 53:3–6;  

Мос. 14:3–6.
  б пп Юдеї.
  в Повтор. 28:37;  

1 Цар. 9:7;  
3 Неф. 16:9.

 15 а 1 Неф. 22:11–12.
  б пп Авраамів завіт.
 16 а 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:21.
  б Ісая 49:20–22.  

пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 17 а Ісая 40:4–5.
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язик і всі люди будуть благо-
словенні.

18 І я, Нефій, написав усе це 
для мого народу, чим, може, 
я зумів би переконати їх, що 
вони мають памʼятати Гос-
пода, Викупителя свого.

19 Отже, я звертаюся до 
всього дому Ізраїля, якщо 
буде так, що вони отримають 
а це написане.

20 Бо знайте, я маю хвилю-
вання в дусі, яке знесилює 
мене до того, що всі суг-
лоби мої слабшають, за тих, 
хто в Єрусалимі; бо якби не 
був Господь милостивим і не 
показав мені все, що стосу-
ється їх, так само, як і давнім  
пророкам, то я також заги-
нув би.

21 А Він напевно показав 
а пророкам давнини все, що 
б стосувалося їх; і Він також 
показав багатьом те, що сто-
сується нас; отже, має бути 
необхідність у тому, щоб ми 
знали все це, бо воно запи-
сано на пластинах з латуні.

22 Тож сталося, що я, Не-
фій, вчив моїх братів цьому; і 
сталося так, що я багато про-
читав їм з того, що було ви-
гравіювано на а пластинах з 
латуні, щоб вони могли знати 
про діяння Господа в інших 
землях, серед давнього на-
роду.

23 І я багато прочитав їм 

з того, що було написано в 
а Книгах Мойсея; але для 
того, щоб я міг більше пере-
конати їх вірити в Господа, 
Викупителя їхнього, я прочи-
тав їм те, що було написано 
пророком б Ісаєю; бо я в засто-
совував усі писання до нас, 
щоб були вони нам на г ко-
ристь і в науку.

24 Отже, я звернувся до 
них, кажучи: Прислухайтесь 
до слів пророка, ви, хто є за-
лишком дому Ізраїля, а вітою, 
що була відламана; прислу-
хайтеся ви до слів пророка, 
які були написані для всього 
дому Ізраїля, і застосовуйте 
їх до себе, щоб могли ви мати 
надію, як і ваші брати, від 
яких ви були відламані; бо 
саме так писав пророк.

РОЗДІЛ 20
Господь відкриває Свої наміри 
Ізраїлю—Ізраїль обраний в горні 
страждань і має піти геть з 
Вавилона—Порівняйте: Ісая 48. 
Близько 588–570 рр. до р.х.
Прислухайся і слухай це, о 
доме Якова, ті, кого назива-
ють іменем Ізраїль, і хто вий-
шов з вод Юдеї, або з вод 
а хрищення, хто клянеться 
іменем Господа, і посилається 
на Бога Ізраїля, хоч вони і не 
клянуться ані в істині, ані в 
праведності.

 19 а Ен. 1:16;  
Морм. 5:12; 7:9–10.

 21 а 2 Цар. 17:13;  
Ам. 3:7.  
пп Пророк.

  б 3 Неф. 10:16–17.
 22 а 1 Неф. 22:1.

 23 а Вих. 17:14;  
1 Неф. 5:11;  
Мойс. 1:40–41.

  б 1 Неф. 15:20;  
2 Неф. 25:4–6;  
3 Неф. 23:1.

  в пп Писання—

   Цінність Писань.
  г 2 Неф. 4:15.
 24 а Бут. 49:22–26;  

1 Неф. 15:12;  
2 Неф. 3:4–5.

20 1 а пп Хрищення, 
Христити.
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2 Проте вони називають 
себе з а святого міста, але вони 
не б покладаються на Бога Із-
раїля, Який є Господь Саваот; 
так, Господь Саваот Його 
імʼя.

3 Ось, Я попередньо прого-
лосив події від а початку; і во-
ни вийшли з Моїх вуст, і Я 
показав їх. Я дійсно показав 
їх раптово.

4 І Я зробив це, бо Я знав, 
що а ти впертий, і твоя шия—
то є залізна мʼяза, а твоя бров, 
як латунна;

5 А Я ще з початку опові-
стив тобі; перед тим, як це 
було, Я показав це тобі; і Я 
показав це через передчуття, 
щоб ти не сказав—Мій а ідол 
зробив це, і мій різьблений 
образ, і мій литий бовван по-
велів це.

6 Ти бачив і чув усе це; і 
хіба не оповістиш про це? І 
те, що Я показав тобі нового 
з цього часу, а саме, прихова-
ного, і ти не знав цього.

7 Воно створилося тепер, а 
не від початку, і навіть, ще 
до того дня, коли ти почув 
це, було воно провіщено тобі, 
інакше б ти сказав—Ось, я 
знав це.

8 Так, і ти не чув; так, і ти 
не знав; так, від того часу 
твоє вухо не було відкритим; 
бо Я знав, що ти діяв би дуже 

віроломно, і називався б а пе-
реступником від утроби.

9 Проте заради а імені Свого 
Я тамую Свій гнів, і заради 
слави Своєї Я стримуюся 
проти тебе, щоб не знищити 
тебе.

10 Бо, дивись, Я очистив тебе, 
Я вибрав тебе в горні а страж-
дань.

11 Заради Себе, так, за-
ради Себе Самого зроблю Я 
це, бо Я не дозволю осквер-
нити Своє а імʼя, і Я б не віддам 
Свою славу іншому.

12 Прислухайся до Мене, о 
Якове, й Ізраїлю Мій покли-
каний, бо Я є Він; Я а перший, 
і Я також останній.

13 Моя рука також а заклала 
землю, а Моя правиця розки-
нула небеса. Я покликав їх і 
вони встали разом.

14 Усі ви, збирайтеся і  
слухайте: Хто з них прого-
лошував це вам? Господь 
полюбив його; так, і Він а до-
тримається Свого слова, яке 
Він проголосив їм; і Він зро-
бить, що побажає з б Вавило-
ном, і Його рука впаде на 
Халдеїв.

15 Також каже Господь; Я 
Господь, так, Я сказав; так, Я 
покликав його проголосити, 
Я привів його, і він зробить 
свій шлях процвітаючим.

16 Прийдіть ви до Мене; Я не 

 2 а Ісая 52:1.  
пп Єрусалим.

  б тобто покладатися.
 3 а Ісая 46:9–10.
 4 а тобто Ізраїль.
 5 а пп Ідолопоклонство.
 8 а Пс. 58:4.
 9 а 1 Сам. 12:22;  

Пс. 23:3;  
1 Іван. 2:12.

 10 а пп Лихо.
 11 а Єр. 44:26.
  б Ісая 42:8;  

Мойс. 4:1–4.
 12 а Об. 1:17; 22:13.  

пп Альфа і Омега;  

Першонароджений.
 13 а Пс. 102:26.  

пп Створити, 
Сотворіння.

 14 а 1 Цар. 8:56;  
УЗ 64:31; 76:3.

  б пп Вавилон.
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говорив а таємно; від початку, 
від того часу, коли це було 
проголошено, Я говорив; і 
Господь Бог, і Його Дух, по-
слали Мене.

17 І так каже Господь, твій 
а Викупитель, Святий Ізраїля; 
Я послав Його, Господь Бог 
твій, Який навчає тебе про 
корисне, Який б веде тебе тим 
шляхом, яким ти мусиш іти, 
Я зробив це.

18 О якби ти прислухався 
до Моїх а заповідей—тоді був 
би твій спокій, як ріка, а твоя 
праведність, як хвилі моря.

19 Твоє а сімʼя також було б 
як пісок; паросток твоїх ну-
трощів як піщинка з нього; 
його імʼя не було б ані від-
різане від Мене, ані знищене 
переді Мною.

20 а Ідіть геть з Вавилона, ті-
кайте від Халдеїв, голосом 
співучим проголошуйте, роз-
кажіть це, донесіть у всі кінці 
землі; скажіть: Господь вику-
пив Свого б слугу Якова.

21 І вони не відчували 
а спраги; Він вів їх через пус-
тині; Він примусив воду ви-
тікати з б каменю для них; Він 
розколов камінь і вода поли-
лася звідти потоком.

22 І незважаючи на те, що 
Він зробив усе це, і ще більше 
цього, немає а спокою злоче-
стивим, каже Господь.

РОЗДІЛ 21
Месія буде світлом для Іновір
ців і визволить полонених—Із
раїль буде зібрано силою Божою 
в останні дні—Царі будуть їм 
за дбайливих батьків—Порів
няйте: Ісая 49. Близько 588–
570 рр. до р.х.
І знову: Послухайте, о ви, 
доме Ізраїлевий, всі ви, від-
ламані і викинуті через зло-
честивість пасторів народу 
мого; так, усі відламані, роз-
сіяні за кордонами, ті, хто з 
мого народу, о доме Ізраї-
левий. Слухайте мене, о а ос-
трови, і прислухайтеся ви, 
люди б здалеку; Господь по-
кликав мене ще в утробі; у 
нутрощах моєї матері Він 
назвав моє імʼя.

2 І Він зробив мої вуста мов 
гострий меч; у тіні Своєї 
руки Він сховав мене, і зро-
бив мене блискучою стрілою; 
у Своєму сагайдаці Він схо-
вав мене;

3 І сказав мені: Ти Мій 
а слуга, о Ізраїлю, в якому Я 
буду прославлений.

4 Тоді я сказав, я трудився 
марно, я витратив мою силу 
ні на що і даремно; неми-
нуче, мій суд із Господом, і 
моя праця з Богом моїм.

5 А тепер, каже Господь—
Який а створив мене з утроби, 

 16 а Ісая 45:19.
 17 а пп Викупитель.
  б пп Натхнення, 

Надихати;  
Одкровення.

 18 а Еккл. 8:5.
 19 а Бут. 22:15–19;  

Ос. 2:1.

 20 а Єр. 51:6;  
УЗ 133:5–14.

  б Ісая 44:1–2, 21.
 21 а Ісая 41:17–20.
  б Вих. 17:6;  

Чис. 20:11;  
1 Неф. 17:29;  
2 Неф. 25:20.

 22 а пп Мир.
21 1 а 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:20–22.
  б УЗ 1:1.
 3 а Лев. 25:55;  

Ісая 41:8;  
УЗ 93:45–46.

 5 а Ісая 44:24.
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аби я став Його слугою, щоб 
привести Якова знову до 
Нього,—хоч Ізраїль ще не зі-
брано, все ж таки я буду про-
славлений в очах Господа, і 
мій Бог буде моєю силою.

6 І Він сказав: Це легка 
справа бути Моїм слугою, 
щоб підняти а коліна Якова і 
повернути врятованих Ізра-
їля. Я також віддам тебе як 
б світло для в Іновірців, щоб 
був ти спасінням Моїм аж до 
краю землі.

7 Так каже Господь, Вику-
питель Ізраїля, Святий його, 
до того, кого людина знева-
жає, до того, кого народи 
ненавидять, до слуги пра-
вителів: Царі побачать і 
встануть, князі також покло-
нятимуться заради Господа, 
Який вірний.

8 Так каже Господь: У прий-
нятний час Я почув тебе, о 
острови в морі, і в день спа-
сіння Я допоміг тобі; і Я збе-
режу тебе, і дам тобі а Мого 
слугу як завіт народові, щоб 
землю обновити, щоб повер-
нути спустошену спадщину;

9 Щоб ти міг а вʼязням ска-
зати: Виходьте; а тим, хто 
сидить в б темноті: Зʼявіться. 
При дорогах вони будуть 
пас тися, і по всіх горбовинах 
будуть їхні в пасовиська.

10 Не будуть голодними 

вони, ані спраглими, і не вра-
зить їх ні спека, ні сонце; бо 
той, хто їх милує, їх прова-
дить і до водних джерел по-
веде їх.

11 І зроблю Я всі Свої гори 
Собі за дорогу, і будуть під-
несені биті а шляхи Мої.

12 І тоді, о доме Ізраїлевий, 
ось а ці здалеку прийдуть; а ці 
ось—із півночі й з заходу; а 
ці—з землі Сінім.

13 а Співайте ж, о небеса; і 
звеселися ти, земле; бо стопи 
тих, хто на сході, зупиняться; 
ви ж, гори, втішайтеся спі-
вом; бо їх більше не будуть 
бити; бо Господь звеселив 
Свій народ, і змилується над 
Своїми убогими.

14 І сказав був Сіон: Господь 
покинув мене, і Господь мій 
про мене забув—але Він по-
каже, що це не так.

15 Бо чи може а жінка забути 
своє немовля, не пожаліти 
сина утроби своєї? Так, вони 
можуть б забути, але Я не за-
буду тебе, о доме Ізраїлевий.

16 Отож на а долонях Своїх 
Я накреслив тебе; твої мури 
завжди переді Мною.

17 Діти твої поспішать 
проти тих, хто руйнує тебе; а 
ті, хто а нищить тебе, повідхо-
дять від тебе.

18 Здійми свої очі навколо й 
побач; усі вони а позбиралися 

 6 а пп Ізраїль—
Дванадцять 
колін Ізраїля.

  б УЗ 103:8–10;  
Авр. 2:10–11.

  в 3 Неф. 21:11.
 8 а 2 Неф. 3:6–15;  

3 Неф. 21:8–11;  

Морм. 8:16, 25.
 9 а пп Спасіння мертвих.
  б 2 Неф. 3:5.
  в Єз. 34:14.
 11 а Ісая 62:10;  

УЗ 133:23–32.
 12 а Ісая 43:5–6.
 13 а Ісая 44:23.

 15 а пп Жінка, Жінки.
  б Ісая 41:17;  

Ал. 46:8;  
УЗ 61:36.

 16 а Зах. 13:6.
 17 а 3 Неф. 21:12–20.
 18 а Мих. 4:11–13.
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і йдуть до тебе. Як живий 
Я, говорить Господь, усіх їх, 
як оздобу, зодягнеш, та під-
вʼяжешся ними, немов наре-
чена.

19 Бо руїни твої та пустині 
твої, і зруйнований край твій 
тепер справді стануть тіс-
ними для жителів; і будуть 
віддалені ті, хто поглинув 
тебе.

20 Діти, яких ти матимеш 
після втрати перших, знову 
скажуть до вух твоїх: а Тісне 
мені місце оце, дай мені 
місце, де я можу жити.

21 Тоді скажеш а ти у серці 
своїм: Хто мені їх народив, 
побачивши, що я втратила 
дітей своїх і б самітна, поло-
нена і заблудла? І хто виховав 
їх? Ось, я зосталася сама; ці, 
звідки вони?

22 Так каже Господь Бог: 
Ось Я підійму Свою руку до 
а Іновірців, і встановлю для 
людей б прапора Свого; і при-
несуть вони синів твоїх на 
в руках своїх, і дочок твоїх 
принесуть на плечах своїх.

23 І будуть а царі тобі за 
б дбайливих батьків, а їхні 
цариці—за дбайливих ма-
терів; лицем до землі вони 
будуть вклонятися тобі, і ли-
затимуть пил з твоїх ніг; і пі-
знаєш, що Я є Господь; бо 
не посоромляться ті, хто на 
Мене в чекає.

24 Чи ж від сильного буде 
віднято здобич, або чи буде 
звільнено тих, хто а потрапив 
у полон до переможця?

25 Бо Господь каже, що на-
віть полонені відібрані бу-
дуть від сильного, і врятована 
буде здобич жахливого; бо 
буду Я боротися проти того, 
хто бореться проти тебе, ді-
тей же твоїх Я спасу.

26 І Я а нагодую гнобителів 
твоїх їхньою власною плоттю; 
вони повпиваються влас-
ною кровʼю, немов молодим 
вином; і б пізнає тоді всяка 
плоть, що Я, Господь, твій 
Спаситель і твій Викупитель, 
в Сильний Яковів.

РОЗДІЛ 22
Ізраїль буде розсіяний по всьому 
лицю землі—В останні дні 
Іновірці плекатимуть і жи
витимуть Ізраїль єванге
лією—Ізраїль буде зібраний і 
врятований, а злочестиві бу
дуть спалені, як стерня—Цар
ство диявола буде зруйноване, і 
Сатана буде звʼязаний. Близько 
588–570 рр. до р.х.
І нині сталося, що після того 
як я, Нефій, прочитав те, що 
було вигравіювано на а пла-
стинах з латуні, мої брати пі-
дійшли до мене і сказали: Що 
означає те, що ти прочитав? 
Ось, чи треба це розуміти як 

 20 а або тісний чи 
вузький.

 21 а тобто Сіон.
  б Ісая 54:1;  

Гал. 4:27.
 22 а Ісая 66:18–20.
  б Ісая 11:12; 18:3.

  в 1 Неф. 22:8;  
2 Неф. 10:8–9.

 23 а Ісая 60:16.
  б 1 Неф. 22:6.
  в 2 Неф. 6:13;  

УЗ 98:2;  
133:10–11, 45.

 24 а 1 Неф. 21:25.
 26 а 1 Неф. 22:13–14.
  б Мос. 11:22.
  в пп Єгова.
22 1 а 1 Неф. 19:22;  

2 Неф. 4:2.
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духовне, те, що станеться у 
духові, а не у плоті?

2 І я, Нефій, сказав їм: Ди-
віться, то було а явлено проро-
кові голосом б Духа; бо через 
Дух в пророкам стає відомим 
усе, що станеться з дітьми 
людськими у плоті.

3 Отже, те, що я прочитав, 
стосується як а минущого, так 
і духовного; бо виходить так, 
що дім Ізраїлевий, раніше чи 
пізніше, буде б розсіяний по 
всьому лицю землі; а також 
серед усіх народів.

4 І знайте, що багато кого 
вже загублено без відома тих, 
хто в Єрусалимі. Так, більшу 
частину всіх а колін б виведено; 
і розсіяні вони там і тут на в ос-
тровах в морі; і ніхто з нас не 
знає, де вони, ми тільки зна-
ємо, що їх було виведено.

5 І з тих пір, як їх було ви-
ведено геть, усе це було про-
роковано щодо них, а також 
щодо всіх тих, хто буде піз-
ніше розсіяний і змішаний, че-
рез Святого Ізраїля; бо проти 
Нього вони закамʼяніють сер-
цем; отже, вони будуть роз-
сіяні серед усіх народів і їх 
а ненавидітимуть усі люди.

6 Проте після того як їх бу-
дуть а доглядати б Іновірці, і 

Господь піднесе Свою руку 
над Іновірцями і встановить 
їх як прапор, а на своїх руках 
вони носитимуть їхніх в дітей, 
а на своїх плечах носитимуть 
їхніх дочок, ось усе те, про 
що розповідається, минуще; 
бо такі вже завіти Господа з 
нашими батьками; і це стосу-
ється нас у дні, що настануть, 
а також усіх наших братів, 
хто з дому Ізраїлевого.

7 А це означає, що настане 
час, коли весь дім Ізраїлевий 
вже буде розсіяно і змішано, 
і Господь Бог створить могут-
ній народ серед а Іновірців, 
так, саме на лиці цієї землі; 
і саме ними буде наше сімʼя 
б розсіяне.

8 І після того як наше сімʼя 
буде розсіяне, Господь Бог 
продовжить виконувати а ди-
вовижну роботу серед б Іновір-
ців, яка буде дуже в корисною 
для нашого сімені; отже, це 
буде схоже на те, ніби їх го-
дують Іновірці і несуть їх на 
своїх руках і на своїх плечах.

9 І це буде також а важливо 
для Іновірців; і не тільки для 
Іновірців, але й б для всього 
в дому Ізраїлевого, тому що 
стануть відомими г завіти 
Батька Небесного з Авраа-
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мом, в яких сказано: І в д сі-
мені твоєму всі коліна на 
землі е благословленні будуть.

10 І я хотів би, брати мої, 
щоб ви знали, що всі коліна 
на землі не можуть бути бла-
гословленні, доки Він не а об-
нажить на очах усіх народів 
руку Свою.

11 Отже, Господь Бог почне 
обнажати на очах усіх наро-
дів руку Свою, являючи за-
віти Свої та Свою євангелію 
тим, хто з дому Ізраїлевого.

12 Отже, Він знову виведе 
їх із полону, і будуть вони 
а зібрані на землі їхньої спад-
щини; і будуть вони виве-
дені з мороку і з б темряви; 
і знатимуть вони, що в Го-
сподь—то їхній г Спаситель 
і Викупитель, д Сильний  
Ізраїлевий.

13 І кров тієї великої й а мер-
зотної церкви, яка є блудни-
цею всієї землі, проллється 
на їхні власні голови; бо вони 
будуть б воювати між собою, 
і меч у їхніх в власних руках 
упаде на їхні власні голови, і 
напʼються вони своєї власної 
крові.

14 І кожний а народ, який 
буде воювати проти тебе, о 
доме Ізраїлевий, повстане 

один проти іншого, і вони 
самі б впадуть у яму, яку ви-
копали, аби заманити народ 
Господній. І всіх, хто в во-
юватиме проти Сіону, буде 
знищено, а та велика блуд-
ниця, яка викривила праведні 
шляхи Господа, так, та ве-
лика і мерзотна церква буде 
зруйнована у г прах і сильним 
буде падіння її.

15 Бо знайте, каже пророк, 
невдовзі прийде час, коли 
Сатана більше не буде мати 
влади над серцями дітей 
людських; бо скоро прийде 
день, коли всі пихаті і всі, 
хто поводиться злочестиво, 
будуть як а стерня; і настає 
день, коли вони повинні бути 
б спалені.

16 Бо невдовзі прийде час, 
коли повнота а гніву Бога 
прол лється на всіх дітей люд-
ських; бо Він не допустить, 
щоб злочестиві знищили пра-
ведних.

17 Отже, Він а збереже б пра-
ведних Своєю силою, навіть 
якщо має прийти повнота 
гніву Його, і праведні будуть 
збережені, навіть якщо прий-
деться знищити вогнем їх-
ніх ворогів. Тому праведним 
нема чого боятися; бо каже 

 9 д пп Авраамів завіт.
  е Бут. 12:2–3;  

3 Неф. 20:27;  
Авр. 2:9–11.

 10 а Ісая 52:10.
 12 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  б пп Темрява, духовна.
  в 2 Неф. 6:10–11.
  г пп Спаситель.
  д пп Єгова.
 13 а пп Диявол—Церква 

диявола.
  б 1 Неф. 14:3, 15–17.
  в 1 Неф. 21:26.
 14 а Лк. 21:10.
  б Ісая 60:12;  

1 Неф. 14:3;  
УЗ 109:25.

  в 2 Неф. 10:13; 27:3.
  г Ісая 25:12.
 15 а Ісая 5:23–24;  

Наум 1:10;  
Мал. 4:1;  

2 Неф. 15:24; 26:4–6;  
УЗ 64:23–24; 133:64.

  б Пс. 21:10;  
3 Неф. 25:1;  
УЗ 29:9.  
пп Земля—
Очищення землі.

 16 а 1 Неф. 14:17.
 17 а 2 Неф. 30:10;  

Мойс. 7:61.
  б 1 Неф. 17:33–40.
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пророк, що вони будуть спа-
сенні, навіть якщо треба—
вогнем.

18 Слухайте, мої брати, я 
кажу вам, що це має скоро 
статися; так, саме кров, і во-
гонь, і курява диму прий-
дуть; і станеться це на лиці 
цієї землі; і це прийде до лю-
дей ще у плоті, якщо вони за-
камʼяніють серцем проти 
Святого Ізраїля.

19 Бо знайте, праведні не за-
гинуть; тому що безсумнівно 
прийде час, коли всіх, хто во-
ював проти Сіону, буде зни-
щено.

20 І Господь обовʼязково під-
готує дорогу для Свого на-
роду, щоб здійснилися слова 
Мойсея, які він проголосив, 
кажучи: а Пророка поставить 
з-поміж вас Господь Бог ваш, 
як мене; Його будете слуха-
тись у всьому, що Він скаже 
вам. І буде так, що всі ті, хто 
не слухатиме Того Пророка, 
будуть б відсічені з-посеред 
людей.

21 А нині я, Нефій, прого-
лошую вам, що Той а Пророк, 
про Якого казав Мойсей, був 
Святий Ізраїля; отже, Він вер-
шитиме б суд у праведності.

22 І праведним нема чого 
боятися, бо вони є ті, хто 
не будуть знищені. Але то 
є царство диявола, що буде 

побудоване серед дітей люд-
ських, те царство, що вста-
новлене серед тих, хто в 
плоті,—

23 Бо невдовзі настане час, 
коли всі а церкви, які встанов-
лені, щоб заробляти, і всі ті, 
які встановлені, щоб одержу-
вати владу над плоттю, і ті, 
які встановлені, щоб стати 
широко б відомими в очах 
усього світу, й ті, які жада-
ють плотської похоті та мир-
ських утіх, і хочуть чинити 
всілякі беззаконня; так, у ці-
лому, всі ті, хто належать до 
царства диявола, ось хто має 
боятися, і тремтіти, і в дри-
жати; то вони мусять бути 
принижені, щоб лежати у 
прахові; то вони мусять бути 
г спалені, як стерня; і все це за 
словами пророка.

24 І скоро прийде той час, 
коли праведні будуть при-
ведені, як а телята у стійло, і 
Святий Ізраїля повинен ца-
рювати у владі, і могутності, 
і силі, і великій славі.

25 І Він а збере Своїх дітей з 
чотирьох кінців землі; і Він 
порахує Свої вівці, і вони пі-
знають Його; і буде одна 
отара і один б пастир; і Він 
нагодує Свої вівці, і в Ньому 
знайдуть вони в пасовисько.

26 І через праведність Його 
народу а Сатана не має більше 

 20 а Іван 4:19; 7:40.
  б УЗ 133:63.
 21 а Повтор. 18:15, 18;  

Дії 3:20–23;  
1 Неф. 10:4;  
3 Неф. 20:23.

  б Пс. 98:9; Мойс. 6:57.
 23 а 1 Неф. 14:10;  

2 Неф. 26:20.  
пп Орудування 
священиків.

  б Лк. 6:26; Ал. 1:3.
  в 2 Неф. 28:19.
  г 2 Неф. 26:6.
 24 а Ам. 6:4; Мал. 4:2;  

3 Неф. 25:2.

 25 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б пп Добрий Пастир.
  в Пс. 23.
 26 а Об. 20:2; Ал. 48:17;  

УЗ 43:31; 45:55;  
88:110; 101:28.  
пп Диявол.
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РОЗДІЛ 1
Легій пророкує про землю волі 
—Його сімʼя буде розсіяно й по
карано, якщо вони відвернуться 
від Святого Ізраїля—Він благає 
своїх синів одягнутися в броню 
праведності. Близько 588–
570 рр. до р.х.

І СТАЛОСЯ, що після того 
як  я, Нефій, скінчив повча-

ти моїх братів, наш а батько, 
Легій, також багато чого 
розповів їм і нагадав їм, які 
великі справи звершив для них 

Господь, виводячи їх з землі 
Єрусалимської.

2 І він говорив їм про їхні 
а бунти на водах, і про мило-
сті Бога в урятуванні їхнього 
життя, щоб їх не було погли-
нуто морем.

3 І також він казав їм про 
землю обіцяну, яку вони от-
римали,—яким милосердним 
був Господь, попередивши 
нас, щоб ми втекли з землі 
Єрусалимської.

4 Бо знайте, сказав він, я мав 
а видіння, з якого дізнався, що 

 26 б Кн. Як. 5:76.
  в пп Тисячоліття.
 28 а пп Покаятися, 

Покаяння;  
Простити,  

Прощати.
 30 а 2 Неф. 4:2.
 31 а Мт. 19:17.  

пп Заповіді Божі.

[2 Нефій]
1 1 а пп Патріарх, 

Патріарше.
 2 а 1 Неф. 18:9–20.
 4 а пп Видіння.

   

ДРУГА КНИГА НЕФІЯ
Розповідь про смерть Легія. Брати Нефія повстають проти 
нього. Господь попереджує Нефія, що йому треба піти в пу-
стиню. Його мандри пустинею і таке інше.

влади; отже, він не може 
звільнитися протягом б ба-
гатьох років; бо не має він 
влади над серцями людей, 
тому що вони живуть у пра-
ведності, і Святий Ізраїля в ца-
рює.

27 І ось тепер я, Нефій, кажу 
вам, що все це має здійсни-
тися у плоті.

28 Але, знайте, всі народи, 
коліна, язики і люди жити-
муть щасливо у Святім Ізра-
їля, якщо вони а покаються.

29 А тепер я, Нефій, за-
кінчую; бо я не наважуюся 

більше нічого розповісти про 
це.

30 Отже, брати мої, я б хо-
тів, щоб ви знали, що напи-
сане на а пластинах з латуні 
істинне; і воно свідчить, що 
людина має бути послушною 
заповідям Бога.

31 Отже, ви не повинні ду-
мати, що я і мій батько єдині, 
хто засвідчив і навчав цьому. 
Отже, якщо ви будете по-
слушними а заповідям і ви-
терпите до кінця, ви будете 
спасенні в останній день. І 
так воно є. Амінь.
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б Єрусалим знищений; і якби 
ми залишилися в Єрусалимі, 
то також в загинули б.

5 Але, сказав він, незважа-
ючи на наші страждання, ми 
отримали а землю обіцяну, 
землю, б найкращу з усіх ін-
ших земель; землю, яка за за-
вітом Господа Бога зі мною 
має бути землею успадку-
вання мого сімені. Так, Гос-
подь в заповідав цю землю 
мені й моїм дітям навіки, а 
також усім тим, хто буде ви-
ведений рукою Господа з ін-
ших країн.

6 Отже, я, Легій, пророкую 
під впливом Духа, Який є в 
мені, що а ніхто не прийде на 
цю землю, якщо не буде при-
ведений рукою Господа.

7 Отже, ця а земля посвя-
чена тому, кого Він приведе. 
І якщо буде так, що вони 
служитимуть Йому за запо-
відями, які Він дав, то буде 
вона для них землею б волі; 
отже, ніколи не будуть вони 
забрані в полон; а якщо бу-
дуть, то тільки через безза-
коння; бо якщо беззаконня 
примножуватимуться, в про-
клятою буде ця земля для 
них, але для праведних бла-
гословенною буде вона на-
завжди.

8 І ось, то є мудрість, щоб ця 
земля все ще залишалася неві-
домою для інших народів; бо 

ось, багато народів заповнило 
б цю землю, так що й не було 
б місця для успадкування.

9 Отже, я, Легій, одержав 
обіцяння, що а наскільки ті, 
кого Господь Бог виведе з 
землі Єрусалимської, вико-
нуватимуть Його заповіді, 
настільки будуть вони б про-
цвітати на лиці цієї землі; і 
будуть вони невідомими 
для всіх інших народів, щоб 
могли вони самі володіти 
цією землею. І якщо буде так, 
що в виконуватимуть вони 
Його заповіді, то будуть вони 
благословленні на лиці цієї 
землі, і не буде нікого, хто 
б міг досаждати їм або віді-
брати землю їхнього успадку-
вання; і будуть вони завжди 
жити у безпеці.

10 Але ось, якщо прийде 
час, коли вони виродяться 
у зневірі, після того як вони 
одержали такі великі бла-
гословення від руки Гос-
пода,—маючи знання про 
створення землі і всіх людей, 
знаючи про великі і дивні ді-
яння Господа від створення 
світу; маючи силу, дану їм, 
щоб робити все вірою; ма-
ючи всі заповіді від початку, 
і будучи приведеними до 
цієї дорогоцінної землі обіця-
ної Його безмежною велико-
душністю,—ось, я кажу вам, 
якщо прийде день, коли вони 

 4 б 2 Цар. 24:14–15;  
Єр. 44:2; 1 Неф. 1:4;  
Гел. 8:20.

  в Ал. 9:22.
 5 а пп Обіцяна земля.
  б Етер 2:9–10.
  в пп Завіт.

 6 а 2 Неф. 10:22.
 7 а Мос. 29:32;  

Ал. 46:10, 20.
  б 2 Неф. 10:11.  

пп Свобода.
  в Ал. 45:10–14, 16;  

Морм. 1:17;  

Етер 2:8–12.
 9 а 2 Неф. 4:4;  

Ал. 9:13.
  б Повтор. 29:8.
  в пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.
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відвернуться від Святого Із-
раїля, істинного а Месії, їх-
нього Викупителя і їхнього 
Бога, то знайте, покарання 
Того, Хто є справедливим, 
впаде на них.

11 Так, Він приведе до них 
а інші народи, і їм віддасть Він 
владу, і відніме у них землі, 
якими вони володіють, і зро-
бить так, що вони будуть 
б розсіяні і покарані.

12 Так, одне покоління змі-
нюватиметься іншим, і серед 
них будуть а кровопролиття і 
великі випробування; отже, 
сини мої, я хочу, щоб ви па-
мʼятали; так, я хочу, щоб ви 
прислухалися до моїх слів.

13 О, хоч би ви пробуди-
лися; пробудилися від гли-
бокого сну, так, саме від сну 
а пекла, і скинули б ті жахливі 
б кайдани, якими ви скуті, 
кайдани, що сковують дітей 
людських, щоб забрати їх по-
лоненими до вічної в безодні 
лиха і нещастя.

14 Прокиньтеся! І встаньте 
з праху, і послухайте слово 
немічного а родителя, чиї 
члени ви невдовзі покладете 
в холодну й мовчазну б мо-
гилу, звідки жоден мандрів-
ник не може повернутися; ще 

декілька днів—і я відійду в до-
рогою всієї землі.

15 Але ось, Господь а ви-
купив душу мою з пекла; я 
побачив Його славу, і я ото-
чений навіки б руками Його 
в любові.

16 І я хочу, щоб ви памʼя-
тали, що треба дотриму-
ватися а уставів і присудів 
Господа; знаєте, то непокоїло 
мою душу від початку.

17 Серце моє час від часу 
гнітить печаль, бо я боюся, 
аби через закамʼянілість ва-
ших сердець Господь Бог ваш 
не зійшов на вас у повноті 
а гніву Свого, щоб б відсікти 
вас і знищити назавжди;

18 Або, прокляття ляже на 
вас протягом а багатьох поко-
лінь; і покарані будете мечем, 
і голодом, і ненавидітимуть 
вас, і вестимуть вас згідно з во-
лею і полоненням б диявола.

19 О сини мої, нехай з вами 
цього не трапиться, але нехай 
ви будете обраним і а улюбле-
ним народом Господа. Але 
знайте, на все Його воля; бо 
праведні Його б путі навіки.

20 І Він сказав так: а Якщо ви 
будете виконувати Мої б запо-
віді, ви будете в процвітати на 
землі; але якщо ви не будете 

 10 а пп Месія.
 11 а 1 Неф. 13:12–20;  

Морм. 5:19–20.
  б 1 Неф. 22:7.
 12 а Морм. 1:11–19; 4:11.
 13 а пп Пекло.
  б Ал. 12:9–11.
  в 1 Неф. 15:28–30;  

Гел. 3:29–30.
 14 а пп Батьки.
  б пп Смерть, фізична.
  в Єг. 23:14.

 15 а Ал. 36:28.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

  б Кн. Як. 6:5;  
Ал. 5:33;  
3 Неф. 9:14.

  в Рим. 8:39.  
пп Любов.

 16 а Повтор. 4:5–8;  
2 Неф. 5:10–11.

 17 а 2 Неф. 5:21–24;  
Ал. 3:6–19.

  б Мос. 12:8.
 18 а 1 Неф. 12:20–23.
  б пп Диявол.
 19 а пп Вибрані.
  б Ос. 14:10.
 20 а Яр. 1:9;  

Мос. 1:6–7;  
Ал. 9:13–14.

  б Лев. 26:3–14;  
Йоіл 2:23–26.

  в Пс. 67:7;  
Мос. 2:21–25.
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виконувати Моїх заповідей, 
вас буде відсічено від Моєї 
присутності.

21 Так от, щоб моя душа 
могла радіти за вас, і щоб моє 
серце залишило цей світ з ра-
дістю за вас, щоб мене не по-
клали в могилу з журбою і 
печаллю, встаньте з праху, 
сини мої, і будьте а мужами, 
і будьте непохитні б єдиним 
розумом і єдиним серцем, 
обʼєднані в усьому, щоб не 
потрапити вам у полон;

22 Щоб ви не були прокляті 
тяжким прокляттям; а також 
щоб ви не зазнали самі невдо-
волення а справедливого Бога, 
і знищення, так, знищення 
навічно душі і тіла.

23 Пробудіться, сини мої; 
одягніться в а броню пра-
ведності. Скиньте кайдани, 
якими ви скуті, і вийдіть з 
пітьми, і встаньте з праху.

24 Не повставайте більше 
проти свого брата, видіння 
якого славні і який дотриму-
вався заповідей від того часу, 
як ми залишили Єрусалим; і 
який був знаряддям у руках 
Бога, привівши нас до землі 
обіцяної; бо якби не він, ми б 
загинули від а голоду в пустині; 
проте ви намагалися б позба-
вити його життя; так, і він за-
знав багато горя через вас.

25 І я надзвичайно боюся 
і тремчу через вас, щоб він 
не страждав знову; бо, ось, 

послухайте, ви звинуватили 
його в тому, що він прагнув 
сили і влади над вами; але 
я знаю, що він не шукав ані 
сили, ані а влади над вами, але 
прагнув він слави Бога, і ва-
шого власного вічного благо-
получчя.

26 А ви ремствували, тому 
що він був відвертий з вами. 
Ви кажете, що він був а різ-
кий з вами; ви кажете, що він 
розгнівався на вас; але ж по-
слухайте, його різкість то є 
різкість сили слова Бога, яка 
в ньому; а те, що ви називаєте 
гнівом, то була істина, згідно 
з істиною, яка в Бога, яку він 
не міг стримати, сміливо вка-
зуючи на ваші беззаконня.

27 І є необхідність у тому, 
щоб у ньому була а сила Божа, 
а саме, для того, щоб він на-
казував, а ви слухалися його. 
Але знайте, то не він був, а 
б Дух Господа, що в ньому, 
Який в відкрив його вуста для 
того, щоб він говорив, і щоб 
він не міг зімкнути їх.

28 А тепер сину мій, Ла-
мане, а також Лемуїле і 
Саме, а також сини мої, які є 
синами Ізмаїла, знайте, якщо 
ви будете прислухатися до 
голосу Нефія, ви не загинете. 
І якщо ви будете прислуха-
тися до нього, я даю вам бла-
гословення, так, тобто моє 
перше а благословення.

29 Але якщо ви не будете 

 21 а 1 Сам. 4:9; 1 Цар. 2:2.
  б Мойс. 7:18.
 22 а УЗ 3:4.
 23 а Еф. 6:11–17.
 24 а 1 Неф. 16:32.

  б 1 Неф. 16:37.
 25 а Бут. 37:9–11.
 26 а Пр. 15:10;  

1 Неф. 16:2;  
Морон. 9:4;  

УЗ 121:41–43.
 27 а 1 Неф. 17:48.
  б УЗ 121:43.
  в УЗ 33:8.
 28 а пп Перворідство.
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 29 а Авр. 1:3.
 30 а 1 Неф. 4:20, 35.
 31 а 2 Неф. 5:6.
2 1 а 1 Неф. 18:7.
 4 а 2 Неф. 11:3;  

Кн. Як. 7:5.

  б пп Благодать.
 5 а Морон. 7:16.
  б Рим. 3:20;  

2 Неф. 25:23;  
Ал. 42:12–16.  
пп Виправдання, 

Виправдовувати.
  в 1 Неф. 10:6;  

2 Неф. 9:6–38;  
Ал. 11:40–45;  
12:16, 24; 42:6–11;  
Гел. 14:15–18.

прислухатися до нього, я 
заберу своє а перше бла-
гословення, так, саме бла-
гословення своє, і воно 
залишиться йому.

30 А тепер, Зораме, я звер-
таюся до тебе: Ось ти—а слуга 
Лавана; проте тебе було виве-
дено з землі Єрусалимської, 
і я знаю, що ти назавжди 
справжній друг моєму си-
нові, Нефієві.

31 Отже, тому, що ти був 
вірним, твоє сімʼя буде бла-
гословенним а з його сіменем, 
щоб довго жили вони в про-
цвітанні на лиці цієї землі; і 
ніщо, крім беззаконня серед 
них, не завадить їхньому про-
цвітанню на лиці цієї землі і 
не порушить його повік.

32 Отже, якщо ви будете ви-
конувати заповіді Господа, 
Господь освятить цю землю 
для безпеки твого сімені ра-
зом з сіменем мого сина.

РОЗДІЛ 2
Викуплення приходить через 
Святого Месію—Свобода ви
бору необхідна для існування і 
розвитку—Адам пав, щоб люд
ство було—Люди вільні ви
бирати волю і вічне життя. 
Близько 588–570 рр. до р.х.
І ось, Якове, я звертаюся 
до тебе: Ти—мій а першона-
роджений у дні мого лиха 
в пустині. І знай, у своєму 

дитинстві ти зазнав багато бі-
дувань і смутку через жор-
стокість своїх братів.

2 Проте, Якове, мій першо-
народжений у пустині, ти 
знаєш велич Бога; і Він освя-
тить твої скорботи на твою 
користь.

3 Отже, твоя душа буде бла-
гословенна, і ти житимеш у 
безпеці з твоїм братом, Не-
фієм; і твої дні пройдуть 
у служінні твоєму Богові. 
Отже, я знаю, що ти викупле-
ний праведністю твого Вику-
пителя; бо ти побачив, що в 
повноту часу Він приходить, 
щоб принести спасіння лю-
дям.

4 І ти а побачив у свої мо-
лоді роки Його славу; отже, 
ти благословенний, так само 
як і ті, кому Він священнослу-
житиме у плоті; бо Дух є Та-
кий Самий учора, сьогодні і 
навіки. І шлях уготований від 
падіння людини, і спасіння 
б доступне.

5 І люди достатньо навчені, 
щоб а відрізнити добро від 
зла. І закон дано людям. І за 
цим законом жодна плоть не 
може бути б виправдана; або, 
за цим законом, люди будуть 
в відсічені. Так, за земним за-
коном вони були відсічені; 
а також і за духовним зако-
ном вони гинуть від того, що 
є благо, і стають нещасними 
навіки.
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6 Отже, а викуплення прихо-
дить у Святому б Месії і через 
Нього; бо Він сповнений в бла-
годаті й істини.

7 Послухайте, Він віддає 
Себе в а жертву за гріх, щоб 
задовольнити закон б повною 
мірою для всіх тих, хто має 
скрушене серце і упокорений 
дух; і більше ні для кого ви-
моги закону не можуть бути 
задоволені повною мірою.

8 Отже, як важливо звіс-
тити жителів землі, аби вони 
могли знати, що жодна плоть 
не може перебувати в при-
сутності Бога інакше, як 
а тільки через заслуги, і ми-
лість, і благодать Святого Ме-
сії, Який віддає Своє життя 
у плоті, і знов повертає його 
силою Духа для того, щоб 
принести б воскресіння мер-
твим, будучи першим з тих, 
хто воскресне.

9 Отже, Він первісток Бо-
гові, оскільки Він буде а по-
середником для всіх дітей 
людських; і ті, хто вірять у 
Нього, будуть спасенні.

10 І саме через а посередниц-
тво для всіх усі люди при-
ходять до Бога; отже, вони 
стоять у Його присутності, 
щоб Він б судив їх згідно з істи-
ною і в святістю, яка в Ньому. 

Отже, повна міра закону, який 
дав Святий Ізраїлевий, вима-
гає покарання, що додається, 
а покарання це додається на 
протилежність щастю, що до-
дається, щоб задовольнити 
вимоги г Спокути,—

11 Бо певно є потреба в 
тому, щоб була а протилеж-
ність у всьому. Якби не так, 
мій першонароджений у пус-
тині, ні праведність не могла 
б існувати, ні злочестивість, 
ні святість, ані нещастя, ні хо-
роше, ані погане. Отже, все 
повинно бути поєднане в од-
ному; тож якщо було б тільки 
одне тіло, воно було б як 
мертве, не маючи ні життя, 
ані смерті, ні тління, ані не-
тління, ні щастя, ані лиха, ні 
чуття, ані нечутливості.

12 Отже, таке, певно, було 
б створено ані для чого; з тієї 
причини не було б ніякої 
а мети в кінці творіння такого. 
Отож таке, певно, знищило 
б мудрість Бога і Його вічні 
наміри, а також і силу, і ми-
лість, і б справедливість Бога.

13 І якщо ви скажете, що 
а немає закону, то ви мусите 
також сказати, що й гріха не-
має. Якщо ви скажете, що не-
має гріха, ви мусите також 
сказати, що немає й правед-

 6 а 1 Неф. 10:6;  
2 Неф. 25:20;  
Ал. 12:22–25.  
пп План викуплення.

  б пп Месія.
  в Іван 1:14, 17;  

Мойс. 1:6.
 7 а пп Спокута, 

Спокутувати.
  б Рим. 10:4.
 8 а 2 Неф. 25:20; 31:21;  

Мос. 4:8; 5:8;  
Ал. 38:9.

  б 1 Кор. 15:20;  
Ал. 7:12; 12:24–25; 
42:23.  
пп Воскресіння.

 9 а Ісая 53;  
Мос. 14:12; 15:8–9.

 10 а пп Викупитель.
  б пп Суд, останній.
  в пп Святість.

  г 2 Неф. 9:7, 21–22, 26;  
Ал. 22:14; 33:22;  
34:9.

 11 а УЗ 29:39; 122:5–9.  
пп Лихо.

 12 а УЗ 88:25–26.  
пп Земля—Створена 
для людини.

  б пп Справедливість.
 13 а 2 Неф. 9:25.
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ності. А якщо немає правед-
ності, то й щастя немає. А 
якщо немає ані праведності, 
ані щастя, то немає ні пока-
рання, ні лиха. А якщо цього 
немає, тоді немає й Бога. А 
якщо Бога б немає, тоді й нас 
немає, і землі немає; бо в та-
кому разі не могло бути ні-
якого створення чогось, що 
може діяти або бути під дією; 
отже, все повинно було б 
зникнути.

14 І ось, сини мої, кажу я 
вам все це для вашої кори-
сті і науки; тому що Бог є, і 
Він а створив усе, і небеса, і 
землю, і все, що на них, як те, 
що може діяти, так і те, що 
може бути під б дією.

15 Але щоб досягнути Своїх 
одвічних а цілей щодо кін-
цевого стану людини, після 
того як Він створив наших 
перших прабатьків, і звірів 
польових, і птахів небесних, 
і в цілому—все, що створено, 
була необхідність у тому, 
щоб існувала протилежність; 
а саме б заборонений в плід 
у протилежність до г дерева 
життя; одне є солодким, а 
друге—гірким.

16 Отже, Господь Бог доз-

волив людині а діяти само-
стійно. Отже, людина не 
могла б діяти самостійно, 
якби її не б принаджувало 
одне чи друге.

17 І я, Легій, згідно з тим, 
що я прочитав, повинен при-
пустити, що а ангел Божий, 
як написано, б впав з неба; 
отже, він став дияволом, 
прагнучи того, що є зло пе-
ред Богом.

18 І через те що він упав з 
небес і став нещасним навіки, 
він а прагнув також нещастя 
для всього людства. Отже, він 
сказав б Єві, так, саме той ста-
родавній змій, який є диявол, 
батько усякої в неправди, 
отже, він сказав: Скуштуйте 
того забороненого плоду, і 
ви не помрете, але будете як 
Бог, г знаючи добро і зло.

19 А після того як Адам і 
Єва а скуштували того забо-
роненого плоду, вони були 
вигнані з саду б Еденського 
обробляти землю.

20 І вони народили дітей; 
так, саме а сімʼю всієї землі.

21 І дні дітей а людських 
були продовжені за волею 
Бога, щоб вони могли б пока-
ятися, доки ще в плоті; отже, 

 13 б Ал. 42:13.
 14 а пп Створити, 

Сотворіння.
  б УЗ 93:30.
 15 а Ісая 45:18; Ал. 42:26;  

Мойс. 1:31, 39.
  б Бут. 2:16–17;  

Мойс. 3:17.
  в Бут. 3:6;  

Ал. 12:21–23.
  г Бут. 2:9;  

1 Неф. 15:22, 36;  
Ал. 32:40.

 16 а 2 Неф. 10:23;  
Ал. 12:31.  
пп Свобода вибору.

  б УЗ 29:39–40.
 17 а пп Диявол.
  б Ісая 14:12; 2 Неф. 9:8;  

Мойс. 4:3–4;  
Авр. 3:27–28.

 18 а 2 Неф. 28:19–23;  
3 Неф. 18:18;  
УЗ 10:22–27.

  б пп Єва.
  в 2 Неф. 28:8;  

Мойс. 4:4.
  г Бут. 3:5; Ал. 29:5;  

Морон. 7:15–19.
 19 а Ал. 12:31.  

пп Падіння 
Адама і Єви.

  б пп Еден.
 20 а УЗ 138:38–39.
 21 а Ал. 12:24;  

Мойс. 4:23–25.
  б Ал. 34:32.  

пп Покаятися, 
Покаяння.
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їхній стан став станом в ви-
пробування, і їхній час був 
продовжений згідно з запові-
дями, які Господь Бог дав ді-
тям людським. Тому що Він 
дав заповідь, що всі люди по-
винні покаятися; тому що Він 
показав усім людям, що вони 
г загублені через провину 
своїх прабатьків.

22 І тепер послухайте, якби 
Адам не переступив закон, 
він би не пав, але залишився 
б у саду Еденському. І все, що 
було створене, залишилося 
б у тому стані, в якому воно 
було після створення; і зали-
шилося б воно назавжди, і не 
мало б кінця.

23 І вони не мали б а дітей; 
отже, залишилися б вони в 
невинності, не маючи радо-
сті, бо не знали б горя; не ро-
блячи добра, бо не знали б 
вони гріха.

24 Але дивись, усе було зро-
блене за мудрістю Того, Хто 
а знає все.

25 а Адам б пав, щоб люди 
могли бути; а люди в є, щоб 
вони могли мати г радість.

26 І а Месія прийде в повноті 
часу, щоб б викупити дітей 
людських від падіння. І через 
те, що вони викуплені від па-
діння, вони стали в вільними 
назавжди, можуть відрізняти 

добро від зла; діяти само-
стійно, а не бути під дією, за 
винятком покарання згідно з 
г законом у той великий і ос-
танній день, згідно з запові-
дями, даними Богом.

27 Отже, люди а вільні, коли 
вони в плоті; і все необхідне 
для людини надається їм. І 
вони вільні б вибрати волю і 
в вічне життя через великого 
Посередника для всіх лю-
дей, або вибрати неволю і 
смерть, у полоні та під вла-
дою диявола; бо він прагне 
всіх людей зробити так само 
нещасними, як сам.

28 А тепер, сини мої, я хочу, 
щоб ви дивилися на вели-
кого а Посередника, і при-
слухалися до Його великих 
заповідей; і були вірними 
Його словам, і вибрали вічне 
життя, згідно з волею Його 
Духа Святого;

29 А не вибрали вічну 
смерть за бажанням плоті, і 
зло, яке в ній, яке дає духові 
диявола силу а підкоряти, ве-
сти вас до б пекла, щоб він міг 
царювати над вами в своєму 
власному царстві.

30 Я сказав ці декілька слів 
вам усім, сини мої, в останні 
дні мого випробування; і я 
обрав найкращу частку, за 
словами пророка. І немає в 

 21 в пп Смертний, 
Смертне життя.

  г Кн. Як. 7:12.
 23 а Мойс. 5:11.
 24 а пп Бог, Божество.
 25 а пп Адам.
  б Мойс. 6:48.  

пп Падіння 
Адама і Єви.

  в пп Смертний, 
Смертне життя.

  г Мойс. 5:10.  
пп Людина, Люди;  
Радість.

 26 а пп Месія.
  б пп План викуплення.
  в Ал. 42:27;  

Гел. 14:30.

  г пп Закон.
 27 а Гал. 5:1;  

Мойс. 6:56.
  б пп Свобода вибору.
  в пп Вічне життя.
 28 а пп Посередник.
 29 а Рим. 6:16–18;  

Ал. 12:11.
  б пп Пекло.
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3 1 а 1 Неф. 18:7.
 2 а 1 Неф. 2:20.  

пп Обіцяна земля.
 3 а 2 Неф. 9:53.
 4 а Бут. 39:1–2; 45:4; 

49:22–26;  
1 Неф. 5:14–16.

  б Бут. 37:29–36.
 5 а пдс Бут. 50:24–38 

(Додаток);  
2 Неф. 4:1–2.

  б Кн. Як. 2:25.
  в Бут. 49:22–26;  

1 Неф. 15:12; 19:24.  
пп Виноградник 
Господній.

  г 2 Неф. 6:14;  
УЗ 3:16–20.

  д Ісая 42:16.
 6 а 3 Неф. 21:8–11;  

Морм. 8:16.  
пп Провидець.

  б УЗ 132:30.
 7 а пп Сміт, Джозеф 

молодший.
 8 а УЗ 24:7, 9.

мене іншої мети, як тільки 
вічне благо ваших душ. 
Амінь.

РОЗДІЛ 3
Йосип у Єгипті бачив Нефійців 
у видінні—Він пророкував про 
Джозефа Сміта, провидця ос
танніх днів; про Мойсея, який 
має визволити Ізраїль; і про по
яву Книги Мормона. Близько 
588–570 рр. до р.х.
А тепер я звертаюся до тебе, 
Йосипе, мій а останньонаро-
джений. Ти народився в пус-
тині моїх страждань; так, у 
дні найбільшої журби вино-
шувала тебе твоя мати.

2 І нехай Господь освятить 
також для тебе цю а землю, 
яка є найціннішою землею, 
для твого успадкування і 
успадкування твоїм сіменем 
з братами твоїми, для твоєї 
безпеки назавжди, якщо буде 
так, що виконуватимеш ти 
заповіді Святого Ізраїля.

3 А тепер, Йосипе, мій ос-
танньонароджений, якого я 
вивів з пустині моїх страж-
дань, нехай Господь благо-
словить тебе назавжди, бо 
твоє сімʼя не буде повністю 
а знищено.

4 Бо знай, ти є плід моїх сте-
гон; а я є нащадок а Йосипа, 

якого було уведено в б полон 
до Єгипту. І великі були за-
віти Господа, які Він склав з 
Йосипом.

5 Отже, Йосип дійсно а ба-
чив наш час. І він одержав 
обіцяння Господа, що з плоду 
стегон його розівʼється б пра-
ведна в віта дому Ізраїля; не 
Месія, а віта, яка буде відла-
мана, проте буде згадана в 
завітах Господа тим, що г Ме-
сія явиться їм в останні дні, в 
дусі сили, для того, щоб виве-
сти їх з д темряви до світла—
так, з прихованої темряви і з 
полону на свободу.

6 Тому що Йосип дійсно 
свідчив, кажучи: а Провидця 
поставить Господь Бог мій, 
який буде вибраним провид-
цем для плоду моїх б стегон.

7 Так, Йосип дійсно сказав: 
Так каже мені Господь Бог: 
Вибраного а провидця Я по-
ставлю вам від плоду твоїх 
стегон; і поважатимуть його 
дуже серед плоду твоїх сте-
гон. І йому дам Я заповідь, 
щоб зробив він одне діло для 
плоду твоїх стегон, його бра-
тів, яке буде великої цінно-
сті для них, а саме: привів їх 
до знання завітів, які Я склав 
з твоїми батьками.

8 І дам Я йому заповідь, щоб 
не робив він а нічого іншого, 
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як тільки те, що Я накажу 
йому. І зроблю Я його вели-
ким у Моїх очах; бо він буде 
робити Моє діло.

9 І він буде великим, як 
а Мойсей, якого Я, як казав, 
поставив вам, щоб б вивести 
Мій народ, о доме Ізраїля.

10 І Мойсея поставлю Я вам, 
щоб вивів твій народ з землі 
Єгипетської.

11 Але провидця поставлю Я 
вам від плоду твоїх стегон; і 
йому дам Я а силу нести слово 
Моє до сімені твоїх стегон—і 
не тільки нести слово Моє, 
каже Господь, але й переко-
нати їх у Моєму слові, яке 
вже буде дане їм.

12 Отже, плід твоїх сте-
гон а писатиме; і плід стегон 
б Юди в писатиме; і написане 
плодом стегон твоїх, а та-
кож написане плодом стегон 
Юди зростеться одне з од-
ним, і г зруйнує хибні вчення, 
і покладе край розбратові, і 
встановить мир серед плоду 
стегон твоїх, і д приведе їх в 
останні дні до е пізнання своїх 
батьків, а також до пізнання 
Моїх завітів, каже Господь.

13 І через слабкість він 
стане сильним, у той день, 
коли почнуться діяння Мої 
серед усього Мого народу, 
для того, щоб відродити тебе, 
о доме Ізраїля, каже Господь.

14 І так пророкував Йосип, 

кажучи: Тож знайте, про-
видця того Господь благо-
словить; а ті, хто прагне 
знищити його, зазнають по-
разки; тому що це обіцяння, 
яке я одержав від Господа, 
про плід моїх стегон, здійс-
ниться. Знайте, я впевнений у 
здійсненні цього обіцяння;

15 І назвуть його моїм 
а імʼям; і буде воно таким са-
мим, як б імʼя його батька. І 
буде він схожий на мене; бо 
те, що Господь зробить його 
руками, силою Господа при-
веде мій народ до спасіння.

16 Ось так пророкував Йо-
сип: Я впевнений у цьому так 
само, як і в обіцянні Мой-
сея; бо Господь сказав мені: Я 
а збережу твоє сімʼя навіки.

17 І сказав Господь: Я по-
ставлю Мойсея; і дам Я йому 
силу в жезлі; і дам Я йому 
розсудливість у написанні. 
Однак Я не звільню його 
язика, щоб міг він багато го-
ворити, бо Я не зроблю його 
красномовним. Але Я а на-
пишу для нього Мій закон, 
Своїм перстом; і Я дам б про-
мовця йому.

18 І Господь ще таке ска-
зав мені: Я поставлю про-
видця для плоду стегон твоїх; 
і Я дам йому промовця. І Я, 
знайте, Я настановлю його 
написати письмена плоду 
стегон твоїх для плоду стегон 

 9 а Мойс. 1:41.
  б Вих. 3:7–10;  

1 Неф. 17:24.
 11 а УЗ 5:3–4.
 12 а пп Книга Мормона.
  б 1 Неф. 13:23–29.
  в пп Біблія.

  г Єз. 37:15–20;  
1 Неф. 13:38–41;  
2 Неф. 29:8; 33:10–11.

  д Морон. 1:4.
  е 1 Неф. 15:14;  

2 Неф. 30:5;  
Морм. 7:1, 5, 9–10.

 15 а УЗ 18:8.
  б ДС—Іст. 1:3.
 16 а Бут. 45:1–8.
 17 а Повтор. 10:2, 4;  

Мойс. 2:1.
  б Вих. 4:16.
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твоїх; і промовець родом з 
стегон твоїх проголосить їх.

19 І слова, які він напише, 
будуть за Моєю мудрістю до-
цільні для того, щоб поши-
рити їх серед а плоду стегон 
твоїх. І буде це так, немов би 
плоди стегон твоїх волали до 
них б з праху; бо Я знаю їхню 
віру.

20 І будуть вони а волати з 
праху; так, саме про каяття 
до своїх братів, справді, після 
багатьох поколінь, що про-
йшли після них. І станеться 
так, що волання їхнє дійде, 
бо справді, простими будуть 
слова їхні.

21 Через їхню віру а слова ці 
з Моїх вуст дійдуть до їхніх 
братів, які є плодом стегон 
твоїх; і слабкі слова ці зроблю 
Я сильними через віру їхню, 
і буду памʼятати Я завіт Мій, 
який Я склав з твоїми бать-
ками.

22 І ось слухай, мій сину 
Йосипе, в такий спосіб а про-
рокував мій прабатько.

23 Отже, саме через цей за-
віт ти благословен; тому твоє 
сімʼя не буде знищено, тому 
вони прислухатимуться до 
слів тієї книги.

24 І зросте серед них один 
могутній, який зробить ба-
гато хорошого, як на словах, 
так і на ділі, будучи знаряд-
дям в руках Бога, з великою 
вірою, щоб творити надзви-
чайні чудеса, і робити те, що 

є великим в очах Бога, щоб 
здійснити значне віднов-
лення для дому Ізраїля, і для 
сімені твоїх братів.

25 А тепер благословен 
будь, Йосипе. Дивись, ти ще 
малий; отже, прислухайся до 
слів свого брата, Нефія, і це 
станеться з тобою згідно зі 
словами, які я щойно про-
мовив. Памʼятай перед-
смертні слова свого батька.  
Амінь.

РОЗДІЛ 4
Легій дає поради своїм нащад
кам і благословляє їх—Він 
умирає і його ховають—Не
фій прославляє великодушність 
Бога—Нефій навіки довіряється 
Господу. Близько 588–570 рр. до 
р.х.
А тепер я, Нефій, говорю 
щодо пророцтв, про які роз-
повів мій батько, стосовно 
а Йосипа, якого було забрано 
до Єгипту.

2 Бо знайте, він справді 
пророкував стосовно всього 
свого сімені. І а пророцтва, які 
він написав,—не так багато 
є більш важливих за них. І 
пророкував він про нас і про 
наші майбутні покоління; і 
записані вони на пластинах з 
латуні.

3 Отже, після того як мій 
батько закінчив розпові-
дати про пророцтва Йосипа, 
він покликав дітей Ламана, 

 19 а УЗ 28:8.
  б Ісая 29:4;  

2 Неф. 27:13; 33:13;  
Морм. 9:30;  

Морон. 10:27.
 20 а 2 Неф. 26:16;  

Морм. 8:23.
 21 а 2 Неф. 29:2.

 22 а 2 Неф. 3:5.
4 1 а Бут. 39:1–2.
 2 а 2 Неф. 3:5.
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його синів і його дочок, і ска-
зав їм: Послухайте, сини мої 
та дочки мої, які є синами і 
дочками мого а першонарод-
женого, я хотів би, щоб ви 
уважно вислухали мої слова.

4 Тому що Господь Бог ска-
зав так: а Якщо будете вико-
нувати заповіді Мої, будете 
процвітати на цій землі; а 
якщо не будете виконувати 
заповіді Мої, будете відсічені 
від Моєї присутності.

5 Але послухайте, сини мої і 
дочки мої, я не можу зійти в 
могилу, доки я не залишу вам 
своє а благословення; бо ось, я 
знаю, що якщо вас привчають 
до б дороги, якою слід іти, то 
ви й не зійдете з неї.

6 Отже, якщо ви прокляті, 
знайте, я залишаю вам своє 
благословення, щоб про-
кляття могло бути забране 
від вас і відповідальність за 
нього впала на а голови ваших 
батьків.

7 Отже, через моє благосло-
вення Господь Бог а не дозво-
лить вам загинути; отже, Він 
буде б милосердним до вас і 
до вашого сімені навіки.

8 І сталося так, що після 
того як мій батько закінчив 
розмовляти з синами і доч-
ками Ламана, він попросив, 
щоб до нього привели синів і 
дочок Лемуїла.

9 І він звернувся до них, ка-
жучи: Послухайте, сини мої і 

дочки мої, які є синами і доч-
ками мого другого сина; ось 
я залишаю вам таке саме бла-
гословення, яке я дав синам і 
дочкам Ламана; отже, вас не 
буде знищено повністю; але 
в кінці ваше сімʼя буде благо-
словенне.

10 І сталося так, що коли 
мій батько закінчив розмов-
ляти з ними, ось тоді він звер-
нувся до синів а Ізмаїла, так, і 
аж до всіх його домочадців.

11 А після того як він закін-
чив розмовляти з ними, він 
звернувся до Сама, кажучи: 
Благословен ти і твоє сімʼя; 
тому що ти успадкуєш цю 
землю, як і твій брат Нефій. 
І твоє сімʼя зʼєднається з його 
сіменем; і будеш ти точно та-
ким, як твій брат, а твоє сі-
мʼя, як його сімʼя; і будеш ти 
благословен на всі дні твої.

12 І сталося так, що після того 
як мій батько, Легій, погово-
рив з усіма своїми домочад-
цями, за відчуттям власного 
серця і за Духом Господнім, 
Який був у ньому, він зіста-
рився. І сталося так, що він по-
мер, і поховали його.

13 І сталося так, що про-
йшло не так багато днів після 
його смерті, як Ламан і Ле-
муїл, і сини Ізмаїла розлюти-
лися на мене через дорікання 
Господа.

14 Тому що я, Нефій, був 
змушений говорити з ними, 

 3 а пп Першонарод-
жений.

 4 а 2 Неф. 1:9.
 5 а пп Патріарше 

благословення.

  б Пр. 22:6.
 6 а УЗ 68:25–29.
 7 а 2 Неф. 30:3–6;  

УЗ 3:17–18.
  б 1 Неф. 13:31;  

2 Неф. 10:18–19;  
Кн. Як. 3:5–9;  
Гел. 15:12–13.

 10 а 1 Неф. 7:6.
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згідно з Його словом; тому 
що багато сказав їм я, а та-
кож мій батько перед своєю 
смертю; багато з цього сказа-
ного записано на моїх а інших 
пластинах; тому що більша 
частина історії записана на 
моїх інших пластинах.

15 А на а цих я пишу з гли-
бин душі моєї, а також багато 
чого з писаннь, які виграві-
ювані на пластинах з латуні. 
Тому що душа моя втішається 
писаннями, і серце моє б обду-
мує їх, і записує їх на в науку і 
на благо моїм дітям.

16 Послухайте, моя а душа 
втішається діяннями Господа; 
і б серце моє постійно обду-
мує те, що я побачив і почув.

17 Однак, незважаючи на 
велику а доброту Господа, 
Який являє мені Свої великі і 
дивовижні діяння, серце моє 
вигукує: О б нещасна я лю-
дина! Так, моє серце засму-
чене через мою плоть; моя 
душа горює через мої безза-
коння.

18 Я в оточенні через спо-
куси і гріхи, які так легко 
а обплутують мене.

19 А коли я хочу втішитися, 
моє серце стогне через мої 
гріхи; проте я знаю, Кому я 
довірився.

20 Мій Бог був моєю під-
тримкою; Він вів мене крізь 
мої бідування в пустині; і Він 

врятував мене на водах вели-
кої глибини.

21 Він сповнив мене Своєю 
а любовʼю, аж до знесилення 
моєї плоті.

22 Він завдав такої поразки 
моїм а ворогам, що змушує їх 
тремтіти переді мною.

23 Бачите, Він чує моє во-
лання серед дня, і дає мені 
знання через а видіння серед 
ночі.

24 І серед дня став я сміли-
вим у могутній а молитві до 
нього; так, свій голос здій-
няв я у височінь; і спустилися 
ангели і священнослужили 
мені.

25 І на крилах Духа Його 
моє тіло було а віднесене на 
надзвичайно високі гори. І 
мої очі побачили багато ве-
личного, так, навіть надто ве-
личного для людини; з тієї 
причини мені було заборо-
нено писати про це.

26 Тож чому, якщо я побачив 
таке величне, якщо Господь 
у Своїй поблажливості до ді-
тей людських огортає людей 
такою милістю, а чому ж по-
винно моє серце плакати, і 
моя душа повільно вмирати в 
долині печалі, і моє тіло мар-
ніти, і моя сила слабшати, че-
рез страждання мої?

27 І чому я повинен а під-
даватися гріхові через мою 
плоть? Так, чому я повинен 

 14 а 1 Неф. 1:16–17; 9:4.
 15 а 1 Неф. 6:4–6.
  б пп Обдумувати;  

Писання.
  в 1 Неф. 19:23.
 16 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.

  б пп Серце.
 17 а 2 Неф. 9:10; УЗ 86:11.
  б Рим. 7:24.
 18 а Рим. 7:21–23;  

Євр. 12:1; Ал. 7:15.
 21 а пп Любов.
 22 а 1 Неф. 17:52.

 23 а пп Видіння.
 24 а Як. 5:16;  

1 Неф. 2:16.
 25 а 1 Неф. 11:1;  

Мойс. 1:1–2.
 26 а Пс. 43:5.
 27 а Рим. 6:13.
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піддаватися б спокусам, щоб 
злий мав місце у моєму серці 
аби позбавити мене в спо-
кою і змучити мою душу? 
Чому я гніваюся через мого  
ворога?

28 Прокинься, душе моя! 
Не схиляйся більше під грі-
хом. Радій, о серце моє, і не 
впускай більше а ворога душі 
моєї.

29 Не гнівайся знову через 
ворогів моїх. Не ослаблюй 
силу мою через мої страж-
дання.

30 Радій, о серце моє, і під-
неси голос до Господа, і 
скажи: О Господи, я уславлю 
Тебе назавжди; так, душа моя 
радітиме в Тобі, мій Боже і 
а скеле мого спасіння.

31 О Господи, викупи Ти 
душу мою! Визволь Ти мене 
з рук ворогів моїх! Зроби 
Ти так, аби я тремтів, поба-
чивши а гріх!

32 Нехай ворота пекла бу-
дуть завжди зачинені для 
мене, тому що а серце моє 
скрушене, і дух мій упоко-
рений! О Господи, не зачи-
няй Ти ворота праведності 
Твоєї переді мною, щоб міг я 
б йти стежкою в глибокій до-
лині, щоб міг я бути певним 
на прямій дорозі!

33 О Господи, зодягни Ти 
мене в шати праведності 
Твоєї! О Господи, вкажи Ти 
мені шлях втечі від ворогів 

моїх! Зроби Ти мою стежку 
рівною переді мною! Не 
клади Ти камінь споти-
кання на моєму шляхові—але 
Ти очисть мій шлях переді 
мною, і не мій шлях пере-
городжуй, а шляхи мого во-
рога.

34 О Господи, я довірився 
Тобі, і а довірятимусь Тобі на-
віки. Я не покладу мою б на-
дію на рамено плоті; бо я 
знаю, що проклятий той, хто 
покладає в надію свою на ра-
мено плоті. Так, проклятий 
той, хто покладає свою надію 
на людину або робить плоть 
раменом своїм.

35 Так, я знаю, що Бог 
а щед ро дасть тому, хто по-
просить. Так, мій Бог дасть 
мені, якщо я б проситиму те, 
що в годиться; тож піднесу я 
свій голос до Тебе; так, я во-
латиму до Тебе, мій Боже, 
г скеле моєї праведності. Знай, 
мій голос завжди підносити-
меться до Тебе, скеле моя і 
мій вічний Боже. Амінь.

РОЗДІЛ 5
Нефійці відокремлюються від 
Ламанійців, дотримуються за
кону Мойсея і будують храм—
Через свою зневіру Ламанійці 
відсічені від присутності Гос
пода, прокляті і стають бичем 
для Нефійців. Близько 588–
559 рр. до р.х.

 27 б пп Спокушати, 
Спокуса.

  в пп Мир.
 28 а пп Диявол.
 30 а 1 Кор. 3:11.  

пп Скеля.

 31 а Рим. 12:9; Ал. 13:12.
 32 а пп Скрушене серце.
  б пп Ходити, 

Ходити з Богом.
 34 а пп Довіра.
  б Пс. 44:7–9.

  в Єр. 17:5;  
Морм. 3:9; 4:8.

 35 а Як. 1:5.
  б пп Молитва.
  в Гел. 10:5.
  г Повтор. 32:4.
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Так ось, сталося так, що я, 
Нефій, волав багато до Гос-
пода Бога мого через а гнів 
моїх братів.

2 Але слухайте, їхній гнів 
проти мене зростав, так що 
вони намагалися позбавити 
мене життя.

3 Так, вони ремствували на 
мене, кажучи: Наш молод-
ший брат думає а правити над 
нами; і ми мали багато труд-
нощів через нього; тому ось, 
давайте вбʼємо його, щоб нам 
більше не страждати через 
його слова. Бо тоді він не буде 
нашим правителем; бо нам, 
старшим братам, належить 
правити над цим народом.

4 Тепер я не буду запису-
вати на цих пластинах усі 
слова, якими вони ремству-
вали на мене. Але досить 
мені сказати, що вони нама-
галися позбавити мене життя.

5 І сталося так, що Господь 
а попередив мене, щоб я, б Не-
фій, залишив їх і втік у пу-
стиню, і всі ті, хто пішов би зі 
мною.

6 Отже, сталося так, що я, 
Нефій, взяв свою сімʼю, а та-
кож а Зорама та його сімʼю, і 
Сама, мого старшого брата, 
та його сімʼю, і Якова та Йо-
сипа, моїх молодших братів, 
а також моїх сестер, і всіх 
тих, хто пішов би зі мною. А 
всі ті, хто пішов би зі мною, 

були ті, хто повірив б попе-
редженням та одкровенням 
Бога; отже, вони прислуха-
лися до моїх слів.

7 І ми взяли наші намети і 
всі інші речі, які було мож-
ливо для нас узяти, і виру-
шили в пустиню на багато 
днів. А після того як ми ман-
дрували протягом багатьох 
днів, ми поставили наші на-
мети.

8 І мої люди захотіли дати 
цьому місцю імʼя а Нефія; 
отже, ми так і назвали його—
Нефій.

9 І всі, хто був зі мною, ви-
рішили називатися а народом 
Нефія.

10 І ми стежили за тим, щоб 
дотримуватися присудів, і 
уставів, і заповідей Господа 
в усьому згідно з а законом 
Мойсея.

11 І Господь був з нами; і ми 
надзвичайно процвітали; бо 
ми сіяли насіння, і ми зби-
рали врожай знову рясний. І 
ми почали вирощувати отари 
і стада, і тварин усякого виду.

12 І я, Нефій, приніс з со-
бою також літописи, що були 
вигравіювані на а пластинах 
з латуні; а також б кулю, або 
в компас, яка була уготована 
для мого батька рукою Гос-
пода, згідно з тим, що напи-
сано.

13 І сталося так, що ми по-

5 1 а 2 Неф. 4:13–14.
 3 а 1 Неф. 16:37–38;  

Мос. 10:14–15.
 5 а пп Натхнення, 

Надихати.
  б Мос. 10:13.
 6 а 1 Неф. 4:35; 16:7;  

2 Неф. 1:30–32.
  б пп Застерігати, 

Застереження.
 8 а Ом. 1:12, 27;  

Мос. 9:1–4; 28:1.
 9 а Кн. Як. 1:13–14.
 10 а 2 Неф. 11:4.  

пп Закон Мойсеїв.
 12 а Мос. 1:3–4.  

пп Пластини.
  б Мос. 1:16.
  в 1 Неф. 16:10, 16, 26; 

18:12, 21;  
Ал. 37:38–47; УЗ 17:1.
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чали процвітати надзви-
чайно, і розмножуватися на 
цій землі.

14 І я, Нефій, взяв а меч Ла-
вана, і у той самий спосіб 
зробив ще багато мечів, щоб 
ні в який спосіб люди, які 
називалися тепер б Ламаній-
цями, не напали на нас і не 
знищили нас; бо я знав їхню 
ненависть до мене і моїх ді-
тей і до тих, кого називали 
моїм народом.

15 І я навчив свій народ бу-
дувати будинки, і обробляти 
у різний спосіб деревину, і 
а залізо, і мідь, і латунь, і 
сталь, і золото, і срібло, і до-
рогоцінні руди, які були у ве-
ликій кількості.

16 І я, Нефій, побудував 
а храм; і я спорудив його за 
подобою б храму Соломона, 
але він не був побудований 
з такої великої кількості в до-
рогоцінних матеріалів; бо їх 
не можна було знайти на цій 
землі, отже, його не можна 
було побудувати таким, як 
Соломонів храм. Але спосіб 
спорудження був подібний 
до храму Соломона; і майс-
терність була надзвичайно 
витонченою.

17 І сталося так, що я, Не-
фій, спонукав мій народ бути 
а працьовитим і трудитися 
власноруч.

18 І сталося так, що вони 

захотіли, щоб я став їхнім 
а царем. Але я, Нефій, мав ба-
жання, щоб у них не було 
царя; проте я робив для них 
те, що було в моїй силі.

19 І знайте, здійснилися 
слова Господа щодо моїх бра-
тів, які Він казав про них, що 
я буду їхнім а правителем і їх-
нім б учителем. Отже, я був 
їхнім правителем і їхнім учи-
телем, згідно з наказами Гос-
пода, до того часу, аж поки 
вони не вирішили позбавити 
мене життя.

20 Отже, здійснилося слово 
Господа, яке Він мовив мені, 
кажучи: Якщо вони а не бу-
дуть прислухатися до твоїх 
слів, вони будуть відсічені 
від присутності Господа. І 
ось вони й були б відсічені від 
Його присутності.

21 І Він зробив так, що а про-
кляття зійшло на них, так, а 
саме, жахливе прокляття, 
через їхнє беззаконня. Бо 
дійсно, вони закамʼяніли сво-
їми серцями проти Нього, 
так, що вони стали немовби 
кремінь; отже, оскільки були 
вони білі, і надзвичайно кра-
сиві та б приємні, щоб не бути 
їм привабливими для мого 
народу, Господь Бог зробив 
так, щоб в шкіра чорноти зі-
йшла на них.

22 І так каже Господь Бог: 
Я зроблю так, щоб були вони 

 14 а 1 Неф. 4:9;  
Кн. Як. 1:10;  
Сл. Морм. 1:13.

  б пп Ламанійці.
 15 а Етер 10:23.
 16 а пп Храм, Дім 

Господній.

  б 1 Цар. 6; 2 Хр. 3.
  в УЗ 124:26–27.
 17 а Бут. 3:19; УЗ 42:42.
 18 а Кн. Як. 1:9, 11.
 19 а 1 Неф. 2:22.
  б пп Навчати, 

Учитель.

 20 а 2 Неф. 2:21.
  б Ал. 9:14.
 21 а пп Проклинати, 

Прокляття.
  б 4 Неф. 1:10.
  в 2 Неф. 26:33;  

3 Неф. 2:14–16.
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а огидні для твого народу, 
якщо вони не покаються у 
своїх беззаконнях.

23 І прокляте буде сімʼя 
того, хто а змішається з їхнім 
сіменем; бо вони будуть про-
кляті тим самим прокляттям. 
І Господь сказав це, і так було 
зроблено.

24 І через їхнє прокляття, 
яке було на них, вони стали 
а лінивим народом, сповне-
ним зла і підступності, і шу-
кали в пустині хижих звірів 
на здобич.

25 І Господь Бог сказав мені: 
Вони стануть бичем для сі-
мені твого, спонукаючи їх па-
мʼятати Мене; і якщо вони 
не памʼятатимуть Мене, і не 
прислухатимуться до Моїх 
слів, вони бичуватимуть їх, 
аж доки не знищать.

26 І сталося так, що я, Не-
фій, а висвятив Якова і 
Йосипа, щоб вони були свя-
щениками і вчителями по 
всій землі мого народу.

27 І сталося так, що жили 
ми у стані щастя.

28 І пройшло тридцять ро-
ків від того часу, як ми зали-
шили Єрусалим.

29 І я, Нефій, досі продов-
жував літопис на моїх пла-
стинах, що їх зробив я, про 
мій народ.

30 І сталося так, що Господь 
Бог сказав мені: Зроби а другі 
пластини; і ти вигравіюєш на 
них багато чого, що добре на 

Мій погляд, на користь тво-
єму народові.

31 Отже я, Нефій, щоб бути 
послушним до наказів Гос-
пода, пішов і зробив а ці плас-
тини, на яких я вигравіював 
це.

32 І я вигравіював те, що 
приємно Богові. І якщо моїм 
людям приємно Богове, то їм 
буде приємне те, що я вигра-
віював на цих пластинах.

33 А якщо мої люди бажа-
ють знати щось докладніше 
про історію мого народу, 
вони повинні досліджувати 
мої інші пластини.

34 І досить мені сказати, що 
сорок років пройшло, і в нас 
уже були війни і суперечки з 
нашими братами.

РОЗДІЛ 6
Яків переказує Юдейську істо
рію: Вавилонська неволя і по
вернення; священнослужіння 
і розпʼяття Святого Ізраїля; 
допомога, отримана від Іновір
ців; і відновлення Юдеїв в ос
танні дні, коли вони повірять 
у Месію. Близько 559–545  рр. 
до р.х.
Слова Якова, брата Нефія, 
якими він промовляв до на-
роду Нефія:

2 Слухайте, мої улюблені 
брати, я, Яків, будучи покли-
каний Богом, і висвячений за 
подобою Його святого чина, 
і будучи призначений моїм 

 22 а 1 Неф. 12:23.
 23 а пп Шлюб, 

Одружуватися—
Міжконфесійний 

шлюб.
 24 а пп Лінивий, Лінощі.
 26 а Кн. Як. 1:18–19;  

Мос. 23:17.

 30 а 1 Неф. 19:1–6.
 31 а пп Пластини.
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братом Нефієм, на якого ви 
дивитесь як на а царя або на 
захисника, і на кого ви покла-
даєтеся, щоб мати безпеку, 
ось ви знаєте, що я казав вам 
надзвичайно багато.

3 Проте я знову звертаюся 
до вас; бо я бажаю благопо-
луччя вашим душам. Так, моя 
стурбованість за вас велика; 
і ви самі знаєте, що вона 
завжди була такою. Тому що 
я перестерігав вас з усією ста-
ранністю; і я навчав вас сло-
вам мого батька; і я говорив 
вам про все, що написано від 
сотворіння світу.

4 А тепер слухайте, я буду 
говорити вам про те, що є 
і що має бути; отже, я про-
читаю вам слова а Ісаї. І то є 
саме ті слова, які мій брат хо-
тів, щоб я вам розповів. І я 
звертаюся до вас заради ва-
шого блага, щоб ви могли 
навчатися й уславляти імʼя 
вашого Бога.

5 Так ось, слова, які я про-
читаю, то є ті слова, які Ісая 
говорив про весь дім Ізра-
їля; отже, їх можна застосу-
вати і до вас, тому що ви з 
дому Ізраїля. І є ще багато 
чого, що було сказано Ісаєю, 
що можна застосувати до вас, 
тому що ви з дому Ізраїля.

6 А тепер ось ці слова: а Так 
каже Господь Бог: Ось Я пі-
дійму Свою руку до Іновірців 

і встановлю для людей б пра-
пора Свого; і принесуть вони 
синів твоїх на руках своїх, і 
дочок твоїх принесуть на 
плечах своїх.

7 І будуть царі тобі за дбай-
ливих батьків, а їхні цариці—
за дбайливих матерів; лицем 
до землі вони будуть вклоня-
тися тобі, і лизатимуть пил 
з твоїх ніг; і пізнаєш, що Я є 
Господь; бо не посоромляться 
ті, хто на Мене а чекає.

8 А тепер я, Яків, пояснив 
би дещо стосовно цих слів. Бо 
знаєте, Господь показав мені, 
що тих, хто був в а Єрусалимі, 
звідки ми прийшли, було 
вбито або б поневолено.

9 Проте Господь показав 
мені, що вони мають а повер-
нутися знову. І ще Він по-
казав мені, що Господь Бог, 
Святий Ізраїля, має явитися 
їм у плоті; а після того як Він 
явить Себе, вони бичувати-
муть Його і б розіпнуть Його 
згідно зі словами ангела, 
який звертався до мене.

10 А після того як вони за-
камʼяніють серцями сво-
їми і затвердіють шиями 
своїми проти Святого Ізраїля, 
знайте, а суд Святого Ізраїля 
зійде на них. І прийде день, 
коли їх буде покарано і зав-
дано їм страждань.

11 Отже, після того як їх бу-
дуть виганяти звідусіль, бо 

6 2 а Кн. Як. 1:9, 11.
 4 а 3 Неф. 23:1.
 6 а Ісая 49:22–23.
  б пп Прапор.
 7 а УЗ 133:45;  

Мойс. 1:6.
 8 а Ест. 2:6;  

1 Неф. 7:13;  
2 Неф. 25:10;  
Ом. 1:15;  
Гел. 8:20–21.

  б 2 Цар. 24:10–16;  
25:1–12.  
пп Ізраїль— 

Розсіяння Ізраїля.
 9 а 1 Неф. 10:3.
  б 1 Неф. 19:10, 13;  

Мос. 3:9;  
3 Неф. 11:14–15.  
пп Розпʼяття.

 10 а Мт. 27:24–25.
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так каже ангел, багато з них 
будуть страждати у плоті, 
але їм не буде дозволено за-
гинути завдяки молитвам 
віруючих; вони будуть роз-
кидані, і покарані, і їх будуть 
ненавидіти; проте Господь 
буде милосердним до них, 
так що а коли вони прийдуть 
до б пізнання свого Викупи-
теля, вони знову будуть в зіб-
рані разом на землі свого 
успадкування.

12 І благословенні а Іновірці, 
ті, про кого написав про-
рок; бо ось, якщо буде так, 
що вони покаються і не бу-
дуть боротися проти Сіону, і 
не обʼєднаються в ту велику 
і б мерзотну церкву, вони бу-
дуть спасенні; бо Господь Бог 
виконає Свої в завіти, які Він 
дав Своїм дітям; і саме з цієї 
причини пророк написав це.

13 Отже ті, хто бороти-
меться проти Сіону і за-
вітного народу Господа, 
лизатимуть пил з їхніх ніг; 
а люди Господа не будуть 
а посоромлені. Бо люди Гос-
пода—це ті, хто чекає на 
Нього; бо вони все ще б чека-
ють на пришестя Месії.

14 І ось, згідно зі словами 
пророка, Месія почне а вдруге 

повертати їх; отже, Він б явить 
Себе їм у владі і великій 
славі, в знищуючи їхніх воро-
гів, коли прийде той день, що 
вони повірять у Нього; і жод-
ного, хто вірить у Нього, Він 
не знищить.

15 А тих, хто не вірить у 
Нього, буде а знищено, і б вог-
нем, і бурею, і землетрусами, 
і кровопролиттям, і в чумою, 
і голодом. І вони знатимуть, 
що Господь є Бог, Святий Із-
раїля.

16 а Чи ж від сильного буде 
віднято здобич, або чи буде 
звільнено тих, хто потрапив у 
б полон до переможця?

17 Але Господь каже так: 
Навіть від сильного будуть 
відібрані а полонені, і врято-
вана буде здобич жахливого; 
бо б Могутній Бог в визволить 
Свій завітний народ. Бо так 
каже Господь: Я буду боро-
тися проти тих, хто бореться 
проти тебе,—

18 І Я нагодую гнобителів 
твоїх їхньою власною плоттю; 
і вони повпиваються власною 
кровʼю, немов молодим ви-
ном; і пізнає тоді всяка плоть, 
що Я, Господь, твій Спа-
ситель і твій а Викупитель, 
б Сильний Яковів.

 11 а 1 Неф. 22:11–12;  
2 Неф. 9:2.

  б Ос. 3:5.
  в пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
 12 а 1 Неф. 14:1–2;  

2 Неф. 10:9–10.
  б пп Диявол—

Церква диявола.
  в пп Авраамів завіт.
 13 а 3 Неф. 22:4.
  б Ісая 40:31;  

1 Неф. 21:23;  
УЗ 133:45.

 14 а Ісая 11:11;  
2 Неф. 25:17; 29:1.

  б 2 Неф. 3:5.
  в 1 Неф. 22:13–14.
 15 а 2 Неф. 10:16;  

28:15;  
3 Неф. 16:8.  
пп Останні дні.

  б Кн. Як. 6:3.
  в УЗ 97:22–26.

 16 а Ісая 49:24–26.
  б тобто завітний 

народ Господа, як 
сказано у вірші 17.

 17 а 1 Неф. 21:25.
  б пп Єгова.
  в 2 Цар. 17:39.
 18 а пп Викупитель.
  б Бут. 49:24;  

Ісая 60:16.
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РОЗДІЛ 7
Яків продовжує читати слова 
Ісаї: Ісая говорить про Ме
сію—Месія матиме мову осві
чених—Він підставить Свою 
спину тим, хто бичуватиме 
Його—Він не буде переможе
ним—Порівняйте: Ісая 50. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Ось, бо так каже Господь: 
Чи Я покинув тебе, або чи Я 
знехтував тобою назавжди? 
Бо так каже Господь: Де ва-
шої матері лист розлучний? 
На кого Я покинув вас, або 
кому з Моїх позичальників Я 
продав вас? Так, кому Я про-
дав вас? Бачите, за ваші без-
законня ви а продали себе, і 
за ваші провини вашу матір 
покинуто.

2 Отже, коли Я прийшов, 
то нікого не було; коли Я 
а кликав, так, нікого не було, 
щоб відповісти. О доме Ізра-
їля, чи рука Моя зовсім ко-
роткою стала, що вона не 
може викупити, або чи не-
має в Мене сили рятувати? 
Тож Своїм докором Я вису-
шую б море, примушую в ріки 
перетворюватися на пустелі, 
а г рибу—гнити через те, що 
води висохли, і вона вмирає 
від спраги.

3 Я зодягаю небеса а чорно-
тою, і Я роблю б волосяницю 
їхнім покриттям.

4 Господь Бог дав Мені 

а мову освічених, щоб Я знав, 
як вимовити слово тобі в на-
лежну пору, о доме Ізраїля. 
Коли ти змучений, Він про-
буджує щоранку. Він пробу-
джує Моє вухо, щоб чути, як 
освічені.

5 Господь Бог відкрив а вухо 
Мені, і Я не суперечив, і та-
кож назад не відступив.

6 Я підставив спину Свою 
тому, хто а бичує, а щоки 
Свої тим, хто вириває во-
лосся. Я не ховав обличчя 
Свого від ганьби і опльову-
вання.

7 Тому що Господь Бог до-
поможе Мені, отже, Я не 
буду приниженим. Ось чому 
зробив Я обличчя Своє, не-
мов кремінь, і Я знаю, що Я 
не засоромлюся.

8 І Господь є поруч, і Він 
виправдовує Мене. Хто ж 
буде боротися проти Мене? 
Станьмо разом. Хто Мій су-
противник? Хай до Мене 
підійде, і Я подолаю його си-
лою Своїх вуст.

9 Тому що Господь Бог до-
помагатиме Мені. І всі ті, 
хто а обвинувачує Мене, ось, 
усі вони зістаряться, як та 
одежа, і міль поїсть їх.

10 Хто між вами боїться 
Гос пода, хто слухається а го-
лосу Його слуги, хто йде у 
темряві і не має світла?

11 Тож усі, хто запалює во-
гонь, хто оточує себе іс-

7 1 а пп Відступництво.
 2 а Пр. 1:24–25;  

Ісая 65:12;  
Ал. 5:37.

  б Вих. 14:21;  
Пс. 106:9;  

УЗ 133:68–69.
  в Єг. 3:15–16.
  г Вих. 7:21.
 3 а Вих. 10:21.
  б Об. 6:12.
 4 а Лк. 2:46–47.

 5 а УЗ 58:1.
 6 а Мт. 27:26;  

2 Неф. 9:5.
 9 а Рим. 8:31.
 10 а УЗ 1:38.
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крами, йдіть у світлі а свого 
вогню і в іскрах, що ви запа-
лили. Це буде вам від Моєї 
руки—ви будете в печалі 
 лежати.

РОЗДІЛ 8
Яків продовжує читати слова 
Ісаї: В останні дні Господь вті
шить Сіон і збере Ізраїль—Ви
куплені прийдуть до Сіону у 
великій радості—Порівняйте: 
Ісая 51 і 52:1–2. Близько 559–
545 рр. до р.х.
Прислухайтеся до Мене, 
ви, хто йде за праведністю. 
Погляньте на а скелю, з якої 
ви витесані, і на отвір каме-
ноломні, з якої ви видовбані.

2 Гляньте на Авраама, 
а батька свого, і на б Сарру, 
ту, що породила вас; тому 
що Я покликав саме його, і 
благословив його.

3 Тому що Господь втішить 
а Сіон, Він втішить усі його 
спустошені місця; і Він пе-
ретворить його б пустиню 
на Еден, і його пустелю на 
сад Господа. Радість і за-
доволення перебуватимуть 
там, вдячність і мелодійний  
спів.

4 Прислухайтеся до Мене, 
люди Мої; і дай Мені вухо 
твоє, о народе Мій; бо а закон 
вийде від Мене, і Я поставлю 

Своє правосуддя б світлом для 
людей.

5 Моя праведність близько; 
Моє а спасіння прийде, і Моя 
рука буде судити людей. б Ос-
трови чекатимуть на Мене, і 
на Мою руку вони поклада-
тимуться.

6 Здійміть свої очі до небес, 
і погляньте на землю додолу; 
бо а небеса б зникнуть, як дим, і 
земля в зістариться, як одежа; а 
ті, хто живуть на ній, помруть 
у такий же спосіб. Але Моє 
спасіння буде вічним, і Моя 
праведність не буде знищена.

7 Прислухайтесь до Мене, 
ви, хто знає праведність, на-
роде, в чиєму серці Я напи-
сав Свій закон, не а бійтеся 
ганьби від людей та їхніх об-
раз не лякайтеся.

8 Бо поїсть їх міль, мов 
одежу, і поточить їх черва, 
мов вовну. А праведність Моя 
буде вічною, і спасіння Моє з 
роду в рід.

9 Прокинься, прокинься! 
Уберися в а силу, о рамено 
Гос пода; прокинься, як у 
давні дні. Хіба це не Ти Ра-
хава зрубав і дракона смер-
тельно поранив?

10 Хіба це не Ти, Хто море 
висушив, води глибини ве-
ликої, Хто перетворив гли-
бини моря на а дорогу, щоб 
спасенні нею перейшли?

 11 а Суд. 17:6.
8 1 а пп Скеля.
 2 а Бут. 17:1–8;  

УЗ 132:49.
  б Бут. 24:36.
 3 а пп Сіон.
  б Ісая 35:1–2, 6–7.
 4 а або вчення, 

доктрина.  
Ісая 2:3.  
пп Євангелія.

  б пп Світло, Світло 
Христа.

 5 а пп Спасіння.
  б 2 Неф. 10:20.
 6 а 2 Пет. 3:10.

  б гебр бути розсіяним.  
Пс. 102:25–27.

  в гебр гнити.
 7 а Пс. 56:5, 12;  

УЗ 122:9.
 9 а УЗ 113:7–8.
 10 а Ісая 35:8.
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11 Отже, а викуплені Госпо-
дом повернуться, і увійдуть 
до Сіону зі б співом; і вічна 
радість і святість будуть над 
їхніми головами; і вони отри-
мають задоволення і радість; 
журба і в голосіння відлетять.

12 а Я є Він; так, Я є Той, Хто 
втішає вас. Тож хто ти є, що 
маєш б боятися людини, яка 
помре, і сина людини, який 
зівʼяне немов в трава?

13 І а забуваєш Господа свого 
Творця, Який розкинув не-
беса і положив основи землі, 
і постійно боїшся кожного 
дня, через гнів свого гноби-
теля, немовби він готовий 
тебе знищити? А де гнів того 
гнобителя?

14 Полонений засланець 
квапиться, щоб бути визволе-
ним, і щоб він не помер у ямі, 
і щоб хліб його не пропав.

15 Але Я є Господь Бог твій, 
Чиї а хвилі ревли; Господь Са-
ваот—Моє імʼя.

16 І Я вклав Свої слова в 
уста твої, і сховав тебе в тіні 
руки Моєї, щоб Я міг устано-
вити небеса і положити ос-
нови землі, і сказати Сіонові: 
Ось, ти—Мій а народ.

17 Прокинься, прокинься, 
встань, о Єрусалиме, що ви-
пив з руки Господа а чашу 
б гніву Його—ти випив осад, 
віджатий з чаші тремтіння,—

18 І нікого немає, хто б на-
правив її, з усіх синів, яких 
вона породила; нікого, хто б 
узяв її за руку, з усіх синів, 
яких вона виховала.

19 Ці двоє а синів прийшли 
до тебе, хто пожаліє тебе—
твої спустошення і руйну-
вання, та ще голод і меч—і 
ким же Я заспокою тебе?

20 Твої сини втратили муж-
ність, за винятком цих двох; 
вони лежать на розі всіх ву-
лиць; мов дикий бик у те-
нетах, вони сповнені гніву 
Господа, докору Бога твого.

21 Отже послухай-но тепер 
це, горюючий ти, і а спʼяні-
лий, але не від вина:

22 Так каже твій Господь, 
Господь і Бог твій а захищає 
справу Свого народу; ось, 
Я забрав з руки твоєї чашу 
страждання, осад з чаші 
Мого гніву; ти не будеш 
більше пити з неї знову.

23 Але а Я дам її в руку тим, 
хто завдавав тобі болю; хто 
сказав твоїй душі: Схилися, 
щоб ми могли перейти—і ти 
повинен був покласти тіло 
своє як землю і як вулицю для 
тих, хто перейшов.

24 а Прокинься, прокинься, 
зодягнися у б силу свою, о в Сі-
оне; одягни свої прекрасні 
шати, о Єрусалиме, святе 
міс то; бо віднині г більше не 

 11 а пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  б Ісая 35:10.
  в Об. 21:4.
 12 а УЗ 133:47; 136:22.
  б Єр. 1:8.
  в Ісая 40:6–8;  

1 Пет. 1:24.
 13 а Єр. 23:27.
 15 а 1 Неф. 4:2.
 16 а 2 Неф. 3:9; 29:14.
 17 а Ісая 29:9;  

Єр. 25:15.
  б Лк. 21:24.
 19 а Об. 11:3.

 21 а 2 Неф. 27:4.
 22 а Єр. 50:34.
 23 а Зах. 12:9.
 24 а Ісая 52:1–2.
  б УЗ 113:7–8.
  в пп Сіон.
  г Йоіл 4:17.
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будуть приходити до тебе не-
обрізані і нечисті.

25 Обтруси себе з праху; 
а піднімися, сідай, о Єруса-
лиме; звільнися від б пут на 
своїй шиї, о полонена дочко 
Сіону.

РОЗДІЛ 9
Яків пояснює, що Юдеї будуть 
зібрані в усіх своїх землях обі
цяних—Спокута визволяє 
людину від Падіння—Тіла мер
твих вийдуть з могили, а їхні 
духи—з пекла і раю—Їх бу
дуть судити—Спокута спа
сає від смерті, пекла, диявола 
і нескінченної муки—Праведні 
будуть спасенними в царстві 
Бога—Покарання за гріхи вста
новлюються—Святий Ізра
їля—охоронець воріт. Близько 
559–545 рр. до р.х.
Так ось, мої улюблені брати, 
я прочитав це, щоб ви могли 
знати про а завіти Господа, які 
Він уклав з усім домом Ізра-
їля,—

2 Які Він проголошував 
Юдеям устами Своїх святих 
пророків, а саме від початку 
й дотепер, від покоління до 
покоління, аж доки не при-
йде час, коли вони будуть 
а відновлені в істинну цер-
кву і кошару Бога; коли вони 

б зберуться додому на в землю 
свого успадкування, і облаш-
туються на всіх своїх землях 
обіцяних.

3 Тож мої улюблені брати, 
я кажу вам це, щоб ви могли 
радіти, і а підняти ваші голови 
назавжди завдяки благосло-
венням, якими Господь Бог 
обдарує ваших дітей.

4 Бо я знаю, що ви шу-
кали багато, багато з вас, 
щоб знати про те, що при-
йде; отже я знаю, що ви зна-
єте, що наша плоть повинна 
змарніти і померти; проте в 
наших а тілах ми побачимо 
Бога.

5 Так, я знаю, що ви зна-
єте, що в тілі Він явить Себе 
тим, хто в Єрусалимі, звідки 
ми прийшли; бо необхідно, 
щоб це сталося серед них; 
тому що великому а Творцеві 
належить перестраждати 
Самому, щоб стати підвлад-
ним людині у плоті і вмерти 
за б всіх людей, щоб усі люди 
могли стати підвладними 
Йому.

6 Бо через те що смерть зі-
йшла на всіх людей, для того, 
щоб виконати милосерд-
ний а план великого Творця, 
повинна бути і сила б вос-
кресіння, і воскресіння по-
винно обовʼязково прийти до 

 25 а тобто Устати з 
пороху і сісти в 
гідності, будучи 
нарешті викупленим.

  б УЗ 113:9–10.
9 1 а пп Авраамів завіт.
 2 а 2 Неф. 6:11.  

пп Відновлення 
євангелії.

  б пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  в 2 Неф. 10:7–8.  
пп Обіцяна земля.

 3 а пдс Пс. 24:7–
10 (Додаток).

 4 а Йов 19:26;  
Ал. 11:41–45; 42:23;  
Гел. 14:15;  

Морм. 9:13.
 5 а пп Створити, 

Сотворіння.
  б Іван 12:32;  

2 Неф. 26:24;  
3 Неф. 27:14–15.

 6 а пп План викуплення.
  б пп Воскресіння.
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людини з причини в падіння; 
а падіння прийшло з при-
чини порушення закону; і че-
рез те, що людина пала, вони 
були г відсічені від присутно-
сті Господа.

7 Отже, повинна існувати 
а нескінченна б Спокута—
без нескінченної Спокути це 
тління ніколи не зодягнеться 
у нетління. Отже, в перше по-
карання, яке зійшло на лю-
дину, мусило б г залишитися 
на безконечну тривалість. 
А якби так, то ця плоть по-
винна була б полягти, щоб 
гнити і розпадатися, пере-
творюючись на матір-землю, 
щоб ніколи більше не встати.

8 О а мудрість Божа, Його 
б милість і в благодать! Бо ось, 
якщо г плоть більше ніколи 
не встане, наші духи по-
винні стати підлеглими того 
ангела, який д пав з присут-
ності Вічного Бога, і став е ди-
яволом, щоб більше ніколи не 
піднятися.

9 І наші духи повинні були 
б стати подібними до нього, 
і ми повинні були б стати 
дияволами, а ангелами ди-
яволові, щоб бути б недо-
пущеними у присутність 

нашого Бога, і щоб залиши-
тися з батьком в брехні, у не-
щасті, як і він сам; так, саме 
з тією істотою, яка г обманула 
наших перших батьків, яка 
д перетворюється майже на 
е ангела світла і підбиває дітей 
людських до є таємних змов 
на вбивство і всіляких таєм-
них діянь темряви.

10 О яка велика благо-
дать нашого Бога, Який 
готує шлях для нашого по-
рятунку від влади цієї жах-
ливої потвори; так, тієї 
потвори—а смерті і б пекла, 
яким я називаю смерть тіла, а 
також смерть духа.

11 І через цей шлях а визво-
лення нашого Бога, Святого 
Ізраїля, ця б смерть, про яку я 
сказав, яка є тимчасовою, від-
дасть своїх мертвих; смерть 
ця є могила.

12 І та а смерть, про яку я 
сказав, що вона є духовною 
смертю, віддасть своїх мер-
твих; ця духовна смерть є 
б пек лом; отже, смерть і пек ло 
мусять віддати своїх мер-
твих, і пекло мусить від-
дати свої поневолені духи, і 
могила мусить віддати свої 
поневолені тіла, і тіла та  

 6 в пп Падіння 
Адама і Єви.

  г 2 Неф. 2:5.
 7 а Ал. 34:10.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
  в Мос. 16:4–5;  

Ал. 42:6, 9, 14.
  г Мос. 15:19.
 8 а Йов 12:13;  

Авр. 3:21.  
пп Мудрість.

  б пп Милостивий, 

Милість.
  в пп Благодать.
  г УЗ 93:33–34.
  д Ісая 14:12;  

2 Неф. 2:17–18;  
Мойс. 4:3–4;  
Авр. 3:27–28.

  е пп Диявол.
 9 а Кн. Як. 3:11;  

Ал. 5:25, 39.
  б Об. 12:7–9.
  в пп Брехня.
  г Бут. 3:1–13;  

Мос. 16:3;  
Мойс. 4:5–19.

  д 2 Кор. 11:14;  
Ал. 30:53.

  е УЗ 129:8.
  є пп Таємні змови.
 10 а Мос. 16:7–8;  

Ал. 42:6–15.
  б пп Пекло.
 11 а пп Визволитель.
  б пп Смерть, фізична.
 12 а пп Смерть, духовна.
  б УЗ 76:81–85.
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в духи людей будуть г віднов-
лені одне для одного; і все це 
силою воскресіння Святого 
Ізраїля.

13 О який величний а план 
нашого Бога! Бо з іншого 
боку, б рай Бога повинен від-
дати духи праведних, а 
могила—віддати тіло пра-
ведних; а дух і тіло в воззʼєд-
нуються знову, і всі люди 
стають нетлінними, і г без-
смертними, і вони є живими 
душами, маючи д досконалі 
е знання, як і ми в плоті, за ви-
нятком того, що наші знання 
будуть досконалими.

14 Отже, ми будемо мати 
досконалі а знання всієї нашої 
б провини, і нашої нечистоти, 
і нашої в наготи; а праведні 
матимуть досконале усвідом-
лення їхньої радості, і їхньої 
г праведності, будучи д зодяг-
нені в е непорочність, так, 
саме в є мантію праведності.

15 І буде так, що коли всі 
люди перейдуть від цієї пер-
шої смерті до життя, оскільки 
вони стануть безсмертними, 
вони повинні постати перед 
а місцем суду Святого Ізраїля; 
а потім настає б суд, і тоді їх 

повинні судити за святим пра-
восуддям Бога.

16 І безсумнівно, як те, що 
Господь живий, бо Господь 
Бог сказав це, і це Його вічне 
а слово, яке не може б мину-
тися, що ті, хто праведні, бу-
дуть праведними, як і раніше, 
а ті, хто в брудні, будуть г бруд-
ними, як і раніше; отже, ті, 
хто брудні,—то є д диявол і 
його ангели; і вони підуть геть 
до е вічного полумʼя, підготов-
леного для них; і мука їхня 
як є озеро вогню і сірки, полу-
мʼя якого здіймається на віки 
вічні і не має кінця-краю.

17 О велич і а справедливість 
нашого Бога! Бо Він виконує 
всі Свої слова, і вони вихо-
дять з Його вуст, і Його закон 
повинен бути виконаним.

18 Але ось, праведні, а святі 
Святого Ізраїля, ті, хто по-
вірив у Святого Ізраїля, ті, 
хто витерпів б хрести світу і 
не зважав на його ганьбу, ті 
в успадкують г царство Боже, 
яке було підготовлене для 
них д від заснування світу, і 
буде повною їхня радість е на-
завжди.

19 О велич милості нашого 
 12 в пп Дух.
  г пп Воскресіння.
 13 а пп План викуплення.
  б УЗ 138:14–19.  

пп Рай.
  в Ал. 11:43.
  г пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  д пп Довершений, 

Досконалий.
  е УЗ 130:18–19.
 14 а Мос. 3:25;  

Ал. 5:18.
  б пп Провина.
  в Морм. 9:5.

  г пп Праведник, 
Праведність.

  д Пр. 31:25.
  е пп Чистий, Чистота.
  є УЗ 109:76.
 15 а пп Суд, останній.
  б Пс. 19:9;  

2 Неф. 30:9.
 16 а 1 Цар. 8:56;  

УЗ 1:38;  
Мойс. 1:4.

  б УЗ 56:11.
  в пп Бруд, Бруднота.
  г 1 Неф. 15:33–35;  

Ал. 7:21;  

Морм. 9:14;  
УЗ 88:35.

  д пп Диявол.
  е Мос. 27:28.
  є Об. 21:8;  

2 Неф. 28:23;  
УЗ 63:17.

 17 а пп Справедливість.
 18 а пп Святий, Свята 

(іменник).
  б Лк. 14:27.
  в УЗ 45:58; 84:38.
  г пп Піднесення.
  д Ал. 13:3.
  е пп Вічне життя.
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Бога, Святого Ізраїля! Бо Він 
а визволяє Своїх святих від тієї 
б жахливої потвори—диявола, 
і смерті, і в пекла, і того озера 
вогню і сірки, що є нескін-
ченною мукою.

20 О яка велика а святість на-
шого Бога! Бо Він б знає все, 
і немає нічого, чого б Він не 
знав.

21 І Він приходить у світ, 
щоб а спасти всіх людей, якщо 
вони прислухаються до Його 
голосу; бо знайте, Він тер-
пить б біль усіх людей, так, біль 
кожної живої істоти, і чолові-
ків, і жінок, і дітей, які нале-
жать до сімʼї в Адама.

22 А терпить Він усе це, щоб 
воскресіння могло прийти 
до всіх людей, щоб усі могли 
стати перед Ним у день вели-
кого суду.

23 І Він наказує всім людям, 
що вони повинні а покаятися, 
і б христитися в Його імʼя, ма-
ючи повну віру в Святого Із-
раїля, інакше вони не можуть 
бути спасенними в царстві 
Божому.

24 А якщо вони не покаються 
і не повірять в Його а імʼя, і 
не христяться в Його імʼя, і 
не б витерплять до кінця, вони 

напевно будуть в прокляті; бо 
Господь Бог, Святий Ізраїля, 
сказав це.

25 Ось чому Він дав а закон; 
а там, де б немає закону да-
ного, немає й покарання; а 
де немає покарання, немає й 
засудження; а де немає засу-
дження, милості Святого Із-
раїля поширюються на них 
через Спокуту; бо вони виз-
волені Його владою.

26 Тому що а Спокута задо-
вольняє вимоги Його б спра-
ведливості для всіх, кому 
в не було дано г закону, щоб 
їх визволити від тієї жахли-
вої потвори—смерті і пек ла, 
і диявола, і озера вогню та 
сірки, яке є нескінченною 
мукою; і вони повертаються 
до Того Бога, Який дав їм д ди-
хання, Який є Святий Ізраїля.

27 Але горе тому, хто має 
а закон, даний йому, так, хто 
має всі заповіді Бога, як ми, і 
хто переступає їх, і хто мар-
нує дні свого випробування, 
бо жахливе його становище!

28 О який же підступний 
а план злого! О б пихатість, і 
кволість, і безглуздість лю-
дей! Коли вони в освічені, 
вони думають, що вони 

 19 а УЗ 108:8.
  б 1 Неф. 15:35.
  в пп Пекло.
 20 а пп Святість.
  б Ал. 26:35; УЗ 38:2.
 21 а пп Спасіння.
  б УЗ 18:11; 19:18.
  в пп Адам.
 23 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б пп Хрищення, 

Христити.
 24 а пп Ісус Христос— 

Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

  б пп Терпіти.
  в пп Осуд.
 25 а Як. 4:17.  

пп Закон.
  б Рим. 4:15;  

2 Неф. 2:13;  
Ал. 42:12–24.  
пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність.

 26 а 2 Неф. 2:10;  
Ал. 34:15–16.  

пп Спокута, 
Спокутувати.

  б пп Справедливість.
  в Мос. 3:11.
  г Мос. 15:24; УЗ 137:7.
  д Бут. 2:7; УЗ 93:33;  

Авр. 5:7.
 27 а Лк. 12:47–48.
 28 а Ал. 28:13.
  б пп Марний, 

Марнота.
  в Лк. 16:15;  

2 Неф. 26:20; 28:4, 15.
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г мудрі, і не прислухаються до 
д порад Бога, бо вони відки-
дають їх геть, припускаючи, 
що вони знають самі, отже, 
їхня мудрість є безглуздістю, 
і вона не має користі для них. 
І вони загинуть.

29 Але бути освіченим 
доб ре, якщо а прислухаєшся 
до б порад Бога.

30 Але горе а багатим, хто ба-
гатий тим, що від світу. Саме 
тому, що вони багаті, вони б не-
навидять бідних, і вони ути-
скують покірних, а їхні серця 
зосереджені на своїх скарбах; 
отже, їхній скарб то є їхній 
бог. І знайте, їхній скарб теж 
загине разом з ними.

31 І горе глухим, які не хо-
чуть а чути; бо вони загинуть.

32 Горе сліпим, які не хо-
чуть бачити; бо вони теж за-
гинуть.

33 Горе тим, хто необріза-
ний серцем, бо знання їхніх 
беззаконь вразить їх в остан-
ній день.

34 Горе а брехунам, бо їх 
буде викинуто в б пекло.

35 Горе тому вбивці, який 
навмисно а вбиває, бо він 
б  помре.

36 Горе тим, хто чинить 

а розпусту, бо їх буде вики-
нуто в пекло.

37 Так, горе тим, хто а покло-
няється ідолам, бо диявол усіх 
дияволів утішається ними.

38 І, в цілому, горе тим, 
хто вмирає у своїх гріхах; бо 
вони а повернуться до Бога, і 
побачать Його обличчя, і за-
лишаться у своїх гріхах.

39 О брати мої улюблені, 
памʼятайте, як то жахливо 
чинити провину проти того 
Святого Бога, а також як то 
жахливо піддаватися споку-
сам а підступного того. Па-
мʼятайте, що мати б плотські 
помисли—то є в смерть, а 
мати духовні помисли—то є 
г життя д вічне.

40 О брати мої улюблені, 
прихиліть вухо до моїх слів. 
Памʼятайте велич Святого Із-
раїля. Не кажіть, що я ска-
зав тяжкі речі проти вас; бо 
якщо ви скажете таке, то ви 
покривите проти а істини; 
бо я промовив слова вашого 
Творця. Я знаю, що слова іс-
тини б різкі проти всього не-
чистого; але праведні їх не 
бояться, бо вони люблять іс-
тину і не тремтять.

41 О тоді, брати мої улю-
 28 г Пр. 14:6; Єр. 8:8–9;  

Рим. 1:22.  
пп Гординя;  
Мудрість.

  д Ал. 37:12.  
пп Порада.

 29 а 2 Неф. 28:26.
  б Кн. Як. 4:10.
 30 а Лк. 12:34; 1 Тим. 6:10;  

УЗ 56:16.
  б пп Бідний, Бідні.
 31 а Єз. 33:30–33;  

Мт. 11:15;  

Мос. 26:28;  
УЗ 1:2, 11, 14; 
Мойс. 6:27.

 34 а Пр. 19:9.  
пп Брехня;  
Чесний, Чесність.

  б пп Пекло.
 35 а Вих. 20:13; Мос. 13:21.
  б пп Найвища міра 

покарання.
 36 а 3 Неф. 12:27–29.  

пп Цнотливість.
 37 а пп Ідолопоклонство.

 38 а Ал. 40:11, 13.
 39 а 2 Неф. 28:20–22; 32:8;  

Мос. 2:32; 4:14;  
Ал. 30:53.

  б Рим. 8:6.  
пп Плотський, 
Плотське.

  в пп Смерть, духовна.
  г Пр. 11:19.
  д пп Вічне життя.
 40 а пп Істина.
  б 1 Неф. 16:2;  

2 Неф. 28:28; 33:5.
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блені, а прийдіть до Господа, 
до Святого. Памʼятайте, що 
стежки Його праведні. Ось, 
ця б путь для людини в вузька, 
але вона лежить у вірному 
напрямі перед нею, і охоро-
нець г воріт є Святий Ізраїля; 
і Він не наймає ніякого слуги 
для того; і немає ніякої іншої 
путі крім тієї, що крізь ці во-
рота; бо Його не можна об-
манути, бо імʼя Його Господь 
Бог.

42 І хто б не постукав, тому 
Він відчинить; і а мудрі, і осві-
чені, і ті, хто багатий, хто 
б вихваляється своєю освічені-
стю, і своєю мудрістю, і сво-
їми багатствами—так, саме 
тих Він зневажає; і якщо вони 
не знехтують усе те і не виз-
нають себе в нерозумними пе-
ред Богом, і не спустяться до 
глибин г покірності, Він не 
відчинить їм.

43 А те, що для мудрих і 
розсудливих, буде а сховане 
від них назавжди—так, те 
щастя, що уготоване для свя-
тих.

44 О брати мої улюблені, 
запамʼятайте мої слова. Ба-
чите, я знімаю свою одежу, 
і я струшую її перед вами; 
я молю Бога мого спасіння, 
щоб Він оглянув мене Своїм 

а всевидячим оком; отже ви 
будете знати в останній день, 
коли всіх людей судитимуть 
за їхні справи, що Бог Ізраїля 
був свідком того, що я б стрях-
нув ваші беззаконня зі своєї 
душі, і що я стою з яскраві-
стю перед Ним, і на мені в не-
має вашої крові.

45 О брати мої улюблені, 
відверніться від гріхів своїх; 
стряхніть а кайдани того, хто 
хоче міцно скувати вас; при-
йдіть до Того Бога, Який є 
б скелею вашого спасіння.

46 Підготуйте ваші душі 
для того славетного дня, 
коли а правосуддя чинити-
меться над праведними, саме 
дня б суду, щоб вам не відсту-
пати від жахливого страху; 
щоб вам не згадувати дос-
конало вашу жахливу в про-
вину, і не бути змушеними 
вигукнути: Святий, святий 
суд Твій, о Господи Боже 
г Всемогутній—але я знаю 
мою провину; я переступив 
Твій закон, і мої провини 
зі мною; і диявол оволодів 
мною, і я жертва його жах-
ливого нещастя.

47 Але ось, брати мої, чи 
необхідно було мені про-
буджувати вас до жахливої 
дійсності цього? Чи мучив 

 41 а 1 Неф. 6:4;  
Кн. Як. 1:7;  
Ом. 1:26;  
Морон. 10:30–32.

  б 2 Неф. 31:17–21;  
Ал. 37:46;  
УЗ 132:22, 25.

  в Лк. 13:24;  
2 Неф. 33:9;  
Гел. 3:29–30.

  г 2 Неф. 31:9, 17–18;  

3 Неф. 14:13–14;  
УЗ 43:7; 137:2.

 42 а Мт. 11:25.
  б пп Гординя.
  в 1 Кор. 3:18–21.
  г пп Упокоритися, 

Покірність.
 43 а 1 Кор. 2:9–16.
 44 а Кн. Як. 2:10.
  б Кн. Як. 1:19.
  в Кн. Як. 2:2;  

Мос. 2:28.
 45 а 2 Неф. 28:22;  

Ал. 36:18.
  б пп Скеля.
 46 а пп Справедливість.
  б пп Суд, останній.
  в Мос. 3:25.
  г 1 Неф. 1:14;  

Мойс. 2:1.
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би я ваші душі, якби ваші по-
мисли були чистими? Чи був 
би я прямим з вами згідно з 
прямотою істини, якби ви 
були вільними від гріха?

48 Тож якби ви були свя-
тими, я б розмовляв з вами 
про святість; але оскільки ви 
не святі, і дивитесь на мене 
як на вчителя, то є необхід-
ність у тому, щоб я а вчив вас 
про наслідки б гріха.

49 Знайте, моя душа відчу-
ває відразу до гріха, а моє 
серце втішається праведні-
стю; і я буду а славити свя-
щенне імʼя мого Бога.

50 Прийдіть, брати мої, 
кожний спраглий нехай при-
йде до а вод; і той, хто не має 
б грошей, нехай купує і їсть; 
так, нехай купує вино і мо-
локо без грошей і без ціни.

51 Отже, не витрачайте 
гроші на те, що не має цін-
ності, а а труд свій—на те, що 
не може задовольнити. При-
слухайтесь уважно до мене і 
запамʼятайте слова, які я ска-
зав; і прийдіть до Святого Із-
раїля, і б бенкетуйте тим, що 
не згине, і не зіпсується, і не-
хай ваша душа втішиться у 
наситі.

52 Тож, брати мої улю-
блені, памʼятайте слова ва-
шого Бога; моліться Йому 
постійно вдень, і віддавайте 
а дяку Його святому імені 

вночі. Нехай радіють серця 
ваші.

53 І дивіться, які величні 
а завіти Господа, і яка велика 
Його поблажливість до ді-
тей людських; і через Його 
велич, і Його благодать і 
б милість, Він пообіцяв нам, 
що наше сімʼя не буде пов-
ністю знищене в плоті, але 
Він збереже їх; і в майбут-
ніх поколіннях вони ста-
нуть праведною в вітою дому 
 Ізраїля.

54 А тепер, брати мої, я б 
ще говорив з вами; але зав-
тра вранці я проголошу вам 
решту моїх слів. Амінь.

РОЗДІЛ 10
Яків пояснює, що Юдеї розі
пнуть свого Бога—Вони бу
дуть розсіяні до тих пір, доки 
не почнуть вірити в Нього—
Америка стане землею волі, де 
ніякий цар не буде правити—
Примиріться з Богом і здо
будьте спасіння через Його 
благодать. Близько 559–545 рр. 
до р.х.
І ось я, Яків, знову звертаюся 
до вас, мої улюблені брати, 
стосовно тієї праведної а віти, 
про яку я говорив.

2 Бо знайте, що а обіцяння, 
які ми одержали, то є обі-
цяння нам щодо плоті; отже, 
як це було показано мені, 

 48 а Ал. 37:32.
  б пп Гріх.
 49 а 1 Неф. 18:16.
 50 а пп Жива вода.
  б Ал. 42:27.
 51 а Ісая 55:1–2.
  б 2 Неф. 31:20; 32:3;  

3 Неф. 12:6.
 52 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
 53 а пп Завіт.
  б пп Милостивий, 

Милість.
  в пп Виноградник 

   Господній.
10 1 а 1 Неф. 15:12–16;  

2 Неф. 3:5;  
Кн. Як. 5:43–45.

 2 а 1 Неф. 22:8;  
3 Неф. 5:21–26;  
21:4–7.
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багато з наших дітей загине 
в плоті через зневіру, проте 
Бог буде милосердним до ба-
гатьох; і наші діти будуть 
відроджені, щоб мати змогу 
прийти до того, що дасть їм 
істинні знання про їхнього 
Викупителя.

3 Отже, як я сказав вам, має 
бути необхідність у тому, 
щоб Христос—бо минулої 
ночі а ангел сказав мені, що 
Він матиме таке імʼя—б при-
йшов до Юдеїв, до тих, хто 
є більш злочестивою части-
ною світу; і вони в розіпнуть 
Його—бо таке має статися з 
нашим Богом, і немає жод-
ного іншого народу на землі, 
який би г розіпнув свого д Бога.

4 Тому що, якби такі диво-
вижні а чудеса сталися серед 
інших народів, вони б пока-
ялися, і знали б, що це їхній 
Бог.

5 Але через а орудування 
священиків і беззаконня ті, 
хто в Єрусалимі, затвердіють 
шиями проти Нього, і Його 
буде розпʼято.

6 Отже, через їхні безза-
коння знищення, голод, чума 
і кровопролиття зійдуть на 
них; а ті, кого не буде зни-
щено, будуть а розсіяні серед 
усіх народів.

7 Але ось, так каже а Гос-
подь Бог: б Як прийде день, 
коли вони повірять в Мене, 
що Я є Христос, то Я уклав 
завіт з їхніми батьками, що 
вони будуть відроджені в 
плоті, на землі, в землях їх-
нього успадкування.

8 І буде так, що вони бу-
дуть а зібрані після свого дов-
гого розсіяння з б островів в 
океані, і з чотирьох частин 
землі; і народи Іновірців бу-
дуть звеличені в Моїх очах, 
каже Бог, тому що в при-
ведуть їх на землі їхнього 
успадкування.

9 а Так, царі Іновірців бу-
дуть за дбайливих батьків 
для них, а їхні цариці ста-
нуть дбайливими матерями; 
отже, великими є б обіцяння 
Господа Іновірцям, бо Він 
сказав це, а хто може запере-
чувати?

10 Але знайте, ця земля, 
сказав Бог, буде землею ва-
шого успадкування, і а Іно-
вірці будуть благословенні 
на цій землі.

11 І ця земля буде землею 
а волі для Іновірців, і не буде 
ніяких б царів на цій землі, 
які б встали над Іновірцями.

12 І Я зміцню цю землю 
проти всіх інших народів.

 3 а 2 Неф. 25:19;  
Кн. Як. 7:5;  
Морон. 7:22.

  б пп Ісус Христос— 
Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

  в 1 Неф. 11:33;  
Мос. 3:9;  
УЗ 45:52–53.

  г Лк. 23:20–24.

  д 1 Неф. 19:10.
 4 а пп Чудо.
 5 а Лк. 22:2.  

пп Орудування 
священиків.

 6 а 1 Неф. 19:13–14.  
пп Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля.

 7 а пп Господь.
  б 2 Неф. 25:16–17.
 8 а пп Ізраїль— 

Збирання Ізраїля.
  б 1 Неф. 22:4;  

2 Неф. 10:20–22;  
УЗ 133:8.

  в 1 Неф. 22:8.
 9 а Ісая 49:22–23.
  б 1 Неф. 22:8–9;  

УЗ 3:19–20.
 10 а 2 Неф. 6:12.
 11 а пп Вільний, Воля.
  б Мос. 29:31–32.
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13 І той, хто а бореться проти 
Сіону, б загине, каже Бог.

14 Бо той, хто поставить 
царя проти Мене, загине, 
тому що Я, Господь, а цар не-
бес, буду їхнім царем, і Я 
буду б світлом назавжди для 
тих, хто чує Мої слова.

15 Отже, для того, щоб 
могли виконуватися Мої а за-
віти, які Я склав з дітьми 
людськими, щоб Я міг зро-
бити це для них, поки вони 
в плоті, Я мушу знищити 
б таємні діяння в темряви, і 
вбивств, і мерзот.

16 Отже, той, хто бореться 
проти а Сіону, і Юдей, і Іно-
вірець, і невільник, і вільний, 
і чоловік, і жінка, загине; бо 
б вони ті, хто є блудницею 
всієї землі; бо в ті, хто г не за 
Мене, ті д проти Мене, каже 
наш Господь.

17 Бо Я а виконаю Свої обі-
цяння, які Я дав дітям люд-
ським, щоб Я міг зробити це 
для них, поки вони в плоті,—

18 Отже, мої улюблені 
брати, так каже наш Бог: Я 
завдам страждань твоєму сі-
мені рукою а Іновірців; проте 
Я помʼякшу серця Іновірців, 
щоб були вони їм за батька; 

отже, Іновірці будуть б бла-
гословлені і в причислені до 
дому Ізраїля.

19 Отже, Я а освячу цю 
землю для твого сімені, і для 
тих, хто буде причислений 
до твого сімені, назавжди, як 
землю їхнього успадкування; 
бо це вибрана земля, каже 
мені Бог, з усіх інших земель, 
отже, Я хочу, щоб усі люди, 
які живуть там, поклонялися 
Мені, каже Бог.

20 А тепер, брати мої улю-
блені, побачивши, що наш 
Бог милосердний дав нам 
такі великі знання щодо 
цього, памʼятаймо Його, і від-
киньмо наші гріхи, і не опу-
скаймо голови наші, бо ми 
не знехтувані; хоч нас а виг-
нано з землі нашого успад-
кування; але нас приведено 
до б кращої землі, бо Господь 
зробив море за в дорогу для 
нас, і ми перебуваємо на г ос-
трові в морі.

21 Але великі обіцяння Гос-
пода тим, хто на островах у 
морі; отже, якщо сказано про 
а острови, то повинно бути 
їх більше, ніж один цей, і 
вони також заселені нашими 
 братами.

 13 а 1 Неф. 22:14, 19.
  б Ісая 60:12.
 14 а Ал. 5:50;  

УЗ 38:21–22;  
128:22–23;  
Мойс. 7:53.

  б пп Світло, Світло 
Христа.

 15 а пп Завіт.
  б Гел. 3:23.  

пп Таємні змови.
  в пп Темрява,  

духовна.

 16 а пп Сіон.
  б 1 Неф. 13:4–5.
  в 1 Неф. 14:10.
  г 1 Неф. 22:13–23;  

2 Неф. 28:15–32;  
3 Неф. 16:8–15;  
Етер 2:9.

  д Мт. 12:30.
 17 а УЗ 1:38.
 18 а Лк. 13:28–30;  

УЗ 45:7–30.
  б Еф. 3:6.
  в Гал. 3:7, 29;  

1 Неф. 14:1–2;  
3 Неф. 16:13;  
21:6, 22; 30:2;  
Авр. 2:9–11.

 19 а 2 Неф. 3:2.
 20 а 1 Неф. 2:1–4.
  б 1 Неф. 2:20.  

пп Обіцяна земля.
  в 1 Неф. 18:5–23.
  г Ісая 11:10–12.
 21 а 1 Неф. 19:15–16;  

22:4.
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22 Бо ось, Господь Бог а виво-
див час від часу людей з дому 
Ізраїля, за Своєю волею і ба-
жанням. І тепер ще, Господь 
памʼятає всіх тих, хто був від-
ламаний, отже, Він памʼятає і 
нас також.

23 Тож звеселіть серця свої, і 
памʼятайте, що ви а вільні б ді-
яти за своїм бажанням—в ви-
брати шлях вічної смерті або 
шлях вічного життя.

24 Отже, мої улюблені 
брати, примиріться з волею 
Бога, а не з волею диявола чи 
плоті; і памʼятайте, після того 
як ви примиритеся з Богом, 
що тільки в а благодаті Бога і 
через неї ви б спасенні.

25 Отже, нехай Бог підніме 
вас із смерті силою воскре-
сіння, а також з вічної смерті 
силою а Спокути, щоб вас 
прийняли до вічного царства 
Божого, щоб ви могли сла-
вити Його через благодать 
Божу. Амінь.

РОЗДІЛ 11
Яків бачив свого Викупителя—
Закон Мойсея є прообразом 
Христа і доводить, що Він при
йде. Близько 559–545 рр. до р.х.
І ось, а Яків казав багато 
чого моєму народові в той 
час; проте тільки це я вирі-
шив б записати, бо те, що я 

записав, здається мені достат-
нім.

2 А тепер я, Нефій, напишу 
ще з слів а Ісаї, бо моя душа 
втішається його словами. Бо 
я прикладу його слова до 
мого народу, і я відправлю 
їх до всіх моїх дітей, бо він 
дійсно бачив мого б Викупи-
теля, точно так, як я бачив 
Його.

3 І мій брат, Яків, також а ба-
чив Його, як я бачив Його; 
отже, я відправлю їхні слова 
до моїх дітей, щоб довести їм, 
що мої слова істинні. Отже, 
словами б трьох, сказав Бог, Я 
утверджу Моє слово. Однак 
Бог посилає більше свідків, і 
Він доводить усі Свої слова.

4 Тож моя душа втішається, 
а доводячи моєму народові іс-
тину про б пришестя Христа; 
бо саме для цього було дано 
в закон Мойсея; а все, що дане 
від Бога з початку світу для 
людини, є прообразом Його.

5 А ще моя душа втіша-
ється а завітами Господа, які 
Він склав з нашими бать-
ками; так, моя душа втіша-
ється Його благодаттю, і 
Його справедливістю, і си-
лою, і милістю у великому і 
вічному плані звільнення від 
смерті.

6 І моя душа втішається, до-
водячи моєму народові, що 

 22 а 1 Неф. 22:4.
 23 а пп Свобода вибору.
  б 2 Неф. 2:16.
  в Повтор. 30:19.
 24 а пп Благодать.
  б пп Спасіння.
 25 а пп Спокута, 

Спокутувати.

11 1 а 2 Неф. 6:1–10.
  б 2 Неф. 31:1.
 2 а 3 Неф. 23:1.
  б пп Викупитель.
 3 а 2 Неф. 2:3;  

Кн. Як. 7:5.
  б 2 Неф. 27:12;  

Етер 5:2–4; 

   УЗ 5:11.
 4 а 2 Неф. 31:2.
  б Кн. Як. 4:5;  

Яр. 1:11;  
Ал. 25:15–16;  
Етер 12:19.

  в 2 Неф. 5:10.
 5 а пп Авраамів завіт.



93 2 НЕФІЙ 11:7–12:7
а якби Христос не прийшов, 
усі люди мали б загинути.

7 Тому що якби а не було 
Христа, не було б і Бога; а 
якби не було Бога, не було 
б і нас, бо не було б ніякого 
б творіння. Але Бог є, і Він є 
Христос, і Він приходить у 
повноті Свого належного 
часу.

8 А тепер я напишу дещо зі 
слів Ісаї, аби хто б з мого на-
роду не побачив ці слова, міг 
би піднестися серцем і зра-
діти за всіх людей. Ось ці 
слова, і ви можете прикласти 
їх до себе і до всіх людей.

РОЗДІЛ 12
Ісая бачить храм останніх 
днів, збирання Ізраїля і тисячо
літнє правосуддя і мир—Горді 
і злочестиві будуть принижені 
при Другому пришесті—По
рівняйте: Ісая 2. Близько 559–
545 рр. до р.х.
Слово, яке а Ісая, син Амоса, 
б бачив про Юдею і Єрусалим:

2 І станеться наприкінці 
днів, коли а гора б дому Гос-
поднього буде поставлена на 
вершині в гір, і буде піднята 

вона над пагорбами, і всі на-
роди полинуть до неї.

3 І багато людей піде і 
скаже: Ходімо, і піднімімося 
на гору Господню, до дому 
Бога Якового; і Він навчить 
нас Своїх шляхів, і ми а підемо 
стежками Його; бо вийде з 
Сіону б закон, і слово Господ-
нє—з Єрусалима.

4 І Він буде а судити між на-
родами, і буде докоряти 
багатьом людям: і вони пере-
кують мечі свої на орала, а 
списи свої на серпи—не пі-
дійме більше меча народ 
проти народу, і не будуть 
вони більше навчатися війні.

5 О доме Якова, прийдіть і 
давайте ходити у світлі Гос-
пода; так, прийдіть, бо ви всі 
а заблудилися, кожний пішов 
своїми злочестивими шля-
хами.

6 Ось тому, о Господи, Ти 
полишив народ Свій, дім 
Якова, через те, що вони 
а сповнилися від сходу, і при-
слухаються до ворожбитів, 
немов б филистимляни, і вони 
в втішаються з дітьми чужин-
ців.

7 Їхня земля також багата 

 6 а Мос. 3:15.
 7 а 2 Неф. 2:13.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
12 1 а Розділи 2–14 з Ісаї 

цитуються Нефієм з 
латунних пластин у 
2 Неф. 12–24; у тек-
сті є деякі відмін-
ності, на які слід 
звернути увагу.

  б гебр хазах означає 
“уявляв, передбачав, 
бачив у видінні”. 

   Це означає, що 
Ісая отримав своє 
послання через 
видіння від Господа.

 2 а Йоіл 3:17.  
пп Сіон.

  б пп Храм, Дім 
Господній.

  в УЗ 49:25.
 3 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  б гебр учення, 

або доктрина. 
пп Євангелія.

 4 а 2 Неф. 21:2–9.
 5 а 2 Неф. 28:14;  

Мос. 14:6;  
Ал. 5:37.

 6 а тобто Тобто 
сповнилися 
вченнями, або 
сприйняли вчення, 
чужі вірування.  
Пс. 106:35.

  б пп Филистимляни.
  в гебр ударити 

по руках, або 
укласти угоду.
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на срібло і золото, і немає 
ніякого кінця їхнім скар-
бам; їхня земля також повна 
кіньми, і немає кінця їхнім 
колісницям.

8 Їхня земля також повна 
а ідолами; вони поклоняються 
творінню своїх власних рук, 
тому, що зробили їхні власні 
пальці.

9 І проста людина не а вкло-
няється, і велика людина не 
скоряється, отже, не прощай 
їй.

10 О ви, злочестиві, увій-
діть у скелю і а сховайтеся у 
прахові, тому що страх перед 
Гос подом і славою Його ве-
личі охопить вас.

11 І буде так, що пихаті пог-
ляди людини будуть скорені, 
а гордовитість людей вкло-
ниться, і Господь єдиний 
буде піднесений в той день.

12 Тому що а день Бога Сава-
ота скоро прийде для всіх на-
родів, так, для кожного; так, 
для б гордовитого і для пиха-
того, і для кожного чванли-
вого, і він буде понижений.

13 Так, і день Господа при-
йде для всіх кедрів Ливану, 
бо вони високі й піднесені; і 
для всіх дубів Башану;

14 І для всіх високих гір, і 
для всіх пагорбів, і для всіх 

народів піднесених, і для 
кожного народу;

15 І для кожної високої 
вежі, і для кожної укріпле-
ної стіни;

16 І для всіх кораблів на 
а морі, і для всіх кораблів з 
Таршішу, і для всього, на що 
приємно дивитися.

17 І пихатість людини при-
клониться, і гордовитість лю-
дей понизиться; і Господь 
єдиний буде піднесений в 
а той день.

18 А ідолів Він зовсім зни-
щить.

19 І підуть вони до розще-
лин у скелях, і до печер у 
землі, бо страх перед Гос-
подом зійде на них, і слава 
Його величі охопить їх, коли 
Він постане, щоб страшенно 
стрясти землю.

20 У той день людина від-
кине своїх ідолів з срібла, і 
своїх ідолів з золота, яких вона 
зробила собі, щоб поклоня-
тися їм, до кротів і до кажанів;

21 Щоб піти до розщелин 
у скелях, і на вершини зуб-
частих скель, бо страх перед 
Господом зійде на них, і ве-
лич Його слави охопить їх, 
коли Він постане, щоб стра-
шенно стрясти землю.

22 а Облиште ви людину, 
 8 а пп Ідолопоклонство.
 9 а тобто Богу; 

натомість вона 
поклоняється ідолам.

 10 а Ал. 12:14.
 12 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  б Мал. 4:1;  

2 Неф. 23:11;  
УЗ 64:24.

 16 а Грецька версія 
(Септуагінта) має 
одну фразу, якої 
немає в гебрейській 
версії, а гебрейська 
має одну фразу, якої 
немає в грецькій.  
Але 2 Неф. 12:16 
містить обидві.  
Пс. 48:8;  

Єз. 27:25.
 17 а тобто день пришестя 

Господа у славі.
 22 а тобто Припиніть 

залежати від 
смертної людини: у 
порівнянні з Богом 
вона має меншу 
силу.  
Мойс. 1:10.
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чий подих у її ніздрях; бо 
защо її поважати?

РОЗДІЛ 13
Юдея і Єрусалим будуть пока
рані за свою неслухняність—
Господь благає за Свій народ і 
судить його—Дочок Сіону про
клинають і мучать за їхню 
любов до земних благ—Порів
няйте: Ісая 3. Близько 559–
545 рр. до р.х.
Ось бачите, Господь, Господь 
Саваот, забрав від Єрусалима 
і від Юдеї підпору і посох, 
весь посох хліба і всю під-
пору води—

2 Могутню людину і лю-
дину війни, суддю і пророка, 
і мудреця, і старого;

3 Пʼятдесятника, і шановну 
людину, і радника, і хитро-
мудрого ремісника, і велере-
чивого промовця.

4 І Я дам їм дітей, щоб були 
їм за князів, і малята будуть 
правити ними.

5 І люди будуть пригноблені 
один одним, і кожний своїм 
сусідом; дитина буде стави-
тися гордовито до старого, 
а простий до вельмишанов-
ного.

6 Коли людина схопить 
свого брата з дому свого 
батька, і скаже: Ти маєш 
одежу, будь нашим правите-
лем, і не дозволяй цьому а руй-

нуванню статися під твоєю 
рукою—

7 Того дня він поклянеться, 
кажучи: Не буду я а цілите-
лем; бо в моєму домі немає 
ні хліба, ні одежі; не робіть 
мене правителем народу.

8 Бо Єрусалим а зруйнова-
ний, і Юдея б впала через те, 
що їхні язики та їхні вчинки 
були проти Господа, щоб роз-
сердити очі Його слави.

9 Вигляд їхнього обличчя 
свідчить проти них, і спові-
щає, що гріх їхній точно та-
кий, як у а Содома, і вони не 
можуть сховати його. Горе 
їхнім душам, бо вони вчи-
нили зло собі!

10 Скажіть праведним, що з 
ними все а добре; бо вони спо-
живатимуть плоди своїх ді-
янь.

11 Горе злочестивим, бо 
вони загинуть; тому що від-
плата за вчинене їхніми ру-
ками впаде на них!

12 А Мій народ, діти—то 
їхні гнобителі, і жінки прав-
лять ними. О народе Мій, ті, 
хто а веде тебе, примусили 
тебе схибити і зруйнували 
путі доріг твоїх.

13 Господь встає а благати і 
стоїть, щоб судити народ.

14 Господь судитиметься з 
старійшинами Свого народу 
і з а князями його; тому що ви 
б поглинули в виноградники і 

13 6 а Ісая 3:6.
 7 а гебр повʼязкою (на 

рану); тобто я не 
зможу вирішити 
ваші проблеми.

 8 а Єр. 9:10.
  б Плач 1:3.

 9 а Бут. 19:1, 4–7, 24–25.  
пп Гомосексуальна 
поведінка.

 10 а Повтор. 12:28.
 12 а Ісая 9:16.
 13 а гебр боротися.  

Мих. 6:2;  

УЗ 45:3–5.
 14 а гебр правителями, 

або провідниками.
  б гебр знищили, 

або спалили.
  в Ісая 5:7.
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г награбоване у д бідних у ва-
ших домах.

15 Що ви думаєте собі? Ви 
розбили Мій народ вщент, 
і стерли лиця бідних, каже 
Гос подь Бог Саваот.

16 Більше того, Господь каже: 
Через те, що дочки Сіону гор-
довиті, і ходять з витягнутими 
шиями і похітливими очима, 
ходять манірною ходою і а дрі-
ботять ногами, і дзенькають 
ногами—

17 Ось тому Господь пока-
рає коростою тімʼя голови 
дочок Сіону, і а обнажить Го-
сподь їхні таємні частини.

18 Того дня Господь забере 
геть пишність їхніх брязкаю-
чих прикрас, і а чільця, і б круглі 
головні убори, як місяці;

19 Ланцюжки і браслети, і 
а серпанки;

20 Завої, і прикраси на ногах, 
і тасьми на голові, і пляшечки 
з пахощами, і сережки;

21 Персні і прикраси для 
носа;

22 а Переливчасте вбрання, і 
мантії, і накидки, і хрусткі 
гаманці;

23 а Дзеркала, і витончену 
білизну, і шалі, і прозорі по-
кривала.

24 І станеться так, що за-

мість солодких пахощів буде 
сморід; а замість пояса—
а дірка; і замість гарно укла-
дених зачісок—лисина; а 
замість б хітону—підпере-
жуться волосяницею; в тавро 
замість краси.

25 Твої чоловіки впадуть 
від меча, а твої могутні—на 
війні.

26 І ворота її будуть голо-
сити і тужити; і вона буде спу-
стошена, і сидітиме на землі.

РОЗДІЛ 14
Сіон і його дочки будуть вику
плені та очищені у день тися
чолітній—Порівняйте: Ісая 4. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
І того дня сім жінок ухо-
пляться за одного чоловіка, 
кажучи: Ми будемо їсти свій 
власний хліб, і зодягатимемо 
свою власну одежу; тільки 
дозволь нам називатися твоїм 
іменем, щоб відвести наш а со-
ром.

2 Того дня буде а віта Гос-
подня красивою і славет-
ною; плід землі буде чудовим 
і гарним для тих, хто вряту-
вався з Ізраїля.

3 І буде так, що ті, хто за-
лишився в Сіоні і зостався в  

 14 г тобто привласнені 
прибутки.

  д 2 Неф. 28:12–13.
 16 а тобто манірне 

ходіння коротким і 
швидким кроком.

 17 а гебр виставить 
напоказ; ідіома, 
що означає 
“осоромити їх”.

 18 а Можливо, сітка 
для волосся. 

Фахівці не завжди 
погоджуються між 
собою щодо типу 
жіночих прикрас, 
які згадуються у 
віршах 18–23.

  б тобто прикраси у 
формі півмісяця.

 19 а гебр вуалі.
 22 а гебр блискуче 

вбрання.
 23 а або прозоре 

   вбрання.
 24 а гебр лахміття.
  б або мантія.
  в або випалене 

клеймо (мітка 
рабства).

14 1 а тобто клеймо 
незаміжності й 
бездітності.

 2 а Ісая 60:21;  
2 Неф. 3:5;  
Кн. Як. 2:25.
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Єрусалимі, будуть назива-
тися святими, всі, хто за-
писаний серед живих в 
Єрусалимі,—

4 а Коли Господь б змиє геть 
бруд дочок Сіону, і вичи-
стить кров Єрусалима з його 
середини духом правосуддя і 
духом в горіння.

5 І створить Господь над 
усяким житлом на горі Сіон, 
і над її зібранням, а хмару і 
дим удень і блиск вогню па-
лаючого вночі; бо над усякою 
славою Сіону буде захист.

6 І буде скинія тінню від 
спеки вдень, і місцем а при-
тулку, і захистом від бурі й 
від дощу.

РОЗДІЛ 15
Виноградник Господній (Ізраїль) 
стане спустошеним, а Його на
род буде розсіяним—Горе зійде 
на них у їхньому відступниц
тві і розсіянні—Господь підніме 
прапор і збере Ізраїль—Порів
няйте: Ісая 5. Близько 559–
545 рр. до р.х.
А потім Я заспіваю Моєму 
найулюбленішому а пісню 
Мого улюбленого про Його 
виноградник. Мій найулю-
бленіший має виноградник 
на дуже родючому пагорбі.

2 І Він обгородив його, і поз-
бирав звідти все каміння, і 

засадив його добірною вино-
градною а лозою, і спорудив 
башту посередині його, а та-
кож зробив там давильний 
прес; і Він стежив, щоб той 
родив виноград, а він уродив 
дикий виноград.

3 А тепер, о жителі Єру-
салима і люди з Юдеї, роз-
судіть, Я благаю вас, поміж 
Мною і Моїм виноградни-
ком.

4 Що ще можна було б зро-
бити в Моєму виноград-
никові, але Я не зробив у 
ньому? Тож коли Я стежив, 
щоб він родив виноград, він 
уродив дикий виноград.

5 А зараз слухайте; Я розпо-
вім вам, що Я зроблю з Моїм 
виноградником—Я а зніму 
огорожу звідтіля, і його зʼї-
дять; і Я зламаю стіну, і він 
буде витоптаний вщент;

6 І Я спустошу його; і не 
буду ні підрізувати, ні обко-
пувати його; але виросте там 
а верес і колючки; Я також 
звелю хмарам, щоб не б дощу-
вали дощем на нього.

7 Бо а виноградник Господа 
Саваота це є дім Ізраїля, а 
люди Юдеї—то Його мила 
рослина; і Він шукав б право-
суддя, але бачиш, гноблення; 
шукав праведності, але чуєш, 
плач.

8 Горе тим, хто приєднує 

 4 а тобто Коли Господь 
очистить землю.

  б пп Мити, Омитий, 
Омовіння.

  в Мал. 3:2–3; 4:1.
 5 а Вих. 13:21.
 6 а Ісая 25:4;  

УЗ 115:6.

15 1 а тобто пророк 
складає пісню або 
поетичну притчу 
про виноградник, 
показуючи милість 
Бога і нечутливість 
Ізраїля.

 2 а Єр. 2:21.

 5 а Пс. 80:13.
 6 а Ісая 7:23; 32:13.
  б Єр. 3:3.
 7 а пп Виноградник 

Господній.
  б або справедливісті.
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а дім до дому, доки вже немає 
місця, щоб б розмістити їх по-
середині землі!

9 У мої вуха сказав Господь 
Саваот: Насправді, багато до-
мівок буде спустошено, і ве-
ликі і прекрасні міста будуть 
без жодного жителя.

10 Так, десять акрів вино-
градника вродять один а бат, 
а з хомеру насіння вийде 
одна ефа.

11 Горе тим, хто встає рано 
вранці для того, щоб а знайти 
міцний напій, щоб продовжу-
валося це до ночі, і б вино роз-
паляє їх!

12 І арфа й віола, бубон і 
сопілка, і вино на їхніх бен-
кетах; але вони не а замислю-
ються над справами Господа, 
а також не зважають на ді-
яння рук Його.

13 Отже, Мій народ пішов 
у неволю, тому що не має 
а знання; і їхні вельмишановні 
люди голодують, а безліч їх 
висихає від спраги.

14 Тому пекло розширило 
себе, і відкрило свого рота 
без міри; і їхня слава, і їхня 
безліч, і їхня пишність, і той, 
хто втішається, зійдуть туди.

15 І простий чоловік при-
низиться, і могутній чоловік 

упокориться, і очі пихатих 
поникнуть.

16 Але Господь Саваот воз-
величиться у а правосудді, і 
Бог, Який є священним, буде 
освячений у праведності.

17 Тоді ягнята наситяться в 
їхній спосіб, а залишені місця 
після відгодованих чужі по-
їдять.

18 Горе тим, хто тягне без-
законня вірьовками а суєти, а 
гріх—б наче мотузку возу;

19 Тим, хто каже: Хай Він 
а квапиться, прискорює Свою 
роботу, щоб ми б побачили її; 
і хай намір Святого Ізраїля 
наблизиться і прийде, щоб ми 
могли пізнати це.

20 Горе тим, хто а нази-
ває зло добром, а добро—
злом, хто ставить б темряву за 
світло, а світло—за темряву, 
хто ставить гірке за солодке, 
а солодке—за гірке!

21 Горе тим, хто а мудрий у 
своїх власних очах, і розсуд-
ливий з власної точки зору!

22 Горе міцним вино пити, і 
сильним змішувати міцні на-
пої;

23 Хто виправдовує зло-
честивого за винагороду і 
а відбирає праведність від 
праведного!

 8 а Мих. 2:1–2.
  б тобто залишити 

жити самотньо. 
Заможні 
землевласники 
захопили маленькі 
господарства 
бідняків.

 10 а Єз. 45:10–11.
 11 а Пр. 23:30–32.
  б пп Слово мудрості.
 12 а Пс. 28:5.

 13 а Ос. 4:6.  
пп Знання.

 16 а пп Ісус Христос—
Суддя.

 18 а пп Марний, 
Марнота.

  б тобто вони 
привʼязані до своїх 
гріхів, наче тварини 
до свого ярма.

 19 а Єр. 17:15.
  б тобто Вони 

не повірять у 
Месію, доки не 
побачать Його.

 20 а Морон. 7:14, 18;  
УЗ 64:16; 121:16.

  б 1 Іван. 1:6.
 21 а Пр. 3:5–7;  

2 Неф. 28:15.
 23 а тобто позбавляє його 

законних прав.
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24 Отже, як а вогонь пожи-
рає б стерню, і полумʼя пог-
линає в полову, їхнє коріння 
зогниє, а їхній цвіт здій-
меться наче пил; тому що 
вони відкинули закон Гос-
пода Саваота, і г зневажили 
слово Святого Ізраїля.

25 Тому а гнів Господа запа-
лився проти Його народу, 
і простер Він руку Свою 
проти них, і покарав їх; і за-
хиталися гори, і їхні трупи 
були розірвані посеред ву-
лиць. При всьому цьому Його 
гнів ще не відвернутий, а 
Його рука все ще простерта.

26 І Він підніме а прапор до 
народів здалеку, і б свистітиме 
до них з краю землі; і ось, 
вони в прийдуть, поспішаючи 
хутко; серед них жодного не 
буде ні втомленого, ні шкан-
дибаючого.

27 Ніхто з них не буде ні 
спати, ані дрімати; і не буде 
ні їхній пояс на стегнах роз-
вʼязаним, ані ремінець на 
взутті розірваним;

28 Чиї стріли будуть пого-
стрені, а всі їхні луки понатя-
гувані, а копита їхніх коней 
будуть немов кремінь, а їхні 
колеса—немов вихор, їхній 
рик—немов левʼячий.

29 Вони ричатимуть, немов 
молоді а леви; саме так, вони 

ричатимуть і ухоплять здо-
бич, і віднесуть обачно, і ні-
хто не врятує.

30 І в той день вони ричати-
муть на них, як море реве; а 
якщо вони подивляться на ту 
землю, ось, темрява й скор-
бота, і світло померкло в не-
бесах з того.

РОЗДІЛ 16
Ісая бачить Господа—Гріхи 
Ісаї прощені—Він поклика
ний пророкувати—Він проро
кує про відмовлення Юдеїв від 
учення Христа—Залишок по
вернеться—Порівняйте: Ісая 6. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Того а року, коли помер цар 
Уззія, я також бачив Господа, 
Який сидів на престолі, ви-
сокому і піднесеному, і Його 
б шлейф заповнив храм.

2 Над ним стояли а сера-
фими; кожний мав шестеро 
крил; двома він закривав 
своє обличчя, і двома він за-
кривав свої ноги, а двома він 
літав.

3 І один кричав до другого, і 
казав: Святий, святий, святий 
є Господь Саваот; уся земля 
сповнена Його славою.

4 І захиталися а чопи дверей 
від голосу того, хто закричав, 
і дім сповнився димом.

 24 а Овд. 1:18; Мал. 4:1–2;  
2 Неф. 20:17.

  б Йоіл 2:5;  
1 Неф. 22:15, 23;  
2 Неф. 26:4, 6;  
УЗ 64:23–24; 133:64.

  в Лк. 3:17;  
Мос. 7:29–31.

  г 2 Сам. 12:7–9.

 25 а УЗ 63:32;  
Мойс. 6:27.

 26 а пп Прапор.
  б або свистітиме; 

тобто подаватиме 
сигнал для збирання.  
Ісая 7:18;  
2 Неф. 29:2.

  в пп Ізраїль—Збирання 

   Ізраїля.
 29 а 3 Неф. 21:12–13.
16 1 а тобто прибл. 

750 р. до р.х.
  б тобто кайма або 

поділ його вбрання.
 2 а пп Херувими.
 4 а гебр задрижали 

основи порогів.
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5 Тоді сказав я: Горе мені! 
Бо я а занапащений; тому що 
я людина нечистовуста; і я 
живу серед народу нечисто-
вустого; бо мої очі бачили 
Царя, Господа Саваота.

6 Потім прилетів один із се-
рафимів до мене, тримаючи 
в руці а розжарену вуглину, 
яку він узяв щипцями з жер-
товника;

7 І він приклав її до моїх уст 
та й сказав: Ось це торкну-
лося твоїх уст; і твоє а безза-
коння відібрано, і твій гріх 
спокутуваний.

8 Також я чув голос Гос-
пода, Який казав: Кого 
пошлю Я, і хто піде для Нас? 
Тоді я сказав: Ось я; пошли 
мене.

9 А він сказав: Іди і скажи 
народові цьому—Чуєте ви 
дійсно, але вони не розу-
міли; і бачите ви, але вони не 
сприймали.

10 Зроби серце цього на-
роду грубим, і зроби їхні 
вуха тяжкими, і закрий їм 
очі—щоб вони не бачили 
своїми очима, і не а чули сво-
їми вухами, і не розуміли 
своїм серцем, і не були на-
верненими і не були зціле-
ними.

11 Тоді спитав я: Господи, як 
довго? А він відповів: Доки 
міста не будуть спустошені, 

без жодного жителя, а бу-
динки без жодної людини, і 
земля повністю занедбаною;

12 І Господь а віддалив лю-
дей, тому що буде велика са-
мотність посеред землі.

13 Але все ж таки зали-
шиться десята частина, і вони 
повернуться, і будуть погли-
нуті, як липа або дуб, чия 
суть залишається в них, коли 
вони скидають листя; отже, 
священне насіння буде їх-
ньою а суттю.

РОЗДІЛ 17
Єфрем і Арам розпочинають 
війну проти Юдеї—Христос на
родиться від діви—Порівняйте: 
Ісая 7. Близько 559–545  рр. до 
р.х.
І сталося так у дні Ахаза, 
сина Йотама, сина Уззії, 
царя Юдеї, що Рецін, цар 
Араму, і Пеках, син Рема-
лії, цар Ізраїля, підійшли до 
Єрусалима, щоб воювати 
проти нього, але не змогли 
подолати його.

2 І було сповіщено дому Да-
вида, і сказано: Арам є спіль-
ником а Єфрема. І його серце 
було схвильоване, і серце 
його народу, як дерева в лісі 
хвилює вітром.

3 Тоді мовив Господь до 
Ісаї: Йди вперед зараз, щоб 

 5 а гебр відсічений; 
тобто він був 
приголомшений, 
усвідомивши свої 
гріхи та гріхи 
свого народу.

 6 а тобто символ 
очищення.

 7 а пп Відпущення 
гріхів.

 10 а Мт. 13:14–15.
 12 а 2 Цар. 17:18, 20.
 13 а тобто Як дерево, 

хоч його листя й 
розкидане, але життя 
і здатність давати 

   насіння все ще 
залишається 
в ньому.

17 2 а тобто весь 
північний Ізраїль 
було названо іменем 
Єфрема, головного 
північного коліна.
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зустріти Ахаза, ти і а Шеар-
Яшув, твій син, до кінця во-
доводу верхнього ставу на 
битому шляху до поля ва-
ляльника;

4 І скажи йому: Стережися 
і будь спокійним; не а бійся, 
не будь малодушним через 
оті два залишки тих димля-
чих головешок, через лютий 
гнів Реціна з Арамом, і сина 
Ремалії.

5 Тому що Арам, Єфрем і 
син Ремалії вступили у лиху 
змову проти тебе, кажучи:

6 Ходімо проти Юдеї і збу-
римо її, і давайте а зробимо 
пролом там для нас, і наста-
новимо царя посеред неї, а 
саме, сина Тавеїла.

7 Так каже Господь Бог: 
Цього не станеться, і цього не 
буде.

8 Тому що голова Араму—
Дамаск, а голова Дамаска—
Рецін; і через шістдесят і 
пʼять років буде Єфрем роз-
битий, так що не стане 
більше народу.

9 А голова Єфрема то є Са-
марія, а голова Самарії—син 
Ремалії. Якщо ви не а повірите 
насправді, то не будете вста-
новлені.

10 Більш того, Господь звер-
нувся знову до Ахаза, кажучи:

11 Попроси собі а ознаку від 
Господа Бога твого; попроси 

її або в глибинах, або в висо-
тах угорі.

12 Але Ахаз сказав: Я не 
буду просити і не буду я 
а спокушати Господа.

13 І Він сказав: Послухай-но 
ти, доме Давида; чи то не до-
сить тобі стомлювати людей, 
так ти ще будеш стомлювати 
Мого Бога також?

14 Отже, Господь Сам дасть 
тобі ознаку—Тож знай, а діва 
зачне, і породить сина, і на-
дасть Йому імʼя б Еммануїл.

15 Масло і мед Він буде їсти, 
аби знати, як відмовлятися 
від зла і обирати добро.

16 Тому що до того як а ди-
тина навчиться відмовлятися 
від зла і обирати добро, земля, 
яку ти ненавидиш, буде поли-
шена б обома її царями.

17 Господь а нашле на тебе, і 
на твій народ, і на дім батька 
твого такі дні, які не наста-
вали від того дня, коли б Єф-
рем відійшов від Юди, нашле 
царя Асирії.

18 І буде так того дня, що 
Господь а свисне мусі, що в 
найдальшій частині Єгипту, 
і бджолі, що на землі Асирії.

19 І вони прилетять, і посі-
дають усі у спустошених до-
линах, і в ущелинах скель, і 
на всьому терновітті, і на всіх 
кущах.

20 Того самого дня Господь 

 3 а гебр Залишок 
повернеться.

 4 а тобто не тривожтеся 
через цей напад; 
у тих двох царів 
залишилося 
мало вогню.

 6 а гебр розділимо її.

 9 а 2 Хр. 20:20.
 11 а пп Ознака.
 12 а тобто перевіряти, 

випробовувати 
або доводити.

 14 а пп Діва, Дівич.
  б гебр З нами Бог.  

пп Еммануїл.

 16 а 2 Неф. 18:4.
  б 2 Цар. 15:30; 16:9.
 17 а 2 Хр. 28:19–21.
  б 1 Цар. 12:16–19.
 18 а або засвище; тобто 

подасть сигнал, 
прикличе.  
Ісая 5:26.
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а поголить найнятою брит-
вою, тими, хто по тім боці 
ріки, б царем Асирії, голову та 
волосся ніг; і вона також за-
бере бороду.

21 І буде так того дня, чо-
ловік а годуватиме молоду ко-
рову і дві вівці;

22 І буде так, що через ве-
лику кількість молока, яке 
вони даватимуть, він їстиме 
масло; бо масло і мед буде 
їсти кожний, хто залишиться 
на цій землі.

23 І буде так того дня, що в 
кожному місці, де були ти-
сячі виноградних лоз на ти-
сячу а срібних, будуть верес і 
терен.

24 Зі стрілами і з луками 
прийдуть люди туди, бо вся 
земля стане вересом і терном.

25 І на всі пагорби, що бу-
дуть копані мотикою, не 
прийдуть туди через страх 
вересу і терну; але вони бу-
дуть для вигону волів і для 
витоптування а дрібнішою ху-
добою.

РОЗДІЛ 18
Христос буде каменем спо
тикання і скелею провини 
—Шукайте Господа, а не цві
рінькаючих чародіїв—Звертай
теся до закону і до свідчення за 

проводом—Порівняйте: Ісая 8. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Крім того, слово Господа, 
сказане мені: Візьми собі ве-
ликий сувій, і напиши люд-
ським пером, що стосується 
а Магер-шалал-хаш-база.

2 І я взяв собі за вірних а свід-
ків, щоб записувати, Урію, 
священика, і Захарія, сина 
Єверехії.

3 І я увійшов до а проро-
чиці; і вона зачала і породила 
сина. Тоді сказав Господь 
мені: Дай імʼя йому Магер-
шалал-хаш-баз.

4 Бо знай, а дитина ще б не 
вмітиме кликати “Батьку 
мій” і “Мамо моя”, коли ба-
гатства Дамаска і в здобич Са-
марії буде відібрано царем 
Асирії.

5 Господь також звернувся 
до мене знову, кажучи:

6 Оскільки цей народ від-
мовляється від вод а Сілоам-
ських, що тихо плинуть, і 
втішається б Реціном і сином 
Ремалії;

7 Тому ось, Господь підніме 
а на них води ріки, сильні і ве-
ликі, а саме царя Асирії і всю 
його славу; і він заповнить усі 
свої русла, і вийде з усіх своїх 
берегів.

8 І а він пройде по Юдеї; 

 20 а тобто землю 
буде спустошено 
іноземним 
загарбником.

  б 2 Цар. 16:5–9.
 21 а тобто уціліє 

тільки невелика 
кількість тих, хто 
сам дбає про себе.

 23 а або срібних монет.

 25 а гебр вівцями 
або козлами.

18 1 а гебр Квапиться 
здобич, скорий 
грабіж.

 2 а пп Свідок, 
Свідчення.

 3 а тобто його 
дружини.

 4 а 2 Неф. 17:16.

  б Ісая 8:4.
  в 2 Цар. 15:29.
 6 а пдс Бут. 50:24 

(Додаток).
  б Ісая 7:1.
 7 а тобто спочатку на 

Північний Ізраїль.
 8 а тобто Асирія також 

проникне в Юдею.
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він заллє і затопить, він аж 
до шиї сягне; і розпростерті 
крила його заповнять широ-
чінь землі Твоєї, о б Емману-
їле.

9 а Єднайтеся, о ви, люди, 
і ви будете розбиті вщент; 
прикладіть вухо своє всі ви, 
з далеких країн; озбройтеся, 
і ви будете розбиті вщент; оз-
бройтеся, і ви будете розбиті 
вщент.

10 Скличте раду разом, 
і вона зійде нанівець; слово 
кажіть, і воно не збудеться; 
а тому що Бог з нами.

11 Тому що Господь звер-
нувся до мене сильною ру-
кою, і наставляв мене, аби я 
не ходив шляхами цього на-
роду, кажучи:

12 Не кажи а “Змова” всім, 
кому цей народ каже “Змова”; 
не бійся також того, чого вони 
бояться, і не лякайся.

13 Освячуй Господа Сава-
ота Самого, і а нехай Він буде 
для тебе страхом, і нехай Він 
буде для тебе жахом.

14 І Він буде а святилищем; 
але Він буде б каменем споти-
кання, і скелею провини для 
обох домів Ізраїля, пасткою і 

тенетами для жителів Єруса-
лима.

15 І багато з них будуть 
а спотикатися і падати, і бу-
дуть розбиті, і потраплять у 
пастку, і будуть піймані.

16 Звʼяжи свідчення, запеча-
тай а закон серед Моїх учнів.

17 І я чекатиму Господа, 
Який а ховає лице Своє від 
дома Якова, і я шукатиму 
Його.

18 Знай, я і діти, яких Гос-
подь дав мені, є для а ознак 
і для чудес в Ізраїлі від Гос-
пода Саваота, Який живе на 
Горі Сіон.

19 І коли вони скажуть вам: 
Шукайте тих, хто знається з 
а духами, і б чародіїв, які цві-
рінькають і бубонять,—хіба 
в не слід народові шукати 
свого Бога для живих, щоб 
почути г від мертвих?

20 До закону і до свідчення; 
і якщо а вони не говоритимуть 
згідно з цим словом, то через 
те, що в них немає світла.

21 І а вони переживуть це в 
тяжкому і голодному стані; і 
станеться, що коли вони зго-
лодніють, то терзатимуть 
себе і проклинатимуть свого 

 8 б пп Еммануїл.
 9 а тобто сформуйте 

союзи.
 10 а тобто Юдею (землю 

Еммануїла) буде 
збережено.  
Пс. 46:8.

 12 а тобто Юдея не 
 повинна покла-
датися на таємні 
змови з іншими 
 заради безпеки.

 13 а тобто будь 
благоговійним 
і смиренним 

перед Богом.
 14 а Єз. 11:15–21.
  б 1 Пет. 2:4–8;  

Кн. Як. 4:14–15.
 15 а Мт. 21:42–44.
 16 а гебр учення, або 

доктрину.  
пп Євангелія.

 17 а Ісая 54:8.
 18 а тобто імена 

Ісаї і його синів 
означають: “Єгова 
спасає”, “Залишок 
повернеться” і 
“Квапиться здобич, 

скорий грабіж”.  
2 Неф. 17:3; 18:3.

 19 а Лев. 20:6.
  б тобто чаклунів, 

ворожок.
  в 1 Сам. 28:6–20.
  г або від імені.
 20 а тобто медіуми- 

спірити (також у 
віршах 21–22).

 21 а тобто Ізраїль буде 
забрано у полон 
через те, що вони не 
прислухатимуться.
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царя і свого Бога, і дивити-
муться вгору.

22 І вони подивляться на 
землю і побачать горе і тем-
ряву, тьмяність муки, і бу-
дуть вони загнані в темряву.

РОЗДІЛ 19
Ісая говорить про Месію—
Люди в темряві побачать 
велике світло—Для нас народ
жена дитина—Він буде Князем 
Миру і буде царювати на Дави
довому престолі—Порівняйте: 
Ісая 9. Близько 559–545  рр. до 
р.х.
Однак тьмяність не буде та-
кою, якою вона була в її за-
непокоєнні, коли спочатку 
Він легко стурбував а землю 
Завулона, і землю Нефта-
лима, а після того завдав ще 
тяжчого горя, пройшовши 
повз Червоне море над Йор-
даном до Галілеї багатьох на-
родів.

2 Люди, які в а темряві хо-
дять, побачили велике світло; 
вони, хто живе на землі в 
темноті смерті, на них те 
світло пролилося.

3 Ти примножив народ, і 
а збільшив радість—вони ра-
діють перед Тобою радістю 
врожаю, і як люди радіють, 
коли ділять здобич.

4 Бо Ти зламав ярмо його тя-

гара, і підпору його рамена, 
палицю його гнобителя.

5 Бо кожна битва воїна су-
проводжується гучним 
збентеженням, і одежею, за-
плямованою кровʼю; але ця 
буде з пожежею і паливом 
для вогню.

6 Бо для нас а Дитя народ-
жене, для нас Син даний; і 
б влада буде на рамені Його; і 
буде названо Його імʼям: Чу-
довий, Порадник, в Могутній 
Бог, г Вічний Батько, Князь 
д Миру.

7 Збільшенню а влади і миру 
б не буде кінця на престолі Да-
вида, і в царстві його, і щоб 
поставити його з правосуддям 
і справедливістю відтепер і аж 
навіки. Старанністю Господа 
Саваота здійсниться це.

8 Господь послав Своє слово 
до Якова, і воно зійшло на  
а Ізраїль.

9 І всі люди знатимуть, а 
саме, Єфрем і жителі Сама-
рії, які кажуть з гордістю і 
впевненістю в серці:

10 Цеглини попадали, але ми 
збудуємо з тесаного каменю; 
сикомори позрубувано, але 
ми замінимо їх кедрами.

11 Отже, Господь нашле 
противників а Реціна проти 
нього, і обʼєднає його ворогів;

12 Сиріян попереду, а фи-
листимлян позаду; і вони 

19 1 а Мт. 4:12–16.
 2 а “Тьмяність” і “тем-

рява”—це відступ-
ництво і полон; а 
“велике світло”—
це Христос.

 3 а Ісая 9:2.
 6 а Ісая 7:14; 

   Лк. 2:11.
  б Мт. 28:18.
  в Тит 2:13–14.
  г Ал. 11:38–39, 44.
  д Іван 14:27.
 7 а пп Уряд.
  б Дан. 2:44.
 8 а тобто пророче 

послання, що йде 
далі (вірші 8–21), 
було попередженням 
десятьом північним 
колінам, які 
називалися Ізраїль.

 11 а 2 Цар. 16:5–9.
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а поглинатимуть Ізраїль від-
критим ротом. При всьому 
цьому Його б гнів ще не від-
вернутий, а Його рука все ще 
простерта.

13 Але люди не а зверта-
ються до Того, Хто карає їх, і 
не шукають вони Господа Са-
ваота.

14 Тому Господь відсіче від 
Ізраїля голову й хвіст, паль-
мову віту й тростину в один 
день.

15 Старійший—він є та го-
лова; а пророк, який навчає 
неправди, то є хвіст.

16 Бо провідники цього 
народу примушують їх 
грішити; і ті, хто ними про-
ваджені, загинуть.

17 Тому Господь не буде 
мати радості в їхніх юнаках, 
а також не буде мати а милості 
до їхніх безбатченків і вдів; бо 
кожний з них є лицемір і зло-
чинець, і кожні уста говорять 
б дурниці. При всьому цьому 
Його гнів ще не відвернутий, а 
Його в рука все ще простерта.

18 Бо злочестивість горить, 
як вогонь; вона поглинатиме 
верес і тернину, і запалає по 
гущавинах лісів, і вони здій-
муться вгору, як піднімається 
дим.

19 Від гніву Господа Сава-
ота земля потемніє, і люди 
будуть як паливо для вогню; 
і а жоден не пощадить брата 
свого.

20 І хапатиме він правою 
рукою і буде голодним; і а їс-
тиме він лівою рукою і вони 
не наситяться; кожна лю-
дина буде їсти плоть рамена 
свого—

21 а Манасія—б Єфрема; і 
Єфрем—Манасію; вони ра-
зом будуть проти в Юди. При 
всьому цьому Його гнів ще не 
відвернутий, а Його рука все 
ще простерта.

РОЗДІЛ 20
Руйнування Асирії як руйну
вання злочестивих при Дру
гому Пришесті—Небагато 
людей залишиться після того, 
як Господь прийде знову—
Решта Якова повернеться од
ного дня—Порівняйте: Ісая 10. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Горе тим, хто постановляє 
неправедні постанови, і хто 
записує гіркоту, яку вони 
приписали;

2 Щоб усунути нужденних 
від а правосуддя, і щоб від-
няти право від бідних з Мого 
народу, щоб б удови могли 
стати їхньою здобиччю, і щоб 
вони могли грабувати безбат-
ченків!

3 І що ви будете робити в 
день відвідування і спу-
стошення, яке прийде зда-
леку,—до кого ви втечете за 
допомогою, і де ви залишите 
славу свою?

 12 а 2 Цар. 17:6, 18.
  б Ісая 5:25; 10:4.
 13 а Ам. 4:6–12.
 17 а пп Милостивий, 

Милість.

  б 2 Неф. 9:28–29.
  в Кн. Як. 5:47; 6:4.
 19 а Мих. 7:2–6.
 20 а Повтор. 28:53–57.
 21 а пп Манасія.

  б пп Єфрем.
  в пп Юда.
20 2 а або Справедливості.
  б пп Вдова.
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4 Без Мене вони плазува-
тимуть поміж полоненими, 
і вони попадають між уби-
тими. При всьому цьому 
Його гнів ще не відвернутий, 
і Його рука все ще простерта.

5 О асирійцю, жезле Мого 
гніву, і палиця в їхній руці—
то є а їхнє обурення.

6 Я пошлю його а проти ли-
цемірного народу, і проти 
людей гніву Мого Я дам йому 
наказ награбувати добра, і 
взяти здобич, і розтоптати їх, 
як багно вулиць.

7 Але не так він собі ро-
зуміє, і не так його серце 
мислить; бо в серці його—
знищити і згубити чимало 
народів.

8 Бо він каже: Хіба мої князі 
всі разом не царі?

9 Хіба Кално не таке, як 
Кархеміш? Хіба Хамат не та-
кий, як Арпад? Хіба Самарія 
не така, як Дамаск?

10 Через те що а моя рука 
зас нувала царства ідолів і їхні 
вирізьблені зображення пере-
вищують таких самих в Єру-
салимі і в Самарії;

11 То хіба не зроблю я так 
само для Єрусалима і його 
ідолів, як я зробив для Сама-
рії та її ідолів?

12 Отже, станеться, що 
коли Господь звершить усю 
Свою роботу на горі Сіон і в 

Єрусалимі, я покараю а плід 
самовпевненого серця царя 
б Асирії, і славу його пихатих 
поглядів.

13 Бо а він каже: Силою руки 
своєї і мудрістю своєю я зро-
бив це; бо я розважливий; і 
я відсунув границі народів, 
і я пограбував їхні скарби, і 
я переміг жителів як доблес-
ний чоловік;

14 І рука моя досягла, наче 
гнізда, багатства народу; і як 
хтось збирає яйця, що поки-
нуті, зібрав я всю землю; і не 
було нікого, хто б поворушив 
крилом, або відкрив рота, 
або зацвірінькав.

15 а Чи буде б сокира вихва-
лятися перед тим, хто рубає 
нею? Чи буде пила звели-
чувати себе перед тим, хто 
розмахує нею? Ніби жезл 
розмахується перед тими, 
хто підіймає його, або ніби 
посох підніме сам себе, наче 
він не є просто деревина!

16 Ось чому Господь, Гос-
подь Саваот, пошле висна-
женість на ситих його; і під 
а його славою Він розведе по-
лумʼя, наче полумʼя пожежі.

17 І світло Ізраїля буде по-
жежею, а його Святий—
полумʼям, і буде горіти, і 
поглине його тернину і його 
верес в один день;

18 І а винищить славу лісу 

 5 а Ісая 10:5.
 6 а тобто проти Ізраїля.
 10 а тобто рука царя 

Асирії (вірші 10–11).
 12 а тобто гордівливі 

вихваляння.
  б Соф. 2:13.
 13 а тобто цар Асирії 

(вірші 13–14).
 15 а В усіх метафорах 

у цьому вірші 
ставиться те саме 
запитання: Чи може 
людина (напр., 
асирійський цар) 
процвітати, йдучи 

всупереч Богу?
  б тобто чи може цар 

процвітати, йдучи 
всупереч Богу?

 16 а тобто царя Асирії 
(також вірші 17–19).

 18 а тобто Асирія 
зникне повністю.
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його, і плідного саду його, 
душу і тіло; і будуть вони, як 
тоді, коли прапороносець не-
притомніє.

19 А а решта дерев його 
лісу буде нечисленна, що й 
 дитина зможе перелічити  
їх.

20 І станеться а того дня, що 
решта Ізраїля, і ті з б дому 
Якова, хто врятувався, не бу-
дуть більше в спиратися на 
того, хто бʼє їх, а спирати-
муться на Господа, Святого 
Ізраїля, насправді.

21 а Решта повернеться, так, 
саме решта Якова, до могут-
нього Бога.

22 Бо хоч твоїх людей, Із-
раїле, як піску морського, 
все ж тільки решта з них 
повернеться; а винищення 
призначене б розіллється в 
праведності.

23 Бо Господь Бог Саваот 
а учинить це винищення, 
дійсно призначене по всій 
землі.

24 Тому так каже Господь 
Бог Саваот: О народе Мій, 
який живе в Сіоні, не бійся 
Асирійця; він буде бити тебе 
посохом, і підніме свою па-
лицю проти тебе, а так, як у 
Єгипті.

25 Бо ще зовсім трохи, і вга-
мується обурення, і гнів Мій 
буде на їхнє знищення.

26 І Господь Саваот збудить 
бича для нього, як на зни-
щення а Мідіяна при скелі 
Орев; і як посох Його був над 
морем, так Він здійме його, 
як у Єгипті.

27 І станеться того дня, що 
його а тягар буде знятий з 
твоїх рамен, а його ярмо—з 
твоєї шиї, і ярмо буде зни-
щене через б помазання.

28 а Він приходить до Айята, 
він переходить до Міґрону; 
біля Міхмашу він склав свої 
вози.

29 Вони перейшли прохід; 
вони зупинилися на ночівлю 
біля Геви; Рамат злякалася; 
Гівʼа Саулова втекла.

30 Здійми свій голос, о 
дочко Галліма; нехай почує 
це Лаїш, о бідний Анатоте.

31 Мадмена розбіглася; жи-
телі Гевіму збираються, щоб 
тікати.

32 А ще залишиться він у 
Нові того дня; він потрясе ру-
кою проти гори дочки Сіону, 
пагорба Єрусалима.

33 Ось Господь, Господь Са-
ваот відрубає гілки з жахом; 
і ті, хто а високі поставою, 

 19 а тобто залишки 
війська Асирії.

 20 а тобто в останні дні.
  б Ам. 9:8–9.
  в тобто залежати 

від того.
 21 а Ісая 11:11–12.
 22 а УЗ 63:34.  

пп Світ—Кінець  
світу.

  б тобто навіть 
коли приходить 

покарання, милість 
є доступною.

 23 а тобто накличе 
проголошене 
знищення.

 24 а тобто як єгиптяни 
робили в попередні 
часи.  
Вих. 1:13–14.

 26 а Бут. 25:1–2;  
Суд. 7:25.

 27 а Ісая 14:25.

  б пп Помазаник.
 28 а тобто про-

слідковується 
просування аси-
рійського війська 
до Єрусалима; по-
тім (вірші 33–34) 
образно описано 
Господні  
дії проти них.

 33 а Гел. 4:12–13.
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будуть відрізані; а пихаті бу-
дуть принижені.

34 І Він зрубає гущавину лі-
сів залізом, і Ливан паде від 
Могутнього.

РОЗДІЛ 21
Стебло Єссея (Христос) суди
тиме в праведності—Знання 
Бога покриє землю під час Тися
чоліття—Господь підніме пра
пор і збере Ізраїль—Порівняйте: 
Ісая 11. Близько 559–545  рр. до 
р.х.

І проросте а пагін із б стебла 
в Єссея, і віта виросте з кореня 
його.

2 І а Дух Господа зійде на 
Нього, дух мудрості і розу-
міння, дух поради і могутно-
сті, дух знання і страху перед 
Господом;

3 І дасть Йому швидко розу-
міти в страхові перед Госпо-
дом; і Він не буде а судити за 
тим, що бачать Його очі, і не 
буде докоряти за те, що чу-
ють Його вуха.

4 Але з а праведністю буде 
Він судити бідних, і б доко-
ряти з справедливістю в по-
кірним землі; і Він покарає 
землю жезлом уст Своїх, і 

диханням губ Своїх смерть 
заподіє злочестивому.

5 І праведність буде поясом 
стегон Його, і вірність поя-
сом а стану Його.

6 І вовк буде мешкати з яг-
ням, і леопард лежатиме з 
козеням, і теля, і молодий 
лев, і відгодована тварина їс-
тимуть разом; і мале дитя во-
дитиме їх.

7 І корова, і ведмідь будуть 
пастися; їхні діти лежати-
муть разом; і лев буде їсти со-
лому, немов віл.

8 І немовлятко буде бави-
тися над норою а аспіда, а від-
лучена від грудей дитина 
покладе свою руку на кубло 
б гадюки.

9 Вони а не вчинять лихого 
і не руйнуватимуть на всій 
Моїй святій горі; бо земля 
сповниться б знанням Господа, 
як води покривають море.

10 І а того дня буде б корінь 
Єссея, Який стане за прапор 
для народу; до нього в Іно-
вірці будуть прагнути; і Його 
покій буде славетним.

11 І станеться того дня, що 
Господь простягне Свою 
руку знову а вдруге, щоб від-
новити решту Свого народу, 
яка залишиться, з Асирії, і з 

21 1 а УЗ 113:3–4.
  б УЗ 113:1–2.
  в Єссей був батьком 

Давида; дається 
посилання на 
царський родовід 
Давида, в якому з 
часом народиться 
Ісус.  
Мих. 5:1;  
Євр. 7:14.  
пп Єссей.

 2 а Ісая 61:1–3.
 3 а Іван 7:24.
 4 а Пс. 72:2–4;  

Мос. 29:12.
  б гебр вирішувати.
  в пп Лагідний, 

Лагідність.
 5 а або талії.
 8 а маленька отруйна 

змія, поширена 
в Єгипті.

  б інша отруйна змія.

 9 а Ісая 2:4.  
пп Тисячоліття.

  б УЗ 101:32–33; 130:9.
 10 а тобто в останні дні.  

ДС—Іст. 1:40.
  б Рим. 15:12;  

УЗ 113:5–6.
  в УЗ 45:9–10.
 11 а 2 Неф. 6:14; 

25:17; 29:1.
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Єгипту, і з Патросу, і з Етіо-
пії, і з Еламу, і з Шінʼару, і з 
Хамату, і з островів у морі.

12 І Він встановить а пра-
пор для народів, і зʼєднає 
б вигнанців Ізраїля, і в збере 
разом розсіяних з Юдеї з чо-
тирьох кінців землі.

13 а Заздрість Єфрема також 
відійде, і противники Юдеї 
будуть відсічені; б Єфрем не 
буде заздрити в Юді, а Юда 
не буде гнобити Єфрема.

14 Але вони а злетять на пле-
чах филистимлян на захід; 
вони пограбують тих, хто на 
сході, разом; вони накладуть 
руку свою на Едома і Мо-
ава; і діти Аммона слухати-
муться їх.

15 І Господь вщент а зруйнує 
затоку Єгипетського моря; 
і Своїм могутнім вітром Він 
потрясе рукою Своєю над 
річкою, і розібʼє її на сім по-
токів, і дозволить людям пе-
реходити в сухому взутті.

16 І там буде а широка до-
рога для решти Його народу, 
який залишиться, з Асирії, 
як це було для Ізраїля в день, 
коли він виходив з землі 
Єгипту.

РОЗДІЛ 22
У день Тисячоліття всі люди 
прославлятимуть Господа—
Він буде жити серед них—По
рівняйте: Ісая 12. Близько 
559–545 рр. до р.х.
І в той день ти скажеш: О 
Господи, я хвалю Тебе; хоч 
Ти й гнівався на мене, Твій 
гнів відійшов, і Ти втішив  
мене.

2 Ось, Бог є спасіння моє;  
я а довірятимуся і не буду 
 боятися; бо Господь б Єгова—
то моя сила і моя пісня; 
Він також став спасінням  
моїм.

3 Тому з радістю ти черпа-
тимеш а воду з криниць спа-
сіння.

4 І в той день ви скажете: 
а Прославляйте Господа, звер-
тайтеся до імені Його, спові-
щайте про діяння Його серед 
людей, нагадайте, що Його 
імʼя піднесене.

5 а Співайте Господеві; бо 
Він учинив чудове; це відомо 
по всій землі.

6 а Кричи і волай, ти, жи-
телю Сіону; бо величний є 
Святий Ізраїля серед тебе.

 12 а пп Прапор.
  б 3 Неф. 15:15;  

16:1–4.
  в Неем. 1:9;  

1 Неф. 22:10–12;  
УЗ 45:24–25.  
пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 13 а Єр. 3:18.
  б Коліна, очолювані 

Юдою і Єфремом 
були історичними 
супротивниками 
(після подій, 

описаних у  
1 Цар. 12:16–20). 
В останні дні ця 
ворожнеча буде 
подолана.  
Єз. 37:16–22.  
пп Заздрити, 
Заздрість.

  в пп Юда.
 14 а тобто нападуть на 

західні схили, які 
були филистимською 
територією.

 15 а Зах. 10:11.

 16 а Ісая 35:8; 
   УЗ 133:27.
22 2 а Мос. 4:6;  

Гел. 12:1.
  б Вих. 15:2;  

Пс. 83:18.  
пп Єгова.

 3 а пп Жива вода.
 4 а пп Вдячні, 

Дякування,  
Подяка.

 5 а УЗ 136:28.
 6 а Ісая 54:1;  

Соф. 3:14.
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РОЗДІЛ 23
Руйнування Вавилона як руй
нування при Другому при
шесті—Це буде день гніву і 
помсти—Вавилон (світ) паде 
назавжди—Порівняйте: Ісая 13. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
а Тягар б Вавилона, який Ісая, 
син Амоса, бачив.

2 Підніміть а стяг над висо-
кою горою, піднесіть голос до 
них, б потрясіть рукою, щоб 
могли вони увійти у браму 
знаті.

3 Я звелів Моїм а посвяче-
ним, Я також покликав мо-
гутніх Моїх, бо Мій гнів не 
на тих, хто втішається у Моїй 
високості.

4 Галас багатьох у горах, як 
галас великого народу, збу-
джений галас а царств наро-
дів, б зібраних разом, Господь 
Саваот збирає військо бойове.

5 Вони йдуть з далекої кра-
їни, з кінця небес, так, Гос-
подь і зброя обурення Його, 
щоб зруйнувати всю землю.

6 Голосіть ви, бо день Гос-
пода вже близько; він при- 
йде як руйнування від  
Всемогутнього.

7 Тому-то всі руки ослаб-
нуть, серце кожної людини 
розтане;

8 І вони злякаються; муки і 
скорботи обіймуть їх; вони 
здивуються один одному; їхні 
обличчя будуть, немов полу-
мʼя.

9 Знайте, день Господа при-
ходить, жорстокий від гніву 
і лютої злості, щоб зробити 
землю спустошеною; і Він 
а знищить грішників геть з неї.

10 Бо зірки на небі і су-
зірʼя там не даватимуть свого 
світла; а сонце потемніє на 
своєму шляху вперед, і місяць 
не сяятиме світлом своїм.

11 І Я а покараю світ за зло, 
а злочестивих за їхні безза-
коння; Я примушу гордови-
тість б пихатих зникнути, і 
зупиню зухвальство жахли-
вих.

12 Я зроблю а людину до-
рожчою від чистого золота; 
а саме, людина буде дорожча 
від золотого клину Офіра.

13 Тому Я захитаю небеса, і 
земля а зрушить зі свого місця, 
у гніві Господа Саваота, і в 
день Його лютого гніву.

14 І це буде, як а пересліду-
вана сарна, і як вівця, яку 
жодна людина не пильнує; і 
кожна людина повернеться 
до свого власного народу, і 
кожний втече на свою власну 
землю.

23 1 а тобто послання 
про засудження.

  б Історичне знищення 
злочестивого Вави-
лону, пророковане 
в Ісая 13 і 14, вжито 
як прообраз повного 
знищення всього 
злочестивого світу. 

   УЗ 133:5, 7, 14.  

пп Вавилон.
 2 а або прапор. 

пп Прапор.
  б тобто помахати 

рукою, дати сигнал.
 3 а тобто святим.
 4 а Зах. 14:2–3.
  б Зах. 12:3.
 9 а пп Земля—

Очищення землі.

 10 а пп Світ—
Кінець світу.

 11 а Мал. 4:1.
  б УЗ 64:24.
 12 а Ісая 4:1–4.
 13 а пп Земля—Кінцевий 

стан Землі.
 14 а або олень, на 

якого полюють.
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15 Кожний, хто є гордови-
тим, буде заколотий; так, і 
кожний, хто приєднається до 
злочестивих, паде від меча.

16 Їхні діти також будуть 
розбиті вщент на їхніх очах; 
їхні доми пограбовані, а їхні 
жінки згвалтовані.

17 Знайте, Я збуджу Мідян 
проти них, які не дбають про 
срібло чи золото, і не втіша-
ються ним.

18 Їхні луки також розшма-
тують юнаків на шматки; і не 
буде в них жалю над плодом 
утроби; їхні очі не помилу-
ють дітей.

19 І Вавилон, слава царств, 
а краса Халдейської велично-
сті, стане таким, як тоді, коли 
Бог повалив б Содом та Го-
морру.

20 Він ніколи не буде а за-
селений, і також не буде за-
мешканий із покоління в 
покоління: ні Араби не по-
ставлять намету там; ні 
пастухи не зроблять свою ко-
шару там.

21 Але а дикі звірі пустелі 
лежатимуть там; і їхні доми 
сповняться скорботними 
створіннями; і сови будуть 
жити там, і б сатири танцюва-
тимуть там.

22 І дикі звірі островів за-
виють у їхніх спустошених 
а домах, і б дракони у їхніх 
приємних палацах; і його час 

скоро прийде, і його день 
не подовжиться. Бо Я зруй-
ную його швидко; так, бо Я 
буду милосердним до Мого 
народу, але злочестиві заги-
нуть.

РОЗДІЛ 24
Ізраїль буде зібраний і вті
шиться у тисячолітньому 
відпочинку—Люцифера було 
вигнано з небес за бунт—Ізра
їль візьме верх над Вавилоном 
(світом)—Порівняйте: Ісая 14. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Бо Господь змилується над 
Яковом, і ще а вибере Ізраїль, 
і поселить їх на їхній власній 
землі; і б чужинці долучені 
будуть до них, і приєднані 
будуть до дому Якова.

2 а І люди візьмуть їх і при-
ведуть їх на їхнє місце; так, 
з далеких кінців землі; і вони 
повернуться на свої б землі 
обіцяні. І дім Ізраїля буде 
володіти ними, і земля Гос-
подня буде для в слуг і служ-
ниць; і вони візьмуть у полон 
тих, у кого вони були у по-
лоні; і вони запанують над 
своїми гнобителями.

3 І станеться в той день, 
що Господь дасть тобі а від-
починок від твого смутку, і 
від твого страху, і від тяжкої 
залежності, в якій ти мусив 
служити.

 19 а тобто марнота.
  б Бут. 19:24–25;  

Повтор. 29:23;  
2 Неф. 13:9.

 20 а Єр. 50:3, 39–40.
 21 а Ісая 34:14–15.
  б гебр козли, або 

   демони.
 22 а гебр палацах.
  б гебр (можливо) 

шакали або 
дикі собаки.

24 1 а Зах. 1:17.
  б Ісая 60:3–5, 10.

 2 а тобто Інші народи 
допоможуть Ізраїлю.

  б пп Обіцяна земля.
  в Ісая 60:14.
 3 а Єг. 1:13;  

УЗ 84:24.
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4 І станеться в той день, 
що ти піднімеш це прислівʼя 
проти царя а Вавилона і ска-
жеш: Як гнобитель минувся, 
золоте місто минулося!

5 Господь зламав палицю 
злочестивих, скіпетри пра-
вителів.

6 Він, хто карав людей у 
гніві постійним ударом, він, 
хто правив народами в гніві, 
переслідується, і жоден не 
перешкоджає.

7 Уся земля спочиває, і за-
спокоєна; вони зриваються у 
а спів.

8 Так, а ялини втішаються 
тобою, а також кедри Ли-
вану, кажучи: Відколи ти 
б скинутий, жоден в рубач не 
приходить проти нас.

9 а Пекло здолу порушене 
для тебе, щоб зустріти тебе, 
коли ти прийдеш; воно збу-
дило б мертвих для тебе, а 
саме всіх головних на землі; 
воно підняло з їхніх тронів 
усіх царів народів.

10 Усі вони говоритимуть 
і скажуть тобі: І ти ослабів, 
як і ми? Став подібний до  
нас?

11 Твою пишність скинуто 
в могилу; звука твоїх арф не 
чути; червою вистелено під 

тобою, і червʼяки покрива-
ють тебе.

12 а Як упав ти з небес, о 
б Люцифере, сину ранку! Ти, 
який виснажував народи, сам 
зрубаний до землі!

13 Бо ти сказав у серці 
своїм: а Я зійду на небеса, під-
несу мій престол над зірками 
Бога; я також сидітиму на 
горі зібрань, на кінцях б пів-
ночі;

14 Я підіймуся над висотами 
хмар; я буду як Всевишній.

15 Але будеш ти скинутий 
до пекла, до глибин а прірви.

16 Вони, хто бачить тебе, 
дивитимуться а пильно на 
тебе, і приглядатимуться до 
тебе, і скажуть: Чи це той чо-
ловік, який примусив землю 
тремтіти, який хитав цар-
ства?

17 І обернув світ на пус-
тиню, і зруйнував там міста, і 
вʼязнів своїх не відпускав?

18 Усі царі народів, так, усі 
вони, лежать у славі, кожний 
з них—у а своєму власному 
домі.

19 Але ти викинутий із 
своєї могили, як а мерзотна 
віта, і залишки тих, кого 
вбито, проколото мечем, хто 
сходить до б каменів прірви; 

 4 а пп Вавилон.
 7 а Ісая 55:12.
 8 а гебр кипарис.
  б тобто у смерті.
  в гебр дроворуб не 

пішов проти нас.
 9 а пп Пекло.
  б тобто безтілесних 

духів.
 12 а УЗ 76:26.
  б гебр ранкова зоря, 

син світанку. 

Правителя злочести-
вого світу (Вавилону) 
названо тут Люци-
фером, правителем 
усієї злочестивості. 
пп Диявол;  
Люцифер.

 13 а Мойс. 4:1–4.
  б тобто місце, де 

живуть боги, 
згідно з віруванням 
вавилонян.  

Пс. 48:3.
 15 а 1 Неф. 14:3.
 16 а гебр дивляться 

скоса на тебе і 
розмірковують 
про тебе.

 18 а тобто його родинна 
гробниця.

 19 а тобто віта від-
торгнута, підрі-
зана й відкинута.

  б тобто до самого дна.
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як труп, потоптаний під но-
гами.

20 Ти не приєднаєшся до 
них у похованні, тому що ти 
зруйнував свою землю і по-
вбивав свій народ; а сімʼя 
б злочинців ніколи не буде 
славетним.

21 Готуйте кровопролиття 
його дітям за а беззаконня їх-
ніх батьків, щоб вони не 
піднялися, і не заволоділи 
землею, і не наповнили лице 
світу містами.

22 Бо Я повстану проти них, 
каже Господь Саваот, і від-
січу від Вавилона а імʼя, і за-
лишки, і сина, і б небожа, 
каже Господь.

23 Я також зроблю його а во-
лодінням бугая і ставками з 
водою; і Я позамітаю його 
мітлою руйнування, каже 
Гос подь Саваот.

24 Господь Саваот поклявся, 
кажучи: Справді, як Я мис-
лив Собі, так і станеться; і 
як Я призначав, так і встано-
виться—

25 Що Я приведу а Асирійця 
на Мою землю, і на б Моїх го-
рах розтопчу його під но-
гами; тоді його в ярмо спаде з 
них, а його тягар спаде з їх-
ніх рамен.

26 а Це є призначення, яке 

призначається всій землі; і 
це рука, яка простерта над 
усіма народами.

27 Бо Господь Саваот при-
значив, і хто скасує? І Його 
рука простерта, і хто її від-
верне?

28 Того а року, коли цар 
б Ахаз помер, був цей тягар.

29 Не втішайся ти, вся 
земле филистимська, тому 
що жезл його, який карав 
тебе, зламаний; бо із зміїного 
кореня вийде гадюка, і пло-
дом його буде огнистий ле-
тючий змій.

30 І першонароджені бідних 
нагодуються, а нужденні ле-
жатимуть у безпеці; і Я твій 
корінь голодом виморю, а він 
убʼє твої залишки.

31 Вий, о брамо; кричи, 
о місто; ти, вся земле фили-
стимська, розпорошишся; бо 
прийде з півночі дим, і ніхто 
не піде нарізно в його при-
значені часи.

32 Що ж тоді відповідати-
муть посланцям народів? 
Що Господь заснував а Сіон, і 
б бідні з народу Його в поклада-
тимуться на це.

РОЗДІЛ 25
Нефій радіє простоті—Пророц

 20 а Пс. 21:11–12; 37:28.
  б пп Злочестиві, 

Злочестивість.
 21 а Вих. 20:5.
 22 а Пр. 10:7.
  б Йов 18:19.
 23 а Ісая 34:11–15.
 25 а Йдеться про напад 

Асирії та її поразку в 
Юдеї у 701 р. до р.х. 
(вірші 24–27).  

2 Цар. 19:32–37;  
Ісая 37:33–38.

  б тобто гори Юдеї 
та Ізраїля.

  в Ісая 10:27.
 26 а тобто з часом саме 

так буде повалено 
всі народи світу.

 28 а тобто прибл. у 
720 р. до р.х. цей 
тягар або послання 

про засудження 
було пророковано 
про филистимлян, 
у той час як Юдея 
буде в безпеці.

  б 2 Цар. 16:20.
 32 а пп Сіон.
  б Соф. 3:12.
  в або шукати 

притулку.
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тва Ісаї стануть зрозумілими 
в останні дні—Юдеї повер
нуться з Вавилона, розіпнуть 
Месію і будуть розсіяні і пока
рані—Вони будуть відновлені, 
коли повірять у Месію—Він 
прийде вперше через шістсот 
років після того, як Легій пі
шов з Єрусалима—Нефійці до
тримуються закону Мойсея і 
вірять у Христа, Який є Свя
тим Ізраїля. Близько 559–
545 рр. до р.х.

Тепер я, Нефій, скажу дещо 
про ті слова, які я написав, 
які були сказані устами Ісаї. 
Бо знайте, Ісая сказав багато 
чого, що а важко багатьом 
з моїх людей зрозуміти; бо 
вони не знають, у який спо-
сіб пророкували серед Юдеїв.

2 Тому що я, Нефій, не нав-
чав їх багато чому про звичаї 
Юдеїв; бо їхні а діяння були 
діяннями темряви, а їхні 
вчинки—вчинками мерзоти.

3 Отже, я пишу для мого на-
роду, для всіх тих, хто отри-
має потім те, що я написав, 
аби вони могли знати вироки 
Бога, що вони сходять на всі 
народи, згідно зі словом, яке 
Він промовив.

4  Отже, прислухайтесь, 
о люди мої, які з дому Ізра-
їля, і прихиліть вухо до моїх 
слів; бо хоч слова Ісаї не про-
сті для вас, проте вони прості 
для всіх тих, хто сповнений 

а духом б пророцтва. Але я даю 
вам пророцтво, згідно з ду-
хом, який є в мені; отже, я 
буду пророкувати з в просто-
тою, яка була зі мною з того 
часу, як я вийшов з Єруса-
лима з моїм батьком; бо ось, 
моя душа втішається прос-
тотою для моїх людей, щоб 
вони могли пізнавати.

5 Так, і моя душа втішається 
словами а Ісаї, бо я вийшов з 
Єрусалима, і мої очі бачили 
діла б Юдеїв, і я знаю, що 
Юдеї розуміють слова про-
років, і нема такого іншого 
народу, який розуміє те, що 
було сказано до Юдеїв так, як 
вони, якщо тільки їх не нав-
чено у спосіб Юдеїв.

6 Але бачите, я, Нефій, не 
навчав своїх дітей у спо-
сіб Юдеїв; але ось, я сам жив 
у Єрусалимі, отже я знаю 
про навколишні краї; і я по-
яснював моїм дітям про по-
карання Бога, які а сталися 
серед Юдеїв, моїм дітям про 
все те, що Ісая говорив, і я не 
пишу того.

7 Але ось, я продовжую своє 
власне пророцтво, згідно зі 
своєю а простотою; в якій, я 
знаю, жодна людина не зможе 
помилитися; проте у дні, коли 
пророцтва Ісаї виповняться, 
люди будуть знати напевно, в 
ті часи, коли вони здійсняться.

8 Отже, вони а цінні для ді-
тей людських, а до тих, хто 

25 1 а 2 Неф. 25:5–6.
 2 а 2 Цар. 17:13–20.
 4 а пп Святий Дух.
  б пп Пророцтво, 

Пророкувати.
  в 2 Неф. 31:3; 33:5–6;  

Кн. Як. 4:13.
 5 а 1 Неф. 19:23;  

3 Неф. 23:1.
  б пп Юдеї.
 6 а 2 Неф. 6:8;  

Гел. 8:20–21.

 7 а 2 Неф. 32:7;  
Ал. 13:23.

 8 а пп Писання—
Цінність Писань.
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припускає, що ні, до тих я 
звернуся окремо, і обмежую 
мої слова до моїх б власних 
людей; бо я знаю, що вони 
будуть великої цінності для 
них в в останні дні; бо в ті дні 
вони зрозуміють їх; отже, для 
їхнього блага я написав їх.

9 І як одне покоління було 
а знищено серед Юдеїв через 
беззаконня, так само їх було 
знищувано від покоління до 
покоління за їхні беззаконня; 
і ніколи нікого з них не було 
знищено, окрім як це було 
б провіщено їм пророками 
 Господа.

10 Отже, їм було сказано про 
знищення, яке має прийти на 
них, одразу після того, як мій 
батько залишив Єрусалим; 
проте вони закамʼяніли своїми 
серцями; і згідно з моїм про-
роцтвом вони були а знищені, 
за винятком тих, кого б взяли у 
полон до Вавилона.

11 А тепер я кажу це через 
той дух, який є в мені. І не ди-
влячись на те, що їх було по-
неволено, вони повернуться 
знову, і володітимуть землею 
Єрусалима; отже, вони будуть 
знову а відновлені на землі їх-
нього успадкування.

12 Але, знайте, у них будуть 
війни, і чутки про війни; і 

коли прийде день, що а Єди-
нонароджений від Батька, 
так, саме Батько небес і землі, 
явить Себе їм у плоті, знайте, 
вони зречуться Його через 
свої беззаконня, і закамʼяні-
лість їхніх сердець, і твер-
дість їхніх ший.

13 Знайте, вони а розіпнуть 
Його; і після того, як Він ле-
жатиме у б гробниці протягом 
в трьох днів, Він г встане з мер-
твих, зі зціленням на крилах 
Своїх; і всі ті, хто повірить в 
імʼя Його, будуть спасенні в 
царстві Бога. Отже, моя душа 
втішається пророцтвом про 
Нього, бо я д бачив Його день, 
і моє серце звеличує Його 
святе імʼя.

14 І знайте, станеться, що 
після того як а Месія встане з 
мертвих і явить Себе Своєму 
народові, всім тим, хто по-
вірить у Його імʼя, знайте, 
Єрусалим буде б зруйнова-
ний знову; бо горе тим, хто 
бореться проти Бога і людей 
Його церкви.

15 Отже, а Юдеї будуть б роз-
сіяні серед усіх народів; так, і 
також в Вавилон буде зруйно-
вано; тож Юдеї будуть розсі-
яні іншими народами.

16 І після того як вони бу-
дуть розсіяні, і Господь Бог 

 8 б Ен. 1:13–16;  
Морм. 5:12–15;  
УЗ 3:16–20.

  в пп Останні дні.
 9 а Єр. 39:4–10;  

Мт. 23:37–38.
  б Ам. 3:7;  

1 Неф. 1:13.
 10 а 1 Неф. 7:13;  

2 Неф. 6:8;  
Ом. 1:15;  

Гел. 8:20–21.
  б 2 Цар. 24:14;  

Єр. 52:3–16.
 11 а Ездра 1:1–4;  

Єр. 24:5–7.
 12 а пп Єдинона-

роджений.
 13 а Лк. 23:33.
  б Іван 19:41–42;  

1 Неф. 19:10.
  в Лк. 24:6–7;  

Мос. 3:10.
  г пп Воскресіння.
  д 1 Неф. 11:13–34.
 14 а пп Месія.
  б Лк. 21:24;  

ДС—Мт. 1:1–18.
 15 а пп Юдеї.
  б Неем. 1:8–9;  

2 Неф. 10:6.
  в пп Вавилон.
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бичуватиме їх іншими наро-
дами протягом багатьох поко-
лінь, так, саме від покоління 
до покоління, доти, поки їх не 
переконають а повірити в Хри-
ста, Сина Бога, і в Спокуту, 
що є нескінченною для всього 
людства—і коли прийде той 
день, коли вони повірять в 
Христа, і поклонятимуться 
Батькові в Його імʼя, з невин-
ними серцями і чистими ру-
ками, і не чекатимуть більше 
другого Месію, тоді, в той час, 
прийде день, коли буде необ-
хідність у тому, щоб вони по-
вірили в це.

17 І Господь знову простягне 
руку Свою вдруге, щоб а відно-
вити Свій народ з їхнього за-
губленого і занепалого стану. 
Отже, Він продовжуватиме 
творити б предивну роботу і 
чудо серед дітей людських.

18 Отже, Він відкриє Свої 
а слова для них, слова, які 
будуть б судити їх в остан-
ній день, бо вони будуть їм 
дані для того, щоб в переко-
нати їх в істинному Месії, 
Якого вони зреклися; і щоб 
переконати їх в тому, що їм 
не треба більше чекати, аби 
прийшов Месія, бо ніхто не 
має більше приходити, якщо 
тільки не г лжемесія, який 

буде обманювати людей; бо є 
тільки один Месія, про Якого 
говорили пророки, і це є Той 
Месія, Якого зречуться Юдеї.

19 Бо за словами пророків 
а Месія прийде через б шістсот 
років від того часу, коли мій 
батько пішов з Єрусалима; і 
згідно зі словами пророків, а 
також зі словом в ангела Бо-
жого, Його імʼя буде Ісус 
Христос, Син Бога.

20 А тепер, мої брати, я 
ясно сказав, що ви не можете 
помилятися. І як Господь жи-
вий, Той, що а вивів Ізраїль з 
землі Єгипту, і дав Мойсеєві 
силу, щоб він міг б зцілювати 
народи після того як вони 
були покусані отруйними 
зміями, якби вони кинули 
оком на в змія, якого він по-
ставив перед ними, а також 
дав йому силу, щоб він вда-
рив по г скелі і щоб вода поте-
кла з неї; так, бачите, я кажу 
вам, що як ці речі істинні, і 
як Господь Бог живий, немає 
іншого д імені, даного під не-
бесами, як тільки Цього Ісуса 
Христа, про Якого я гово-
рив, що ним би людина могла 
спас тися.

21 Отже, з цієї причини по-
обіцяв Господь Бог мені, що 
те, що я а пишу, буде утри-

 16 а 2 Неф. 10:6–9; 30:7;  
Морм. 5:14.

 17 а 2 Неф. 21:11–12; 29:1.  
пп Відновлення 
євангелії.

  б Ісая 29:14;  
2 Неф. 27:26;  
3 Неф. 28:31–33.

 18 а 2 Неф. 29:11–12; 
33:11, 14–15.

  б пп Суд, останній.

  в 2 Неф. 26:12–13.
  г пп Антихрист.
 19 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

  б 1 Неф. 10:4;  
3 Неф. 1:1, 13.

  в 2 Неф. 10:3.
 20 а Вих. 3:7–10;  

1 Неф. 17:24, 31; 19:10.

  б Іван 3:14;  
1 Неф. 17:41.

  в Чис. 21:8–9; Ал. 33:19;  
Гел. 8:14–15.

  г Вих. 17:6; Чис. 20:11;  
1 Неф. 17:29; 20:21.

  д Ос. 13:4; Дії 4:10–12;  
Мос. 5:8;  
Мойс. 6:52.  
пп Спаситель.

 21 а 2 Неф. 27:6–14.
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мано і збережено, і переда-
ватиметься моєму сімені, від 
покоління до покоління, щоб 
обіцяння Йосипові могло 
бути виконаним, щоб його сі-
мʼя ніколи не б загинуло, доки 
земля стоятиме.

22 Отже, воно буде перехо-
дити від покоління до поко-
ління доки земля стоятиме; і 
воно буде розходитися згідно 
з волею і бажанням Бога; і на-
роди, які володітимуть ним, 
а судитимуться за ним згідно 
зі словами, які написані.

23 Бо ми старанно працю-
ємо, щоб записати, аби а пере-
конати наших дітей, а також 
наших братів повірити в Хри-
ста, і примиритися з Богом; 
бо ми знаємо, що це б бла-
годаттю ми спасенні після 
всього, що ми можемо в зро-
бити.

24 І незважаючи на те, що 
ми віримо в Христа, ми а до-
тримуємося закону Мойсея, і 
чекаємо на Христа з непохит-
ністю, доки закон не випов-
ниться.

25 Бо для цього а закон був 
даний; отже, закон став б мер-
твим для нас, і ми оживаємо 
у Христі через нашу віру; і 
все ж таки ми дотримуємося 
закону, бо є заповіді.

26 І ми а говоримо про Хри-
ста, ми втішаємося у Христі, 

ми проповідуємо Христа, ми 
б пророкуємо про Христа, і 
ми записуємо наші пророц-
тва, щоб наші в діти могли 
знати, до якого джерела їм 
звертатися за г прощенням їх-
ніх гріхів.

27 Отже, ми кажемо про 
закон, щоб наші діти могли 
знати мертвість закону; і 
вони, знаючи мертвість за-
кону, могли чекати на те 
життя, яке у Христі, і знати, 
для якої цілі закон був даний. 
І після того як закон випов-
ниться у Христі, щоб їм не 
треба було камʼяніти своїми 
серцями проти Нього, коли 
закон слід буде відмінити.

28 А тепер послухайте, 
люди мої, ви—а твердошиї 
люди; отже, я сказав вам про-
сто, щоб ви не змогли непра-
вильно зрозуміти. А слова, 
які я сказав, будуть вста-
новлені як б свідчення проти 
вас; бо їх достатньо, щоб 
в навчити будь-яку людину 
правильного шляху; бо пра-
вильний шлях—це вірити в 
Христа і не відрікатися від 
Нього; бо відрікаючися від 
Нього, ви також відрікаєтеся 
від пророків і закону.

29 А тепер послухайте, я 
кажу вам, що правильний 
шлях—це вірити в Христа і 
не відрікатися від Нього; і 

 21 б Ам. 5:15; 2 Неф. 3:16;  
Ал. 46:24–27.

 22 а 2 Неф. 29:11; 33:10–15;  
3 Неф. 27:23–27.

 23 а пп Дитя, Діти.
  б Рим. 3:23–24;  

2 Неф. 2:4–10;  
Мос. 13:32;  

Ал. 42:12–16;  
УЗ 138:4.  
пп Благодать.

  в Як. 2:14–26.  
пп Діла.

 24 а Кн. Як. 4:4–5.
 25 а пп Закон Мойсеїв.
  б Рим. 7:4–6.

 26 а Кн. Як. 4:12;  
Яр. 1:11; Мос. 3:13.

  б Лк. 10:23–24.
  в пп Дитя, Діти.
  г пп Відпущення гріхів.
 28 а Мос. 3:14.
  б пп Свідок, Свідчення.
  в 2 Неф. 33:10.
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Христос то є Святий Ізраїля; 
отже, ви повинні схилитися 
перед Ним і поклонятися 
Йому з усією своєю а могутні-
стю, розумом і силою, і всією 
вашою душею; і якщо ви зро-
бите це, ви нізащо не будете 
знехтувані.

30 І настільки, наскільки це 
буде необхідно, ви повинні 
дотримуватися відправ і а об-
рядів Бога, доки закон не 
буде виконаний, який був да-
ний Мойсеєві.

РОЗДІЛ 26
Христос буде проповідувати 
Нефійцям—Нефій передбачає 
знищення свого народу—Вони го
воритимуть з праху—Іновірці 
створюватимуть неістинні 
церкви і таємні змови—Гос
подь забороняє людям займа
тися орудуванням священиків. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
І після того як Христос 
а встане з мертвих, Він б явить 
Себе вам, мої діти, і мої улю-
блені брати; і слова, які Він 
скаже вам, будуть в законом, 
що його ви будете викону-
вати.

2 Бо знайте, я кажу вам, 
я бачив, що багато поко-
лінь пройде, і будуть великі 
війни і суперечки між моїми 
людьми.

3 А після того як прийде 

Месія, будуть а ознаки, дані 
моїм людям, про Його б на-
родження, а також про Його 
смерть і воскресіння; і вели-
ким і жахливим буде той день 
для злочестивих, бо вони за-
гинуть; а загинуть вони через 
те, що знехтували пророків, і 
святих, і каменували їх, і вби-
вали їх; отже, волання в крові 
святих підніметься до Бога від 
землі проти них.

4 Отже, всіх тих, хто гор-
довитий, і чинить зло, день, 
що прийде, а спалить їх, каже 
Гос подь Саваот, бо вони бу-
дуть, як стерня.

5 І тих, хто вбиває пророків 
і святих, глибини землі а по-
глинуть їх, каже Господь Са-
ваот; і б гори покриють їх, і 
вихори віднесуть їх геть, і бу-
дівлі впадуть на них і розі-
бʼють їх на шматки, і зітруть 
їх у порох.

6 І вони будуть покарані 
громами, і блискавицями, 
і землетрусами, і всіма ви-
дами руйнувань, бо вогонь 
гніву Господа буде запале-
ний проти них, і вони будуть, 
як стерня, і день, що прийде, 
поглине їх, каже Господь Са-
ваот.

7 О боле і муко моєї душі 
через втрату вбитих з мого 
народу! Бо я, Нефій, ба-
чив це, і це ледь не погли-
нає мене перед присутністю 

 29 а Повтор. 6:5;  
Мр. 12:29–31.

 30 а пп Обряди.
26 1 а 3 Неф. 11:1–12.
  б 1 Неф. 11:7; 12:6.
  в 3 Неф. 15:2–10.
 3 а 1 Неф. 12:4–6. 

   пп Ознака.
  б пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

  в Бут. 4:10;  
2 Неф. 28:10;  

Морм. 8:27.
 4 а 3 Неф. 8:14–24; 9:3, 9.
 5 а 1 Неф. 19:11;  

3 Неф. 10:14.
  б 3 Неф. 8:10; 9:5–8.
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Господа; але я мушу волати 
до мого Бога: Твої путі а спра-
ведливі.

8 Але ось, праведні, які при-
слухаються до слів пророків, і 
не знищать їх, але будуть че-
кати на Христа з впевненістю 
в ознаки, які дані, незважа-
ючи на всі а утиски—знайте, 
це ті, які б не загинуть.

9 Але Син Праведності а зʼя-
виться перед ними; і Він 
б зцілить їх, і вони матимуть 
в спокій з Ним, доки г три по-
коління не пройдуть, і багато 
хто з д четвертого покоління 
пройде в праведності.

10 А коли це пройде, 
швидке а знищення зійде на 
мій народ; бо, незважаючи 
на муки моєї душі, я бачив 
це; отже, я знаю, що так ста-
неться; і вони продадуть себе 
нізащо; тому що як нагороду 
за свою гордовитість і свою 
нерозумність вони пожина-
тимуть знищення; через те, 
що вони упокорилися ди-
яволу й обрали діяння тем-
ряви, а не світла, тому вони 
мусять піти в б пекло.

11 Бо не буде Дух Господа 
а перемагатися в людині на-
віки. А коли Дух припинить 
перемагатися в людині, тоді 
прийде швидке знищення, і 
це засмучує мою душу.

12 І як я говорив про а пере-
конування б Юдеїв, що Ісус є 
в саме Христос, має бути не-
обхідність у тому, щоб Іно-
вірці також були переконані, 
що Ісус є Христос, Вічний 
Бог;

13 І що Він явить Себе всім 
тим, хто вірить у Нього, си-
лою а Святого Духа; так, кож-
ному народу, коліну, язику і 
всім людям, творячи могутні 
чудеса, ознаки і дива серед 
дітей людських згідно з вірою 
їхньою.

14 Але знайте, я пророкую 
вам про а останні дні; про дні, 
коли Господь Бог б явить це ді-
тям людським.

15 Після того як моє сімʼя і 
сімʼя моїх братів виродяться 
у зневірі, і будуть пока-
рані Іновірцями; так, після 
того як Господь Бог поста-
вить табори проти них нав-
коло, і зробить облогу проти 
них горою, і поставить фор-
теці проти них; і після того 
як вони будуть принижені 
до праху, і навіть зовсім їх не 
буде, все ж слова праведних 
будуть записані, і молитви 
вірних будуть почуті, і всі ті, 
хто виродився у зневірі, не 
будуть забуті.

16 Бо ті, хто будуть зни-
щені, а говоритимуть до них 

 7 а пп Справедливість.
 8 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
  б 3 Неф. 10:12–13.
 9 а 3 Неф. 11:8–15.
  б 3 Неф. 17:7–9.
  в 4 Неф. 1:1–4.
  г 1 Неф. 12:11–12;  

3 Неф. 27:30–32.

  д Ал. 45:10–12;  
Гел. 13:9–10.

 10 а Ал. 45:9–14;  
Морм. 8:1–9.

  б пп Пекло.
 11 а Етер 2:15.
 12 а 2 Неф. 25:18.
  б 2 Неф. 30:7;  

Морм. 5:14.  

пп Юдеї.
  в Морм. 3:21.
 13 а пп Святий Дух.
 14 а пп Останні дні.
  б пп Відновлення 

євангелії.
 16 а Ісая 29:4; Морон. 10:27;  

Мойс. 7:62.  
пп Книга Мормона.
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із землі, і їхня мова буде ти-
хою з праху, і їхній голос 
буде як у того, хто має обе-
ріжного духа; бо Господь Бог 
дасть йому силу, щоб він міг 
прошепотіти про них, саме з 
землі; і його мова буде шепо-
тіти з праху.

17 Бо так каже Господь Бог: 
Вони а писатимуть те, що 
буде зроблено серед них, і це 
буде записано і запечатано в 
книзі, а ті, хто виродився в 
зневірі, не матимуть цього, 
бо вони б хочуть зруйнувати 
справи Бога.

18 Отже, оскільки ті, які мали 
бути знищені, були знищені 
швидко; і безліч їхніх жахли-
вих будуть як а полова, яка від-
сіюється,—так, саме так каже 
Господь Бог: Це станеться за 
одну мить, зненацька—

19 І станеться, що ті, хто ви-
родився в зневірі, будуть а по-
карані рукою Іновірців.

20 А Іновірці заносяться 
а гордовито в своїх очах, і 
б спіткнулися через велич 
свого каменя в спотикання 
так, що побудували багато 
г церков; проте вони звели на-
нівець силу і дива Бога, і про-
повідували собі свою власну 
мудрість і свої власні д вчення, 
щоб мати користь і е стерти 
лице бідних.

21 І багато церков засно-

вано, які викликають а заз-
дрість, і суперечки, і злобу.

22 І є також а таємні змови, 
так само як і в часи давнини, 
за зговорами диявола, бо 
він засновник усього цього; 
так, засновник убивства і ді-
янь темряви; так, і він веде їх 
за шию на льняній мотузці, 
доки не звʼяже їх своїми міц-
ними мотузками навічно.

23 Бо послухайте, мої улю-
блені брати, я кажу вам, що 
Господь Бог не діє в темряві.

24 Він не робить нічого, 
крім того, що на благо сві-
тові; бо Він так а любить світ, 
що навіть віддав Своє власне 
життя, щоб привернути б всіх 
людей до Себе. Отже, Він ні-
кому не заповідав, що вони 
не зможуть скуштувати від 
Його спасіння.

25 Слухайте, хіба Він кри-
чав кому-небудь, кажучи: 
Відійди від Мене? Ось, я 
кажу вам: Ні; але Він каже: 
а Прийдіть до Мене всі ви, 
кінці землі, б купуйте молока 
і меду без грошей і без ціни.

26 Слухайте, хіба Він нака-
зував кому-небудь, щоб вони 
пішли з синагог, або з домів 
молитви? Ось я кажу вам: Ні.

27 Хіба Він заповідав ко-
му-небудь, що їм не слід ску-
штувати від Його а спасіння? 
Слухайте, я кажу вам: Ні; але 

 17 а 2 Неф. 29:12.
  б Ен. 1:14.
 18 а Морм. 5:16–18.
 19 а 3 Неф. 16:8–

9; 20:27–28.
 20 а пп Гординя.
  б 1 Неф. 13:29, 34.  

пп Відступництво.

  в Єз. 14:4.
  г 1 Неф. 14:10; 22:23;  

Морм. 8:28.
  д 2 Неф. 9:28;  

Морм. 9:7–8.
  е Ісая 3:15;  

2 Неф. 13:15.
 21 а пп Заздрити, 

Заздрість.
 22 а пп Таємні змови.
 24 а Іван 3:16.
  б 3 Неф. 27:14–15.
 25 а Ал. 5:33–35;  

3 Неф. 9:13–14.
  б Ісая 55:1–2.
 27 а пп Спасіння.
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Він б дав його вільно всім лю-
дям; і Він заповідав Своєму 
народові, що їм слід переко-
нати всіх людей в покаятися.

28 Слухайте, хіба Господь 
заповідав кому-небудь, що їм 
не слід скуштувати від Його 
доброти? Ось я кажу вам: Ні; 
але а всі люди мають привілеї, 
як один, так і другий, і ні-
кому не заборонено.

29 Він заповідав, щоб не 
було а орудування священи-
ків; бо знайте, орудування 
священиків є тоді, коли люди 
проповідують і ставлять себе 
за світло для світу, щоб вони 
могли мати користь і б хвалу 
від світу; але вони не праг-
нуть благополуччя Сіону.

30 Знайте, Господь заборо-
нив це; отже, Господь Бог дав 
заповідь, що всім людям слід 
мати а милосердя, і це мило-
сердя є б любов. І якщо вони 
не мають милосердя, то вони 
ніщо. Отже, якби вони мали 
милосердя, вони б не поли-
шили трудівника у Сіоні ги-
нути.

31 Але трудівник у а Сіоні 
буде працювати для Сіону; 
бо якщо він працюватиме за-
ради б грошей, він загине.

32 І знову, Господь Бог а за-
повідав, щоб люди не вби-
вали; щоб вони не казали 
неправди; щоб вони не 
крали; щоб вони не при-

кликали імені Господа Бога 
свого б даремно; щоб вони не 
заздрили; щоб вони не мали 
злоби; щоб вони не спереча-
лися між собою; щоб не чи-
нили розпусти; і щоб не 
чинили нічого з цього; бо хто 
чинитиме це, загине.

33 Бо жодне з цих безза-
конь не йде від Господа; бо 
Він робить те, що добре се-
ред дітей людських; і Він не 
робить нічого такого, що б 
не було ясним для дітей люд-
ських; і Він запрошує їх усіх 
прийти до Нього і скушту-
вати від Його доброти; і Він 
ні від кого не а відмовляється, 
хто приходить до Нього, від 
чорного і білого, звʼязаного і 
вільного, чоловічої статі і жі-
ночої; і Він памʼятає б язич-
ника; і в всі є однаковими для 
Бога, що Юдей, і що Інові-
рець.

РОЗДІЛ 27
Темрява і відступництво по
криють землю в останні дні 
—Зʼявиться Книга Мормона—
Три очевидці будуть свідчити 
про цю книгу—Освічена людина 
скаже, що не може прочитати 
запечатану книгу—Господь 
творитиме чудову роботу і 
диво—Порівняйте: Ісая 29. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Але ось, в а останні дні, або 

 27 б Еф. 2:8; 2 Неф. 25:23.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
 28 а Рим. 2:11;  

1 Неф. 17:33–35.
 29 а пп Орудування 

священиків.

  б УЗ 121:34–37.
 30 а Морон. 7:47–48.  

пп Милосердя.
  б пп Любов.
 31 а пп Сіон.
  б Кн. Як. 2:17–19;  

УЗ 11:7; 38:39.

 32 а пп Заповіді Божі.
  б пп Богохульство.
 33 а Дії 10:9–35, 44–45.
  б Ал. 26:37.
  в Рим. 2:11;  

1 Неф. 17:35.
27 1 а пп Останні дні.
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в дні Іновірців,—так, тож усі 
народи Іновірців, а також 
Юдеїв, і ті, хто прийде в цей 
край, і ті, хто буде в інших 
краях, так, саме у всіх краях 
землі, знайте, вони спʼяніють 
від беззаконня і всіляких мер-
зот—

2 І коли прийде той день, 
їх буде покарано Господом 
Саваотом громом і земле-
трусом, і великим галасом, 
і штормом, і бурею, і а полу-
мʼям поглинаючого вогню.

3 І всі а народи, які б бо-
рються проти Сіону, і які зав-
дають йому горя, будуть як 
сон нічного видіння; так, це 
буде з ними, саме як з голод-
ним чоловіком, який спить 
і бачить, що він їсть, але він 
пробуджується, і його душа 
порожня; або як з тим, хто 
спрагне і спить, і бачить, що 
він пʼє, але він пробуджу-
ється і ось змучений він, і 
його душа спрагнена; так, 
саме так буде і з безліччю 
усіх народів, які борються 
проти Гори Сіон.

4 Бо ось усі ви, хто чинить 
беззаконня, зупиніться і ди-
вуйтеся, бо ви будете волати і 
плакати; так, ви спʼянієте, але 
не від вина, захитаєтесь, але 
не від міцного напою.

5 Бо знайте, Господь пролив 
на вас дух глибокого сну. Ось 
бачите, ви закрили свої очі, 

і ви відреклися від пророків; 
і ваших правителів, і ваших 
провидців він сховав через 
ваше беззаконня.

6 І станеться, що Господь 
Бог відкриє для а вас слова 
б книги, а вони будуть сло-
вами тих, хто заснув.

7 І знайте, книга буде а за-
печатана; а в книзі будуть 
б одкровення від Бога, від по-
чатку світу до в кінця його.

8 Отже, через те, що а запе-
чатано, те, що запечатано, б не 
буде дано в день злочести-
вості і мерзот людей. Отже, 
книгу буде утримано від них.

9 Але книгу буде дано а чо-
ловікові, і він передасть слова 
книги, що є словами тих, хто 
спить у прахові, і він пере-
дасть ці слова б іншому;

10 Але слова, що запечатані, 
він не відкриє, а також не 
відкриє він книгу. Бо книга 
буде запечатана силою Бога, 
і одкровення, яке було запе-
чатане, буде утримуватися в 
книзі, доки у свій належний 
для Господа час вони не бу-
дуть дані; бо знайте, вони від-
кривають усе від заснування 
світу до його кінця.

11 І прийде день, коли слова 
книги, які були запечатані, 
будуть читатися на верхах 
будинків, і вони будуть чита-
тися силою Христа; і все буде 
а відкрито дітям людським, 

 2 а Ісая 24:6; 66:15–16;  
Кн. Як. 6:3;  
3 Неф. 25:1.

 3 а Ісая 29:7–8.
  б 1 Неф. 22:14.
 6 а Яр. 1:2;  

Морм. 5:12–13.

  б 2 Неф. 26:16–17; 29:12.  
пп Книга Мормона.

 7 а Ісая 29:11–12;  
Етер 3:25–27; 4:4–7.

  б Мос. 8:19.
  в Етер 13:1–12.
 8 а Етер 5:1.

  б 3 Неф. 26:9–12;  
Етер 4:5–6.

 9 а УЗ 17:5–6.
  б ДС—Іст. 1:64–65.
 11 а Лк. 12:3;  

Морм. 5:8;  
УЗ 121:26–31.
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що тільки було серед дітей 
людських, і що тільки буде 
аж до кінця землі.

12 Отже, в той день, коли 
книга буде відкрита для лю-
дини, про яку я говорив, 
книга буде схована від очей 
світу, щоб нічиї очі не ба-
чили її, тільки а троє б свідків 
побачать її силою Бога, крім 
того, кому ця книга буде від-
крита; і вони будуть свідчити 
про істинність книги і того, 
що в ній.

13 І ніхто більше не поба-
чить її, за винятком декіль-
кох згідно з волею Бога, щоб 
давати свідчення про Його 
слово дітям людським; бо 
Гос подь Бог сказав, що слова 
вірних мусять говорити так, 
нібито вони йдуть а від мер-
твих.

14 Отже, Господь Бог про-
довжить відкривати слова 
книги; і вустами стількох свід-
ків, скільки Він вважатиме за 
доцільне, Він установить Своє 
слово; і горе буде тому, хто 
а зрікається слова Бога!

15 Але дивись, станеться, 
що Господь Бог скаже тому, 
кому Він відкриє книгу: 
Візьми ці слова, які не запе-
чатані, і передай їх іншому, 
щоб він міг показати їх осві-
ченому, кажучи: а Прочитай 
це, я благаю тебе. А освіче-
ний скаже: Принесіть сюди 
книгу, і я прочитаю їх.

16 І тепер, для слави світу і 
щоб мати а користь, вони ска-
жуть це, а не для слави Бога.

17 А чоловік скаже: Я не 
можу принести книгу, бо 
вона запечатана.

18 Тоді освічений скаже: Я 
не можу прочитати її.

19 Отже станеться, що Гос-
подь Бог дасть знову книгу і 
слова її тому, хто неосвічений; 
і той чоловік, який є неосвіче-
ний, скаже: Я неосвічений.

20 Тоді Господь Бог скаже 
йому: Освічені не будуть чи-
тати їх, бо вони зреклися їх, 
а Я спроможний виконувати 
Свою власну роботу; отже, 
ти читатимеш слова, які Я 
дам тобі.

21 Не а торкайся того, що за-
печатано, бо Я дам усе це в 
Свій належний час; бо Я по-
кажу дітям людським, що Я 
спроможний виконувати 
Свою власну роботу.

22 Отже, коли ти прочи-
таєш слова, які Я запові-
дав тобі, і отримаєш а свідків, 
яких Я тобі обіцяв, тоді ти за-
печатаєш книгу знову, і схо-
ваєш її для Мене, щоб Я міг 
зберегти слова, які ти не про-
читав, доки Я не визнаю до-
цільним у Своїй мудрості 
відкрити все дітям людським.

23 Бо знайте, Я є Бог; і Я є 
Бог а чудес; і Я покажу світові, 
що Я Той б Самий учора, сьо-
годні і навіки; і не чиню Я 

 12 а 2 Неф. 11:3;  
Етер 5:2–4;  
УЗ 5:11, 15; 17:1.

  б Повтор. 19:15.
 13 а 2 Неф. 3:19–20;  

33:13–15;  

Морон. 10:27.
 14 а 2 Неф. 28:29–30;  

Етер 4:8.
 15 а Ісая 29:11–12;  

ДС—Іст. 1:65.
 16 а пп Орудування 

священиків.
 21 а Етер 5:1.
 22 а пп Свідки Книги 

Мормона.
 23 а пп Чудо.
  б Євр. 13:8.
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діянь серед дітей людських, 
крім в як за їхньою вірою.

24 І знову станеться, що Гос-
подь скаже тому, хто про-
читає слова, які будуть дані 
йому:

25 а Бо цей народ набли-
жається до Мене своїми 
вустами, і своїми губами б ша-
нує Мене, але віддалив свої 
серця від Мене, і своєму стра-
хові до Мене він навчається 
за в приписаннями людей—

26 Тож Я продовжуватиму 
виконувати а предивну роботу 
серед цього народу, так, б пре-
дивну роботу і чудо, тому що 
мудрість їхніх мудрих і осві-
чених загине, а розуміння їх-
ніх розумних буде сховано.

27 І а горе тим, хто прагне 
глибоко сховати свої наміри  
від Господа! І їхні діяння зна-
ходяться у темряві; і вони ка-
жуть: Хто бачить нас, і хто 
знає нас? І вони також ка-
жуть: Істинно, Твоє пере-
вертання всього догори 
дном буде розглядатися, як 
б гон чарна глина. Але ось Я 
покажу їм, каже Господь Са-
ваот, що Я знаю всі їхні ді-
яння. Бо хіба зроблене скаже 
про Того, Хто зробив його, 
що Він не робив його? Або 
хіба створене скаже про Того, 
Хто створив його, що Він не 
має розуміння?

28 Але ось, каже Господь 
Саваот: Я покажу дітям люд-
ським, що ще зовсім недовго 
і Ливан буде перетворено на 
плідне поле; а плідне поле 
вважатиметься за ліс.

29 а І в той день глухі почу-
ють слова книги, а очі слі-
пих бачитимуть крізь пітьму 
і крізь темряву.

30 І а покірні також примно-
жаться, і їхня б радість буде в 
Господеві, і бідні серед людей 
втішаться у Святому Ізраїля.

31 Бо певно, як те, що Гос-
подь живий, побачать вони, 
що а жахливий зведений на-
нівець, презирливий буде 
знищений, а всі, хто шукає 
беззаконня, відсічені;

32 І ті, хто робить людину 
а кривдником за єдине слово, 
і розставляє пастку для того, 
хто звинувачує у б брамі, і 
хто в усуває справедливого ні-
защо.

33 Отже, так каже Господь, 
Який викупив Авраама, про 
дім Якова: Яків тепер не буде 
соромитися, і не зблідне те-
пер обличчя його.

34 Але коли він а побачить 
своїх дітей, справу рук Моїх, 
посеред себе, вони будуть 
освячувати Моє імʼя, і освя-
чувати Святого Якового, і бо-
ятися Бога Ізраїля.

35 Ті, хто а помилявся у 
 23 в Євр. 11;  

Етер 12:7–22.
 25 а Ісая 29:13.
  б Мт. 15:8.
  в 2 Неф. 28:31.
 26 а 1 Неф. 22:8;  

2 Неф. 29:1–2.  
пп Відновлення 

євангелії.
  б Ісая 29:14;  

2 Неф. 25:17.
 27 а Ісая 29:15.
  б Єр. 18:6.
 29 а Ісая 29:18.
 30 а пп Лагідний, 

Лагідність.

  б УЗ 101:36.
 31 а Ісая 29:20.
 32 а Лк. 11:54.
  б Ам. 5:10.
  в 2 Неф. 28:16.
 34 а Ісая 29:23–24.
 35 а 2 Неф. 28:14;  

УЗ 33:4.
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духові, прийдуть до розу-
міння, а ті, хто ремствував, 
б пізнають вчення.

РОЗДІЛ 28
Багато лжецерков буде збудо
вано в останні дні—Вони навча
тимуть лжевченням, пустим 
і дурним—Відступництва буде 
багато через лжевчителів—Ди
явол шаленітиме в серцях лю
дей—Він навчатиме всіляким 
лжевченням. Близько 559–
545 рр. до р.х.
І тепер, слухайте, мої браття, 
я говорив з вами так, як Дух 
змусив мене; отже, я знаю, 
що це неминуче повинно ста-
тися.

2 І те, що буде виписано з 
а книги, буде великої б цін-
ності для дітей людських, 
а особливо для нашого сі-
мені, яке є залишком дому  
Ізраїля.

3 Бо станеться в той день, 
що а церкви, які збудовані, і 
не для Господа, одна скаже 
другій: Знай, я, я від Господа; 
а другі скажуть: я, я від Гос-
пода; і так будуть казати всі, 
хто побудував церкви, і не 
для Господа—

4 І вони будуть спереча-
тися між собою; і їхні свяще-
ники будуть сперечатися між 
собою, і вони навчатимуть 
своїм а наукам, і будуть запе-

речувати Святого Духа, Який 
дає людині висловлення.

5 І вони а заперечують б силу 
Бога, Святого Ізраїля; і вони 
кажуть людям: прислухай-
теся до нас, і почуйте ви 
наше повчання; тож знайте, 
що в немає Бога сьогодні, бо 
Господь і Викупитель зробив 
Свою справу, і Він передав 
Свою владу людям;

6 Ось, прислухайтеся ви до 
мого повчання; якщо вони 
скажуть, що є а чудо, сотво-
рене рукою Господа, не вірте 
цьому; бо в цей день Він уже 
не Бог чудес; Він зробив 
Свою справу.

7 Так, і буде багато таких, 
які скажуть: а Їжте, пийте і 
звеселяйтеся, бо завтра ми 
помремо; і з нами буде все га-
разд.

8 І буде також багато та-
ких, які скажуть: Їжте, пийте 
і звеселяйтеся; проте бій-
теся Бога—Він а виправдає, 
коли чинитиметься малень-
кий гріх; так, б бреши трохи, 
май перевагу над кимось че-
рез його слова, рий в яму су-
сідові; немає в цьому нічого 
поганого; і роби все це, бо 
завтра ми помремо; а якщо 
буде так, що ми винні, Бог 
побʼє нас кількома ударами 
бича, і врешті ми будемо спа-
сенними в царстві Бога.

9 Так, і буде багато, хто 

 35 б Дан. 12:4.
28 2 а пп Книга 

Мормона.
  б 1 Неф. 13:34–42; 

22:9;  
3 Неф. 21:6.

 3 а 1 Кор. 1:10–13; 

   1 Неф. 22:23;  
4 Неф. 1:25–29;  
Морм. 8:28, 32–38.

 4 а 2 Неф. 9:28.
 5 а 2 Неф. 26:20.
  б 2 Тим. 3:5.
  в Ал. 30:28.

 6 а Морм. 8:26; 9:15–26.
 7 а 1 Кор. 15:32;  

Ал. 30:17–18.
 8 а Морм. 8:31.
  б УЗ 10:25; Мойс. 4:4.  

пп Брехня.
  в Пр. 26:27; 1 Неф. 14:3.
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навчатиме у цей спосіб лжи-
вим, пустим і а дурним б учен-
ням, і будуть чванитися у 
своєму серці, і дуже праг-
нути приховати свої наміри 
від Господа; і їхні справи бу-
дуть у темряві.

10 І а кров святих волатиме з 
землі проти них.

11 Так, вони усі зійшли з 
а дороги; вони стали б продаж-
ними.

12 Через а гордовитість, і че-
рез лжевчителів, і лжевчення 
їхні церкви стали продаж-
ними, і їхні церкви піднес-
лися; через гордовитість вони 
роздуваються.

13 Вони а грабують б бідних 
задля розкішних святилищ; 
вони грабують бідних за-
для розкішного одягу; і вони 
утискують покірних і вбогих 
серцем, бо в своїй в гордови-
тості вони роздуваються.

14 Вони мають а тверді шиї і 
високо тримають голови; так, 
і через гордовитість, і злоче-
стивість, і мерзоти, і розпу-
сту вони всі б відійшли геть, 
крім декількох, які є покір-
ними послідовниками Хри-
ста; проте їх так ведуть, що 
в багатьох випадках вони грі-
шать, бо їх навчають наукам 
людей.

15 О а мудрі, і освічені, і 

багаті, що роздуваються в 
б гордовитості своїх сердець, 
і всі ті, хто проповідує лже-
вчення, і всі ті, хто чинить 
розпусту, і плутає праведну 
путь Господа, в горе, горе, 
горе їм, каже Господь Бог 
Всемогутній, бо вони будуть 
повергнуті в пекло!

16 Горе тим, хто а відкидає 
справедливих нізащо, і гнівно 
засуджує те, що добре, і каже, 
що це не має ніякої цінності! 
Бо прийде день, коли Господь 
Бог швидко покарає жителів 
землі; і того дня, коли вони 
б повністю дозріють у безза-
конні, вони загинуть.

17 Але ось, якщо жителі 
землі покаються у своїй зло-
честивості і мерзотах, вони 
не будуть знищені, каже Гос-
подь Саваот.

18 Але знайте, та велика і 
мерзотна церква, а блудниця 
всієї землі, повинна б впасти 
на землю, і великим має бути 
падіння її.

19 Бо царство диявола по-
винно а стрясатися, і ті, хто 
належить до нього, мусять 
бути побудженими до пока-
яння, інакше б диявол затисне 
їх у своїх одвічних в путах, і 
вони будуть збурені до зло-
сті, і загинуть;

20 Бо знайте, в той день він 

 9 а Єз. 13:3;  
Гел. 13:29.

  б Мт. 15:9.
 10 а Об. 6:9–11;  

2 Неф. 26:3;  
Морм. 8:27;  
Етер 8:22–24;  
УЗ 87:7.

 11 а Гел. 6:31.

  б Морм. 8:28–41;  
УЗ 33:4.

 12 а Пр. 28:25.
 13 а Єз. 34:8.
  б Гел. 4:12.
  в Ал. 5:53.
 14 а Пр. 21:4.
  б Ісая 53:6.
 15 а Пр. 3:5–7.

  б пп Гординя.
  в 3 Неф. 29:5.
 16 а Ісая 29:21.
  б Етер 2:9–10.
 18 а Об. 19:2.
  б 1 Неф. 14:3, 17.
 19 а 1 Неф. 22:23.
  б Ал. 34:35.
  в Ал. 12:11.



127 2 НЕФІЙ 28:21–32
а розгнівається у серцях ді-
тей людських, і збурить їх до 
злоби проти того, що є до-
брим.

21 А других він а умиротво-
рить, приспить їх до плот-
ської безпечності так, що 
вони скажуть: Усе гаразд у 
Сіоні; так, Сіон процвітає, 
усе гаразд—і таким чином 
б диявол ошукує їхні душі, і 
веде їх старанно до пекла.

22 А ось других він манить, 
і каже їм, що немає а пекла; і 
він каже їм: Я ніякий не ди-
явол, бо такого не існує—і 
таке він шепоче їм на вухо, 
доки він не стисне їх своїми 
жахливими б ланцюгами, з 
яких немає визволення.

23  Так, вони стиснуті 
смертю і пеклом; і смерть, і 
пекло, і диявол, і все, що було 
схоплене ними, мусить стати 
перед престолом Бога, і бути 
а судженим відповідно до 
своїх вчинків, звідти вони му-
сять піти в місце, уготоване 
для них, а саме, до б озера 
вогню і сірки, яке є нескін-
ченною мукою.

24 Отже, горе тому, кому 
безтурботно в Сіоні!

25 Горе тому, хто кричить: 
Усе гаразд!

26 Так, горе тому, хто а при-
слухається до повчань людей, 

і заперечує силу Бога і дар 
Святого Духа!

27 Так, горе тому, хто каже: 
Ми вже отримали, і більше 
нам не а треба!

28 І в цілому горе всім тим, 
хто тремтить, і а сердиться че-
рез істину Бога! Бо ось той, 
хто будує на б камені, от-
римує з радістю; а той, хто 
будує на піщаній основі, 
тремтить, що він впаде.

29 Горе тому, хто скаже: Ми 
отримали слово Бога, і нам 
не а треба б більше слова Бога, 
тому що в нас є досить!

30 Бо знайте, так каже Гос-
подь Бог: Я дам дітям люд-
ським рядок за рядком, 
а приписання за приписанням, 
тут трохи і там трохи; і благо-
словенні ті, хто прислухається 
до Моїх повчань, і прихилить 
вухо до Моєї поради, бо вони 
навчаться б мудрості; бо тому, 
хто в сприймає, Я дам г більше; 
а від тих, хто скаже: У нас є 
досить, від тих буде забрано 
навіть те, що в них є.

31 Проклятий той, хто по-
кладає а довіру свою на лю-
дину або робить плоть своєю 
силою, або прислухатиметься 
до повчань людей, окрім тих 
їхніх повчань, які будуть дані 
силою Святого Духа.

32 а Горе Іновірцям, каже 

 20 а УЗ 10:20–27.
 21 а Морм. 8:31.
  б 2 Неф. 9:39.
 22 а пп Пекло.
  б Ал. 36:18.
 23 а пп Ісус Христос—

Суддя;  
Суд, останній.

  б 2 Неф. 9:16, 19, 26.

 26 а 2 Неф. 9:29.
 27 а Ал. 12:10–11.
 28 а 2 Неф. 9:40; 33:5.  

пп Бунт.
  б Мт. 7:24–27.  

пп Скеля.
 29 а 2 Неф. 29:3–10.
  б 2 Неф. 27:14;  

Етер 4:8.

 30 а Ісая 28:9–13;  
УЗ 98:12.

  б пп Мудрість.
  в Лк. 8:18.
  г Ал. 12:10;  

УЗ 50:24.
 31 а УЗ 1:19–20.
 32 а 1 Неф. 14:6.
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Господь Бог Саваот! Бо на-
віть якщо Я простягатиму 
Свою руку до них день у 
день, вони заперечувати-
муть Мене; проте Я буду 
милосердним до них, каже 
Господь Бог, якщо вони по-
каються і прийдуть до Мене; 
бо Моя б рука простерта весь 
день, каже Господь Бог Са-
ваот.

РОЗДІЛ 29
Багато Іновірців заперечувати
муть Книгу Мормона—Вони 
говоритимуть: Нам не по
трібно нічого, крім Біблії—Гос
подь звертається до багатьох 
народів—Він судитиме світ 
за книгами, які буде написано. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
Але знайте, буде багато та-
ких—того дня, коли Я про-
довжу творити а предивну 
роботу серед них, щоб Я міг 
згадати Мої б завіти, які Я дав 
дітям людським, щоб Я міг 
знову простерти руку Свою 
в вдруге, аби врятувати Моїх 
людей, які з дому Ізраїля;

2 І також, щоб Я міг памʼя-
тати обіцяння, які Я дав тобі, 
Нефієві, а також твоєму бать-
кові, що Я буду памʼятати 
твоє сімʼя; і що а слова твого 
сімені вийдуть з Моїх вуст 
до твого сімені; і Мої слова 

б засвищуть до краю землі, як 
в стяг для Моїх людей, які з 
дому Ізраїля;

3 І через те що Мої слова за-
свищуть—багато Іновірців 
скажуть: а Біблія! Біблія! Ми 
вже маємо одну Біблію, і ні-
якої більше Біблії не може 
бути.

4 Але Господь Бог каже так: 
О нерозумні, вони матимуть 
Біблію, і вона перейде від 
а Юдеїв, Мого давнього завіт-
ного народу. І як вони подя-
кували Юдеям за б Біблію, яку 
вони одержали від них? Так, 
що Іновірці собі думають? 
Чи памʼятають вони тяжку 
працю, і зусилля, і муки 
Юдеїв, і їхню старанність за-
для Мене у принесенні спа-
сіння Іновірцям?

5 О ви, Іновірці, чи згадали 
ви Юдеїв, Мій давній завіт-
ний народ? Ні; але ви про-
кляли їх, і а зненавиділи їх, і 
не намагалися повернути їх. 
Але ось, Я поверну все це на 
ваші власні голови; бо Я, Гос-
подь, не забув Мій народ.

6 Ти, нерозумний, хто каже: 
а Біблія, ми маємо Біблію, і 
нам не потрібно ще Біблію. 
Хіба ви отримали б Біблію, 
якби не через Юдеїв?

7 Хіба ви не знаєте, що іс-
нує більше народів, ніж 
один? Хіба ви не знаєте, що 

 32 б Кн. Як. 5:47; 6:4.
29 1 а 2 Неф. 27:26.  

пп Відновлення 
євангелії.

  б пп Авраамів завіт.
  в 2 Неф. 6:14;  

21:11–12; 25:17.  
пп Ізраїль—

   Збирання Ізраїля.
 2 а 2 Неф. 3:18–21.
  б Ісая 5:26;  

2 Неф. 15:26;  
Морон. 10:28.

  в 1 Неф. 21:22.  
пп Прапор.

 3 а 1 Неф. 13:23–25.  

пп Біблія;  
Книга Мормона.

 4 а УЗ 3:16.  
пп Юдеї.

  б пп Юда—Жезл Юди.
 5 а 3 Неф. 29:8.
 6 а 1 Неф. 13:38.
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Я, Господь Бог ваш, а створив 
усіх людей, і що Я памʼятаю 
тих, хто на б островах моря; і 
що Я паную в небесах угорі і 
на землі внизу, і Я приношу 
Своє слово дітям людським, 
так, саме всім народам на 
землі?

8 Чого ж ви ремствуєте, 
через те, що ви отрима-
єте більше Мого слова? Хіба 
ви не знаєте, що свідчення 
а двох народів є б свідченням 
того, що Я є Бог, що Я памʼя-
таю один народ так само, як 
другий. Отже, Я звертаюся з 
тими самими словами до од-
ного народу, як і до другого. 
А коли два народи зустрі-
нуться, то й свідчення в двох 
народів зустрінуться також.

9 І Я роблю це, щоб Я міг 
довести багатьом, що Я Той 
а Самий учора, сьогодні і на-
віки; і що Я промовляю Мої 
слова згідно з Моєю власною 
волею. І через те що Я ска-
зав одне б слово, вам не треба 
думати, що Я не можу ска-
зати другого; тому що Моя 
праця ще не виконана; і не 
буде вона виконана ні до 
кінця людства, ні з того часу 
і назавжди.

10 Отже, тільки через те що 
у вас є Біблія, вам не треба 

думати, що вона містить усі 
Мої а слова; а також не треба 
думати, що Я не повелів на-
писати ще більше.

11 Бо Я заповідав а усім лю-
дям, і на сході, і на заході, і 
на півночі, і на півдні, і на ос-
тровах у морі, щоб вони б за-
писували слова, які Я кажу 
їм; бо за в книгами, які будуть 
написані, Я г судитиму світ, 
кожну людину за вчинками 
її, згідно з тим, що написано.

12 Бо ось, Я скажу а Юдеям, і 
вони напишуть це; і Я також 
скажу Нефійцям, і вони б на-
пишуть це; і Я також скажу 
іншим колінам дому Ізраїля, 
які Я вивів, і вони напишуть 
це; і Я також скажу в всім на-
родам землі, і вони напишуть 
це.

13 І станеться, що а Юдеї ма-
тимуть слова Нефійців, а Не-
фійці матимуть слова Юдеїв; 
а Нефійці та Юдеї матимуть 
слова б загублених колін Ізра-
їля; а загублені коліна Ізра-
їля матимуть слова Нефійців 
та Юдеїв.

14 І станеться, що Мої люди, 
які з а дому Ізраїля, будуть зі-
брані додому, на землі їхніх 
володінь; і Моє слово також 
буде зібране в б одне. І Я по-
кажу тим, хто бореться проти  

 7 а пп Створити, 
Сотворіння.

  б 1 Неф. 22:4.
 8 а Єз. 37:15–20;  

1 Неф. 13:38–41;  
2 Неф. 3:12.

  б Мт. 18:16.  
пп Свідок, 
Свідчення.

  в Ос. 2:2.
 9 а Євр. 13:8.

  б пп Одкровення.
 10 а пп Писання—

Писання, про появу 
яких пророчили.

 11 а Ал. 29:8.
  б 2 Тим. 3:16.
  в пп Книга життя.
  г 2 Неф. 25:22;  

33:11, 14–15.  
пп Суд, останній.

 12 а 1 Неф. 13:23–29.

  б 1 Неф. 13:38–42;  
2 Неф. 26:17.

  в 2 Неф. 26:33.
 13 а Морм. 5:12–14.
  б пп Ізраїль—

Десять загублених 
колін Ізраїля.

 14 а Єр. 3:17–18.
  б Єз. 37:16–17.
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Мого слова і Моїх людей, які 
є з в дому Ізраїля, що Я є Бог, і 
що Я склав г завіт з Авраамом, 
що Я памʼятатиму його д сімʼя 
е завжди.

РОЗДІЛ 30
Навернені Іновірці будуть при
числені до завітного народу—
Багато Ламанійців і Юдеїв 
повірять Слову і стануть при
ємними—Ізраїль буде віднов
лений, а злочестиві знищені. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
А тепер послухайте, браття 
мої улюблені, я буду гово-
рити з вами; бо я, Нефій, не 
допущу, аби ви подумали, ні-
бито ви більш праведні, ніж 
Іновірці будуть. Бо знайте, 
якщо ви не будете вико-
нувати заповіді Бога, ви всі 
так само загинете; і через ті 
слова, які були сказані, ви не 
повинні думати, що Іновірці 
будуть повністю знищені.

2 Бо ось, я кажу вам, що 
стільки Іновірців, скільки по-
кається, буде а завітним на-
родом Господа; і стільки 
б Юдеїв, скільки не покається, 
буде знехтувано; бо Господь 
склав завіт тільки з тими, хто 
в кається і вірить в Його Сина, 
Який є Святим Ізраїля.

3 А тепер я пророкуватиму 
дещо про Юдеїв та Іновірців. 

Бо після того як книга, про 
яку я говорив, зʼявиться, і 
буде написана для Іновірців, 
і буде знову запечатана для 
Господа, буде багато таких, 
хто а повірить словам, які на-
писані; і б вони передадуть їх 
залишкам нашого сімені.

4 І тоді залишки нашого сі-
мені знатимуть про нас, як 
ми вийшли з Єрусалима, і що 
вони є нащадками Юдеїв.

5 І євангелія Ісуса  Христа 
буде проголошена серед 
а них; отже, б вони будуть від-
новлені до в пізнання своїх 
батьків, а також до пізнання 
Ісуса Христа, яке було серед 
їхніх батьків.

6 І тоді вони втішаться; бо 
вони знатимуть, що це є бла-
гословення їм від руки Бога; 
і полуда темряви почне спа-
дати з їхніх очей; і не так 
багато поколінь пройде се-
ред них, доки вони ста-
нуть чистим і а приємним  
народом.

7 І станеться, що а Юдеї, які 
розсіяні, також б почнуть ві-
рити в Христа; і вони поч-
нуть збиратися на лиці землі; 
і ті, хто повірить у Христа, 
також стануть приємним на-
родом.

8 І станеться, що Господь 
Бог почне Свою роботу серед 
усіх народів, колін, язиків і 

 14 в 1 Неф. 22:8–9.
  г Бут. 12:1–3;  

1 Неф. 17:40;  
3 Неф. 20:27;  
Авр. 2:9.  
пп Авраамів завіт.

  д УЗ 132:30.
  е Бут. 17:7.

30 2 а Гал. 3:26–29.
  б Мт. 8:10–13.  

пп Юдеї.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
 3 а 3 Неф. 16:6–7.
  б 1 Неф. 22:8–9.
 5 а 3 Неф. 21:3–7, 24–26.

  б УЗ 3:20.
  в 1 Неф. 15:14;  

2 Неф. 3:12;  
Морм. 7:1, 9–10.

 6 а УЗ 49:24; 109:65.
 7 а 2 Неф. 29:13–14.
  б 2 Неф. 25:16–17.
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людей, щоб здійснити віднов-
лення Свого народу на землі.

9 І з праведністю буде а Гос-
подь Бог б судити бідних, і 
докоряти зі справедливістю 
в лагідним землі. І Він пока-
рає землю жезлом Своїх вуст; 
і подихом Своїх губ Він убʼє 
злочестивих.

10 Бо а час швидко набли-
жається, коли Господь Бог 
здійснить великий б поділ се-
ред народу, і злочестивих 
Він знищить; і Він в пощадить 
Свій народ, так, навіть якщо 
Він буде змушений г знищити 
злочестивих вогнем.

11 І а праведність буде поя-
сом стегон Його, а вірність—
поясом стану Його.

12 а І тоді вовк буде мешкати 
з ягням; і леопард лежатиме 
з козеням, і теля, і молоде ле-
веня, і відгодоване, разом; і 
мале дитя водитиме їх.

13 І корова, і ведмідь будуть 
пастися; їхні діти лежати-
муть разом; і лев буде їсти со-
лому, немов віл.

14 І немовлятко буде бави-
тися над норою аспіда, а від-
лучена від грудей дитина 
покладе свою руку на кубло 
гадюки.

15 Вони не вчинять лихого 
і не руйнуватимуть на всій 
Моїй святій горі; бо земля 
сповниться знанням Господа, 
як води покривають море.

16 Отже, справи а всіх наро-
дів стануть відомими; так, 
усе стане б відомим дітям 
людським.

17 Немає нічого таємного, 
що не буде а відкрито; немає 
жодного діяння темряви, що 
не буде явлено в світлі; і не-
має нічого запечатаного на 
землі, що не буде звільнено.

18 Отже, все, що відкрито 
дітям людським, буде від-
крито в той день; і Сатана а не 
матиме більше влади над сер-
цями дітей людських на дов-
гий час. І тепер, мої улюблені 
браття, я закінчую те, що я 
говорив.

РОЗДІЛ 31
Нефій розповідає, чому Хрис
тос був хрищений—Люди  
мусять слідувати за Хрис
том, христитися, отримати 
Святого Духа і витерпіти 
до кінця, щоб бути спасен
ними—Покаяння і хрищення 
—це є ворота до тісної і вузь
кої путі—Вічне життя 
приходить до тих, хто вико
нує заповіді після хрищення. 
Близько 559–545 рр. до р.х.
А тепер я, Нефій, закінчую 
а пророкувати вам, мої улю-
блені браття. І я можу ще на-
писати тільки дещо з того, 
що, я знаю, має напевно ста-
тися; а також я напишу 

 9 а Ісая 11:4–9.
  б 2 Неф. 9:15.
  в пп Лагідний, 

Лагідність.
 10 а пп Останні дні.
  б УЗ 63:53–54.
  в Мойс. 7:61.

  г 1 Неф. 22:15–17, 23.  
пп Земля—
Очищення землі.

 11 а Ісая 11:5–9.
 12 а Ісая 65:25.  

пп Тисячоліття.
 16 а УЗ 101:32–35; 

   121:28–29.
  б Етер 4:6–7.
 17 а УЗ 1:2–3.
 18 а Об. 20:1–3;  

Етер 8:26.
31 1 а 2 Неф. 25:1–4.
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тільки декілька слів мого 
брата Якова.

2 Отже, того, що я напи-
сав, досить для мене, окрім 
ще декількох слів, які я маю 
сказати про а вчення Христа; 
отже, я буду говорити з вами 
просто, згідно з простотою 
мого пророкування.

3 Бо моя душа радіє в про-
стоті; бо у такий спосіб Гос-
подь Бог діє серед дітей 
людських. Бо Господь Бог дає 
а світло для розуміння; бо Він 
розмовляє з людьми їхньою 
б мовою, за їхнім розумінням.

4 Отже, я б хотів, щоб ви па-
мʼятали, як саме я говорив вам 
про того а пророка, якого Гос-
подь показав мені, що він буде 
христити б Агнця Божого, 
Який забере гріхи світу.

5 І ось, якщо Агнець Божий, 
будучи святим, має потребу 
бути а хрищеним водою, щоб 
виповнити всю праведність, 
о, тоді наскільки більшу пот-
ребу маємо ми, не будучи 
святими, бути хрищеними, 
так, саме водою!

6 І ось, я хотів би запитати 
вас, мої улюблені браття, як 
саме Агнець Божий виповнив 
усю праведність, будучи хри-
щеним водою?

7 Хіба не знаєте ви, що Він 
був святий? Але, незважаючи 

на те, що Він був святий, Він 
показав дітям людським, що 
в плоті Він упокорився перед 
Батьком, і свідчить Батькові, 
що Він буде а послушним Йому 
у виконанні Його заповідей.

8 Отже, після того як Він 
був хрищений водою, Свя-
тий Дух спустився на Нього у 
а вигляді б голуба.

9 І знову, це показує ді-
тям людським тісноту путі і 
вузь кість а воріт, якими вони  
мають увійти, оскільки Він 
показав їм приклад.

10 І Він сказав дітям люд-
ським: а Слідуй ти за Мною. 
Отже, мої улюблені браття, 
чи можемо ми б слідувати за 
Ісусом, якщо ми не будемо 
виконувати заповіді Батька?

11 І Батько сказав: Покай-
теся ви, покайтеся ви, і хри-
стіться в імʼя Мого Сина 
Улюбленого.

12 І ще, голос Сина дійшов 
до мене, кажучи: Той, хто 
хрищений в імʼя Моє, йому 
а дасть Батько Святого Духа, 
як Мені; отже, б слідуйте за 
Мною, і робіть те, що, як ви 
бачили, Я робив.

13 Отже, мої улюблені 
брати, я знаю, якщо ви будете 
слідувати за Сином зі щирими 
намірами в серці, не чинячи 
лицемірства й обману перед 

 2 а 2 Неф. 11:6–7.
 3 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б УЗ 1:24.
 4 а 1 Неф. 10:7; 11:27.  

пп Іван Христитель.
  б пп Агнець Божий.
 5 а Мт. 3:11–17.  

пп Хрищення, 

Христити.
 7 а Іван 5:30.  

пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 8 а 1 Неф. 11:27.
  б пп Голуб, ознака 

голуба.
 9 а 2 Неф. 9:41;  

3 Неф. 14:13–14;  
УЗ 22:4.

 10 а Мт. 4:19; 8:22; 9:9.
  б Морон. 7:11;  

УЗ 56:2.
 12 а пп Дар Святого 

Духа.
  б Лк. 9:57–62;  

Іван 12:26.
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Богом, але із справжнім ба-
жанням, каючись у своїх 
гріхах, засвідчуючи перед 
Батьком, що ви бажаєте взяти 
на себе імʼя Христа, а хрищен-
ням—так, слідуючи за вашим 
Господом і вашим Спасите-
лем у воду, згідно з Його сло-
вом, знайте, тоді ви отримаєте 
Святого Духа; так, тоді при-
йде б хрищення вогнем і Свя-
тим Духом; і тоді ви зможете 
говорити в язиком ангелів, 
і проголошувати хвалу Свя-
тому Ізраїля.

14 Але ось, мої улюблені 
брати, так дійшов до мене го-
лос Сина, кажучи: Після того 
як ви покаялися у ваших грі-
хах, і засвідчили Батькові, що 
ви бажаєте виконувати Мої 
заповіді, хрищенням водою, і 
отримали хрищення вогнем і 
Святим Духом, і можете роз-
мовляти новим язиком, так, 
саме язиком ангелів, і якщо 
після цього ви а зречетеся 
Мене, то було б б краще для 
вас, аби ви зовсім не знали 
Мене.

15 І я чув голос від Батька, 
Який казав: Так, слова Мого 
Улюбленого істинні й вірні. 
Той, хто витерпить до кінця, 
саме той буде спасенний.

16 І ось, мої улюблені браття, 
я знаю через це—якщо людина 

не а витерпить до кінця, наслі-
дуючи б приклад Сина Бога 
живого, то вона не може бути 
спасенною.

17 Отже, робіть те, що, як 
я вам сказав, я бачив, як ваш 
Господь і ваш Викупитель 
буде робити; бо з цією ме-
тою це було показано мені, 
щоб ви знали ворота, якими 
ви маєте увійти. Бо ворота, 
якими ви маєте увійти, це є 
покаяння і а хрищення водою; 
а тоді приходить б прощення 
ваших гріхів вогнем і Святим 
Духом.

18 І тоді ви на цій а тісній і 
вузькій б путі, яка веде до віч-
ного життя; так, ви увійшли 
через ворота; ви діяли згідно 
з заповідями Батька і Сина; і 
ви отримали Святого Духа, 
Який в свідчить про Батька 
і Сина, на виконання обі-
цяння, яке Він дав, що якщо 
ви ввійдете цим шляхом, ви 
отримаєте.

19 І ось, мої улюблені 
браття, після того як ви сту-
пили на цю тісну і вузьку 
путь, я спитаю вас, чи все 
а зроблено? Слухайте, я скажу 
вам: Ні; бо ви б не зайшли 
так далеко, якби це не було 
через слово Христа з непо-
хитною б вірою в Нього, в по-
кладаючися повністю на 

 13 а Гал. 3:26–27.
  б пп Вогонь;  

Дар Святого Духа.
  в 2 Неф. 32:2–3.
 14 а Мт. 10:32–33;  

Ал. 24:30;  
УЗ 101:1–5.  
пп Непростимий 
гріх.

  б 2 Пет. 2:21.
 16 а Ал. 5:13; 38:2;  

УЗ 20:29.
  б пп Ісус Христос—

Приклад Ісуса 
Христа.

 17 а Мос. 18:10.  
пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Відпущення 
гріхів.

 18 а 1 Неф. 8:20.
  б Пр. 4:18.  

пп Дорога.
  в Дії 5:29–32.
 19 а Мос. 4:10.
  б пп Віра.
  в УЗ 3:20.
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заслуги Того, Хто владний 
спасати.

20 Отже, ви повинні а про-
суватися вперед з непохит-
ною вірою в Христа, маючи 
справжню яскравість б надії, і 
в любов до Бога і до всіх людей. 
Отже, якщо ви просуватиме-
теся вперед, бенкетуючи сло-
вом Христа, і г витерпите до 
кінця, ось так каже Батько: Ви 
будете мати вічне життя.

21 І ось, слухайте, мої улю-
блені браття, це є а шлях; і 
б нема ніякого іншого шляху 
чи в імені під небесами, якими 
людина може бути спасен-
ною в царстві Бога. І ось, 
слухайте, це є г вчення Хри-
ста, і єдине й істинне вчення 
д Батька, і Сина, і Святого 
Духа, Які є е єдиним Богом, 
без кінця. Амінь.

РОЗДІЛ 32
Ангели говорять силою Свя
того Духа—Люди повинні мо
литися й отримувати знання 
від Святого Духа. Близько 559–
545 рр. до р.х.
І ось послухайте, мої улю-
блені браття, я гадаю, що ви 
почасти обдумуєте в серцях 
своїх те, що вам треба робити 
після того, як ви увійшли цим 
шляхом. Але, послухайте, 

чому ви обдумуєте це в сер-
цях своїх?

2 Хіба ви не памʼятаєте, як я 
сказав вам, що після того, як 
ви а отримали Святого Духа, 
ви зможете розмовляти б язи-
ком ангелів? Тож як ви змо-
жете розмовляти язиком 
ангелів, якщо тільки не через 
Святого Духа?

3 а Ангели розмовляють си-
лою Святого Духа; отже, вони 
промовляють слова Христа. 
Отже, я кажу вам, б бенке-
туйте словами Христа; бо ось, 
слова Христа скажуть вам усе, 
що вам треба робити.

4 Отже, після того як я ска-
зав ці слова, якщо ви не змо-
жете зрозуміти їх, то це буде 
тому, що ви не а питаєте і не 
стукаєте; отже, ви не приве-
дені до світла, але маєте заги-
нути в темряві.

5 Бо ось, знову я кажу вам, 
якщо ви ввійдете цим шля-
хом, і отримаєте Святого 
Духа, це покаже вам усе, що 
вам слід робити.

6 Ось, це є вчення Христа, і 
не буде більше дано ніякого 
вчення, аж поки Він не а явить 
Себе вам у плоті. А коли Він 
явить Себе вам у плоті, те, що 
Він скаже вам, ви маєте ста-
ранно виконувати.

7 А тепер я, Нефій, вже не 
 20 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  б пп Надія.
  в пп Любов.
  г пп Терпіти.
 21 а Дії 4:10–12;  

2 Неф. 9:41;  
Ал. 37:46;  
УЗ 132:22, 25.

  б Мос. 3:17.
  в пп Ісус Христос—

Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

  г Мт. 7:28;  
Іван 7:16–17.

  д пп Бог, Божество.
  е 3 Неф. 11:27, 35–36.  

пп Єдність.

32 2 а 3 Неф. 9:20.
  б 2 Неф. 31:13.
 3 а пп Ангели.
  б Єр. 15:16.
 4 а пп Запитувати, 

Просити.
 6 а 3 Неф. 11:8.
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можу сказати більше; Дух 
зупиняє моє виголошення, і 
мені залишається сумувати 
через а зневіру, і злочести-
вість, і неосвіченість, і твер-
дошиїсть людей; бо вони не 
шукатимуть знання, не розу-
мітимуть велике знання, коли 
воно буде дане їм у б простоті, 
таке просте, яким тільки 
може бути слово.

8 І ось, мої улюблені браття, 
я відчуваю, що ви все ще об-
думуєте в серцях своїх; і це 
засмучує мене, що я повинен 
говорити про це. Бо якби ви 
прислухалися до Духа, Який 
вчить людину а молитися, ви 
б знали, що повинні моли-
тися; тому що б злий дух не 
вчить людину молитися, а 
вчить її, що вона не повинна 
молитися.

9 Але ось, я кажу вам, що ви 
повинні а молитися завжди, 
і не слабнути; що ви не по-
винні робити жодної справи 
для Господа, не помолившись 
спочатку Батькові в б імʼя 
Христа, щоб Він освятив твої 
діла для тебе, щоб твої діла 
були на в користь твоїй душі.

РОЗДІЛ 33
Слова Нефія істинні—Вони 
свідчать про Христа—Ті, хто 
вірить у Христа, повірять 
словам Нефія, які будуть як 

свідчення перед місцем суду. 
Близько 559–545 рр. до р.х.

І ось я, Нефій, не можу на-
писати про все, чого нав-
чали серед мого народу; не 
такий я а сильний у писанні, 
як у мовленні; бо коли лю-
дина б говорить силою Свя-
того Духа, сила Святого Духа 
доносить це до сердець дітей 
людських.

2 Але знайте, є багато тих, 
хто так а закамʼянів сер-
цем проти Духа Святого, 
що Йому немає місця в них; 
отже, вони нехтують багато 
чим з того, що написано і 
вважають це за ніщо.

3 Але я, Нефій, написав те, 
що я написав, і я вважаю це 
великою а цінністю, і особливо 
для моїх людей. Бо я б молюся 
постійно за них удень, і мої 
очі зволожують мою подушку 
вночі через них; і я волаю до 
мого Бога з вірою, і я знаю, що 
Він почує моє волання.

4 І я знаю, що Господь Бог 
освятить мої молитви на ко-
ристь моїм людям. І слова, 
які я написав у слабості, на-
беруть а сили для них; бо це 
б переконує їх робити доб ро;  
це дає їм знання про їх-
ніх батьків; і розповідає про 
Ісуса, і переконує їх повірити 
в Нього, і витерпіти до кінця, 
що і є життям в вічним.

 7 а пп Невіра.
  б 2 Неф. 31:2–3;  

Кн. Як. 4:13.
 8 а пп Молитва.
  б Мос. 4:14.  

пп Диявол.
 9 а 3 Неф. 20:1; 

   УЗ 75:11.
  б Мойс. 5:8.
  в Ал. 34:27.
33 1 а Етер 12:23–24.
  б УЗ 100:7–8.
 2 а Гел. 6:35–36.
 3 а пп Писання—

   Цінність Писань.
  б Ен. 1:9–12;  

Сл. Морм. 1:8.
 4 а Етер 12:26–27.
  б Морон. 7:13.
  в пп Вічне життя.
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5 І це говорить а різко проти 
гріха, згідно з б прямотою іс-
тини; отже, жодна людина не 
буде сердитися на слова, які 
я написав, крім того, хто від 
духа диявола.

6 Я уславляю прямоту; я 
уславляю істину; я уславляю 
мого Ісуса, бо Він а викупив 
мою душу від пекла.

7 Я маю а милосердя до мого 
народу і велику віру в Хри-
ста, що я зустріну багато душ 
незаплямованих на Його суді.

8 Я маю милосердя до а Юде-
я—я кажу Юдея, тому що я 
маю на увазі тих, від кого я 
походжу.

9 Я також маю милосердя до  
а Іновірців. Але ось, ні на жод-
ного з них я не матиму надію, 
якщо вони не б примиряться з 
Христом, і не ввійдуть у в вузь - 
кі ворота, і не г пройдуть д тіс-
ною путтю, яка веде до життя, 
і не продовжуватимуть іти 
цією путтю аж до кінця дня 
випробування.

10 І ось, мої улюблені 
браття, і також Юдеї, і всі ви, 
кінці землі, прислухайтеся до 
цих слів і а повірте в Христа; 
і якщо ви не вірите цим сло-
вам, повірте в Христа. А якщо 
ви повірите в Христа, ви 

повірите в ці б слова, бо вони 
є в словами Христа, і Він дав 
їх мені; і вони г вчать усіх лю-
дей, що вони мають творити 
добро.

11 Але чи то не є слова Хри-
ста, судіть самі—бо Христос 
покаже вам, з а силою і ве-
ликою славою, що це Його 
слова, в останній день; і ви, і 
я будемо стояти лице до лиця 
перед Його б місцем суду; і ви 
будете знати, що Він запові-
дав мені написати це, незва-
жаючи на мою слабкість.

12 І я молився Батькові в 
імʼя Христа, щоб багато з нас, 
якщо не всі, могли бути спа-
сенними в Його а царстві в 
той великий і останній день.

13 І ось, мої улюблені 
браття, всі ті, хто з дому Із-
раїля, і всі ви, кінці землі, 
я звертаюсь до вас як голос 
того, хто а волає з праху: Про-
щавайте, доки той великий 
день настане.

14 І ті з вас, хто не скуштує 
від великодушності Бога, і не 
поважатиме а слова Юдеїв, а 
також мої б слова, і слова, які 
вийдуть з вуст Агнця Божого, 
знайте, я прощаюся з вами 
навіки, бо ці слова в обвинува-
тять вас в останній день.

 5 а 1 Неф. 16:1–3;  
2 Неф. 9:40.

  б 2 Неф. 31:3;  
Кн. Як. 4:13.

 6 а пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

 7 а пп Милосердя.
 8 а пп Юдеї.
 9 а пп Іновірці.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.

  в 2 Неф. 9:41.
  г пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  д Гел. 3:29–30;  

УЗ 132:22.
 10 а пп Вірування, 

Вірувати.
  б пп Книга Мормона.
  в Морон. 10:27–29.
  г 2 Неф. 25:28.
 11 а Етер 5:4;  

Морон. 7:35.

  б Об. 20:12;  
Морон. 10:34.

 12 а пп Целестіальна 
слава.

 13 а Ісая 29:4;  
2 Неф. 26:16.

 14 а пп Біблія.
  б пп Книга Мормона.
  в 2 Неф. 29:11;  

Етер 4:8–10.
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15 Бо те, що я запечатую на 
землі, буде предʼявлено проти 
вас на місці а суду; бо так 

заповідав мені Господь Бог, і я 
мушу слухатися. Амінь.

 15 а Сл. Морм. 1:11.

[Книга Якова]
1 1 а пп Яків, син Легіїв.
  б Кн. Як. 7:27.

  в 2 Неф. 5:28–33;  
Кн. Як. 3:13–14.  
пп Пластини.

 4 а тобто переважаючі, 
важливі речі.

 5 а 1 Неф. 12.
 6 а 1 Неф. 10:4–11;  

19:8–14.
 7 а 2 Неф. 9:41; Ом. 1:26;  

Морон. 10:32.

   

КНИГА ЯКОВА  
БРАТА НЕФІЯ

Слова його проповідування до своїх братів. Він уражає лю-
дину, яка намагається спростувати вчення Христа. Декілька 
слів про історію народу Нефія.

РОЗДІЛ 1
Яків і Йосип намагаються пе
реконати людей повірити в 
Христа і виконувати Його за
повіді—Нефій вмирає—Злоче
стивість панує серед Нефійців. 
Близько 544–421 рр. до р.х.

ТОЖ слухайте, сталося, 
що пʼятдесят і пʼять років 

пройшло з тих пір, коли Ле-
гій залишив Єрусалим; отже, 
Нефій дав мені, а Яковові, б на-
каз щодо в малих пластин, на 
яких це вигравіювано.

2 І він дав мені, Яковові, на-
каз, щоб я написав на цих 
пластинах дещо з того, що я 
вважаю найціннішим; щоб я 
не торкався, або тільки ледь, 
історії цього народу, який 
зветься народом Нефія.

3 Бо він сказав, що історія 
його народу має бути вигра-
віювана на його інших пла-
стинах, і що я маю зберегти 

ці пластини і передавати їх 
моєму сімені, від покоління 
до покоління.

4 І якщо було проповіду-
вання, яке було священ-
ним, або одкровення, яке 
було великим, або пророку-
вання, тоді я маю вигравію-
вати а головне з них на цих 
пластинах, і торкнутися їх 
настільки, наскільки це мож-
ливо, ради Христа, і ради на-
ших людей.

5 Бо через віру і палке ба-
жання було дійсно явлено 
нам про наших людей, що з 
ними має а статися.

6 І ми також мали багато 
одкровень, і дух великого 
пророцтва; отже, ми знали 
про а Христа і про Його цар-
ство, яке прийде.

7 Отже, ми працювали ста-
ранно серед наших людей, 
щоб переконати їх а прийти 
до Христа і скуштувати від 
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 7 б пп Покій.
  в Чис. 14:23;  

Повтор. 1:35–37;  
УЗ 84:23–25.

  г Євр. 3:8.
  д Чис. 26:65;  

1 Неф. 17:23–31.
 8 а пп Бунт.
  б 1 Неф. 17:30;  

Ал. 12:36–37;  
Гел. 7:18.

  в пдс Мт. 16:25–26 
(Додаток);  
Лк. 14:27.

 9 а 2 Неф. 1:14.
  б пп Помазати, 

Помазувати.
  в 2 Неф. 6:2;  

Яр. 1:7.
 10 а 1 Неф. 4:9;  

2 Неф. 5:14;  
Сл. Морм. 1:13;  

Мос. 1:16; УЗ 17:1.
 13 а Ен. 1:13;  

УЗ 3:18.
  б пп Нефійці.
  в 1 Неф. 4:35;  

4 Неф. 1:36–37.
 14 а Мос. 25:12;  

Ал. 2:11.
  б 2 Неф. 4:11.
  в 2 Неф. 5:9.
 15 а УЗ 132:38–39.

великодушності Бога, щоб 
вони могли увійти до Його 
б покою, щоб Він ні в якому 
разі не поклявся у Своєму 
гніві, що вони не в увійдуть, як 
при г роздратуванні в дні спо-
куси, коли діти Ізраїля були в 
д пустині.

8 Отже, ми благали Бога, 
щоб ми могли переконати 
всіх людей не а повставати 
проти Бога, щоб не б викли-
кати Його гніву, але щоб усі 
люди повірили в Христа, і ди-
вилися на Його смерть, і пе-
рестраждали Його в хрест, і 
знесли ганьбу від світу; отже, 
я, Яків, взяв на себе вико-
нання наказу мого брата Не-
фія.

9 Тепер Нефій вже старів, і 
він розумів, що має невдовзі 
а померти; отже, він б помазав 
чоловіка бути царем і пра-
вителем над його народом 
тепер, згідно з правлінням 
в царів.

10 Люди ж полюбили Нефія 
надзвичайно, бо він був вели-
ким захисником їхнім, оволо-
дів а мечем Лавана для їхнього 
захисту і працював усі свої 
дні для їхнього добробуту—

11 Отже, люди бажали збе-
регти в памʼяті його імʼя. І 
хто б не царював після нього, 

народ буде називати другим 
Нефієм, третім Нефієм, і так 
далі, згідно з правлінням ца-
рів; і так їх і називали люди, 
нехай би вони мали яке зав-
годно імʼя.

12 І сталося, що Нефій по-
мер.

13 Тож люди, які не були 
а Ламанійцями, були б Не-
фійцями; проте їх називали 
Нефійцями, Яківцями, Йоси-
півцями, в Зорамійцями, Ла-
манійцями, Лемуїльцями і 
Ізмаїльцями.

14 Але я, Яків, не буду на-
далі розрізняти їх за їхніми 
іменами, але буду а називати 
Ламанійцями тих, хто нама-
гався знищити народ Нефія, а 
тих, хто ставився прихильно 
до Нефія, я називатиму б Не-
фійцями, або в народом Не-
фія, згідно з правлінням 
царів.

15 І ось сталося, що люди 
Нефія, під час царювання 
другого царя, почали камʼя-
ніти своїми серцями і давали 
собі волю в деяких нечести-
вих справах, таких, як Давид 
у давнину, забажавши багато 
а жон і наложниць, а також 
Соломон, його син.

16 Так, і вони також по-
чали шукати багато золота 
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і срібла, стали заноситися 
дещо в гордовитості.

17 Отже, я, Яків, дав їм ці 
слова, коли я навчав їх у 
а храмі, отримавши вперше 
своє б доручення від Господа.

18 Тому що я, Яків, і мій 
брат Йосип були а посвячені в 
священики і вчителі цього на-
роду рукою Нефія.

19 І ми звеличували нашу 
а службу Господеві, взявши 
на себе б відповідальність від-
повідати за гріхи людей на 
свої власні голови, якщо ми 
не навчимо їх слова Божого з 
усією старанністю; отже, ми 
працювали щосили, аби їхня 
в кров не впала на наш одяг; 
інакше б їхня кров упала на 
наш одяг, і ми б не були виз-
нані незаплямованими в ос-
танній день.

РОЗДІЛ 2
Яків засуджує любов до ба
гатства, гордовитість і не
цнотливість—Люди можуть 
прагнути багатства, щоб допо
могти своїм ближнім—Господь 
заповідує, щоб жодний чоловік 
серед Нефійців не мав більше 
однієї дружини—Господь вті
шається цнотливістю жінок. 
Близько 544–421 рр. до р.х.
Слова, з якими Яків, брат 
Нефія, звернувся до народу 
Нефія після смерті Нефія:

2  Отож, мої улюблені 

браття, я, Яків, згідно з від-
повідальністю, яку я маю пе-
ред Богом, щоб звеличувати 
мою службу з серйозністю, і 
щоб я міг звільнити мій одяг 
від ваших гріхів, я входжу до 
храму цього дня, щоб я міг 
проголосити вам слово Бога.

3 І ви самі знаєте, що доте-
пер я був старанним у службі 
за моїм покликанням; але 
цього дня я переобтяжений 
набагато більшим бажанням 
благополуччя ваших душ і 
стурбованістю через нього, 
ніж я був досі.

4 Бо ось досі ви були по-
слушні слову Господа, яке я 
дав вам.

5 Але ось прислухайтеся до 
мене, і знайте, що з допомогою 
всемогутнього Творця небес і 
землі я можу розповісти вам 
про ваші а думки, як ви почи-
наєте чинити гріх, гріх, який 
є дуже мерзотним для мене, 
так, і мерзотним для Бога.

6 Так, те засмучує мою 
душу і змушує мене здригну-
тися від сорому перед при-
сутністю мого Творця, що я 
повинен свідчити вам про 
злочестивість ваших сердець.

7 І також засмучує мене те, 
що я повинен висловлюва-
тися надто а прямолінійно в 
своїх промовах про вас, пе-
ред вашими жінками і ва-
шими дітьми, багато почуттів 
чиїх надзвичайно ніжні і 

 17 а 2 Неф. 5:16.  
пп Храм, Дім 
Господній.

  б пп Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

 18 а 2 Неф. 5:26.
 19 а пп Чин.
  б УЗ 107:99–100.  

пп Управитель, 
Управительство.

  в 2 Неф. 9:44.

2 5 а Ал. 12:3;  
УЗ 6:16.  
пп Бог, Божество.

 7 а УЗ 121:43.
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б цнотливі і витончені перед 
Богом, і це приємно Богові;

8 І мені здається, що вони 
прийшли сюди, аби почути 
приємне а слово Бога, так, 
слово, яке зцілює поранену 
душу.

9 Отже, мою душу обтяжує 
те, що я змушений, через су-
ворий наказ, який я отри-
мав від Бога, попередити вас 
про ваші злочини, збільшити 
рани тих, хто вже поране-
ний, замість того щоб заспо-
коїти і загоїти їхні рани; а 
ті, хто не був поранений, 
замість того, щоб бенкету-
вати приємним словом Бога, 
мають кинджали поставлені, 
щоб пронизати їхні душі і 
поранити їхній ніжний  
розум.

10 Але, незважаючи на силу 
цього завдання, я повинен 
вдіяти за суворими а наказами 
Бога, і сказати вам про вашу 
злочестивість і мерзоти, в 
присутності чистих серцем, і 
скрушених сердець, і під наг-
лядом б всевидючого ока Все-
могутнього Бога.

11 Отже, я повинен сказати 
вам правду згідно з а прямо-
тою слова Божого. Бо знайте, 
як попросив мене Гос-
подь, так прийшло до мене  
це слово, кажучи: Якове, іди 
ти в храм завтра і проголоси 
слово, яке я дам тобі, цьому 
народові.

12 І ось слухайте, браття 

мої, це слово, яке я проголо-
шую вам, що багато з вас по-
чали шукати золото, і срібло, 
і всілякі дорогоцінні а руди, 
якими ця земля, що є б землею 
обіцяною для вас і вашого сі-
мені, найбільш повниться.

13 І рука Провидіння пос-
міхнулася вам найприєм-
ніше, і ви отримали безліч  
багатства; і через те що дехто 
з вас отримав більш щедро, 
ніж хтось із ваших братів, ви 
а заноситесь у гордовитості 
ваших сердець і несете свої 
шиї твердо, а голови високо 
через пишність вашого одягу, 
і утискуєте своїх братів, тому 
що вважаєте, що ви кращі за 
них.

14 І ось, браття мої, чи ду-
маєте ви, що Бог виправдо-
вує вас у цьому? Слухайте, я 
кажу вам: Ні. Але Він засу-
джує вас, і якщо ви уперто 
продовжуєте робити це, Його 
покарання мусить швидко 
прийти до вас.

15 О якби Він тільки показав 
вам, що може пронизати вас, 
і єдиним поглядом Свого ока 
Він може стерти вас у прах!

16 О якби Він тільки звіль-
нив вас від цього беззаконня 
і мерзоти. І якби ви послу-
халися слова Його наказів, і 
не дали а гордовитості ваших 
сердець знищити ваші душі!

17 Подумайте про ваших 
братів, як про самих себе, і 
будьте дружніми з усіма, і 

 7 б пп Чеснота.
 8 а Ал. 31:5.
 10 а пп Заповіді Божі.
  б 2 Неф. 9:44.

 11 а 2 Неф. 25:4; 31:2–3.
 12 а 1 Неф. 18:25;  

Гел. 6:9–11;  
Етер 10:23.

  б 1 Неф. 2:20.  
пп Обіцяна земля.

 13 а Морм. 8:35–39.
 16 а пп Гординя.
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вільними зі своїм а майном, 
щоб б вони могли бути бага-
тими, як і ви.

18 Але перед тим як вам 
прагнути до а багатства, праг-
ніть до б царства Божого.

19 А після того як ви отри-
мали надію на Христа, ви 
отримаєте багатство, якщо 
ви прагнете його; і ви бу-
дете прагнути його з намі-
ром а чинити добро—одягти 
роздягнених, і нагодувати го-
лодних, і звільнити поневоле-
них, і надавати заспокоєння 
хворим і стражденним.

20 І от, браття мої, я ска-
зав вам про гордовитість; а 
ті з вас, хто завдавали страж-
дання ближньому своєму, 
і утискували його, тому що 
були гордовитими в серцях 
своїх через те, що Бог дав 
вам,—що ви скажете про це?

21 Чи не думаєте ви, що такі 
речі мерзотні для Того, Хто 
створив усю плоть? І одна 
істота є так само цінною 
в Його очах, як і інша. І вся 
плоть з праху; і для тієї самої 
мети створив Він їх, щоб ви-
конували вони Його а заповіді 
і прославляли Його навіки.

22 А тепер я закінчу гово-
рити з вами про цю гордови-
тість. І якби я не повинен був 
говорити з вами про тяжчий 

злочин, моє серце б раділо 
надзвичайно за вас.

23 Але слово Боже обтяжує 
мене через ваші тяжчі зло-
чини. Бо ось так каже Господь: 
Цей народ починає збільшу-
ватися в беззаконні; вони не 
розуміють Писання, бо вони, 
вдаючись до розпусти, нама-
гаються виправдати себе тим, 
що було написано про Давида 
і Соломона, його сина.

24 Тож Давид і а Соломон 
справді мали багато б жінок і 
наложниць, що було мерзотно 
для Мене, каже Господь.

25 Отже, так каже Господь: Я 
вивів цей народ із землі Єру-
салимської, силою Своєї руки, 
щоб Я міг виростити для Себе 
а праведну віту від плоду сте-
гон Йосипа.

26 Отже, Я, Господь Бог, не 
стерплю, щоб цей народ ро-
бив так, як ті в давнину.

27 Отже, мої браття, слу-
хайте мене, і прислухайтеся 
до слова Господа: Бо жоден 
з чоловіків серед вас не буде 
мати більше а однієї жони; а 
наложниць він не буде мати 
зовсім;

28 Бо Я, Господь Бог, втіша-
юся а цнотливістю жінок. І роз-
пуста є мерзотою для Мене; 
так каже Господь Саваот.

29 Отже, цей народ буде 

 17 а пп Благополуччя;  
Милостиня, Роздача 
милостині.

  б 4 Неф. 1:3.
 18 а 1 Цар. 3:11–13;  

Мр. 10:17–27;  
2 Неф. 26:31;  
УЗ 6:7.  
пп Багатство.

  б Лк. 12:22–31.
 19 а Мос. 4:26.
 21 а УЗ 11:20;  

Авр. 3:25–26.
 24 а 1 Цар. 11:1;  

Неем. 13:25–27.
  б 1 Цар. 11:1–3;  

Ездра 9:1–2;  
УЗ 132:38–39.

 25 а Бут. 49:22–26;  
Ам. 5:15; 2 Неф. 3:5;  
Ал. 26:36.  
пп Легій, батько 
Нефіїв.

 27 а УЗ 42:22; 49:16.  
пп Шлюб, 
Одружуватися.

 28 а пп Цнотливість.
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виконувати Мої заповіді, каже 
Господь Саваот, інакше а про-
клята буде земля через них.

30 Бо якщо Я, каже Господь 
Саваот, вирощу а сімʼя для 
Себе, Я заповім Моєму наро-
дові; інакше вони будуть при-
слухатися до цього.

31 Бо ось Я, Господь, бачив 
горе, і чув голосіння дочок 
Мого народу на землі Єруса-
лимській, так, і на всіх землях 
Мого народу, через злочести-
вість і мерзоти їхніх чоловіків.

32 І Я не стерплю, каже Гос-
подь Саваот, щоб плач пре-
красних дочок цього народу, 
який Я вивів з землі Єруса-
лима, дійшов до Мене проти 
чоловіків з Мого народу, 
каже Господь Саваот.

33 Бо вони не відведуть в 
неволю дочок Мого народу 
через їхню ніжність, бо Я по-
караю їх тяжким проклят-
тям, а саме знищенням; бо  
вони не чинитимуть а розпус- 
ту, як ті в давнину, каже Го-
сподь Саваот.

34 І ось слухайте, браття мої, 
ви знаєте, що ці заповіді були 
дані нашому батькові, Легієві; 
отже, ви знали їх раніше; і ви 
підвели себе під великий осуд; 
бо ви вчинили те, що ви не по-
винні були чинити.

35  Знайте, ви вчинили 
а більші беззаконня, ніж Ла-
манійці, наші брати. Ви роз-
били серця ваших ніжних 
жінок, і загубили довіру 

своїх дітей, тому що були по-
ганим прикладом для них; і 
ридання їхніх сердець здій-
мається до Бога проти вас. І 
через суворість слова Божого, 
яке спускається проти вас, 
багато сердець померло, про-
низані глибокими ранами.

РОЗДІЛ 3
Чисті серцем отримають при
ємне слово Бога—Праведність 
Ламанійців більша, ніж у Не
фійців—Яків застерігає проти 
блуду, похітливості і всякого 
гріха. Близько 544–421  рр. до 
р.х.
Але ось я, Яків, буду говорити 
до вас, хто чистий серцем. 
Дивіться на Бога з твердістю 
розуму, і моліться Йому з 
надзвичайною вірою, і Він за-
спокоїть вас у ваших страж-
даннях, і Він захищатиме 
вашу справу, і нашле спра-
ведливий вирок на тих, хто 
прагне вашого знищення.

2 О всі ви, хто чистий сер-
цем, підніміть свої голови 
і отримайте приємне слово 
Бога, і бенкетуйте Його лю-
бовʼю; бо ви можете це, якщо 
ваш розум а твердий, навіки.

3 Але горе, горе вам, хто не-
чистий серцем, хто є а бруд-
ним у цей день перед Богом; 
бо якщо ви не покаєтеся, земля 
буде проклята через вас; і Ла-
манійці, які не такі брудні, 
як ви, хоч і б прокляті тяжким 

 29 а Етер 2:8–12.
 30 а Мал. 2:15;  

УЗ 132:61–66.
 33 а пп Сексуальна 

аморальність;  
Хтивий, Хтивість.

 35 а Кн. Як. 3:5–7.
3 2 а Ал. 57:26–27.

 3 а пп Бруд, Бруднота.
  б 1 Неф. 12:23.



143 КНИГА ЯКОВА 3:4–13

прокляттям, бичуватимуть 
вас аж поки не знищать.

4 І швидко прийде час, 
коли, якщо ви тільки не пока-
єтеся, вони володітимуть зем-
лею вашого успадкування, і 
Господь Бог а виведе правед-
них від вас.

5 Ось, Ламанійці, ваші брати, 
яких ви ненавидите через їхню 
брудноту і прокляття, яке зі-
йшло на їхню шкіру, більш 
праведні, ніж ви; бо вони не 
а забули заповідь Господа, яка 
була дана нашому батькові—
що їм слід мати тільки одну 
жону, а наложниць вони не 
повинні мати жодної, і не по-
винно чинитися розпусти се-
ред них.

6 І ось, цієї заповіді вони 
старанно дотримуються; 
отже, через цю слухняність у 
дотриманні цієї заповіді, Гос-
подь Бог не знищить їх, але 
буде а милостивим до них; і 
одного дня вони стануть бла-
гословенним народом.

7 Ось, їхні чоловіки а лю-
блять своїх жінок, а їхні 
жінки люблять своїх чоло-
віків; а їхні чоловіки і їхні 
жінки люблять своїх дітей; і 
їхня зневіра і їхня ненависть 
до вас існує через беззаконня 
їхніх батьків; отже, наскільки 
ви кращі, ніж вони, в очах ва-
шого великого Творця?

8 О мої браття, я боюся, що 
доки ви не покаєтеся у своїх 

гріхах, їхня шкіра буде білі-
шою, ніж ваша, коли ви бу-
дете приведені з ними до 
престолу Бога.

9 Отже, заповідь я даю вам, 
яка є слово Бога, щоб ви не 
кривдили більше їх через 
темноту їхньої шкіри; та-
кож не будете ви кривдити 
їх через їхню брудноту; але 
ви запамʼятаєте вашу власну 
брудноту, і памʼятатимете, 
що їхня бруднота прийшла 
через їхніх батьків.

10 Отже, ви запамʼятаєте ва-
ших а дітей, як ви засмутили 
їхні серця через той приклад, 
який ви подали їм; і також 
памʼятайте, що ви можете че-
рез вашу брудноту привести 
ваших дітей до знищення, і 
їхні гріхи впадуть на ваші го-
лови в останній день.

11 О мої браття, прислу-
хайтеся до моїх слів; збудіть 
дари ваших душ; стряхніть 
себе, щоб ви могли а пробу-
дитися від дрімоти смерті;  
звільніть себе від мук б пек- 
ла, щоб не стали ви в ангелами 
для диявола, щоб бути від-
кинутими до озера вогню і 
сірки, що є друга г смерть.

12 І ось я, Яків, говорив ще 
багато чого людям Нефія, пе-
рестерігаючи їх проти а блуду 
і б похітливості, і всіляких грі-
хів, розповідаючи їм про їхні 
жахливі наслідки.

13 І сота частина того, що 
 4 а Ом. 1:5–7, 12–13.
 5 а Кн. Як. 2:35.
 6 а 2 Неф. 4:3, 6–7;  

Гел. 15:10–13.
 7 а пп Любов;  

Сімʼя.
 10 а пп Дитя, Діти.
 11 а Ал. 5:6–9.
  б пп Пекло.
  в 2 Неф. 9:8–9.

  г пп Смерть, духовна.
 12 а пп Блуд.
  б пп Жадати;  

Злочестиві, 
Злочестивість.
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було вдіяно цим народом, 
який тепер почав чисельно 
зростати, не може бути напи-
сана на а цих пластинах; але 
багато з їхніх діянь записано 
на більших пластинах, і їхні 
війни, і їхні суперечки, і ца-
рювання їхніх царів.

14 Ці пластини називаються 
пластинами Якова, і вони 
були зроблені рукою Нефія. 
І я закінчую промовляти ці 
слова.

РОЗДІЛ 4
Усі пророки поклоняються 
Батькові в імʼя Христа—Жер
твоприношення Авраамом 
Ісака було за подобою до Бога і 
Його Єдинонародженого—Люди 
мають примиритися з Бо
гом через Спокуту—Юдеї зре
чуться наріжного каменя. 
Близько 544–421 рр. до р.х.
Ось слухайте, сталося, що 
я, Яків, багато проповідував 
моєму народові словом (і я 
можу записати тільки неба-
гато з моїх слів через труд-
нощі гравіювання наших 
слів на пластинах), і ми зна-
ємо, що те, що ми пишемо  
на  пластинах, повинно зали-
шитися;

2 Але що б ми не писали 
на будь-чому іншому, окрім 
пластин, воно повинно заги-
нути і щезнути; але ми мо-
жемо написати декілька слів 

на пластинах, які дамо на-
шим дітям, і також нашим 
улюбленим братам, маленьку 
частку знань про нас або про 
їхніх батьків—

3 Тож цим ми втішаємося; і 
ми працюємо старанно, щоб  
вигравіювати ці слова на 
плас тинах, сподіваючися, що 
наші улюблені браття і наші 
діти одержать їх з вдячними 
серцями, і дивитимуться на 
них, щоб вони могли дізна-
тися з радістю, а не з сумом 
і не з осудженням, про їхніх 
перших батьків.

4 Для того, з цим наміром 
ми написали це, щоб вони 
могли знати, що ми а знали 
про Христа і мали надію на 
Його славу багато сот років 
перед Його пришестям; і не 
тільки ми самі мали надію 
на Його славу, але також усі 
святі б пророки, які були пе-
ред нами.

5 Ось, вони вірили в Хри-
ста і а поклонялися Батькові в 
Його імʼя, і також ми покло-
няємося Батькові в Його імʼя. 
І з цим наміром ми викону-
ємо б закон Мойсея, який в ске-
ровує наші душі до Нього; і з 
цієї причини він священний 
для нас у праведності, саме 
як це було призначено для 
Авраама в пустині бути по-
слушним повелінням Бога в 
жертвуванні своїм сином Іса-
ком, що є подобою до Бога 

 13 а 1 Неф. 19:1–4;  
Кн. Як. 1:1–4.

4 4 а пп Ісус Христос.
  б Лк. 24:25–27;  

Кн. Як. 7:11;  

Мос. 13:33–35;  
УЗ 20:26.

 5 а Мойс. 5:8.
  б 2 Неф. 25:24;  

Яр. 1:11;  

Мос. 13:27, 30;  
Ал. 25:15–16.  
пп Закон Мойсеїв.

  в Гал. 3:24.
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і Його г Єдинонародженого 
Сина.

6 Отже, ми вивчаємо проро-
ків, і маємо багато одкровень 
і дух а пророцтва; і маючи всі 
ці б свідчення, ми одержуємо 
надію, і наша віра стає не-
похитною, такою, що ми іс-
тинно можемо в повеліти в 
г імʼя Ісуса, і навіть дерева по-
слухаються нас, або гори, або 
хвилі моря.

7 Проте Господь Бог показує 
нам нашу а слабкість, щоб ми 
могли знати, що це Його бла-
годаттю і Його поблажливо-
стями до дітей людських ми 
маємо силу звершувати це.

8 Бачите, великі і дивовижні 
діяння Господа. Які а незбаг-
ненні глибини Його б таєм-
ниць; і це неможливо, щоб 
людина в розпізнала всі Його 
г путі. І жодна людина не знає 
про Його путі, якщо вони не 
відкриті їй; отже, браття, не 
зневажайте одкровення Бога.

9 Бо знайте, силою Його 
а слова б людина прийшла на 
лице землі, тієї землі, яка була 
створена силою Його слова. 
Отже, якщо Бог міг сказати, 
і світ зʼявився, і сказати, і лю-
дина була створена, о, чому 

тоді не може повелівати в зем-
лею або створінням Його рук 
на лиці її згідно з Його бажан-
ням і задоволенням?

10 Отже, браття, не праг-
ніть а радити Господеві, а бе-
ріть пораду з Його рук. Бо 
ось, ви самі знаєте, що Він ра-
дить в б мудрості, і в справед-
ливості, і в великій милості 
до всіх Своїх створінь.

11 Отже, улюблені браття, 
примиріться з Ним через 
а Спокуту Христа, Його б Єди-
нонародженого Сина, і ви 
можете одержати в воскре-
сіння, згідно з силою воскре-
сіння, яка в Христі, і будете 
представлені як г первістки 
Христа Богові, маючи віру 
і отримавши добру надію 
слави в Ньому перед тим, як 
Він явить Себе в плоті.

12 І ось, улюблені, не ди-
вуйтеся, що я розповідаю вам 
про це; бо чому ж не а роз-
повідати про Спокуту Хри-
ста, і не отримати досконале 
знання про Нього, і не отри-
мати знання про воскресіння 
і світ, що прийде?

13 Ось, мої браття, той, хто 
пророкує, нехай пророкує 
для порозуміння людей; бо 

 5 г Бут. 22:1–14;  
Іван 3:16–18.  
пп Єдинона-
роджений.

 6 а пп Пророцтво, 
Пророкувати.

  б пп Свідок, 
Свідчення.

  в пп Влада.
  г Дії 3:6–16;  

3 Неф. 8:1.
 7 а Етер 12:27.
 8 а Рим. 11:33–36.

  б УЗ 19:10; 76:114.  
пп Таємниці Божі.

  в 1 Кор. 2:9–16;  
Ал. 26:21–22.  
пп Знання.

  г Ісая 55:8–9.
 9 а Морм. 9:17;  

Мойс. 1:32.
  б пп Людина, Люди;  

Створити, 
Сотворіння.

  в Гел. 12:8–17.
 10 а 2 Неф. 9:28–29;  

Ал. 37:12, 37;  
УЗ 3:4, 13.

  б пп Всемудрий;  
Мудрість.

 11 а пп Спокута, 
Спокутувати.

  б Євр. 5:9.
  в пп Воскресіння.
  г Мос. 15:21–23; 18:9;  

Ал. 40:16–21.
 12 а 2 Неф. 25:26.
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а Дух каже правду і не каже 
лжі. Отже, Він каже про речі, 
як вони дійсно б є, і про речі, 
як вони дійсно будуть; отже, 
ці речі показані нам в прямо, 
для спасіння наших душ. Але 
знайте, ми не єдині свідки в 
цьому; бо Бог також говорив 
це пророкам давнини.

14 Але ось, Юдеї були а твер-
дошиїм народом; і вони б знева-
жали слова прямоти, і вбивали 
пророків, і прагнули до того, 
чого вони не могли розуміти. 
Отже, через їхню в сліпоту, 
сліпоту, яка прийшла через 
поглядання за межу, вони по-
винні неодмінно впасти; бо 
Бог забрав Свою прямоту від 
них, і передав їм багато того, 
чого вони не г могли розуміти, 
тому що вони хотіли того. І 
тому що вони хотіли цього, 
Бог зробив це, щоб вони могли 
спіткнутися.

15 І ось я, Яків, змушений 
Духом пророкувати; бо я від-
чуваю через діяння Духа, 
Який в мені, що а спотикаю-
чись, Юдеї б зречуться в ка-
меня, на якому вони могли б 
будувати і мати надійну ос-
нову.

16 Але ось, згідно з писан-
ням, цей а камінь стане вели-
кою, і останньою, і єдиною 
певною б основою, на якій 
Юдеї можуть будувати.

17 Тож, мої улюблені, як це 
може бути, щоб вони, після 
заперечення надійної основи, 
зможуть а коли-небудь буду-
вати на ній, щоб вона могла 
стати їхнім наріжним каме-
нем?

18 Слухайте, мої улюблені 
браття, я розкрию вам цю та-
ємницю; якщо я за яких-не-
будь обставин не похитнуся 
у своїй рішучості в Дусі, і не 
спотикнуся через свою стур-
бованість за вас.

РОЗДІЛ 5
Яків наводить слова Зиноса 
щодо алегорії про культивовані 
і дикі оливкові дерева—Вони є 
подобою Ізраїля і Іновірців—
Розсіяння і збирання Ізраїля 
передбачено—Посилання на Не
фійців і Ламанійців, і на весь 
дім Ізраїля—Іновірці будуть 
прищеплені до Ізраїля—Зреш
тою виноградник буде спалено. 
Близько 544–421 рр. до р.х.
Ось, мої браття, чи не па-
мʼятаєте ви, як читали слова 
пророка а Зиноса, з якими він 
звернувся до дому Ізраїля, ка-
жучи:

2 Прислухайся, о ти, доме 
Ізраїля, і почуй слова мої, 
пророка Господа.

3 Бо ось так каже Господь, 
Я порівняю тебе, о доме  

 13 а пп Істина;  
Святий Дух.

  б УЗ 93:24.
  в Ал. 13:23.
 14 а Мт. 23:37–38;  

2 Неф. 25:2.
  б 2 Кор. 11:3;  

1 Неф. 19:7;  

2 Неф. 33:2.
  в Ісая 44:18;  

Рим. 11:25.
  г 2 Неф. 25:1–2.
 15 а Ісая 8:13–15;  

1 Кор. 1:23;  
2 Неф. 18:13–15.

  б 1 Неф. 10:11.

  в пп Наріжний камінь;  
Скеля.

 16 а Пс. 118:22–23.
  б Ісая 28:16;  

Гел. 5:12.
 17 а Мт. 19:30;  

УЗ 29:30.
5 1 а пп Зинос.
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а Ізраїля, з культивованим 
б оливковим деревом, яке чо-
ловік взяв і підживив у своєму 
в виноградникові; і воно росло, 
і зістарилося, і почало г вси-
хати.

4 І сталося, що хазяїн вино-
градника пішов туди, і він 
побачив, що його оливкове 
дерево почало всихати; і він 
сказав: Я підріжу його, і об-
копаю його, і підживлю його, 
щоб воно, можливо, пустило 
б молоді і ніжні віти і не за-
гинуло б.

5 І сталося, що він підрізав 
його, і обкопав його, і піджи-
вив його згідно зі своїм сло-
вом.

6 І сталося, що через багато 
днів воно почало випускати 
чимало молодих і ніжних віт; 
але ось основні віти почали 
гинути.

7 І сталося, що хазяїн ви-
ноградника побачив це, і 
він сказав своєму служи-
телеві: Мене засмучує, що 
я маю втратити це дерево; 
отже, піди і зріж віти від а ди-
кої оливи, і принеси їх сюди 
мені; і ми відріжемо ті ос-
новні віти, які починають 
усихати, і ми кинемо їх у во-
гонь, щоб вони згоріли.

8 А тоді, каже Господар ви-
ноградника, я візьму багато 
тих молодих і ніжних віт, і 
я прищеплю їх куди захочу; 
і не має значення, що може 
бути так, що коріння цього 

дерева загине, я все одно 
можу зберегти плоди його 
для себе; отже, я візьму ці мо-
лоді і ніжні віти, і я прище-
плю їх куди захочу.

9 Візьми ти віти дикої 
оливи, і прищепи їх а замість 
тих; а ті, що я відрізав, я кину 
у вогонь і спалю їх, щоб вони 
не заважали землі мого вино-
градника.

10 І сталося, що служитель 
Господаря цього виноград-
ника зробив згідно з словом 
Господаря виноградника, і 
прищепив віти а дикої оливи.

11 І Господар виноградника 
наказав, щоб її обкопали, і під-
різали, і підживили, кажучи 
своєму служителеві: Мене за-
смучує, що я маю втратити це 
дерево; отже, для того, щоб, 
можливо, я міг зберегти ко-
ріння його, аби воно не заги-
нуло, щоб я міг зберегти його 
для себе, я зробив це.

12 Отже, роби, як сказав; до-
глядай дерево, і підживлюй 
його згідно з моїми словами.

13 А ці я а розміщу в найвід-
даленішій частині мого ви-
ноградника, куди захочу, це 
не має значення для тебе; і я 
зроблю це, щоб зберегти для 
себе природні віти дерева; 
і також, щоб я міг зібрати 
плоди з них про запас для 
себе; бо мене засмучує, що 
я втрачу це дерево і плоди з 
нього.

14 І сталося, що Господар 

 3 а Єз. 36:8.  
пп Ізраїль.

  б Рим. 11:17–24.  
пп Олива.

  в УЗ 101:44.  
пп Виноградник 
Господній.

  г пп Відступництво.

 7 а Рим. 11:17, 24.
 9 а Рим. 1:13.
 10 а пп Іновірці.
 13 а 1 Неф. 10:12.



148КНИГА ЯКОВА 5:15–23

виноградника зробив, як ска-
зав, і сховав природні віти 
культивованої оливи в най-
віддаленіших місцях вино-
градника, деякі в одному, а 
деякі в іншому, згідно з його 
волею і бажанням.

15 І сталося, що пройшов 
тривалий час, і Господар ви-
ноградника сказав своєму 
служителеві: Ходімо, спусти-
мося у виноградник, щоб ми 
могли попрацювати на вино-
граднику.

16 І сталося, що Господар 
виноградника, а також слу-
житель пішли до виноград-
ника, щоб попрацювати. І 
сталося, що служитель сказав 
своєму хазяїнові: Ось, поди-
вись; подивись на дерево.

17 І сталося, що Господар 
виноградника подивився і 
побачив дерево, до якого 
було прищеплено віти ди-
кої оливи; і воно пустило па-
ростки і почало приносити 
а плід. І він побачив, що це 
було добре; і плід його був як 
природний плід.

18 І він сказав служителеві: 
Дивись, віти дикого дерева 
одержали вологу від коріння, 
так що корінь надає багато 
сили; а через велику силу ко-
ріння дикі віти дали хороші 
плоди. Тож якби ми не при-
щепили ці віти, дерево це за-
гинуло б. А тепер, дивись, я 
зберу багато плодів, які вро-
дило це дерево; і плоди ці я 
зберу про запас, для самого 
себе.

19 І сталося, що Господар 

виноградника сказав своєму 
служителеві: Ходімо, да-
вай підемо у найвіддале-
нішу частину виноградника 
і подивимось, чи не вродили 
природні віти цього дерева 
теж багато плодів, щоб я міг 
зібрати плоди з нього про за-
пас для самого себе.

20 І сталося, що вони пішли 
туди, де хазяїн сховав при-
родні віти дерева, і він ска-
зав служителеві: Подивись 
на ці; і він побачив а перші, і 
що вони вродили багато пло-
дів; і він побачив також, що 
вони були хороші. І він ска-
зав служителеві: Зніми плоди 
з них, і склади їх про запас, 
щоб я міг зберегти їх для са-
мого себе; бо знаєш, сказав 
він, весь цей довгий час я під-
живлював їх, і вони вродили 
багато плодів.

21 І сталося, що служи-
тель сказав своєму хазяїнові: 
Як сталося, що ти прийшов 
сюди, щоб посадити це де-
рево, або цю віту дерева? Бо 
дивись, це було найнеродю-
чіше місце на всій землі твого 
виноградника.

22 А Господар виноград-
ника сказав йому: Не пов-
чай мене; я знав, що це було 
неродюче місце; отже, я 
сказав тобі, що я піджив-
ляв його довгий час, і ти ба-
чиш, що воно вродило багато  
плодів.

23 І сталося, що Господар 
виноградника сказав своєму 
служителеві: Подивись сюди; 
ось я посадив другу віту 

 17 а Іван 15:16.  20 а Кн. Як. 5:39.
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дерева також; а ти знаєш, що 
ця ділянка землі була менш 
родюча, ніж перша. Але по-
дивись на дерево. Я піджив-
лював його цей тривалий час, 
і воно принесло багато пло-
дів; отже, збирай їх і складай 
про запас, щоб я міг зберегти 
їх для самого себе.

24 І сталося, що Господар 
виноградника сказав знову 
своєму служителеві: Дивись 
сюди і побачиш також другу 
а віту, яку я посадив; бачиш, 
я її теж підживлював, і вона 
вродила плоди.

25 І він сказав служителеві: 
Подивись сюди і побачиш 
останню. Бачиш, її я поса-
див на а хорошому ґрунті; і 
я підживлював її цей трива-
лий час, і тільки частина де-
рева вродила хороший плід, 
а б друга частина дерева вро-
дила дикі плоди; ось, я під-
живлював це дерево так 
само, як другі.

26 І сталося, що Господар 
виноградника сказав слу-
жителеві: Відріж віти, що не 
дали хорошого а плоду, і кинь 
їх у вогонь.

27 Але ось служитель ска-
зав йому: Підрізаймо її, і об-
копуймо її, і підживлюймо її 
ще трохи, можливо вона при-
несе хороші плоди для тебе, 
щоб ти міг скласти їх про за-
пас.

28 І сталося, що Господар 

виноградника і служитель 
Господаря виноградника під-
живляли всі плоди виноград-
ника.

29 І сталося, що тривалий 
час пройшов, і Господар ви-
ноградника сказав своєму 
а служителеві: Ходімо, спус-
тимося у виноградник, щоб 
ми могли знову попрацювати 
на винограднику. Бо ось, 
б час наближається, і в кінець 
скоро прийде; отже, я пови-
нен складати плоди про за-
пас, для самого себе.

30 І сталося, що Госпо-
дар виноградника і служи-
тель пішли до виноградника; 
і вони підійшли до дерева, 
чиї природні віти були від-
ламані, а дикі віти були при-
щеплені; і ось а усілякі плоди 
вкривали дерево.

31 І сталося, що Госпо-
дар виноградника скушту-
вав плодів, кожного виду 
згідно з їхнім числом, і Гос-
подар виноградника сказав: 
Ось, такий тривалий час ми 
підживлювали це дерево, і я 
склав для себе про запас ба-
гато плодів.

32 Але ось, на цей раз воно 
принесло багато плодів, і не-
має а жодного серед них хо-
рошого. І ось, є всі види 
поганих плодів; і вони не 
принесуть мені ніякої кори-
сті, незважаючи на весь наш 
труд; і тепер мене засмучує 

 24 а Єз. 17:22–24;  
Ал. 16:17;  
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 29 а УЗ 101:55; 103:21.
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те, що я можу втратити це 
дерево.

33 І Господар виноградника 
сказав служителеві: Що ми 
будемо робити з цим дере-
вом, щоб я міг знову зберегти 
хороші плоди з нього для са-
мого себе?

34  І служитель сказав 
своєму хазяїнові: Дивись, че-
рез те що ти прищепив віти 
дикої оливи, вони підживили 
коріння, так що вони живі і 
не загинули; тож ти бачиш, 
що вони все ще хороші.

35 І сталося, що Господар 
виноградника сказав своєму 
служителеві: Дерево не при-
носить мені ніякої користі, і 
коріння його не приносить 
мені ніякої користі, оскільки 
воно приноситиме злі плоди.

36 Проте я знаю, що коріння 
хороше, і для моєї власної 
мети я зберіг їх; і через їхню 
велику силу вони до цього 
давали від диких віт хороші 
плоди.

37 Але ось, дикі віти ви-
росли і переросли коріння 
його; і через те що дикі віти 
а переросли коріння його, 
воно дало багато злих пло-
дів; і через те що воно дало 
так багато злих плодів, ти ба-
чиш, що воно почало гинути; 
і вони скоро перезріють так, 
що їх можна буде вкинути у 
вогонь, якщо ми не зробимо з 
ними чогось, аби зберегти їх.

38 І сталося, що Госпо-
дар виноградника сказав 
своєму служителеві: Давай 

спустимося у найвіддаленіші 
місця виноградника і поба-
чимо, чи не вродили і при-
родні віти також злі плоди.

39 І сталося, що вони пішли 
у найвіддаленіші місця вино-
градника. І сталося, що вони 
побачили, що плоди природ-
них віт також згнили; так, 
а першої, і другої, і також ос-
танньої; і всі вони стали гни-
лими.

40 І а дикий плід остан-
ньої подолав ту частину де-
рева, що приносила хороший 
плід, так, що та віта відсохла і 
вмерла.

41 І сталося, що Господар 
виноградника заплакав і ска-
зав служителеві: а Що міг я ще 
зробити для мого виноград-
ника?

42 Ось, я знав, що всі плоди 
виноградника, за винятком 
цих, згнили. А тепер ці, що 
колись давали хороші плоди, 
також зіпсувалися; і тепер усі 
дерева в моєму виноградни-
кові нічого не варті, окрім 
того, щоб бути зрубаними і 
вкинутими у вогонь.

43 І подивись, це, останнє, 
чиї віти зівʼяли, я посадив на 
а хорошій ділянці землі; так, 
саме на тій, що становила 
найкращий вибір для мене з 
усіх інших ділянок землі мого 
виноградника.

44 І ти бачиш, що я також 
зрубав те, що а заважало на 
цій ділянці землі, аби я міг 
посадити це дерево замість 
нього.

 37 а УЗ 45:28–30.
 39 а Кн. Як. 5:20, 23, 25.

 40 а Морм. 6:6–18.
 41 а 2 Неф. 26:24.

 43 а 2 Неф. 1:5.
 44 а Етер 13:20–21.
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45 І ти бачиш, що частина 
його принесла хороші плоди, 
а частина його принесла 
плоди дикі; і через те, що я 
не відрізав віти з нього і не 
вкинув їх у вогонь, ось, вони 
подолали хорошу віту, так 
що вона відсохла.

46 І ось послухай, незважа-
ючи на все піклування, яким 
ми оточили мій виноградник, 
дерева в ньому згнили, так що 
перестали приносити хороші 
плоди; а ці я хотів зберегти, 
щоб скласти плоди з нього 
про запас для самого себе. Але 
бачиш, вони стали як дика 
олива, і вони не мають ніякої 
цінності, але тільки щоб бути 
а відрубаними і кинутими у 
вогонь; і мене засмучує те, що 
я втрачу їх.

47 Але що я міг ще зро-
бити в моєму виноградни-
кові? Чи я ослабив свою руку 
і не підживлював його? Ні, я 
підживлював його, і я обко-
пував його, і я підрізав його, 
і я удобрював його; і я а про-
стягав мою руку майже весь 
день, і б кінець наближався. І 
мене засмучує, що я повинен 
зрубати всі дерева в моєму 
виноградникові та і кинути 
їх у вогонь, щоб вони були 
спалені там. Хто ж це зіпсу-
вав мій виноградник?

48 І сталося, що служитель 
сказав своєму хазяїнові: Чи 
не велика висота твого ви-
ноградника—хіба віти його 
не подолали коріння, яке є 

хорошим? І через те що віти 
подолали коріння його, ось, 
росли вони швидше, ніж сила 
коріння, забираючи силу на 
себе. Ось я кажу, чи не це 
причина того, що дерева в 
твоєму виноградникові зіпсу-
валися?

49 І сталося, що Господар 
виноградника сказав своєму 
служителеві: Ходімо і зруба-
ємо дерева у виноградникові 
і вкинемо їх у вогонь, щоб 
вони не заважали на землі 
мого виноградника, бо я зро-
бив усе. Що я міг зробити ще 
для мого виноградника?

50 Але ось служитель ска-
зав Господарю виноградника: 
Почекай ще а трохи.

51 І Господар сказав: Добре, 
я почекаю ще трохи, бо мене 
дуже засмучує те, що я маю 
втратити дерева мого вино-
градника.

52 Отже, давай візьмемо 
а віти з тих, що я посадив на 
найвіддаленіших ділянках 
мого виноградника, і прище-
пімо їх до того дерева, звідки 
вони взяті; і відріжмо з де-
рева ті віти, плоди з яких 
найгіркіші, і прищепимо 
природні віти цього дерева 
замість них.

53 І це зроблю я, щоб дерево 
не загинуло, щоб, можливо, 
міг зберегти для себе коріння 
його для моєї власної мети.

54 І, ось, коріння природ-
них віт цього дерева, які я са-
див де завгодно, все ще живі; 

 46 а 3 Неф. 27:11.
 47 а 2 Неф. 28:32;  

Кн. Як. 6:4.

  б пп Світ—
Кінець світу.

 50 а Кн. Як. 5:27.

 52 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.
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отже, щоб я міг зберегти їх 
також для моєї власної мети, 
я візьму від віт цього дерева, 
і я а прищеплю їх до тих. Так, 
я прищеплю до них віти їх-
нього материнського дерева, 
аби я міг зберегти коріння 
для самого себе, щоб, коли 
вони стануть досить силь-
ними, можливо, вони змо-
жуть принести хороші плоди 
для мене, і я все ще можу 
мати славу в плодах мого ви-
ноградника.

55 І сталося, що вони взяли 
від природного дерева, яке 
стало диким, і прищепили 
до природних дерев, які теж 
стали дикими.

56 І вони також узяли з 
природних дерев, які стали 
дикими, і прищепили до їх-
нього материнського дерева.

57 І Господар виноградника 
сказав своєму служителеві: 
Не зрізай дикі віти від дерев, 
окрім тих, що найгіркіші; і до 
них прищепи, згідно з тим, 
що я сказав.

58 І ми будемо знову під-
живлювати дерева вино-
градника, і ми будемо 
підстригати віти його; і ми 
відрубаємо з дерев ті віти, що 
вже згнили, що мають заги-
нути, і кинемо їх у вогонь.

59 І це зроблю я, можливо, 
щоб коріння те могло набра-
тися сили через їхню хорошу 
якість; і щоб через зміну віт 
добро могло подолати зло.

60 І через те що я зберіг 

природні віти і коріння 
його, і що я прищепив при-
родні віти знову до їхнього 
материнського дерева, і збе-
ріг коріння їхнього материн-
ського дерева, то, можливо, 
дерева мого виноградника 
зможуть приносити знову хо-
роші а плоди; і щоб я міг мати 
радість знову в плодах мого 
виноградника, і, можливо, 
щоб я міг втішатися надзви-
чайно, що я зберіг коріння і 
віти першого плоду—

61 Отже, піди і поклич а слу-
жителів, щоб ми могли б тру-
дитися старанно з усією 
нашою силою у виноград-
нику, щоб ми могли підго-
тувати путь, щоб я міг знову 
породити природний плід, 
той природний плід, що є хо-
рошим і найціннішим за всі 
інші плоди.

62 Отже, ходімо й трудімося 
з усією силою в цей останній 
раз, бо знайте, кінець набли-
жається, і це в останній раз я 
буду підрізати мій виноград-
ник.

63 Прищепіть віти; почніть 
з а останніх, щоб вони могли 
бути першими, а щоб перші 
могли бути останніми, і об-
копайте дерева, і старі, і мо-
лоді, перші й останні, щоб усі 
могли бути підживленими 
знову в останній раз.

64 Отже, обкопайте їх, і під-
ріжте їх, і удобріть їх ще, в 
останній раз, бо кінець набли-
жається. І якщо буде так, що  

 54 а 1 Неф. 15:12–16.
 60 а Ісая 27:6.
 61 а Кн. Як. 6:2;  

УЗ 24:19.
  б УЗ 39:11, 13, 17.
 63 а 1 Неф. 13:42;  

Етер 13:10–12.
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ці останні живці виростуть і 
принесуть природний плід, 
тоді ви підготуєте для них 
путь, щоб вони могли рости.

65 І як почнуть вони рости, 
ти видалиш ті віти, що при-
носять гіркий плід, згідно з 
силою хороших і їхнім розмі-
ром; і ти не будеш а видаляти 
всі погані відразу, бо коріння 
його буде надто сильним для 
живців, і живці ці загинуть, 
і втрачу я дерева мого вино-
градника.

66 Бо мене засмучує, що я 
маю втратити дерева в моєму 
виноградникові; отже, ти бу-
деш видаляти погані в міру 
зростання хороших, щоб ко-
ріння і верхівка були однако-
вими за силою, доки хороші 
не подолають поганих, і по-
гані будуть відрубані і кинуті 
у вогонь, щоб вони не обтя-
жували землю мого виноград-
ника; і таким чином я вичищу 
від поганих мій виноградник.

67 І віти природного дерева 
прищеплю я знову до при-
родного дерева;

68 І віти природного де-
рева прищеплю я до природ-
них віт дерева; і таким чином 
зведу я їх разом знову, щоб 
вони принесли природний 
плід, і вони стануть одним.

69 І погані будуть а відки-
нуті, так, саме з усієї землі 
мого виноградника; бо ось, 
тільки цей один раз підріжу 
я свій виноградник.

70 І сталося, що Господар 
виноградника послав свого 
а служителя; і служитель пі-
шов і зробив, як Господар на-
казав йому, і привів других 
служителів; і було їх б неба-
гато.

71 І Господар виноградника 
сказав їм: Ідіть і а трудіться у 
виноградникові з усією си-
лою. Бо знайте, тільки цей 
б останній раз буду я піджив-
лювати мій виноградник; бо 
кінець вже зовсім поруч, і час 
скоро прийде; і якщо ви бу-
дете трудитися з усією силою 
зі мною, ви будете мати в ра-
дість у плодах, які я відкладу 
для себе на той час, що неза-
баром прийде.

72 І сталося, що служителі 
пішли і трудилися з усією си-
лою; і Господар виноград-
ника трудився також разом з 
ними; і вони слухалися нака-
зів Господаря виноградника 
у всьому.

73 І знову зʼявилися при-
родні плоди у винограднику;  
і природні віти почали рос- 
ти і розростатися надзви-
чайно пишно; а дикі віти 
почали відрубувати і вики-
дати; і вони зберегли коріння 
і верхівку його однаковими, 
згідно з їхньою силою.

74 І так вони трудилися з 
усією старанністю, згідно 
з наказами Господаря вино-
градника, а саме до тих пір, 
доки погані не були викинуті 

 65 а УЗ 86:6–7.
 69 а 1 Неф. 22:15–17, 23;  

2 Неф. 30:9–10.
 70 а УЗ 101:55; 103:21.
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  в УЗ 18:10–16.



154КНИГА ЯКОВА 5:75–6:2

з виноградника, і Госпо-
дар зберіг для себе дерева, 
що стали знову природними 
плодами; і вони стали наче 
а одне тіло; і плоди були од-
наковими; і Господар ви-
ноградника зберіг для себе 
природний плід, який був 
найціннішим для нього від 
початку.

75 І сталося, що коли Гос-
подар виноградника поба-
чив, що його плоди хороші, і 
що його виноградник більше 
не зіпсований, він покликав 
своїх служителів і сказав їм: 
Ось, у цей останній раз ми 
підживили мій виноградник; 
і ви бачите, що я вчинив за 
своїм бажанням; і я зберіг 
природний плід, який є хо-
рошим, саме таким, яким він 
був з початку. І а благосло-
венні ви; бо через те, що ви 
були старанними, трудячись 
зі мною на моєму виноград-
нику, і додержувалися моїх 
заповідей, і принесли мені 
знову б природний плід, так 
що мій виноградник більше 
не є зіпсованим, і погане ви-
кинуто геть, ось, ви будете 
мати радість зі мною через 
плід мого виноградника.

76 Бо ось, а довгий час буду 
я складати плоди мого вино-
градника для самого себе на 
той час, що скоро надходить; і 
в останній раз я підживив мій 

виноградник, і підрізав його, і 
обкопав його, і удобрив його; 
отже, я відкладу для самого 
себе плоди на довгий час, 
згідно з тим, що я сказав.

77 А коли прийде час, що 
злий плід знову прийде до 
мого виноградника, тоді я 
накажу зібрати хороші і по-
гані; і хороші я збережу для 
себе, а погані я викину до на-
лежного їм місця. І тоді при-
йде а час і кінець; і я накажу 
свій виноградник б спалити у 
вогні.

РОЗДІЛ 6
Господь відновить Ізраїль в ос
танні дні—Світ згорить у по
лумʼї—Люди повинні слідувати 
за Христом, щоб уникнути 
озера вогню і сірки. Близько 
544–421 рр. до р.х.
І ось, слухайте, мої браття, 
я ж казав вам, що буду про-
рокувати, слухайте, це є моє 
пророцтво—те, що пророк 
а Зинос казав про дім Ізраїля, 
коли він порівняв їх з куль-
турною оливою, має обовʼяз-
ково здійснитися.

2 І той день, коли Він про-
стягне руку Свою знову 
вдруге, щоб а відновити Свій  
народ, то є день, так, саме ос-
танній раз, коли б слуги Гос-
пода вийдуть у Його в силі, 
щоб г підживити і підрізати 

 74 а УЗ 38:27.
 75 а 1 Неф. 13:37.
  б пп Ізраїль.
 76 а 1 Неф. 22:24–26.  

пп Тисячоліття.
 77 а Об. 20:2–10;  

УЗ 29:22–24;  
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Кінець світу.

6 1 а Кн. Як. 5:1.
 2 а 1 Неф. 22:10–12;  

УЗ 110:11.  

пп Відновлення 
євангелії.

  б Кн. Як. 5:61.
  в 1 Неф. 14:14.
  г Кн. Як. 5:71.
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Його д виноградник; і після 
цього скоро настане е кінець.

3 І якими благословенними 
є ті, хто трудився старанно 
в Його виноградникові; і 
якими проклятими є ті, хто 
буде викинутий до належ-
ного їм місця! І світ буде а го-
ріти в полумʼї.

4 І яким милосердним є наш 
Бог до нас, бо Він памʼятає 
дім а Ізраїля, і коріння й віти; 
і Він простирає Свої б руки 
вперед до них весь день; а 
вони є в твердошиїм і супере-
чливим народом; але ті, хто 
не закамʼяніє серцем, буде 
спасенним у царстві Бога.

5  Отже, мої улюблені 
браття, я благаю вас словами 
розсудливості, щоб ви пока-
ялися, і прийшли з щирими 
намірами в серці, і а припали 
до Бога, як Він припадає до 
вас. І доки Його б рука мило-
сті простерта до вас у світлі 
дня, не закамʼянійте серцем.

6 Так, сьогодні, якщо ви по-
чуєте Його голос, не закамʼя-
нійте серцем; бо для чого ж 
вам а умирати?

7 Бо знайте, після того як вас 
підживлювало добре слово 
Бога весь день, чи принесете 
ви злий плід, щоб вас було 
а відрубано і кинуто у вогонь?

8 Слухайте, невже ви зре-

четеся цих слів? Невже ви 
зречетеся слів пророків; і не-
вже ви зречетеся усіх слів, 
які було сказано про Христа, 
після того як так багато лю-
дей говорило про Нього; і за-
перечуватимите добре слово 
Христа, і силу Христа, і а дар 
Святого Духа, і згасите Дух 
Святий, і насміхатиметеся 
над великим планом вику-
плення, який був складений 
для вас?

9 Хіба ви не знаєте, що якщо 
ви зробите це, сила вику-
плення і воскресіння, яка в 
Христі, приведе вас до того, 
що будете ви стояти з соро-
мом і жахливою а виною пе-
ред б судом Бога?

10 І згідно з силою а пра-
восуддя, бо правосуддя не 
можна заперечувати, ви по-
винні піти геть до того б озера 
вогню і сірки, полумʼя якого 
невгасиме, і дим якого здій-
мається на віки вічні, те 
озеро вогню і сірки, яке є в не-
скінченною г мукою.

11 О тоді, мої улюблені 
браття, покайтеся ви і увій-
діть а тісними воротами, і 
продовжуйте йти дорогою, 
яка є вузькою, доки ви не от-
римаєте вічне життя.

12 О, будьте а мудрими; що я 
ще можу сказати?

 2 д пп Виноградник 
Господній.
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13 Нарешті я кажу вам “про-
щавайте”, до тих пір, поки я 
зустріну вас перед приємним 
місцем суду Бога, місцем, яке 
викликає у злочестивих а вели-
чезний жах і страх. Амінь.

РОЗДІЛ 7
Шерем заперечує Христа, спе
речається з Яковом, вимагає 
ознаки, і Бог карає його—Усі 
пророки говорили про Христа 
і Його Спокуту—Нефійці про
жили свої дні як мандрівники, 
народжені у стражданнях, і 
зненавиджені Ламанійцями. 
Близько 544–421 рр. до р.х.
І ось сталося, після того як 
пройшло декілька років, що 
серед народу Нефія зʼявився 
чоловік, імʼя якого було Ше-
рем.

2 І сталося, що він почав про-
повідувати серед людей і про-
голошувати їм, що не буде 
ніякого Христа. І він пропо-
відував багато улесливого для 
людей; і це він робив, щоб він 
міг знищити вчення Христа.

3 І він трудився старанно, 
щоб мати змогу відвернути 
серця людей, так що він від-
вернув багато сердець; і зна-
ючи, що я, Яків, маю віру в 
Христа, Який прийде, він шу-
кав можливості, щоб він міг 
зустрітися зі мною.

4 І був він освічений, тож 
досконало знав мову народу; 
отже, він міг застосовувати 
велику улесливість, і велику 

силу красномовства, згідно з 
силою диявола.

5 І він мав надію похитнути 
мене у вірі, незважаючи на 
багато а одкровень і багато 
чого, що я бачив щодо всього 
цього; бо я справді бачив ан-
гелів, і вони проповідували  
мені. І також я чув голос Гос-
пода, Який говорив до мене 
справжнім словом, час від 
часу; отже, мене не можна 
було похитнути.

6 І сталося, що він прийшов 
до мене, і ось у такий спо-
сіб він звернувся до мене, ка-
жучи: Брате Якове, я прагнув 
знайти можливість, щоб по-
говорити з тобою; бо я чув 
і також знаю, що ти багато 
ходиш, проповідуючи те, що 
ти називаєш євангелією, або 
вченням Христа.

7 І ти відвернув багато кого 
з народу, так що вони пе-
рекручують правильний 
шлях Бога, і не а дотриму-
ються закону Мойсея, який 
є правильним шляхом; і пе-
ретворюють закон Мойсея на 
поклоніння особі, яка, за тво-
їми словами, прийде через 
багато сот літ по тому. А те-
пер слухай, я, Шерем, заяв-
ляю тобі, що це блюзнірство; 
бо жоден з людей не знає та-
кого; він не б може розпові-
дати про те, що настане. І в 
такий спосіб Шерем спере-
чався зі мною.

8 Але ось, Господь про-
лив Свій а Дух у мою душу, 

 13 а Ал. 40:14.
7 5 а 2 Неф. 11:3;  

Кн. Як. 2:11.

 7 а Кн. Як. 4:5.
  б Ал. 30:13.
 8 а пп Натхнення, 

Надихати.
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так що я привів його у за-
мішання стосовно всіх його 
слів.

9 І я сказав йому: Чи за-
перечуєш ти Христа, Який 
прийде? А він сказав: Якби 
мав бути якийсь Христос, я 
б не заперечував його; але я 
знаю, що немає ніякого Хри-
ста, не було і ніколи не буде.

10 І я сказав йому: Чи ти ві-
риш святим писанням? І він 
сказав: Так.

11 І я сказав йому: Тоді ти не 
розумієш їх; бо вони істинно 
свідчать про Христа. Ось, я 
кажу тобі, що жоден з проро-
ків не писав, і не а пророкував 
без того, щоб не казати про 
цього Христа.

12 І це ще не все—це було 
явлено мені, бо я чув і бачив; 
і це також було явлено мені 
а силою Святого Духа; отже, 
якщо не буде здійснено Спо-
куту, все людство повинно 
бути б загублене.

13 І сталося, що він сказав 
мені: Покажи мені а ознаку 
цією силою Святого Духа, в 
якій ти обізнаний так багато.

14 І я сказав йому: Хто я та-
кий, що буду спокушувати 
Бога показувати тобі ознаку 
того, про що ти знаєш, що 
воно а істинне? Ти все одно 
будеш заперечувати це, тому 
що ти від б диявола. Проте 
не моя воля станеться; але 

якщо Бог покарає тебе, не-
хай це буде ознакою тобі, що 
Він має владу, і на небесах, 
і на землі; і також, що Хри-
стос прийде. І Твоя воля, о 
Господи, звершиться, не моя.

15 І сталося, що коли я, 
Яків, промовив ці слова, сила 
Господа зійшла на нього, так 
що він упав на землю. І ста-
лося, що його годували про-
тягом багатьох днів.

16 І сталося, що він сказав 
людям: Зберіться завтра, бо я 
вмираю; отже, я бажаю гово-
рити до людей перед тим, як 
я помру.

17 І сталося, що наступного 
дня велика кількість людей 
зібралася разом; і він гово-
рив до них прямо і відрікся 
від того, чого він їх навчав, 
і визнав Христа, і силу Свя-
того Духа, і проповідування 
ангелів.

18 І він прямо сказав їм, 
що він був а обманутий си-
лою б диявола. І він казав про 
пекло, і про вічність, і про 
вічне покарання.

19 І він сказав: Я боюся, че-
рез те, що вчинив а непрости-
мий гріх, бо я брехав Богові; 
бо я заперечував Христа, і 
говорив, що вірив у святі пи-
сання; а вони істинно свід-
чать про Нього. І через те що 
я брехав Богові, я дуже бо-
юся, що моє становище буде 

 11 а Об. 19:10; 1 Неф. 10:5;  
Кн. Як. 4:4;  
Мос. 13:33–35;  
УЗ 20:26.  
пп Ісус Христос.

 12 а пп Бог, Божество— 
Бог Святий Дух;  

Святий Дух.
  б 2 Неф. 2:21.
 13 а Мт. 16:1–4;  

Ал. 30:43–60.  
пп Ознака.

 14 а Ал. 30:41–42.
  б Ал. 30:53.

 18 а Ал. 30:53.  
пп Обман, 
Обманювати.

  б пп Диявол.
 19 а пп Непростимий 

гріх.
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б жахливим; але я признаюся 
Богові.

20 І сталося, що коли він 
сказав ці слова, він більше не 
міг говорити, і він а спустив 
дух.

21 І коли безліч стало оче-
видцями, що він сказав це, 
перед тим як спустити дух, 
вони були вражені надзви-
чайно; так що сила Бога зі-
йшла на них, і вони були 
а знесилені до того, що впали 
на землю.

22 Тож це було приємно 
для мене, Якова, бо я просив 
цього у мого Батька, Який на 
небесах; бо Він почув моє во-
лання і відповів на мою мо-
литву.

23 І сталося, що спокій і лю-
бов Бога були знову віднов-
лені серед людей; і вони 
а вивчали писання, і не при-
слухалися більше до слів 
цього злочестивого чоловіка.

24 І сталося, що багато за-
собів було вигадано, щоб 
а виправити і відродити Лама-
нійців до пізнання істини; але 
все це було б марно, бо вони 
втішалися у в війнах і г крово-
пролитті, і вони мали вічну 
д ненависть до нас, своїх бра-
тів. І вони постійно прагнули 
силою своєї зброї знищити 
нас.

25 Отже, люди Нефія зміц-
нювалися проти них своєю 

зброєю, і всією своєю мо-
гутністю, віруючи в Бога і 
а скелю свого спасіння; отже, 
вони досі були переможцями 
над своїми ворогами.

26 І сталося, що я, Яків, 
став старим; і оскільки лі-
топис цього народу зберіга-
ється на а інших пластинах 
Нефія, отже, я завершую цей 
літопис, проголошуючи, що 
я написав згідно з найповні-
шими моїми знаннями, ка-
жучи, що для нас пройшов 
час, і також б життя наші про-
майнули, немов те було для 
нас уві сні, ми були самот-
нім і серйозним народом, 
мандрівниками, вигнаними з 
Єрусалима, народженими у 
стражданнях, в пустині, не-
нависні нашим братам, що 
викликало війни і суперечки; 
отже, ми сумували до кінця 
наших днів.

27 І я, Яків, розумів, що по-
винен незабаром зійти в мо-
гилу; отже, я сказав моєму 
синові а Еношу: Візьми ці пла-
стини. І я сказав йому те, 
що мій брат Нефій б нака-
зав мені, і він обіцяв підко-
ритися наказам. І я закінчую 
свої записи на цих пластинах, 
записи, які є короткими; а з 
читачем я прощаюся, споді-
ваючись, що багато хто з моїх 
братів зможе прочитати мої 
слова. Браття, Бог з вами.

 19 б Мос. 15:26.
 20 а Єр. 28:15–17.
 21 а Ал. 19:6.
 23 а Ал. 17:2.
 24 а Ен. 1:20.
  б Ен. 1:14.

  в Мос. 10:11–18.
  г Яр. 1:6;  

Ал. 26:23–25.
  д 2 Неф. 5:1–3;  

Мос. 28:2.
 25 а пп Скеля.

 26 а 1 Неф. 19:1–6;  
Яр. 1:14–15.  
пп Пластини.

  б Як. 4:14.
 27 а Ен. 1:1.
  б Кн. Як. 1:1–4.



1 1 а пп Енош, син Яковів.
  б 2 Неф. 2:2–4.
  в 1 Неф. 1:1–2.
  г Еф. 6:4.
 2 а Бут. 32:24–32;  

Ал. 8:10.  
пп Покаятися, 
Покаяння.

  б пп Відпущення 
гріхів.

 3 а пп Радість.
  б 1 Неф. 10:17–19;  

Ал. 36:17–21.
 4 а 2 Неф. 9:51;  

3 Неф. 12:6.
  б пп Благоговіння.
  в пп Молитва.
 5 а пп Одкровення.
 8 а Етер 3:12–13.  

пп Віра.

  б Мт. 9:22.
 9 а 1 Неф. 8:12;  

Ал. 36:24.
  б 2 Неф. 33:3;  

Сл. Морм. 1:8;  
Ал. 34:26–27.

 10 а пп Інтелект;  
Натхнення, 
Надихати.

  б 1 Неф. 2:20.

   

КНИГА ЕНОША
Енош молиться палко і одер
жує відпущення своїх гріхів—
Голос Господа доходить до його 
свідомості, обіцяючи спасіння 
Ламанійцям у день майбут
ній—Нефійці намагаються ви
правити Ламанійців—Енош 
втішається через свого Викупи
теля. Близько 420 р. до р.х.

ОСЬ, сталося, що я, а Енош, 
знаючи про мого батька, 

що б він був справедливою лю-
диною—бо він в навчав мене 
своїй мові, а також г повчан-
ням і застереженням Госпо-
да—і благословенне буде імʼя 
мого Бога за це—

2 І я розповім вам про а бо-
ротьбу, яку я мав перед Бо-
гом, перед тим як я одержав 
б відпущення моїх гріхів.

3 Ось, я ходив полювати 
на звірів у лісах; і слова, які 
я часто чув від мого батька 
про вічне життя, і про а ра-
дість святих, б запали глибоко 
в моє серце.

4 І моя душа а жадала; і я 
став б навколішки перед 
моїм Творцем, і я заволав 
до Нього в палкій в молитві 
і благанні за свою власну 
душу; і весь день я волав до 

Нього; так, і коли прийшла 
ніч, я все ще здіймав свій 
 голос високо, щоб він досяг 
 небес.

5 І дійшов до мене а голос, 
кажучи: Енош, твої гріхи 
прощені тобі, і ти будеш бла-
гословен.

6 І я, Енош, знав, що Бог не 
може обманювати; отже, моя 
провина була змита.

7 І я сказав: Господи, як це 
сталося?

8 І Він сказав мені: Через 
твою а віру в Христа, Якого 
ти до того ніколи не чув і не 
бачив. І багато років пройде 
перед тим, як Він явиться у 
плоті; отже, йди далі, твоя 
віра б спасла тебе.

9 Тож сталося, що коли я 
почув ці слова, я почав від-
чувати а бажання до благопо-
луччя моїх братів, Нефійців; 
отже, я б вилив перед Богом 
усю мою душу за них.

10 І під час того як я боровся 
у духові, ось, голос Господа 
дійшов до моєї а  свідомості 
знову, кажучи: Я зійду до 
твоїх братів згідно з їхньою 
старанністю у виконанні 
Моїх заповідей. Я б дав їм цю 
землю, а це священна земля; 
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і Я в прокляну її тільки в разі  
беззаконня; отже, Я зійду до 
твоїх братів згідно з тим, що 
Я сказав; і їхні провини при-
несу Я з сумом на їхні власні 
голови.

11 І після того як я, Енош,  
почув ці слова, моя віра в Гос- 
пода стала непохитною; і я 
молився до Нього, приклада-
ючи великі зусилля, за моїх 
братів, Ламанійців.

12 І сталося, що після того 
як я а молився і домагався з 
усією старанністю, Господь 
сказав мені: Я дарую тобі 
за твоїми б бажаннями через 
твою віру.

13 І ось бачиш, таким було 
бажання, яке я бажав від 
Нього,—що якщо буде так, 
що мій народ, Нефійці, впа-
дуть у провину, і будуть 
якимось чином а знищені, а 
Ламанійці не будуть зни-
щені, то нехай Господь Бог 
б збереже літопис мого на-
роду, Нефійців; навіть якщо 
силою Його святої руки 
він може в зʼявитися якогось 
дня в майбутньому до Ла-
манійців, щоб, можливо, 
вони були г приведені до спа-
сіння,—

14 Бо тепер наші зусилля 
були а марні, щоб відновити 
їх до істинної віри. І вони 
поклялися у гніві своєму, 

б знищити, якщо буде мож-
ливість, наші літописи і нас, 
а також усі традиції наших 
батьків.

15 Отже, я, знаючи, що Гос- 
подь Бог мав змогу а збе-
регти наші літописи, волав до 
Нього тривалий час, бо Він 
сказав мені: Що б не попро-
сили ви з вірою, сподіваю-
чись, що ви одержите в імʼя 
Христа, ви одержите це.

16 І я мав віру, і я волав до 
Господа, щоб Він а зберіг б лі-
тописи; і Він склав завіт зі 
мною, що в дасть їх Ламаній-
цям у Його належний час.

17 І я, Енош, знаю, що це 
буде згідно з завітом, який 
Він склав; отже, душа моя за-
спокоїлася.

18 І Господь сказав мені: 
Твої батьки також бла-
гали від Мене те саме; і це 
буде зроблено їм згідно з їх-
ньою вірою; бо їхня віра була 
схожа на твою.

19 І ось сталося, що я, Енош, 
пішов поміж людей Нефія, 
пророкуючи про те, що ста-
неться, і свідчив про те, що я 
чув і бачив.

20 І я даю звіт, що люди Не-
фія прагнули старанно від-
новити у Ламанійців істинну 
віру в Бога. Але наші а зу-
силля були марні; їхня не-
нависть була незмінною, і 

 10 в Етер 2:7–12.
 12 а Морм. 5:21; 9:36.
  б Пс. 37:4;  

1 Неф. 7:12;  
Гел. 10:5.

 13 а Морм. 6:1, 6.
  б Сл. Морм. 1:6–11;  

Ал. 37:2.

  в Ал. 37:19;  
Етер 12:22;  
УЗ 3:18.

  г Ал. 9:17.
 14 а Кн. Як. 7:24.
  б Морм. 6:6.
 15 а пп Писання—

Необхідність 

збереження Писань.
 16 а 3 Неф. 5:13–15;  

УЗ 3:19–20;  
10:46–50.

  б пп Книга Мормона.
  в 2 Неф. 27:6.
 20 а Морон. 9:6.
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їхнє зле єство вело їх до того, 
що вони стали дикими, і  
жорстокими, і б кровожер-
ливими, сповненими в ідо-
лопоклонства і брудноти; 
харчувалися дичиною; жили 
у наметах, блукали пусти-
нею з коротким шкіряним 
поясом на стегнах своїх і з 
поголеними головами; і їхня 
вправність була в г лукові, і в 
кривій шаблі, і в сокирі. І ба-
гато хто з них не їв нічого, 
окрім сирого мʼяса; і вони 
постійно прагнули знищити 
нас.

21 І сталося, що люди Не-
фія обробляли землю, і а ви-
рощували всякі сорти зерна, 
і фруктів, і отари і стада, і 
отари всілякої худоби кож-
ного виду, і кіз, і диких кіз, а 
також багато коней.

22 І було серед нас надзви-
чайно багато а пророків. А 
люди були б твердошиїм на-
родом, насилу розуміли.

23 І не було нічого, крім 
надзвичайної а суворості, 
б проповідування і пророку-
вання про війни, і розбрат, і 
знищення, і постійного в на-
гадування їм про смерть, 
і тривалість вічності, і при-
суди та владу Бога, і все це,—
бентежачи їх г постійно, щоб 
тримати їх у страхові перед 

Господом. Я кажу, що не 
було нічого окрім цього, і 
надзвичайно велика прямота 
мови утримувала їх від швид-
кого опускання до знищення. 
І саме так я пишу про них.

24 І я бачив війни між Не-
фійцями і Ламанійцями в 
плині моїх днів.

25 І сталося, що я почав ста-
ріти, і сто і сімдесят і девʼять 
років пройшло з того часу, 
коли наш батько Легій а зали-
шив Єрусалим.

26 І я зрозумів, що повинен 
незабаром зійти в могилу, бу-
дучи змушеним під впливом 
сили Бога проповідувати і 
пророкувати цьому народові, 
і проголошувати Слово за іс-
тиною, яка у Христі. І я про-
голошував його в усі мої дні, 
і втішався в ньому понад усе 
мирське.

27 І я незабаром піду до 
місця свого а покою, яке є з 
моїм Викупителем; бо я знаю, 
що в Ньому я спочину. І я вті-
шаюся тим днем, коли моє 
б смертне зодягнеться в в без-
смертне, і буде стояти перед 
Ним; тоді я побачу Його об-
личчя з радістю, і Він скаже 
мені: Прийди до Мене, бла-
гословенний ти, в г оселях 
Батька Мого приготоване 
місце для тебе. Амінь.

 20 б Яр. 1:6.
  в Мос. 9:12.  

пп Ідолопоклонство.
  г Мос. 10:8.
 21 а Мос. 9:9.
 22 а Сл. Морм. 1:16–18.
  б Яр. 1:3.
 23 а 1 Неф. 16:2;  

2 Неф. 33:5.
  б пп Проповідувати.
  в Гел. 12:3.
  г Яр. 1:12;  

Ал. 31:5.
 25 а 1 Неф. 2:2–4.
 27 а пп Покій.
  б пп Смертний, 

Смертне життя.
  в пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  г Іван 14:2–3;  

Етер 12:32–34;  
УЗ 72:4; 98:18.



1 1 а 1 Неф. 3:12; 5:14.
 2 а Кн. Як. 3:14; Ом. 1:1.
  б 1 Неф. 6.
  в пп Писання—

Цінність Писань.
  г 2 Неф. 27:6;  

Морм. 5:12.
 3 а Ен. 1:22–23.

  б Етер 2:8–10.
 4 а Ал. 26:22; Гел. 11:23;  

УЗ 107:18–19.  
пп Одкровення.

  б пп Святий Дух.
 5 а 2 Неф. 25:24;  

Ал. 34:13–14.
  б Вих. 35:2.  

пп Суботній день.
  в пп Богохульство.
  г пп Блюзнити, 

Блюзнірство.
 6 а Кн. Як. 7:24;  

Ен. 1:20.
 7 а Кн. Як. 1:9, 11, 15.
  б Сл. Морм. 1:14.

Нефійці додержуються за
кону Мойсея, чекають на при
шестя Христа і процвітають 
на землі—Багато пророків до
кладають зусиль, щоб утриму
вати людей на шляху істини. 
Близько 399–361 рр. до р.х.

ОСЬ знайте, я, Яром, пишу 
декілька слів згідно з за-

повіддю мого батька Еноша, 
щоб наш а родовід міг бути 
збереженим.

2 І оскільки а ці пластини 
б малі, а ці речі в пишуться з 
тим наміром, щоб бути на 
користь нашим братам г Ла-
манійцям, отже, є необхід-
ність у тому, щоб я писав 
коротко; але я не писатиму 
ні про моє пророкування, ні 
про мої одкровення. Бо хіба 
я можу написати більше, ніж 
мої батьки написали? Бо хіба 
вони не відкрили план спа-
сіння? Я кажу вам: Так; і це 
задовольняє мене.

3 Знайте, що необхідно ба-
гато зробити серед цього на-
роду через закамʼянілість 
їхніх сердець, і глухоту їхніх 
вух, і сліпоту їхнього розуму, 
і а твердість їхніх ший; однак 
Бог надзвичайно милосерд-
ний до них, і ще не б змів їх 
геть з лиця землі.

4 І багато є серед нас тих, 
хто мав багато а одкровень, бо 
вони не всі твердошиї. І ті, 
хто не твердошиїй і має віру, 
мають б спілкування з Духом 
Святим, Який ясно показує 
дітям людським згідно з їх-
ньою вірою.

5 І ось бачите, двісті років 
пройшло, і народ Нефія став 
сильним на цій землі. Вони 
пильнували за тим, щоб а до-
тримуватися закону Мойсея і 
залишати б суботній день свя-
щенним для Господа. І вони 
не в богохульствували; вони 
також не г блюзнили. І закони 
цієї землі були надзвичайно 
суворі.

6 І їх було розсіяно по ве-
ликій частині лиця землі, і 
Ламанійців також. І було їх 
набагато більше, ніж тих, хто 
був з Нефійців; і вони лю-
били а вбивство і пили кров 
тварин.

7 І сталося, що вони багато 
разів приходили проти нас, 
Нефійців, битися. Але наші 
а царі і наші провідники були  
міцними людьми у вірі в Гос-
пода; і вони навчали людей 
шляхам Господа; отже, ми 
протистояли Ламанійцям і 
вигнали їх геть з б наших зе-
мель, і почали укріплювати 

   

КНИГА ЯРОМА
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 8 а Мос. 10:8.
 10 а 1 Неф. 12:19–20; Ом. 1:5.
 11 а Кн. Як. 4:5;  

Ал. 25:15–16.

  б 2 Неф. 11:4;  
Етер 12:18–19.

  в 2 Неф. 25:24–27;  
Мос. 3:13; 16:6.

 12 а Етер 2:10.
  б Ал. 31:5.
 14 а 1 Неф. 9:2–4.
 15 а Кн. Як. 1:1–4.

наші міста, та інші місця на-
шого успадкування.

8 І нас збільшувалося над-
звичайно, і поширювалося 
на лиці землі, і ми збагати-
лися надзвичайно золотом, 
і сріблом, і коштовними ре-
чами, і витонченими виро-
бами з дерева, будинками, 
механізмами, а також залізом 
і міддю, і латунню і сталлю, 
роблячи всілякі інструменти 
різних видів, щоб обробляти 
землю, і а зброю для війни—
так, гостроконечну стрілу, і 
сагайдак, і дротик, і спис, і 
всі пристосування для війни.

9 І були ми таким чином 
підготовлені до зустрічі з 
Ламанійцями, щоб вони не  
перемогли нас. Але слово Гос-
пода було підтверджене, те, 
що Він сказав нашим батькам, 
кажучи таке: Якщо будете ви-
конувати Мої заповіді, досяг-
нете успіху на цій землі.

10 І сталося, що пророки 
Гос пода погрожували наро-
дові Нефія, згідно з словом 
Бога, що якщо вони не дотри-
муватимуться заповідей, а 
впадуть у провину, то їх буде 
а знищено з лиця землі.

11 Отже, пророки, і свяще-

ники, і вчителі працювали 
старанно, з довготерпінням 
закликаючи людей до ста-
ранності; навчаючи а зако-
нові Мойсея і меті, для якої 
він був даний; переконуючи 
їх б чекати на Месію, і вірити, 
що Він прийде, в наче Він вже 
є. І в такий спосіб вони нав-
чали їх.

12 І сталося, що роблячи 
так, вони зберегли їх від а зни-
щення з лиця землі; бо вони 
б кололи їхні серця словом, 
постійно спонукаючи їх до 
покаяння.

13 І сталося, що двісті і 
тридцять і вісім років про-
йшло—у війнах, і суперечках, 
і розбраті, протягом більшо-
сті часу.

14 І я, Яром, не пишу 
більше, бо пластини малі. Але 
знайте, мої браття, ви мо-
жете звернутися до а інших 
пластин Нефія; бо ось, на них 
літописи наших воєн вигра-
віювані, згідно з записами 
царів або тих, кому вони на-
казали записувати.

15 І я передаю ці пластини 
в руки мого сина Омнія, щоб 
вони могли зберігатися за а за-
повідями моїх батьків.

   

КНИГА ОМНІЯ
Омній, Амарон, Кеміш, Аві
надом і Амалекій, кожний по 

черзі, ведуть літописи—Мо
сія знаходить народ Зарагемлі, 
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1 3 а Кн. Як. 1:1–4;  Яр. 1:15.  5 а Яр. 1:9–10.

який прийшов з Єрусалима 
у дні Седекії—Мосія стає ца
рем над ними—Нащадки Му
лека в Зарагемлі знаходять 
Коріантумра, останнього з 
Яредійців—Цар Веніямин є 
наступником Мосії—Люди по
винні віддавати всю свою душу 
як жертвоприношення Христу. 
Близько 323–130 рр. до р.х.

ОСЬ сталося, що я, Омній, 
маючи заповідь від мого 

батька, Ярома, що я повинен 
написати дещо на цих пла-
стинах, щоб зберегти наш 
родовід,—

2 Отже, в мої дні, я б хотів, 
щоб ви знали, що я багато бо-
ровся мечем, щоб зберегти 
мій народ, Нефійців, щоб 
він не потрапив до рук своїх 
ворогів, Ламанійців. Але 
знайте, я сам злочестива лю-
дина, і я не виконував устави 
і заповіді Господа, як це мені 
належало робити.

3 І сталося, що двісті і сім-
десят і шість років пройшло, 
і в нас було багато мирних 
часів; і в нас було багато ча-
сів, коли ми мали серйозні 
війни і кровопролиття. Так, 
і в цілому, двісті і вісімде-
сят і два роки пройшло, і я 
зберіг ці пластини згідно із 
а заповідями моїх батьків; і 
я передаю їх моєму синові 
Амаронові. І я закінчую.

4 І ось я, Амарон, записую 
речі, які я записую, і яких не-
багато, у книгу мого батька.

5 Ось, сталося, що триста 
і двадцять років пройшло, і 

найбільш злочестиву частину 
Нефійців було а знищено.

6 Бо Господь не дозволить, 
після того як Він вивів їх з 
землі Єрусалима, і утримав, 
і зберіг їх від потрапляння 
до рук їхніх ворогів, так, Він 
не дозволить, щоб слова не 
підтвердились, які Він гово-
рив нашим батькам, кажучи 
таке: Якщо ви не будете ви-
конувати Моїх заповідей, ви 
не будете процвітати на цій 
землі.

7 Отже, Господь покарав 
їх великим судом; проте Він 
зберіг праведних, щоб вони 
не загинули, але визволив їх з 
рук їхніх ворогів.

8 І сталося, що я передав 
пластини моєму братові Ке-
мішеві.

9 Тепер я, Кеміш, запишу 
дещо, що я запишу, до тієї са-
мої книги, що й мій брат; бо 
ось, я бачив останнє, що він 
записав, що він записав це 
своєю власною рукою; і запи-
сав він це в день, коли він пе-
редав їх мені. І у такий спосіб 
ми ведемо літопис, бо це є за 
заповідями наших батьків. І я 
закінчую.

10 Ось я, Авінадом, є си-
ном Кеміша. Ось, сталося, 
що я бачив багато воєн і роз-
брату між моїм народом, Не-
фійцями, і Ламанійцями; і я, 
моїм власним мечем, забрав 
життя багатьох Ламанійців 
на захист своїх братів.

11 І бачите, літопис цього 
народу вигравіюваний на 
пластинах, який є у царів, 
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 12 а 2 Неф. 5:6–9.
  б Кн. Як. 3:4.
 14 а пп Зарагемля.
  б 1 Неф. 3:3, 19–20;  

5:10–22.
 15 а Мос. 25:2.
  б Єр. 39:1–10; Гел. 8:21.
 17 а Мос. 1:2–6.

 19 а Мос. 25:13.
  б Ом. 1:12.
 20 а Мос. 8:13–19.  

пп Провидець.

протягом поколінь; і я не 
знаю ніякого одкровення, ок-
рім того, яке було записано, 
ані пророцтва; отже, те, що 
належить, записано. І я закін-
чую.

12 Ось я є Амалекій, син 
Авінадома. Слухайте, я роз-
повім вам дещо стосовно 
Мосії, якого було зроблено 
царем над землею Зарагемлі; 
бо ось, його було попере-
джено Господом, щоб він утік 
з землі а Нефія, і ті, хто при-
слухається до голосу Господа, 
мають також б піти з цієї землі 
з ним у пустиню—

13 І сталося, що він зро-
бив так, як Господь нака-
зав йому. І вони пішли з цієї 
землі в пустиню, стільки 
їх, скільки прислухалося 
до голосу Господа; і їх су-
проводжувало багато про-
повідувань і пророкувань. 
І їх повчало постійно слово 
Бога; і їх вела сила Його руки 
крізь пустиню, доки вони не 
прийшли на землю, яка нази-
валася землею Зарагемлі.

14 І вони відкрили там на-
род, який називався народом 
а Зарагемлі. Тож була велика 
радість серед народу Зара-
гемлі; і також Зарагемля зра-
дів надзвичайно, тому що 
Господь прислав народ Мо-
сії з б пластинами з латуні, на 
яких містився літопис Юдеїв.

15 Ось сталося, що Мосія 
довідався про те, що а народ 

Зарагемлі вийшов з Єруса-
лима у той час, коли б Седе-
кію, царя Юдеї, було забрано 
у полон до Вавилона.

16 І вони мандрували пус-
тинею, і їх було приведено 
рукою Господа через великі 
води на землю, де Мосія й 
знайшов їх; і вони жили там з 
того часу і надалі.

17 І на той час, як Мосія 
знайшов їх, вони стали над-
звичайно численні. Проте 
вони вели багато воєн і сер-
йозних суперечок, гинули від 
меча час від часу; і їхня мова 
стала викривлена; і вони не 
принесли ніяких а літопи-
сів з собою; і вони заперечу-
вали існування свого Творця; 
і ні Мосія, ні народ Мосії не 
могли зрозуміти їх.

18 Але сталося, що Мосія 
зробив так, щоб їх було нав-
чено його мові. І сталося, що 
після того як їх було навчено 
мові Мосії, Зарагемля пере-
казав родовід своїх батьків по 
памʼяті; і вони записані, але 
не на цих пластинах.

19 І сталося, що люди За-
рагемлі і Мосії а обʼєдналися 
разом; і б Мосія був призначе-
ний їхнім царем.

20 І сталося, у дні Мо-
сії було принесено до нього 
великий камінь з гравію-
ваннями на ньому; і він а пе-
реклав ці гравіювання даром 
і силою Бога.

21 І вони розповідали про 
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якогось а Коріантумра і вби-
тих його людей. І Коріан-
тумр був знайдений людьми 
Зарагемлі; і він жив з ними 
протягом девʼятьох місяців.

22 Вони також говорили де-
кілька слів про його батьків. 
І його перші батьки пішли  
від тієї а башти тоді, коли Гос-
подь б змішав мову людей; і 
суворість Господа впала на 
них згідно з Його вироками, 
які є справедливими; і їхні 
в кістки лежать розсіяні по 
землі, що на північ.

23 Ось, я, Амалекій, наро-
дився в дні Мосії; і я дожив і 
бачив його смерть; і а Венія-
мин, його син, царює замість 
нього.

24 І знайте, я бачив у дні царя 
Веніямина серйозну війну і 
багато кровопролиття між Не-
фійцями і Ламанійцями. Але 
знайте, Нефійці отримали ве-
лику перевагу над ними; так, 
настільки, що цар Веніямин 
вигнав їх із землі Зарагемлі.

25 І сталося, що я почав ста-
ріти; і, не маючи сімені і 
знаючи царя а Веніямина як 
справедливу людину перед 
Господом, отже, я б передам 
ці пластини йому, заклика-
ючи всіх людей прийти до 
Бога, Святого Ізраїля, і вірити 
в пророцтва, і в одкровення, 
і в проповідування ангелів, і 
в дар говорити на язиках, і в 

дар тлумачення мов, і в усе, 
що є в добре; бо немає нічого, 
що є добрим, окрім того, що 
йде від Господа; а все, що зле, 
йде від диявола.

26 І ось, мої улюблені браття, 
я б хотів, щоб ви а прийшли до 
Христа, Який є Святий Ізра-
їля, і скуштували від Його спа-
сіння і сили Його викуплення. 
Так, прийдіть до Нього, і 
б віддайте всю вашу душу як 
в жертвоприношення Йому, і 
продовжуйте г поститися і мо-
литися, і терпіти до кінця; і як 
те, що Господь живий, ви бу-
дете спасенні.

27 А тепер я розповім дещо 
про певну кількість тих, хто 
пішов у пустиню, щоб повер-
нутися на землю Нефія; бо 
великою була кількість тих, 
хто бажав оволодіти землею 
їхнього успадкування.

28 Отже, вони пішли в пус-
тиню. І їхній провідник, бу-
дучи сильною і могутньою 
людиною, і твердошиєю лю-
диною, отже, він зробив так, 
що виникли суперечки між 
ними; і їх усіх було а вбито,  
окрім пʼятдесятьох, у пус-
тині, і вони знову поверну-
лися на землю Зарагемлі.

29 І сталося, що вони взяли 
також ще значну кількість 
людей і вирушили в подорож 
знову до пустині.

30 І я, Амалекій, мав брата, 

 21 а Етер 12:1.  
пп Коріантумр.

 22 а Етер 1:1–5.
  б Бут. 11:6–9;  

Мос. 28:17;  
Етер 1:33.

  в Мос. 8:8.

 23 а Сл. Морм. 1:3.
 25 а Сл. Морм. 1:17–18;  

Мос. 29:13.
  б Сл. Морм. 1:10.
  в Ал. 5:40; Етер 4:12;  

Морон. 7:15–17.
 26 а Кн. Як. 1:7;  

Ал. 29:2;  
Морон. 10:32.

  б пп Жертва, 
Жертвувати.

  в 3 Неф. 9:20.
  г пп Піст, Пощення.
 28 а Мос. 9:1–4.
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який також пішов з ними; і 
я нічого не знаю про них з 
тих пір. І я вже скоро ляжу в 

свою могилу; і а ці пластини 
вже завершені. І я закінчую 
свою розповідь.

 30 а 1 Неф. 6.

[Слова Мормона]
1 1 а 3 Неф. 5:9–12;  

Морм. 1:1–4; 8:1, 4–5.  
пп Мормон, 
Нефійський пророк.

 2 а Морм. 6:5–6.
  б УЗ 3:16–20.
 3 а УЗ 10:44.
  б УЗ 10:38–40.
  в Мос. 1:6;  

Гел. 3:13–15;  
Морм. 4:23.

  г Ом. 1:23.
 4 а 1 Неф. 6:5.
 5 а тобто речі, приємні 

для нього, про які 
згадується у вірші 4.

  б 1 Неф. 9:2.
  в 3 Неф. 5:8–11; 26:6–12.

Мормон скорочує текст вели
ких пластин Нефія—Він кладе 
малі пластини разом з ін
шими пластинами—Цар Вені
ямин встановлює мир на землі. 
Близько 385 р. від р.х.

І ОСЬ я, а Мормон, будучи 
готовим передати літо-

пис, який я робив, до рук 
мого сина Моронія, знайте, я 
був свідком усього знищення 
мого народу, Нефійців.

2 І через а багато сот літ 
після пришестя Христа я пе-
редаю ці літописи в руки 
мого сина; і я гадаю, що він 
засвідчить цілковите зни-
щення мого народу. Але не-
хай дарує Бог, щоб він міг 
пережити їх, щоб він міг на-
писати дещо про них, і дещо 
про Христа, щоб, можливо, 
одного дня це могло бути їм 
на б користь.

3 І ось, я розповідаю дещо 
про те, що я написав; бо після 
того як я зробив а скорочення 
з б пластин Нефія, до царю-
вання цього царя Веніямина, 
про якого Амалекій говорив, 

я продивився в літописи, які 
були передані в мої руки, і я 
знайшов ці пластини, які вмі-
щували цю маленьку розпо-
відь про пророків, від Якова 
до царювання цього царя г Ве-
ніямина, і також багато з слів 
Нефія.

4 І те, що є на цих пласти-
нах, а приємне для мене че-
рез пророцтва про пришестя 
Христа; і мої батьки знали, 
що багато з них виповнилося; 
так, і я також знаю, що все, 
що було пророковано про 
нас до цього дня, виповни-
лося, а все, що йде далі від 
цього дня, повинно неминуче 
статися—

5 Отже, я вибрав саме а це, 
щоб закінчити цим мій літо-
пис, решту мого літопису я 
візьму з б пластин Нефія; і я 
не можу написати і сотої в ча-
стини всього про мій народ.

6 Але знайте, я візьму ці 
пластини, які вміщують ці 
пророцтва і одкровення, і 
покладу їх разом з рештою 
мого літопису, бо вони є ви-
браними для мене; і я знаю,  

   

СЛОВА МОРМОНА
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що вони будуть вибраними 
для моїх братів.

7 І я роблю це для а мудрої 
цілі; бо так мені підказано,  
згідно з діяннями Духа Гос-
пода, Який в мені. І ось, я 
не знаю всього; але Господь 
б знає все, що має статися; ось 
тому Він діє в мені, щоб я ро-
бив згідно з Його волею.

8 І моя а молитва до Бога сто-
сується моїх братів, щоб вони 
могли знову прийти до пі-
знання Бога, так, викуплення 
Христа; щоб вони знову могли 
стати б чудовим народом.

9 І ось я, Мормон, переходжу 
до закінчення мого літопису, 
який я беру з пластин Нефія; і 
я роблю це згідно з знаннями і 
розумінням, які Бог дав мені.

10 Отже, сталося, що після 
того як Амалекій а передав ці 
пластини в руки царя Вені-
ямина, він узяв їх і поклав з 
б іншими пластинами, які вмі-
щували літописи, що переда-
валися в царями з покоління 
до покоління аж до днів царя 
Веніямина.

11 І вони їх передавали від 
царя Веніямина з покоління 
до покоління до тих пір, поки 
вони не потрапили до а моїх 
рук. І я, Мормон, молюся 
Богові, щоб вони могли збе-
регтися від цього часу і на-
далі. І я знаю, що вони будуть 
збережені; бо великі речі 

написані на них, за якими 
мій народ і їхні брати будуть 
б судимі у великий і останній 
день, згідно з словом Бога, 
яке написано.

12 І ось, про цього царя Ве-
ніямина—він мав деякі супе-
речки поміж своїм власним 
народом.

13 І сталося також, що вій-
сько Ламанійців вийшло з 
а землі Нефія, щоб битися 
проти його народу. Але 
знайте, цар Веніямин зібрав 
разом своє військо, і він став 
проти них; і він бився силою 
своєї власної руки, б мечем Ла-
вана.

14 І в силі Господа вони би-
лися проти своїх ворогів, аж 
поки вони не вбили багато ти-
сяч Ламанійців. І сталося, що 
вони билися проти Ламаній-
ців, поки не вигнали їх з усіх 
земель свого успадкування.

15 І сталося, що після того 
як були удавані а христи, і 
вус та їм було замкнено, і 
вони покарані відповідно до 
їхніх злочинів;

16 І після того як були уда-
вані пророки, і лжепроповід-
ники і вчителі серед народу, 
і всі вони були покарані від-
повідно до їхніх злочинів; і 
після того як було багато 
розбрату і багато відхо-
дів геть до Ламанійців, ось, 
сталося, що цар Веніямин, з 

 7 а 1 Неф. 9:5; 19:3;  
УЗ 3:12–20;  
10:1–19, 30–47.

  б пп Всемудрий.
 8 а 2 Неф. 33:3–4;  

Ен. 1:11–12.
  б 2 Неф. 30:6.

 10 а Ом. 1:25, 30.
  б 1 Неф. 9:4.
  в Яр. 1:14.
 11 а 3 Неф. 5:8–12;  

Морм. 1:1–5.
  б 2 Неф. 25:18; 29:11; 

33:11–15;  

3 Неф. 27:23–27.
 13 а Ом. 1:12.
  б 1 Неф. 4:9;  

2 Неф. 5:14;  
Кн. Як. 1:10;  
Мос. 1:16; УЗ 17:1.

 15 а пп Антихрист.
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допомогою святих а пророків, 
які були серед його народу,—

17 Бо знайте, цар Веніямин 
був а святою людиною, і він 
царював над своїм народом 
у праведності; і було багато 
святих людей на тій землі, і 
вони промовляли слово Бога 
з б силою і з повноваженням; 

і вони вживали багато в різ-
кості через твердошиїсть 
людей—

18 Отже, з допомогою їх цар 
Веніямин, докладаючи зу-
силля всієї могутності свого 
тіла і здібності всієї своєї душі, 
а також і пророки, ще раз 
встановив мир на цій землі.

 16 а Ен. 1:22.
 17 а Ал. 13:26.
  б Ал. 17:2–3.
  в Морон. 9:4;  

УЗ 121:41–43.

[Мосія]
1 1 а Ом. 1:13.
 2 а Мос. 4:14–15;  

УЗ 68:25, 28.
  б Морм. 9:32.

 3 а пп Пластини.
  б Ал. 37:8–9.
 4 а ДС—Іст. 1:64.

   

КНИГА МОСІЇ
РОЗДІЛ 1

Цар Веніямин навчає своїх си
нів мови і пророцтв їхніх бать
ків—Їхню релігію і цивілізацію 
збережено завдяки записам, які 
велися на різних пластинах—
Мосію обрано царем і під його 
опіку передані літописи та інші 
речі. Близько 130–124 рр. до р.х.

І ТЕПЕР не було більше роз-
брату на всій а землі Зара-

гемлі, серед усіх людей, які 
належали цареві Веніямину, 
так що цар Веніямин мав 
тривалий мир до кінця своїх 
днів.

2 І сталося, що він мав трьох 
синів; і він назвав їх іменами 
Мосія, і Гелорум, і Геламан. 
І він зробив так, щоб їх а нав-
чали всієї б мови його батьків, 
щоб з допомогою цього вони 
могли стати людьми розумі-
ючими; і щоб вони знали про 
пророцтва, які промовлялися 

вустами їхніх батьків, і які 
були дані їм рукою Господа.

3 І він також навчав їх про 
літописи, які були вигравію-
вані на пластинах з латуні, 
кажучи: Сини мої, я б хотів, 
щоб ви запамʼятали, що якби 
не ці а пластини, які вміщують 
ці літописи і ці заповіді, ми 
мали б страждати у б незнанні 
навіть дотепер, не знаючи та-
ємниць Бога.

4 Бо неможливо було б, щоб 
наш батько, Легій, зміг би за-
памʼятати все це, щоб нав-
чити цьому своїх дітей, якби 
не допомога цих пластин; 
бо його було навчено а мови 
Єгиптян, тому він міг читати 
ці вигравіювані письмена, і 
навчати їм своїх дітей, щоб з 
допомогою цього, вони могли 
навчати їм своїх дітей, і та-
ким чином виконувати запо-
віді Бога аж дотепер.

5 Я кажу вам, сини мої, 
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 5 а пп Писання—
Необхідність 
збереження Писань.

  б Повтор. 6:6–8.
  в пп Таємниці Божі.
  г Мос. 10:11–17.

 6 а 1 Неф. 1:3;  
2 Неф. 33:10–11;  
Морон. 10:27.

 7 а пп Писання.
  б Мос. 2:22;  

Ал. 50:20–22.

  в Пс. 122:6; 1 Неф. 2:20.
  г Ал. 9:12–14.
 10 а Ом. 1:14.
  б Мос. 2:30.
 11 а Мос. 5:8–12.
 12 а пп Гріх.

якби не ці речі, які були 
а втримані і збережені рукою 
Бога, щоб ми могли б читати 
і розуміти Його в таємниці, 
і мати Його заповіді завжди 
перед своїми очима, то навіть 
наші батьки виродилися б у 
зневірі, і ми були б як наші 
брати, Ламанійці, які не зна-
ють нічого про все це, або на-
віть не вірять у це, коли їх 
навчають цьому, через г тра-
диції їхніх батьків, які є не-
правильними.

6 О сини мої, я б хотів, щоб 
ви памʼятали, що ці вислов-
лювання істинні, і також, що 
ці записи а істинні. І знайте, 
також і пластини Нефія, які 
вміщують літописи і вислов-
лювання наших батьків з тих 
пір, як вони залишили Єру-
салим, і дотепер, і вони є іс-
тинними; і ми можемо знати 
про їхню істинність, тому 
що маємо їх перед своїми 
очима.

7 І ось, сини мої, я б хотів, 
щоб ви не забували а вивчати 
їх старанно, щоб мати ко-
ристь від цього; і я б хотів, 
щоб ви б виконували заповіді 
Бога, щоб ви могли в процві-
тати на землі згідно з г обіцян-
нями, які Господь дав нашим 
батькам.

8 І ще багато чому цар Вені-
ямин навчав своїх синів, що 
не записано в цій книзі.

9 І сталося, що після того як 

цар Веніямин закінчив нав-
чати своїх синів, він зіста-
рився і побачив, що дуже 
скоро він має піти дорогою 
всього земного; отже, він по-
думав, що буде доцільним, 
щоб він передав царство од-
ному з своїх синів.

10 Отже, він наказав при-
вести до нього Мосію; і ось 
ті слова, з якими він звер-
нувся до нього, кажучи: Сину 
мій, я хотів би, щоб ти зро-
бив оголошення по всій цій 
землі серед усього цього на-
роду, або а народу Зарагемлі, 
і народу Мосії, який живе на 
цій землі, щоб завдяки цьому 
можна було зібрати їх ра-
зом; бо назавтра я проголошу 
цьому своєму народові моїми 
власними вустами, що ти є 
б царем і правителем над цим 
народом, якого наш Господь 
Бог дав нам.

11 І більше того, я дам цьому 
народові а імʼя, щоб з допомо-
гою цього вони могли відріз-
нятися від усіх людей, яких 
Господь Бог вивів з землі Єру-
салимської; і я роблю це, 
тому що вони були старан-
ним народом у додержанні 
заповідей Господа.

12 І я даю їм імʼя, яке ніколи 
не буде викреслене, хіба що 
тільки через а провину.

13 Так, і ще більше я кажу 
тобі, що якщо цей високов-
подобаний Господом народ 
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впаде у а провину і стане наро-
дом злочестивим і таким, що 
порушує подружню вірність, 
то Господь відмовиться від 
них, щоб через це вони стали 
б слабкими, як їхні браття; і 
Він не буде більше в охороняти 
їх Своєю незрівнянною і ди-
вовижною силою, як Він досі 
охороняв наших батьків.

14 Бо я кажу тобі, якби Він 
не простирав Свою руку, 
охороняючи наших батьків, 
вони б попали до рук Лама-
нійців, і стали жертвою їх-
ньої ненависті.

15 І сталося, що після того 
як цар Веніямин скінчив ці 
промови до свого сина, тоді 
він передав йому відповідаль-
ність за всі справи царства.

16 І понад це, він також дав 
йому доручення щодо літо-
писів, які були вигравіювані 
на а пластинах з латуні; а та-
кож пластин Нефія; а також 
щодо б меча Лавана, і в кулі, 
або дороговказу, який вів на-
ших батьків через пустиню, 
який був приготований ру-
кою Господа, щоб з його до-
помогою вони могли бути 
виведені, кожний відповідно 
до уваги і старанності, які 
вони виявляли до нього.

17 Отже, оскільки вони були 
невірними, вони не процві-
тали і не просувалися впе-
ред у своїх мандрах, але були 
а відкинуті назад, і зазнавали 
на собі незадоволення Бога; 

і ось чому їх було покарано 
голодом і тяжкими скорбо-
тами, щоб збуджувати їх па-
мʼятати свій обовʼязок.

18 І ось сталося, що Мо-
сія пішов і зробив, як його 
батько наказав йому, і про-
голошував усім людям, хто 
був на землі Зарагемлі, щоб 
у звʼязку з цим вони могли 
зібратися разом, щоб піти в 
храм і почути слова, які його 
батько говоритиме їм.

РОЗДІЛ 2
Цар Веніямин звертається 
до свого народу—Він розпові
дає докладно про справедли
вість, чесність і духовність 
свого царювання—Він радить 
їм служити їхньому Небес
ному Цареві—Ті, хто повстає 
проти Бога, зазнають муки, як 
у невгасимому полумʼї. Близько 
124 р. до р.х.
І сталося, що після того як 
Мосія зробив так, як його 
батько наказував йому, і про-
голосив по всій землі, щоб 
люди зібралися разом з усієї 
землі, щоб вони могли піти 
в храм послухати слова, з 
якими цар Веніямин звер-
неться до них.

2 І було їх дуже багато, саме 
так багато, що вони не злі-
чили їх; бо вони розмножи-
лися надзвичайно і стало їх 
багато на цій землі.

3 І вони взяли а первородних 

 13 а Євр. 6:4–6.
  б Гел. 4:24–26.
  в УЗ 103:8–10.
 16 а Мос. 1:3.

  б 1 Неф. 4:8–19;  
Сл. Морм. 1:13;  
УЗ 17:1.

  в 1 Неф. 16:10.

 17 а 1 Неф. 18:12–13.
2 3 а Бут. 4:4.
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від своїх отар, щоб вони могли 
принести б жертву і в всеспа-
лення г за законом Мойсея;

4 І ще щоб вони могли скла-
сти дяку Господеві Богу їх-
ньому, Який вивів їх з землі 
Єрусалима, і Який визволив 
їх з рук їхніх ворогів і а при-
значив справедливих лю-
дей бути їхніми б вчителями, 
а також справедливого чоло-
віка бути їхнім царем, який 
встановив мир на в землі За-
рагемлі, і який навчив їх г до-
держуватися заповідей Бога, 
щоб вони могли втішатися і 
сповнитися д любовʼю до Бога 
і всіх людей.

5 І сталося, що коли вони пі-
дійшли до храму, вони по-
ставили свої намети навколо, 
кожний чоловік з своєю а сі-
мʼєю, яка складалася з його 
дружини, і його синів, і його 
дочок, і їхніх синів, і їхніх до-
чок, від найстаршого до най-
молодшого, і кожна сімʼя 
була окремо від іншої.

6 І вони поставили свої на-
мети навколо храму, кожний 
чоловік поставив свого а на-
мета дверима до храму, щоб 
таким чином вони могли за-
лишатися в своїх наметах і 
почути слова, які цар Венія-
мин буде говорити їм;

7 Бо число їх було таким ве-
ликим, що цар Веніямин не 

міг повчати їх усіх у стінах 
храму, ось чому він наказав 
звести башту, щоб у такий 
спосіб його люди могли по-
чути слова, які він буде гово-
рити їм.

8 І сталося, що він почав 
говорити до свого народу з 
башти; і не всі вони могли по-
чути його слова через вели-
чезність натовпу; ось чому 
він наказав, щоб слова, які 
він говорив, були записані і 
розповсюджені серед тих, до 
кого не досягав звук його го-
лосу, щоб вони теж могли 
сприйняти його слова.

9 І ось ці слова, які він а про-
мовляв і наказав записати, ка-
жучи: Браття мої, всі ви, хто 
зібрався разом, ви, хто може 
почути мої слова, які я буду го-
ворити вам у цей день; бо я на-
казав вам приходити сюди не 
для того, щоб ви поставилися 
б легковажно до слів, які я буду 
говорити, але для того, щоб ви 
в прислухалися до мене, і від-
крили свої вуха, щоб почути, 
і свої г серця, щоб зрозуміти, 
і свій д розум, щоб е таємниці 
Бога могли б розгорнутися пе-
ред вашими очима.

10 Я наказав вам приходити 
сюди не для того, щоб ви а бо-
ялися мене або думали, що я 
сам більше, ніж смертна лю-
дина.

 3 б пп Жертва, 
Жертвувати.

  в 1 Неф. 5:9.
  г 2 Неф. 25:24;  

Ал. 30:3; 34:13–14.
 4 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

  б Мос. 18:18–22.  
пп Навчати, 
Учитель.

  в Ом. 1:12–15.
  г Іван 15:10.
  д пп Любов.
 5 а пп Сімʼя.
 6 а Вих. 33:8–10.

 9 а Мос. 8:3.
  б УЗ 6:12.
  в пп Слухати.
  г Мос. 12:27;  

3 Неф. 19:33.
  д пп Інтелект.
  е пп Таємниці Божі.
 10 а пп Страх.
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11 Але я такий самий, як і 
ви, підвладний усіляким не-
дугам тіла й розуму; але я 
був вибраний цим народом, 
і посвячений моїм батьком, і 
мав дозвіл від руки Господа, 
щоб бути правителем і царем 
над цим народом; і був під-
триманий і збережений Його 
незрівнянною силою, щоб 
служити вам з усією міццю,  
розумом і силою, що їх Гос-
подь надав мені.

12 Я кажу вам, оскільки 
мені було дозволено прове-
сти свої дні в служінні вам, 
навіть дотепер, і я не дома-
гався ні а золота, ні срібла, ні 
всіляких багатств від вас;

13 Не дозволяв я також, 
щоб ви ані були увʼязнені в 
темницях, ані були рабами 
один у одного, ані вбивали, 
ані грабували, ані крали, ані 
чинили перелюб; тож я не 
дозволяв, щоб ви чинили зло-
честивість усякого роду, а 
вчив вас, що вам слід дотри-
муватися заповідей Господа 
в усьому, що Він наказав 
вам,—

14 І я, дійсно, сам а трудився 
своїми власними руками, 
щоб служити вам, і щоб ви 
не були обтяжені подат-
ками, і щоб ніщо не сходило 
на вас таке, що було б тяжко 
зносити,—і всього цього, про 
що я говорив, ви самі є свід-
ками в цей день.

15 Все-таки, мої брати, я ро-
бив це не для того, щоб хва-
литися, і не для того я кажу 
це, щоб звинувачувати вас; 
але я кажу вам це, щоб ви 
знали, що я можу відповідати 
з чистим а сумлінням перед 
Богом у цей день.

16 Ось, я кажу вам, що ска-
завши вам про те, що я про-
вів свої дні в служінні вам, я 
не хочу хвалитися, бо я був 
тільки на службі у Бога.

17 І слухайте, я кажу вам це, 
щоб ви навчилися а мудрості; 
щоб ви дізналися, що коли ви 
б служите вашим в ближнім, 
то ви тільки служите вашому 
Богові.

18 Ось, ви назвали мене 
своїм царем; і якщо я, кого 
ви називаєте своїм царем, до-
кладав зусиль, щоб а служити 
вам, то хіба не повинні ви та-
кож докладати зусиль, щоб 
служити один одному?

19 І ще слухайте, якщо я, 
кого ви називаєте своїм ца-
рем, хто провів свої дні в слу-
жінні вам, і водночас був на 
службі у Бога, заслуговую на 
дяку від вас, о як же ви маєте 
а дякувати своєму небесному 
Царю!

20 Я кажу вам, мої браття, 
якщо ви складете всю дяку 
і а хвалу, яку вся ваша душа 
має силу вмістити, Тому б Бо-
гові, Який створив вас, і під-
тримав і зберіг вас, і зробив  

 12 а Дії 20:33–34.
 14 а 1 Кор. 9:18.
 15 а пп Сумління.
 17 а пп Мудрість.
  б Мт. 25:40;  

Як. 1:27;  

УЗ 42:29–31.  
пп Служіння.

  в пп Брати, Браття, 
Брат;  
Сестра.

 18 а Мт. 20:26–27.

 19 а пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 20 а 1 Неф. 18:16.
  б пп Бог, Божество.
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так, щоб ви втішалися, і дару-
вав вам, щоб ви жили в мирі 
один з одним,—

21 Я кажу вам, якщо ви слу-
житимите Тому, Хто створив 
вас від початку, і оберігає 
вас день у день, даючи вам 
дихання, щоб ви жили і пе-
ресувалися, і діяли за своїм 
власним а бажанням, і на-
віть підтримуючи вас то од-
нієї миті, то другої,—я кажу, 
якщо ви служитимете Йому 
всією своєю душею, все одно 
ви будете б невигідними слу-
гами.

22 І знайте, все, чого Він 
вимагає від вас,—це а вико-
нувати Його б заповіді; і Він 
обіцяв вам, якщо ви будете 
виконувати Його заповіді, 
ви будете процвітати на цій 
землі; а Він ніколи не в відхо-
дить від того, що Він сказав; 
отже, якщо ви будете г ви-
конувати Його заповіді, Він 
благословить вас і надасть 
вам процвітання.

23 І ось, по-перше, Він ство-
рив вас, і дарував вам життя 
ваше, за яке ви в боргу перед 
Ним.

24 І по-друге, Він вима-
гає від вас робити так, як 
Він наказав вам; за це, якщо 
ви зробите так, Він негайно 
а благословить вас; і ось чому 
Він заплатив вам. А ви все ще 
в боргу перед Ним, і тепер є, 

і будете, на віки вічні; отже, 
чим вам хвалитися?

25 І ось я питаю, чи можете 
ви сказати що-небудь про 
себе? Я відповідаю вам: Ні. 
Ви не можете сказати, що ви 
навіть такі, як прах землі; а 
ви ж були а створені з б праху 
землі; але знайте, це нале-
жить Тому, Хто створив вас.

26 І я, навіть я, кого ви наз-
вали своїм царем, не кращий 
за вас; бо я теж з праху. І ви 
бачите, що я старий, і вже 
збираюся віддати це смертне 
тіло його матері-землі.

27 Отже, як я сказав вам, що 
служив вам, а йдучи з чистим 
сумлінням перед Богом, саме 
так тепер я потурбувався, 
щоб ви зібралися разом, щоб 
мене визнали невинуватим, і 
щоб ваша б кров не перейшла 
на мене, коли я стану, щоб 
судив мене Бог за все, що Він 
наказав мені щодо вас.

28 Я кажу вам, що я зробив 
так, щоб ви зібралися разом, 
для того, щоб я міг а звільнити 
свій одяг від вашої крові, 
в цей час, коли я збираюся 
зійти в мою могилу, щоб я міг 
зійти в спокої, і мій безсмерт-
ний б дух міг приєднатися до 
в хорів зверху, співаючи хвалу 
справедливому Богові.

29 І більш того, я кажу вам, 
що я зробив так, щоб ви зі-
бралися разом, аби я міг 

 21 а пп Свобода вибору.
  б Лк. 17:7–10.
 22 а Лев. 25:18–19;  

2 Неф. 1:9.
  б пп Заповіді Божі.
  в УЗ 3:1–2.
  г УЗ 14:7; 58:2–3.

 24 а пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

 25 а пп Створити, 
Сотворіння.

  б Бут. 3:19;  
Кн. Як. 2:21.

 27 а пп Ходити, 
Ходити з Богом.

  б Кн. Як. 1:19.
 28 а Кн. Як. 2:2.
  б пп Дух.
  в Морм. 7:7.
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проголосити вам, що я не 
можу більше бути ні вашим 
учителем, ні вашим царем;

30 Бо навіть у цей час усе 
моє тіло тремтить надзви-
чайно, коли я намагаюся го-
ворити з вами; але Господь 
Бог підтримує мене, і дозво-
лив мені говорити до вас, і 
наказав мені, що я маю про-
голосити вам у цей день, що 
мій син Мосія є царем і пра-
вителем над вами.

31 І ось, браття мої, я хо-
тів би, щоб ви робили так, як 
досі робили. Так, як ви вико-
нували мої накази, а також 
накази мого батька, і процві-
тали, і були збережені, щоб не 
попасти в руки ваших воро-
гів, саме так, якщо ви будете 
виконувати накази мого сина, 
або заповіді Бога, які будуть 
передаватися вам через нього, 
ви будете процвітати на землі, 
і ваші вороги не будуть мати 
ніякої сили над вами.

32 Але, о люди мої, стере-
жіться, щоб не виникло а су-
перечок між вами, і ви не 
забажали послухатися злого 
духа, про якого говорив мій 
батько Мосія.

33 Бо знайте, горе проголо-
шено тому, хто бажає слуха-
тися того духа; бо якщо він 
бажає слухатися його, і зали-
шається і помирає в своїх грі-
хах, той пʼє а прокляття для 
своєї власної душі; бо він одер-
жує як винагороду б вічне по-
карання, переступивши закон 

Бога всупереч своїм власним 
знанням.

34 Я кажу вам, що немає се-
ред вас нікого, окрім ваших 
маленьких діточок, яких не 
навчали цьому, хто б не знав, 
що ви навіки в боргу перед 
вашим небесним Батьком, 
щоб віддавати Йому все, що 
ви маєте, і себе; і також вас 
навчали про літописи, які 
вміщують пророцтва, виголо-
шені святими пророками, аж 
відтоді, коли наш батько Ле-
гій залишив Єрусалим;

35 А також усе, що говори-
лося нашими батьками до-
тепер. І знайте ще, вони 
говорили те, що було їм на-
казано Господом; отже, це 
справедливе та істинне.

36 І ось я кажу вам, мої 
браття, що після того як ви 
знаєте і були навчені всьому 
цьому, якщо ви переступите і 
підете супротив того, про що 
говорилося, тоді ви відʼєдна-
єте себе від Духа Господа, так 
що Він не буде мати місця в 
вас, щоб направляти вас пу-
тями мудрості, щоб ви були 
благословенними, процвітаю-
чими і збереженими,—

37 Я кажу вам, що та лю-
дина, що зробить це, вийде 
на відкритий а бунт проти 
Бога; отже, вона бажає слуха-
тися злого духа, і стати воро-
гом усієї праведності; через 
те Господеві немає місця в 
ній, бо Він не живе в б нече-
стивих храмах.

 32 а 3 Неф. 11:29–30.
 33 а пп Осуд.
  б УЗ 19:6, 10–12.

 37 а Мос. 3:12;  
Гел. 8:24–25.  
пп Бунт.

  б Ал. 7:21.
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38 Отже, якщо та людина не 
а покається і залишиться, і по-
мре ворогом Богові, вимоги 
божественної б справедливо-
сті пробудять її безсмертну 
душу до живого відчуття її 
власної в провини, яке зму-
сить її відступити від при-
сутності Господа, і сповнить 
її груди провиною, і болем, і 
мукою, які схожі на невгаси-
мий вогонь, чиє полумʼя під-
німається на віки вічні.

39 І ось я кажу вам, що а ми-
лість не має позову на цю лю-
дину; отже, її кінцева доля 
терпіти нескінченну муку.

40 О всі ви, старі люди, а 
також ви, молоді люди, і 
ви, малі діти, хто може ро-
зуміти мої слова, бо я гово-
рив вам прямо, щоб ви могли 
зрозуміти, я молюся, щоб ви 
пробудилися і а запамʼятали 
жахливе становище тих, хто 
впав у провину.

41 І більше того, я б хотів, 
щоб ви зважили на благосло-
венний і а щасливий стан тих, 
хто виконує заповіді Бога. Бо 
знайте, вони б благословенні в 
усьому, як у тлінному, так і 
в духовному; і якщо вони ви-
стоять в вірними до кінця, їх 
приймуть на г небесах, щоб 
завдяки цьому вони могли 
жити з Богом у стані нескін-
ченного щастя. О памʼятайте, 
памʼятайте, що це є істинне; 
бо Господь Бог сказав це.

РОЗДІЛ 3
Цар Веніямин продовжує своє 
звертання—Господь Вседержи
тель буде священнослужити 
серед людей у скинії з глини—
Кров буде виходити з кожної 
пори, коли Він спокутуватиме 
гріхи світу—Його імʼя є єди
ним, через яке приходить спа
сіння—Люди можуть скинути 
з себе оболонку тілесної лю
дини і стати святими через 
Спокуту—Муки злочестивих 
будуть як озеро вогню й сірки. 
Близько 124 р. до р.х.
І знову, браття мої, я хочу 
привернути вашу увагу, бо я 
маю ще дещо сказати вам; бо 
ось, я маю сказати вам про 
те, що настане.

2 І те, що я скажу вам, стало 
відомо мені від Бога через 
а ангела. І він сказав мені: 
Пробудися; і я пробудився, і 
побачив, що він стояв переді 
мною.

3 І він сказав мені: Про-
будися, і послухай слова, 
які я скажу тобі; бо знай, я 
прийшов, щоб звістити тобі 
а приємну новину великої ра-
дості.

4 Бо Господь почув твої мо-
литви, і оцінив твою правед-
ність, і послав мене звістити 
тебе, щоб ти міг втішитися; і 
щоб ти міг звістити твій на-
род, щоб вони також могли 
сповнитися радості.

 38 а пп Покаятися, 
Покаяння.

  б пп Справедливість.
  в пп Провина.
 39 а Ал. 34:8–9, 15–16.  

пп Милостивий, 

Милість.
 40 а Ал. 5:18.
 41 а 4 Неф. 1:15–18.  

пп Радість.
  б пп Благословити, 

Благословенний, 

Благословення.
  в УЗ 6:13.
  г пп Небеса.
3 2 а пп Ангели.
 3 а Лк. 2:10–11.
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5 Бо знай, час настає, і він 
вже не так далеко, що з си-
лою а Господь Вседержитель, 
Який царює, Який був, і є 
од усієї вічності до всієї віч-
ності, зійде з небес до ді-
тей людських, і буде жити в 
б скинії з глини, і піде до лю-
дей, творячи могутні в чу-
деса, буде зціляти хворих, 
оживляти мертвих, дасть 
кульгавим ходити, сліпим 
поверне зір, і глухим—слух, 
і буде виліковувати всілякі 
хвороби.

6 І Він виганятиме а дияволів, 
або злих духів, які живуть у 
серцях дітей людських.

7 І ось, Він витерпить а спо-
куси, і біль у тілі, б голод, 
спрагу і втому, навіть більше, 
ніж людина може в витер-
піти, якщо це не до смерті; 
бо знай, г кров виступить з 
кожної пори, таким великим 
буде Його д страждання за 
злочестивість і мерзоти Його 
народу.

8 І Його називатимуть а Ісус 
Христос, б Син Бога, в Батько 
небес і землі, Творець усього 
від початку; і Його г мати 
буде зватися д Марією.

9 І ось, Він приходить до 
Своїх, щоб а спасіння могло 
прийти до дітей людських 
саме через б віру в Його імʼя; і 
навіть після всього цього вони 
вважатимуть Його людиною, 
і скажуть, що Він має в ди-
явола, і г бичуватимуть Його, 
і д розіпнуть Його.

10 І Він а встане на б тре-
тій день з мертвих; і знайте, 
Він стоїть, щоб в судити світ; 
і знайте, все це робиться для 
того, щоб праведний суд при-
йшов на дітей людських.

11 Бо знайте, Його а кров 
б спокутує також і гріхи 
тих, хто в пав через провину 
Адама, хто помер, не знаючи 
волю Бога щодо них, або хто 
грішив через г незнання.

12 Але горе, горе тому, хто 
знає, що а повстає проти Бога! 
Бо спасіння не прийде до 
жодного з таких, тільки через 
покаяння і віру в б Господа 
Ісуса Христа.

13 І Господь Бог послав Своїх 
святих пророків поміж усіх ді-
тей людських, проголосити це 
кожному колінові, народові 
і язикові, щоб з допомогою 
цього той, хто віритиме, що 

 5 а пп Єгова.
  б Мос. 7:27; Ал. 7:9–13.
  в Мт. 4:23–24;  

Дії 2:22;  
1 Неф. 11:31.  
пп Чудо.

 6 а Мр. 1:32–34.
 7 а пп Спокушати, 

Спокуса.
  б Мт. 4:1–2.
  в УЗ 19:15–18.
  г Лк. 22:44.
  д Ісая 53:4–5.
 8 а пп Бог, Божество—

Бог Син.

  б Ал. 7:10.
  в Гел. 14:12;  

3 Неф. 9:15.
  г Мт. 1:16;  

1 Неф. 11:14–21.
  д пп Марія, матір 

Ісусова.
 9 а пп Спасіння.
  б пп Віра.
  в Іван 8:48.
  г Мр. 15:15.
  д Лк. 18:33;  

1 Неф. 19:10;  
2 Неф. 10:3.  
пп Розпʼяття.

 10 а пп Воскресіння.
  б Мт. 16:21;  

2 Неф. 25:13;  
Гел. 14:20–27.

  в пп Суд, Судити.
 11 а пп Кров.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
  в пп Падіння 

Адама і Єви.
  г 2 Неф. 9:25–26.
 12 а Мос. 2:36–38;  

Гел. 8:25.  
пп Бунт.

  б пп Господь.
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Христос прийде, зміг отри-
мати а прощення своїх гріхів, і 
втішитися надзвичайно вели-
кою радістю, саме так, б немов 
Він вже прийшов до них.

14 Усе ж Господь Бог по-
бачив, що Його люди були 
твердошиїм народом, і Він 
призначив для них закон, а 
саме а закон Мойсея.

15 І багато ознак, і чудес, і 
а символів, і натяків показав 
Він їм про Своє пришестя; і 
також святі пророки казали їм 
про Його пришестя; і все-таки 
вони закамʼяніли своїми сер-
цями, і не розуміли, що б закон 
Мойсея не має ніякої користі 
без Спокути Його кровʼю.

16 І навіть якби було мож-
ливо, щоб малі а діти грішили, 
вони б не могли бути спасен-
ними; але я кажу тобі, що вони 
б благословенні; бо ось, як в 
Адамові, або від народження, 
вони пали, так само кров Хри-
ста спокутує їхні гріхи.

17 І більше того, я кажу тобі, 
що не буде дано а ніяке інше 
імʼя або іншу путь, чи засіб, 
якими б спасіння може при-
йти до дітей людських, тільки 
в імені в Христа, Господа Все-
держителя, і через нього.

18 Бо знайте, Він судить, і 

Його суд справедливий; і не 
гине та дитина, яка вмирає в 
своєму дитинстві; але люди 
пʼють прокляття для своїх 
власних душ, якщо вони не 
упокоряться і не а стануть як 
малі діти, і не повірять, що 
спасіння було, і є, і має при-
йти, в б спокутуючій крові 
Христа, Господа Вседержи-
теля, і через неї.

19 Бо а тілесна людина є во-
рогом для Бога, і була від б па-
діння Адама, і буде на віки 
вічні, доки вона не в піддасться 
натхненню г Духа Святого, і не 
скине з себе оболонку тілесної 
людини, і не стане д святою че-
рез Спокуту Христа Господа, 
і не стане як е дитина, сми-
ренною, лагідною, покірною, 
терпеливою, сповненою лю-
бові, бажаючою підкорятися 
усьому, що Господь вважає за 
належне заподіяти їй, саме як 
дитина підкоряється своєму 
батькові.

20 І більше того, я скажу тобі, 
що прийде час, коли а знання 
про Спасителя пошириться 
серед б кожного народу, ко-
ліна, язика і всіх людей.

21 І дивіться, коли прийде 
той час, ніхто не залишиться 
а безвинним перед Богом, за 

 13 а пп Відпущення 
гріхів.

  б 2 Неф. 25:24–27;  
Яр. 1:11.

 14 а пп Закон Мойсеїв.
 15 а пп Ісус Христос—

Символи Христа.
  б Мос. 13:27–32.
 16 а пп Дитя, Діти.
  б Морон. 8:8–9.
 17 а Дії 4:10–12;  

2 Неф. 31:21.

  б пп Спасіння.
  в пп Ісус Христос—

Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 18 а Мт. 18:3.
  б Мос. 4:2;  

Гел. 5:9.
 19 а 1 Кор. 2:11–14;  

Мос. 16:2–3.  
пп Тілесна людина.

  б пп Падіння 
Адама і Єви.

  в 2 Хр. 30:8.
  г Морон. 10:4–5.  

пп Святий Дух.
  д пп Святий, Свята 

(іменник).
  е 3 Неф. 9:22.
 20 а УЗ 3:16.
  б пп Місіонерська 

робота.
 21 а пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
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винятком малих дітей, лише 
тільки через покаяння і віру в 
імʼя Господа Бога Вседержи-
теля.

22 І саме в цей час, коли ти 
навчиш свій народ тому, що 
Господь Бог твій наказав тобі, 
навіть тоді вони зможуть 
стати безвинними в очах Бога 
тільки згідно з словами, які я 
сказав тобі.

23 І ось я сказав слова, які 
Господь Бог наказав мені.

24 І так каже Господь: Вони 
стоятимуть як яскраве свід-
чення проти цього народу в 
день суду; за цим їх судити-
муть, кожну людину згідно з 
її діяннями, чи добрими, чи 
злими.

25 І якщо вони злі, їх при-
значено до жахливого а ог-
ляду своєї власної провини і 
мерзот, які зроблять так, що 
вони відсахнуться від присут-
ності Господа в стан б нещастя 
і нескінченних мук, звідкіля 
вони більше не зможуть по-
вернутися; отже, вони ви-
пили прокляття для своїх 
власних душ.

26 Отже, вони випили з чаші 
гніву Бога, чого правосуддя 
не могло відвернути від них, 
так само як воно не могло 
відвернути падіння а Адама 
через те, що він скуштував 
забороненого б плоду; отже, 
в милість більше не має позову 
на них назавжди.

27 І їхня а мука подібна до 
б озера вогню і сірки, чиє по-
лумʼя незгасиме, і чий дим 
підніматиметься на віки  
вічні. Так наказав мені Гос-
подь. Амінь.

РОЗДІЛ 4
Цар Веніямин продовжує своє 
звертання—Спасіння прихо
дить через Спокуту—Вірте в 
Бога, щоб бути спасенними—
Утримуйте прощення своїх 
гріхів через вірність—Пере
давайте частину свого майна 
бідним—Робіть усе в мудро
сті і порядкові. Близько 124 р.  
до р.х.
І ось, сталося, що коли цар 
Веніямин закінчив промов-
ляти слова, які були пере-
дані йому ангелом Господа, 
тоді він кинув оком навколо 
себе на безліч людей і поба-
чив, що вони впали на землю 
через те, що благоговійний 
а страх перед Господом зі-
йшов на них.

2 І вони побачили себе в 
своєму власному а тілесному 
стані, навіть б нижчими за 
прах землі. І вони всі заво-
лали в один голос, кажучи: О 
змилуйся, і приклади в споку-
туючу кров Христа, щоб ми 
могли одержати прощення 
наших гріхів, і наші серця 
могли бути очищеними; бо 
ми віримо в Ісуса Христа,  

 25 а Ал. 5:18; 12:14–15.
  б Морм. 8:38.
 26 а Морм. 9:12.
  б Бут. 3:1–12;  

2 Неф. 2:15–19;  
Ал. 12:21–23.

  в пп Милостивий, 
Милість.

 27 а пп Провина.
  б 2 Неф. 9:16;  

Кн. Як. 6:10;  
УЗ 76:36.

4 1 а пп Страх.
 2 а пп Плотський, 

Плотське.
  б Гел. 12:7–8.
  в Мос. 3:18;  

Гел. 5:9.
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Сина Божого, Який г створив 
небеса і землю, і все інше; 
Який зійде до дітей люд-
ських.

3 І сталося, що після того як 
вони сказали ці слова, Дух 
Господа зійшов на них, і вони 
сповнилися радості, одер-
жавши а прощення своїх гріхів 
і маючи спокій у б свідомості, 
через надзвичайну в віру, що 
її вони мали в Ісуса Христа, 
Який прийде, згідно з сло-
вами, які цар Веніямин ска-
зав їм.

4 І цар Веніямин знову від-
крив свої вуста і почав гово-
рити до них, кажучи: Мої 
друзі і мої браття, моє коліно 
і мій народе, я б хотів знову 
привернути вашу увагу, щоб 
ви почули і зрозуміли ос-
танню частину моїх слів, які 
я буду говорити вам.

5 Бо ось, якщо пізнання ве-
ликодушності а Бога цього 
разу збудило вас до відчуття 
своєї мізерності, і вашого нік-
чемного і занепалого стану—

6 Я кажу вам, якщо ви при-
йшли до а пізнання вели-
кодушності Бога, і Його 
незрівнянної сили, і Його му-
дрості, і Його терпеливості, 
і Його довготерпіння щодо 
дітей людських; і ще, б Спо-
куту, яка була уготована від 
в заснування світу, щоб таким 

чином спасіння могло при-
йти до того, хто покладатиме 
г довіру на Господа, і буде 
старанним у виконанні Його 
заповідей, і продовжуватиме 
бути у вірі аж до кінця свого 
життя, я маю на увазі життя 
смертного тіла—

7 Я кажу, що така людина 
одержить спасіння через 
Спокуту, уготовану від за-
снування світу для всього 
людства, яке будь-коли існу-
вало від а падіння Адама, або 
яке є, або яке буде колись, аж 
до кінця світу.

8 І це засіб, з допомогою 
якого приходить спасіння. І 
немає а ніякого іншого спа-
сіння, окрім цього, про яке 
говорилося; а також немає 
ніяких інших умов, за яких 
людина може бути спасен-
ною, окрім умов, про які я 
вам сказав.

9 Віруйте в Бога; віруйте, що 
Він є, і що Він створив усе, і 
на небесах, і на землі; віруйте, 
що Він має всю а мудрість, і 
всю силу, і на небесах, і на 
землі; віруйте, що людина не  
б розуміє всього того, що Гос-
подь може розуміти.

10 І знову, віруйте, що ви 
повинні а покаятися у ваших 
гріхах і відмовитися від них, 
і упокоритися перед Богом; 
і просити від щирого серця, 

 2 г пп Створити, 
Сотворіння.

 3 а пп Відпущення 
гріхів.

  б пп Сумління.
  в пп Віра.
 5 а Мойс. 1:10.
 6 а пп Бог, Божество.

  б пп Спокута, 
Спокутувати.

  в Мос. 15:19.
  г Пс. 36:8; 2 Неф. 22:2;  

Гел. 12:1.  
пп Довіра.

 7 а пп Падіння 
Адама і Єви.

 8 а Дії 4:12;  
2 Неф. 31:21;  
Мос. 3:17.

 9 а Рим. 11:33–34;  
Кн. Як. 4:8–13.

  б Ісая 55:9.
 10 а пп Покаятися, 

Покаяння.
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аби Він б простив вас; і ось, 
якщо ви в вірите всьому цьому, 
дивіться, г виконуйте це.

11 І знову я кажу вам, як вже 
говорив досі, що, оскільки ви 
прийшли до пізнання слави 
Бога, або якщо ви пізнали 
Його великодушність і а від-
чули Його любов, і отри-
мали б прощення ваших гріхів, 
яке викликало таку надзви-
чайно велику радість у ваших 
душах, саме тому я б хотів, 
щоб ви запамʼятали, і завжди 
зберігали у памʼяті велич 
Бога, і вашу власну в мізер-
ність, і Його г великодушність 
і довготерпіння щодо вас, 
недостойних створінь, і упо-
корилися аж до глибин д по-
кірності, е призиваючи імʼя 
Господа щоденно, і стоячи 
непохитно у вірі в те, що має 
прийти, про що розповіда-
лося з вуст ангела.

12 І слухайте, я кажу вам, 
якщо ви робитимете так, ви 
завжди будете втішатися, і 
сповнюватися а любовʼю Бога, 
і завжди будете б утримувати 
прощення ваших гріхів; і ви 
будете рости у пізнанні слави 
Того, Хто створив вас, або у 
пізнанні того, що є справед-
ливе й істинне.

13 І ви не матимете бажання 

образити один одного, але 
жити а мирно і віддавати 
кожному належне.

14 І ви не дозволите, щоб 
ваші а діти ходили голодні 
або голі; також не дозволите 
ви, щоб вони порушили за-
кони Бога, і б билися і свари-
лися один з одним, і служили 
дияволові, який є хазяїном 
гріха, або злим духом, про 
якого говорилося нашими 
батьками, йому, хто є воро-
гом усієї праведності.

15 Але ви будете а навчати їх 
б іти шляхами істини і розсуд-
ливості; ви будете вчити їх 
в любити один одного, і слу-
жити один одному.

16 І ще, ви самі будете а до-
помагати тим, кому буде 
потрібна ваша допомога; 
ви будете віддавати з свого 
майна тому, хто в нужді; 
і ви не дозволите, щоб б же-
брак марно звертався до вас з 
своїм проханням, і не відпра-
вите його геть, на погибель.

17 Можливо, ви а скажете: 
Ця людина сама довела себе 
до злигоднів; отже, я не про-
стягну їй руки, і не дам їй 
від моєї їжі, і не передам їй 
від мого майна, щоб вона не 
страждала, бо її покарання 
справедливе—

 10 б УЗ 61:2.
  в Мт. 7:24–27.
  г 2 Неф. 31:19–21.
 11 а Ал. 36:24–26.
  б пп Відпущення 

гріхів.
  в Мойс. 1:10.
  г Вих. 34:6;  

Морон. 8:3.
  д пп Упокоритися, 

Покірність.

  е пп Молитва.
 12 а пп Любов.
  б Мос. 4:26;  

Ал. 4:13–14; 5:26–35;  
УЗ 20:31–34.

 13 а пп Миротворець.
 14 а 1 Тим. 5:8;  

УЗ 83:4.
  б пп Суперечка.
 15 а УЗ 68:25–28;  

Мойс. 6:58.  

пп Навчати, 
Учитель.

  б пп Ходити, 
Ходити з Богом.

  в Мос. 18:21.
 16 а пп Милосердя;  

Служіння.
  б Повтор. 15:7–11;  

Пр. 21:13;  
Ісая 10:1–2.

 17 а Пр. 17:5.
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18 Але я кажу тобі: О лю-
дино, той, хто чинить таке, 
також має велику причину 
покаятися; і якщо він не по-
кається у тому, що він зро-
бив, він загине навіки, і немає 
йому місця в царстві Божому.

19 Бо дивіться, хіба всі ми 
не є жебраками? Хіба ми всі 
не залежимо від однієї й Тієї 
Самої Істоти, тобто Бога, в 
усьому майні, що ми маємо, 
і в їжі, і в одежі, і в золоті, і в 
сріблі, і в усіх багатствах, які 
ми маємо кожного виду?

20 І ось, навіть у цей час ви 
зверталися до Його імені і 
благали прощення ваших грі-
хів. І чи дозволив Він, щоб ви 
благали марно? Ні; Він про-
лив Свій Дух на вас і зробив 
так, що ваші серця сповнилися 
а радістю, а ваші уста утрима-
лися, щоб ви не могли знайти 
вислову, такою надзвичайною 
буде ваша радість.

21 І ось, якщо Бог, Який ство-
рив вас, від Кого залежить 
ваше життя і все, що ви маєте, 
і якими ви є, дарує вам усе, 
що ви попросите доброго, з ві-
рою, віруючи в те, що ви от-
римаєте, о тоді, як же вам слід 
а ділитися майном, що ви ма-
єте, один з одним.

22 І якщо ви а судите людину, 
яка звертається до вас з про-
ханням дати їй від вашого 
майна, щоб вона не загинула, 
і звинувачуєте її, наскільки 

справедливішим було б зви-
нувачувати вас за б утримання 
свого майна, яке не належить 
вам, але Богові, Якому також 
належить і ваше життя; і все-
таки ви не звертаєтеся з про-
ханням і не каєтеся у тому, що 
ви вчинили.

23 Я кажу вам, горе тій лю-
дині, бо її майно загине ра-
зом з нею; і ось, я кажу це 
для тих, хто а багатий речами 
цього світу.

24 І ще, я кажу для бідних: 
ви, хто не має, і все-таки ма-
єте достатньо, щоб прожити 
день за днем; я маю на увазі 
всіх вас, хто відмовляє жебра-
кові через те, що ви самі не 
маєте; я б хотів, щоб ви ска-
зали у серці своєму: я не даю 
тому, що я не маю, але якби я 
мав, я а дав би.

25 І от, якщо ви скажете це 
в серці своєму, ви залиши-
теся безвинними, інакше вас 
буде а засуджено; і ваше засу-
дження є саме за те, що ви жа-
даєте того, чого не отримали.

26 І от, заради того, що я вам 
сказав—тобто заради збере-
ження прощення ваших грі-
хів день у день, щоб ви могли 
а пройти безвинними перед 
Богом,—я б хотів, щоб ви б пе-
редали від вашого майна в бід-
ним, кожна людина згідно з 
тим, що вона має, тобто г наго-
дувати голодних, одягти роз-
дягнених, відвідати хворих  

 20 а пп Радість.
 21 а пп Благополуччя;  

Служіння.
 22 а Мт. 7:1–2;  

Іван 7:24.
  б 1 Іван. 3:17.

 23 а УЗ 56:16.
 24 а Мр. 12:44.
 25 а УЗ 56:17.
 26 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  б Кн. Як. 2:17–19.

  в Зах. 7:10;  
Ал. 1:27.  
пп Милостиня, 
Роздача милостині.

  г Ісая 58:10–11;  
УЗ 104:17–18.



183 МОСІЯ 4:27–5:4

і надати їм допомогу, духовну 
і матеріальну, згідно з їхніми 
потребами.

27 І стежте за тим, щоб усе 
це робилося з мудрістю і за 
порядком; бо не обовʼязково, 
щоб людина бігла а швидше, 
ніж їй під силу. Але ще, необ-
хідно, щоб вона була старан-
ною, щоб таким чином вона 
могла здобути винагороду; 
отже, все повинно робитися 
за порядком.

28 І я хотів би, щоб ви за-
памʼятали, що хто з вас по-
зичить у свого ближнього, 
має повернути ту річ, яку 
він позичив, згідно з тим, як 
він домовився, бо інакше ви 
вчините гріх; і, можливо, ви 
примусите свого ближнього 
також вчинити гріх.

29 І нарешті, я не можу ска-
зати вам про все те, коли ви 
можете вчинити гріх; бо є 
різні шляхи і засоби, а саме, 
їх так багато, що я не можу 
перелічити їх.

30 Але ось що я можу ска-
зати вам, якщо ви не будете 
а стежити за собою, і вашими 
б думками, і вашими в словами, 
і вашими ділами, і не будете 
виконувати заповідей Бога, і 
не продовжуватимете віру-
вати в те, що ви чули про при-
шестя нашого Господа, аж до 
кінця вашого життя, тоді ви 
повинні загинути. І ось, о лю-
дино, памʼятай, і не загинь.

РОЗДІЛ 5
Святі стають синами і доч
ками Христа через віру—Тоді 
їх називають іменем Христа—
Цар Веніямин закликає їх бути  
стійкими і непохитними в доб
рих ділах. Близько 124 р. до р.х.
І ось, сталося, що коли цар 
Веніямин промовив таке до 
свого народу, він послав до 
них, бажаючи довідатися від 
свого народу, чи вірять вони 
словам, з якими він звернувся 
до них.

2 І вони всі заволали в один 
голос, кажучи: Так, ми ві-
римо всім словам, які ти ска-
зав нам; і ми знаємо також 
про їхню надійність і істин-
ність, через Духа Господа 
Вседержителя, Який звер-
шив сильну а зміну в нас, або 
в наших серцях, що ми вже 
не маємо бажання чинити 
б зло, але постійно чинити  
добро.

3 І ми самі також, через не-
скінченну великодушність 
Бога і прояви Його Духа, ма-
ємо велике бачення того, що 
має прийти; і якби це було 
доцільно, могли б пророку-
вати про все.

4 І це саме віра, яку ми мали 
в те, про що наш цар сказав 
нам, привела нас до того ве-
ликого знання, через яке ми 
втішаємося такою надзви-
чайно великою радістю.

 27 а УЗ 10:4.
 30 а Ал. 12:14.  

пп Вартувати, 
Вартовий.

  б Мр. 7:18–23.  

пп Думки.
  в Мт. 15:18–20.  

пп Богохульство.
5 2 а Ал. 5:14.  

пп Народитися 

знову, Народитися 
від Бога.

  б Ал. 19:33.
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5 І ми бажаємо увійти в а за-
віт з нашим Богом, щоб ви-
конувати Його волю, і бути 
послушними Його заповідям 
у всьому, що Він заповіда-
тиме нам, у всі наші дні, що 
залишилися, аби ми не навер-
нули на себе ніколи б нескін-
ченну муку, як було сказано 
в ангелом, щоб не випили ми з 
чаші гніву Бога.

6 І ось, це є ті слова, яких 
цар Веніямин хотів від них; 
і отже, він сказав їм: Ви ска-
зали ті слова, яких я бажав; і 
завіт, який ви склали, є пра-
ведним завітом.

7 І ось, через той завіт, який 
ви склали, вас будуть нази-
вати а дітьми Христа, Його 
синами, і Його дочками; бо 
знайте, цього дня Він духовно 
б народив вас; бо ви кажете, 
що ваші в серця змінилися че-
рез віру в Його імʼя; отже, ви 
г народилися від Нього і стали 
Його д синами і Його доч-
ками.

8 І під такою назвою вас 
зроблено а вільними, і немає 
ніякої б іншої назви, за допо-
могою якої вас можна було 
б зробити вільними. Не дано 
ніякого іншого в імені, че-
рез яке приходить спасіння; 
отже, я б хотів, щоб ви г взяли 
на себе імʼя Христа, усі ви, 

хто увійшов у завіт з Богом, 
що ви будете послушними до 
кінця свого життя.

9 І станеться так, що хто 
б не зробив це, той стане 
праворуч від Бога, бо він 
знатиме імʼя, яким його нази-
вають; бо його називатимуть 
імʼям Христа.

10 І ось станеться, що того, 
хто не візьме на себе імʼя 
Христа, мусять називати яки-
мось а іншим іменем; отже, 
той опиниться б ліворуч від 
Бога.

11 І я б хотів, щоб ви також 
памʼятали, що а імʼя, яке, як я 
сказав, я дам вам, ніколи не 
буде викреслене, як тільки 
через провину; отже, будьте 
обережні, щоб ви не грішили, 
щоб це імʼя не було викрес-
лено з ваших сердець.

12 Я кажу вам, я б хотів, 
щоб ви не забували а збері-
гати це імʼя завжди записа-
ним у ваших серцях, щоб ви 
не опинилися ліворуч від 
Бога, але щоб чули і знали 
голос, яким вас покличуть, а 
також те імʼя, яким Він по-
кличе вас.

13 Бо як може а знати лю-
дина господаря, якому вона 
не служила, і хто є незнайом-
цем для неї, і далеко від ду-
мок і намірів її серця.

 5 а Мос. 18:10.
  б Мос. 3:25–27.
  в Мос. 3:2.
 7 а Мос. 27:24–26;  

Мойс. 6:64–68.  
пп Сини і 
дочки Божі.

  б пп Народжений, 
Народжені.

  в пп Серце.

  г Мос. 15:10–11.  
пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  д УЗ 11:30.
 8 а Рим. 6:18; Гал. 5:1;  

Гел. 14:30.
  б Дії 4:10, 12;  

Ал. 21:9.
  в Мос. 26:18.

  г Дії 11:26;  
Ал. 46:15.

 10 а Ал. 5:38–39.
  б Мт. 25:33.
 11 а Мос. 1:11–12.  

пп Ісус Христос— 
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 12 а УЗ 18:23–25.
 13 а Мос. 26:24–27.
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14 І ще, чи бере людина 
осла, який належить її сусіду, 
і утримує його? Я кажу вам: 
Ні; вона навіть не дозволить 
того, щоб той годувався в її 
отарі, але вона вижене його 
геть і знехтує ним. Я кажу 
вам, що саме так буде серед 
вас, якщо ви не будете знати 
імені, яким вас називають.

15 Отже, я б хотів, щоб ви 
були стійкі і непохитні, 
завжди багаті на добрі 
справи, щоб Христос, Господь 
Бог Вседержитель, міг а запе-
чатати вас до Себе, щоб вас 
могли привести на небеса, 
щоб ви могли мати довічне 
спасіння і вічне життя, че-
рез мудрість, і силу, і спра-
ведливість, і милість Того, 
Хто б створив усе, на небесах 
і на землі, Хто є Бог над усім. 
Амінь.

РОЗДІЛ 6
Цар Веніямин записує імена 
людей і призначає священиків 
навчати їх—Мосія царює як 
праведний цар. Близько 124–
121 рр. до р.х.
І ось, цар Веніямин подумав, 
що після того як він закінчив 
промовляти до народу, до-
цільно а записати імена тих, 
хто увійшов у завіт з Богом, 
щоб виконувати Його запо-
віді.

2 І сталося, що не було жод-

ної душі, за винятком малих 
дітей, хто б не увійшов у за-
віт і не взяв би на себе імʼя 
Христа.

3 І ще сталося, що коли цар 
Веніямин закінчив усе це і 
посвятив свого сина а Мосію 
у правителі і царі над його 
народом, і надав йому всі 
обовʼязки щодо царства, а та-
кож б призначив священиків 
в навчати людей, щоб таким 
чином вони могли почути 
і знати заповіді Бога, і спо-
нукати їх памʼятати г клятву, 
яку вони дали, він відпустив 
увесь натовп, і вони поверну-
лися, кожний з них, разом з 
своїми сімʼями, до своїх рід-
них домівок.

4 І а Мосія почав царювати 
замість свого батька. І він по-
чав царювати на тридцятому 
році свого життя, а взагалі це 
становило близько чотирьох-
сот і сімдесяти шести років 
від того б часу, коли Легій за-
лишив Єрусалим.

5 І цар Веніямин прожив 
три роки і помер.

6 І сталося, що цар Мосія хо-
див шляхами Господа, і до-
тримувався Його правосуддя 
і Його уставів, і виконував 
Його заповіді в усьому, що 
тільки Він йому заповідав.

7 І цар Мосія звелів своєму 
народові, щоб вони обро-
бляли землю. І він сам також 
обробляв землю, щоб таким 

 15 а пп Освячення;  
Покликання і 
обраність.

  б Кол. 1:16;  
Мос. 4:2;  

Ал. 11:39.
6 1 а УЗ 128:8.
 3 а Мос. 1:10; 2:30.
  б пп Висвячувати, 

Висвячення.

  в Ал. 4:7.
  г Мос. 5:5–7.
 4 а пп Мосія, син 

Веніяминів.
  б 1 Неф. 1:4.
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чином не а бути тягарем для 
свого народу, щоб він міг 
робити так, як його батько 
робив в усьому. І не було ні-
якого розбрату серед його 
народу протягом трьох років.

РОЗДІЛ 7
Аммон знаходить землю Легія
Нефія, де царює Лімгій—Люди 
Лімгія перебувають у залежно
сті від Ламанійців—Лімгій роз
повідає їхню історію—Пророк 
(Авінадій) свідчив, що Христос 
є Бог і Батько всього—Ті, хто 
засівають брудноту, пожнуть 
бурю, а ті, які покладають до
віру на Господа, будуть визво
лені. Близько 121 р. до р.х.
І ось сталося, що після того 
як цар Мосія мав трива-
лий мир протягом трьох ро-
ків, він захотів дізнатися про 
людей, які а пішли жити на 
землю Легія-Нефія, або в мі-
сто Легія-Нефія; бо його 
люди нічого не чули про них 
з тих пір, як вони залишили 
землю б Зарагемлі; отже, вони 
втомили його своїми надоку-
чаннями.

2 І сталося, що цар Мосія 
погодився, щоб шістнадцять з 
їхніх сильних чоловіків пішли 
до землі Легія-Нефія, щоб до-
відатися про своїх братів.

3 І сталося, що наступного 
дня вони вирушили в дорогу, 
взявши з собою того, кого 
звали Аммоном, який був 
сильною і могутньою люди-
ною, і нащадком Зарагемлі; 

і також він був їхнім провід-
ником.

4 І отож, вони не знали, в 
якому напрямі їм треба йти в 
пустині, щоб дістатися землі 
Легія-Нефія; отже, вони блу-
кали багато днів у пустині, 
а саме сорок днів блукали 
вони.

5 А після того як вони про-
блукали сорок днів, вони пі-
дійшли до гори, що на північ 
від землі а Шилом, і там вони 
поставили свої намети.

6 І взяв Аммон трьох із своїх 
братів, а їхні імена були Ама-
лекій, Гелем і Гем, і пішли 
вони до землі а Нефія.

7 І ось, вони зустріли царя 
тих людей, які були на землі 
Нефія і на землі Шилом; і їх 
було оточено царською охо-
роною, і було взято, і звʼя-
зано, і увʼязнено.

8 І сталося, що після того як 
вони два дні пробули у вʼяз-
ниці, їх знову привели до 
царя, і їхні пута було знято; 
і вони стали перед царем, і 
їм було дозволено, або, вір-
ніше, наказано, відповідати 
на питання, які він буде ста-
вити їм.

9 І він сказав їм: Слухайте, 
я—а Лімгій, син Ноя, який був 
сином Зенифа, який вийшов із 
землі Зарагемлі, щоб успадку-
вати цю землю, яка була зем-
лею їхніх батьків, який став 
царем за голосом народу.

10 І ось, я бажаю знати при-
чину, з якої ви були такими 
сміливими, що підійшли 

 7 а 2 Кор. 11:9.
7 1 а Ом. 1:27–30.

  б Ом. 1:13.
 5 а Мос. 9:6, 8, 14.

 6 а 2 Неф. 5:8.
 9 а Мос. 11:1.
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близько до стін міста, коли я 
сам з своєю охороною був за 
брамою?

11 І ось, з цієї причини я 
дозволив зберегти вас, щоб я 
міг розпитати вас, інакше я 
б наказав моїй охороні пока-
рати вас на смерть. Вам доз-
волено говорити.

12 І ось, коли Аммон поба-
чив, що йому дозволено го-
ворити, він вийшов наперед 
і вклонився цареві; знову під-
нявшись, він сказав: О царю, 
я дуже вдячний Богові в цей 
день, що я все ще живий і 
мені дозволено говорити; і я 
буду намагатися говорити з 
сміливістю;

13 Бо я впевнений, що якби 
ви знали мене, ви б не доз-
волили, щоб я був звʼязаний 
цими путами. Бо я—Аммон, 
і я нащадок а Зарагемлі, і при-
йшов із землі Зарагемлі, щоб 
розпитати про наших братів, 
яких Зениф вивів із тієї землі.

14 І ось сталося, що після 
того як Лімгій почув слова 
Аммона, він надзвичайно зра-
дів і сказав: Тож я знаю з упев-
неністю, що мої браття, які 
жили на землі Зарагемлі, все 
ще живі. І тепер я втішуся; і 
назавтра я зроблю так, щоб 
мій народ теж втішився.

15 Бо знайте, ми в залежно-
сті у Ламанійців і а обкладені 
таким податком, який тяжко 
терпіти. І ось слухайте, наші 
браття визволять нас від на-
шої залежності, або з рук 

Ламанійців, і ми будемо їх-
німи рабами; бо краще бути 
рабами Нефійців, ніж пла-
тити данину цареві Ламаній-
ців.

16 І ось, цар Лімгій нака-
зав своїй охороні, щоб вона 
більше не звʼязувала ні Ам-
мона, ні його братів, і наказав 
їм піти до гори, що на північ 
від Шилома, і привести їхніх 
братів у місто, щоб тут вони 
могли поїсти, і попити, і від-
почити від трудів їхньої ман-
дрівки; бо вони перенесли 
багато чого; вони перенесли 
голод, спрагу і втому.

17 І ось, сталося наступного 
дня, що цар Лімгій надіслав 
послання до всіх своїх людей, 
щоб таким чином вони могли 
зібратися разом у а храмі, щоб 
почути слова, які він скаже їм.

18 І сталося, що коли вони 
зійшлися разом, тоді він звер-
нувся до них так, кажучи: О 
ви, люди мої, підійміть свої 
голови і заспокойтеся; бо ось, 
час поруч, або не дуже да-
леко, коли ми більше не бу-
демо у залежності від наших 
ворогів, незважаючи на наші 
великі зусилля, які були мар-
ними; все-таки я вірю, що за-
лишилося зробити ще одне 
дійове зусилля.

19 Отже, підійміть свої го-
лови, і втішайтеся, і покла-
дайте довіру свою на а Бога, 
на Того Бога, Який був Богом 
Авраама, і Ісака, і Якова; і 
також Того Бога, Який б вивів 

 13 а Ом. 1:12–15.
 15 а Мос. 19:15.
 17 а 2 Неф. 5:16.

 19 а Вих. 3:6;  
1 Неф. 19:10.

  б Вих. 12:40–41;  

Ал. 36:28.
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дітей Ізраїля з землі Єгипту, 
і зробив так, що вони про-
йшли через Червоне Море 
посуху, і годував їх в манною, 
щоб вони не загинули в пу-
стині; і ще багато чого Він 
зробив для них.

20 І знову, Той Самий Бог 
вивів наших батьків а із землі 
Єрусалима, і утримав, і збе-
ріг Свій народ навіть доте-
пер; і знайте, що саме через 
наші беззаконня і мерзоти 
Він поставив нас у залеж-
ність.

21 І ви всі очевидці сьо-
годні, що Зениф, який став 
царем над цим народом, 
а надто завзятий в успадку-
ванні землі своїх батьків, 
тому обманутий підступ-
ністю і хитрістю царя Ла-
мана, який увійшов у змову 
з царем Зенифом і передав в 
його руки володіння части-
ною землі, або саме містом 
Легія-Нефія, і містом Ши-
лома; і землею навколо—

22 І все це він зробив, з єди-
ною метою а привести цей 
народ у підвладність або 
у залежність. І ось, ми те-
пер сплачуємо данину ца-
реві Ламанійців в кількості 
половини нашої кукурудзи, 
і нашого ячменю, і також 
усього нашого зерна всякого 
сорту, і половини приплоду 
наших отар і стад; і також 
половини всього, що ми ма-
ємо або чим володіємо, цар 

Ламанійців вимагає з нас, або 
наше життя.

23 І ось, хіба це не тяжко 
зносити? І хіба це, наше 
страждання, не є великим? 
Отже, бачите, яку велику 
причину горювати ми маємо.

24 Так, я кажу вам, що ве-
ликі причини горювати ма-
ємо ми; бо бачите, як багато 
з наших братів було вбито, 
і їхня кров була пролита 
марно, і все це через безза-
коння.

25 Бо якби цей народ не 
впав у провину, Господь не 
дозволив би, щоб таке велике 
зло заподіялося з ними. Але 
знайте, вони не прислухалися 
до Його слів; але серед них 
виникли суперечки, такі ве-
ликі, що вони пролили кров 
поміж собою.

26 І а пророка Господа вони 
вбили; так, обрану Богом лю-
дину, яка сказала їм про їхню 
злочестивість і мерзоти, і 
пророкувала багато чого, що 
має статися, так, саме про 
пришестя Христа.

27 І через те що він сказав 
їм, що Христос є а Бог, Батько 
всього, і сказав, що Він візьме 
на Себе подобу людини, і це 
буде та б подоба, за якою лю-
дина була створена на по-
чатку; або, іншими словами, 
він сказав, що людина була 
створена за подобою в Бога, 
і що Бог зійде до дітей люд-
ських, і візьме на Себе  

 19 в Вих. 16:15, 35;  
Чис. 11:7–8;  
Єг. 5:12.

 20 а 1 Неф. 2:1–4.

 21 а Мос. 9:1–3.
 22 а Мос. 10:18.
 26 а Мос. 17:12–20.
 27 а пп Бог, Божество.

  б Бут. 1:26–28;  
Етер 3:14–17;  
УЗ 20:17–18.

  в Мос. 13:33–34; 15:1–4.
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плоть і кров, і піде по лицю 
землі—

28 І от, через те що він ска-
зав це, вони покарали його на 
смерть; і ще багато чого на-
робили вони, що викликало 
гнів Бога на них. Отже, хто 
дивується тому, що вони у за-
лежності, і що вони покарані 
тяжкими скорботами?

29 Бо знайте, Господь ска-
зав: Я не а допомагатиму Мо-
єму народові в день їхньої 
провини; але Я зроблю пере-
шкоди на їхньому шляху, щоб 
вони не процвітали; і їхні ді-
яння будуть як камінь споти-
кання перед ними.

30 І знову, Він каже: Якщо 
Мої люди засіватимуть а бруд-
ноту, вони б пожнуть вихор 
полови з неї; і результатом 
того буде отрута.

31 І ще Він каже: Якщо Мої 
люди засіватимуть брудноту, 
вони пожнуть а східний вітер, 
який приносить негайне зни-
щення.

32 І ось слухайте, обіцяння 
Господа виконане, і ви про-
кляті й страждаєте.

33 Але якщо ви а звернетеся 
до Господа з щирими намі-
рами в серці, і покладатимете 
надію свою на Нього, і слу-
житимете Йому з усією ста-
ранністю вашого розуму, 
якщо ви зробите це, Він, 
згідно з Своїм власним ба-
жанням і задоволенням, виз-
волить вас від залежності.

РОЗДІЛ 8
Аммон навчає людей Лімгія—
Він дізнається про двадцять 
чотири пластини Яредійців—
Давні літописи можуть бути 
перекладені провидцями—Не
має більшого дару, ніж бути 
провидцем. Близько 121  р. до 
р.х.
І сталося, що після того як 
цар Лімгій закінчив про-
мовляти до свого народу, бо 
він говорив їм багато чого, і 
тільки дещо з того я записав 
у цій книзі, він розповів своїм 
людям усе про їхніх братів, 
які були на землі Зарагемлі.

2 І він сказав, щоб Аммон 
став перед людьми і пере-
казав їм усе, що трапилося з 
їхніми братами від тих пір, 
коли Зениф вийшов з землі, 
аж до того часу, коли він сам 
прийшов з тієї землі.

3 І він також переказав їм 
останні слова, якими цар Ве-
ніямин повчав їх і які він по-
яснив людям царя Лімгія, 
щоб вони могли зрозуміти всі 
слова, які він говорив.

4 І сталося, що після того як 
він зробив усе це, цар Лім-
гій розпустив натовп і сказав, 
щоб вони поверталися, кож-
ний з них до свого власного 
дому.

5 І сталося, що він наказав, 
щоб пластини, які містили 
а літопис його народу від тих 
пір, коли вони залишили 

 29 а 1 Сам. 12:15;  
2 Хр. 24:20.

 30 а пп Бруд, Бруднота.
  б Гал. 6:7–8;  

УЗ 6:33.  
пп Жнива.

 31 а Єр. 18:17;  
Мос. 12:6.

 33 а Морм. 9:6.
8 5 а Мос. 9–22.
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землю Зарагемлі, були при-
несені до Аммона, щоб він 
міг прочитати їх.

6 Тож як тільки Аммон про-
читав літопис, цар запитав 
у нього, щоб знати, чи може 
він тлумачити мови, і Аммон 
сказав йому, що він не може.

7 І цар сказав йому: Суму-
ючи через страждання мого 
народу, я наказав, щоб сорок 
і три чоловіки з мого народу 
помандрували в пустиню, 
щоб таким чином вони могли 
знайти землю Зарагемлі, щоб 
ми могли звернутися до на-
ших братів і просити їх виз-
волити нас від залежності.

8 І вони блукали в пустині 
протягом багатьох днів, все-
таки вони були наполегли-
вими, і, не знайшовши землі 
Зарагемлі, повернулися на 
цю землю, мандрувавши зем-
лею серед багатьох вод, від-
кривши землю, яка була 
вкрита кістками людей і тва-
рин, і ще вкриту руїнами 
будівель різного виду, від-
кривши землю, яка була за-
селена людьми, що були 
численні, як племена Ізраїля.

9 І як свідчення того, що те, 
про що вони говорили, іс-
тинне, вони принесли а двад-
цять чотири пластини, які 
вкриті вигравіюваними пись-
менами, і вони з чистого зо-
лота.

10 І знайте також, що вони 
принесли а нагрудники, що є 
великими, і вони з б латуні і з 
міді, і зовсім непошкоджені.

11 І ще вони принесли мечі, 
рукоятки яких повідпадали, а 
леза їхні були розʼїдені іржею; 
і немає нікого на землі, хто 
може тлумачити цю мову, або 
письмена, вигравіювані на пла-
стинах. Отже, я спитав тебе: 
Чи можеш ти перекладати?

12 І я знову кажу тобі: Чи 
знаєш ти кого-небудь, хто 
може перекладати? Бо я ба-
жаю, щоб ці літописи були 
перекладені нашою мовою; 
бо, можливо, вони дадуть 
нам знання про залишок на-
роду, який був знищений, 
від якого походять ці літо-
писи; або, можливо, вони да-
дуть нам знання про сам цей 
народ, який був знищений; і 
я бажаю знати причину їх-
нього знищення.

13 Тож Аммон сказав йому: 
Я можу з впевненістю сказати 
тобі, о царю, про людину, яка 
може а перекласти літописи; 
бо він має те, з допомогою 
чого він може дивитися і пе-
рекладати всі записи, які від 
давніх часів; і це дар від Бога. 
І ці речі називаються б тлу-
мачами, і жодна людина не 
може дивитися в них, якщо їй 
не звелено, щоб не побачити 
того, що їй не слід бачити, і 
щоб не загинути. А той, кому 
звелено дивитися в них, той 
називається в провидцем.

14 І ось, цар народу, який на 
землі Зарагемлі, і є тією лю-
диною, якій звелено робити 
це і яка має цей високий дар 
від Бога.

 9 а Етер 1:1–2.
 10 а Етер 15:15.

  б Етер 10:23.
 13 а Мос. 28:10–17.

  б пп Урім і Туммім.
  в пп Провидець.
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15 І цар сказав, що прови-
дець величніший за пророка.

16 І Аммон сказав, що про-
видець є також одкровителем 
і пророком; і більшого дару 
не може мати жодна людина, 
хіба що вона володіє силою 
Бога, якої не має жодна лю-
дина; однак людина може 
мати велику силу, дану їй від 
Бога.

17 Але провидець може 
знати про те, що минуло, а 
також про те, що прийде, і 
через них усе буде відкрито, 
або, іншими словами, таємне 
стане явним, а сховане вийде 
на світло, і невідоме стане ві-
домим, і також вони зроблять 
відомим те, що інакше не 
може стати відомим.

18 Таким чином Бог надав 
засіб, щоб людина через віру 
могла робити справжні чу-
деса; ось чому вона стає вели-
ким благом для своїх ближніх.

19 І ось, коли Аммон закін-
чив промовляти ці слова, цар 
зрадів надзвичайно і склав 
дяку Богові, кажучи: Безсум-
нівно, а велика таємниця вмі-
щена на цих пластинах, і ці 
тлумачі були безсумнівно 
уготовані для того, щоб від-
крити всі такі таємниці дітям 
людським.

20 О, які дивовижні діяння 
Господа, і як довго Він тер-
пить Свій народ; так, і яким 
сліпим і непроникним є розу-
міння дітей людських; бо вони 
не будуть прагнути мудрості, 

не хочуть вони також, щоб 
а вона правила ними!

21 Так, вони як дика отара, 
яка втікає від пастуха, і розбі-
гається, і за нею женуться, і її 
пожирають звірі в лісі.

Літопис Зенифа—Розповідь 
про його народ відтоді, коли 
вони покинули землю Зара-
гемлі доти, коли їх було виз-
волено з рук Ламанійців.
Вміщено в розділах з 9 до 22.

РОЗДІЛ 9
Зениф веде групу від Зара
гемлі, щоб оволодіти землею 
ЛегіяНефія—Ламанійський 
цар дозволяє їм успадку
вати землю—Війна між Ла
манійцями і народом Зенифа. 
Близько 200–187 рр. до р.х.
Я, Зениф, навчившись усієї 
мови Нефійців, і маючи 
знання про а землю Нефія, або 
про землю першого успад-
кування наших батьків, і був 
посланий розвідником до Ла-
манійців, щоб дізнатися про 
їхні сили, аби наше військо 
могло несподівано напасти 
на них і знищити їх,—але 
коли я побачив те, що було 
хорошого серед них, я захо-
тів, щоб їх не було знищено.

2 Отже, я сперечався з мо-
їми братами в пустині, бо 
я хотів, щоб наш правитель 
уклав угоду з ними; але він, 

 19 а Етер 3:21–28; 4:4–5.
 20 а тобто Мудрість, 

іменник жіночого 

роду в єврейській та 
грецькій мовах.  
Пр. 9:1;  

Мт. 11:19.
9 1 а 2 Неф. 5:5–8;  

Ом. 1:12.
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будучи суворою і крово-
жерливою людиною, нака-
зав, щоб мене вбили; але мене 
врятувало велике кровопро-
лиття; бо батько бився проти 
батька, і брат проти брата, 
аж поки більша частина на-
шого війська не була знищена 
в пустині; і ми повернулися, 
ті з нас, хто вижив, до землі 
Зарагемлі, щоб передати цю 
історію їхнім жінкам і їхнім 
дітям.

3 І все-таки я, надзвичайно 
бажаючи успадкувати землю 
наших батьків, зібрав усіх, 
хто хотів піти, щоб оволодіти 
землею, і знову вирушив у 
наші мандри до пустині, щоб 
дійти до землі; але нас було 
покарано голодом і тяжкими 
скорботами; бо ми не дуже 
поспішали згадувати Господа 
Бога нашого.

4 Проте після багатоденних 
мандрів у пустині ми поста-
вили наші намети на тому 
місці, де наших братів було 
вбито, і яке було недалеко від 
землі наших батьків.

5 І сталося, що я знову пі-
шов з чотирма моїми людьми 
до міста, прямо до царя, щоб 
я міг знати ставлення царя, і 
щоб я міг знати, чи зможу я 
увійти туди з моїми людьми і 
оволодіти землею миром.

6 І я увійшов до царя, і він 
склав завіт зі мною, що я 
можу володіти землею Легія-
Нефія, і землею Шилома.

7 І він також наказав, щоб 
його народ пішов з цієї землі, 

а я та мій народ увійшли на 
землю, щоб володіти нею.

8 І ми почали будувати бу-
динки і ремонтувати стіни 
міста, так, саме стіни міста 
Легія-Нефія, і міста Шилома.

9 І ми почали обробляти 
землю, так, саме з усіляким 
насінням, насінням кукуру-
дзи, і пшениці, і ячменю, і ні-
асом, і шіумом, і насінням 
усіх сортів плодів; і ми по-
чали розмножуватися і про-
цвітати на цій землі.

10 Отже, це була підступ-
ність і хитрість царя Ламана: 
щоб а привести мій народ у 
залежність, він віддав нам 
землю, щоб ми могли воло-
діти нею.

11 Тому сталося, що після 
того як ми прожили на цій 
землі протягом дванадцяти 
років, цар Ламан почав непо-
коїтися, щоб ні в якому разі 
мої люди не стали сильними 
на цій землі, і щоб вони не 
пересилили їх і не привели їх 
у залежність.

12 Тож були вони а лінивим 
і ідолопоклонним народом; 
ось чому вони хотіли при-
вести нас у залежність, щоб 
вони могли насичуватися 
трудами наших рук; так, щоб 
вони могли вдосита спожи-
вати від отар наших полів.

13 Тому сталося, що цар Ла-
ман почав спонукати свій 
народ, щоб вони сварилися 
з моїм народом; тому поча-
лися війни і суперечки на цій 
землі.

 10 а Мос. 7:21–22.  12 а Ен. 1:20.  пп Ідолопоклонство.
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14 Бо, на тринадцятий рік 
мого царювання на землі Не-
фія, далеко на південь від 
землі Шилома, коли мої люди 
напували і годували свої 
отари, і обробляли свої землі, 
численне військо Ламанійців 
напало на них і почало вби-
вати їх і відбирати їхні отари 
та зерно з їхніх полів.

15 Так, і сталося, що вони 
втекли, всі, хто не був схо-
плений, саме в місто Нефій, 
і звернулися до мене за захи-
стом.

16 І сталося, що я озброїв їх 
луками і стрілами, мечами 
і кривими шаблями, і пали-
цями, і пращами, і всілякою 
зброєю, яку тільки ми змогли 
зробити, і я та мої люди 
вийшли битися проти Лама-
нійців.

17 Так, з силою Господа ми 
вийшли битися проти Ла-
манійців; бо я і мої люди во-
лали сильно до Господа, щоб 
Він визволив нас з рук наших 
ворогів, бо в нас були про-
буджені спогади про визво-
лення наших батьків.

18 І Бог а почув наше во-
лання і відповів на наші мо-
литви; і ми вийшли з Його 
силою; так, ми вийшли проти 
Ламанійців, і за один день і 
одну ніч ми вбили три тисячі 
і сорока трьох; ми вбивали їх 
до тих пір, поки не вигнали 
їх з нашої землі.

19 І я сам, власноруч допо-
міг поховати їхніх мертвих. 
І знайте, до нашого великого 

смутку і туги, двісті і сімде-
сят девʼять з наших братів 
було вбито.

РОЗДІЛ 10
Цар Ламан вмирає—Його люди 
дикі і жорстокі і вірять лже
традиціям—Зениф і його люди 
переборюють їх. Близько 187–
160 рр. до р.х.
І сталося, що ми знову по-
чали встановлювати царство, 
і ми знову почали мирно во-
лодіти землею. І я наказав, 
щоб було зроблено зброю 
військову всілякого виду, 
щоб таким чином я міг мати 
зброю для моїх людей тоді, 
коли Ламанійці можуть при-
йти знову воювати проти 
мого народу.

2 І я поставив сторожу нав-
коло землі, щоб Ламанійці 
не могли вже напасти на нас 
зненацька і знищити нас; і та-
ким чином я захистив мій на-
род і мої отари, і зберіг їх від 
потрапляння до рук наших 
ворогів.

3 І сталося, що ми успадко-
вували землю наших батьків 
багато років, так, протягом 
двадцяти і двох років.

4 І я наказав, щоб люди об-
робляли землю і вирощували 
всіляке а зерно і всілякі плоди 
кожного сорту.

5 І я наказав, що жінки по-
винні прясти, і трудитися, і 
працювати, і виробляти всі-
ляке тонке полотно, так, і 
а тканину різного виду, щоб 

 18 а Мос. 29:20. 10 4 а Мос. 9:9.  5 а Ал. 1:29.
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ми могли прикрити нашу на-
готу; і таким чином ми про-
цвітали на землі—таким 
чином ми мали тривалий 
мир на землі протягом двад-
цяти і двох років.

6 І сталося, що цар а Ламан 
помер, і його син почав ца-
рювати замість нього. І він 
почав спонукати свій народ 
до повстання проти мого на-
роду; тому вони почали го-
туватися до війни, і до того, 
щоб виступити на битву 
проти мого народу.

7 Але я послав моїх розвід-
ників навколо землі а Шем-
лона, щоб я міг дізнатися 
про їхні приготування, щоб я 
міг захиститися від них, щоб 
вони не могли напасти на 
моїх людей і знищити їх.

8 І сталося, що вони при-
йшли на північ землі Шилома 
з своїм численним військом, 
чоловіки а озброєні б луками, 
і стрілами, і мечами, і кри-
вими шаблями, і камінням, і 
пращами; і їхні голови були 
поголені, щоб бути їм го-
лими; і вони були опоясані 
шкіряним поясом довкола їх-
ніх стегон.

9 І сталося, що я наказав, 
щоб жінок і дітей мого на-
роду було сховано в пустині; 
і ще я наказав, щоб усі мої 
старші чоловіки, які можуть 
тримати зброю, а також усі 
мої юнаки, які були спро-
можні тримати зброю, зібра-
лися разом, щоб піти битися 

проти Ламанійців; і я виши-
кував їх у лави, кожного чо-
ловіка за його віком.

10 І сталося, що ми пішли 
битися проти Ламанійців; і я, 
навіть я, в своєму похилому 
віці, пішов битися проти Ла-
манійців. І сталося, що ми з 
а силою Господа пішли би-
тися.

11 Тож Ламанійці нічого не 
знали про Господа, а ні про 
силу Господа, тому вони за-
лежали від своєї власної сили. 
Однак вони були сильним на-
родом щодо сили людей.

12 Вони були а диким, і жор-
стоким, і кровожерливим 
народом, віруючим у б тра-
дицію своїх батьків, що була 
такою—Вірили, що їх було 
вигнано з землі Єрусалима 
через беззаконня їхніх бать-
ків, і що з ними погано пово-
дилися в пустині їхні брати, 
і що з ними також погано 
поводилися під час перети-
нання моря;

13 І ще, що з ними погано 
поводилися на землі їхнього 
а першого успадкування, після 
того як вони перетнули море, 
і що все це було через те, що 
Нефій був більш вірним у ви-
конанні заповідей Господа—
тому він був б благословенний 
Господом, бо Господь почув 
його молитви і відповів на 
них, і він очолив їхню ман-
дрівку в пустиню.

14 І його брати розгніва-
лися на нього, тому що вони 

 6 а Мос. 9:10–11; 24:3.
 7 а Мос. 11:12.
 8 а Яр. 1:8.

  б Ал. 3:4–5.
 10 а пп Довіра.
 12 а Ал. 17:14.

  б 2 Неф. 5:1–3.
 13 а 1 Неф. 18:23.
  б 1 Неф. 17:35.
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не а розуміли діянь Господа; 
вони також б розгнівалися на 
нього на водах, тому що вони 
закамʼяніли серцями проти 
Господа.

15 І ще, вони розгнівалися 
на нього, коли вони прибули 
на обіцяну землю, тому що 
вони сказали, що він відібрав 
а правління над народом з їх-
ніх рук; і вони намагалися 
вбити його.

16 І ще, вони розгнівалися на 
нього, тому що він вирушив 
у пустиню, як Господь запо-
відав йому, і взяв а літописи, 
які були вигравіювані на пла-
стинах з латуні, тож вони ска-
зали, що він б пограбував їх.

17 І таким чином вони нав-
чили своїх дітей, що вони му-
сять ненавидіти їх, і що вони 
мусять убивати їх, і що вони 
мусять обкрадати і грабувати 
їх, і робити все можливе, щоб 
знищити їх; тому вони мали 
вічну ненависть до дітей  
Нефія.

18 Саме з цією метою цар 
Ламан своєю підступністю, 
і брехливими хитрощами, і 
своїми улесливими обіцян-
нями обманув мене, щоб я 
привів цей мій народ на цю 
землю, щоб вони могли зни-
щити їх; так, і ми страждали 
всі ці багато років на цій 
землі.

19 І ось я, Зениф, після того 
як я розповів моєму наро-
дові все це про Ламанійців, я 
збудив їх іти битися з усією 

своєю міццю, покладаючи до-
віру свою на Господа; отже, 
ми боролися з ними, лице до 
лиця.

20 І сталося, що ми виг нали 
їх знову з нашої землі; і ми 
вбивали їх великим убив-
ством, тобто так багато, що 
ми не злічили їх.

21 І сталося, що ми поверну-
лися знову на нашу землю, і 
мої люди знову почали догля-
дати свої отари і обробляти 
свою землю.

22 А тепер я, постарівши, 
передав царство одному з 
моїх синів; отже, я все сказав. 
І нехай Господь благословить 
мій народ. Амінь.

РОЗДІЛ 11
Цар Ной править у злочести
вості—Він віддається галасли
вій гульні з своїми жінками і 
наложницями—Авінадій про
рокує, що народ буде забрано у 
залежність—Його життя до
магається цар Ной. Близько 
160–150 рр. до р.х.
І ось сталося, що Зениф пере-
дав царство Ноєві, одному з 
своїх синів; тому Ной почав 
царювати замість нього; але 
він не пішов шляхами свого 
батька.

2 Бо знайте, він не викону-
вав заповідей Бога, але він 
йшов за бажаннями свого 
власного серця. І в нього було 
багато жінок і а наложниць. 
І він б зробив так, що його 

 14 а 1 Неф. 15:7–11.
  б 1 Неф. 18:10–11.
 15 а 2 Неф. 5:3.

 16 а 2 Неф. 5:12.
  б Ал. 20:10, 13.
11 2 а Кн. Як. 3:5.

  б 1 Цар. 14:15–16;  
Мос. 29:31.
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народ почав чинити гріх, і 
робити те, що було мерзот-
ним в очах Господа. Так, і 
вони чинили в розпусту і всі-
ляку злочестивість.

3 І він обклав їх податком у 
розмірі пʼятої частини всього, 
що вони мали, пʼяту частину 
їхнього золота і їхнього срі-
бла, і пʼяту частину їхнього 
а зифа, і їхньої міді, і їхньої ла-
туні і їхнього заліза; і пʼяту 
частину їхніх відгодованих 
тварин, а також пʼяту час-
тину всього їхнього зерна.

4 І все це він забирав, щоб 
утримувати себе і своїх жі-
нок та наложниць; а також 
своїх священиків і їхніх жінок 
та наложниць; таким чином 
він змінив справи царства.

5 Бо він усунув усіх свя-
щеників, які були посвячені 
його батьком, і висвятив на 
їхнє місце нових, таких, які 
заносилися в гордовитості їх-
ніх сердець.

6 Так, і таким чином, вони 
утримувалися в їхніх лі-
нощах, і в їхньому ідолопо-
клонстві, і в їхній розпусті 
податками, якими цар Ной 
обкладав свій народ; таким 
чином, люди трудилися над-
звичайно, щоб підтримувати 
беззаконня.

7 Так, і вони також стали 
ідолопоклонниками, тому що 
вони були обмануті марними 
й улесливими словами царя 
і священиків; бо вони дійсно 
говорили улесливе їм.

8 І сталося, що цар Ной збу-
дував багато вишуканих і 
просторих будинків; і він 
прикрасив їх витонченими 
виробами з дерева, і всіля-
кими дорогоцінними речами, 
і золотом, і сріблом, і залізом, 
і латунню, і зифом, і міддю;

9 І він також побудував собі 
просторий палац, і трон посе-
редині його, який увесь був з 
витонченого дерева і був при-
крашений золотом, і сріблом, 
і дорогоцінними речами.

10 І він також наказав, щоб 
його робітники виготовляли 
всілякі витончені вироби все-
редині стін храму, з витонче-
ного дерева, і з міді, і з латуні.

11 І місця, які були призна-
чені для первосвящеників, 
що звищувалися над усіма ін-
шими місцями, він прикрасив 
чистим золотом; і він нака-
зав побудувати перед ними 
поручні, на яких їхні тіла й 
руки могли покоїтися, поки 
вони будуть промовляти 
брехливі та марні слова до 
свого народу.

12 І сталося, що він побу-
дував а вежу поблизу храму; 
так, дуже високу вежу, тобто 
таку високу, що, стоячи на 
вершині її, він міг оглядати 
землю Шилом, а також землю 
Шемлон, якою володіли Ла-
манійці; і він міг навіть огля-
дати всю землю навкруги.

13 І сталося, що він наказав 
побудувати багато будинків 
на землі Шилом; і він наказав 

 2 в 2 Неф. 28:15.
 3 а гебр споріднені 

слова: прикметник 

“блискучий”, 
дієслово “викладати 
або вкривати 

металом”.
 12 а Мос. 19:5–6.
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побудувати велику вежу на 
горі, що на півночі землі Ши-
лом, яка була притулком для 
дітей Нефія тоді, коли вони 
втекли з цієї землі; і все це він 
зробив за ті багатства, які він 
одержав з допомогою подат-
ків з свого народу.

14 І сталося, що він віддався 
серцем своїм багатствам, і 
проводив свій час у галасли-
вій гульні з своїми жінками і 
наложницями; і його свяще-
ники також проводили свій 
час з повіями.

15 І сталося, що він посадив 
виноградники по всій землі; і 
він побудував давильні преси, 
і виробляв вино у великій 
кількості; і тому він став а пʼя-
ницею, і його люди також.

16 І сталося, що Ламанійці 
почали нападати на його на-
род, на невелику кількість, 
і вбивати їх на їхніх полях і 
коли вони доглядали свої 
отари.

17 І цар Ной посилав сто-
рожу по всій землі, щоб не 
впускати їх; але він послав 
недостатню кількість, і Лама-
нійці напали на них і вбили 
їх, і витіснили багато з їхніх 
отар геть з цієї землі; таким 
чином Ламанійці почали зни-
щувати їх і виявляти свою не-
нависть до них.

18 І сталося, що цар Ной по-
слав своє військо проти них, і 
їх було витіснено геть, тобто 
вони витіснили їх назад на 
деякий час; отже, вони по-

вернулися, втішаючись своєю 
здобиччю.

19 І ось, через цю велику 
перемогу вони заносилися в 
гордовитості їхніх сердець; 
вони дійсно а вихвалялися 
своєю власною силою, ка-
жучи, що їхні пʼятдесят мо-
жуть вистояти проти тисяч 
Ламанійців; і так вони вихва-
лялися, і втішалися кровʼю, і 
кровопролиттям своїх братів, 
і це через злочестивість їх-
нього царя і священиків.

20 І сталося, що був серед 
них чоловік, чиє імʼя було 
а Авінадій; і він пішов до них, 
і почав пророкувати, кажучи: 
Слухайте, так каже Господь, і 
так Він наказав мені, кажучи: 
Піди і скажи цьому наро-
дові, так каже Господь—Горе 
цьому народові, бо Я бачив 
їхні мерзоти, і їхню злочести-
вість, і їхню розпусту; і якщо 
вони не покаються, Я покараю 
їх у Моєму гніві.

21 І якщо вони не покаються 
і не повернуться до Господа 
Бога свого, знайте, Я віддам 
їх у руки ворогів їхніх; так, і 
їх буде приведено у а залеж-
ність; і вони постраждають 
від руки своїх ворогів.

22 І станеться, що вони зна-
тимуть, що Я—Господь Бог 
їхній, і Я а ревнивий Бог, 
Який карає беззаконня Свого 
народу.

23 І станеться, що якщо цей 
народ не покається і не по-
вернеться до Господа Бога 

 15 а пп Слово мудрості.
 19 а УЗ 3:4.  

пп Гординя.

 20 а пп Авінадій.
 21 а Мос. 12:2; 20:21; 

21:13–15; 23:21–23.

 22 а Вих. 20:5;  
Повтор. 6:15;  
Мос. 13:13.
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свого, вони будуть приведені 
у залежність; і ніхто не виз-
волить їх, окрім Господа Бога 
Всемогутнього.

24 Так, і станеться, що коли 
вони волатимуть до Мене, Я 
не буду а поспішати почути 
їхні волання; так, і Я дозволю, 
щоб їх побили їхні вороги.

25 І якщо вони не покаються 
у волосяниці і в попелі, і не 
заволають сильно до Господа 
Бога їхнього, Я не а почую їх-
ніх молитов, і не визволю 
їх від їхніх страждань; і так 
каже Господь, і так Він запо-
відав мені.

26 Ось сталося, що коли Аві-
надій промовив ці слова до 
них, вони розгнівалися на 
нього і намагалися позбавити 
його життя; але Господь виз-
волив його з їхніх рук.

27 Ось коли цар Ной почув 
слова, які Авінадій сказав лю-
дям, він також розгнівався; і 
він сказав: Хто такий Авіна-
дій, щоб судити мене і мій на-
род, або а хто такий Господь, 
щоб принести моєму народові 
такі великі скорботи?

28 Я наказую вам приве-
сти Авінадія сюди, щоб я міг 
убити його, бо він сказав це, 
щоб збурити мій народ до 
злості між собою, і щоб викли-
кати суперечки серед мого 
народу; тому я вбʼю його.

29 Ось, очі людей були а за-
сліплені; тому вони б зака-
мʼяніли серцями проти слів 
Авінадія, і вони намагалися 

з того часу захопити його. І 
цар Ной закамʼянів серцем 
проти слова Господа, і він не 
покаявся у своїх злих діяннях.

РОЗДІЛ 12
Авінадія увʼязнено за пророку
вання про знищення народу і 
смерть царя Ноя—Лжесвяще
ники цитують Писання і ро
блять вигляд, що виконують 
закон Мойсея—Авінадій почи
нає навчати їх Десяти запові
дям. Близько 148 р. до р.х.
І сталося, що через два роки 
Авінадій прийшов до них пе-
реодягнений, щоб вони не 
впізнали його, і почав про-
рокувати серед них, кажучи: 
Так наказав мені Господь, ка-
жучи: Авінадію, іди і проро-
куй цьому Моєму народові, 
бо вони закамʼяніли серцями 
своїми проти Моїх слів; вони 
не покаялися у своїх злих 
вчинках; тому, Я а покараю їх 
у Моєму гніві, так, у Моєму 
страшному гніві Я покараю 
їх за їхні беззаконня і мер-
зоти.

2 Так, горе цьому поко-
лінню! І Господь сказав мені: 
Простягни свою руку і про-
рокуй, кажучи: Так каже Го-
сподь, станеться так, що це 
покоління через свої безза-
коння буде приведено у а за-
лежність, і їх битимуть по 
б щоці; так, і переслідувати-
муть люди, і вбиватимуть; і 
хижаки повітряні, і собаки, 

 24 а Мих. 3:4; Мос. 21:15.
 25 а Ісая 1:15; 59:2.
 27 а Вих. 5:2; Мос. 12:13.

 29 а Мойс. 4:4.
  б Ал. 33:20; Етер 11:13.
12 1 а Ісая 65:6.

 2 а Мос. 11:21; 20:21; 
21:13–15; 23:21–23.

  б Мос. 21:3–4.
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так, і дикі звірі пожирати-
муть їхню плоть.

3 І станеться, що а життя 
царя Ноя буде цінитися так 
само, як одяг у розпаленому 
б горнилі; бо він знатиме, що 
Я є Господь.

4 І станеться, що Я пока-
раю цей Мій народ тяжкими 
скорботами, так, голодом і 
а пошестю; і Я зроблю так, що 
вони будуть б вити цілий день.

5 Так, і Я зроблю так, що 
вони матимуть а тягарі, при-
вʼязані до їхніх спин; і їх 
будуть поганяти, як безсло-
весного осла.

6 І станеться, що Я нашлю 
град на них, і він побʼє їх; і 
вони також будуть побиті 
а східним вітром; і б комахи та-
кож надокучатимуть їхній 
землі, і пожиратимуть їхнє 
зерно.

7 І вони будуть покарані ве-
ликою пошестю—і все це Я 
зроблю через їхні а безза-
коння і мерзоти.

8 І станеться, якщо вони не 
покаються, Я цілком а знищу їх 
з лиця землі; все-таки вони за-
лишать б літопис після себе, і 
Я збережу їх для інших наро-
дів, які володітимуть землею; 
так, саме це Я зроблю, щоб по-
казати мерзоти цього народу 
перед іншими народами. І ба-
гато чого Авінадій пророку-
вав проти цього народу.

9 І сталося, що вони дуже 
розгнівалися на нього; і вони 

взяли його і привели його 
звʼязаного до царя, і сказали 
цареві: Дивись, ми привели 
чоловіка до тебе, який про-
рокував зле про твоїх людей, 
і каже, що Бог знищить їх.

10 І він також пророкував 
зле про твоє життя, і каже, 
що твоє життя буде, як одяг у 
горнилі вогню.

11 І ще він каже, що ти бу-
деш, як стерня, саме як суха 
стерня в полі, по якій біжать 
звірі і топчуть її ногами.

12 І ще він каже, що ти бу-
деш, як квіти чортополоху, 
які, коли цілком дозріють, 
якщо подує вітер, розно-
сяться по лицю землі. І він 
робить вигляд, що Господь 
сказав це. І він каже, що все 
це станеться з тобою, якщо 
ти не покаєшся, і все це через 
твої беззаконня.

13 І ось, о царю, яке велике 
зло ти вчинив або які великі 
гріхи твої люди вчинили, що 
нас має обвинувачувати Бог 
або засуджувати цей чоловік?

14 І ось, о царю, бачиш, ми 
безвинні, і ти, о царю, не грі-
шив; тому цей чоловік каже 
неправду про нас, і він про-
рокував даремно.

15 І дивись, ми сильні, ми не 
підемо у залежність, і не поне-
волять нас наші вороги; так, і 
ти процвітав на цій землі, і ти 
ще будеш процвітати.

16 Бачиш, ось цей чоло-
вік, ми передаємо його в твої 

 3 а Мос. 12:10.
  б Мос. 19:20.
 4 а УЗ 97:26.
  б Мос. 21:9–10.

 5 а Мос. 21:3.
 6 а Єр. 18:17;  

Мос. 7:31.
  б Вих. 10:1–12.

 7 а УЗ 3:18.
 8 а Ал. 45:9–14.
  б Морм. 8:14–16.
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руки; ти можеш робити з 
ним те, що тобі здається най-
кращим.

17 І сталося, що цар Ной 
наказав, щоб Авінадія було 
кинуто до вʼязниці; і він на-
казав, щоб а священики зі-
бралися разом, щоб він міг 
держати раду з ними, що він 
має зробити з ним.

18 І сталося, що вони ска-
зали цареві: Приведи його 
сюди, щоб ми могли запитати 
в нього; і цар наказав, щоб 
його привели до них.

19 І вони почали запиту-
вати в нього, щоб суперечити 
йому, аби тим самим знайти 
щось для звинувачення його; 
але він відповідав їм сміливо, 
і витримав усі їхні запитання, 
так, на їхнє здивування; бо 
він дійсно а протистояв їм в 
усіх їхніх запитаннях, і зага-
няв їх у глухий кут в усіх їх-
ніх словах.

20 І сталося, що один з них 
сказав йому: Що означають 
слова, які записані, і яким нав-
чали наші батьки, кажучи:

21 а Які прекрасні на горах 
ноги того, хто приносить 
доб ру новину; хто проголо-
шує мир; хто приносить доб-
ру новину про добро; хто 
проголошує спасіння; хто 
 каже Сіонові: Твій Бог царює;

22 Твої вартові здіймуть свій 
голос; голосом разом будуть 
співати вони; бо вони поба-
чать віч-на-віч, коли Господь 
знову збере Сіон;

23 Радійте; співайте разом, 
ви, руїни Єрусалима; бо Гос-
подь втішив Свій народ, Він 
викупив Єрусалим;

24 Господь обнажив Своє 
святе а рамено перед очима 
всіх народів, і всі кінці землі 
побачать спасіння нашого 
Бога?

25 І тоді Авінадій сказав їм: 
Чи ви а священики, і твердите, 
що вчите цей народ, і розу-
мієте дух пророцтва, і все ж 
бажаєте знати від мене, що 
означають ці речі?

26 Я кажу вам, горе вам за 
те, що перекручуєте шляхи 
Господа! Бо якщо ви і розумі-
єте ці речі, ви не навчали їм; 
отже, ви перекрутили шляхи 
Господа.

27 Ви не спрямували свої 
серця на а розуміння; отже, ви 
не були мудрими. Отже, чого 
ви навчаєте цей народ?

28 І вони сказали: Ми навча-
ємо законові Мойсея.

29 І ще він сказав їм: Якщо 
ви навчаєте а законові Мойсея, 
чому ви не виконуєте його? 
Чому ви прикипіли серцями 
до багатств? Чому ви чините 
б розпусту і витрачаєте свою 
силу на повій, так, і робите 
так, що цей народ починає 
чинити гріх, так що Господь 
мав причину послати мене 
пророкувати проти цього на-
роду, так, саме велике зло 
проти цього народу?

30 Хіба ви не знаєте, що я 
кажу правду? Так, ви знаєте, 

 17 а Мос. 11:11.
 19 а УЗ 100:5–6.
 21 а Ісая 52:7–10;  

Наум 2:1.
 24 а 1 Неф. 22:11.
 25 а Мос. 11:5.

 27 а пп Розуміння.
 29 а пп Закон Мойсеїв.
  б пп Перелюб.
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що я кажу правду; і вам слід 
тремтіти перед Богом.

31 І станеться, що ви будете 
покарані за ваші беззаконня, 
бо ви сказали, що ви навча-
єте законові Мойсея. А що ви 
знаєте про закон Мойсея? Чи 
а приходить спасіння через за-
кон Мойсея? Що ви скажете?

32 І вони відповіли і сказали, 
що спасіння приходить через 
закон Мойсея.

33 Але тоді Авінадій сказав 
їм: Я знаю, якщо ви викону-
єте заповіді Бога, ви будете 
спасенними; так, якщо ви ви-
конуєте заповіді, які Господь 
передав Мойсеєві на горі а Сі-
най, кажучи:

34 а Я є Господь Бог твій, 
Який б вивів тебе з землі 
Єгипту, з дому залежності.

35 Не буде в тебе ніякого 
а іншого Бога переді Мною.

36 Не роби собі ніякого ку-
мира, або якої-небудь подоби 
того, що на небесах угорі, або 
того, що на землі внизу.

37 Тоді Авінадій сказав їм: 
Чи зробили ви все це? Я кажу 
вам: Ні, не зробили. І чи а нав-
чали ви цей народ, що вони 
повинні зробити все це? Я 
кажу вам: Ні, не навчали.

РОЗДІЛ 13
Авінадія захищено божествен
ною силою—Він навчає Де
сяти заповідям—Спасіння не 
приходить тільки через закон 

Мойсея—Бог Сам звершить 
Спокуту і викупить Свій на
род. Близько 148 р. до р.х.

І тоді, коли цар почув ці 
слова, він сказав своїм свяще-
никам: Геть цього чоловіка, 
і вбийте його; бо що ми ще 
повинні зробити з ним, адже 
він божевільний.

2 І вони ступили вперед 
і спробували накласти на 
нього руки; але він проти-
стояв їм і сказав їм:

3 Не торкайтеся мене, бо 
Бог покарає вас, якщо ви на-
кладете руки на мене, бо я не 
передав повідомлення, з яким 
Господь відправив мене; я та-
кож не сказав вам того, про 
що ви а просили мене розпо-
вісти; тому Бог не дозволить, 
аби мене було знищено те-
пер.

4 Але я мушу виконати за-
повіді, які Бог заповідав 
мені; і через те що я сказав 
вам правду, ви гніваєтеся на 
мене. І ще, через те, що я спо-
вістив слово Бога, ви осудили 
мене, що я божевільний.

5 Тоді сталося, після того як 
Авінадій промовив ці слова, 
люди царя Ноя не наважува-
лися накласти свої руки на 
нього, бо Дух Господа був з 
ним; і його обличчя а сяяло з 
надзвичайною яскравістю, 
так само як у Мойсея на горі 
Сінай, коли він розмовляв з 
Господом.

 31 а Мос. 3:15; 13:27–32;  
Ал. 25:16.

 33 а Вих. 19:9, 16–20;  
Мос. 13:5.

 34 а Вих. 20:2–4.
  б Вих. 12:51;  

1 Неф. 17:40; Мос. 7:19.
 35 а Ос. 13:4. 

   пп Ідолопоклонство.
 37 а Мос. 13:25–26.
13 3 а Мос. 12:20–24.
 5 а Вих. 34:29–35.
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6 І він говорив з а силою і 
повноваженням від Бога; і він 
продовжував свої слова, ка-
жучи:

7 Ви бачите, що ви не маєте 
сили вбити мене, тому я за-
кінчу своє повідомлення. Так, 
і я відчуваю, що це а ранить 
вас у саме серце тому, що я 
кажу правду про ваші безза-
коння.

8 Так, і мої слова сповнюють 
вас здивуванням і подивом, і 
гнівом.

9 Але я закінчую моє пові-
домлення; а потім уже не має 
значення, куди я піду, якщо 
так є, що мене врятовано.

10 Але ось що я скажу вам: 
те, що ви зробите зі мною 
після цього, буде а символом 
і натяком на те, що має ста-
тися.

11 А тепер я читаю вам 
решту а заповідей Бога, бо я 
відчуваю, що вони не записані 
у ваших серцях; я відчуваю, 
що ви навчалися беззаконню і 
навчали йому більшу частину 
вашого життя.

12 І ось, ви памʼятаєте, що я 
сказав вам: Не роби собі ні-
якого кумира, або якої-не-
будь подоби того, що на 
небесах угорі, або того, що 
на землі внизу, або того, що у 
воді під землею.

13 І ще: Не поклоняйся 
їм, ані служи їм; бо Я, Гос-
подь Бог твій, є ревнивий 

Бог, караючий дітей за без-
законня батьків, до третього 
і четвертого покоління тих, 
хто ненавидить Мене;

14 І Який виявляє милість до 
тисяч з тих, хто любить Мене 
і виконує Мої заповіді.

15 Не прикликай імені Гос-
пода Бога твого даремно; бо 
Господь не вважатиме без-
винним того, хто прикликає 
Його імʼя даремно.

16 Памʼятай день а суботній, 
щоб зберігати його святим.

17 Шість днів працюй, і 
роби всіляку роботу свою;

18 Але на сьомий день, у су-
боту Господа Бога твого, не 
роби ніякої роботи, ні ти, 
ні син твій, ні дочка твоя, ні 
слуга твій, ні служниця твоя, 
ні худоба твоя, ні чужинець, 
який у воротах твоїх;

19 Бо за а шість днів Господь 
створив небеса і землю, і 
море, і все, що в них є; тому 
Господь благословив день су-
ботній, і освятив його.

20 а Шануй свого батька і 
свою матір, щоб довгими 
були твої дні на землі, яку 
Гос подь Бог твій дає тобі.

21 Не а вбивай.
22 Не чини а перелюбу. Не 

б кради.
23 Не свідчи а неправдиво 

проти свого ближнього.
24 Не а жадай дому ближ-

нього твого, не жадай жінки 
ближнього твого, ані слуги 

 6 а пп Сила.
 7 а 1 Неф. 16:2.
 10 а Мос. 17:13–19;  

Ал. 25:10.
 11 а Вих. 20:1–17.
 16 а пп Суботній день.

 19 а Бут. 1:31.
 20 а Мр. 7:10.
 21 а Мт. 5:21–22;  

УЗ 42:18.  
пп Вбивство.

 22 а пп Перелюб.

  б пп Красти, 
Крадіжка.

 23 а Пр. 24:28.  
пп Брехня.

 24 а пп Заздрити, 
Заздрість.
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його, ані служниці його, ані 
вола його, ані осла його, ні-
чого, що є у ближнього твого.

25 І сталося, що після того 
як Авінадій закінчив цю про-
мову, він сказав їм: Чи вчили 
ви людей, що вони повинні 
ретельно дотримуватися 
всього цього, щоб виконувати 
ці заповіді?

26 Я кажу вам: Ні; бо якби 
ви вчили, Господь не наказав 
би мені прийти і пророку-
вати зле цьому народові.

27 І ось ви сказали, що спа-
сіння приходить через за-
кон Мойсея. Я кажу вам, 
необхідно, щоб ви все ж ви-
конували а закон Мойсея; але 
я кажу вам, що прийде час, 
коли вже не буде більше б не-
обхідності виконувати закон 
Мойсея.

28 І більше того, я кажу вам, 
що а спасіння не приходить 
тільки через б закон; і якби не 
в Спокута, яку Бог Сам звер-
шить за гріхи і беззаконня 
Свого народу, то вони по-
винні неминуче загинути, не-
зважаючи на закон Мойсея.

29 І ось я кажу вам, що це 
було необхідно, щоб був за-
кон, даний дітям Ізраїля, так, 
саме дуже а суворий закон; 
бо вони були твердошиїм на-
родом, б швидким на те, щоб 

чинити беззаконня, і повіль-
ним щодо того, щоб памʼя-
тати Господа Бога свого;

30 Тому їм було дано а закон, 
так, закон б відправ і обрядів, 
закон, якого вони повинні 
були в дотримуватися суворо 
день у день, щоб вони по-
стійно памʼятали Бога і свій 
обовʼязок перед Ним.

31 Але слухайте, я кажу вам, 
що все це були а символи того, 
що настане.

32 Так ось, чи розуміли 
вони закон? Я кажу вам: Ні, 
вони не всі розуміли закон; і 
все через закамʼянілість їхніх 
сердець; бо вони не розуміли, 
що жодна людина не може 
бути спасенною, як а тільки 
через викуплення Бога.

33 Бо дивіться, хіба Мойсей 
не пророкував їм про при-
шестя Месії і про те, що Бог 
викупить Свій народ? Так, і 
а всі до одного пророки, які 
пророкували коли-небудь з 
тих пір як світ починався,—
хіба вони не казали більше чи 
менше про це?

34 Хіба вони не казали, що 
а Бог Сам прийде до дітей 
людських, візьме на Себе по-
добу людини, і піде в могут-
ній силі лицем землі?

35 Так, і хіба вони також 
не казали, що Він принесе 

 27 а пп Закон Мойсеїв.
  б 3 Неф. 9:19–20;  

15:4–5.
 28 а Гал. 2:16.  

пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення;  
Спасіння.

  б Гал. 2:21;  

Мос. 3:14–15;  
Ал. 25:15–16.

  в пп Спокута, 
Спокутувати.

 29 а Єг. 1:7–8.
  б Ал. 46:8.
 30 а Вих. 20.
  б пп Обряди.
  в Кн. Як. 4:5.

 31 а Мос. 16:14;  
Ал. 25:15.  
пп Символізм.

 32 а 2 Неф. 25:23–25.
 33 а 1 Неф. 10:5;  

Кн. Як. 4:4; 7:11.
 34 а Мос. 7:27; 15:1–3.  

пп Бог, Божество.
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а воскресіння мертвим, і що  
Він Сам буде гноблений і 
страждаючий?

РОЗДІЛ 14
Ісая говорить про Месію—Роз
повідається про приниження 
і страждання Месії—Він від
дає Свою душу як жертво
приношення за гріх і стає 
посередником для грішників—
Порівняйте: Ісая 53. Близько 
148 р. до р.х.
Так, чи не каже Ісая: Хто по-
вірив нашій звістці, і для кого 
відкрилося рамено Господа?

2 Бо Він виросте перед Ним, 
мов тендітна рослина, і мов 
корінь із сухої землі; Він не 
має ні принади, ні пишноти; 
і коли ми побачимо Його, не 
через красу ми зажадаємо 
Його.

3 Він зневажений і покину-
тий людьми; людина печалі, і 
знайома з горем; і ми ховали 
свої обличчя від Нього; Він 
був зневажений, і ми не ціну-
вали Його.

4 Насправді ж Він а пере-
страждав наше б горе, і пере-
ніс наші печалі; все-таки ми 
вважали Його за ураженого, 
покараного Богом, і стражда-
ючого.

5 Але Його було поранено 
за наші провини, Його було 
забито за наші а беззаконня; 

кара за наш мир була на 
Ньому; і Його бичуванням 
ми б зцілені.

6 Усі ми, немов а вівці, заблу-
кали; ми повернули кожний 
на свою власну путь; і Гос-
подь поклав на Нього безза-
коння всіх нас.

7 Він був гноблений, і Він 
був страждаючий, все-таки 
а Він не відкривав уста Свої; 
Його привели, як б ягня на за-
клання, і як вівця безсловесна 
перед її стригалями, так і Він 
не відкрив уста Свої.

8 Його не було допущено до 
вʼязниці і до суду; і хто про-
голосить Його рід? Бо Його 
було відсічено від землі жи-
вих; за провини Мого народу 
було Його уражено.

9 І Він зробив Свою могилу із 
злочестивими, і з а багатими в 
Своїй смерті; тому що Він не 
робив ніякого б зла, і не було 
в Його устах ніякого обману.

10 Усе-таки задовольнило 
Гос пода забити Його; Він від-
дав Його на горе; коли Ти 
зробиш Його душу жертво-
приношенням за гріх, Він 
побачить Його а сімʼя, Він по-
довжить Його дні, і втіха Гос-
пода процвітатиме в Його 
руці.

11 Він побачить страж-
дання Його душі, і буде задо-
волений; Своїм знанням Мій 
праведний слуга виправдає 

 35 а Ісая 26:19;  
2 Неф. 2:8.

14 4 а Ал. 7:11–12.
  б Мт. 8:17.
 5 а Мос. 15:9;  

Ал. 11:40.
  б 1 Пет. 2:24–25.

 6 а Мт. 9:36;  
2 Неф. 28:14;  
Ал. 5:37.

 7 а Мр. 15:5.  
пп Ісус Христос.

  б пп Агнець Божий;  
Пасха.

 9 а Мт. 27:57–60;  
Мр. 15:27, 43–46.  
пп Йосип 
Ариматейський.

  б Іван 19:4.
 10 а Мос. 15:10–13.
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багатьох; бо Він а понесе їхні 
беззаконня.

12 Тому-то дам уділ Йому 
між великими, а Він буде ді-
лити здобич з сильними; 
тому що Він віддав душу 
Свою на смерть; і Він був за-
рахований до грішників; і Він 
поніс гріхи багатьох, і став 
а посередником для грішни-
ків.

РОЗДІЛ 15
Як Христос є водночас і Бать
ком, і Сином—Він стане посе
редником і візьме провини за 
Свій народ—Вони і всі святі 
пророки є від Його сімені—Він 
приносить Воскресіння—Малі 
діти мають вічне життя. 
Близько 148 р. до р.х.
І тоді Авінадій сказав їм: Я б 
хотів, щоб ви зрозуміли, що 
а Бог Сам зійде до дітей люд-
ських, і б викупить Свій на-
род.

2 І через те, що Він а живе 
у плоті, Його називатимуть 
Сином Бога, і, підкоривши 
плоть волі б Батька, будучи 
Батьком і Сином—

3 Батьком, а тому що Його 
було б зачато силою Бога; а 
Сином, тому що в плоті; та-
ким чином стаючи Батьком і 
Сином—

4 А Вони є а одним Богом, 
так, Самим б Вічним в Батьком 
небес і землі.

5 І таким чином плоть, 
ставши підвладною Духові, 
або Син—Батькові, будучи 
одним Богом, а переносить 
спокусу, і не піддається спо-
кусі, але терпить, коли над 
нею насміхаються, і її б бичу-
ють, і нею нехтують, і її в зрі-
каються Свої люди.

6 І після всього цього, після 
того, що Він зробив багато ве-
ликих чудес серед дітей люд-
ських, Його поведуть, так, 
саме як а Ісая сказав, як вівця 
перед стригалем мовчить, так 
і Він не б відкривав Свої вуста.

7 Так, саме так Його по-
ведуть, а розіпнуть, і вбʼють, 
плоть стане підвладною аж 
до смерті, б волю Сина буде 
поглинуто волею Батька.

8 І таким чином Бог розірве 
а пута смерті, здобувши б пе-
ремогу над смертю; даючи 

 11 а Лев. 16:21–22;  
1 Пет. 3:18;  
УЗ 19:16–19.

 12 а 2 Неф. 2:9;  
Мос. 15:8;  
Морон. 7:27–28.

15 1 а 1 Тим. 3:16;  
Мос. 13:33–34.  
пп Ісус Христос.

  б пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

 2 а Мос. 3:5; 7:27;  
Ал. 7:9–13.

  б Ісая 64:8;  
Іван 10:30; 14:8–10; 

   Мос. 5:7;  
Ал. 11:38–39;  
Етер 3:14.

 3 а УЗ 93:4.
  б Лк. 1:31–33;  

Мос. 3:8–9;  
Ал. 7:10;  
3 Неф. 1:14.

 4 а Повтор. 6:4;  
Іван 17:20–23.  
пп Бог, Божество.

  б Ал. 11:39.
  в Мос. 3:8;  

Гел. 14:12;  
3 Неф. 9:15;  
Етер 4:7.

 5 а Лк. 4:2;  
Євр. 4:14–15.

  б Іван 19:1.
  в Мр. 8:31;  

Лк. 17:25.
 6 а Ісая 53:7.
  б Лк. 23:9;  

Іван 19:9;  
Мос. 14:7.

 7 а пп Розпʼяття.
  б Лк. 22:42; Іван 6:38;  

3 Неф. 11:11.
 8 а Мос. 16:7;  

Ал. 22:14.
  б Ос. 13:14;  

1 Кор. 15:55–57.
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Синові силу стати в посеред-
ником для дітей людських—

9 Піднявшись на небеса, 
маючи в серці надра мило-
сті; будучи сповненим спів-
чуття до дітей людських; 
стоячи між ними і справед-
ливістю; розірвавши пута 
смерті, взявши на а себе їхні 
беззаконня і їхні провини, ви-
купивши їх, і б виконавши ви-
моги справедливості.

10 І ось я кажу вам, хто про-
голосить Його рід? Слухайте, 
я кажу вам, що коли Його 
душа буде принесена в жер-
тву за гріх, Він побачить Своє 
сімʼя. А тепер, що ви ска-
жете? І хто буде Його а сіме-
нем?

11 Слухайте, я кажу вам, що 
хто б не почув а слова проро-
ків, так, усіх святих пророків, 
які пророкували пришестя 
Господа,—я кажу вам, що всі 
ті, хто прислухався до їхніх 
слів, і повірив, що Господь ви-
купить Свій народ, і чекав 
з нетерпінням того дня для 
прощення своїх гріхів, я кажу 
вам, що це Його сімʼя, тобто 
вони є спадкоємцями б цар-
ства Божого.

12 Бо то є ті, чиї гріхи а Він 
поніс; то є ті, для кого Він по-
мер, щоб викупити їх із їхніх 
провин. І ось, хіба вони не є 
Його сіменем?

13 Так, і хіба пророки, кож-
ний, хто відкривав свої ву-
ста, щоб пророкувати, хто 
не впав у провину, я маю на 
увазі всіх святих пророків аж 
від самого початку світу, не 
є Його сіменем? Я кажу вам, 
що вони є Його сіменем.

14 І це є ті, хто а проголосив 
мир, хто приніс добру но-
вину про добро, хто проголо-
сив спасіння; і сказав Сіонові: 
Твій Бог царює!

15 І, о які прекрасні на го-
рах були їхні ноги!

16 І ще, які прекрасні на го-
рах ноги тих, хто все ще про-
голошує мир!

17 І ще, які прекрасні на го-
рах ноги тих, хто буде після 
того проголошувати мир, 
так, відтепер надалі і на-
завжди!

18 І слухайте, я кажу вам, це 
ще не все. Бо, о які прекрасні 
на горах а ноги Того, Хто при-
носить добру новину, Хто є 
засновником б миру, так, саме 
Господа, Який викупив Свій 
народ; так, Того, Хто дарував 
спасіння Своєму народові;

19 Бо якби не викуплення, 
яке Він звершив для Свого 
народу, яке було уготоване 
від а заснування світу, я кажу 
вам, якби не це, все людство 
повинно було б б загинути.

20 Але знайте, пута смерті 

 8 в 2 Неф. 2:9.
 9 а Ісая 53; Мос. 14:5–12.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
 10 а Ісая 53:10;  

Мос. 5:7; 27:25;  
Морон. 7:19.

 11 а УЗ 84:36–38.

  б пп Спасіння;  
Царство Боже, або 
Царство Небесне.

 12 а Мос. 14:12;  
Ал. 7:13; 11:40–41.

 14 а Ісая 52:7; Рим. 10:15;  
1 Неф. 13:37;  
Мос. 12:21–24.  

пп Місіонерська 
робота.

 18 а 3 Неф. 20:40;  
УЗ 128:19.

  б Іван 16:33.  
пп Мир.

 19 а Мос. 4:6.
  б 2 Неф. 9:6–13.
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буде розірвано, і Син царю-
ватиме, і матиме владу над 
мертвими; отже, Він прино-
сить воскресіння мертвим.

21 А тоді приходить воскре-
сіння, а саме, а перше воскре-
сіння; так, тобто воскресіння 
тих, хто був, і хто є, і хто 
буде, аж до воскресіння Хри-
ста—бо так Його будуть на-
зивати.

22 І ось, воскресіння всіх 
пророків, і всіх тих, хто по-
вірив їхнім словам, тобто всіх 
тих, хто виконував заповіді 
Бога, настане в першому вос-
кресінні; отже, вони є перше 
воскресіння.

23 Вони встають, щоб а жити 
з Богом, Який викупив їх; та-
ким чином, вони мають вічне 
життя через Христа, Який 
б розірвав пута смерті.

24 І це ті, хто бере участь у 
першому воскресінні; і це ті, 
хто помер до того як Хрис-
тос прийшов, у своєму не-
знанні, для кого а спасіння не 
було проголошено. І таким 
чином Господь приносить 
їхнє відновлення; і вони бе-
руть участь у першому вос-
кресінні, або мають вічне 
життя, будучи викуплені 
Гос подом.

25 І малі а діти також мають 
вічне життя.

26 Але знайте, і а бійтеся, і 

тремтіть перед Богом, бо вам 
слід тремтіти; бо Господь не 
викупляє жодного, хто б пов-
стає проти Нього і в поми-
рає в своїх гріхах; так, саме 
всіх г тих, хто загинув у своїх 
гріхах ще відтоді, як світ по-
чався, хто вперто повстав 
проти Бога, хто знав заповіді 
Бога і не хотів виконувати їх; 
це ті, хто не матиме д місця в 
першому воскресінні.

27 Отже, чи не слід вам 
тремтіти? Бо спасіння не 
приходить до жодного з та-
ких; бо Господь не викупив 
жодного з таких; так, і не 
може Господь викупити та-
ких; бо Він не може запере-
чувати Собі; бо Він не може 
заперечувати а правосуддю, 
коли воно має свої вимоги.

28 І ось я кажу вам, що на-
стане час, коли спасіння Гос-
пода буде а проголошено 
кожному народу, коліну, 
язику і всім людям.

29 Так, Господи, Твоя а сто-
рожа здійме свій голос; го-
лосно разом вони заспівають; 
бо вони побачать навіч, коли 
Господь знову приведе Сіон.

30 Радійте, співайте разом, 
ви, руїни Єрусалима; бо Гос-
подь втішив Свій народ, Він 
викупив Єрусалим;

31 Господь обнажив Своє 
святе рамено на очах усіх на-

 21 а Ал. 40:16–21.
 23 а Пс. 24:3–4;  

1 Неф. 15:33–36;  
УЗ 76:50–70.

  б пп Смерть, фізична.
 24 а 2 Неф. 9:25–26;  

УЗ 137:7.
 25 а УЗ 29:46; 137:10.  

пп Спасіння—
Спасіння дітей.

 26 а Повтор. 5:29;  
Кн. Як. 6:9.

  б 1 Неф. 2:21–24.
  в Єз. 18:26;  

1 Неф. 15:32–33;  
Морон. 10:26.

  г Ал. 40:19.
  д УЗ 76:81–86.
 27 а Ал. 34:15–16; 42:1.
 28 а пп Місіонерська 

робота.
 29 а пп Вартувати, 

Вартовий.
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родів; і всі кінці землі поба-
чать спасіння нашого Бога.

РОЗДІЛ 16
Бог викупляє людей з їх
нього загубленого і занепалого 
стану—Ті, хто є тілесними, 
залишаються, неначе й не було 
ніякого викуплення—Христос 
приносить воскресіння для не
скінченного життя або нескін
ченного прокляття. Близько 
148 р. до р.х.
І ось сталося, що після того 
як Авінадій промовив ці 
слова, він простер свою руку 
і сказав: Прийде час, коли всі 
побачать а спасіння Господа; 
коли кожний народ, коліно, 
язик і всі люди побачать на-
віч і б зізнаються перед Богом, 
що Його вироки справедливі.

2 І тоді буде злочестивих 
а знехтувано, і вони матимуть 
причину вити, і б плакати, і 
голосити, і скреготати зу-
бами своїми; і все це тому, що 
вони не прислухаються до го-
лосу Господа; отже, Господь 
не викупляє їх.

3 Бо вони а тілесні і дияволь-
ські, і б диявол має владу над 
ними; так, саме той старий 
змій, який в обманув наших 
перших батьків, що стало 
причиною їхнього г падіння; 

що стало причиною того, що 
все людство стало тілесним, 
хтивим, диявольським, д пі-
знавшим зло в порівнянні з 
добром, підкоряючим себе 
дияволу.

4 Так усе людство було а за-
гублено; і знайте, вони були 
б навічно загублені, якби Бог 
не викупив Свій народ з їх-
нього загубленого і занепа-
лого стану.

5 Але памʼятайте, що той, 
хто вперто продовжує до-
держуватися своєї а тілесної 
природи, і йде путями гріха 
і бунту проти Бога, залиша-
ється в своєму занепалому 
стані, і диявол має повну 
владу над ним. Тому він іс-
нує, неначе не відбулося ні-
якого б викуплення, будучи 
ворогом Богові; і диявол та-
кож є ворогом Богові.

6 І ось, якби Христос не 
прийшов у світ, говорячи про 
те, що настане, а неначе воно 
вже настало, не могло б бути 
ніякого викуплення.

7 І якби Христос не встав з 
мертвих, або не розірвав пута 
смерті, щоб могила не мала 
перемоги, і щоб смерть не 
мала а жала, не могло б бути 
ніякого воскресіння.

8 Але є а воскресіння, тому 
могила не має перемоги, і 

16 1 а пп Спасіння.
  б Мос. 27:31.
 2 а УЗ 63:53–54.
  б Мт. 13:41–42;  

Лк. 13:28; Ал. 40:13.
 3 а Гал. 5:16–25;  

Мос. 3:19.  
пп Тілесна людина.

  б 2 Неф. 9:8–9. 

   пп Диявол.
  в Бут. 3:1–13;  

Мойс. 4:5–19.
  г пп Падіння 

Адама і Єви.
  д 2 Неф. 2:17–18, 22–26.
 4 а Ал. 42:6–14.
 5 а Ал. 41:11.  

пп Плотський, 

Плотське.
  б пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 6 а Мос. 3:13.
 7 а Ос. 13:14;  

Мос. 15:8, 20.
 8 а Ал. 42:15.  

пп Воскресіння.
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жало б смерті поглинуто в 
Христі.

9 Він є а світло і життя світу; 
так, світло, що є нескінчен-
ним, що ніколи не затьма-
риться; так, і також життя, 
що є нескінченним, так що 
більше не може бути смерті.

10 Навіть це смертне зодяг-
неться у а безсмертя, і це тління 
зодягнеться у нетління, і буде 
приведене, щоб б стояти перед 
судом Бога, щоб Він в судив їх 
за їхніми діяннями, чи вони 
добрі, чи вони злі—

11 Якщо вони добрі, у вос-
кресінні до а нескінченного 
життя і щастя; а якщо вони 
злі, у воскресінні до б нескін-
ченного прокляття, будучи 
переданими дияволу, який 
підкорив їх, що є проклят-
тям,—

12 Живучи згідно з їхніми 
власними тілесними намі-
рами і бажаннями; ніколи не 
прикликаючи Господа, тоді 
як рамена милості було про-
стягнуто до них; бо рамена 
а милості було простягнуто до 
них, а вони не хотіли; їх було 
попереджено про їхні безза-
коння, і все ж вони не хотіли 
відмовлятися від них; і їм 
було наказано покаятися і все 
ж вони не хотіли покаятися.

13 Так от, чи не слід вам 
тремтіти і каятися у ваших 

гріхах, і памʼятати, що тільки 
у Христі і через Нього ви мо-
жете бути спасенними?

14 Отже, якщо ви навча-
єте а законові Мойсея, також 
учіть, що це натяк на те, що 
настане—

15 Учіть їх, що викуплення 
приходить через Христа Гос-
пода, Який є Сам а Вічний 
Батько. Амінь.

РОЗДІЛ 17
Алма вірить і записує слова 
Авінадія—Авінадій зазнає 
смерті від вогню—Він пророкує 
хворобу і смерть від вогню своїм 
убивцям. Близько 148 р. до р.х.
І ось сталося, що коли Авіна-
дій закінчив ці промови, цар 
наказав а священикам схопити 
його і наказати, щоб його від-
дали на смерть.

2 Але був серед них один, 
чиє імʼя було а Алма, він та-
кож був нащадком Нефія. І 
був він молодим чоловіком, і 
він б повірив словам, які про-
мовив Авінадій, бо він знав 
про беззаконня, про які Аві-
надій свідчив проти них; 
тому він почав благати царя, 
щоб той не гнівався на Аві-
надія, а дозволив йому піти з 
миром.

3 Але цар ще більше розгні-
вався, і наказав, щоб Алму 

 8 б Ісая 25:8;  
1 Кор. 15:54–55;  
Морм. 7:5.

 9 а УЗ 88:5–13.  
пп Світло, Світло 
Христа.

 10 а Ал. 40:2.  
пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  б пп Суд, останній.
  в Ал. 41:3–6.
 11 а пп Вічне життя.
  б пп Осуд.
 12 а пп Милостивий, 

Милість.
 14 а пп Закон Мойсеїв.

 15 а Мос. 3:8; 5:7;  
Етер 3:14.

17 1 а Мос. 11:1, 5–6.
 2 а Мос. 23:6, 9–10.  

пп Алма старший.
  б Мос. 26:15.
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вигнали геть, і послав своїх 
слуг за ним, щоб вони вбили 
його.

4 Але він утік від них і схо-
вався так, що вони не знайшли 
його. І він, переховуючись ба-
гато днів, а записав усі слова, 
які промовив Авінадій.

5 І сталося, що цар звелів 
своїй сторожі оточити Аві-
надія і схопити його; і вони 
звʼязали його і кинули його 
до вʼязниці.

6 І через три дні, порадив-
шись з своїми священиками, 
він наказав, щоб його знову 
привели до нього.

7 І він сказав йому: Аві-
надію, ми знайшли звину-
вачення проти тебе, і ти 
заслуговуєш смерті.

8 Бо ти сказав, що а Бог Сам 
має прийти до дітей люд-
ських; і тепер за це тебе буде 
віддано на смерть, якщо ти 
не відмовишся від усіх слів, 
якими ти сказав зле про мене 
і мій народ.

9 Тоді Авінадій сказав йому: 
Я кажу тобі, що я не відмов-
люся від слів, які я сказав тобі 
про цей народ, бо вони прав-
диві; і щоб ти міг знати про 
їхню певність, я пішов на те, 
щоб потрапити до ваших рук.

10 Так, і я буду терпіти до 
самої смерті, і я не відмов-
люся від своїх слів, і вони 
предстануть як свідчення 
проти вас. І якщо ви вбʼєте 
мене, ви проллєте а невинну 
кров, і це також предстане як 

свідчення проти вас в остан-
ній день.

11 І тоді цар Ной вже зби-
рався відпустити його, бо він 
боявся його слова; бо він бо-
явся, що кара Божа зійде на 
нього.

12 Але священики підняли 
свої голоси проти нього і по-
чали звинувачувати його, ка-
жучи: Він ганьбив царя. Тому 
у царя це викликало гнів 
проти нього, і він віддав його, 
щоб його вбили.

13 І сталося, що вони схо-
пили його і звʼязали його, і 
бичували його шкіру хмизом, 
так, аж до смерті.

14 І ось, коли полумʼя по-
чало обпалювати його, він за-
кричав їм, кажучи:

15 Знайте, саме так, як ви 
зробили мені, так станеться, 
що ваше сімʼя зробить бага-
тьом, які будуть зносити 
муки, ті, що я зношу, а саме, 
муки а смерті від вогню; і це 
тому, що вони віритимуть у 
спасіння Господа Бога їхнього.

16 І станеться, що ви будете 
страждати від усіляких хво-
роб через ваші беззаконня.

17 Так, і вас будуть а бити по 
кожній руці, і будуть вига-
няти і розсіювати туди-сюди, 
так само як за дикою отарою 
женуться дикі й люті звірі.

18 І в той день на вас бу-
дуть полювати, і вас буде схо-
плено рукою ваших ворогів, і 
тоді ви зазнаєте, як я зазнаю, 
муки а смерті від вогню.

 4 а пп Писання.
 8 а Мос. 13:25, 33–34.
 10 а Ал. 60:13.

 15 а Мос. 13:9–10;  
Ал. 25:4–12.

 17 а Мос. 21:1–5, 13.

 18 а Мос. 19:18–20.
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19 Так Бог а помститься тим, 
хто знищує Його людей. О 
Боже, візьми мою душу.

20 І тоді, коли Авінадій ска-
зав ці слова, він упав, при-
йнявши смерть від вогню; 
так, відданий на смерть 
тому, що не хотів зректися 
заповідей Бога, запечатавши 
істинність своїх слів своєю 
смертю.

РОЗДІЛ 18
Алма проповідує таємно—
Він пояснює завіт хрищення і 
христить у водах Мормона—
Він організовує церкву Христа 
і висвячує в священики—Вони 
утримують себе і вчать лю
дей—Алма і його люди втіка
ють від царя Ноя в пустиню. 
Близько 147–145 рр. до р.х.
І ось сталося, що Алма, який 
втік від слуг царя Ноя, а по-
каявся у своїх гріхах і безза-
коннях, і пішов таємно серед 
людей, і почав навчати сло-
вам Авінадія—

2 Так, про те, що має при-
йти, а також про воскресіння 
мертвих, і а викуплення лю-
дей, яке мало настати через 
б силу, і страждання, і смерть 
Христа, і Його воскресіння і 
сходження до небес.

3 І всіх, хто хотів почути 
його слова, він навчав. І 
він навчав їх таємно, щоб 
це не стало відомо цареві. 

І багато хто повірив його  
словам.

4 І сталося, що всі ті, хто по-
вірив йому, пішли до того 
а місця, що називалося Мор-
мон, що отримало своє імʼя 
від царя, будучи в межах цієї 
землі, і яке кишіло, в деякі 
часи або пори року, дикими 
звірями.

5 Тож було в Мормоні дже-
рело чистої води, і Алма пі-
шов туди, а там біля води 
були зарослі маленьких де-
рев, де він ховався вдень від 
розшуків царя.

6 І сталося, що всі, хто пові-
рив йому, пішли туди почути 
його слова.

7 І сталося, що через багато 
днів уже добра кількість їх 
зібралася разом у місці, що 
називалося Мормон, щоб по-
чути слова Алми. Так, усі зі-
бралися разом, хто повірив 
його слову, щоб почути його. 
І він а вчив їх, і проповідував 
їм покаяння, і викуплення, і 
віру в Господа.

8 І сталося, що він сказав їм: 
Дивіться, ось води Мормона 
(бо так вони називалися) і ось, 
оскільки ви а жадаєте прийти 
до б кошари Бога і називатися 
Його народом, і в бажаєте не-
сти тягарі один одного, так 
щоб вони були легшими;

9 Так, і бажаєте сумувати з 
тими, хто сумує; так, і спів-
чувати тим, хто потребує 

 19 а пп Помста.
18 1 а Мос. 23:9–10.
 2 а пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  б пп Спокута, 
Спокутувати.

 4 а Ал. 5:3.
 7 а Ал. 5:11–13.
 8 а УЗ 20:37.

  б пп Церква Ісуса 
Христа.

  в пп Співчуття.
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співчуття, і бути а свідками 
Бога в усі часи і в усьому, і 
в усіх місцях, де ви можете 
бути, аж до самої смерті, щоб 
ви могли бути викупленими 
Богом, і причислені до тих, 
хто в б першому воскресінні, 
щоб ви могли мати в вічне 
життя,—

10 Тож я кажу вам, якщо це 
є бажанням ваших сердець, 
то що ви маєте проти того, 
щоб бути а хрищеними в імʼя 
Господа, як свідчення того 
перед Ним, що ви увійшли 
в б завіт з Ним, що ви будете 
служити Йому і викону-
вати Його заповіді, щоб Він 
міг пролити Свій Дух більш 
рясно на вас?

11 І ось, коли люди почули 
ці слова, вони заплескали в 
долоні свої від радості і ви-
гукнули: Це є бажання наших 
сердець.

12 І тоді сталося, що Алма 
взяв Гелама, він був одним із 
перших, і пішов і став у воді, 
і заволав, кажучи: О Господи, 
пролий Свій Дух на Твого 
слугу, щоб він міг зробити цю 
роботу з святістю в серці.

13 І коли він сказав ці слова, 
а Дух Господа зійшов на 
нього, і він сказав: Геламе, я 
б хрищу тебе, маючи в повно-
важення від Всемогутнього 

Бога, як свідчення того, що 
ти увійшов у завіт, щоб слу-
жити Йому, доки ти не по-
мреш у своєму смертному 
тілі; і нехай Дух Господа про-
ллється на тебе; і нехай Він 
дарує тобі вічне життя через 
г викуплення Христа, Якого 
Він приготував від д засну-
вання світу.

14 І після того як Алма ска-
зав ці слова, і Алма, і Гелам 
обидва а занурились у воду; і 
вони встали і вийшли з води, 
радіючи, бо були сповнені 
Духом.

15 І знову Алма взяв дру-
гого, і увійшов удруге в воду, 
і христив його, як і першого, 
тільки сам він вже не занурю-
вався у воду знову.

16 І у такий спосіб він хри-
стив кожного, хто прийшов у 
місце Мормон; і їх було чис-
лом близько двохсот і чоти-
рьох душ; так, і вони були 
а хрищені у водах Мормона, 
і були сповнені б благодаттю 
Бога.

17 І вони називалися цер-
квою Бога, або а церквою 
Христа, з тих пір і надалі. І 
сталося, що хто б не був хри-
щений силою і повноважен-
ням Бога, прилучався до 
Його церкви.

18 І сталося, що Алма, маючи 

 9 а пп Місіонерська 
робота;  
Свідок, Свідчення;  
Свідчити.

  б Мос. 15:21–26.
  в пп Вічне життя.
 10 а 2 Неф. 31:17.  

пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Завіт.

 13 а пп Святий Дух.
  б 3 Неф. 11:23–26;  

УЗ 20:72–74.
  в УВ 1:5.  

пп Священство.
  г пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  д Мойс. 4:2; 5:9.
 14 а пп Хрищення, 

Христити—
Хрищення 
зануренням.

 16 а Мос. 25:18.
  б пп Благодать.
 17 а 3 Неф. 26:21; 27:3–8.  

пп Церква Ісуса 
Христа.
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а повноваження від Бога, ви-
святив у священики; а саме, 
одного священика на кожні 
пʼятдесят з їхнього числа ви-
святив він проповідувати їм, 
і б навчати їх того, що стосу-
ється царства Божого.

19 І він наказав їм, що вони 
не повинні навчати нічому 
іншому, окрім того, чому він 
навчав, і що промовлялося 
вустами святих пророків.

20 Так, саме таке наказав він 
їм, що їм не слід а проповіду-
вати нічого іншого, окрім по-
каяння і віри в Господа, Який 
викупив Свій народ.

21 І він наказав їм, що не по-
винно бути ніяких а супере-
чок між ними, але що вони 
повинні дивитися вперед б од-
ними очима, маючи одну 
віру і одне хрищення, скрі-
пивши свої серця у в єдності і 
в любові один до одного.

22 І так він наказав їм про-
повідувати. І так вони стали 
а дітьми Бога.

23 І він наказав їм, що вони 
мають додержуватися а су-
ботнього дня і зберігати його 
святим, а також кожного дня 
вони мають віддавати дяку 
Господеві Богу їхньому.

24 І він також наказав їм, що 
священики, яких він висвя-
тив, мають а працювати влас-
норуч, щоб утримувати себе.

25 І був один день кож-
ного тижня, визначений, щоб 
вони могли збиратися ра-
зом навчати людей і а вшано-
вувати Господа Бога їхнього, 
а також часто, як це тільки 
було в їхній владі, збиратися 
разом.

26 І священики не повинні 
були залежати від людей у 
своєму утриманні; але за 
свою працю вони мали одер-
жувати а благодать Бога, щоб 
вони могли стати сильними 
Духом, маючи б знання Бога, 
щоб вони могли навчати з 
силою і повноваженням від 
Бога.

27 І ще Алма наказав, щоб 
люди церкви віддавали час-
тину свого майна, а кожний 
згідно з тим, що має; якщо 
він має більше, він повинен 
віддавати більше; а з того, 
хто має тільки трохи, тільки 
трохи й треба вимагати; а 
тому, хто не має, буде дано.

28 І в такий спосіб вони по-
винні давати від свого майна 
за своєю власною волею і доб-
рими намірами до Бога і до 
тих священиків, які живуть у 
нужді, так, до кожної нуж-
денної, голої душі.

29 І це він сказав їм, як на-
казав йому Бог; і вони а про-
ходили чесно перед Богом, 
б віддаючи один одному як 

 18 а пп Священство.
  б пп Навчати, 

Учитель.
 20 а УЗ 15:6; 18:14–16.
 21 а 3 Неф. 11:28–30.  

пп Суперечка.
  б Мт. 6:22;  

УЗ 88:67–68.

  в пп Єдність.
 22 а Мос. 5:5–7;  

Мойс. 6:64–68.
 23 а Мос. 13:16–19;  

УЗ 59:9–12.
 24 а Дії 20:33–35;  

Мос. 27:3–5; Ал. 1:26.
 25 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 26 а пп Благодать.
  б пп Знання.
 27 а Дії 2:44–45;  

4 Неф. 1:3.
 29 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  б пп Благополуччя.
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тлінне, так і духовне, за їх-
німи нуждами і їхніми потре-
бами.

30 І ось сталося, що все це 
було вдіяно в Мормоні, так, 
біля вод Мормона, в лісі, що 
був поблизу а вод Мормона; 
так, місце Мормон, води 
Мормона, ліс Мормона, які 
прекрасні вони в очах тих, 
хто там прийшов до пізнання 
свого Викупителя; так, і які 
благословенні вони, бо вони 
співатимуть Йому хвалу на-
віки.

31 І все це відбувалося на 
а границях землі, щоб цар не 
дізнався про це.

32 Але ось сталося, що цар, 
дізнавшись про рух серед на-
роду, послав своїх слуг сте-
жити за ними. Тому в той 
день, коли вони збиралися 
разом, щоб почути слово Гос-
пода, їх було викрито перед 
царем.

33 І тоді цар сказав, що 
Алма підбурює народ до пов-
стання проти нього; тому він 
послав своє військо знищити 
їх.

34 І сталося, що Алму і лю-
дей Господа було а попере-
джено про прихід царевого 
війська; тому вони взяли свої 
намети і разом з своїми сі-
мʼями вирушили в пустиню.

35 І було їх числом близько 
чотирьохсот і пʼятдесяти душ.

РОЗДІЛ 19
Гедеон прагне вбити царя 

Ноя—Ламанійці вторгаються в 
землю—Цар Ной зазнає смерті 
від вогню—Лімгій править як 
монарх, який сплачує данину. 
Близько 145–121 рр. до р.х.

І сталося, що військо царя 
повернулося, марно шукавши 
людей Господа.

2 І ось бачите, сили царя 
були малі, будучи зменше-
ними, і серед решти народу 
почалося розділення.

3 І менша частина почала 
дихати погрозами проти 
царя, і почався великий роз-
брат серед них.

4 І ось був чоловік серед 
них, чиє імʼя було Гедеон, і 
він був сильною людиною і 
ворогом царя, отже, він витяг 
свого меча і поклявся у гніві, 
що вбʼє царя.

5 І сталося, що він бився з 
царем; а коли цар побачив, 
що той вже от-от переможе 
його, він утік і побіг, і під-
нявся на а вежу, що була по-
близу храму.

6  А Гедеон пересліду-
вав його, і вже збирався під-
нятися на вежу, щоб убити 
царя, і цар кинув оком нав-
круги у напрямі землі Шем-
лон, і ось, військо Ламанійців 
було в границях землі.

7 І тоді цар заволав від ду-
шевної муки, кажучи: 
Гедеоне, пощади мене, бо Ла-
манійці пішли на нас, і вони 
знищать нас; так, вони зни-
щать мій народ.

8 І тоді цар не так сильно 
 30 а Мос. 26:15.
 31 а Мос. 18:4.

 34 а Мос. 23:1.
19 5 а Мос. 11:12.
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стурбувався за свій народ, як 
за своє власне життя; проте 
Гедеон зберіг йому життя.

9 І цар наказав людям, щоб 
вони тікали від Ламанійців, 
і він сам пішов перед ними, 
і вони втекли у пустиню, 
з своїми жінками і своїми 
дітьми.

10 І сталося, що Ламанійці 
переслідували їх, і наздог-
нали їх, і почали вбивати їх.

11 Тоді сталося, що цар на-
казав їм, щоб усі чоловіки за-
лишили своїх жінок і своїх 
дітей і тікали від Ламанійців.

12 Тож було багато та-
ких, які не хотіли залишати 
їх, ліпше хотіли залишитися 
і загинути разом з ними. А 
решта залишила своїх жінок і 
своїх дітей та втекла.

13 І сталося, що ті, хто за-
лишився з своїми жінками й 
дітьми, примусили своїх до-
чок вийти вперед і благати 
Ламанійців, щоб вони не вби-
вали їх.

14 І сталося, що Ламанійці 
відчули жалість до них, бо 
вони були зачаровані красою 
їхніх жінок.

15 Тому Ламанійці збе-
регли їм життя, і взяли їх у 
полон, і привели їх назад до 
землі Нефія, і погодилися з 
ними, що вони можуть во-
лодіти землею за умови, що 
вони віддадуть царя Ноя в 
руки Ламанійців, і віддадуть 
їхнє майно, а саме, одну по-
ловину всього, чим вони во-
лоділи, половину їхнього 
золота, і їхнього срібла, і 

всіх їхніх коштовностей, і 
так вони повинні платити 
данину цареві Ламанійців з 
року в рік.

16 І от, там був один із синів 
царя серед тих, кого забрали 
в полон, імʼя якого було а Лім-
гій.

17 І от Лімгій мав бажання, 
щоб його батька не було зни-
щено; однак Лімгій не був не-
обізнаний з беззаконнями 
свого батька, будучи сам 
справедливою людиною.

18 І сталося, що Гедеон пос-
лав чоловіків у пустиню та-
ємно, щоб розшукати царя і 
тих, хто був з ним. І сталося,  
що вони зустріли людей в 
пус тині, всіх, за винятком 
царя і його священиків.

19 А ті перед тим поклялися 
в своїх серцях, що вони по-
вернуться на землю Нефія, і 
якщо їхніх жінок та їхніх ді-
тей буде вбито, а також тих, 
хто залишився з ними, тоді  
вони будуть прагнути до 
пом сти, і також загинуть з 
ними.

20 І цар наказував їм, щоб 
вони не поверталися; а вони 
розгнівалися на царя і зав-
дали йому страждань, аж до 
а смерті від вогню.

21 І вони вже збиралися 
схопити священиків також 
і заподіяти їм смерть, але ті 
втекли від них.

22 І сталося, що вони вже 
збиралися повертатися на 
землю Нефія, і вони зустріли 
людей Гедеона. І люди Ге-
деона розповіли їм усе, що 

 16 а Мос. 7:9.  20 а Мос. 17:13–19; Ал. 25:11.
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трапилося з їхніми жінками 
і їхніми дітьми; і що Лама-
нійці погодилися з ними, що 
вони можуть володіти зем-
лею, сплачуючи як данину 
Ламанійцям одну половину 
всього, чим вони володіють.

23 І народ сказав людям Ге-
деона, що вони вбили царя, 
а його священики втекли від 
них ще далі у пустиню.

24 І сталося, що після того 
як вони закінчили церемо-
нію, вони повернулися на 
землю Нефія, радіючи, тому 
що їхніх жінок та їхніх дітей 
не було вбито; і вони розпо-
віли Гедеону, що вони зро-
били з царем.

25 І сталося, що цар Лама-
нійців дав а клятву їм, що його 
люди не вбʼють їх.

26 І також Лімгій, будучи 
сином царя, маючи царство, 
передане йому а людьми, дав 
клятву цареві Ламанійців, що 
його люди будуть платити 
данину йому, а саме поло-
вину всього, чим вони воло-
діють.

27 І сталося, що Лімгій по-
чав встановлювати царство 
і встановлювати мир серед 
свого народу.

28 А цар Ламанійців поста-
вив сторожу навколо землі, 
щоб він міг утримувати лю-
дей Лімгія на цій землі, щоб  
вони не могли піти в пус-
тиню; і він утримував свою 
сторожу з данини, яку він 
одержував від Нефійців.

29 І ось цар Лімгій мав три-
валий мир у своєму царстві 

протягом двох років, так що 
Ламанійці не докучали їм і 
не намагалися знищити їх.

РОЗДІЛ 20
Деяких дочок Ламанійців ви
крадено священиками Ноя—
Ламанійці ведуть війну проти 
Лімгія і його народу—Ламаній
ське військо розбите й усми
рене. Близько 145–123  рр. до 
р.х.
Ось було місце в Шемлоні, де 
дочки Ламанійців збиралися 
разом, щоб співати, і танцю-
вати, і веселитися.

2 І сталося, що одного дня 
невелике число їх зібралося 
разом поспівати і потанцю-
вати.

3 І тоді священики царя 
Ноя, яким було соромно по-
вертатися в місто Нефій, так, 
а також боючись, що люди 
вбʼють їх, вони не наважува-
лися повернутися до своїх жі-
нок і своїх дітей.

4 І залишившись у пустині 
і побачивши дочок Ламаній-
ців, вони залягли і стежили за 
ними;

5 А тому що їх було мало, 
тих, хто зібрався разом по-
танцювати, вони вийшли з 
своїх таємних місць і схопили 
їх, і привели їх в пустиню; 
так, двадцятьох і чотирьох 
дочок Ламанійців привели 
вони в пустиню.

6 І сталося, що коли Лама-
нійці дізналися, що їхніх 
дочок немає, вони розгні-
валися на людей Лімгія, бо  

 25 а Мос. 21:3.  26 а Мос. 7:9.
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вони думали, що це були 
люди Лімгія.

7 Отже, вони послали своє 
військо; так, навіть сам цар 
очолив свій народ; і вони 
пішли на землю Нефія, щоб 
знищити людей Лімгія.

8 І ось Лімгій побачив їх з 
вежі, а саме всі їхні приготу-
вання до війни він побачив; 
тому він зібрав своїх людей і 
заліг, чекаючи на них у полях 
і в лісах.

9 І сталося, що коли Лама-
нійці підійшли, люди Лім-
гія почали нападати на них 
з своїх засідок і почали вби-
вати їх.

10 І сталося, що битва стала 
надзвичайно жорстокою, бо 
вони билися, як леви за свою 
здобич.

11 І сталося, що люди Лімгія 
почали гнати Ламанійців пе-
ред собою; хоч їх і на поло-
вину не було стільки, скільки 
Ламанійців. Але вони а би-
лися за своє життя, і за своїх 
жінок, і за своїх дітей; тому 
вони напружувалися і як дра-
кони вони билися.

12 І сталося, що вони 
знайшли царя Ламанійців 
серед числа їхніх мертвих; 
проте він не був мертвим, а 
лише пораненим і залише-
ним на землі, такою швидкою 
була втеча його людей.

13 І вони взяли його і пере-
вʼязали його рани, і принесли 
його до Лімгія, і сказали: Ди-
вись, ось цар Ламанійців; він, 
діставши поранення, впав 
серед їхніх мертвих, і вони 

полишили його; і ось ми при-
несли його до тебе; а тепер 
дозволь нам убити його.

14 Але Лімгій сказав їм: 
Ви не будете вбивати його, 
але принесете його ближче 
сюди, щоб я міг бачити його. 
І вони принесли його. А Лім-
гій сказав йому: Яка причина 
в тебе, щоб іти війною проти 
мого народу? Дивись, мої 
люди не порушили а клятви, 
яку я давав тобі; отже, чому 
ти мусиш порушити клятву, 
яку ти давав моєму народові?

15 І тоді цар сказав: Я по-
рушив клятву, тому що твої 
люди викрали дочок мого на-
роду; тому в гніві своєму я 
примусив моїх людей піти 
війною проти твого народу.

16 А Лімгій нічого не чув 
про це; тому він сказав: Я 
вчиню розшук серед моїх 
людей, і хто б не зробив це, 
загине. Отже, він наказав по-
чати розшук серед свого на-
роду.

17 Тоді а Гедеон, будучи ца-
ревим полководцем, почувши 
це, прийшов і сказав цареві: 
Я благаю тебе утриматися і 
не розшукувати серед цих 
людей, і не перекладати це 
обвинувачення на них.

18 Бо хіба ти не памʼятаєш 
священиків твого батька, 
яких ці люди намагалися зни-
щити? І чи не в пустині вони? 
І чи не ті вони, хто викрав 
дочок Ламанійців?

19 І ось, слухай, і розкажи 
цареві про це, щоб він міг 
розповісти своїм людям, щоб 

20 11 а Ал. 43:45.  14 а Мос. 19:25–26.  17 а Мос. 19:4–8.
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вони помирилися з нами; бо 
знай, що вони вже готуються 
піти проти нас; і знай також, 
що нас мало.

20 І знай, вони прийдуть з 
численним військом; і якщо 
цар не помирить їх з нами, 
ми загинемо.

21 Бо хіба не а збуваються 
слова Авінадія, які він про-
рокував проти нас,—і все це 
тому, що ми не хочемо при-
слухатися до слів Господа і 
відвернутися від наших без-
законь?

22 А тепер заспокоймо 
царя, і ми виконаємо клятву, 
яку ми дали йому; бо краще 
нам бути в залежності, ніж 
втратити наше життя; отже, 
давай покладемо край та-
кому великому кровопро-
литтю.

23 І тоді Лімгій розповів ца-
реві все про свого батька і  
а священиків, які втекли в пус-
тиню, і приписав їм викра-
дення їхніх дочок.

24 І сталося, що цар заспо-
коївся щодо свого народу; і 
він сказав їм: Ходімо і зустрі-
немося з моїми людьми без 
зброї; і я клянуся вам клят-
вою, що мої люди не вбивати-
муть ваш народ.

25 І сталося, що вони пішли 
слідом за царем і вийшли без 
зброї назустріч Ламанійцям. 
І сталося, що вони зустріли 
Ламанійців; і цар Ламаній-
ців уклонився їм, і благав від 
імені народу Лімгія.

26 І коли Ламанійці поба-

чили народ Лімгія і те, що 
вони були без зброї, вони від-
чули а жалість до них і поми-
рилися з ними, і повернулися 
з своїм царем у мирі на свою 
власну землю.

РОЗДІЛ 21
Лімгієвих людей розбито і пере
можено Ламанійцями—Лімгі
єві люди зустрічають Аммона 
і їх навернено—Вони розповіда
ють Аммонові про двадцять 
чотири пластини Яредійців. 
Близько 122–121 рр. до р.х.
І сталося, що Лімгій і його 
народ повернулися до міста 
Нефій і почали знову мирно 
жити на цій землі.

2 І сталося, що через багато 
днів Ламанійці почали знову 
збуджуватися у гніві проти 
Нефійців, і вони почали пе-
реходити границі навколо 
землі.

3 Тепер вони не наважу-
валися вбивати їх через ту 
клятву, що їхній цар дав Лім-
гію; але вони били їх по а що-
ках, і використовували владу 
над ними; і почали покла-
дати важкі б тягарі на їхні 
спини, і поганяли їх, як вони 
б поганяли безсловесного 
осла,—

4 Так, все це було вдіяно, 
щоб слово Господа могло ви-
повнитися.

5 І тепер скорботи Нефій-
ців були великими, і не було 
ніякого способу, щоб вони 
могли визволитися з їхніх 

 21 а Мос. 12:1–8.
 23 а Мос. 19:21, 23.

 26 а пп Співчуття.
21 3 а Мос. 12:2.

  б Мос. 12:5.



219 МОСІЯ 21:6–18

рук, бо Ламанійці оточили їх 
з усіх боків.

6 І сталося, що люди по-
чали ремствувати перед ца-
рем на свої скорботи; і вони 
зажадали піти на бій проти 
них. І вони глибоко триво-
жили царя своїм незадово-
ленням; тому він дозволив їм, 
щоб вони чинили за своїми 
бажаннями.

7 І вони знову зібралися ра-
зом, і зодягли зброю свою, і 
виступили проти Ламанійців, 
щоб вигнати їх з своєї землі.

8 І сталося, що Ламанійці 
розбили їх, і витіснили їх, і 
повбивали багатьох з них.

9 І тоді був великий а плач і 
голосіння серед народу Лім-
гія, вдова оплакувала свого 
чоловіка, син і дочка оплаку-
вали свого батька, а брати—
своїх братів.

10 Тоді було дуже багато 
вдів на цій землі, і вони дуже 
голосили день у день, бо ве-
ликий страх перед Ламаній-
цями зійшов на них.

11 І сталося, що їхні постійні 
голосіння збудили у решти 
людей Лімгія гнів проти Ла-
манійців; і вони знову пішли 
битися, але вони були витіс-
нені знову, зазнаючи багато 
втрат.

12 Так, вони пішли знову і 
втретє, і зазнали того самого; 
і ті, кого не було вбито, по-
вернулися знову в місто 
 Нефій.

13 І вони упокорилися аж 

до праху, підкоряючи себе 
тягареві залежності, підстав-
ляючи себе, щоб бути битими 
і гонимими звідусіль, і обтя-
женими, згідно з бажаннями 
їхніх ворогів.

14 І вони а упокорилися аж 
до самих глибин покірно-
сті; і вони волали голосно 
до Бога; так, аж цілий день 
вони волали до свого Бога, 
щоб Він визволив їх від їхніх 
скорбот.

15 І тоді Господь а не поспі-
шав почути їхнє волання че-
рез їхні беззаконня; проте 
Господь почув їхні волання 
і почав помʼякшувати серця 
Ламанійців, так що вони по-
чали полегшувати їхні тягарі; 
але Господь ще не вважав 
можливим визволити їх з за-
лежності.

16 І сталося, що вони почали 
поступово процвітати на цій 
землі і почали вирощувати 
більше зерна, і отари, і стада, 
так що вони не страждали від 
голоду.

17 Тоді була велика кількість 
жінок, більше ніж чоловіків; 
тому цар Лімгій наказав, що 
кожний чоловік мусить а на-
дати підтримку б вдовам і 
їхнім дітям, щоб вони не за-
гинули від голоду; і вони це 
робили, тому що величезну 
кількість серед них було 
вбито.

18 Тож люди Лімгія трима-
лися разом укупі настільки, 
наскільки було можливо, і 

 9 а Мос. 12:4.
 14 а Мос. 29:20.  

пп Упокоритися, 

Покірність.
 15 а Пр. 15:29;  

Мос. 11:23–25;  

УЗ 101:7–9.
 17 а Мос. 4:16, 26.
  б пп Вдова.
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охороняли своє зерно і свої 
отари;

19 І цар сам був непевний 
за свою особу поза стінами 
міста, доки він не брав свою 
сторожу з собою, боячись, що 
він може якимось чином по-
пасти до рук Ламанійців.

20 І він наказав, щоб його 
люди спостерігали за зем-
лею навколо, аби якимось чи-
ном вони могли схопити тих  
священиків, які втекли в пус-
тиню, які викрали а дочок 
Ламанійців і зробили таке ве-
лике знищення, що сталося з 
ними.

21 Бо вони хотіли схопити 
їх, щоб покарати їх; бо вони 
приходили на землю Нефія 
вночі і забирали їхнє зерно 
і багато їхніх коштовностей; 
тому вони залягли, чекаючи 
на них.

22 І сталося, що вже більше 
не було неспокою між Лама-
нійцями і народом Лімгія, 
аж до тих пір, коли а Аммон 
і його брати прийшли на цю 
землю.

23 І цар, будучи за воро-
тами міста з своєю сторожею, 
побачив Аммона і його бра-
тів; і, припустивши, що то 
були священики Ноя, він на-
казав, щоб їх було схоплено, 
і звʼязано, і кинуто до а вʼяз-
ниці. І якби то були свяще-
ники Ноя, він би наказав, 
щоб їх було страчено.

24 Але коли він дізнався, що 
то були не вони, а що то були 

його брати, і що вони при-
йшли з землі Зарагемлі, він 
сповнився надзвичайно вели-
кої радості.

25 Тож цар Лімгій послав, 
ще до приходу Аммона, а не-
велику кількість людей б роз-
шукати землю Зарагемлі; але 
вони не могли знайти її, і 
вони заблукали в пустині.

26  Проте вони таки 
знайшли землю, що була за-
селена; так, землю, що була 
вкрита висушеними а кіст-
ками; так, землю, що була 
заселена, і що була зруйно-
вана; і вони, гадаючи, що це 
земля Зарагемлі, повернулися 
на землю Нефія, прибувши в 
межі цієї землі незадовго до 
приходу Аммона.

27 І вони принесли з со-
бою літопис, а саме літо-
пис народу, чиї кістки вони 
знайшли; і він був вигравію-
ваний на пластинах з металу.

28 І тоді Лімгій знову спов-
нився радості, дізнавшись з 
вуст Аммона, що цар Мосія 
мав а дар від Бога, з допомогою 
якого він міг перекладати такі 
вигравіювані письмена; так, і 
Аммон також зрадів.

29 Усе ж Аммон і його 
брати були сповнені смутку, 
тому що так багато їхніх бра-
тів було вбито;

30 І ще тому, що цар Ной 
та його священики зробили 
так, що народ вдіяв так ба-
гато гріхів і беззаконь проти 
Бога; і вони також оплаку-

 20 а Мос. 20:5.
 22 а Мос. 7:6–13.
 23 а Гел. 5:21.

 25 а Мос. 8:7.
  б Мос. 7:14.
 26 а Мос. 8:8.

 28 а Ом. 1:20–22;  
Мос. 28:11–16.
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вали а смерть Авінадія; і та-
кож б відхід Алми і тих людей, 
що пішли з ним, які утворили 
церкву Бога силою і владою 
Бога, і вірою в слова, які було 
сказано Авінадієм.

31 Так, вони дійсно оплаку-
вали їхній відхід, бо вони не 
знали, куди вони зникли. Те-
пер вони б з радістю приєд-
налися до них, бо вони самі 
увійшли з Богом у завіт, щоб 
служити Йому і виконувати 
Його заповіді.

32 І тепер, після приходу 
Аммона, цар Лімгій також 
вступив у завіт з Богом, а та-
кож багато з його людей, щоб 
служити Йому і виконувати 
Його заповіді.

33 І сталося, що цар Лімгій 
і багато з його людей спов-
нилися бажанням христи-
тися; але не було нікого на 
цій землі, хто б мав а повно-
важення від Бога. І Аммон 
відмовився робити це, вважа-
ючи себе недостойним слу-
гою.

34 Отже, вони тоді не обʼєд-
налися в церкву, чекаючи на 
Дух Господа. Тепер вони ба-
жали стати такими, як Алма  
і його брати, які втекли в пус-
тиню.

35 Вони бажали христитися, 
як доказ і свідчення того, що 
вони були готові служити Бо-
гові від усього їхнього серця; 
проте вони відклали цей час; 
і розповідь про їхнє хри-
щення буде а подано пізніше.

36 І тепер усі думки Аммона 

і його народу, і царя Лімгія і 
його народу спрямовувалися 
на те, щоб визволитися з рук 
Ламанійців і від залежності.

РОЗДІЛ 22
Розроблено плани визволення 
людей від Ламанійської залеж
ності—Ламанійців споюють—
Люди втікають, повертаються 
до Зарагемлі і стають підда
ними царя Мосії. Близько 121–
120 рр. до р.х.
І ось сталося, що Аммон і 
цар Лімгій почали радитися 
з народом, як їм краще виз-
волитися від залежності; і 
тоді вони зробили так, щоб 
усі люди зібралися разом; і 
це вони зробили, щоб вони 
могли почути голос людей 
стосовно цієї справи.

2 І сталося, що вони не 
могли знайти ніякого спо-
собу визволитися від залеж-
ності, крім того, щоб взяти 
своїх жінок і дітей, і свої 
отари, і свої стада, і свої на-
мети, і вирушити в пустиню; 
бо Ламанійців було так ба-
гато, що не можна було лю-
дям Лімгія боротися проти 
них, сподіваючися визволи-
тися мечем від залежності.

3 Тоді сталося, що Гедеон пі-
шов і став перед царем, і ска-
зав йому: Ось, о царю, ти до 
цього часу прислухався до 
моїх слів багато разів, коли 
ми боролися з нашими бра-
тами, Ламанійцями.

4 І ось, о царю, якщо ти не 

 30 а Мос. 17:12–20.
  б Мос. 18:34–35.

 33 а пп Повноваження.
 35 а Мос. 25:17–18.
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вважаєш мене невигідним 
слугою, або якщо ти до цього 
часу певною мірою дослу-
хався моїх слів і вони були на 
користь тобі, саме тому я ба-
жаю, щоб ти дослухався моїх 
слів на цей раз, і я буду твоїм 
слугою і визволю цей народ 
від залежності.

5 І цар дозволив йому, щоб 
він міг говорити. І Гедеон 
сказав йому:

6 Зверни увагу на віддале-
ний прохід крізь віддалену  
стіну, з віддаленого боку 
міс та. Ламанійці, точніше 
сторожа Ламанійців, но-
чами пʼяна; тому розішлімо 
послання серед усього цього 
народу, щоб вони зібрали 
свої отари і стада, щоб вони 
могли погнати їх у пустиню 
вночі.

7 А я піду за твоїм нака-
зом і сплачу Ламанійцям ос-
танню данину вином, і вони 
напʼються; і ми пройдемо та-
ємною стежиною ліворуч від 
їхнього табору, коли вони бу-
дуть пʼяні і поснуть.

8 Таким чином ми вирушимо 
разом з нашими жінками і на-
шими дітьми, нашими ота-
рами і нашими стадами в 
пустиню; і ми будемо мандру-
вати по землі Шилом.

9 І сталося, що цар прислу-
хався до слів Гедеона.

10 І цар Лімгій примусив, 
щоб його люди зібрали ра-
зом свою худобу; і він послав 
данину вином Ламанійцям, 
і він також послав ще вина, 
як подарунок для них; і вони 

напилися досхочу вина, яке 
цар Лімгій послав їм.

11 І сталося, що народ царя  
Лімгія вирушив уночі в пус-
тиню з своїми отарами і ста-
дами, і вони пішли навкруги 
землі Шилом у пустиню, і 
взяли напрям до землі Зара-
гемлі, ведені Аммоном і його 
братами.

12 І вони взяли з собою все 
своє золото, і срібло, і кош-
товності, які вони могли 
взяти, а також свою провізію 
в пустиню; і вони продовжу-
вали свої мандри.

13 І після багатоденного пе-
ребування в пустині, вони 
дісталися землі Зарагемлі, 
і приєдналися до Мосієвого 
народу, і стали його підда-
ними.

14 І сталося, що Мосія при-
йняв їх з радістю; і він також 
а прийняв їхні літописи, а та-
кож б літописи, які було знай-
дено людьми Лімгія.

15 І ось сталося, коли Ла-
манійці дізналися, що народ 
Лімгія пішов з землі вночі, 
тоді вони послали військо в 
пустиню переслідувати їх;

16 І після того як вони пе-
реслідували їх два дні, вони 
більше не могли іти їхніми 
слідами; тому вони заблукали 
в пустині.

Розповідь Алми і народу Гос-
пода, яких було вигнано в  
пустиню людьми царя Ноя.
Вміщено в розділах 23 і 24.

22 14 а Мос. 8:5.   б Мос. 8:9.
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РОЗДІЛ 23
Алма відмовляється бути ца
рем—Він служить первосвя
щеником—Господь карає Свій 
народ, і Ламанійці завойовують 
землю Гелама—Амулон, про
відник злочестивих священиків 
царя Ноя, править як підвлад
ний Ламанійському монархові. 
Близько 145–121 рр. до р.х.
Ось Алма був попереджений 
Господом, що військо царя 
Ноя нападе на них, і зробив 
це відомим своєму народові, 
тож вони зібрали свої отари 
і взяли трохи від свого зерна, 
і вирушили в пустиню, ви-
переджаючи військо царя  
Ноя.

2 І Господь зміцнив їх, щоб 
люди царя Ноя не змогли по-
долати і знищити їх.

3 І вони тікали вісім днів 
пус тинею.

4 І вони прийшли на землю, 
так, дуже красиву і приємну 
землю, землю чистої води.

5 І вони поставили свої на-
мети, і почали обробляти 
землю, і почали будувати бу-
динки; так, вони були пра-
цьовитими, і трудилися 
надзвичайно.

6 І люди бажали, щоб Алма 
став їхнім царем, бо його лю-
бив його народ.

7 Але він сказав їм: Слу-
хайте, не є доцільним, щоб 
нам мати царя; бо так каже 
Господь: Ви не будете а по-
важати одну плоть більше 

за іншу, або одна людина не 
буде думати, що вона вище 
за іншу; отже, я кажу вам, що 
не доцільно, щоб вам мати 
царя.

8 Проте, якби то було мож-
ливо, щоб ви могли завжди 
мати справедливих людей ва-
шими царями, було б добре 
вам мати царя.

9 Але згадайте а беззаконня 
царя Ноя і його священиків; і 
мене самого було б спіймано в 
пастку, і я робив багато того,  
що було мерзотно в очах Гос-
пода, що привело мене до 
тяжкого покаяння;

10 Проте після великого 
а лиха Господь почув мої во-
лання, і відповів на мої 
молитви, і зробив мене зна-
ряддям у Своїх руках у при-
веденні б багатьох з вас до 
пізнання Його істини.

11 Проте цим я не пишаюся, 
бо я недостойний пишатися 
собою.

12 І ось я кажу вам, ви були 
гноблені царем Ноєм, і ви 
були в залежності від нього і 
його священиків, і були при-
ведені ними до беззаконня; 
отже, ви були звʼязані а пу-
тами беззаконня.

13 А тепер, оскільки ви 
були визволені силою Бога 
від цих пут, так, саме з рук 
царя Ноя і його людей, і та-
кож від пут беззаконня, саме 
тому я хочу, щоб ви а сто-
яли твердо в цій б волі, якою 
ви були визволені, і щоб ви 

23 7 а Мос. 27:3–5.
 9 а Пр. 16:12;  

Мос. 11:1–15.

  б Мос. 17:1–4.
 10 а УЗ 58:4.
  б Мос. 18:35.

 12 а 2 Неф. 28:19–22.
 13 а Гал. 5:1.
  б пп Свобода.
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не довіряли в жодній людині 
бути царем над вами.

14 І також не довіряйте 
нікому бути ані вашим 
а учителем, ані вашим свя-
щеннослужителем, якщо він 
не є людиною від Бога, яка 
йде Його шляхами і виконує 
Його заповіді.

15 Так Алма вчив свій на-
род, що кожна людина має 
а любити свого ближнього, як 
самого себе, щоб не було ні-
яких б суперечок між ними.

16 І ось, Алма став їхнім 
а первосвящеником, будучи 
засновником їхньої церкви.

17 І сталося, що ніхто не 
одержував а повноваження 
проповідувати або вчити, як 
тільки через нього від Бога. 
Тому він висвятив усіх їх-
ніх священиків і всіх їхніх 
учителів; і ніхто не був ви-
свячений, якщо він не був 
праведним чоловіком.

18 Тому вони пильнували 
своїх людей, і а живили їх 
тим, що стосується праведно-
сті.

19 І сталося, що вони почали 
процвітати надзвичайно на 
цій землі; і назвали вони цю 
землю Гелам.

20 І сталося, що вони роз-
множувалися і процвітали 
надзвичайно на землі Гелам; 
і вони побудували місто, яке 
вони назвали містом Гелам.

21 Проте Господь вважає 

належним а карати Свій на-
род; так, Він випробує їхню 
б терпеливість і їхню віру.

22 Проте, хто покладає свою 
а довіру на Нього, той буде 
б піднесений в останній день. 
Так, і таке було з цим наро-
дом.

23 Бо дивіться, я покажу 
вам, що їх було приведено 
у залежність, і ніхто не зміг 
їх визволити, окрім Господа 
Бога їхнього, так, саме Бога 
Авраама, і Ісака, і Якова.

24 І сталося, що Він визво-
лив їх, і Він показав Свою 
могутню владу над ними, і 
великою була їхня радість.

25 Бо слухайте, сталося, що 
тоді, коли вони були на землі 
Гелама, так, у місті Гелам, 
коли вони обробляли землю 
навколо, ось, військо Лама-
нійців зʼявилося в межах цієї 
землі.

26 Тож сталося, що брати 
Алми втекли з своїх полів і зі-
бралися разом у місті Геламі; 
і вони були дуже налякані 
появою Ламанійців.

27 Але Алма вийшов напе-
ред і став серед них, і закли-
кав їх, щоб вони не лякалися, 
але щоб вони памʼятали Гос-
пода Бога їхнього, і Він визво-
лить їх.

28 Тому вони усмирили свій 
страх і почали волати до 
Гос пода, щоб Він змʼякшив 
серця Ламанійців, щоб вони 

 13 в Мос. 29:13.
 14 а Мос. 18:18–22.
 15 а пп Любов.
  б 3 Неф. 11:28–29.
 16 а Мос. 26:7.

 17 а пп Повноваження;  
Священство.

 18 а 1 Тим. 4:6.
 21 а Гел. 12:3;  

УЗ 98:21.  

пп Карати, 
Покарання.

  б пп Терпіння.
 22 а пп Довіра.
  б 1 Неф. 13:37.
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пощадили їх, і їхніх жінок, і 
їхніх дітей.

29 І сталося, що Господь 
змʼякшив серця Ламанійців. 
І Алма і його брати вийшли 
наперед і віддали себе в їхні 
руки; і Ламанійці заволоділи 
землею Гелам.

30 А військо Ламанійців, яке 
переслідувало людей царя 
Лімгія, блукало в пустині ба-
гато днів.

31 І ось, вони знайшли тих 
священиків царя Ноя у місці, 
яке вони назвали Амулон; і 
вони почали володіти землею 
Амулон і почали обробляти 
землю.

32 Тож імʼя провідника тих 
священиків було Амулон.

33 І сталося, що Амулон бла-
гав Ламанійців; і він також 
послав їхніх жінок, які були 
а дочками Ламанійців, бла-
гати своїх братів, щоб ті не 
знищували їхніх чоловіків.

34 І Ламанійці мали а спів-
чуття до Амулона і його бра-
тів, і не знищили їх завдяки 
їхнім жінкам.

35 І Амулон та його брати 
приєдналися до Ламанійців, 
і вони мандрували пустинею 
в пошуках землі Нефія, коли 
вони натрапили на землю Ге-
лам, якою володіли Алма і 
його брати.

36 І сталося, що Ламанійці 
пообіцяли Алмі і його бра-
там, якщо ті покажуть їм 
шлях, який веде до землі 
Нефія, вони подарують їм 
життя і волю.

37 Але коли Алма показав їм 
шлях, що вів до землі Нефія, 
Ламанійці не виконали свого 
обіцяння; але вони поставили 
а сторожу навколо землі Ге-
лама, над Алмою і його бра-
тами.

38 І решта їх пішла на землю 
Нефія; а частина їх поверну-
лася на землю Гелам, і також 
вони привели з собою жінок і 
дітей сторожі, що їх було за-
лишено на цій землі.

39 І цар Ламанійців доз-
волив Амулонові, щоб той 
був царем і правителем над 
своїм народом, який жив на 
землі Гелам; проте він не 
буде мати влади робити те, 
що суперечить волі царя Ла-
манійців.

РОЗДІЛ 24
Амулон переслідує Алму і 
його народ—Їх буде віддано на 
смерть, якщо вони будуть мо
литися—Господь робить так, 
щоб їхні тягарі здавалися лег
шими—Він визволяє їх з залеж
ності, і вони повертаються на 
землю Зарагемлі. Близько 145–
120 рр. до р.х.
І сталося, що Амулон здо-
був прихильність в очах царя 
Ламанійців; тому цар Лама-
нійців дозволив йому і його 
братам бути призначеними 
вчителями над його людьми, 
так, саме над людьми, які 
були на землі Шемлон, і на 
землі Шилом, і на землі Аму-
лон.

 33 а Мос. 20:3–5.  34 а пп Співчуття.  37 а Мос. 24:8–15.
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2 Бо Ламанійці заволоділи 
всіма цими землями; тому 
цар Ламанійців призначив 
царів над усіма цими зем-
лями.

3 І тоді імʼя царя Ламанійців 
було Ламан, бо він був наз-
ваний за імʼям його батька; і 
тому його називали цар Ла-
ман. І він був царем над вели-
кою кількістю людей.

4 І він призначив учите-
лями братів Амулона на кож-
ній землі, якою володіли його 
люди; і таким чином мову 
Нефія почали вивчати серед 
усього народу Ламанійців.

5 І то були люди, дружні 
між собою; проте вони не 
знали Бога; і не вчили їх 
брати Амулона нічого про 
Господа Бога їхнього, ані 
про закон Мойсея; і не вчили 
вони їх словам Авінадія;

6 Але вони вчили їх, щоб 
вони вели свої літописи; і 
щоб вони писали один од-
ному.

7 І таким чином Ламанійці 
почали збільшувати свої ба-
гатства, і почали торгувати  
один з одним і стали бага-
тими, і стали лукавим і муд-
рим народом стосовно 
мудрості світу, так, дуже лу-
кавим народом, втішаючися 
у всілякій злочестивості і гра-
бунках, тільки не серед своїх 
власних братів.

8 І ось сталося, що Амулон 
почав використовувати свою 
а владу над Алмою і його бра-
тами, і почав утискувати 

його, і зробив так, щоб 
його діти утискували їхніх  
дітей.

9 Бо Амулон знав Алму, 
коли той був а одним з царе-
вих священиків, і що саме він 
повірив словам Авінадія і був 
притягнутий до царя, і тому 
він гнівався на нього; бо він 
був підвладним цареві Лама-
нові, все-таки користувався 
своєю владою над ними, і да-
вав їм б завдання, і поставив 
наглядачів над ними.

10 І сталося, що такими ве-
ликими були їхні скорботи, 
що вони почали з усієї сили 
волати до Господа.

11 І Амулон наказав їм, 
щоб вони припинили свої 
волання; і він поставив сто-
рожу над ними, щоб стежити 
за ними, і якщо кого-небудь 
знайдуть волаючим до Бога, 
того буде віддано на смерть.

12 І Алма і його люди не 
здіймали своїх голосів до Гос-
пода Бога їхнього, але а вили-
вали Йому серця свої; і Він 
знав думки їхніх сердець.

13 І сталося, що голос Гос-
пода дійшов до них в їхніх 
скорботах, кажучи: Підійміть 
голови свої і перебувайте у 
повному спокої, бо Я знаю 
про завіт, який ви склали зі 
Мною; і Я складу завіт з Моїм 
народом і визволю його від 
залежності.

14 І Я також полегшу тягарі, 
які покладені на ваші плечі, 
щоб ви навіть не відчували їх 
на своїх спинах, навіть коли 

24 8 а УЗ 121:39.
 9 а Мос. 17:1–4; 23:9.

  б Мос. 21:3–6.
 12 а пп Молитва.
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ви у залежності; і це Я зро-
блю для того, щоб ви пред-
стали а свідками Моїми після 
того, і щоб ви могли знати з 
впевненістю, що Я, Господь 
Бог, відвідую Мій народ в їх-
ніх б скорботах.

15 І тоді сталося, що тягарі, 
які було покладено на Алму 
і його братів, зробилися лег-
шими; так, Господь а зміцнив 
їх, щоб вони могли зносити 
свої б тягарі з легкістю, і вони 
підкорилися життєрадісно і з 
в терпінням усій волі Господа.

16 І сталося, що настільки 
великою була їхня віра і їхнє 
терпіння, що голос Господа 
дійшов до них знову, кажучи: 
Перебувайте у повному спо-
кої, бо завтрашнього дня Я 
визволю вас від залежності.

17 І Він сказав Алмі: Ти пі-
деш попереду цього народу, і 
Я піду з тобою і визволю цей 
народ від а залежності.

18 Тож сталося, що Алма і 
його народ у нічний час зі-
брали свої отари разом, і та-
кож від свого зерна; так, саме 
весь час нічний збирали вони 
свої отари разом.

19 І вранці Господь викли-
кав а глибокий сон у Ламаній-
ців, так, і всі наглядачі були в 
глибокому сні.

20 І Алма і його народ ви-
рушили в пустиню; і після 
того як вони йшли протягом 
цілого дня, вони поставили 
свої намети в долині, і наз-

вали цю долину Алма, тому 
що він очолював їхній шлях у 
пустині.

21 Так, і в долині Алма вони 
вилили свою а подяку Бо-
гові, тому що Він був мило-
сердним до них, і полегшив 
їхні тягарі, і визволив їх від 
залежності; бо вони були в 
залежності, і ніхто не міг виз-
волити їх, окрім Господа Бога 
їхнього.

22 І вони склали дяку Богові, 
так, усі їхні чоловіки, і всі їхні 
жінки, і всі їхні діти, які могли 
говорити, здійняли свої го-
лоси у хвалі своєму Богові.

23 І тоді Господь сказав 
Алмі: Поспішай і виходь сам 
і з своїм народом з цієї землі, 
бо Ламанійці прокинулися і 
переслідують тебе; отже, іди 
з цієї землі, а Я зупиню Лама-
нійців у цій долині, щоб вони 
не пішли далі у пересліду-
ванні цього народу.

24 І сталося, що вони виру-
шили з цієї долини і почали 
свої мандри пустинею.

25 І після того як вони пере-
бували в пустині дванадцять 
днів, вони прибули на землю 
Зарагемлі; і цар Мосія при-
йняв їх з радістю.

РОЗДІЛ 25
Нащадки Мулека в Зарагемлі 
стають Нефійцями—Вони нав
чаються у людей Алми й у Зе
нифа—Алма христить Лімгія 

 14 а пп Свідок, 
Свідчення.

  б пп Лихо.
 15 а Мт. 11:28–30.

  б Ал. 31:38; 33:23.
  в УЗ 54:10.  

пп Терпіння.
 17 а пп Полон.

 19 а 1 Сам. 26:12.
 21 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
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і весь його народ—Мосія на
дає повноваження Алмі орга
нізувати Церкву Бога. Близько 
120 р. до р.х.

І ось, цар Мосія наказав, щоб 
усі люди зібралися разом.

2 Ось, було не стільки ба-
гато дітей Нефія, або не 
стільки багато тих, хто був 
нащадком Нефія, як було 
а людей Зарагемлі, який був 
нащадком б Мулека, і тих, хто 
пішов з ним у пустиню.

3 І було не стільки багато 
людей Нефія і людей Зара-
гемлі, як було Ламанійців; 
так, їх не було навіть наполо-
вину стільки.

4 І ось усіх людей Нефія 
було зібрано разом, а також 
усіх людей Зарагемлі, і їх 
було зібрано двома групами.

5 І сталося, що Мосія читав 
і наказав читати літописи Зе-
нифа своєму народові; так, 
він читав літописи народу 
Зенифа, з тих пір як вони за-
лишили землю Зарагемлі, і 
до того, як вони повернулися 
знову.

6 І він також прочитав роз-
повідь про Алму і його бра-
тів, і про всі їхні бідування, 
з тих пір як вони залишили 
землю Зарагемлі, і до того, як 
вони повернулися знову.

7 І тоді, коли Мосія закін-
чив читання літописів, його 
люди, які жили на цій землі, 
були охоплені здивуванням і 
подивом.

8 Бо вони не знали, що й 
подумати; бо коли вони по-
бачили тих, кого було а виз-
волено з залежності, вони 
сповнилися надзвичайно ве-
ликої радості.

9 І ще, коли вони подумали 
про своїх братів, яких було 
вбито Ламанійцями, вони 
сповнилися смутком, і навіть 
пролили багато сліз печалі.

10 І ще, коли вони подумали 
про безпосередню велико-
душність Бога і Його силу у 
визволенні Алми і його бра-
тів з рук Ламанійців та від за-
лежності, вони здійняли свої 
голоси і склали дяку Богові.

11 І ще, коли вони подумали 
про Ламанійців, які були їх-
німи братами, про їхній 
грішний і розбещений стан, 
вони сповнилися а болем і му-
кою за добробут їхніх б душ.

12 І сталося, що ті, хто був 
дітьми Амулона і його бра-
тів, які побралися з дочками 
Ламанійців, були невдоволені 
поведінкою своїх батьків, і 
вони не хотіли більше нази-
ватися іменами своїх батьків, 
тому вони взяли собі імʼя Не-
фія, щоб називатися дітьми 
Нефія і бути в числі тих, кого 
називали Нефійцями.

13 І тоді всі люди Зарагемлі 
були а причислені до Нефій-
ців, і це тому, що царство 
було передано нікому ін-
шому, а тільки тим, які були 
нащадками Нефія.

14 І тоді сталося, коли Мосія 
25 2 а Ом. 1:13–19.
  б Гел. 6:10.  

пп Мулек.

 8 а Мос. 22:11–13.
 11 а Мос. 28:3–4;  

Ал. 13:27.

  б пп Душа—
Цінність душ.

 13 а Ом. 1:19.
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закінчив говорити і читати 
людям, він побажав, щоб 
Алма також звернувся до лю-
дей.

15 І Алма звернувся до них, 
коли вони були зібрані разом 
великими групами, і він хо-
див від однієї групи до іншої, 
проповідуючи людям пока-
яння і віру в Господа.

16 І він закликав людей Лім-
гія і його братів, усіх тих, 
кого було визволено від за-
лежності, що вони повинні 
памʼятати, що саме Господь 
визволив їх.

17 І сталося, що після того 
як Алма навчив людей багато 
чому і закінчив говорити з 
ними, тоді цар Лімгій виявив 
бажання, щоб його було хри-
щено; і всі його люди виявили 
бажання, щоб їх було хри-
щено також.

18 Отже, Алма зайшов у 
воду і а христив їх; так, він 
христив їх у той самий спо-
сіб, як і своїх братів у б водах 
Мормона; так, і всі, кого він 
христив, належали до церкви 
Бога; і це через їхню віру в 
слова Алми.

19 І сталося, що цар Мосія 
дозволив Алмі засновувати 
церкви по всій землі Зара-
гемлі; і надав йому а владу 
висвячувати священиків і 
вчителів у кожній церкві.

20 Тож це було зроблено, 
тому що людей було так ба-
гато, що ними не міг керу-
вати один учитель; і не могли 

вони також чути слово Бога в 
одному зібранні;

21 Тому вони збиралися ра-
зом у різні групи, які назива-
лися церквами; кожна церква 
мала своїх священиків і своїх 
учителів, і кожний священик 
проповідував це слово згідно 
з тим, як воно було передано 
йому з вуст Алми.

22 І таким чином, незважа-
ючи на те, що було багато 
церков, вони всі були однією 
а церквою, так, саме церквою 
Бога; бо нічого іншого не про-
повідувалося в усіх церквах, 
крім покаяння і віри в Бога.

23 І ось, було сім церков на 
землі Зарагемлі. І сталося, що 
хто мав бажання взяти на себе 
а імʼя Христа, або Бога, ті при-
єднувалися до церков Бога;

24 І вони називалися а наро-
дом Бога. І Господь пролив 
Свій Дух на них, і вони були 
благословенні і процвітали на 
цій землі.

РОЗДІЛ 26
Багатьох членів Церкви при
ведено до гріха невірую
чими—Алмі обіцяно вічне 
життя—Ті, хто кається і 
христиться, одержують про
щення—Члени Церкви у грі
хові, які каються і зізнаються 
Алмі й Господеві, будуть про
щені; інакше їх не буде причис
лено до людей Церкви. Близько 
120–100 рр. до р.х.
Ось сталося, що було багато 

 18 а Мос. 21:35.
  б Мос. 18:8–17.
 19 а пп Священство.

 22 а Мос. 18:17.
 23 а пп Ісус Христос—

Взяти на себе імʼя 

Ісуса Христа.
 24 а пп Завіт.
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серед підростаючого поко-
ління тих, хто не міг зрозу-
міти слів царя Веніямина, 
будучи малими дітьми тоді, 
коли він звертався до свого 
народу; і вони не вірили в 
традиції своїх батьків.

2 Вони не вірили в те, що 
було сказано про воскресіння 
мертвих, а також не вірили, 
що буде пришестя Христа.

3 І ось, через свою зневіру 
вони не могли а зрозуміти 
слово Бога; і їхні серця були 
закамʼянілими.

4 І вони не хотіли христи-
тися; не хотіли вони також 
приєднуватися до церкви. І 
вони були окремим народом 
за своєю вірою, і залишалися 
такими й після того, саме в 
своєму а плотському і гріхов-
ному стані; бо вони не хотіли 
звертатися до Господа Бога 
їхнього.

5 І ось за царювання Мосії 
вони не становили й поло-
вини від числа людей Бога; 
але через а чвари серед братів 
вони стали більш численні.

6 Бо сталося, що вони обма-
нювали своїми улесливими 
словами багатьох, хто був у 
церкві, і призвели їх до вчи-
нення багатьох гріхів; отже, 
стало необхідно, щоб тим, 
хто був у церкві і вдіяв гріх, 
а докоряла церква.

7 І сталося, що їх було при-
ведено до священиків і пере-
дано священикам учителями; 

а священики привели їх до 
Алми, який був а первосвяще-
ником.

8 Тож цар Мосія наділив 
Алму владою над церквою.

9 І сталося, що Алма не знав 
про них; але було багато свід-
ків проти них; так, люди 
стояли і свідчили про їхні без-
законня у великій кількості.

10 Тож досі в церкві не тра-
плялося нічого такого; тому 
Алма занепокоївся духом 
своїм, і він наказав, щоб їх 
привели до царя.

11 І він сказав цареві: Дивись, 
ось багато тих, кого ми при-
вели до тебе, кого звинува-
чують їхні брати; так, і вони 
спіймані на різноманітних 
беззаконнях. І вони не каються 
у своїх беззаконнях; тому ми 
привели їх до тебе, щоб ти міг 
судити їх за їхні злочини.

12 Але цар Мосія сказав 
Алмі: Знаєш, я не судитиму 
їх; отже, я а передаю їх до 
твоїх рук, щоб ти засудив їх.

13 І тоді дух Алми був знову 
занепокоєний; і він пішов і 
спитав у Господа, що йому 
слід робити щодо цієї справи, 
бо він боявся, що може вдіяти 
неправильно в очах Бога.

14 І сталося, що після того 
як він вилив усю душу свою 
Богові, голос Господа дійшов 
до нього, кажучи:

15  Благословенний ти, 
Алмо, і благословенні ті, хто 
був хрищений у а водах Мор-

26 3 а пп Розуміння.
 4 а пп Тілесна людина.
 5 а пп Відступництво;  

Суперечка.

 6 а Ал. 5:57–58; 6:3.  
пп Застерігати, 
Застереження.

 7 а Мос. 29:42.

 12 а УЗ 42:78–93.
 15 а Мос. 18:30.
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мона. Ти благословенний че-
рез твою надзвичайну б віру в 
самі тільки слова Мого слуги 
Авінадія.

16 І благословенні вони че-
рез їхню надзвичайну віру в 
самі тільки слова, які ти про-
мовляв їм.

17 І благословенний ти че-
рез те, що ти заснував а цер-
кву серед цього народу; і 
вони будуть зміцнені, і вони 
будуть Моїм народом.

18 Так, благословенний цей 
народ, який хоче носити Моє 
а імʼя; бо Моїм іменем вони бу-
дуть називатися; і вони Мої.

19 І через те що ти запитав у 
Мене про грішників, ти бла-
гословенний.

20 Ти Мій слуга; і Я складаю 
з тобою завіт, що ти будеш 
мати а вічне життя; і ти будеш 
служити Мені і підеш в імені 
Моєму, і збиратимеш разом 
Моїх овець.

21 І той, хто почує Мій го-
лос, буде Моєю а вівцею; і 
того ти приймеш у церкву, і 
того Я теж прийму.

22 Бо знай, це Моя церква; 
хто б не а христився, буде 
хрищений на покаяння. І 
кого б ви не прийняли, той 
буде вірити в Моє імʼя; і того 
Я вільно б прощаю.

23 Бо це Я а беру на Себе 
гріхи людей світу; бо це Я 
б створив їх; і це Я дарую тому, 
хто віритиме до кінця, місце 
праворуч Мене.

24 Бо знай, Моїм іменем вони 
називаються; і якщо вони а зна-
ють Мене, вони прийдуть, і 
займуть місце навічно право-
руч Мене.

25 І станеться, що коли 
а друга сурма засурмить, тоді 
ті, хто б ніколи не знав Мене, 
прийдуть і стануть переді 
Мною.

26 І тоді вони знатимуть, 
що Я є Господь Бог їхній, 
що Я їхній Викупитель; але  
вони не хотіли бути вику-
пленими.

27 І тоді Я зізнаюсь їм, що 
Я ніколи не а знав їх; і вони 
б підуть у в вічний вогонь, уго-
тований для диявола і його 
ангелів.

28 Тому Я кажу тобі, що 
той, хто не а почує Мого го-
лосу, того ви не приймете 
в Мою церкву, бо його Я не 
прийму в останній день.

29 Тому Я кажу тобі: Іди; і 
хто б не грішив проти Мене, 
того ви а судитимете б за гріхи, 
які він вчинив; а якщо він в зі-
знається у своїх гріхах пе-
ред тобою і переді Мною, і 

 15 б Мос. 17:2.  
пп Віра.

 17 а Мос. 25:19–24.
 18 а Мос. 1:11; 5:8.  

пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 20 а пп Вічне життя;  
Обраний, Обрані;  
Обраність.

 21 а пп Добрий Пастир.

 22 а 2 Неф. 9:23.  
пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Відпущення 
гріхів;  
Простити, Прощати.

 23 а пп Викупитель.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
 24 а Іван 17:3.
 25 а УЗ 88:99, 109.

  б УЗ 76:81–86.
 27 а Мт. 7:21–23.
  б Лк. 13:27.
  в УЗ 76:43–44.
 28 а 2 Неф. 9:31; УЗ 1:14.
 29 а пп Суд, Судити.
  б пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
  в 3 Неф. 1:25.  

пп Сповідувати, 
Сповідь.
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г покається у щирості свого 
серця, того ви д прощатимете, 
і Я його прощу.

30 Так, і а скільки Мої люди 
б каятимуться, стільки Я про-
щатиму їм їхні гріхи проти 
Мене.

31 І ви також прощатимете 
один одному ваші гріхи; бо 
істинно Я кажу тобі, той, хто 
не а прощає гріхів свого ближ-
нього, коли каже, що він ка-
ється, той підводить себе під 
осуд.

32 Тож Я кажу тобі: Іди; і 
хто не покається у своїх грі-
хах, того не буде причислено 
до Мого народу; і цього бу-
дуть дотримуватися відтепер 
і надалі.

33 І сталося, коли Алма по-
чув ці слова, він записав, щоб 
він міг мати їх, і щоб він міг 
судити людей тієї церкви за 
заповідями Бога.

34 І сталося, що Алма пішов 
і судив тих, кого було захо-
плено у беззаконні, згідно з 
словом Господа.

35 І тих, хто покаявся у своїх 
гріхах і а зізнався в них, тих 
він причислив до людей цер-
кви;

36 А тих, хто не хотів зізна-
тися у своїх гріхах і покая-
тися у своїх беззаконнях, тих 
не було причислено до лю-
дей церкви, і їхні імена було 
а викреслено.

37 І сталося, що Алма упо-
рядковував усі справи цер-
кви; і в них знову почався 
мир, і вони почали процві-
тати надзвичайно у справах 
церкви, живучи обачно пе-
ред Богом, приймаючи бага-
тьох і христячи багатьох.

38 І ось усе це робив Алма і 
його помічники, які були на 
чолі церкви, йдучи з усією 
старанністю, навчаючи слову 
Бога в усьому, терплячи всі-
лякі скорботи, будучи пере-
слідуваними всіма тими, хто 
не належав до церкви Бога.

39 І вони докоряли своїм 
братам; і їм також а докоряли, 
кожному за словом Бога, за 
їхні гріхи, або за гріхи, які 
він вдіяв, маючи заповідь від 
Бога б молитися безупинно і 
складати в дяку за все.

РОЗДІЛ 27
Мосія забороняє переслідування 
і приписує рівноправність—
Алма молодший і чотири 
сини Мосії намагаються зни
щити Церкву—Ангел зʼявля
ється і наказує їм припинити 
їхні злі дії—Алму вражено ні
мотою—Все людство повинно 
народитися знову, щоб здобути 
спасіння—Алма й сини Мосії 
проголошують радісну новину. 
Близько 100–92 рр. до р.х.
І тоді сталося, що утиски, 

 29 г пп Покаятися, 
Покаяння.

  д пп Простити, 
Прощати.

 30 а Морон. 6:8.
  б Єз. 33:11, 15–16;  

Дії 3:19–20;  

Мос. 29:19–20.
 31 а 3 Неф. 13:14–15;  

УЗ 64:9–10.
 35 а пп Сповідувати, 

Сповідь.
 36 а Вих. 32:33; Ал. 1:24.  

пп Відлучення від 

Церкви;  
Книга життя.

 39 а пп Застерігати, 
Застереження.

  б 2 Неф. 32:8–9.
  в пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
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яких зазнавала церква від 
невіруючих, стали такими 
значними, що церква по-
чала ремствувати і скаржи-
тися своїм провідникам на 
це; а вони скаржилися Алмі. 
І Алма виклав суть справи пе-
ред їхнім царем, Мосією. А 
Мосія порадився із своїми 
священиками.

2 І сталося, що цар Мосія 
надіслав проголошення по 
всій землі навкруги, що жо-
ден невіруючий не повинен 
а утискувати нікого з тих, хто 
належить до церкви Бога.

3 І до всіх церков було пе-
редано суворий наказ, що не 
повинно бути ніякого пере-
слідування серед них, що по-
винна бути а рівноправність 
серед усіх людей;

4 Що вони не повинні доз-
воляти ані гордовитості, ані 
пихатості порушувати їх-
ній а мир; що кожна людина 
повинна б поважати свого 
ближнього, як самого себе, 
працюючи власноруч для 
свого утримання.

5 Так, і всі їхні священики і 
вчителі повинні а працювати 
власноруч для свого утри-
мання, в усіх випадках, крім 
таких, коли вони хворіють, 
або у великій нужді; і ро-
блячи це, вони будуть багаті 
б благодаттю Бога.

6 І знову почався вели-
кий мир на цій землі; і лю-
дей стало дуже багато, і вони 

почали розсіюватися за межі 
по лицю землі, так, на північ 
і на південь, на схід і на захід, 
будуючи великі міста і села в 
усіх кінцях землі.

7 І Господь відвідав їх і 
сприяв їхньому процвітанню, 
і вони стали великим і за-
можним народом.

8 Тож сини Мосії нале-
жали до невіруючих; і також 
один з а синів Алми належав 
до них, звали його Алмою на 
честь батька; проте він став 
дуже злочестивою людиною 
та б ідолопоклонником. І він 
був людиною красномовною 
і казав багато лестощів лю-
дям; тому він призвів бага-
тьох людей до того, що вони 
чинили такі ж беззаконня, як 
і він.

9 І він став великою пере-
шкодою для процвітання цер-
кви Бога, а викрадаючи серця 
людей, викликаючи багато 
чвар серед людей; даючи 
можливість ворогові Бога ви-
користовувати свою владу 
над ними.

10 І тоді сталося, що коли 
він вже збирався знищити 
церкву Бога, бо він таємно 
ходив туди й сюди з синами 
Мосії, прагнучи знищити 
церкву і збити з пуття людей 
Господа, всупереч велінням 
Бога, і навіть царя—

11 І як я вже сказав вам, 
коли вони ходили туди й 
сюди, а бунтуючи проти Бога, 

27 2 а пп Переслідувати, 
Переслідування.

 3 а Мос. 23:7; 29:32.
 4 а пп Мир.

  б пп Цінувати.
 5 а Мос. 18:24, 26.
  б пп Благодать.
 8 а пп Алма, син Алмин.

  б пп Ідолопоклонство.
 9 а 2 Сам. 15:1–6.
 11 а пп Бунт.
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ось, б ангел Господа в зʼявився 
перед ними; і він зійшов наче 
у хмарині; і він говорив, наче 
голосом грому, що аж земля 
затряслася там, де вони сто-
яли;

12 І таким великим було їхнє 
здивування, що вони попа-
дали на землю і не зрозуміли 
тих слів, які він сказав їм.

13  Проте він вигукнув 
знову, кажучи: Алмо, підій-
мися і вийди вперед, бо для 
чого ти переслідуєш церкву 
Бога? Бо Господь сказав: а Це 
Моя церква, і Я встановлю 
її; і ніщо не повалить її, крім 
провини Мого народу.

14 І ще, ангел сказав: Знайте, 
Господь почув а молитви 
Свого народу, а також мо-
литви Свого слуги, Алми, 
твого батька; бо він молився 
з великою вірою за тебе, щоб 
ти міг бути приведений до 
пізнання істини; отже, з цією 
метою прийшов я переко-
нати тебе в силі й владі Бога, 
щоб на б молитви Його слуг 
відповідалося за їхньою ві-
рою.

15 А тепер дивись, чи мо-
жеш ти заперечувати силу 
Бога? Бо дивись, хіба мій го-
лос не потряс землю? І хіба 
ти не можеш бачити мене та-
кож перед собою? А я посла-
ний від Бога.

16 Тож я кажу тобі: Іди і па-
мʼятай неволю твоїх батьків 
на землі Гелама, і на землі 
Нефія; і памʼятай, які великі 

справи Він зробив для них; 
бо вони були в залежно-
сті, і Він а визволив їх. А те-
пер я кажу тобі, Алмо, іди 
своїм шляхом, і не намагайся 
більше знищити церкву, щоб 
вони отримали відповіді на 
свої молитви, і це навіть тоді, 
коли ти хочеш, щоб тебе було 
знехтувано.

17 І ось сталося, що то були 
останні слова, які ангел ска-
зав Алмі, і він пішов.

18 І ось Алма і ті, хто був з 
ним, знову впали на землю, 
бо великим було їхнє зди-
вування; бо своїми влас-
ними очима вони побачили 
ангела Господа; і його го-
лос був, наче грім, який по-
тряс землю; і вони знали, що 
не було нічого іншого, крім 
сили Бога, що б могло потря-
сти землю і зробити так, що 
вона почала тремтіти, неначе 
вона ділиться на частини.

19 І ось здивування Алми 
було таким великим, що він 
онімів, що він не міг відкрити 
рота свого; так, і він став та-
ким слабким, що навіть не 
міг поворухнути своїми ру-
ками; тому його взяли ті, хто 
був з ним, і несли його безпо-
радного, аж поки не поклали 
його перед його батьком.

20 І вони розповіли його 
батькові все, що сталося з 
ними; і його батько втішився, 
бо він знав, що це була сила 
Бога.

21 І він наказав, щоб зі-
 11 б пп Ангели.
  в Дії 9:1–9;  

Ал. 8:15.

 13 а пп Ісус Христос—
Глава Церкви.

 14 а Ал. 10:22.

  б Морм. 9:36–37.
 16 а Мос. 23:1–4.
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брався великий натовп разом, 
щоб вони могли бути свід-
ками того, що Господь зробив 
з його сином, а також з тими, 
хто був з ним.

22 І він наказав, щоб свяще-
ники зібралися разом; і вони 
почали поститися і молитися 
Господеві Богу їхньому, щоб 
він відкрив уста Алми, щоб 
той міг говорити, і також, 
щоб його кінцівки могли б 
отримати свою силу—щоб 
очі людей були відкриті, щоб 
бачити і знати великодуш-
ність і славу Бога.

23 І сталося, що після того 
як вони постилися і молилися 
протягом двох днів і двох но-
чей, кінцівки Алми отримали 
свою силу, і він устав і почав 
говорити до них, просячи їх 
бути в повному спокої:

24 Бо, сказав він, я покаявся 
у моїх гріхах, і був а викупле-
ний Господом; бачите, я на-
родився від Духа.

25 І Господь сказав мені: Не 
дивуйся, що все людство, так, 
чоловіки і жінки, всі народи, 
коліна, язики і люди, повинні 
а народитися знову; так, наро-
дитися від Бога, б змінити свій 
в тілесний і занепалий стан на 
стан праведності, будучи ви-
купленими Богом, стаючи 
Його синами і дочками;

26 І так вони стають новими 
створіннями; і якщо вони не 

зроблять цього, вони а ніяк не 
зможуть успадкувати цар-
ство Бога.

27 Я кажу вам, що якщо 
цього не буде, вони повинні 
бути знехтувані; і я знаю це, 
бо я сам мало не був знехту-
ваний.

28 Проте, після того як я, 
подолавши багато лиха, по-
каявся майже перед смертю, 
Господь у милості вважав за 
належне вихопити мене з а ві-
ковічного горіння, і я наро-
дився від Бога.

29 Мою душу було вику-
плено від гіркоти жовчі і 
пут беззаконня. Я перебував 
у найтемнішій безодні; але 
тепер я бачу чудове світло 
Бога. Мою душу було а вис-
нажено від вічної муки; але 
мене врятовано, і моя душа 
не болить більше.

30 Я відмовлявся від мого 
Викупителя і заперечував те, 
що говорилося нашими бать-
ками; але тепер, для того, щоб 
вони могли передбачити те, 
що Він прийде, і що Він памʼя-
тає кожну живу істоту Свого 
створіння, Він явить Себе всім.

31 Так, а кожне коліно вкло-
ниться, і кожний язик спо-
відається перед Ним. Так, 
саме в останній день, коли всі 
люди стоятимуть на б суді пе-
ред Ним, тоді вони визнають, 
що Він є Бог; тоді визнають 

 24 а 2 Неф. 2:6–7.  
пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

 25 а Рим. 6:3–11;  
Мос. 5:7;  
Ал. 5:14; Мойс. 6:59.  

пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  б Мос. 3:19; 16:3.
  в пп Плотський, 

Плотське.
 26 а Іван 3:5.

 28 а 2 Неф. 9:16.
 29 а Мос. 2:38.
 31 а Фил. 2:9–11;  

Мос. 16:1–2;  
УЗ 88:104.

  б пп Ісус Христос—
Суддя.
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вони, хто живе в без Бога в 
світі, що засудження на вічне 
покарання якраз над ними; 
і вони дрижатимуть, і трем-
тітимуть, і відсахнуться під 
поглядом Його г всевидющого 
ока.

32 І тоді сталося, що Алма 
почав з цього часу і надалі 
вчити людей, і ті, хто був з 
Алмою тоді, коли ангел зʼя-
вився до них, мандруючи по 
всій землі, сповіщаючи всім 
людям те, що вони почули і 
побачили, і проповідуючи 
слово Бога, зазнаючи багато 
лиха, будучи суворо переслі-
дуваними тими, хто був не-
віруючим, і були битими 
багатьма з них.

33 Але, незважаючи на все 
це, вони надавали багато за-
спокоєння церкві, зміцню-
ючи їхню віру, і благаючи їх 
з довготерпінням і великим 
напруженням виконувати за-
повіді Бога.

34 І четверо з них були а си-
нами Мосії; і їхні імена були 
Аммон, і Аарон, і Омнер, і 
Гімній; це були імена синів 
Мосії.

35 І вони мандрували по всій 
землі Зарагемлі, і серед усіх 
людей, які були під царюван-
ням царя Мосії, палко жада-
ючи виправити всю шкоду, 
якої вони завдали церкві, спо-
відаючись у всіх своїх гріхах, 
і сповіщаючи все, що вони ба-
чили, і пояснюючи пророцтва 

і писання всім, хто бажав по-
чути їх.

36 І таким чином вони були 
знаряддям у руках Бога у 
приведенні багатьох до пі-
знання істини, так, до пі-
знання їхнього Викупителя.

37 І які благословенні вони! 
Бо вони а сповіщали мир; вони 
сповіщали б добру новину до-
бра; і вони проголошували 
людям, що Господь царює.

РОЗДІЛ 28
Сини Мосії ідуть проповіду
вати Ламанійцям—З допо
могою двох каменів провидця 
Мосія перекладає Яредійські 
пластини. Близько 92 р. до р.х.
Тож сталося, що після того як 
а сини Мосії зробили все це, 
вони взяли невелику кількість 
людей з собою і поверну-
лися до їхнього батька, царя, 
і забажали від нього, щоб він 
дозволив їм піти на землю 
б Нефія з тими, кого вони ви-
брали, щоб проповідувати те, 
що вони почули, і щоб вони 
могли передати слово Бога 
своїм братам, Ламанійцям,—

2 Щоб, може, вони змогли 
привести їх до пізнання Гос-
пода Бога їхнього, і переко-
нати їх у беззаконнях їхніх 
батьків; і щоб, може, вони 
могли вилікувати їх від а не-
нависті до Нефійців, щоб 
вони теж могли бути приве-
дені до того, щоб втішатися 

 31 в Ал. 41:11.
  г пп Бог, Божество.
 34 а пп Аммон, 

син Мосіїн.

 37 а Ісая 52:7; 
   Мос. 15:14–17.  

пп Проповідувати.
  б пп Євангелія.

28 1 а Мос. 27:34.
  б Ом. 1:12–13;  

Мос. 9:1.
 2 а Кн. Як. 7:24.
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у Господі Богу їхньому, щоб 
вони могли стати дружелюб-
ними один до одного, і щоб 
більше не було суперечок на 
всій землі, яку Господь Бог їх-
ній дав їм.

3 Тож вони мали бажання, 
аби спасіння могло бути 
проголошено кожній живій 
істоті, бо вони не могли а зне-
сти, щоб яка-небудь людська 
б душа загинула; так, навіть 
самі думки про те, що яка-не-
будь душа буде терпіти в не-
скінченну муку, змушували 
їх дрижати і тремтіти.

4 І так Дух Господа працю-
вав над ними, бо вони були 
а найганебнішими грішни-
ками. І Господь вважав за 
належне в Своїй безмежній 
б милості пощадити їх; проте, 
вони перетерпіли багато 
болю душі через свої безза-
коння, терплячи багато і бо-
ючись, що їх буде знехтувано 
назавжди.

5 І сталося, що вони бла-
гали свого батька багато днів, 
щоб вони могли піти до землі 
 Нефія.

6 І цар Мосія пішов і спи-
тав Господа, чи повинен він 
дозволити своїм синам піти 
до Ламанійців проповідувати 
Слово.

7 І Господь сказав Мосії: Не-
хай вони підуть, бо багато 
хто повірить їхнім словам, і 
вони матимуть вічне життя; 

і Я а визволю твоїх синів з рук 
Ламанійців.

8 І сталося, що Мосія дозво-
лив, аби вони пішли і робили 
згідно з їхнім проханням.

9 І вони а вирушили у свою 
мандрівку в пустиню, щоб 
проповідувати Слово серед 
Ламанійців; і я подам б розпо-
відь про їхні діяння пізніше.

10 Тож цар Мосія не мав ні-
кого, кому б міг передати 
царство, бо не було жодного 
з його синів, хто б прийняв 
царство.

11 Отже, він узяв літописи, 
які були вигравіювані на а пла-
стинах з латуні, а також пла-
стини Нефія, і все, що він 
утримував і зберігав за запо-
відями Бога, після того як він 
переклав і наказав записати 
літописи, що були на б пласти-
нах з золота, що були знайдені 
людьми Лімгія, що були пере-
дані йому рукою Лімгія;

12 І це він зробив через 
палке бажання його народу; 
бо вони хотіли над усе знати 
про тих людей, яких було 
знищено.

13 І ось він переклав їх з до-
помогою тих двох а каменів, 
що було вставлено в дві оп-
рави на дузі.

14 Тож ці речі були приго-
товлені від початку і переда-
валися з роду в рід, з метою 
тлумачення мов;

15 І вони утримувалися і 
 3 а Ал. 13:27;  

3 Неф. 17:14;  
Мойс. 7:41.

  б пп Душа—
Цінність душ.

  в Кн. Як. 6:10;  

УЗ 19:10–12.
 4 а Мос. 27:10.
  б пп Милостивий, 

Милість.
 7 а Ал. 19:22–23.
 9 а Ал. 17:6–9.

  б Ал. 17–26.
 11 а пп Латунні пластини.
  б пп Золоті пластини.
 13 а пп Урім і Туммім.
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зберігалися рукою Господа, 
щоб Він міг відкривати кож-
ній живій істоті, яка воло-
дітиме землею, беззаконня і 
мерзоти його народу;

16 І хто мав ці речі, нази-
вався а провидцем, за звичаєм 
давніх часів.

17 Тож після того як Мосія 
закінчив перекладати ці літо-
писи, ось, вони містили роз-
повідь про людей, яких було 
а знищено, відтоді, коли їх 
було знищено, назад, до зве-
дення б великої вежі, тоді, 
коли Господь в змішав мову 
людей, і вони були розсіяні 
всюди по лицю всієї землі, 
так, і саме відтоді назад, до 
створення Адама.

18 Тож ця розповідь зму-
сила народ Мосії сумувати 
надзвичайно, так, вони спов-
нилися смутком; проте вона 
дала їм багато знань, якими 
вони втішалися.

19 І ця розповідь буде запи-
сана пізніше; бо знайте, це 
доцільно, щоб усі люди знали 
те, що написано в цій розпо-
віді.

20 І ось, як я сказав вам, що 
після того як цар Мосія зро-
бив це, він узяв пластини з 
а латуні і всі речі, які він збе-
рігав, і передав їх Алмі, який 
був сином Алми; так, усі лі-
тописи, і також б тлумачі, 
і передав їх йому, і наказав 
йому, що він має утримувати 
і в зберігати їх, і теж вести 

літопис народу, передаючи 
їх від одного покоління до 
другого, саме так, як вони пе-
редавалися з того часу, як Ле-
гій залишив Єрусалим.

РОЗДІЛ 29
Мосія пропонує, щоб суддів оби
рали замість царя—Непра
ведні царі ведуть свій народ до 
гріха—Алму молодшого об
рано головним суддею голосом 
народу—Він також є перво
священиком у Церкві—Алма 
старший і Мосія помирають. 
Близько 92–91 рр. до р.х.
Тож, коли Мосія зробив це, 
він послав по всій землі, до 
всіх людей, бажаючи знати 
їхню волю про те, хто має 
бути їхнім царем.

2 І сталося, що голос народу 
дійшов, кажучи: Ми маємо 
бажання, щоб Аарон, твій 
син, був нашим царем і на-
шим правителем.

3 Тож Аарон пішов до землі 
Нефія, тому цар не міг пере-
дати йому царство; та Аарон 
і не хотів узяти на себе цар-
ство; а також ніхто з а синів 
Мосії не хотів узяти на себе 
царство.

4 Тому цар Мосія послав 
знову до народу; так, саме 
написане слово послав він до 
народу. І ті слова, що були 
написані, казали:

5 Слухайте, о ви, мій на-
роде, або мої браття, бо я 

 16 а Мос. 8:13–18.  
пп Провидець.

 17 а Мос. 8:7–12.
  б Етер 1:1–5.

  в Бут. 11:6–9.
 20 а Ал. 37:3–10.
  б пп Урім і Туммім.
  в пп Писання—

   Необхідність 
збереження Писань.

29 3 а Мос. 27:34.
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вважаю вас за таких, я ба-
жаю, щоб ви обміркували 
справу, яку вас покликано 
обміркувати,—бо ви бажаєте 
мати а царя.

6 Тож я проголошую вам, що 
той, кому царство справед-
ливо належить, відмовився, 
і не хоче взяти царство на 
себе.

7 І от, якщо буде когось ін-
шого призначено замість 
нього, знайте, я боюся, що 
можуть виникнути супе-
речки серед вас. І хто знає, 
може, мій син, кому царство 
належить, стане гніватися 
і потягне частину цього на-
роду за собою, що викличе 
війни й суперечки серед вас, 
що стане причиною вели-
кого кровопролиття і пере-
кручення путі Господа, так, 
і знищить душі багатьох лю-
дей.

8 Тож я кажу вам, будьмо 
мудрими і розгляньмо це, 
бо ми не маємо права зни-
щувати мого сина, а також 
ми не повинні мати ніякого 
права знищувати іншого, 
якщо той буде призначений 
замість нього.

9 І якщо мій син повер-
неться знову до своєї гордо-
витості і суєтних справ, він 
може скасувати те, що він ка-
зав, і заявити про своє право 
на царство, що примусить 
його, а також цей народ чи-
нити багато гріхів.

10 А тепер, будьмо му-
дрими і дивімося в майбутнє, 

і робімо те, що сприятиме 
мирові для нашого народу.

11 Отже, я буду вашим ца-
рем решту моїх днів; проте, 
а призначмо б суддів судити 
наш народ за нашим зако-
ном; і ми по-новому впоряд-
куємо справи цього народу, 
бо ми призначимо бути суд-
дями мудрих людей, які бу-
дуть судити наш народ за 
заповідями Бога.

12 Тож краще, щоб лю-
дину судив Бог, ніж людина, 
бо правосуддя Бога завжди 
справедливе, а правосуддя 
людини не завжди справед-
ливе.

13 Отже, якби то було мож-
ливим, щоб ви могли мати ва-
шими царями а справедливих 
людей, які б встановили за-
кони Бога, і судили б наш на-
род за Його заповідями, так, 
якби ви могли мати вашими 
царями людей, які робили б 
саме те, що мій батько б Ве-
ніямин зробив для цього 
народу,—я кажу вам, якби так 
могло бути завжди, тоді було б 
доцільно, щоб ви завжди мали 
царів, які будуть правити  
вами.

14 І сам я, дійсно, намагався 
з усією владою і правами, 
якими я володів, навчити вас 
заповідям Бога, і встановити 
мир на всій цій землі, щоб не 
було ні воєн, ані суперечок, 
ні крадіжок, ані грабувань, ні 
вбивства, ані будь-якого без-
законня;

15 І хто б не чинив безза-
 5 а 1 Сам. 8:9–19.
 11 а Мос. 29:25–27.

  б Вих. 18:13–24.
 13 а Мос. 23:8, 13–14.

  б Сл. Морм. 1:17–18.
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коння, того я а карав за той 
злочин, який він вдіяв, згідно 
з законом, який був даний 
нам нашими батьками.

16 Тож я кажу вам, що тому, 
що не всі люди справедливі, 
недоцільно вам мати царя 
чи царів, які будуть правити 
вами.

17 Бо знайте, як багато а без-
законня один б злочестивий 
цар може вдіяти, так, і яке ве-
лике знищення!

18 Так, згадайте царя Ноя, 
його а злочестивість і його 
мерзоти, а також злочести-
вість і мерзоти його народу. 
Дивіться, яке велике зни-
щення зійшло на них; і також 
через їхні беззаконня їх було 
приведено у б залежність.

19 І якби не посередництво 
їхнього всемудрого Творця, а 
це через їхнє щире покаяння, 
вони повинні були б неми-
нуче залишатися у залежно-
сті ще й досі.

20 Але знайте, Він визво-
лив їх, тому що вони а упо-
корилися перед Ним; і тому 
що вони б волали сильно до 
Нього, Він визволив їх з за-
лежності; і так Господь ро-
бить Своєю владою в усіх 
випадках серед дітей люд-
ських, простираючи руку 
в милості тим, хто покладає 
свою г довіру на Нього.

21 І ось, тепер я кажу вам, 
ви не зможете скинути з 

престолу несправедливого 
царя ніяк інакше, як тільки 
через велику боротьбу і ве-
лике кровопролиття.

22 Бо знайте, він має своїх 
а друзів у беззаконні, і він 
тримає свою сторожу біля 
себе; і він розриває закони 
тих, хто царював у праведно-
сті до нього; і він топче під 
ногами своїми заповіді Бога;

23 І він запроваджує закони 
і посилає їх до людей, так, за-
кони, подібні до його власної 
а злочестивості; і того, хто не 
слухається його законів, він 
наказує знищити; а на тих, 
хто повстає проти нього, він 
посилає війною своє військо, 
і якщо він може, він знищить 
їх; і так неправедний цар пе-
рекручує путі всієї праведно-
сті.

24 І тепер ось я кажу вам, не 
доцільно, щоб такі мерзоти 
сходили на вас.

25 Тому обирайте ви голо-
сом цього народу суддів, 
щоб могли судити вас за за-
конами, що було дано вам 
нашими батьками, що є пра-
вильними, і які було дано їм 
рукою Господа.

26 Тож не є звичайним, щоб 
голос народу бажав чогось, 
що суперечить тому, що є 
правильним; але звичайно 
менша частина народу ба-
жає того, що не є правиль-
ним; тому цього ви будете 

 15 а Ал. 1:32–33.
 17 а Ал. 46:9–10.
  б Мос. 23:7–9.
 18 а Мос. 11:1–15.
  б 1 Сам. 8:10–18;  

Мос. 12:1–8;  

Етер 6:22–23.
 20 а Мос. 21:13–15.
  б Вих. 2:23–25;  

Ал. 43:49–50.
  в Єз. 33:11, 15–16;  

Мос. 26:30.

  г пп Довіра.
 22 а 1 Цар. 12:8–14.
 23 а пп Злочестиві, 

Злочестивість.
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дотримуватися і зробите 
це вашим законом—робити 
ваші справи голосом народу.

27 А а якщо прийде час, 
коли голос народу вибира-
тиме беззаконня, тоді буде 
час, коли правосуддя Бога зі-
йде до вас; так, тоді буде час, 
коли Він покарає вас вели-
ким знищенням, точно так, 
як Він до цього покарав цю 
землю.

28 І ось, якщо у вас будуть 
судді, і вони не судитимуть 
вас за законом, який був да-
ний, ви можете зробити так, 
щоб їх судив вищий суддя.

29 Якщо ваші вищі судді не 
судитимуть праведним су-
дом, ви зробите так, що неве-
лика кількість ваших нижчих 
суддів збереться разом, і вони 
судитимуть ваших вищих 
суддів за голосом народу.

30 І я наказую вам зробити 
це у страхові перед Госпо-
дом; і я наказую вам зробити 
це, і щоб у вас не було царя; 
щоб, якщо ці люди чинити-
муть гріхи й беззаконня, вони 
відповідали б своїми влас-
ними головами.

31 Бо ось, я кажу вам, гріхи 
багатьох людей викликані 
беззаконнями їхніх царів; 
отже, за їхні беззаконня від-
повідають їхні царі своїми го-
ловами.

32 А тепер я хочу, щоб цієї 
а нерівності не було більше 
на цій землі, особливо се-
ред цього мого народу; але я 
хочу, щоб ця земля була зем-

лею б волі, і в кожна людина 
могла користуватися своїми 
правами і привілеями одна-
ково, так довго, як тільки Гос-
подь вважає за потрібне, щоб 
ми могли жити і успадко-
вувати цю землю, так, саме 
так довго, доки ще хто-не-
будь з нашого потомства за-
лишиться на лиці землі.

33 І ще багато чого цар Мо-
сія написав їм, розкриваючи 
перед ними всі випробування 
і турботи праведного царя, 
так, усі муки душі за свій на-
род, а також усі ремству-
вання народу їхньому цареві; 
і він пояснив їм усе це.

34 І він сказав їм, що цього 
не повинно бути; але що тя-
гар має лягти на всіх людей,  
що кожна людина може 
нес ти свою частку.

35 І він також розкрив їм 
усі перешкоди, яких вони за-
знаватимуть, маючи непра-
ведного царя, який править 
ними;

36 Так, усі його беззаконня 
і мерзоти, і всі війни, і су-
перечки, і кровопролиття, 
і крадіжки, і грабування, і 
вчинення розпусти, і всілякі 
беззаконня, які не можна пе-
релічити,—кажучи їм, що 
цього не повинно бути, що 
вони цілком несумісні з запо-
відями Бога.

37 І ось сталося, після того 
як цар Мосія послав це до 
свого народу, вони перекона-
лися в істинності його слів.

38 Тому вони відмовилися 

 27 а Ал. 10:19.
 32 а Ал. 30:11.

  б 2 Неф. 1:7; 10:11.  
пп Свобода.

  в Ал. 27:9.
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від своїх бажань мати царя, 
і стали надзвичайно стурбо-
вані, аби кожна людина мала 
рівні можливості по всій 
землі; так, і кожна людина 
висловила готовність відпові-
дати за свої власні гріхи.

39 Отже, сталося, що вони 
зібралися разом групами по 
всій землі, щоб подати свої 
голоси про те, хто має бути 
їхніми суддями, щоб судити 
їх за а законом, який був да-
ний їм; і вони надзвичайно 
зраділи б волі, яку їм було да-
ровано.

40 І стала сильнішою їхня 
любов до Мосії; так, вони 
поважали його більше, ніж 
будь-яку іншу людину; бо 
вони не дивилися на нього 
як на тирана, який прагнув 
вигоди, так, того баришу, 
який розбещує душу; бо він 
не вимагав багатств від них, 
і також він не втішався про-
литтям крові; але він уста-
новив а мир на землі, і він 
дарував своїм людям можли-
вість визволитися від усякої 
залежності; тому вони пова-
жали його, так, надзвичайно, 
понад міру.

41 І сталося, що вони при-
значили а суддів правити 
ними, або судити їх за 

законом; і це вони зробили 
по всій землі.

42 І сталося, що Алма був 
призначений бути першим 
головним суддею, будучи та-
кож первосвящеником, і його 
батько передав цю посаду 
йому, і передав йому відпо-
відальність за всі справи цер-
кви.

43 І тоді сталося, що Алма 
а пішов шляхами Господа, і він 
виконував Його заповіді, і він 
судив праведним судом; і був 
тривалий мир на землі.

44 І так почалося правління 
суддів по всій землі Зарагемлі, 
серед усіх людей, які назива-
лися Нефійцями; і Алма був 
першим і головним суддею.

45 І тоді сталося, що його 
батько помер, маючи вісімде-
сят і два роки, і він прожив, 
виконуючи заповіді Бога.

46 І сталося, що Мосія також 
помер на тридцять третьому 
році свого царювання, маючи 
а шістдесят і три роки; що ра-
зом становило пʼятсот і девʼять 
років від того часу, коли Легій 
залишив Єрусалим.

47 І так скінчилося прав-
ління царів над народом Не-
фія; і так скінчилися дні Алми, 
який був засновником їхньої 
церкви.

 39 а Ал. 1:14.
 39 б пп Свобода.
 40 а пп Миротворець.

 41 а Мос. 29:11.
 43 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.

 46 а Мос. 6:4.



1 1 а Мос. 29:46.
  б Яр. 1:5; Ал. 4:16;  

Гел. 4:22.

 2 а Ал. 1:15.
 3 а Єз. 13:3.
  б пп Антихрист.

  в Лк. 6:26;  
1 Неф. 22:23.

  г Мос. 18:24, 26; 27:5.

   

КНИГА АЛМИ  
СИНА АЛМИ

Розповідь Алми, який був сином Алми, першого і головного 
судді над народом Нефієвим, а також первосвящеником над 
церквою. Розповідь про правління суддів, і про війни і су-
перечки серед людей, а також розповідь про війну між Не-
фійцями і Ламанійцями, згідно з літописом Алми, першого і 
головного судді.

РОЗДІЛ 1
Негор навчає лжевченням, вста
новлює церкву, запроваджує 
орудування священиків і вби
ває Гедеона—Негора страчено 
за його злочини—Орудування 
священиків і переслідування 
поширюються серед народу—
Священики утримують себе 
самі, люди піклуються про бід
них, і Церква процвітає. Близько 
91–88 рр. до р.х.

ОСЬ сталося, що в перший 
рік правління суддів над 

народом Нефія, з цього часу і 
надалі, після того як цар Мо-
сія а пройшов дорогою всього 
земного, провадив добру 
війну, йдучи з піднятою голо-
вою перед Богом, не залишив 
нікого царювати на своєму 
місці; проте він запровадив 
б закони, і їх було визнано 
людьми; тому вони повинні 
були твердо додержуватися 
законів, які він установив.

2 І сталося, що в перший рік 
правління Алми в суді при-
вели до нього одного а чоло-

віка судити, чоловіка, який 
був кремезним і відзначався 
своєю великою силою.

3 І він ходив поміж людьми, 
проповідуючи їм те, що він 
а називав словом Бога, б напа-
даючи на церкву; проголо-
шуючи людям, що кожний 
священик і вчитель повинен 
користуватися в прихильні-
стю людей; і що вони г не по-
винні працювати власноруч, 
але що вони повинні бути на 
утриманні у людей.

4 І він також свідчив людям, 
що все людство буде врято-
вано в останній день, і що їм 
не треба ні лякатися, ані трем-
тіти, але що вони повинні під-
няти голови і звеселитися; бо 
Господь створив усіх людей, і 
також викупив усіх людей; і, 
в кінці, всі люди будуть мати 
вічне життя.

5 І сталося, що він нав-
чав цьому так багато, що ба-
гато хто повірив його словам, 
тобто так багато, що вони по-
чали утримувати його і да-
вати йому гроші.
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 6 а 1 Неф. 14:10.
 7 а пп Слово Боже.
 8 а Мос. 20:17; 22:3.
 9 а Ал. 6:7.
 10 а Мос. 29:42.

 12 а 2 Неф. 26:29.  
пп Орудування 
священиків.

 13 а пп Помста.
 14 а пп Найвища міра 

покарання.
 15 а Ал. 1:2.
  б Повтор. 13:1–9.

6 І він почав заноситися 
у гордовитості свого серця, 
і носити дуже коштовний 
одяг, так, і навіть почав уста-
новлювати а церкву згідно з 
своїм проповідуванням.

7 І сталося, коли він ішов, 
щоб проповідувати тим, хто 
повірив його слову, він зус-
трів чоловіка, який належав 
до церкви Бога, так, саме од-
ного з їхніх учителів; і він по-
чав сперечатися з ним різко, 
що він може відвести людей 
від церкви; але чоловік про-
тистояв йому, переконуючи 
його а словами Бога.

8 Тож імʼя цього чоловіка 
було а Гедеон; і саме він був 
знаряддям у руках Бога у 
визволенні народу Лімгія від 
залежності.

9 Ось, через те що Гедеон 
протистояв йому словами 
Бога, він розгнівався на Ге-
деона, і вихопив свого меча, 
і почав вражати його. А Ге-
деон, будучи похилого віку, 
отже, він не зміг протистояти 
його ударам, тому його було 
а вбито мечем.

10 А чоловіка, який вбив 
його, було схоплено людьми з 
церкви і приведено до Алми, 
щоб його а судили за злочин, 
який він вчинив.

11 І сталося, що він стояв пе-
ред Алмою і виправдовувався 
з великою зухвалістю.

12 Але Алма сказав йому: 

Дивись, уперше а орудування 
священиків було запрова-
джено серед цього народу. І 
дивись, ти винен не тільки в 
орудуванні священиків, але 
й у тім, що намагався прово-
дити його в життя мечем; а 
якщо орудування священи-
ків буде запроваджено серед 
цього народу, це доведе їх до 
повного знищення.

13 І ти пролив кров правед-
ної людини, так, людини, яка 
вчинила багато добра серед 
цього народу; і якщо ми по-
щадимо тебе, його кров ляже 
на нас для а помсти.

14 Тому тебе а засуджено 
на смерть згідно з законом, 
який було дано нам Мосією, 
нашим останнім царем; і 
його було визнано цим наро-
дом; тому цей народ мусить 
твердо додержуватися цього 
закону.

15 І сталося, що вони схо-
пили його; а його імʼя було 
а Негор; і вони привели його 
на вершину гори Мантій, 
і там його примусили, або, 
краще, він визнав між небе-
сами і землею, що те, чого він 
навчав людей, суперечило 
слову Бога; і там він прийняв 
ганебну б смерть.

16 Проте це не поклало край 
поширенню орудування свя-
щеників на цій землі; бо було 
багато тих, хто полюбляв су-
єтні речі цього світу, і вони 
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пішли проповідувати лже-
вчення; і це вони робили за-
ради а багатства і шани.

17 Проте вони не наважу-
валися а брехати, щоб те не 
стало відомим, бо боялися за-
кону, тому що брехунів ка-
рали; отже, вони удавали, що 
проповідують згідно з своїми 
віруваннями; а закон не мав 
сили над будь-якою людиною 
за б її вірування.

18 І вони не наважувалися 
а красти, бо боялися закону, 
тому що таких карали; а та-
кож не наважувалися вони 
ні грабувати, ані вбивати, бо 
того, хто б вбивав, карали на 
в смерть.

19 Але сталося, що всі, хто 
не належав до церкви Бога, 
почали утискувати тих, хто 
належав до церкви Бога і взяв 
на себе імʼя Христа.

20 Так, вони утискували їх, і 
завдавали їм болю всілякими 
словами, і це через їхню по-
кору; тому що вони не були 
гордими у своїх власних 
очах, і тому що вони діли-
лися словом Бога один з од-
ним, без а грошей і без оплати.

21 Тож був суворий за-
кон серед людей в церкві, 
що не повинно бути жод-
ної людини, яка належала до 
церкви і яка б постала і а ути-
скувала тих, хто не належав 
до церкви, і що не повинно 

бути ніякого переслідування 
серед них.

22 Проте було багато серед 
них тих, хто став гордовитим 
і почав сперечатися гаряче з 
своїми супротивниками, аж 
до бійки; так, вони били один 
одного кулаками.

23 Тож було це другого року 
правління Алми, і це було 
причиною багатьох страж-
дань у церкві; так, це було 
причиною багатьох випробу-
вань для церкви.

24 Бо серця багатьох зака-
мʼяніли, і їхні імена було а ви-
креслено, щоб не памʼятали 
їх більше серед народу Бога. 
І також багато хто б відійшов 
від них.

25 Тож було це великим ви-
пробуванням для тих, хто 
стояв міцно у своїй вірі; 
проте вони були стійкими і 
непохитними у виконанні за-
повідей Бога, і вони зносили 
з а терпінням переслідування, 
яке звалилося на них.

26 І коли священики лишали 
свою а працю, щоб переда-
вати слово Бога людям, люди 
також лишали свою працю, 
щоб слухати слово Бога. І 
після того як священик пере-
давав їм слово Бога, вони всі 
поверталися знову старанно 
до свого труда; і священик 
не ставив себе вище за своїх 
слухачів, бо проповідник не  

 16 а пп Багатство;  
Марний, Марнота.

 17 а пп Брехня;  
Чесний, Чесність.

  б Ал. 30:7–12; УВ 1:11.
 18 а пп Красти, 

Крадіжка.

  б пп Вбивство.
  в пп Найвища міра 

покарання.
 20 а Ісая 55:1–2.
 21 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
 24 а Вих. 32:33;  

Мос. 26:36; Ал. 6:3.  
пп Відлучення 
від Церкви.

  б Ал. 46:7.  
пп Відступництво.

 25 а пп Терпіння.
 26 а Мос. 18:24, 26; 27:3–5.
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був кращим за слухача, і та-
кож учитель не був ні в чому 
кращим за учня; і таким чи-
ном вони всі були рівні, і вони 
всі трудилися, кожна людина 
б згідно з своїми силами.

27 І вони а вділяли від свого 
майна, кожна людина за-
лежно від того, що вона мала, 
б бідним, і нужденним, і хво-
рим, і стражденним; і вони 
не носили коштовного одягу, 
і все ж вони були охайні й 
миловидні.

28 І таким чином вони вста-
новили справи церкви; і та-
ким чином вони знову мали 
тривалий мир, незважаючи 
на всі переслідування.

29 І ось, через стійкість цер-
кви вони стали надзвичайно 
а багатими, маючи безліч 
усього, в чому тільки вони 
мали потребу—безліч отар і 
стад, і відгодованих кожного 
виду, а також безліч зерна, і 
золота, і срібла, і коштовно-
стей, і безліч б шовку, і тон-
котканого полотна, і всілякої 
гарної простої тканини.

30 І ось, за своїх обставин 
а процвітання, вони не про-
ганяли нікого, хто був би 
б роздягненим, або був би го-
лодним, або був би спраглим, 
або був би хворим, або не був 
би нагодованим; і вони не при-
кипіли серцями до багатств; 
тому вони були щедрими до 

всіх, до старих і молодих, до 
залежних і вільних, до чоло-
віків і жінок, чи то не з цер-
кви або з церкви, не беручи 
до в уваги особистості, а тільки 
тих, хто у нужді.

31 І так вони процвітали і 
ставали набагато заможні-
шими, ніж ті, хто не належав 
до їхньої церкви.

32 Бо ті, хто не належав до 
їхньої церкви, віддалися ча-
клунству, й а ідолопоклонству 
або б лінощам, і в базіканню, і 
г заздрощам, і розбратові; но-
сили коштовний одяг; д за-
носилися в гордості своїх 
власних очей; переслідували, 
брехали, крали, грабували, 
чинили розпусту, і вбивство, 
і всіляку злочестивість; проте 
закон застосовувався до всіх 
тих, хто порушив його, на-
скільки це було можливо.

33 І сталося, що таким чи-
ном застосовуючи закон до 
них, коли кожна людина 
каралася за те, що вона 
вчинила, вони стали спокій-
нішими, і не наважувалися 
чинити ніяку злочестивість, 
яка могла стати відома; отже, 
було більше спокою серед 
народу Нефія аж до пʼятого 
року правління суддів.

РОЗДІЛ 2
Амлісій намагається стати 

 26 б Мос. 4:27;  
УЗ 10:4.

 27 а пп Милостиня, 
Роздача милостині.

  б Лк. 18:22; Мос. 4:26;  
УЗ 42:29–31.

 29 а пп Багатство.

  б Ал. 4:6.
 30 а Кн. Як. 2:17–19.
  б пп Бідний, Бідні.
  в Ал. 16:14;  

УЗ 1:35.
 32 а пп Ідолопоклонство.
  б пп Лінивий, Лінощі.

  в пп Лихослівʼя.
  г пп Заздрити, 

Заздрість.
  д Кн. Як. 2:13;  

Ал. 31:25;  
Морм. 8:28.  
пп Гординя.



247 АЛМА 2:1–12

царем, але його було відхилено 
голосом народу—Його послі
довники роблять його царем—
Амлісійці розвʼязують війну 
проти Нефійців і зазнають по
разки—Ламанійці й Амлісійці 
обʼєднують сили і зазнають по
разки—Алма вбиває Амлісія. 
Близько 87 р. до р.х.

І сталося, на початку пʼя-
того року їхнього правління 
почалися суперечки серед 
людей; один чоловік, якого 
звали Амлісій, який був дуже 
підступною людиною, так, 
мудрою людиною, щодо муд-
рості світу, який був з тієї  
самої групи, що і той чоло-
вік, який вбив а Гедеона ме-
чем і якого було страчено 
згідно з законом,—

2 Тож цей Амлісій своєю 
підступністю потягнув багато 
людей за собою; а саме так 
багато, що вони стали дуже 
сильними; і вони почали до-
кладати зусиль, щоб наста-
новити Амлісія царем над 
народом.

3 Тож це було тривожним 
для людей з церкви, і також 
для всіх тих, кого не було від-
тягнуто переконуваннями 
Амлісія; бо вони знали, що 
згідно з їхнім законом таке 
має бути затверджено а голо-
сом народу.

4 Отже, якби стало можли-
вим, щоб Амлісій привернув 
голос народу, він, будучи зло-
честивою людиною, а позбавив 

би їх їхніх прав і привілеїв 
церкви; бо в його наміри вхо-
дило знищення церкви Бога.

5 І сталося, що люди зібра-
лися разом по всій землі, 
кожна людина за своїм ро-
зумінням, чи то за, чи проти 
Амлісія, окремими групами, 
маючи багато обговорювань 
і добрячих а суперечок один з 
одним.

6 І таким чином вони зібра-
лися разом, щоб віддати свої 
голоси щодо цієї справи; і їх 
було покладено перед суд-
дями.

7 І сталося, що голос народу 
був проти Амлісія, щоб його 
не робити царем над наро-
дом.

8 Тож це викликало велику 
радість у серцях тих, хто був 
проти нього; але Амлісій під-
бурював тих, хто був за нього, 
гніватися проти тих, хто не 
був за нього.

9 І сталося, що вони зібра-
лися разом і посвятили Амлі-
сія на свого царя.

10 Тож коли Амлісія було по-
ставлено царем над ними, він 
наказав їм, щоб вони підняли 
зброю проти своїх братів; і 
зробив він це, щоб він міг під-
корити їх собі.

11 Тож люди Амлісія були 
відомими за імʼям Амлісія, і 
називалися а Амлісійцями; 
а решта називалася б Нефій-
цями, або народом Бога.

12 Отже, народ Нефій-
ців був обізнаний з наміром 

2 1 а Ал. 1:8.
 3 а Мос. 29:25–27;  

Ал. 4:16.

 4 а Ал. 10:19;  
Гел. 5:2.

 5 а 3 Неф. 11:29.

 11 а Ал. 3:4.
  б Кн. Як. 1:13–14;  

Мос. 25:12; Ал. 3:11.
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Амлісійців, тому вони під-
готувалися зустріти їх; так, 
вони озброїлися мечами, і 
кривими шаблями, і луками, 
і стрілами, і камінням, і пра-
щами, і всілякою а зброєю 
війни, кожного виду.

13 І таким чином вони під-
готувалися зустріти Амлі-
сійців у той час, коли вони 
прийдуть. І були призначені 
полководці, і вищі полководці, 
і головні полководці, відпо-
відно до їхньої кількості.

14 І сталося, що Амлісій оз-
броїв своїх людей усілякою 
зброєю війни кожного виду; 
і він також призначив прави-
телів і провідників над своїм 
народом, щоб вести їх вою-
вати проти своїх братів.

15 І сталося, що Амлісійці 
зійшли на гору Амнігу, що 
була на схід від а ріки Сидон, 
яка текла через б землю Зара-
гемлі, і там вони почали вою-
вати з Нефійцями.

16 Ось Алма, будучи а го-
ловним суддею і правителем  
народу Нефія, отже він вис-
тупив з своїм народом, так, 
з своїми полководцями, і го-
ловними полководцями, так, 
на чолі свого війська, проти 
Амлісійців битися.

17 І вони почали вбивати 
Амлісійців на горі, що на 
схід від Сидону. І Амлісійці 
протистояли Нефійцям з ве-
ликою силою, так що багато 
Нефійців полягло від рук Ам-
лісійців.

18 Проте Господь зміцнив 
руку Нефійців, так що вони 
вбивали Амлісійців великим 
убивством, так що вони по-
чали втікати від них.

19 І сталося, що Нефійці пе-
реслідували Амлісійців увесь 
той день, і вбивали їх вели-
ким убивством, так що а вбито 
було Амлісійців дванадцять 
тисяч пʼятсот тридцять і дві 
душі; і було вбито Нефійців 
шість тисяч пʼятсот шістдесят 
і дві душі.

20 І сталося, що коли Алма 
вже більше не міг переслі-
дувати Амлісійців, він звелів 
своїм людям поставити на-
мети в а долині Гедеон, до-
лині, що було названо на 
честь того Гедеона, якого 
було вбито мечем від руки 
б Негора; і в цій долині Не-
фійці поставили свої намети 
на ніч.

21 І Алма послав розвідників 
простежити за рештою Амлі-
сійців, щоб він міг знати про 
їхні плани і їхні змови, щоб 
таким чином він міг захи-
ститися від них, щоб він міг 
зберегти свій народ від зни-
щення.

22 Тож ті, кого він послав сте-
жити за табором Амлісійців, 
звалися Зерам, і Амнор, і Ман-
тій, і Лімгер; то були ті, хто пі-
шов з своїми людьми стежити 
за табором Амлісійців.

23 І сталося, що наступного 
дня вони повернулися до та-
бору Нефійців з великою 

 12 а Мос. 10:8;  
Гел. 1:14.

 15 а Ал. 3:3.

  б Ом. 1:13–15.
 16 а Мос. 29:42.
 19 а Ал. 3:1–2, 26; 4:2.

 20 а Ал. 6:7.
  б Ал. 1:7–15; 14:16.
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квапливістю, будучи сильно 
здивованими і враженими ве-
ликим страхом, кажучи:

24 Слухайте, ми стежили 
за табором а Амлісійців, і, на 
наш превеликий подив, на 
землі Мінон, далі за землею 
Зарагемлі, на шляху до землі 
б Нефія ми побачили чис-
ленне військо Ламанійців; і 
знайте, Амлісійці приєдна-
лися до них;

25 І вони нападають на на-
ших братів у тій землі; і вони 
втікають від них з своїми ота-
рами, і з своїми жінками, і з  
своїми дітьми до нашого міс- 
та; і якщо ми не поспішимо,  
вони заволодіють нашим міс-
том, і наші батьки, і наші 
жінки, і наші діти будуть 
убиті.

26 І сталося, що люди Не-
фія згорнули свої намети і ви-
рушили з долини Гедеона до 
свого міста, яким було місто 
а Зарагемля.

27 І знайте, коли вони пе-
реходили ріку Сидон, Лама-
нійці і Амлісійці, яких було, 
здавалося, майже так а багато, 
як піску морського, напали 
на них, щоб знищити їх.

28 Проте, Нефійці, будучи 
а зміцнені рукою Господа, по-
молившись гаряче до Нього, 
щоб Він визволив їх від рук 
їхніх ворогів, отже, Господь 
почув їхні волання, і зміцнив 
їх, і Ламанійці й Амлісійці 
полягли від їхньої руки.

29 І сталося, що Алма бився 
з Амлісієм на мечах, лице до 

лиця; і вони боролися сильно 
один з одним.

30 І сталося, що Алма, бу-
дучи людиною Бога, спонука-
ний великою а вірою, заволав, 
кажучи: О Господи, змилуйся 
і пощади моє життя, щоб я міг 
бути знаряддям у Твоїх руках, 
для того щоб урятувати і збе-
регти цей народ.

31 Тож коли Алма сказав ці 
слова, він знову бився з Ам-
лісієм; і його було зміцнено, 
так сильно, що він убив Амлі-
сія мечем.

32 І він також бився з царем 
Ламанійців; але цар Лама-
нійців утік від Алми і послав 
свою сторожу боротися з 
 Алмою.

33 Але Алма, з своєю сто-
рожею, боровся з сторожею 
царя Ламанійців, доки не 
вбив і не прогнав їх.

34 І таким чином він очи-
стив землю, або краще ска-
зати берег, який був на захід 
від ріки Сидон, скинувши 
тіла Ламанійців, яких було 
вбито, у води Сидону, щоб у 
такий спосіб його люди мали 
місце, щоб перейти і боро-
тися з Ламанійцями й Амлі-
сійцями на західному березі 
ріки Сидон.

35 І сталося, що коли вони 
всі перейшли ріку Сидон, 
тоді Ламанійці й Амлісійці 
почали втікати від них, не-
зважаючи на те, що вони 
були такі численні, що їх не 
можна було злічити.

36 І вони втекли від Нефійців 

 24 а Ал. 3:4, 13–18.
  б 2 Неф. 5:8.

 26 а Ом. 1:14, 18.
 27 а Яр. 1:6.

 28 а Повтор. 31:6.
 30 а пп Віра.
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у пустиню, яка була на захід і 
північ, геть за межі цієї землі; 
і Нефійці переслідували їх що-
сили, і вбивали їх.

37 Так, їх зустрічали з усіх 
боків, і вбивали, і проганяли, 
доки їх не було розсіяно на 
захід і на північ, доки вони не 
досягли пустині, яка назива-
лася Гермаунтс; і це була та 
частина пустині, яка кишіла 
дикими і хижими звірями.

38 І сталося, що багато по-
мерло в пустині від ран, і їх 
пожерли ті звірі і також хи-
жаки повітряні; і їхні кості 
було знайдено і зібрано до-
купи на землі.

РОЗДІЛ 3
Амлісійці позначили себе згідно 
з пророковим словом—Лама
нійців було проклято за їхній 
бунт—Люди накликають свої 
власні прокляття на самих 
себе—Нефійці перемагають 
ще одне ламанійське військо. 
Близько 87–86 рр. до р.х.
І сталося, що Нефійці, яких 
не було а вбито зброєю війни, 
після того як поховали тих, 
кого було вбито,—тож число 
вбитих не було зчислене че-
рез величину їхнього числа—
після того як вони закінчили 
поховання своїх мертвих, 
вони всі повернулися до своїх 
земель, і до своїх домів, і до 
своїх жінок, і до своїх дітей.

2 Тож багато жінок і дітей 

загинуло від меча, і також ба-
гато їхніх отар і їхніх стад; 
і також багато їхніх ланів 
зерна було знищено, бо їх 
було витоптано полчищами 
людей.

3 І ось багато Ламанійців і 
Амлісійців, яких було вбито 
на березі ріки Сидон, було 
скинуто у а води Сидону; і 
знайте, їхні кості в глибинах 
б моря, і їх багато.

4 І а Амлісійці відрізнялися 
від Нефійців, бо вони б позна-
чили себе червоним на своїх 
лобах у такий самий спосіб, 
що й Ламанійці; проте вони 
не стригли свої голови, як Ла-
манійці.

5 Тож голови Ламанійців 
були стрижені; і вони були 
а голими, за винятком підпере-
заних шкірою стегон, і також 
їхнього озброєння, яким вони 
були підперезані, і їхніх луків, 
і їхніх стріл, і їхнього каміння, 
і їхніх пращ, і так далі.

6 І шкіра Ламанійців була 
темною, згідно з відзнакою, 
яку було зроблено на їхніх 
батьках, яка лягла а проклят-
тям на них через їхню про-
вину і їхній бунт проти своїх 
братів, серед яких були Не-
фій, Яків, і Йосип, і Сам, які 
були справедливими і свя-
тими людьми.

7 А їхні брати намагалися 
знищити їх, тому вони були 
прокляті; і Господь Бог пос-
тавив а відзнаку на них, так,  

3 1 а Ал. 2:19; 4:2.
 3 а Ал. 2:15.
  б Ал. 44:22.
 4 а Ал. 2:11.

  б Ал. 3:13–19.
 5 а Ен. 1:20;  

Мос. 10:8;  
Ал. 42:18–21.

 6 а 2 Неф. 5:21; 26:33.  
пп Проклинати, 
Прокляття.

 7 а 1 Неф. 12:23.
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на Ламані й Лемуїлі, і також 
на синах Ізмаїла, і Ізмаїльтя-
нових жінках.

8 І це було зроблено, щоб 
їхнє сімʼя можна було відріз-
нити від сімені їхніх братів, 
щоб таким чином Господь 
Бог міг зберегти Свій на-
род, щоб вони могли не а змі-
шуватися і не вірувати в 
неправильні б традиції, які 
б привели до їхнього зни-
щення.

9 І сталося, що хто б не змі-
шував своє сімʼя з сіменем Ла-
манійців, накликав те саме 
прокляття на своє сімʼя.

10 Отже, хто б не дозволив 
собі бути відведеним Лама-
нійцями геть, називався тим 
самим іменем, і відзнака на-
кладалася на нього.

11 І сталося, що ті, хто не ві-
рили а традиціям Ламанійців, 
але вірили тим літописам, які 
було принесено з землі Єру-
салима, і також традиціям 
їхніх батьків, які були пра-
вильними, хто вірили запові-
дям Бога і дотримувалися їх, 
називалися Нефійцями, або 
людьми Нефія, з того часу і 
надалі—

12 І це саме вони вели літо-
писи, які є а істинними, про 
свій народ, і також про на-
род Ламанійців.

13 Тепер ми повернемося 
знову до Амлісійців, бо вони 
також мали а відзнаку, по-
ставлену на них; так, вони 

поставили відзнаку на собі, 
так, а саме відзнаку черво-
ним на своїх лобах.

14 Так слово Бога виповни-
лося, бо такими були слова, 
які Він сказав Нефієві: Ди-
вись, Ламанійців Я прокляв, і 
Я поставлю відзнаку на них, 
щоб вони і їхнє сімʼя відрізня-
лися від тебе і твого сімені, з 
цього часу надалі і назавжди, 
якщо вони не покаються у 
своїй злочестивості і не а звер-
нуться до Мене, щоб Я змило-
стивився над ними.

15 І знову: Я поставлю від-
знаку на тому, хто змішує 
своє сімʼя з своїми братами, 
щоб вони могли бути прокля-
тими також.

16 І знову: Я поставлю від-
знаку на тому, хто бореться 
проти тебе і твого сімені.

17 І знову Я кажу, той, хто 
відійде від тебе, не буде 
більше називатися твоїм сіме-
нем; і Я благословлю тебе, і 
того, хто назветься твоїм сі-
менем, відтепер і назавжди; 
і такими були обіцяння Гос-
пода Нефієві і його сімені.

18 Тож Амлісійці не знали, 
що вони виконують слова  
Бога, коли почали робити 
поз начки собі на своїх лобах; 
проте вони виступили з від-
критим а бунтом проти Бога; 
тому було необхідно, щоб 
прокляття впало на них.

19 Тож я б хотів, щоб ви по-
бачили, що вони накликали 

 8 а пп Шлюб, 
Одружуватися—
Міжконфесійний 
шлюб.

  б Мос. 10:11–18;  
Ал. 9:16.

 11 а Ал. 17:9–11.
 12 а Мос. 1:6; Етер 4:6–11.

 13 а Ал. 3:4.
 14 а 2 Неф. 30:4–6.
 18 а 4 Неф. 1:38.  

пп Бунт.
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на себе а прокляття; і саме так 
кожна людина, яка проклята, 
накликає на себе свій влас-
ний осуд.

20 Тож сталося, що не так 
багато днів пройшло після 
битви, яку вчинили на землі 
Зарагемлі Ламанійці й Ам-
лісійці, як друге військо Ла-
манійців напало на народ 
Нефія, в тому а самому місці, 
де перше військо зустрілося з 
Амлісійцями.

21 І сталося, що було по-
слано військо вигнати їх з їх-
ньої землі.

22 Тепер Алма сам, будучи 
а пораненим, не пішов на 
битву, на цей раз проти Ла-
манійців;

23 Але він послав численне 
військо проти них; і вони 
піднялися і повбивали бага-
тьох Ламанійців, і вигнали 
решту з них геть за межі їх-
ньої землі.

24 І тоді вони повернулися 
знову і почали встановлю-
вати мир на цій землі, і дея-
кий час їхні вороги більше не 
тривожили їх.

25 Тож усе це відбувалося, 
так, усі ці війни і суперечки 
почалися і закінчилися пʼя-
того року правління суддів.

26 І протягом одного року 
тисячі і десятки тисяч душ 
було відправлено у вічний 
світ, щоб вони могли пожи-
нати свої а винагороди згідно 

з своїми діяннями, чи то були 
вони добрими, чи то були 
вони поганими, пожинати 
вічне щастя або вічне неща-
стя, залежно від духа, якого 
вони бажали слухатися, чи то 
був добрий дух, чи поганий.

27 Бо кожна людина отри-
мує а плату від того, кого вона 
бажає б слухатися, і це згідно 
з словами духа пророцтва; 
тому нехай це буде згідно з 
істиною. І так закінчився пʼя-
тий рік правління суддів.

РОЗДІЛ 4
Алма христить тисячі навер
нених—Беззаконня проникає у 
Церкву, і і це заважає розвитку 
Церкви—Нефійгу призначають 
головним суддею—Алма як пер
восвященик віддається священ
нослужінню. Близько 86–83  рр. 
до р.х.
Ось сталося, шостого року 
правління суддів над наро-
дом Нефія не було ні супе-
речок, ані воєн на а землі 
Зарагемлі;

2 Але люди бідували, так, 
дуже бідували через а втрату 
своїх братів, а також через 
втрату своїх отар і стад, а та-
кож через втрату їхніх ланів 
зерна, які було витоптано під 
ногами і знищено Ламаній-
цями.

3 І такими великими були 
їхні бідування, що кожна 

 19 а 2 Неф. 5:21–25;  
Ал. 17:15.

 20 а Ал. 2:24.
 22 а Ал. 2:29–33.
 26 а пп Діла.

 27 а Мос. 2:31–33;  
Ал. 5:41–42.

  б Рим. 6:16;  
Гел. 14:29–31.  
пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

4 1 а Ом. 1:12–19.
 2 а Ал. 2:19; 3:1–2, 26.
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душа мала причину тужити; 
і вони вірили в те, що то були 
покарання Бога, послані на 
них через їхню злочестивість 
і їхні мерзоти; отже, вони 
були пробуджені, щоб памʼя-
тати свій обовʼязок.

4 І вони почали встановлю-
вати церкву більш повно; так, 
і багато було а хрищено у во-
дах Сидону і приєдналося до 
церкви Бога; так, їх було хри-
щено рукою Алми, який був 
висвячений в б первосвяще-
ники над людьми церкви, ру-
кою його батька Алми.

5 І сталося сьомого року 
правління суддів, що було 
близько трьох тисяч пʼя-
тисот душ, які обʼєдналися 
в а церкву Бога й були хри-
щені. І так закінчився сьомий 
рік правління суддів над на-
родом Нефія; і був тривалий 
мир увесь цей час.

6 І сталося восьмого року 
правління суддів, що люди 
церкви ставали гордовитими 
через свої величезні а багат-
ства, і свої б тонкі шовки, і 
своє тонкоткане полотно, і 
через велику кількість своїх 
отар і стад, і свого золота та 
свого срібла, і всіляких кош-
товностей, які вони отримали 
завдяки своїй працьовито-
сті; і від усього цього вони за-
носилися гордовито у своїх 
очах, бо почали носити дуже 
коштовний одяг.

7 Ось це було причиною ба-
гатьох бідувань Алми, так, і 
багатьох людей, яких Алма 
а висвятив на вчителів, і свя-
щеників, і старійшин у цер-
кві; так, багато глибоко 
горювали через злочести-
вість, що, як вони бачили, зʼя-
вилася серед їхнього народу.

8 Бо вони побачили і зро-
зуміли з великим сумом, що 
люди церкви почали заноси-
тися а гордовито у своїх очах, 
і прикипати серцями до ба-
гатств і до суєтних речей 
цього світу, що вони стали 
зневажливими один до од-
ного, і почали утискувати 
тих, хто не б вірив, згідно з їх-
німи волею і бажанням.

9 І таким чином, цього вось-
мого року правління суддів 
почалися великі а суперечки 
серед народу церкви; так, 
були б заздрощі, і розбрат, і 
злоба, і утиски, і гордови-
тість, яка навіть перевищу-
вала гордовитість тих, хто не 
належав до церкви Бога.

10 І так закінчився восьмий 
рік правління суддів; і злоче-
стивість церкви була великим 
каменем спотикання для тих, 
хто не належав до церкви; і 
тому церква почала зазна-
вати невдачі у своєму розвит-
кові.

11 І сталося на початку де-
вʼятого року, Алма побачив 
злочестивість церкви, і він 

 4 а Мос. 18:10–17.
  б Мос. 29:42.
 5 а Мос. 25:18–23;  

3 Неф. 26:21.
 6 а пп Багатство.

  б Ал. 1:29.
 7 а пп Повноваження.
 8 а пп Гординя;  

Марний, Марнота.
  б Ал. 1:21.

 9 а пп Суперечка.
  б пп Заздрити, 

Заздрість.
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побачив також, що а приклад 
церкви почав вести тих, хто 
був невіруючим, від одного 
прояву беззаконня до іншого, 
таким чином викликаючи ви-
нищення народу.

12 Так, він бачив велику не-
рівність серед людей, дехто 
заносився своєю гордовиті-
стю, зневажаючи інших, по-
вертаючись спинами своїми 
до а нужденних, і нагих, і 
тих, хто б голодний, і тих, хто 
спраглий, і тих, хто хворий і 
стражденний.

13 Тож це було серйозною 
причиною для плачу серед 
людей, в той час, як інші при-
нижували себе, допомагаючи 
тим, хто мав потребу в їхній 
допомозі, такій, як а передати 
частину свого майна бідним 
і нужденним, нагодувати го-
лодних, а також зносячи 
всілякі б бідування в заради 
Христа, Який прийде згідно з 
духом пророцтва;

14 Чекаючи з нетерпінням 
того дня, таким чином а збері-
гаючи прощення своїх гріхів; 
сповнюючись великою б раді-
стю через воскресіння мер-
твих, згідно з волею, і владою, 
і визволенням Ісуса Христа з 
пут смерті.

15 І ось сталося, що Алма, 
побачивши бідування по-
кірних послідовників Бога, 

і утиски, які навалилися на 
них з боку решти його на-
роду, і споглядаючи всю їхню 
а нерівність, дуже засмутився; 
проте Дух Господа не поли-
шив його.

16 І він вибрав мудрого чо-
ловіка, який був серед ста-
рійшин церкви, і дав йому 
владу через а голосування лю-
дей, щоб він мав владу запро-
ваджувати б закони згідно з 
законами, що було дано, і вті-
лювати їх у життя відповідно 
до злочестивості і злочинів 
людей.

17 Тож імʼя цього чоловіка 
було Нефійга, і він був при-
значений а головним суддею; 
і він посів місце суду, щоб су-
дити людей і керувати ними.

18 Тож Алма не передав 
йому посаду первосвяще-
ника у церкві, але він зали-
шив посаду первосвященика 
за собою; але місце суду він 
передав Нефійгові.

19 І це він зробив для того, 
щоб він а сам міг піти поміж 
своїми людьми, або поміж 
людьми Нефія, щоб він міг 
проповідувати їм б слово Бога, 
щоб в збудити їх г памʼятати 
свій обовʼязок, і щоб він міг 
збити з допомогою слова Бога 
всю гордовитість, і хитрість, 
і всі суперечки, які були між 
його людьми, не вбачаючи 

 11 а 2 Сам. 12:14;  
Ал. 39:11.

 12 а Ісая 3:14;  
Кн. Як. 2:17.

  б Мос. 4:26.
 13 а пп Милостиня, 

Роздача милостині.
  б пп Лихо.

  в 2 Кор. 12:10.
 14 а Мос. 4:12;  

Ал. 5:26–35.  
пп Виправдання, 
Виправдовувати.

  б пп Радість.
 15 а УЗ 38:27; 49:20.
 16 а Ал. 2:3–7.

  б Ал. 1:1, 14, 18.
 17 а Ал. 50:37.
 19 а Ал. 7:1.
  б Ал. 31:5;  

УЗ 11:21–22.
  в Ен. 1:23.
  г Мос. 1:17;  

Гел. 12:3.
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ніякого іншого способу, яким 
би він міг виправити їх, ок-
рім такого, щоб подолати їх 
щирим д свідченням проти 
них.

20 І так, на початку девʼя-
того року правління суддів 
над народом Нефія, Алма пе-
редав місце суду а Нефійгові і 
обмежився тільки б первосвя-
щенством святого чина Бога, 
свідченням про Слово, згідно 
з духом одкровення і про-
роцтва.

Слова, що їх Алма, первосвя-
щеник за святим чином Бога, 
передав людям у їхніх містах 
і селах по всій землі.
Починаючи з розділу 5.

РОЗДІЛ 5
Щоб здобути спасіння, люди по
винні покаятися і виконувати 
заповіді, народитися знову, очи
стити свій одяг кровʼю Хри
ста, бути смиренними, і зняти 
з себе гордовитість і заздрощі, і 
творити діяння праведності—
Добрий Пастир скликає Свій на
род—Ті, які чинять злі діяння, 
є дітьми диявола—Алма за
свідчує істинність його вчення 
і заповідає людям покаятися—
Імена праведних будуть записані 
в книгу життя. Близько 83  р. 
до р.х.

Тож сталося, що Алма почав 
а передавати слово б Бога лю-
дям, спочатку на землі Зара-
гемлі, а звідти—по всій землі.

2 І ось ці слова, з якими він 
звертався до людей у церкві, 
яка була встановлена у місті 
Зарагемля, згідно з його влас-
ним записом, кажучи:

3 Я, Алма, будучи а висвяче-
ним моїм батьком, Алмою, 
у б первосвященики над цер-
квою Бога, а він мав владу і 
в повноваження від Бога ро-
бити це, ось, я кажу вам, що 
він почав установлювати 
церкву на г землі, яка була 
в границях Нефієвої; так, 
землі, яка називалася землею 
Мормона; так, і він христив 
своїх братів у водах Мор-
мона.

4 І слухайте, я кажу вам, їх 
було а визволено від рук лю-
дей царя Ноя милістю і си-
лою Бога.

5 І знайте, після того їх було 
приведено у а залежність ру-
ками Ламанійців у пустині; 
так, я кажу вам, вони були в 
неволі, і знову Господь виз-
волив їх з б залежності силою 
Свого слова; і нас було при-
ведено на цю землю, і тут ми 
почали встановлювати цер-
кву Бога по всій землі також.

6 І ось слухайте, я кажу 
вам, мої браття, ви, хто на-
лежить до цієї церкви, чи на-
лежно ви зберігаєте памʼять  

 19 д пп Свідок, 
Свідчення.

 20 а Ал. 8:12.
  б Мос. 29:42;  

Ал. 5:3, 44, 49.
5 1 а Ал. 4:19.

  б Ал. 5:61.
 3 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
  б Ал. 4:4, 18, 20.
  в Мос. 18:13;  

3 Неф. 11:25.

  г Мос. 18:4;  
3 Неф. 5:12.

 4 а Мос. 23:1–3.
 5 а Мос. 23:37–39;  

24:8–15.
  б Мос. 24:17.
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про неволю ваших батьків? 
Так, і чи належно ви збері-
гаєте памʼять про Його ми-
лість і довготерпіння до них? 
І більш того, чи ви належно 
зберігаєте памʼять про те, що  
Він визволив їхні душі з 
пек ла?

7 Знайте, Він змінив їхні 
серця; так, Він пробудив їх 
від глибокого сну, і вони про-
будилися до Бога. Знайте, 
вони були посеред темряви; 
проте їхні душі були освіт-
лені світлом вічного слова; 
так, їх було оточено навколо 
а путами смерті, і б ланцюгами 
пекла, і вічне знищення че-
кало на них.

8 А тепер я запитую вас, мої 
браття, чи було їх знищено? 
Слухайте, я кажу вам: Ні, не 
було.

9 І ще я питаю, чи було пута 
смерті розірвано, і ланцюги 
пекла, що оточували їх, по-
слаблено? Я кажу вам: Так, їх 
було послаблено, і їхні душі 
зростали, і вони оспівували 
викупительну любов. І я кажу 
вам, що вони спасенні.

10 І ось я питаю вас, згідно 
з якими умовами вони а спа-
сенні? Так, які підстави вони 
мають, щоб сподіватися 
на спасіння? Яка причина 
того, що їх визволено від пут 

смерті, так, і також від лан-
цюгів пекла?

11 Слухайте, я можу сказати 
вам—хіба мій батько Алма 
не повірив словам, промов-
леним вустами а Авінадія? І 
хіба не був той святим про-
роком? Хіба не говорив він 
слова Бога, і мій батько Алма 
хіба не повірив їм?

12 І завдяки його вірі мо-
гутня а зміна сталася в його 
серці. Знайте, я кажу вам, що 
все це є істинним.

13 І слухайте, він а пропові-
дував Слово вашим батькам, і 
могутня зміна сталася також 
і в їхніх серцях, і вони упоко-
рилися і поклали б довіру на 
істинного й в живого Бога. І 
знайте, вони були вірними до 
г кінця; тому вони були спа-
сенні.

14 А тепер слухайте, я пи-
таю вас, мої браття по церкві, 
хіба ви не а народжені ду-
ховно від Бога? Хіба ви не от-
римали образ Його у виразі 
вашого обличчя? Хіба ви не 
відчули могутню б зміну у ва-
ших серцях?

15 Чи виявляєте ви віру у 
викуплення Того, Хто а ство-
рив вас? Чи ви чекаєте з ві-
рою в очах, і чи бачите, як 
це смертне тіло підніметься у  
безсмерті, а це тління б підні-

 7 а Мос. 15:8.
  б Ал. 12:11;  

УЗ 138:23.
 10 а пп План викуплення;  

Спасіння.
 11 а Мос. 17:1–4.
 12 а пп Навернення, 

Навернений.
 13 а Мос. 18:7.

  б пп Довіра.
  в Морм. 9:28;  

УЗ 20:19.
  г пп Терпіти.
 14 а Мос. 27:24–27;  

Ал. 22:15.  
пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  б Рим. 8:11–17;  
Мос. 5:2;  
Мойс. 6:65.  
пп Навернення, 
Навернений.

 15 а пп Створити, 
Сотворіння.

  б пп Воскресіння.
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меться у нетлінні, щоб встати 
перед Богом для того, щоб 
бути в судженими відповідно 
до діянь, які творилися у 
смертному тілі?

16 Я кажу вам, чи можете ви 
уявити собі, що ви чуєте го-
лос Господа, Який скаже вам 
того дня: Прийдіть до Мене 
ви, а благословенні, бо знайте, 
ваші діяння були діяннями 
праведності на лиці землі?

17 Або чи можете ви уявити 
собі, що ви можете обманути 
Господа того дня, і а сказати: 
Господи, наші діяння були 
праведними діяннями на лиці 
землі,—і що Він спасе вас?

18 Або, інакше, чи можете 
ви уявити собі, як вас приве-
дено до суду Божого, а ваші 
душі сповнені провини і ка-
яття, маючи спомини про всю 
вашу провину, авжеж, повний 
а спомин про всю вашу злоче-
стивість, так, спомин про те, 
що ви відверто відмовилися 
коритися заповідям Бога?

19 Я кажу вам, чи зможете 
ви підвести очі на Бога того 
дня з щирим серцем і чис-
тими руками? Я кажу вам, 
чи можете ви підвести очі,  
маючи а образ Бога, вигравію-
ваний на ваших обличчях?

20 Я кажу вам, чи можете 
ви думати про те, що будете 
спасенні, якщо ви погодилися 
стати а підвладними дияво-
лові?

21 Я кажу вам, ви дізна-
єтеся того дня, що не змо-
жете бути а спасенними; бо 
не може жодна людина бути 
спасенною, якщо її б одяг не 
відмитий добіла; так, її одяг 
повинен бути в очищений, 
доки він не стане чистим від 
усієї заплямованості через 
кров Того, про Кого говорили 
наші батьки, Хто прийде, 
щоб викупити Свій народ від 
їхніх гріхів.

22 І ось я питаю вас, мої 
браття, як саме будь-хто з вас 
почуватиметься, якщо стоя-
тиме перед судом Бога, ма-
ючи одяг, заплямований 
а кровʼю і всілякою б брудно-
тою? Тож про що це буде 
свідчити проти вас?

23 Тож хіба це не буде а свід-
чити, що ви вбивці, авжеж, і 
також, що ви винні у всілякій 
злочестивості?

24 Послухайте, браття мої, 
чи ви припускаєте, що така 
особа матиме місце, щоб си-
діти в царстві Бога з а Авра-
амом, з Ісаком і з Яковом, і 
також з усіма святими проро-
ками, чий одяг чистий і не-
заплямований, очищений і 
білий?

25 Я кажу вам: Ні; якщо 
тільки ви не зробите нашого 
Творця обманщиком від по-
чатку або припустите, що він 
обманщик від початку, ви не 
можете припустити, що такі 

 15 в пп Суд, останній.
 16 а Мт. 25:31–46.
 17 а 3 Неф. 14:21–23.
 18 а Єз. 20:43;  

2 Неф. 9:14;  
Мос. 3:25;  

Ал. 11:43.
 19 а 1 Іван. 3:1–3.
 20 а Мос. 2:32.
 21 а пп Спасіння.
  б 1 Неф. 12:10;  

Ал. 13:11–13;  

3 Неф. 27:19–20.
  в пп Чистий, Чистота.
 22 а Ісая 59:3.
  б пп Бруд, Бруднота.
 23 а Ісая 59:12.
 24 а Лк. 13:28.
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можуть мати місце в царстві 
небесному; але їх буде знех-
тувано, бо вони є а дітьми 
царства диявола.

26 І ось тоді я кажу вам, 
браття мої, чи пережили ви 
а переміну в серці, і чи від-
чули ви, нібито співаєте 
б пісню викупительної любові, 
я хочу спитати, чи в можете 
ви відчувати це тепер?

27 Чи пройшли ви, утриму-
ючи себе а невинними перед 
Богом? Чи могли б ви, якби 
вас було покликано вмерти 
в цей час, сказати собі, що 
ви були достатньо б смирен-
ними? Що ваш одяг було очи-
щено і вибілено через кров 
Христа, Який прийде, щоб 
в викупити Свій народ від їх-
ніх гріхів?

28 Тож чи повністю ви поз-
бавилися а гордовитості? Я 
кажу вам, якщо ні, то ви не 
готові зустрітися з Богом. 
Тож ви повинні підготуватися 
швидко; бо царство небесне 
вже незабаром буде поруч, 
і такий не матиме вічного 
життя.

29 Слухайте, я кажу, чи 
є серед вас той, хто не поз-
бавлений а заздрості? Я кажу 
вам, що той не готовий; і я 
хотів би, щоб він підготувався 

швидко, бо ця година зовсім 
поруч, і він не знає, коли той 
час прийде; бо такого не буде 
визнано невинним.

30 І знову я кажу вам, чи є 
серед вас той, хто піднімає на 
а сміх свого брата або хто оси-
пає його утисками?

31 Горе тому, бо він не гото-
вий, а час, коли він має пока-
ятися, вже поруч, інакше він 
не може бути спасенним!

32 Так, дійсно, горе всім 
вам, а творці беззаконня; по-
кайтеся, покайтеся, бо Гос-
подь Бог сказав це!

33 Тож Він посилає запро-
шення а всім людям, бо б руки 
милості простерті до них, і 
Він каже: Покайтеся, і Я при-
йму вас.

34  Дійсно, Він каже: 
а Прийдіть до Мене, і ви скуш-
туєте від б плоду дерева життя; 
так, ви будете їсти і пити в хліб 
і воду життя г вільно;

35 Так, прийдіть до Мене і 
принесіть діяння праведно-
сті, і ви не будете відрубані і 
вкинуті у вогонь—

36 Бо ось, той час вже по-
руч, коли той, хто не а прино-
сить хороший плід, або хто 
не чинить діянь праведності, 
той має підставу тужити і го-
рювати.

 25 а 2 Неф. 9:9.
 26 а пп Навернення, 

Навернений.
  б Ал. 26:13.
  в Мос. 4:12;  

УЗ 20:31–34.
 27 а пп Виправдання, 

Виправдовувати.
  б пп Упокоритися, 

Покірність.
  в пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 28 а пп Гординя.
 29 а пп Заздрити, 

Заздрість.
 30 а пп Лихослівʼя.
 32 а Пс. 5:5.
 33 а Ал. 19:36;  

3 Неф. 18:25.
  б Кн. Як. 6:5;  

3 Неф. 9:14.

 34 а 2 Неф. 26:24–28;  
3 Неф. 9:13–14.

  б 1 Неф. 8:11; 15:36.
  в пп Хліб життя.
  г 2 Неф. 9:50–51;  

Ал. 42:27.
 36 а Мт. 3:10; 7:15–20;  

3 Неф. 14:19;  
УЗ 97:7.
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37 О ви, творці беззаконня; 
ви, хто чваниться а суєтними 
речами світу, ви, які удавали, 
що знаєте путі праведності, 
однак б заблукали, як в вівці, не 
маючи пастиря, незважаючи 
на те, що пастир г кликав вас 
і все ще кличе вас, але ви не 
д прислухаєтеся до Його го-
лосу!

38 Тож я кажу вам, що доб-
рий а пастир кличе вас; так, і 
Своїм власним іменем Він вас 
кличе, яке є іменем Христа; 
і якщо ви не б прислухаєтеся 
до голосу в доброго пастиря, 
до г імені, яким вас кличуть, 
знайте, ви не вівці доброго 
пастиря.

39 І от якщо ви не вівці доб-
рого пастиря, з якої а отари 
ви? Слухайте, я кажу вам, 
що б диявол ваш пастир, і ви 
з його отари; і от, хто може 
заперечувати це? Слухайте, 
я кажу вам, хто заперечува-
тиме це, той в брехун і г поро-
дження диявола.

40 Бо я кажу вам, усе, що 
є а добро, походить від Бога, 
а все, що є зло, походить від 
диявола.

41 Тому, якщо людина при-
носить а добрі діяння, вона 
прислухається до голосу доб-
рого пастиря, і вона слідує  

за ним; але той, хто прино-
сить злі діяння, той стає б по-
родженням диявола, бо він 
прислухається до його голосу 
і слідує за ним.

42 І той, хто робить це, по-
винен отримати свою а плату 
від нього; тому як свою 
б плату він отримує в смерть, 
у тому, що стосується пра-
ведності, будучи мертвим до 
всіх добрих діянь.

43 І ось, мої браття, я б хо-
тів, щоб ви почули мене, бо 
я говорю силою своєї душі; 
бо знайте, я говорив до вас 
прямо, щоб ви не змогли по-
милитися, тобто говорив 
згідно з заповідями Бога.

44 Бо мене покликано гово-
рити у такий спосіб, відпо-
відно до а священного чина 
Бога, який є в Христі Ісусі; 
так, мені заповідано стояти і 
свідчити цьому народові те, 
що говорилося нашими бать-
ками стосовно того, що має 
статися.

45 І це ще не все. Чи не зда-
ється вам, що я а знаю про це 
сам? Знайте, я свідчу вам, що 
я знаю, що те, про що я гово-
рив, істина. І звідки, на вашу 
думку, я знаю про точність 
цього?

46 Слухайте, я кажу вам, це  
 37 а пп Марний, 

Марнота.
  б 2 Неф. 12:5; 28:14;  

Мос. 14:6.
  в Мт. 9:36.
  г Пр. 1:24–27;  

Ісая 65:12.
  д Єр. 26:4–5; Ал. 10:6.
 38 а пп Добрий Пастир.
  б Лев. 26:14–20;  

УЗ 101:7.

  в 3 Неф. 15:24; 18:31.
  г Мос. 5:8; Ал. 34:38.
 39 а Мт. 6:24; Лк. 16:13.
  б Мос. 5:10.  

пп Диявол.
  в 1 Іван. 2:22.
  г 2 Неф. 9:9.
 40 а Ом. 1:25;  

Етер 4:12;  
Морон. 7:12, 15–17.

 41 а 3 Неф. 14:16–20.  

пп Діла.
  б Мос. 16:3–5;  

Ал. 11:23.
 42 а Ал. 3:26–27;  

УЗ 29:45.
  б Рим. 6:23.
  в Гел. 14:16–18.  

пп Смерть, духовна.
 44 а Ал. 13:6.
 45 а пп Свідок, 

Свідчення.
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стало а відомим мені че-
рез Святого Духа Божого. 
Знайте, я б постився і молився 
багато днів, щоб знати це са-
мому. І ось, я знаю сам, що це 
істина; бо Господь Бог зробив 
так, що це явилося мені че-
рез Його Святого Духа; і це й 
є дух в одкровення, що в мені.

47 І більш того, я кажу вам, 
що так було відкрито мені, 
що слова, які було сказано на-
шими батьками, істинні, та-
ким чином це є, згідно з духом 
пророцтва, що в мені, що є 
теж через прояв Духа Божого.

48 Я кажу вам, що знаю сам, 
що все, що я вам скажу про 
те, що має статися, істинне; 
і я кажу вам, що я знаю, що 
Ісус Христос прийде, так, 
Син, Єдинонароджений від 
Батька, сповнений благодаті, 
і милості, й істини. І знайте, 
це саме Він прийде забрати 
гріхи світу, так, гріхи кожної 
людини, хто твердо вірить в 
Його імʼя.

49 І ось я кажу вам, що то і є 
а чин, за яким я покликаний, 
так, проповідувати моїм улю-
бленим братам, так, і кож-
ному, хто живе на цій землі; 
так, проповідувати всім, і ста-
рим, і молодим, і підневіль-
ним, і вільним; так, я кажу 
вам, похилого віку, і також 

середнього віку, і підростаю-
чому поколінню; так, волати 
до них, що вони мають покая-
тися і б народитися знову.

50 Так, саме так каже Дух: 
покайтеся, всі ви, кінці землі, 
бо царство небесне вже не-
забаром буде поруч; так, 
Син Бога приходить у Своїй 
а славі, у Своїй могутності, 
величності, силі і владі. Так, 
мої улюблені браття, я кажу 
вам, що Дух каже: Побачте 
славу б Царя всієї землі; і Цар 
небес теж дуже скоро засяє 
серед усіх дітей людських.

51 І ще Дух каже мені, так, 
волає до мене могутнім го-
лосом, кажучи: Іди і скажи 
цьому народові: Покайтеся, 
бо якщо ви не покаєтеся, ви 
ніяк не зможете успадкувати 
царство а небесне.

52 І знову я кажу вам, Дух 
каже: Дивіться, а сокиру за-
несено над корінням дерева; 
тому кожне дерево, яке не 
приносить хороших плодів, 
буде б зрубано і кинуто у во-
гонь, так, у вогонь, який не 
можна загасити, а саме невга-
симий вогонь. Слухайте і за-
памʼятайте, Святий Ізраїля 
сказав це.

53 І ось, мої улюблені браття, 
я кажу вам, чи можете ви 
протистояти цим висловлю-

 46 а 1 Кор. 2:9–16.
  б пп Піст, Пощення.
  в пп Одкровення.
 49 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання;  
Священство.

  б пп Народитися 
знову, Народитися 

від Бога.
 50 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа;  
Слава.

  б Пс. 24; Мт. 2:2;  
Лк. 23:2;  
2 Неф. 10:14;  
УЗ 38:21–22;  
128:22–23;  

Мойс. 7:53.  
пп Ісус Христос;  
Царство Боже, або 
Царство Небесне.

 51 а пп Небеса.
 52 а Лк. 3:9;  

УЗ 97:7.
  б Кн. Як. 5:46; 6:7;  

3 Неф. 27:11–12.
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ванням; так, чи можете ви 
відкласти це і а розтоптати 
Святого Ізраїля під ногами; 
так, чи можете ви чванитися 
в б гордовитості ваших сер-
дець; так, чи будете ви все 
ще вперто продовжувати но-
сити в коштовний одяг і праг-
нути до суєтних речей світу, 
до своїх г багатств?

54 Так, чи будете ви вперто 
продовжувати вважати, що 
ви кращі один одного; так, 
чи будете ви вперто про-
довжувати утискувати своїх 
братів, які стали смирен-
ними і йдуть за святим чи-
ном Бога, за яким їх було 
приведено до цієї церкви, бу-
дучи а освяченими Святим 
Духом, і вони чинять діла, 
гідні покаяння,—

55 Так, і чи ви будете вперто 
продовжувати повертатися 
спинами вашими до а бідних і 
до нужденних, і утримувати 
своє майно від них?

56 І нарешті, всі ви, хто буде 
вперто продовжувати свою 
злочестивість, я кажу вам, 
що це ті, кого буде зрубано і 
кинуто у вогонь, якщо вони 
швидко не покаються.

57 І ось я кажу вам, усі ви, 
хто має бажання слідувати за 
голосом а доброго пастиря, ві-
дійдіть геть від злочестивих, 
і б відділіться, і не торкай-
теся їхніх нечистих речей; 
і знайте, їхні імена буде 

в викреслено, щоб імена зло-
честивих не було перечис-
лено серед імен праведних, 
щоб могло бути виконаним 
слово Бога, яке каже: Імена 
злочестивих не буде змішано 
з іменами Мого народу;

58 Бо імена праведних буде 
записано в а книзі життя, і їм 
Я подарую спадщину право-
руч Мене. І ось, браття мої, 
що ви можете сказати проти 
цього? Я кажу вам, якщо ви 
й скажете проти цього, це не 
має значення, бо слово Бога 
повинно бути виконано.

59 Бо чи є пастир серед вас, 
який, маючи багато овець, 
не доглядатиме їх, щоб вовки 
не увійшли і не зжерли його 
отару? І дивіться, якщо вовк 
увійде до отари, хіба він не 
вижене його геть? Так, зреш-
тою, якщо він зможе, то зни-
щить його.

60 І ось я кажу вам, що доб-
рий пастир кличе вас; і якщо 
ви прислухаєтеся до Його 
голосу, Він приведе вас до 
Своєї кошари, і ви—Його 
вівці; і Він заповідає вам, щоб 
ви не дозволяли жодному не-
нажерливому вовкові вхо-
дити до вас, щоб вас не було 
знищено.

61 І ось я, Алма, заповідаю 
вам мовою а Того, Хто запові-
дав мені, щоб ви старанно ви-
конували слова, які я сказав 
вам.

 53 а 1 Неф. 19:7.
  б пп Гординя.
  в 2 Неф. 28:11–14;  

Морм. 8:36–39.
  г Пс. 62:11;  

УЗ 56:16–18.

 54 а пп Освячення.
 55 а Пс. 109:15–16;  

Кн. Як. 2:17;  
Гел. 6:39–40.

 57 а пп Добрий Пастир.
  б Ездра 6:21; 9:1;  

Неем. 9:2; 2 Сол. 3:6;  
УЗ 133:5, 14.

  в Повтор. 29:20;  
Морон. 6:7; УЗ 20:8.

 58 а пп Книга життя.
 61 а Ал. 5:44.
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62 Я кажу як заповідь вам, 
хто належить до церкви; а 
тим, хто не належить до цер-
кви, я кажу як запрошення, 
кажучи: Прийдіть і хри-
стіться на покаяння, щоб ви 
також могли скуштувати 
плоду а дерева життя.

РОЗДІЛ 6
Церкву в Зарагемлі очищено, і 
в ній встановлено порядок—
Алма йде до Гедеона проповіду
вати. Близько 83 р. до р.х.
І ось сталося, що після того 
як Алма закінчив промову до 
людей церкви, яку було вста-
новлено у місті Зарагемля, 
він а висвятив священиків і 
б старійшин покладенням 
своїх в рук згідно з чином 
Бога, щоб вони головували 
над церквою й г пильнували 
її.

2 І сталося, що всіх, хто не 
належав до церкви, але по-
каявся у своїх гріхах, було 
а хрищено на покаяння, і 
прий нято в церкву.

3 І ще сталося, що всі, хто 
належав до церкви, але не 
а покаявся у своїй злочестиво-
сті і не став смиренним перед 
Богом—я маю на увазі тих, 
хто підносився в б гордовито-
сті своїх сердець,—тих було 
відкинуто, і їхні імена було 
в викреслено, щоб їхні імена 

не було причислено до імен 
праведних.

4 І таким чином вони по-
чали встановлювати порядок 
у церкві в місті Зарагемля.

5 Тепер я хотів би, щоб ви 
зрозуміли, що слово Бога 
було вільним для всіх, щоб ні-
кого не було позбавлено при-
вілею збиратися разом для 
того, щоб почути слово Бога.

6 Проте дітям Бога було 
заповідано, що їм слід 
збиратися разом часто й обʼ-
єднуватися в а пості й щирій 
молитві за благополуччя душ 
тих, хто не знав Бога.

7 І ось сталося, що коли 
Алма зробив ці настанови, 
він пішов від них, так, з цер-
кви, яка була в місті Зара-
гемля, і пішов на схід від ріки 
Сидон, у а долину Гедеон,  
туди, де було збудовано 
міс то, яке називалося містом 
Гедеон, яке було в долині, що 
називалася Гедеон, будучи 
названою на честь людини, 
яку було б вбито мечем рукою 
Негора.

8 І Алма пішов і почав про-
голошувати слово Бога до 
церкви, яку було встанов-
лено в долині Гедеон, згідно 
з одкровенням істини слова, 
яке було сказано їхніми бать-
ками, і згідно з духом про-
роцтва, яке було в ньому, 
згідно з а свідченням про Ісуса 

 62 а 1 Неф. 8:10; 11:21–23.
6 1 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
  б пп Старійшина 

(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  в пп Рукопокладання.

  г УЗ 52:39.
 2 а пп Хрищення, 

Христити.
 3 а Мос. 26:6.
  б пп Гординя.
  в Вих. 32:33;  

Мос. 26:36;  

Ал. 1:24; 5:57–58.  
пп Відлучення 
від Церкви.

 6 а пп Піст, Пощення.
 7 а Ал. 2:20.
  б Ал. 1:9.
 8 а Об. 19:10.
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Христа, Сина Бога, Який має 
прийти, щоб викупити Свій 
народ від їхніх гріхів, і свя-
тим чином, за яким його 
було покликано. І так це на-
писано. Амінь.

Слова Алми, які він передав 
людям Гедеона, згідно з його 
власним записом.
Вміщено в розділі 7.

РОЗДІЛ 7
Христос народиться від Ма
рії—Він звільнить від пут 
смерті й візьме на Себе гріхи 
Свого народу—Ті, які пока
ються, христяться й будуть 
виконувати заповіді, мати
муть вічне життя—Бруднота 
не може успадкувати царство 
Бога—Необхідні смиренність, 
віра, надія і милосердя. Близько 
83 р. до р.х.
Слухайте, мої улюблені 
браття, оскільки мені було 
дозволено прийти до вас, 
тому я намагаюся а зверну-
тися до вас своїми словами;  
так, своїми власними вус-
тами, оскільки це вперше, що 
я звертаюся до вас словами 
з моїх вуст, тому що я був 
повністю зайнятий б судом, і 
маючи багато справ, не мав 
змоги прийти до вас.

2 І навіть тепер я б не зміг 
прийти в цей час, якби місце 
суду не було а віддано іншому, 
щоб він правив замість мене; і 

Господь у великій милості доз-
волив, щоб я прийшов до вас.

3 І знайте, я прийшов, ма-
ючи великі надії і сильне ба-
жання, щоб я міг довідатися, 
що ви упокорилися перед Бо-
гом, і що ви продовжували 
просити Його благодаті, щоб 
я міг довідатися, що ви були 
безвинні перед Ним, щоб я 
міг довідатися, що ви не були 
в тому жахливому скрутному 
становищі, в якому були наші 
брати в Зарагемлі.

4 Але нехай буде благо-
словенним імʼя Бога, що Він 
дав мені знати, так, дав мені 
надзвичайно велику радість 
знання того, що вони зміц-
нилися знову на шляху Його 
праведності.

5 І я сподіваюся, згідно з Ду-
хом Бога, Який в мені, що я 
також буду мати радість за 
вас; проте я не хочу, щоб моя 
радість за вас прийшла че-
рез таке велике страждання 
і жаль, які я мав до братів у 
Зарагемлі, бо знайте, моя ра-
дість за них приходить після 
подолання багатьох страж-
дань і жалю.

6 Але знайте, я сподіва-
юся, що ви не перебуваєте у 
стані такої великої зневіри, 
як ваші брати; я сподіваюся, 
що ви не заноситеся в гордо-
витості ваших сердець; так, 
я сподіваюся, що ви не при-
кипіли серцями до багатств 
і марних речей цього світу; 
так, я сподіваюся, що ви не 
поклоняєтеся а ідолам, але що 

7 1 а Ал. 4:19.
  б Мос. 29:42.

 2 а Ал. 4:16–18.
 6 а 2 Неф. 9:37;  

Гел. 6:31.
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ви поклоняєтеся істинному і 
б живому Богові, і що ви че-
каєте з вічною вірою про-
щення ваших гріхів, яке має  
прийти.

7 Бо слухайте, я кажу вам, 
багато чого станеться; і 
знайте, є одна річ, яка є 
більш важливою, ніж усі 
інші,—бо знайте, не дуже да-
леко той а час, коли Викупи-
тель буде жити і прийде до 
Свого народу.

8 Слухайте, я не кажу, що 
Він прийде до нас тоді, коли 
Він житиме в Своїй смертній 
скинії; бо знайте, Дух не ска-
зав мені, що це буде так. Тож 
цього я не знаю; але я знаю, 
що Господь Бог має силу зро-
бити все, що є відповідно до 
Його слова.

9 Але дивіться, Дух ска-
зав мені ось що, кажучи: Во-
лай до цього народу, кажучи: 
а Покайтеся ви, і підготуйте 
путь Господеві, і йдіть Його 
стежками, які є рівними; бо 
знайте, царство небесне по-
руч, і Син Бога б приходить 
на лице землі.

10 І знайте, Він буде а на-
роджений від б Марії, в Єру-
салимі, що є в землею наших 
прабатьків, на неї, г діву, до-
рогоцінну і обрану посудину, 
злине сила Святого Духа, і 

вона д зачне силою Святого 
Духа, і народить сина, так, а 
саме сина Бога.

11 І Він піде, зносячи муки, 
і а страждання, і спокуси вся-
кого роду; і це для того, щоб 
слово могло виповнитися, яке 
каже, що Він візьме на Себе 
муки і хвороби Свого народу.

12 І Він прийме а смерть, 
щоб скинути пута смерті, які 
звʼязують Його народ; і Він 
візьме на Себе їхні недуги, 
щоб Його нутро сповнилося 
милості, будучи у плоті, щоб 
Він міг знати, будучи у плоті, 
як б допомогти Своєму наро-
дові в його недугах.

13 Тож Дух а знає все; проте 
Син Бога страждатиме в 
плоті, щоб Він міг б узяти на 
Себе гріхи Свого народу, щоб 
Він міг викреслити їхні про-
вини згідно з силою Його виз-
волення; і ось знайте, це є 
свідчення, яке в мені.

14 Тож я кажу вам, що ви 
повинні покаятися, і а наро-
дитися знову; бо Дух каже, 
що якщо ви не народитеся 
знову, ви не зможете успад-
кувати царство небесне; тому 
приходьте і христіться на по-
каяння, щоб ви могли оми-
тися від ваших гріхів, щоб 
ви могли мати віру в Агнця 
Божого, Який забирає гріхи 

 6 б Дан. 6:27.
 7 а Ал. 9:26.
 9 а Мт. 3:2–4;  

Ал. 9:25.
  б Мос. 3:5; 7:27; 15:1–2.
 10 а Ісая 7:14;  

Лк. 1:27.
  б Мос. 3:8.  

пп Марія, матір 
Ісусова.

  в 1 Хр. 9:3; 2 Хр. 15:9;  
1 Неф. 1:4;  
3 Неф. 20:29.

  г 1 Неф. 11:13–21.
  д Мт. 1:20;  

Мос. 15:3.
 11 а Ісая 53:3–5;  

Мос. 14:3–5.
 12 а 2 Неф. 2:8;  

Ал. 12:24–25.  

пп Розпʼяття.
  б Євр. 2:18; 4:15;  

УЗ 62:1.
 13 а пп Бог, Божество.
  б Мос. 15:12.  

пп Спокута, 
Спокутувати.

 14 а пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.
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світу, Який має силу спасати 
й очищати від усякої непра-
ведності.

15 Так, я кажу вам, при-
ходьте і не бійтеся, і відкла-
діть від себе кожний гріх, 
який з легкістю а заступає до-
рогу вам, який привʼязує вас 
до знищення, так, приходьте і 
йдіть далі, і покажіть вашому 
Богові, що ви бажаєте покая-
тися у ваших гріхах і увійти в 
завіт з Ним, щоб виконувати 
Його заповіді, і засвідчіть це 
Йому в цей день тим, що схо-
дите у води хрищення.

16 І той, хто зробить це, і 
дотримуватиметься запо-
відей Бога з цього часу і на-
далі, той запамʼятає те, що я 
кажу йому, так, він запамʼя-
тає, що я сказав йому, що він 
буде мати вічне життя, згідно 
з свідченням Святого Духа, 
Який свідчить через мене.

17 І ось, мої улюблені браття, 
чи вірите ви в це? Знайте, я 
кажу вам, так, я знаю, що ви 
вірите в це; а чому я знаю, що 
ви вірите в це, так це через яв-
лення Духа, що в мені. І ось че-
рез те що ваша віра є сильною 
стосовно цього, так, стосовно 
того, що я говорив, великою є 
моя радість.

18 Бо як я сказав вам від по-
чатку, я мав велике бажання, 
щоб ви не опинилися у скрут-
ному становищі так, як ваші 
брати, саме так я зрозумів, що 
мої бажання сповнилися.

19 Бо я бачу, що ви на стеж-
ках праведності; я бачу, що ви 
на стежці, що веде до царства 
Бога; так, я бачу, що ви робите 
Його а стежки рівними.

20 Я бачу, що вам стало ві-
домо, через свідчення Його 
слова, що Він не може а йти 
кривими стежками; і Він та-
кож не відхиляється від того, 
що Він сказав; і навіть тіні по-
вороту справа наліво, або з 
того, що є правильно, до того, 
що є неправильно; тому Його 
путь є один вічний круг.

21 І Він не живе в а несвятих 
храмах; не може також бруд-
нота або щось нечисте бути 
прийнятим у царство Бога; 
тому я кажу вам, прийде час, 
так, і це буде в останній день, 
що той, хто б брудний, зали-
шиться у своїй брудноті.

22 І ось, мої улюблені 
браття, я сказав це вам, щоб 
збудити вас до відчуття ва-
шого обовʼязку перед Богом, 
щоб ви могли йти невинними 
перед Ним, щоб ви могли йти 
за священним чином Бога, за 
яким ви були прийняті.

23 І ось, я б хотів, щоб ви 
були а смиренними, і покір-
ними, і слухняними; легко 
сприймали; були сповне-
ними терпіння і довгостраж-
дання; будучи стриманими в 
усьому; будучи старанними 
у виконанні заповідей Бога 
в усі часи; просячи всього, 
у чому ви маєте потребу, і 

 15 а 2 Неф. 4:18.
 19 а Мт. 3:3.
 20 а 1 Неф. 10:19;  

Ал. 37:12; УЗ 3:2.

 21 а 1 Кор. 3:16–17; 6:19;  
Мос. 2:37; Ал. 34:36.

  б 1 Неф. 15:33–35;  
2 Неф. 9:16;  

Морм. 9:14;  
УЗ 88:35.

 23 а пп Упокоритися, 
Покірність.
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духовного, і тлінного; завжди 
віддаючи дяку Богові за все, 
що ви отримуєте.

24 І слідкуйте, щоб ви мали 
а віру, надію і милосердя, і 
тоді ви будете завжди багаті 
на добрі діяння.

25 І нехай Господь благо-
словить вас, і утримує ваш 
одяг а незаплямованим, щоб 
ви могли зрештою бути при-
ведені сидіти разом з Ав-
раамом, Ісаком і Яковом, і 
святими пророками, які були 
ще відтоді, як світ почався, 
щоб був ваш одяг незаплямо-
ваним, так само як їхній одяг 
незаплямований, в царстві 
небесному, щоб більше не ви-
ходити звідти.

26 І ось, мої улюблені брати, 
я сказав ці слова вам згідно з 
Духом, Який свідчить в мені; 
і моя душа надзвичайно ра-
діє, через надзвичайну ре-
тельність і увагу, які ви 
приділяєте моєму слову.

27 І ось нехай а мир Божий 
зійде на вас, і на ваші доми, 
і землі, і на ваші отари, і 
стада, і на все, що ви маєте, 
на ваших жінок і ваших ді-
тей, згідно з вашою вірою і 
добрими діяннями, з цього 
часу і назавжди. І так я ска-
зав. Амінь.

РОЗДІЛ 8
Алма проповідує і христить 
на землі Мелек—Його не 

приймають на землі Аммо
нійга і він іде від них—Ангел 
наказує йому повернутися і за
кликати людей до покаяння—
Його приймає Амулек, і вони 
вдвох проповідують на землі 
Аммонійга. Близько 82 р. до р.х.

І ось сталося, що Алма по-
вернувся з а землі Гедеона, 
після того як він навчав лю-
дей Гедеона багато чому, що 
не може бути записано, вста-
новивши порядок у церкві, 
відповідно до того, що він пе-
ред тим зробив на землі За-
рагемлі, так, він повернувся у 
свій власний будинок у Зара-
гемлі, щоб відпочити від тру-
дів, які він виконав.

2 І так закінчився девʼятий 
рік правління суддів над на-
родом Нефія.

3 І сталося на початку деся-
того року правління суддів 
над народом Нефія, що Алма 
пішов звідтіля і вирушив у 
мандрівку до землі Мелек, на 
захід від а ріки Сидон, на за-
хід біля меж пустині.

4 І він почав учити народ на 
землі Мелек згідно з а святим 
чином Бога, за яким він був 
покликаний; і він почав учити 
людей по всій землі Мелек.

5 І сталося, що люди прихо-
дили до нього через усі гра-
ниці землі, яка була з боку 
пустині. І вони христилися 
по всій землі;

6 Так що коли він закінчив 

 24 а 1 Кор. 13;  
Етер 12:30–35;  
Морон. 7:33–48.

 25 а 2 Пет. 3:14.

 27 а пп Мир.
8 1 а Ал. 2:20; 6:7.
 3 а Ал. 16:6–7.
 4 а УЗ 107:2–4.  

пп Мелхиседекове 
священство.
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свою роботу в землі Мелек, 
він пішов звідти, і мандрував 
протягом трьох днів на пів-
ніч від землі Мелек; і він при-
йшов у місто, яке називалося 
Аммонійга.

7 Тож це був звичай народу 
Нефія називати свої землі, і 
свої міста, і свої села, так, на-
віть усі свої маленькі села, 
імʼям того, хто перший воло-
дів ними; і так це було з зем-
лею Аммонійга.

8 І сталося так, що коли 
Алма прийшов до міста Ам-
монійга, він почав проповіду-
вати їм слово Бога.

9 А Сатана здобув велику  
а владу над серцями людей 
міс та Аммонійга; тому вони 
не хотіли прислухатися до 
слів Алми.

10 Проте Алма прикладав 
багато духовних а зусиль, б бо-
рючись з Богом в в щирій мо-
литві, щоб Він пролив Свій 
Дух на людей, які були в 
цьому місті; щоб Він також 
дав йому можливість хри-
стити їх на покаяння.

11 Проте вони закамʼяніли 
своїми серцями, кажучи 
йому: Слухай, ми знаємо, що 
ти є Алма; і ми знаємо, що 
ти є первосвященик над цер-
квою, яку ти встановив у ба-
гатьох частинах землі, згідно 
з твоєю традицією; а ми не з 
твоєї церкви, і ми не віримо в 
такі нерозумні традиції.

12 І ось ми знаємо, що через 

те, що ми не з твоєї церкви, 
ми знаємо, що ти не маєш 
влади над нами; і ти пере-
дав місце суду а Нефійзі; тому 
ти не є головним суддею над 
нами.

13 Тож коли люди сказали 
це, і протистояли всім його 
словам, і ганьбили його, і 
плювали на нього, і наказали, 
щоб його викинули з їхнього 
міста, він пішов звідти і виру-
шив у мандрівку до міста, яке 
називалося Аарон.

14 І сталося, що коли він 
мандрував туди, пригніче-
ний тугою, зазнаючи багато 
а горя і страждань душі через 
злочестивість людей, які були 
в місті Аммонійга, сталося, 
що коли Алма був пригні-
чений тугою, ось, б ангел Го-
спода зʼявився йому, кажучи:

15  Благословенний ти, 
Алмо; тому підійми свою го-
лову і звеселися, бо в тебе є 
велика причина звеселитися; 
бо ти був вірним у виконанні 
заповідей Бога з тих пір, коли  
ти отримав своє перше пос-
лання від Нього. Знай, я той, 
хто а передав його тобі.

16 І знай, мене послано на-
казати тобі, щоб ти повер-
нувся до міста Аммонійга і 
проповідував знову людям 
цього міста; так, проповіду-
вав їм. Так, скажи їм: якщо 
вони не покаються, Господь 
Бог а знищить їх.

17 Бо знай, вони обмірко-

 9 а 2 Неф. 28:19–22;  
УЗ 10:20.

 10 а Ал. 17:5.
  б Ен. 1:1–12.

  в 3 Неф. 27:1.  
пп Молитва.

 12 а Ал. 4:20.
 14 а пп Лихо.

  б Ал. 10:7–10, 20.  
пп Ангели.

 15 а Мос. 27:11–16.
 16 а Ал. 9:12, 18, 24.
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вують тепер, як їм знищити 
волю твоїх людей (бо так 
каже Господь), що є всупереч 
уставам, і присудам, і запо-
відям, які Він дав Своєму на-
родові.

18 Тож сталося, що після 
того як Алма отримав пос-
лання від ангела Господа, 
він з поспіхом повернувся 
на землю Аммонійга. І він 
увійшов у місто іншою до-
рогою, так, тією доро-
гою, що на південь від міста  
Аммонійга.

19 І коли він увійшов у міс- 
то, він був зголоднілим, і він  
сказав якомусь чоловікові: 
Чи ти не даси смиренному 
слузі Бога щось попоїсти?

20 І чоловік сказав йому: 
Я—Нефієць, і я знаю, що 
ти—святий пророк Бога, бо 
ти є та людина, про кого а ан-
гел сказав у видінні: Ти при-
ймеш. Тому ходім зі мною в 
мій дім, і я поділюся з тобою 
своєю їжею; і я знаю, що ти 
будеш благословенням мені і 
моєму домові.

21 І сталося, що чоловік за-
просив його у свій дім; і 
звали чоловіка а Амулеком; і 
він приніс хліб і мʼясо і по-
ставив перед Алмою.

22 І сталося, що Алма зʼїв 
хліб і наситився; і він а благо-
словив Амулека і його дім, і 
він склав дяку Богові.

23 А після того як він поїв і 
наситився, він сказав Амуле-
кові: Я—Алма, і я а первосвя-

щеник над церквою Бога по 
всій землі.

24 І знай, мене було покли-
кано проповідувати слово 
Бога серед усіх цих людей, 
згідно з духом одкровення 
і пророцтва; і я був на цій 
землі, і вони не захотіли мене 
приймати, але вони а вики-
нули мене геть, і я збирався 
відвернутися від цієї землі 
назавжди.

25 Але знай, мені було на-
казано, що мені слід повер-
нутися знову і пророкувати 
цьому народові, так, і свід-
чити проти них щодо їхніх 
беззаконь.

26 І ось, Амулеку, через те 
що ти нагодував мене і запро-
сив мене, ти благословен; бо 
я був зголоднілим, бо я пос-
тився багато днів.

27 І Алма провів багато днів 
з Амулеком, перед тим, як він 
почав проповідувати людям.

28 І сталося, що люди ще 
більше погіршали у своїх без-
законнях.

29 І слово дійшло до Алми, 
кажучи: Іди; і також скажи 
Моєму слузі Амулекові піти і 
пророкувати цьому народові, 
кажучи: а Покайтеся ви, бо 
так каже Господь, якщо ви не 
покаєтеся, Я покараю цей на-
род у Своєму гніві; так, і Я не 
відверну Свій суворий гнів.

30 І Алма пішов до народу, і 
також Амулек, проголосити 
слова Бога їм; і вони сповни-
лися Святим Духом.

 20 а Ал. 10:7–9.
 21 а пп Амулек.
 22 а Ал. 10:11.

 23 а Ал. 5:3, 44, 49; 
13:1–20.

 24 а Ал. 8:13.

 29 а Ал. 9:12, 18.  
пп Покаятися, 
Покаяння.
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31 І вони мали а силу, дану 
їм, так що їх не можна було 
утримати в темницях; а та-
кож неможливо було, щоб 
хто-небудь з людей міг убити 
їх; проте вони не викорис-
товували свою б силу до тих 
пір, поки їх не звʼязали пу-
тами і не кинули до вʼязниці. 
Отже, це було зроблено, щоб 
Господь міг проявити Свою 
силу через них.

32 І сталося, що вони пішли 
і почали проповідувати і 
пророкувати людям, згідно з 
духом і силою, що Господь 
дав їм.

Слова Алми, а також слова 
Амулека, що їх було прого-
лошено людям, які були на 
землі Аммонійга. І також їх 
кинуто до вʼязниці і визво-
лено чудодійною силою Бога, 
яка була в них, згідно з літо-
писом Алми.
Вміщено в розділах з 9 до 14.

РОЗДІЛ 9
Алма наказує народові Аммо
нійги покаятися—Господь 
буде милосердним до Ламаній
ців в останні дні—Якщо Не
фійці відмовляться від світла, 
вони будуть знищені Лама
нійцями—Син Бога прийде 
скоро—Він викупить тих, хто 
кається, христиться і має віру 
в Його імʼя. Близько 82 р. до р.х.

І знову я, Алма, одержавши 
наказ від Бога, що я мушу 
взяти Амулека і піти, і про-
повідувати знову цьому наро-
дові, тобто народові, який був 
у місті Аммонійга, сталося, 
коли я почав проповідувати 
їм, вони почали сперечатися 
зі мною, кажучи:

2 Хто ти такий? Чи припу-
скаєш ти, що ми повіримо 
свідченню а однієї людини, 
коли б навіть вона проповіду-
вала нам, що земля може пе-
рейти?

3 Тож вони не розуміли слів, 
які вони говорили; бо вони не 
знали, що земля може дійсно 
перейти.

4 І вони сказали також ще: 
Ми не повіримо твоїм сло-
вам, навіть якщо ти будеш 
пророкувати, що це велике 
місто буде зруйновано за 
а один день.

5 Тож вони не знали, що Бог 
може творити такі чудодійні 
справи, бо вони були закамʼя-
нілими серцем і твердошиїми 
людьми.

6 І вони сказали: а Хто є Бог, 
що посилає б не більше влади, 
ніж одну людину серед цього 
народу, щоб проголосити їм 
істину про такі великі й чу-
додійні справи?

7 І вони вийшли, щоб накла-
сти руки на мене; але знайте, 
вони не зробили цього. І я  
став сміливо проголошувати 
їм, так, я сміливо свідчив їм, 
кажучи:

 31 а 1 Неф. 1:20.
  б Ал. 14:17–29.
9 2 а Повтор. 17:6.

 4 а Ал. 16:9–10.
 6 а Вих. 5:2;  

Мос. 11:27;  

Мойс. 5:16.
  б Ал. 10:12.
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8 Слухайте, о ви, злочестиве 
і вперте а покоління, як ви за-
були традиції ваших батьків; 
так, як швидко ви забули за-
повіді Бога.

9 Чи не памʼятаєте ви, що 
нашого батька, Легія, було 
виведено з Єрусалима а ру-
кою Бога? Чи не памʼятаєте 
ви, що Він провів усіх їх че-
рез пустиню?

10 І чи забули ви так 
швидко, скільки разів Він виз-
воляв наших батьків з рук 
їхніх ворогів, і зберіг їх від 
знищення, саме від рук їхніх 
братів?

11 Так, і якби не Його нез-
рівнянна сила, і Його ми-
лість, і Його довготерпіння 
до нас, ми б неминуче були 
відсічені від лиця землі за-
довго до цього періоду часу, і  
можливо, нам було б призна-
чено перебувати в стані а нес-
кінченного нещастя й лиха.

12 Слухайте, тож я кажу 
вам, що Він заповідав вам по-
каятися; і якщо ви не пока-
єтеся, ви ні в якому разі не 
зможете успадкувати цар-
ство Бога. Але знайте, це ще 
не все,—Він заповідав вам по-
каятися, інакше Він повністю 
а знищить вас з лиця землі; 
так, Він покарає вас у Своєму 
гніві, і Свій б суворий гнів Він 
не відверне.

13 Слухайте, чи ви не па-
мʼятаєте слів, з якими Він 

звернувся до Легія, кажучи: 
а Якщо ви будете виконувати 
Мої заповіді, ви будете про-
цвітати на цій землі? І ще 
сказано: Якщо ви не будете 
виконувати Мої заповіді, ви 
будете відсічені від присут-
ності Господа.

14 Тож я хотів би, щоб ви 
памʼятали, що оскільки Лама-
нійці не виконали заповідей 
Бога, вони були а відсічені від 
присутності Господа. Тож  
ми бачимо, що слово Гос-
пода виправдалося в цьому, 
і Ламанійці були відсічені 
від Його присутності, від по-
чатку їхніх провин на цій 
землі.

15 Проте я кажу вам, що їм 
буде а терпиміше в день суду, 
ніж вам, якщо ви залишитеся 
у своїх гріхах, так, і навіть у 
цьому житті буде їм терпи-
міше, ніж вам, якщо ви не по-
каєтеся.

16 Бо є багато обіцянь, які 
а поширюються на Ламаній-
ців; бо саме б традиції їхніх 
батьків були причиною того, 
що вони залишалися у стані 
в незнання; тому Господь буде 
милосердним до них і г про-
довжить їхнє існування на 
цій землі.

17 І у визначений період 
часу їх буде а приведено до 
віри в Його слово, і до знання 
неправильності традицій їх-
ніх батьків; і багатьох з них 

 8 а Ал. 10:17–25.
 9 а 1 Неф. 2:1–7.
 11 а Мос. 16:11.
 12 а Ал. 8:16; 10:19, 23, 27.
  б Ал. 8:29.
 13 а 2 Неф. 1:20;  

Мос. 1:7;  
Ал. 37:13.

 14 а 2 Неф. 5:20–24;  
Ал. 38:1.

 15 а Мт. 11:22, 24.
 16 а Ал. 17:15.

  б Мос. 10:12  
(див. вірші 11–17).

  в Мос. 3:11.
  г Гел. 15:10–12.
 17 а Ен. 1:13.
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буде врятовано, бо Господь 
буде милосердним до всіх, 
хто б волає до Його імені.

18 Але знайте, я кажу вам, 
що якщо ви будете впертими 
у своїй злочестивості, то ваші 
дні не буде подовжено на цій 
землі, бо а Ламанійців буде 
наслано на вас; і якщо ви не 
покаєтеся, вони прийдуть у 
такий час, коли ви не будете 
знати, і вас буде покарано 
б повним знищенням; і це буде  
згідно з суворим в гнівом Гос-
пода.

19 Бо Він не дозволить, щоб 
ви жили у своїх беззаконнях, 
щоб це знищило Його народ. 
Я кажу вам: Ні; Він краще 
дозволить Ламанійцям а зни-
щити всіх Його людей, які 
називаються народом Не-
фія, якби було можливим, що 
вони зможуть б впасти у гріхи 
і провини, після того як вони 
мали так багато світла і так  
багато знань, даних їм від 
Гос пода Бога їхнього;

20 Так, після того як вони 
були високопривілейованим 
народом Господа; так, після 
того як вони були привілейо-
вані більше, ніж усі інші на-
роди, коліна, язики або люди; 
після того як усе а стало відо-
мим їм, згідно з їхніми ба-
жаннями, і їхньою вірою, і 
молитвами, про те, що було, 
є і має бути;

21 Будучи відвіданими Ду-

хом Бога; порозмовлявши з 
ангелами, почувши голос Гос-
пода, Який розмовляв з ним, 
і маючи дух пророцтва, і дух 
одкровення, і також багато 
дарів, дар мовлення на язи-
ках, і дар проповідування, і 
дар Святого Духа, і дар а пе-
рекладу;

22 Так, і а визволені Богом з  
землі Єрусалима, рукою Гос-
пода; врятовані від голоду, і 
від хвороб, і від всіляких за-
хворювань різного роду; і 
зміцнившись у боротьбі, що 
їх не можна було знищити; 
виведені з б неволі час від 
часу, й утримані і збережені 
до цього часу; і вони про-
цвітали до тих пір, поки не 
стали багатими в усьому,—

23 І ось слухайте, я кажу 
вам, що якщо цей народ, 
який одержав так багато бла-
гословень від руки Господа, 
порушить закон на проти-
лежність світлу і знанням, які 
вони мають, я кажу вам, що 
якщо таке станеться, що вони 
впадуть у провину, для Лама-
нійців буде набагато а терпи-
міше, ніж для них.

24 Бо знайте, а обіцяння Гос-
пода поширюються на Ла-
ма нійців, але вони не по-
ширюються на вас, якщо 
ви порушите закон; бо хіба 
Гос подь не обіцяв ясно і не 
постановив твердо, що коли 
ви повстанете проти Нього,  

 17 б Ал. 38:5; УЗ 3:8.
 18 а Ал. 16:2–3.
  б Ал. 16:9.
  в Ал. 8:29.
 19 а 1 Неф. 12:15, 19–20;  

Ал. 45:10–14.

  б Ал. 24:30.
 20 а пп Одкровення.
 21 а Ом. 1:20;  

Мос. 8:13–19;  
28:11–17.

 22 а 2 Неф. 1:4.

  б Мос. 27:16.
 23 а Мт. 11:22–24.
 24 а 2 Неф. 30:4–6;  

УЗ 3:20.
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то вас буде повністю знищено 
з лиця землі?

25 І ось, для того, щоб ви 
могли не бути знищеними, 
Господь послав Свого ангела 
відвідати багатьох зі Своїх 
людей, проголошуючи їм, що 
вони повинні піти і волати 
голосно до свого народу, ка-
жучи: а Покайтеся ви, бо цар-
ство небесне вже поруч;

26 І а не так багато днів про-
йде, коли Син Бога прийде у 
Своїй славі; і Його слава буде 
славою б Єдинонародженого 
від Батька, сповненого в благо-
даті, справедливості й істини, 
сповненого терпіння, г мило-
сті і довготерпіння, швидкого 
на те, щоб д почути волання 
Своїх людей і відповісти на 
їхні молитви.

27 І знайте, Він прийде, щоб 
а викупити тих, хто буде б хри-
щений на покаяння, через 
віру в Його імʼя.

28 Отже, готуйте ви дорогу 
для Господа, бо поруч той 
час, коли всі люди пожнуть 
нагороду за свої а діяння, від-
повідно до того, якими вони 
були,—якщо вони були пра-
ведними, вони б пожнуть спа-
сіння своїх душ, через силу 
і визволення Ісуса Христа; а 
якщо вони були злими, вони 
пожнуть в прокляття своїх 
душ, через силу і понево-
лення диявола.

29 Тож дивіться, це голос ан-
гела, який волає до людей.

30 І ось, мої а улюблені 
браття, бо ви мої браття, і ви 
повинні бути улюбленими, і 
ви повинні творити діяння, 
які відповідають покаянню, 
бо я бачу, що ваші серця 
сильно закамʼяніли проти 
слова Бога, і я бачу, що ви 
б загублений і занепалий  
народ.

31 Ось сталося, що коли я, 
Алма, промовив ці слова, ба-
чите, люди розгнівалися на 
мене, тому що я сказав їм, що 
вони закамʼянілі серцями і 
а твердошиї люди.

32 І ще через те, що я сказав 
їм, що вони загублений і за-
непалий народ, вони розгні-
валися на мене і намагалися 
накласти руки на мене, щоб 
кинути до вʼязниці.

33 Але сталося, що Господь 
не дозволив їм, щоб вони схо-
пили мене тоді і кинули до 
вʼязниці.

34 І сталося, що Амулек пі-
шов і виступив уперед, і по-
чав проповідувати їм також. 
І ось не всі а слова Амулека за-
писано, проте частину його 
слів записано в цій книзі.

РОЗДІЛ 10
Легій походить від Манасії—
Амулек передає ангеловий наказ 

 25 а Ал. 7:9; Гел. 5:32.
 26 а Ал. 7:7.
  б пп Єдинона-

роджений.
  в пп Благодать.
  г пп Милостивий, 

Милість.

  д Повтор. 26:7.
 27 а пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  б пп Хрищення, 
Христити.

 28 а УЗ 1:10; 6:33.

  б Пс. 7:16.
  в пп Осуд.
 30 а 1 Іван. 4:11.
  б Ал. 12:22.
 31 а 2 Неф. 25:28;  

Мос. 3:14.
 34 а Ал. 10.
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піклуватися про Алму—Через 
молитви праведних людей було 
пощаджено—Неправедні закон
ники і судді закладають основи 
знищення народу. Близько 82 р. 
до р.х.

Ось а слова, що їх б Амулек 
проповідував людям, які були 
на землі Аммонійги, кажучи:

2 Я—Амулек; я син Ґіддони, 
який був сином Ізмаїла, який 
був нащадком Амінадія; і 
то був той самий Амінадій, 
який переклав писання, що 
було на стіні храму, і було 
написане перстом Бога.

3 А Амінадій був нащад-
ком Нефія, який був сином 
Легія, який вийшов з землі 
Єрусалима, який був нащад-
ком а Манасії, який був сином 
б Йосипа, якого було в продано 
в Єгипет руками своїх братів.

4 І знайте, я також людина 
не малої репутації серед 
усіх тих, хто знає мене; так, 
і знайте, я маю багато роди-
чів і а друзів, і я також при-
дбав велике багатство трудом 
своїх рук.

5 Проте після всього цього, 
я ніколи не знав багато про 
путі Господа, і Його а таєм-
ниці, і дивовижну силу. Я 
сказав, що я ніколи не знав 
багато з цього; але знайте, я 
помиляюся, бо я бачив багато 
з Його таємниць і Його ди-
вовижну силу; так, а саме у 

збереженні життя цього на-
роду.

6 Проте я закамʼянів сер-
цем, бо мене а кликали багато 
разів, а я не хотів б слухати; 
отже, я знав про це, але все-
таки я не хотів знати; отже, 
я продовжував повставати 
проти Бога у злочестивості 
мого серця, аж до четвертого 
дня цього сьомого місяця, 
який є на десятому році 
правління суддів.

7 Коли я мандрував, щоб 
побачити дуже близького 
родича з мого коліна, ось, 
а ангел Господа явився мені і 
сказав: Амулеку, повертайся 
до свого власного дому, бо ти  
будеш годувати пророка Гос-
пода; так, святого чоловіка, 
який є обранцем Бога; бо він 
б постився багато днів через 
гріхи цього народу, і він зго-
лоднілий, і ти в запросиш його 
у свій дім і нагодуєш його, і 
він благословить тебе і твій 
дім; і благословення Господа 
буде покоїтися на тобі і на 
твоєму домі.

8 І сталося, що я послу-
хався голосу ангела і повер-
нувся до свого дому. І коли я 
йшов туди, то побачив а чоло-
віка, про якого ангел говорив 
мені: Ти запросиш його у свій 
дім—і знайте, то був той са-
мий чоловік, який говорив з 
вами про справи Божі.

9 І ангел сказав мені, що він 

10 1 а Ал. 9:34.
  б Ал. 8:21–29.
 3 а Бут. 41:51;  

1 Хр. 9:3.
  б пп Йосип, син 

Яковів.

  в Бут. 37:29–36.
 4 а Ал. 15:16.
 5 а пп Таємниці Божі.
 6 а Ал. 5:37.
  б УЗ 39:9.
 7 а Ал. 8:20.

  б Ал. 5:46; 6:6.  
пп Піст, Пощення.

  в Дії 10:30–35.
 8 а Ал. 8:19–21.
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а святий чоловік; ось чому я 
знаю, що він святий чоловік, 
бо це було сказано ангелом 
Бога.

10 І ще, я знаю, що те, про 
що він свідчив, істинне; бо 
знайте, я кажу вам, що так 
само, як Господь живий, так 
Він послав Свого а ангела, щоб 
явити це мені; і це Він зро-
бив, поки цей Алма б жив у 
моєму будинкові.

11 Бо знайте, він а благосло-
вив мій дім, він благословив 
мене, і моїх жінок, і моїх ді-
тей, і мого батька, і моїх 
родичів; так, саме все моє ко-
ліно він благословив, і благо-
словення Господа зійшло на 
нас згідно з словами, які він 
сказав.

12 І ось, коли Амулек про-
мовив ці слова, люди дуже 
здивувалися, побачивши, що 
було а більше одного свідка, 
які свідчили про те, в чому їх 
було обвинувачено, а також 
про те, що має статися, згідно 
з духом пророцтва, який був 
у них.

13 Проте, було декілька се-
ред них, хто надумав запи-
тати їх, щоб своїми хитрими 
а витівками вони змогли 
спіймати їх на слові, щоб 
вони могли знайти свід-
чення проти них, щоб вони 
могли передати їх своїм суд-
дям, щоб їх можна було су-
дити відповідно до закону, 

і щоб їх можна було вбити 
або кинути до вʼязниці, через 
злочин, який вони могли зро-
бити очевидним, або яким 
вони могли свідчити проти 
них.

14 Тож то були ті люди, які 
прагнули знищити їх, які були 
а законниками, яких було най-
нято або призначено людьми 
чинити правосуддя під час су-
дових розглядів, або на судо-
вих розглядах злочинів людей 
у присутності суддів.

15 Тож ці законники були 
обізнані в усіх хитрощах і лу-
кавстві людей; і це було для 
того, щоб дати їм змогу бути 
майстерними у своїй профе-
сії.

16 І сталося, що вони почали 
запитувати Амулека, щоб та-
ким чином примусити його 
заперечувати свої ж слова, 
або спростовувати слова, які 
він мав сказати.

17 Тож вони не знали, що 
Амулек міг знати про їхні ви-
тівки. Але сталося, коли вони 
почали запитувати його, він 
а збагнув їхні думки, і він ска-
зав їм: О ви, злочестиве й 
уперте б покоління, ви, закон-
ники й лицеміри, бо ви за-
кладаєте основи для диявола; 
бо ви розставляєте в пастки й 
западні, щоб піймати святих 
Бога.

18 Ви складаєте плани, як 
а перекручувати путі правед-

 9 а пп Святий 
(прикметник).

 10 а Ал. 11:30–31.
  б Ал. 8:27.
 11 а Ал. 8:22.

 12 а Ал. 9:6.
 13 а Ал. 11:21.
 14 а Ал. 10:24; 11:20–21;  

14:18.
 17 а Ал. 12:3; 18:20, 32;  

УЗ 6:16.
  б Мт. 3:7;  

Ал. 9:8.
  в УЗ 10:21–27.
 18 а Дії 13:10.
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них і приносити гнів Бога на 
ваші голови, аж до повного 
знищення цього народу.

19 Так, правильно сказав 
Мосія, який був нашим ос-
таннім царем, коли він вже 
збирався полишити царю-
вання, не маючи нікого, кому 
б передати його, наказавши, 
щоб цей народ керувався 
своїм власним голосуван-
ням—так, правильно він ска-
зав, що якщо прийде час, 
коли голос цього народу а ви-
бере беззаконня, тобто якщо 
прийде час, коли цей народ 
впаде у провину, вони дозрі-
ють до знищення.

20 І ось я кажу вам, що не-
даремно Господь судить вас 
за ваші беззаконня; неда-
ремно Він волає до цього на-
роду голосом Своїх а ангелів: 
Покайтеся ви, покайтеся, бо 
царство небесне вже поруч.

21 Так, недаремно Він волає 
голосом Своїх ангелів: а Я зі-
йду до Мого народу з спра-
ведливістю і правосуддям у 
Моїх руках.

22 Так, і я кажу вам, що якби 
не а молитви праведних, які те-
пер на землі, то вас навіть те-
пер було б покарано повним 
знищенням; хоч не б потопом, 
як людей у дні Ноя, але голо-
дом, і чумою, і мечем.

23 Але саме а молитвами 
праведних ви врятовані; тож 
тому, якщо ви знехтуєте пра-

ведними, які серед вас, тоді 
Господь не зупинить Свою 
руку; але у Своєму суворому 
гніві Він вийде проти вас; 
тоді вас буде покарано голо-
дом, і чумою, і мечем; і цей 
б час вже невдовзі буде поруч, 
якщо ви не покаєтеся.

24 І ось сталося, що люди ще 
більше розгнівалися на Аму-
лека, і вони кричали, ка-
жучи: Цей чоловік кривдить 
проти наших законів, які є  
справедливими, і наших муд-
рих законників, яких ми об-
рали.

25 Але Амулек простер свою 
руку і заволав ще сильніше до 
них, кажучи: О ви, злочестиве 
і вперте покоління, чому Са-
тана має такий великий вплив 
на ваші серця? Чому ви підда-
єтеся йому, щоб він мав владу 
над вами, щоб а засліпити вам 
очі, щоб ви не зрозуміли слів, 
які сказані згідно з їхньою іс-
тиною?

26 Бо дивіться, хіба я свід-
чив проти вашого закону? Ви 
не розумієте; ви кажете, що 
я говорив проти вашого за-
кону; але я не робив цього, 
але я говорив на підтримку 
вашого закону, на ваш осуд.

27 І ось слухайте, я кажу вам, 
що основи знищення цього на-
роду починають закладатися 
неправедністю ваших а закон-
ників і ваших суддів.

28 І ось сталося, що коли 
 19 а Мос. 29:27;  

Ал. 2:3–7;  
Гел. 5:2.

 20 а Ал. 8:14–16; 13:22.
 21 а Мос. 13:34.

 22 а Як. 5:16;  
Мос. 27:14–16.

  б Бут. 8:21;  
3 Неф. 22:8–10.  
пп Потоп Ноєвих  

часів.
 23 а пп Молитва.
  б Ал. 34:32–35.
 25 а 2 Кор. 4:4; Ал. 14:6.
 27 а Лк. 11:45–52.
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Амулек вимовив ці слова, 
люди закричали проти нього, 
кажучи: Тепер ми знаємо, що 
ця людина є дитям диявола, 
бо він а збрехав нам; бо він-
таки говорив проти нашого 
закону. А тепер він каже, що 
він не говорив проти нього.

29 І ще, він кривдив наших 
законників і наших суддів.

30 І сталося, що законники 
сприйняли це до свого серця, 
що вони мають запамʼятати 
це проти нього.

31 І був серед них один, імʼя 
якого було Зизром. Тож він 
був найголовніший з тих, хто 
а обвинувачував Амулека й 
Алму, будучи одним з най-
більш обізнаних серед них, 
маючи багато справ поміж 
людьми.

32 Тож метою цих законни-
ків було наживатися; і вони 
наживалися згідно з їхньою 
службою.

РОЗДІЛ 11
Нефійська грошова система по
яснюється—Амулек спереча
ється з Зизромом—Христос 
не спасе людей в їхніх гріхах—
Тільки ті, які успадкують цар
ство небесне, врятуються—Усі 
люди встануть у безсмерті—
Немає смерті після Воскре
сіння. Близько 82 р. до р.х.
Тож так було у законі Мой-
сея, що кожний чоловік, який 
був суддею закону, або ті, які 
були призначені суддями, 
мали отримувати платню, 

відповідно до часу, протягом 
якого вони працювали, щоб 
судити тих, кого було приве-
дено до них на суд.

2 Тож якщо один чоловік за-
боргував іншому і не спла-
тив те, що він заборгував, 
на нього подавалася скарга 
до судді; і суддя застосову-
вав свою владу і посилав чи-
новників, щоб того чоловіка 
було приведено до нього; і 
він судив чоловіка відповідно 
до закону і свідчень, які було 
дано проти нього, і таким чи-
ном, чоловік був змушений 
заплатити те, що він забор-
гував, або ж був позбавлений 
усього, або був вигнаний з-
поміж людей як злодій і гра-
біжник.

3 І суддя отримував свій за-
робіток відповідно до свого 
часу—сенін золота за один 
день або сенум срібла, що до-
рівнював сенінові золота; і це 
відповідно до закону, який 
було дано.

4 Ось назви різних частин  
їхнього золота, і їхнього 
сріб ла, відповідно до їхньої 
цінності. І ці назви дані Не-
фійцями, бо вони не раху-
вали у той спосіб, що Юдеї, 
які були в Єрусалимі; а та-
кож вони не вимірювали у 
спосіб Юдеїв, але вони змі-
нили їхню лічбу і їхнє вимі-
рювання відповідно до думки 
й обставин людей у кожному 
поколінні, до правління суд-
дів, до того, як їх було а вста-
новлено царем Мосією.

 28 а Ал. 14:2.  31 а Ал. 11:20–36. 11 4 а Мос. 29:40–44.
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5 Тож лічба така—сенін зо-
лота, сеон золота, шум золота 
і лімна золота.

6 Сенум срібла, амнор 
сріб ла, езрум срібла і онтій 
срібла.

7 Сенум срібла дорівнював 
сенінові золота, а також мірі 
ячменю, і також мірі всіля-
кого зерна.

8 Тепер ось, вартість сеона 
золота була вдвічі більшою 
вартості сеніна.

9 А шум золота був удвічі 
дорожчим від вартості сеона.

10 А лімна золота дорівню-
вала вартості усіх їх разом.

11 А амнор срібла був такий 
завеликий, як два сенуми.

12 А езрум срібла був такий 
завеликий, як чотири сенуми.

13 А онтій був такий завели-
кий, як вони всі разом.

14 Тепер ось, вартість мен-
ших сум їхньої лічби—

15 Шиблон становив поло-
вину сенума; отже, шиблон 
дорівнював половині міри яч-
меню.

16 А шиблум становив поло-
вину шиблона.

17 А лея становила поло-
вину шиблума.

18 Тепер ось, їхні суми від-
повідно до їхньої лічби.

19 Тож антіон золота дорів-
нював трьом шиблонам.

20 Тож було це з єдиною 
метою наживатися, тому 
що вони отримували свій 
заробіток відповідно до 
своєї служби, отже, вони 

збуджували народ до заколо-
тів і всіляких порушень і зло-
честивості, щоб у них було 
більше роботи, щоб вони 
могли а здобувати гроші від-
повідно до позовів, які було 
їм подано; отже, вони збу-
джували людей проти Алми 
й Амулека.

21 І цей Зизром почав запи-
тувати в Амулека, кажучи: 
Чи ти відповіси мені на де-
кілька запитань, які я тобі 
поставлю? Тож Зизром був 
чоловіком, обізнаним у а ви-
тівках диявола, так що він міг 
знищити те, що було добре; 
отже, він сказав Амулекові: 
Чи ти відповіси на запитання, 
які я поставлю тобі?

22 І Амулек сказав йому: 
Так, якщо це буде згідно з 
а Духом Господа, Який в мені; 
бо я не скажу нічого, що су-
перечить Духові Господа. І 
Зизром сказав йому: Дивись, 
ось є шість онтіїв срібла, і все 
це я віддам тобі, якщо ти за-
перечиш існування Всевиш-
ньої Особи.

23 Тож Амулек сказав: О 
ти, а дитя пекла, навіщо б спо-
кушаєш ти мене? Чи ти не 
знаєш, що праведні не підда-
ються таким спокусам?

24 Чи віриш ти, що немає 
Бога? Я кажу тобі: Ні, ти 
знаєш, що Бог є, але ти лю-
биш той а бариш більше, ніж 
Його.

25 І тепер ти збрехав мені 
перед Богом. Ти сказав мені: 

 20 а Ал. 10:32.
 21 а Ал. 10:13.
 22 а пп Святий Дух.

 23 а Ал. 5:41.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.

 24 а 1 Тим. 6:10;  
Тит 1:11.
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Бачиш, ці шість онтіїв, які 
є великою цінністю, я дам 
тобі—коли ти мав на серці 
утримати їх від мене; і твоїм 
бажанням було тільки, щоб 
я зрікся істинного і живого 
Бога, щоб ти міг мати при-
чину знищити мене. І ось 
знай, що за це велике зло ти 
будеш мати свою винагороду.

26 І Зизром сказав йому: Ти 
кажеш, що є істинний і жи-
вий Бог?

27 І Амулек сказав: Так, є іс-
тинний і живий Бог.

28 Тоді Зизром сказав: Чи є 
більше одного Бога?

29 І він відповів: Ні.
30 Тоді Зизром сказав йому 

знову: Як ти знаєш це?
31 І він сказав: а Ангел зро-

бив це відомим для мене.
32 А Зизром сказав знову: 

Хто є той, який прийде? Чи 
це Син Бога?

33 І він сказав йому: Так.
34 А Зизром сказав знову: 

Чи спасе Він Свій народ а у 
його гріхах? А Амулек відпо-
вів і сказав йому: Я кажу тобі, 
що Він не зробить цього, бо 
неможливо Йому зректися 
Свого слова.

35 Тоді Зизром сказав лю-
дям: Дивіться, запамʼятайте 
ці слова; бо він сказав, що є 
тільки один Бог; і все-таки 
він каже, що Син Бога при-
йде, але Він не спасе Свій 

народ—наче він має повнова-
ження наказувати Богові.

36 Тоді Амулек знову каже 
йому: Ось ти збрехав, бо ти 
кажеш, що я говорив, наче 
я маю повноваження нака-
зувати Богові, через те що я 
сказав, що Він не спасе Свій 
народ в його гріхах.

37 І я кажу тобі знову, що 
Він не може спасти їх у їх-
ніх а гріхах; бо я не можу за-
перечувати Його слово, а Він 
сказав, що б ніщо нечисте не 
може успадкувати в царство 
небесне; отже, як ви можете 
бути спасенними, якщо ви не 
успадкуєте царство небесне? 
Тому ви не можете бути спа-
сенними у ваших гріхах.

38 Тоді Зизром каже знову 
йому: Чи Син Бога є дійсно 
Вічний Батько?

39 І Амулек сказав йому: 
Так, Він є дійсно а Вічний 
Батько небес і землі, і б всього, 
що є на них; Він є початок і 
кінець, перший і останній;

40 І Він прийде у а світ, щоб 
б викупити Свій народ; і Він 
в візьме на Себе провини тих, 
хто вірить у Його імʼя; і це 
ті, хто матиме вічне життя, і 
спасіння ні до кого більше не 
прийде.

41 Тому злочестиві залиша-
ються, начебто не було зро-
блено а ніякого викуплення, 
тільки звільнення від пут 

 31 а Ал. 10:7–10.
 34 а Гел. 5:10–11.
 37 а 1 Кор. 6:9–10.
  б 1 Неф. 15:33;  

Ал. 40:26;  
3 Неф. 27:19.  
пп Безбожник, 

Безбожний.
  в пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
 39 а Ісая 9:6.
  б Кол. 1:16;  

Мос. 4:2.
 40 а пп Світ.

  б Рим. 11:26–27.
  в Вих. 34:6–7;  

Ісая 53:5;  
1 Іван. 2:2;  
Мос. 14:5; 15:12;  
УЗ 19:16–19.

 41 а Ал. 12:18; УЗ 88:33.
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смерті; бо знай, настане день, 
коли б всі встануть з мертвих 
і стоятимуть перед Богом, і 
будуть в судимі відповідно до 
своїх діянь.

42 Ось є смерть, яка назива-
ється тимчасовою смертю; а 
смерть Христа звільнить від 
а пут цієї тимчасової смерті, 
щоб усі воскресли з цієї тим-
часової смерті.

43 Дух і тіло будуть знову 
а воззʼєднані у своїй доскона-
лій формі; і кінцівки, і суг-
лоби будуть відновлені до 
їхньої належної структури, 
саме так, як у нас тепер, у 
цей час; і нас буде приведено 
стояти перед Богом, знаючи 
саме те, що ми знаємо тепер, 
і маючи яскравий б спомин 
про всю нашу в провину.

44 Тож це відновлення при-
йде до всіх, старих і молодих, 
залежних і вільних, чоловіків 
і жінок, злочестивих і пра-
ведних; і навіть жодна воло-
сина з їхніх голів не впаде; 
але все буде а відновлено до 
своєї досконалої форми, як 
воно є тепер, або в тілі, і буде 
приведено і буде притягнуто 
на суд Христа Сина, і Бога 
б Батька, і Святого Духа, Які 
є в єдиним Вічним Богом, щоб 
г судити їх відповідно до їхніх 
діянь, чи вони є добрими, чи 
вони є злими.

45 Отже, слухайте, я сказав 
вам щодо смерті смертного 
тіла, а також щодо а воскре-
сіння смертного тіла. Я кажу  
вам, що це смертне тіло б вос-
кресне у в безсмертне тіло: 
тобто від смерті, саме від 
першої смерті до життя, 
щоб вони могли не г вми-
рати більше; їхні духи зʼєд-
наються з їхніми тілами, щоб 
ніколи не розʼєднуватися; та-
ким чином усе тіло стає д ду-
ховним і безсмертним, щоб 
вони могли більше не знати 
тління.

46 Тож, коли Амулек за-
кінчив ці слова, люди знову 
здивувалися, і також Зиз-
ром почав тремтіти. І та-
ким чином закінчилися слова 
Амулека, тобто це все, що я 
записав.

РОЗДІЛ 12
Алма говорить з Зизромом—
Таємниці Бога можуть дава
тися тільки вірним—Людей 
судять за їхніми думками, віру
ваннями, словами і діяннями—
Злочестиві зазнають духовної 
смерті—Це смертне життя є 
періодом випробування—План 
викуплення приводить у дію 
Воскресіння і, через віру, про
щення гріхів—Ті, які каються, 
мають право на милість 

 41 б Об. 20:12–13;  
Ал. 42:23.

  в пп Суд, останній.
 42 а Ал. 12:16.
 43 а 2 Неф. 9:13;  

Ал. 40:23.
  б 2 Неф. 9:14;  

Мос. 3:25;  

Ал. 5:18.
  в пп Провина.
 44 а Ал. 41:12–15.
  б пп Бог, Божество—

Бог Батько.
  в 3 Неф. 11:27, 36.  

пп Бог, Божество.
  г Об. 20:12–13.

 45 а Ал. 40:23;  
УЗ 88:16.

  б пп Воскресіння.
  в пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  г Об. 21:4;  

УЗ 63:49; 88:116.
  д 1 Кор. 15:44.
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через Єдинонародженого Сина. 
Близько 82 р. до р.х.

Тоді Алма, побачивши, що 
слова Амулека примусили 
замовкнути Зизрома, бо він 
побачив, що Амулек спій-
мав його на а брехні й обмані 
з метою знищити його, і по-
бачивши, що він почав трем-
тіти від б усвідомлення своєї 
провини, він відкрив свої 
вуста і почав говорити до 
нього, і підтверджувати слова 
Амулека, і пояснювати дещо 
понад те, або розкривати пи-
сання понад те, що розкрив 
Амулек.

2 Тож слова, які Алма сказав 
Зизрому почули люди нав-
коло; бо натовп був великий, 
і він говорив так:

3 Ось, Зизроме, бачу, що ти 
спіймався на своїй брехні і 
хитрощах, бо ти збрехав не 
тільки людям, але ти збрехав 
Богові; бо дивись, Він знає всі 
твої а думки, і ти бачиш, що 
твої думки стали відомими 
нам через Його Духа;

4 І ти бачиш, що ми зна-
ємо, що твій план був дуже 
підступним планом, згідно з 
підступністю диявола, щоб 
брехати й обманювати цей 
народ, щоб ти міг настроїти 
їх проти нас, щоб скривдити 
нас і вигнати нас геть—

5 Тож це був план твого а су-
противника, і він використав 
свою силу в тобі. Тепер я хотів 

би, аби ти запамʼятав, що те, 
що я кажу тобі, я кажу всім.

6 І знайте, я кажу вам усім, 
що це була пастка супротив-
ника, яку він поставив, щоб 
упіймати цей народ, щоб він 
міг привести вас у залежність 
від нього, щоб він міг обплу-
тати вас своїми а путами, щоб 
він міг закувати вас до віч-
ного знищення, відповідно до 
сили його неволі.

7 Тож коли Алма вимовив 
ці слова, Зизром почав трем-
тіти ще дужче, бо він переко-
нувався все більше і більше у 
силі Бога; і він також був пе-
реконаний, що Алма й Аму-
лек знають про нього, бо він 
був переконаний, що вони 
знають думки й наміри його 
серця; бо силу було дано їм, 
щоб вони могли знати про це, 
згідно з духом пророцтва.

8 І Зизром почав розпиту-
вати їх старанно, щоб більше 
дізнатися про царство Бога. І 
він сказав Алмі: Що значить  
те, що Амулек сказав про 
вос кресіння мертвих, що всі 
встануть з мертвих, і справед-
ливі, і несправедливі, і будуть 
приведені стояти перед Бо-
гом, щоб їх судили відповідно 
до їхніх діянь?

9 І тоді Алма почав поясню-
вати це йому, кажучи: Бага-
тьом дано знати а таємниці 
Бога; проте їм суворо нака-
зано, щоб вони не передавали 
це, б тільки відповідно до тієї 

12 1 а Ал. 11:20–38.
  б пп Сумління.
 3 а Кн. Як. 2:5;  

Ал. 10:17; 

   УЗ 6:16.
 5 а пп Диявол.
 6 а Ал. 5:7–10.
 9 а Ал. 26:22.  

пп Таємниці Божі.
  б Іван 16:12; Ал. 29:8;  

3 Неф. 26:8–11;  
Етер 4:7.
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частини Його слова, яку Він 
дав дітям людським, відпо-
відно до уваги і старанності, 
яку вони приділяють Йому.

10 І тому той, хто а закамʼя-
ніє серцем своїм, той отри-
має б меншу частину слова; а 
той, хто в не закамʼяніє сер-
цем своїм, тому г дано більшу 
частину слова, до тих пір 
дано йому пізнавати таєм-
ниці Бога, доки він не пізнає 
їх у повноті.

11 А ті, які закамʼяніють сер-
цем своїм, тим дано меншу 
а частину слова, доки вони не 
б знатимуть нічого про Його 
таємниці; і тоді їх буде взято 
у полон дияволом, і приве-
дено його волею аж до зни-
щення. Ось що означають 
в пута г пекла.

12 І Амулек сказав відверто 
про а смерть, і про воскре-
сіння з цієї смертності до 
стану безсмертя, і про приве-
дення до суду Бога, щоб бути 
б судимими згідно з нашими 
діяннями.

13 Тоді, якщо наші серця за-
камʼяніли, так, якщо ми за-
камʼяніли серцями своїми 
проти слова, так що воно не 
знаходиться в нас, тоді наше 
становище буде жахливим, 
бо тоді ми будемо обвинува-
чені.

14 Бо наші а слова викрива-
тимуть нас; так, усі наші ді-
яння викриватимуть нас; нас 
не буде визнано незапля-
мованими; і наші думки та-
кож викриватимуть нас; і в 
цьому жахливому стані ми 
не насмілимося глянути на 
нашого Бога; і ми були б го-
тові радіти, якби змогли на-
казати скелям і б горам упасти 
на нас, щоб в сховати нас від 
Його присутності.

15 Але цього не може бути; 
ми повинні прийти і стати 
перед Ним у Його славі, і в 
Його силі, і в Його могутно-
сті, величі, і владі, і визнати, 
на наш вічний а сором, що всі 
Його б присуди справедливі; 
що Він справедливий у всіх 
Своїх діяннях, і що Він мило-
сердний до дітей людських, і 
що Він має всю владу спасти 
кожну людину, яка вірить в 
Його імʼя і приносить плід, 
гідний покаяння.

16 І ось слухай, я кажу тобі, 
тоді приходить смерть, саме 
друга а смерть, що є духов-
ною смертю; тоді настане 
час, коли той, хто вмирає у 
своїх гріхах, відносно тим-
часової б смерті, також в уми-
рає духовною смертю; так, 
він умирає відносно того, що 
стосується праведності.

 10 а 2 Неф. 28:27; Етер 4:8.
  б УЗ 93:39.
  в пп Упокоритися, 

Покірність.
  г 2 Неф. 28:30;  

УЗ 50:24.
 11 а Мт. 25:29.
  б пп Відступництво.
  в Іван 8:34;  

2 Неф. 28:19.
  г Пр. 9:18; 2 Неф. 2:29.  

пп Пекло.
 12 а Ал. 11:41–45.
  б пп Суд, останній.
 14 а Мт. 12:36; Як. 3:6;  

Мос. 4:29–30.
  б Ос. 10:8;  

2 Неф. 26:5.

  в Йов 34:22;  
2 Неф. 12:10.

 15 а Мос. 3:25.
  б 2 Пет. 2:9.  

пп Справедливість.
 16 а пп Смерть, духовна.
  б Ал. 11:40–45.
  в 1 Неф. 15:33;  

Ал. 40:26.
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17 Тоді настане час, коли 
їхні муки будуть як а озеро 
вогню і сірки, полумʼя якого 
здіймається на віки вічні; і 
тоді настане час, коли вони 
будуть заковані до вічного 
знищення, згідно з силою і 
полоненням Сатани, через 
те що він підкорив їх згідно з 
його волею.

18 Тоді, я кажу вам, їм буде 
так, нібито не було зроблено 
а ніякого викуплення; бо вони 
не можуть бути викуплені 
за Божою справедливістю; 
і вони не можуть б умерти, 
оскільки немає більше тління.

19 Тоді сталося, що коли 
Алма закінчив промовляти ці 
слова, люди ще більше здиву-
валися;

20 Але був там один Ан-
тіона, який був головним 
правителем серед них, він 
вийшов і сказав йому: Що є 
те, що ти сказав, що людина 
встане з мертвих і перейде з 
цього смертного у а безсмерт-
ний стан, щоб душа не могла 
ніколи вмерти?

21 Що означає писання, де 
сказано, що Бог помістив а хе-
рувимів і палаючий меч на 
сході саду б Еденського, для 
того щоб наші перші батьки 
не увійшли і не скуштували 
плоду дерева життя, і не 

жили вічно? І таким чином 
ми бачимо, що не було ніякої 
можливості, щоб вони жили 
вічно.

22 Тоді Алма сказав йому: То 
є те, що я тільки-но збирався 
пояснити, тож ми бачимо, що 
Адам а пав через скуштування 
забороненого б плоду, відпо-
відно до слова Бога; і таким 
чином ми бачимо, що че-
рез його падіння все людство 
стало в загубленим і занепа-
лим народом.

23 І ось слухайте, я кажу 
вам, що якби це було мож-
ливо, щоб Адам а скушту-
вав від плоду дерева життя 
тоді, не було б ніякої смерті, 
і слово було б недійсним, ро-
блячи Бога брехуном, бо Він 
сказав: б Якщо ти зʼїси, ти на-
певно помреш.

24 І ми бачимо, що а смерть 
приходить до людства, так, 
смерть, про яку сказав Аму-
лек, яка є тимчасовою 
смертю; проте, б людині було 
даровано час, протягом якого 
вона може покаятися; отже, 
це життя стає станом випро-
бування; часом, щоб в підготу-
ватися зустріти Бога; часом, 
щоб підготуватися до того не-
скінченного стану, про який 
було нами сказано, який є 
після воскресіння мертвих.

 17 а Об. 19:20; 21:8;  
Мос. 3:27.

 18 а Ал. 11:41.
  б Об. 21:4;  

Ал. 11:45;  
УЗ 63:49.

 20 а пп Безсмертя, 
Безсмертний.

 21 а Бут. 3:24;  

Ал. 42:2;  
Мойс. 4:31.  
пп Херувими.

  б пп Еден.
 22 а пп Падіння 

Адама і Єви.
  б Бут. 3:6;  

2 Неф. 2:15–19;  
Мос. 3:26.

  в Мос. 16:4–5.
 23 а Ал. 42:2–9.
  б Бут. 2:17.
 24 а пп Смерть, фізична.
  б 2 Неф. 2:21;  

Мойс. 5:8–12.
  в Ал. 34:32–35.
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25 Тож якби не а план вику-
плення, який був закладений 
від заснування світу, не могло 
б бути ніякого б воскресіння 
мертвих; але був закладений 
план викуплення, який зро-
бить можливим воскресіння 
мертвих, про яке було ска-
зано.

26 І ось дивіться, якби було 
можливо, щоб наші перші 
батьки могли піти і скушту-
вати від а дерева життя, вони 
були б назавжди нещасними, 
не маючи підготовчого стану; 
і таким чином б план вику-
плення було б зірвано, і слово 
Бога було б недійсним, не на-
бувши ніякої сили.

27 Але знайте, так не було; 
але було а призначено лю-
дям, що вони повинні вмерти; 
а після смерті вони повинні 
прийти на б суд, саме той суд, 
про який ми говорили, який 
є кінець.

28 А після того як Бог при-
значив, що це має прийти до 
людини, ось, тоді Він поба-
чив за доцільне, щоб людина 
знала про те, що Він призна-
чив їм;

29 Тому Він послав а ангелів 
розмовляти з ними, які ро-
били так, що вони бачили 
Його славу.

30 І вони почали від того 
часу прикликати Його імʼя; 
тому Бог а розмовляв з людьми, 
і зробив відомим для них 
б план викуплення, який був 
підготовлений від в заснування 
світу; і це Він зробив відомим 
для них відповідно до їхньої 
віри, і покаяння, і їхніх свя-
тих діянь.

31 Отже, Він дав а заповіді 
людям, через те що вони спо-
чатку порушили б перші за-
повіді стосовно того, що було 
тимчасовим, і стали як боги, 
в відрізняючи добро від зла, по-
ставивши себе у стан дії, або 
будучи поставленими у стан 
г дії згідно з своїми бажаннями 
і волею, чи то робити зло, чи 
то робити добро—

32 Тому Бог дав їм заповіді, 
після того як зробив а відомим 
для них план викуплення, 
що вони повинні не чинити 
зло, карою за яке буде друга 
б смерть, яка є вічною смертю 
стосовно праведності; бо над 
такими план викуплення не 
може мати сили, бо діяння 
в справедливості не можуть 
бути знищені, згідно з вищою 
великодушністю Бога.

33 Але Бог закликав людей, 
в імʼя Свого Сина, (це й був 
план викуплення, який було 

 25 а пп План викуплення.
  б 2 Неф. 2:8;  

Ал. 7:12; 42:23.
 26 а Бут. 2:9;  

1 Неф. 15:36;  
Ал. 32:40.

  б Ал. 34:8–16; 42:6–28;  
Мойс. 6:59–62.

 27 а Йов 7:1;  
Євр. 9:27;  

УЗ 42:48.
  б пп Суд, останній.
 29 а Морон. 7:25, 31;  

УЗ 29:42.
 30 а Мойс. 5:4–5; 6:51.
  б пп План викуплення.
  в Мос. 18:13;  

Ал. 13:3, 5, 7–8.
 31 а пп Заповіді Божі.
  б Бут. 2:16–17;  

2 Неф. 2:18–19.
  в Бут. 3:22–23;  

Мойс. 4:11.
  г 2 Неф. 2:16.  

пп Свобода вибору.
 32 а Мойс. 5:4–9.
  б пп Смерть, духовна.
  в Мос. 15:27;  

Ал. 34:15–16; 42:15.
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закладено) кажучи: Якщо ви 
покаєтеся, і не закамʼянієте 
серцями, тоді Я буду мати 
милість до вас, через Мого 
Єдинонародженого Сина;

34 Тому той, хто покається 
і не закамʼяніє серцем своїм, 
він буде мати право на а ми-
лість через Мого Єдино-
народженого Сина, аж до 
б прощення його гріхів; і ті 
увійдуть до Мого в покою.

35 А той, хто закамʼяніє сер-
цем своїм і буде чинити без-
законня, знайте, Я клянуся у 
Моєму гніві, що він не увійде 
до Мого покою.

36 І ось, браття мої, слу-
хайте, я кажу вам, що якщо 
ви закамʼянієте серцями сво-
їми, ви не увійдете до покою 
Господа; отже, ваше безза-
коння спонукає Його, щоб 
Він наслав Свій гнів на вас, як 
у а першій спонуці, так, згідно 
з Його словом, і в останній 
спонуці, так як і в першій, 
до вічного б знищення ваших 
душ; отже, згідно з Його сло-
вом, до останньої смерті, так 
само, як до першої.

37 І ось, браття мої, оскільки 
ми знаємо це, і це істинно, 
покаймося і не камʼяніймо 
серцями, щоб не а спонукати 
Господа Бога нашого зво-
дити Його гнів на нас за ці 
Його другі заповіді, які Він 

дав нам; але ввійдімо в б по-
кій Бога, який приготовле-
ний згідно з Його словом.

РОЗДІЛ 13
Чоловіків покликають у перво
священики через їхню надзви
чайну віру і добрі діяння—Вони 
мають навчати заповідям—Че
рез праведність вони очищені 
і входять до покою Господа—
Мелхиседек був одним з них—
Ангели проголошують радісну  
новину по всій землі—Вони 
проголосять дійсне пришестя 
Хрис та. Близько 82 р. до р.х.
І ще, мої браття, я б хотів, 
щоб ваш розум звертався до 
того часу, коли Господь Бог 
дав ці заповіді Своїм дітям; і 
я б хотів, щоб ви запамʼятали, 
що Господь Бог а висвятив свя-
щеників, за Своїм святим чи-
ном, який був за чином Його 
Сина, щоб навчати цьому лю-
дей.

2 І ті священики були висвя-
чені за а чином Його Сина, у 
такий б спосіб, щоб з допомо-
гою цього люди могли знати, 
у який спосіб чекати на Його 
Сина для викуплення.

3 І ось спосіб, у який їх було 
висвячено—будучи а покли-
каними і б підготовленими 
від в заснування світу відпо-
відно до г передбачення Бога, 

 34 а пп Милостивий, 
Милість.

  б пп Відпущення 
гріхів.

  в пп Покій.
 36 а Кн. Як. 1:7–8;  

Ал. 42:6, 9, 14.
  б пп Осуд.

 37 а 1 Неф. 17:30;  
Кн. Як. 1:8;  
Гел. 7:18.

  б Ал. 13:6–9.
13 1 а Авр. 2:9, 11.
 2 а УЗ 107:2–4.
  б Ал. 13:16.
 3 а УЗ 127:2. 

   пп Висвячення 
наперед;  
Обраність.

  б УЗ 138:55–56.
  в Ал. 12:25, 30.  

пп Доземне життя.
  г УЗ 38:2.
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через їхню надзвичайну віру 
і добрі діяння; перш за все їх 
було поставлено перед д ви-
бором добра чи зла; отже, 
вони, вибравши добро і ви-
являючи надзвичайно велику 
е віру, є покликаються святим 
покликанням, так, тим свя-
тим покликанням, яке було 
підготовлено з допомогою і 
відповідно до підготовчого 
викуплення таких.

4 І таким чином їх було а по-
кликано до цього святого по-
кликання через їхню віру, 
тоді як інші заперечували 
Дух Бога через закамʼянілість 
своїх сердець і сліпоти свого 
розуму, і якби не це, вони б 
могли мати такі самі великі 
б привілеї, як і їхні брати.

5 Або, в цілому, спочатку 
вони були в такому а самому 
становищі, як і їхні брати; та-
ким чином це святе покли-
кання, що було підготовлене 
від заснування світу для тих, 
хто не закамʼяніє серцем 
своїм, що приходить у Спо-
куті і через Спокуту Єдино-
народженого Сина, Який був 
підготовлений,—

6 І таким чином, будучи по-
кликаними тим святим по-
кликанням і висвяченими 
у первосвященство святого 
чину Бога, щоб учити Його 
заповідям дітей людських, 

щоб вони також могли увійти 
в Його а покій,—

7 Це первосвященство було 
за чином Його Сина, за чи-
ном, який був від заснування 
світу; або, іншими словами, 
було а без початку днів або 
без кінця років, було підго-
товлене від вічності до всієї 
вічності, згідно з б Його пе-
редбаченням всього,—

8 Тож вони були а висвячені 
у цей спосіб—будучи покли-
каними святим покликанням 
і висвяченими святим обря-
дом, і беручи на себе пер-
восвященство святого чину, 
котрі покликання, і обряд, 
і первосвященство, є без по-
чатку і без кінця—

9 Таким чином вони стають 
а первосвящениками назавжди, 
за чином Сина, Єдинонарод-
женого від Батька, Який є без 
початку днів або без кінця ро-
ків, Який є сповненим б благо-
даті, справедливості й істини. 
І так це є. Амінь.

10 Тож, як я сказав про свя-
тий чин, або про це а перво-
священство, було багато тих, 
які були висвячені і стали 
первосвящениками Бога; 
і це сталося внаслідок їх-
ньої надзвичайної віри і б по-
каяння, і їхньої праведності 
перед Богом, тому що вони 
обрали покаяння і чинення 

 3 д пп Свобода вибору.
  е пп Віра.
  є пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання;  
Священство.

 4 а Етер 12:10.
  б 1 Неф. 17:32–35.

 5 а 2 Неф. 26:28.
 6 а Ал. 12:37; 16:17.  

пп Покій.
 7 а Євр. 7:3.
  б пп Бог, Божество.
 8 а УЗ 84:33–42.  

пп Мелхиседекове 
священство.

 9 а пп Первосвященик.
  б 2 Неф. 2:6.  

пп Благодать.
 10 а УЗ 84:18–22.
  б пп Покаятися, 

Покаяння.
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праведності замість того, 
щоб загинути;

11 Тому їх було покликано 
за цим святим чином, і а освя-
чено, і їхній б одяг було вибі-
лено через кров Агнця.

12 Тоді вони, після того як 
їх було а освячено б Святим 
Духом, а їхній одяг було ви-
білено, будучи в чистими і не-
заплямованими перед Богом, 
не могли дивитися на г гріх 
інакше, як з д огидою; і було 
багато, надзвичайно багато 
таких, яких було очищено і 
які увійшли в покій Господа 
Бога їхнього.

13 І ось, мої браття, я б хо-
тів, щоб ви упокорилися пе-
ред Богом і принесли а плід, 
гідний покаяння, щоб ви теж 
могли увійти в той покій.

14 Так, упокорюйтеся саме 
так, як люди в дні а Мелхи-
седека, який був також пер-
восвящеником за тим самим 
чином, про який я говорив, 
який також узяв на себе пер-
восвященство назавжди.

15 І це був той самий Мел-
хиседек, якому а Авраам спла-
чував б десятину; так, навіть 
наш батько Авраам сплачував 
десятину в розмірі однієї де-
сятої частини від усього, чим 
він володів.

16 Тож ці а обряди було дано 

у цей спосіб, щоб з допомо-
гою цього люди могли чекати 
на Сина Бога, це було б сим-
волом Його чину, або це був 
Його чин, і це для того, щоб 
вони могли чекати на Нього 
для прощення їхніх гріхів, 
щоб вони могли увійти у по-
кій Господа.

17 Тож цей Мелхиседек був 
царем на землі Салима; а його 
народ став сильним у безза-
конні і мерзоті; так, вони всі 
збилися з пуття; вони були 
повні всілякої злочестивості;

18 Але Мелхиседек, ви-
явивши могутню віру і 
отримавши посаду перво-
священика згідно з а святим 
чином Бога, проповідував 
покаяння своєму народові. 
І дивіться, вони покаялися; і 
Мелхиседек установив мир 
на землі у свої дні; тому його 
називали князем миру, бо він 
був царем Салима; і він ца-
рював, будучи підлеглим 
своєму батькові.

19 Тож було а багато перед 
ним, і ще було багато після 
нього, але б ніхто не був ве-
личнішим за нього; тому про 
нього вони більш докладно 
згадують.

20 Тож мені не треба повто-
рювати це; того, що я сказав, 
може бути досить. Бачите, 

 11 а Мойс. 6:59–60.
  б 1 Неф. 12:10;  

Ал. 5:21–27;  
3 Неф. 27:19–20.

 12 а Рим. 8:1–9.  
пп Освячення.

  б пп Святий Дух.
  в пп Чистий, Чистота.
  г Мос. 5:2; Ал. 19:33.

  д Пр. 8:13; Ал. 37:29.
 13 а Лк. 3:8.
 14 а пдс Бут. 14:25–40 

(Додаток);  
УЗ 84:14.  
пп Мелхиседек.

 15 а пп Авраам.
  б Бут. 14:18–20;  

Мал. 3:8–10.  

пп Десятини, 
Десятина.

 16 а пп Обряди.
  б пп Символізм.
 18 а пп Мелхиседекове 

священство.
 19 а Гел. 8:18;  

УЗ 84:6–16; 107:40–55.
  б УЗ 107:1–4.
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а писання перед вами; якщо 
ви б перекручуватимете їх, це 
приведе до вашого власного 
знищення.

21 І ось сталося, що коли 
Алма сказав ці слова їм, він 
простер уперед свою руку до 
них і заволав могутнім голо-
сом, кажучи: Тепер прийшов 
час а покаятися, бо день спа-
сіння наближається;

22 Так, і голос Господа, а вус-
тами ангелів, проголосив це 
всім народам; так, прого-
лосив це, що вони можуть 
мати добру новину великої 
радості; так, і Він розголо-
сив цю добру новину серед 
усіх Своїх людей, так, на-
віть серед тих, хто розсіяний 
за кордонами на лиці землі; 
тому вона прийшла до нас.

23 І вона стала відомою нам 
у а простих висловах, щоб ми 
могли зрозуміти, щоб ми не 
могли помилитися; і це че-
рез те, що ми б мандрівники 
на чужій землі; отже, ми та-
ким чином дуже благослов-
ленні, бо ми маємо цю добру 
новину, проголошену нам в 
усіх частинах нашого вино-
градника.

24 Бо знайте, а ангели прого-
лошують це багатьом у цей 
час на нашій землі; і це з ме-
тою підготувати серця дітей 
людських для сприйняття 

Його слова в час Його при-
шестя в Його славі.

25 І ось ми тільки чекаємо, 
щоб почути радісну новину, 
проголошену нам вустами 
ангелів, про Його пришестя; 
бо цей час приходить, ми не 
а знаємо, як швидко. Я б хотів 
від Бога, щоб це збулося в мої 
дні; але, чи то буде раніше, 
чи пізніше, я радітиму цьому.

26 І це стане відомо а спра-
ведливим і святим людям з 
вуст ангелів у час Його при-
шестя, що слова наших батьків 
можуть виповнитися, згідно 
з тим, що вони казали про 
Нього, що було згідно з духом 
пророцтва, який був у них.

27 І ось, мої браття, я а бажаю 
з глибин мого серця, так, з ве-
ликою тривогою, що викли-
кає біль, щоб ви прислухалися 
до моїх слів, і відкинули свої 
гріхи, і не відкладали день ва-
шого покаяння;

28 Але щоб ви упокорилися 
перед Господом і прикликали 
Його святе імʼя, і а пильнували, 
і молилися постійно, щоб вас 
не можна було б спокусити по-
над те, що ви можете витри-
мати, і таким чином щоб вас 
вів Дух Святий, щоб ви ста-
вали покірними, в лагідними, 
смиренними, терплячими, 
сповненими любові і всього 
довготерпіння;

 20 а пп Писання.
  б 2 Пет. 3:16;  

Ал. 41:1.
 21 а пп Покаятися, 

Покаяння.
 22 а Ал. 10:20.
 23 а 2 Неф. 25:7–8; 31:3; 

32:7;  

Кн. Як. 4:13;  
Етер 12:39.

  б Кн. Як. 7:26.
 24 а Ал. 10:10; 39:19.
 25 а 1 Неф. 10:4;  

3 Неф. 1:13.
 26 а Ам. 3:7;  

Лк. 2:8–11.

 27 а Мос. 28:3.
 28 а пп Вартувати, 

Вартовий;  
Молитва.

  б 1 Кор. 10:13.
  в пп Лагідний, 

Лагідність;  
Терпіння.
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29 а Маючи віру в Господа; 
маючи надію, що ви отри-
маєте вічне життя; маючи 
б любов Бога завжди у ваших 
серцях, щоб ви могли бути 
піднесеними в останній день 
і увійти до Його в покою.

30 І нехай Господь дарує 
вам покаяння, щоб вам не 
викликати Його гнів на вас, 
щоб вам не бути скутими 
ланцюгами а пекла, щоб вам 
не зазнати другої б смерті.

31 І Алма сказав людям ще 
багато слів, які не записані в 
цій книзі.

РОЗДІЛ 14
Алму й Амулека увʼязнено і по
бито—Віруючих і їхні святі 
писання спалено вогнем—Цих 
мучеників приймає Господь 
у славі—Мури вʼязниці розко
люються і падають—Алму й  
Амулека визволено, а їхніх 
утис кувачів убито. Близько 
82–81 рр. до р.х.
І сталося, після того як він 
закінчив говорити до людей, 
багато з них повірили його  
словам і почали каятися й 
вив чати а писання.

2 Але більша частина їх 
мала бажання знищити Алму 
й Амулека; бо вони серди-
лися на Алму через а прямоту 
його слів до Зизрома; і вони 
також сказали, що Амулек 
б збрехав їм і скривдив їхній 

закон, а також їхніх законни-
ків і суддів.

3 І вони також сердилися на 
Алму й Амулека; і через те 
що вони свідчили так прямо 
проти їхньої злочестивості, 
вони прагнули вбити їх та-
ємно.

4 Але сталося, що вони не 
зробили цього; але вони схо-
пили їх і звʼязали міцними 
мотузками, і привели їх до 
головного судді на цій землі.

5 І люди виходили і свід-
чили проти них—свідчили, 
що вони скривдили закон, і 
їхніх законників і суддів на 
цій землі, і також усіх людей, 
що були на цій землі; і також 
свідчили, що є тільки один 
Бог, і що Він має послати 
Свого Сина до людей, але Він 
не спасатиме їх; і багато ще 
такого люди свідчили проти 
Алми й Амулека. Тож роби-
лося це перед головним суд-
дею на цій землі.

6 І сталося, що Зизром був 
вражений словами, які було 
промовлено; і він також знав 
про сліпоту розуму, яку він 
викликав серед людей своїми 
брехливими словами; і його 
душа почала а терзатися від 
б усвідомлення його власної 
провини; так, його почали 
оточувати муки пекла.

7 І сталося, що він почав 
волати до людей, кажучи: 
Знайте, я а винен, а ці люди 

 29 а Ал. 7:24.
  б УЗ 20:31; 76:116.  

пп Милосердя.
  в УЗ 84:24.
 30 а пп Осуд; 

   Пекло.
  б пп Смерть, духовна.
14 1 а 2 Цар. 22:8–13.  

пп Писання.
 2 а Ал. 12:3–7.

  б Ал. 10:27.
 6 а Ал. 15:5.
  б пп Сумління.
 7 а Ал. 11:21–37.
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незаплямовані перед Богом. 
І він почав благати за них з 
того часу і надалі; але вони 
ганьбили і його, кажучи: Чи 
тебе також полонив диявол? 
І вони плювали на нього, і 
б прогнали його з-поміж себе, 
а також і всіх тих, хто вірив  
словам, які було сказано Ал-
мою й Амулеком; і вони виг-
нали їх геть, і послали людей 
закидати їх камінням.

8 І вони привели їхніх жінок 
і дітей разом, і всіх, хто вірив 
або кого було навчено вірити 
в слово Бога, вони наказали, 
щоб їх було кинуто у вогонь, 
і вони також принесли їхні 
літописи, які вміщували святі 
писання, і кинули їх у вогонь 
також, щоб їх могло бути 
спалено і знищено вогнем.

9 І сталося, що вони схопили 
Алму й Амулека і повели їх 
до місця мучення, щоб вони 
могли бути очевидцями зни-
щення тих, кого мав погли-
нути вогонь.

10 І коли Амулек побачив 
муки жінок і дітей, яких пог-
линав вогонь, він також му-
чився; і він сказав Алмі: Як 
ми можемо бути очевидцями 
цього жахливого видовища? 
Тому простягнімо наші руки, 
і застосуймо а силу Бога, яка 
є в нас, і врятуймо їх від 
 полумʼя.

11 Але Алма сказав йому: 
Дух стримує мене, щоб я 
не простирав мою руку; бо 

знай, Господь приймає їх до 
Себе, в а славі; і Він дозво-
ляє, щоб вони могли зробити 
це, або щоб люди могли зро-
бити це з ними, згідно з за-
камʼянілістю їхніх сердець, 
так щоб б вироки, які Він ви-
несе проти них у Своєму 
гніві, були справедливими; і 
в кров г невинних буде стояти 
як свідчення проти них, так, 
і волатиме могутньо проти 
них в останній день.

12 Тоді Амулек сказав Алмі: 
Знаєш, можливо вони нас 
теж спалять.

13 І Алма сказав: Нехай ста-
неться відповідно до волі 
Гос пода. Але, бачиш, нашу 
роботу ще не закінчено; тому 
вони не спалять нас.

14 Тож сталося, що коли 
тіла тих, кого кинули у во-
гонь, було поглинуто, а та-
кож і літописи, які було 
кинуто разом з ними, голов-
ний суддя цієї землі при-
йшов і став перед Алмою й 
Амулеком, які були звʼязані; 
і він ударив їх своєю рукою 
по щоках і сказав їм: Після 
всього, що ви побачили, чи 
будете ви знову проповіду-
вати цьому народові, що їх 
буде кинуто до а озера вогню 
і сірки?

15 Дивіться, ви бачите, що 
ви не мали сили врятувати 
тих, кого було кинуто у во-
гонь; і Бог також не вряту-
вав їх через те, що вони були 

 7 б Ал. 15:1.
 10 а Ал. 8:30–31.
 11 а пп Слава.
  б Пс. 37:8–13;  

Ал. 60:13;  
УЗ 103:3.  
пп Справедливість.

  в пп Мученик, 

Мучеництво, 
Мученицька смерть.

  г Мос. 17:10.
 14 а Ал. 12:17.
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вашої віри. І суддя знову вда-
рив їх по щоках і спитав: Що 
ви скажете за себе?

16 А був цей суддя за чином 
і вірою а Негора, який вбив 
Гедеона.

17 І сталося, що Алма й 
Амулек нічого не відповіли 
йому; і він ударив їх ще раз, і 
віддав їх служителям, щоб їх 
було кинуто до вʼязниці.

18 І коли вони були в увʼяз-
ненні протягом трьох днів, 
приходило багато а законни-
ків, і суддів, і священиків, і 
вчителів, які були віроспо-
відання Негора; і вони при-
йшли до вʼязниці побачити 
їх, і вони запитували в них 
багато про що; але вони не 
відповіли їм нічого.

19 І сталося, що суддя став 
перед ними і сказав: Чому 
ви не відповідаєте на слова 
цих людей? Хіба ви не знаєте, 
що я маю силу віддати вас на 
знищення вогнем? І він нака-
зав їм говорити; але вони ні-
чого не відповідали.

20 І сталося, що вони виру-
шили і пішли своєю дорогою, 
але знову прийшли наступ-
ного дня; і суддя знову вда-
рив їх по щоках. І багато ще 
приходило і било їх, кажучи: 
Чи ви станете знову і суди-
тимете цей народ, і будете 
кривдити наш закон? Якщо в 
вас є така велика сила, чому 
ви не а визволите себе?

21 І багато такого вони ка-
зали їм, скрегочучи зубами 
на них, і плюючи на них, і 

кажучи: Як ми будемо ви-
глядати, коли нас буде про-
клято?

22 І багато такого, так, усі-
лякі такі речі казали вони їм; 
і таким чином вони насміха-
лися з них протягом багатьох 
днів. І вони не давали їм їжі, 
щоб вони голодували, і води, 
щоб вони спрагли; і вони та-
кож відібрали в них одяг, 
щоб вони були голими; і у та-
кому стані вони були звʼязані 
міцними мотузками і утри-
мувалися у вʼязниці.

23 І сталося, після того як 
вони страждали так багато 
днів (а було це на дванадця-
тий день десятого місяця, де-
сятого року правління суддів 
над народом Нефія), голов-
ний суддя над землею Аммо-
нійги і багато з їхніх учителів 
і їхніх законників приходило 
до вʼязниці, де Алму й Аму-
лека було звʼязано мотуз-
ками.

24 І головний суддя став пе-
ред ними, і вдарив їх знову, і 
сказав їм: Якщо ви маєте силу 
від Бога, визвольте себе від 
цих пут, і тоді ми повіримо, 
що Господь знищить цей на-
род згідно з вашими словами.

25 І сталося, що вони всі під-
ходили і били їх, кажучи ті 
самі слова, аж до останнього; 
а коли останній вже сказав до 
них, а сила Бога була з Алмою 
й Амулеком, і вони підвелися 
і стали на ноги.

26 І Алма заволав, кажучи: 
Як довго ще ми будемо зно-

 16 а Ал. 1:7–15.
 18 а Ал. 10:14; 11:20.

 20 а Мт. 27:39–43.
 25 а Ал. 8:31.
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сити такі великі а страж-
дання, о Господи? О Господи, 
дай нам силу згідно з нашою 
вірою, яка є вірою в Христа, 
аж до того, щоб визволитися. 
І вони розірвали пута, якими 
вони були звʼязані; і коли 
люди побачили це, вони по-
чали втікати, бо страх зни-
щення зійшов на них.

27 І сталося, що таким вели-
ким був їхній страх, що вони 
впали на землю і не досягли 
зовнішніх дверей а вʼязниці; 
і земля затряслася сильно, і 
мури вʼязниці розкололися 
навпіл, так що вони впали на 
землю; і головного суддю, і 
законників, і священиків, 
і вчителів, які били Алму й 
Амулека, було вбито під 
цими розвалинами.

28 І Алма, і Амулек вийшли 
з вʼязниці, і не були ушкодже-
ними; бо Господь наділив їх 
силою, згідно з їхньою вірою, 
яка була вірою в Христа. І 
вони одразу пішли з вʼязниці; 
і вони а звільнилися від своїх 
пут; і вʼязниця рухнула на 
землю, і кожну душу всере-
дині тих мурів, за винятком 
Алми й Амулека, було вбито; 
і вони попрямували до міста.

29 Тоді люди, почувши ве-
ликий галас, збіглися у 
великий натовп, щоб дізна-
тися, що є причиною його; 
і коли вони побачили Алму 
й Амулека, які поверталися 
з вʼязниці, і що мури її там 

рухнули на землю, їх було 
вражено великим страхом, і 
вони втекли від присутності 
Алми й Амулека, так само 
як коза втікає з своїм малям  
від двох левів; так і вони 
втек ли від присутності Алми 
й  Амулека.

РОЗДІЛ 15
Алма й Амулек ідуть у Сидом 
і встановлюють церкву—Алма 
зцілює Зизрома, який приєдну
ється до церкви—Багато людей 
христяться, і церква процві
тає—Алма й Амулек ідуть у 
Зарагемлю. Близько 81 р. до р.х.
І сталося, що Алмі й Амуле-
кові було звелено піти з цього 
міста; і вони пішли і дійшли 
аж до землі Сидома; і знайте, 
там вони знайшли всіх лю-
дей, які пішли з землі а Ам-
монійга, яких було б вигнано 
і закидано камінням, через 
те що вони повірили словам 
Алми.

2 І вони розповіли їм про 
все, що трапилося з їхніми 
а жінками і дітьми, і також 
про себе, і про їхню б силу 
визволення.

3 І також Зизром лежав у Си-
домі, хворий на запальну га-
рячку, яку було викликано 
великими стражданнями його 
свідомості через його а зло-
честивість, бо він вважав, 
що Алми й Амулека більше 
немає; і він вважав, що їх  

 26 а Як. 5:10–11;  
Мос. 17:10–20;  
УЗ 121:7–8.

 27 а Дії 16:26; 

   Етер 12:13.
 28 а Кн. Як. 4:6;  

3 Неф. 28:19–22.
15 1 а Ал. 16:2–3, 9, 11.

  б Ал. 14:7.
 2 а Ал. 14:8–14.
  б Ал. 14:28.
 3 а Ал. 14:6–7.
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було вбито через його зло. І 
цей великий гріх і ще багато 
інших його гріхів терзали 
його душу, доки це не стало 
надзвичайно тяжко, і не було 
полегшення; тому його почала 
мучити запальна гарячка.

4 Тож коли він почув, що 
Алма й Амулек були на землі 
Сидома, його серце почало 
мужатися; і він відразу пос-
лав повідомлення їм, бажа-
ючи, щоб вони прийшли до 
нього.

5 І сталося, що вони при-
йшли негайно, підкоряючись 
посланню, яке він послав їм; 
і вони зайшли в дім до Зиз-
рома; і вони знайшли його 
на ліжку, хворого, дуже кво-
лого від запальної гарячки; і 
його душа також боліла че-
рез його беззаконня; і коли 
він побачив їх, він простер 
уперед руку і благав їх, щоб 
вони зцілили його.

6 І сталося, що Алма сказав 
йому, взявши його за руку: 
Чи а віриш ти у силу Христа 
до спасіння?

7 І він відповів йому і сказав: 
Так, я вірю всім словам, яким 
ти навчав.

8 І Алма сказав: Якщо ти ві-
риш у викуплення Христа, 
тебе можна а зцілити.

9 І він сказав: Так, я вірю 
відповідно до твоїх слів.

10 І тоді Алма заволав до 
Гос пода, кажучи: О Господи 
Боже наш, змилуйся над цим 
чоловіком і а зціли його згідно 

з його вірою, яка є вірою в 
Христа.

11 І коли Алма сказав ці 
слова, Зизром а схопився на 
ноги і почав ходити; і це було 
зроблено на превеликий по-
див усіх людей; і звістка про 
це пройшла по всій землі Си-
дома.

12 І Алма христив Зизрома 
в імʼя Господа; і він почав з 
того часу і надалі проповіду-
вати людям.

13 І Алма встановив церкву 
на землі Сидома і висвятив 
священиків і вчителів на цій  
землі, щоб христити в імʼя 
Гос пода тих, хто мав ба-
жання бути хрищеним.

14 І сталося, що таких було 
багато; бо вони збиралися ра-
зом з усього краю навколо 
Сидома, і христилися.

15 А щодо людей, які були 
на землі Аммонійги, вони 
ще залишалися закамʼяні-
лим серцем і твердошиїм на-
родом; і вони не покаялися у 
своїх гріхах, приписуючи всю 
силу Алми й Амулека дияво-
лові; бо вони були віроспові-
дання а Негора і не вірили в 
покаяння у своїх гріхах.

16 І сталося, що Алма й 
Амулек, після того як Амулек 
а відмовився від усього свого 
золота, і срібла, і коштовно-
стей, які були на землі Аммо-
нійги, за слово Бога, від нього 
б відвернулися ті, які колись 
були його друзями, а також 
його батько і його коліно;

 6 а Мр. 9:23.
 8 а пп Зцілити, Зцілення.
 10 а Мр. 2:1–12.

 11 а Дії 3:1–11.
 15 а Ал. 1:2–15.
 16 а Лк. 14:33;  

Ал. 10:4.
  б пп Переслідувати, 

Переслідування.
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17 Тому після того як Алма 
встановив церкву в Сидомі, 
побачивши велику а зупинку, 
так, побачивши, що люди зу-
пинили гордовитість своїх 
сердець і почали б упокорю-
ватися перед Богом, і почали 
збиратися разом у своїх свя-
тилищах, щоб в ушановувати 
Бога перед жертовником,  
г стежачи і молячись пос-
тійно, щоб їх було визволено 
від Сатани, і від д смерті, і від 
знищення,—

18 Тож як я сказав, Алма по-
бачив усе це, отже, він узяв 
Амулека і прийшов до землі 
Зарагемлі, і взяв його у свій 
власний будинок, і заспокоїв 
його в його нещасті, і поси-
лив його в Господеві.

19 І так закінчився десятий 
рік правління суддів над на-
родом Нефія.

РОЗДІЛ 16
Ламанійці знищують народ 
Аммонійги—Зорам веде Нефій
ців до перемоги над Ламаній
цями—Алма й Амулек і багато 
інших проповідують Слово—
Вони навчають, що після Свого 
воскресіння Христос явиться 
Нефійцям. Близько 81–77 рр. до 
р.х.
І сталося одинадцятого року 
правління суддів над наро-
дом Нефія, пʼятого дня дру-
гого місяця, коли був великий 
мир на землі Зарагемлі, коли 

не було ніяких воєн, ані супе-
речок протягом певної кіль-
кості років, аж до пʼятого дня 
другого місяця на одинадця-
тий рік, почулася звістка про 
війну по всій землі.

2 Бо ось, військо Ламаній-
ців прийшло з боку пустині 
в границі цієї землі, аж до 
міста а Аммонійга, і почало 
вбивати людей і руйнувати 
місто.

3 І ось сталося, перш ніж  
Нефійці змогли зібрати дос-
татнє військо, щоб вигнати їх 
геть з цієї землі, вони а зни-
щили людей, які були в місті 
Аммонійга, а також частину 
людей біля границь Ноя,  
і взяли інших у полон у пус-
тині.

4 Тоді сталося, що Нефійці 
мали бажання повернути 
тих, кого було взято в полон 
у пустині.

5 Отже, той, кого було 
призначено головним пол-
ководцем над військом 
Нефійців (і його імʼя було Зо-
рам, і він мав двох синів, Ле-
гія й Агу),—тоді Зорам і його 
два сини, знаючи, що Алма 
був первосвящеником у цер-
кві, і почувши, що він має дух 
пророцтва, тому вони пішли 
до нього і забажали від нього 
знати, чи Господь хотів би, 
аби вони пішли в пустиню у 
пошуках своїх братів, яких 
було забрано в полон Лама-
нійцями.

 17 а Ал. 16:21.
  б пп Упокоритися, 

Покірність.
  в пп Поклоніння, 

Поклонятися.
  г пп Вартувати, 

Вартовий;  
Молитва.

  д пп Смерть, духовна.
16 2 а Ал. 15:1, 15–16.
 3 а Ал. 9:18.
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6 І сталося, що Алма а спитав 
у Господа про це. І Алма по-
вернувся і сказав їм: Знайте, 
Ламанійці перетинатимуть 
ріку Сидон у південній пу-
стині, далеко від границь 
землі Мантія. І знайте, там 
ви зустрінете їх, на східному  
боці ріки Сидон, і там Гос-
подь визволить для вас ва-
ших братів, яких було взято в  
полон Ламанійцями.

7 І сталося, що Зорам і його 
сини перейшли ріку Сидон з 
своїм військом і попрямували 
аж до границь Мантія до пів-
денної пустині, яка була на 
східному боці ріки Сидон.

8 І вони напали на військо 
Ламанійців, і Ламанійців  
було розсіяно і вигнано у 
пус тиню; і вони взяли своїх 
братів, яких було взято в по-
лон Ламанійцями, і жодна 
душа не була страчена з тих, 
кого було взято в полон. І їх 
було приведено їхніми бра-
тами, щоб вони володіли сво-
їми власними землями.

9 І так закінчився одинад-
цятий рік суддів, Ламанійців 
було вигнано з землі, і народ 
Аммонійги було а знищено; 
так, кожну живу душу з Ам-
монійгійців було б знищено, 
а також і їхнє велике місто, 
яке, як вони сказали, Бог не 
може знищити через його ве-
лич.

10 Але дивіться, а одного 
дня його було залишено спу-
стошеним; і трупи було 

розшматовано собаками і ди-
кими звірями з пустині.

11 Проте через багато днів 
їхні мертві тіла нагромадили 
на лиці землі, і їх вкрили по-
верховим покровом. І ось 
таким сильним був смо-
рід звідти, що люди не йшли 
туди володіти землею Ам-
монійги протягом багатьох 
років. І вона називалася Спу-
стошення Негорів; бо вони 
були віросповідання а Негора, 
ті, яких було вбито; а їхні 
землі залишилися спустоше-
ними.

12 І Ламанійці не прихо-
дили знову з війною проти 
Нефійців аж до чотирнад-
цятого року правління суд-
дів над народом Нефія. І так 
протягом трьох років народ 
Нефія мав постійний мир на 
всій землі.

13 І Алма й Амулек пішли 
далі, проповідуючи пока-
яння людям в їхніх а храмах, і 
в їхніх святилищах, і також у 
їхніх б синагогах, які було збу-
довано у такий самий спосіб, 
як і в Юдеїв.

14 І всім тим, хто хотів по-
чути їхні слова, їм вони і пе-
редавали слово Бога, не 
а зважаючи на те, хто вони 
були, постійно.

15 І таким чином Алма й 
Амулек пішли, а також ще 
багато тих, хто був вибра-
ний для цієї праці, пропові-
дувати Слово по всій землі. 
І встановлення церкви стало 

 6 а Ал. 43:23–24.
 9 а Ал. 8:16; 9:18–24;  

Морм. 6:15–22.

  б Ал. 25:1–2.
 10 а Ал. 9:4.
 11 а Ал. 1:15; 24:28–30.

 13 а 2 Неф. 5:16.
  б Ал. 21:4–6, 20.
 14 а Ал. 1:30.
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загальним по всій землі, по 
всьому краю навколо, серед 
усього народу Нефійців.

16 І не було а ніякої нерівно-
сті серед них; Господь про-
лив Свій Дух по всьому лицю 
землі, щоб підготувати розум 
дітей людських, або щоб під-
готувати їхні б серця сприй-
мати Слово, якого мають 
навчати їх у час Його прише-
стя,—

17 Так щоб вони не закамʼя-
ніли проти Слова, щоб вони 
не зневірилися і не дійшли 
до знищення, але щоб вони 
могли отримати Слово з ра-
дістю, і, так як а віта прище-
плюється до природної б лози 
виноградної, так і вони мо-
жуть увійти у в покій Господа 
Бога свого.

18 Ось ті а священики, які 
пішли серед людей, про-
повідували проти всілякої  
неправди, і б обманів, і в заз-
дрощів, і розбрату, і злоби, 
і образ, і крадіжок, розбою, 
пограбувань, убивства, вчи-
нення перелюбу, і всілякої по-
хітливості, волаючи, що всього 
цього не повинно бути—

19 Розповідаючи про те, що 
має невдовзі прийти; так, 
розповідаючи про а пришестя 
Сина Бога, Його страждання 
і смерть, і також про воскре-
сіння мертвих.

20 І багато людей питали 

про місце, куди Син Бога має 
прийти; і їх учили, що Він  
а явиться їм б після Свого вос-
кресіння; і це люди почули  
з великою радістю і задово-
ленням.

21 І ось після того як цер-
кву було встановлено по 
всій землі—отримали а пере-
могу над дияволом, і слово 
Бога проповідувалося у своїй 
чистоті по всій цій землі, і 
Господь вилив Свої благосло-
вення на цей народ—так за-
кінчився чотирнадцятий рік 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

Розповідь про синів Мосії, які 
відмовилися від своїх прав на 
царство заради слова Бога, 
і пішли до землі Нефія про-
повідувати Ламанійцям; їхні 
страждання і визволення—
згідно з літописом Алми.
Вміщено в розділах з 17 до 27.

РОЗДІЛ 17
Сини Мосії мають дух про
роцтва й одкровення—Вони 
йдуть кожний своїм шляхом, 
щоб проголошувати Слово Ла
манійцям—Аммон іде до землі 
Ізмаїла і стає слугою Царя Ла
монія—Аммон рятує ца
реві отари і вбиває його ворогів 

 16 а Мос. 18:19–29;  
4 Неф. 1:3.

  б пп Скрушене серце.
 17 а Кн. Як. 5:24.
  б пп Виноградник 

Господній.
  в Ал. 12:37; 13:10–13.

 18 а Ал. 15:13.
  б пп Обман, 

Обманювати.
  в пп Заздрити, 

Заздрість.
 19 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 

народження і смерть 
Ісуса Христа.

 20 а 2 Неф. 26:9;  
3 Неф. 11:7–14.

  б 1 Неф. 12:4–6.
 21 а Ал. 15:17.
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поблизу вод Себуса. Вірші  1–
3, близько 77  р. до р.х.; вірш  4, 
близько 91–77  рр. до р.х.; а 
вірші 5–39, близько 91 р. до р.х.

І тоді сталося, коли Алма 
мандрував від землі Гедеона 
на південь, аж до землі Ман-
тія, ось, на його подив він 
а зустрів б синів Мосії, які ман-
дрували до землі Зарагемлі.

2 Тож ці сини Мосії були 
з Алмою тоді, коли ангел 
а вперше явився йому; тому 
Алма зрадів надзвичайно, 
що побачив своїх братів; і що 
ще додавало йому радості—
вони все ще були його бра-
тами у Господі; так, і вони 
зміцніли у пізнанні істини; 
бо вони були чоловіками з 
твердим розумінням, і вони 
б вивчали писання старанно, 
щоб вони могли знати слово 
Бога.

3 Але це ще не все; вони ба-
гато віддавалися а молитві і 
посту; тому вони мали дух 
пророцтва і дух одкровення, і 
коли вони б вчили, вони вчили 
з силою і владою від Бога.

4 І вони навчали слову Бога 
протягом чотирнадцяти ро-
ків серед Ламанійців, маючи 
великий а успіх у б приведенні 
багатьох до пізнання істини; 
так, силою їхніх слів багатьох 
було приведено до жертов-
ника Бога, щоб звернутися до 

Його імені і в зізнатися у своїх 
гріхах перед Ним.

5 Ось обставини, які су-
проводжували їх у їхніх 
мандрах, бо вони зазнали ба-
гатьох бідувань; вони дійсно 
знесли багато чого і тілом, і 
душею, а саме голод, спрагу 
і втому, і також багато а праці 
духу.

6 Ось які були в них ман-
дрування: а Залишивши свого 
батька, Мосію, в перший рік 
суддів; б відмовившись від 
царства, яке їхній батько мав 
бажання передати їм, і таким 
самим було бажання народу;

7 Проте вони залишили 
землю Зарагемлі, і взяли свої 
мечі, і свої списи, і свої луки, 
і свої стріли, і свої пращі; і це 
вони зробили для того, щоб 
вони могли забезпечити себе 
їжею під час перебування в 
пустині.

8 І так вони пішли в пус-
тиню з тими, кого вони виб-
рали, щоб піти на землю 
Нефія проповідувати слово 
Бога Ламанійцям.

9 І сталося, що вони мандру-
вали в пустині, і вони пос-
тилися багато і а молилися 
багато, щоб Господь дав їм 
частину Свого Духа, щоб су-
проводжувати їх і перебу-
вати з ними, аби вони могли 
бути б знаряддям у руках 
Бога, щоб привести, якщо це  

17 1 а Ал. 27:16.
  б Мос. 27:34.
 2 а Мос. 27:11–17.
  б пп Писання.
 3 а пп Молитва;  

Піст, Пощення.
  б пп Навчати, 

   Учитель—Навчання 
з Духом.

 4 а Ал. 29:14.
  б пп Місіонерська 

робота.
  в пп Сповідувати, 

Сповідь.

 5 а Ал. 8:10.
 6 а Мос. 28:1, 5–9.
  б Мос. 29:3.
 9 а Ал. 25:17.  

пп Молитва.
  б Мос. 23:10;  

Ал. 26:3.
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буде можливим, їхніх братів, 
Ламанійців, до пізнання іс-
тини, до пізнання нечестиво-
сті в традицій їхніх батьків, які 
не були правильними.

10 І сталося, що Господь 
а благословив їх Своїм б Духом 
і сказав їм: Заспокойтеся. І 
вони в заспокоїлися.

11 І Господь ще сказав їм: 
Ідіть до Ламанійців, ва-
ших братів, і встановіть Моє 
Слово; все-таки будьте а тер-
пеливими у довгостражданні 
і бідуванні, щоб ви могли по-
казувати їм хороші приклади 
в Мені, і Я зроблю вас зна-
ряддям в Моїх руках до спа-
сіння багатьох душ.

12 І сталося, що серця синів 
Мосії, а також тих, хто був 
з ними, набралися мужності, 
щоб піти до Ламанійців про-
голошувати їм слово Бога.

13 І сталося, коли вони при-
були у межі землі Лама-
нійців, вони а розділилися і 
пішли один від одного, спо-
діваючись на Господа, що 
вони знову зустрінуться під 
час завершення їхніх б жнив; 
бо вони припускали, що ве-
ликою є праця, яку вони по-
чали.

14 І справді, вона була вели-
кою, бо вони почали пропові-
дувати слово Бога а дикому, і 
закамʼянілому, і жорстокому 
народові; народові, який вті-
шався вбивством Нефійців, і 

обкраданням, і пограбуван-
ням їх; і їхні серця були зо-
середжені на багатствах, або 
точніше, на золоті, і сріблі, 
і дорогоцінному камінні; 
все-таки вони намагалися 
отримати це вбивствами і по-
грабуваннями, щоб не пра-
цювати своїми власними 
руками.

15 Таким чином вони були 
дуже ледачим народом, ба-
гато хто з них поклонявся 
ідолам, і а прокляття Бога 
впало на них через б традиції 
їхніх батьків; незважаючи на 
це, обіцяння Господа поши-
рювалися на них за умов по-
каяння.

16 Отже, це було а при-
чиною того, що сини Мосії 
взялися за цю працю, щоб, 
можливо, привести їх до по-
каяння; щоб вони привели  
їх до розуміння плану викуп-
лення.

17 Отже, вони розділилися 
між собою і пішли до них, 
кожний окремо, згідно з сло-
вом і силою Бога, яка була 
йому дана.

18 Тоді Аммон, будучи го-
ловним серед них, або тим, 
хто служив їм, і він пішов 
від них після того як а благо-
словив їх відповідно до їх-
ніх окремих місць, ділячись з 
ними словом Бога, тобто слу-
жачи їм перед тим як піти; 
і таким чином вони окремо 

 9 в Ал. 3:10–12.
 10 а УЗ 5:16.
  б пп Святий Дух.
  в Ал. 26:27.
 11 а Ал. 20:29.  

пп Терпіння.

 13 а Ал. 21:1.
  б Мт. 9:37.
 14 а Мос. 10:12.
 15 а Ал. 3:6–19;  

3 Неф. 2:15–16.
  б Ал. 9:16–24; 18:5.

 16 а Мос. 28:1–3.
 18 а пп Благословити, 

Благословенний, 
Благословення.
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вирушили у свої мандрівки 
по всій землі.

19 І Аммон пішов до землі 
а Ізмаїла, землі, яку було наз-
вано на честь синів Ізмаїла, 
які теж стали Ламанійцями.

20 І коли Аммон прийшов 
на землю Ізмаїла, Ламанійці 
схопили його і звʼязали, бо то 
був їхній звичай звʼязувати 
всіх Нефійців, які потрапляли 
до їхніх рук, і приводити їх 
до царя; і таким чином це 
залишалося на розсуд за ба-
жанням царя: вбити їх, або 
тримати їх у неволі, або ки-
нути їх у вʼязницю, або про-
гнати їх з його землі, за його 
волею і бажанням.

21 І таким чином Аммона 
було приведено до царя, 
який правив землею Ізмаїла; 
а його імʼя було Ламоній; і 
він був нащадком Ізмаїла.

22 І цар спитав Аммона, чи 
бажає він жити на цій землі 
серед Ламанійців, тобто се-
ред його народу.

23 І Аммон сказав йому: 
Так, я бажаю жити серед 
цього народу деякий час; так, 
і можливо до того дня, коли я 
помру.

24 І сталося, що цар Ламо-
ній був задоволений Аммо-
ном і наказав, щоб його пута 
було розвʼязано; і він захотів, 
щоб Аммон взяв одну з його 
дочок за дружину.

25 Але Аммон сказав йому: 
Ні, але я буду твоїм слугою. 
Отож Аммон став слугою 
царя Ламонія. І сталося, що 
його було призначено разом 

з іншими слугами стежити 
за отарами Ламонія, згідно з 
звичаєм Ламанійців.

26 І після того як він був 
на службі у царя протягом 
трьох днів, коли він ходив ра-
зом з іншими ламанійськими 
слугами з їхніми отарами 
до місця водопою, яке нази-
валося водами Себуса, і всі 
Ламанійці гнали свої отари 
сюди, щоб вони могли мати 
воду,—

27 Отже, коли Аммон і 
слуги царя гнали свої отари 
до цього місця водопою, ось, 
певна кількість Ламанійців, 
які вже були з своїми ота-
рами на водопої, встали і ро-
зігнали отари Аммона і слуг 
царя, і вони розігнали їх так, 
що ті розбіглися у різні боки.

28 Тоді слуги царя почали 
ремствувати, кажучи: Те-
пер цар убʼє нас, так само як 
наших братів, тому що їхні 
отари було розігнано злоче-
стивістю цих людей. І вони 
почали плакати надзвичайно, 
кажучи: Бачиш, наші отари 
розігнано вже.

29 Тож вони плакали че-
рез страх бути вбитими. 
Коли ж Аммон побачив це, 
його серце сповнилося раді-
стю всередині; бо, сказав він, 
я покажу мою силу моїм то-
варишам-слугам, точніше 
силу, яка в мені, збираючи ці 
отари для царя, щоб я міг за-
воювати серця цих моїх това-
ришів-слуг, щоб я міг вести їх 
до віри в мої слова.

30 І ось, такі були думки 
 19 а 1 Неф. 7:4–6.



299 АЛМА 17:31–39

Аммона, коли він побачив бі-
дування тих, кого він називав 
своїми братами.

31 І сталося, що він утішав 
їх своїми словами, кажучи: 
Мої браття, будьте у доброму 
гуморі і ходімо на пошуки 
отар, і ми зберемо їх докупи 
і приведемо їх назад до водо-
пою; і таким чином ми збере-
жемо отари для царя, і він не 
вбʼє нас.

32 І сталося, що вони пішли 
на пошуки отар, і вони слі-
дували за Аммоном, і вони 
бігли з великою поспішні-
стю, і наздогнали отари царя, 
і зібрали їх докупи знову на 
місці водопою.

33 А ті люди знову стояли, 
щоб розігнати їхні отари; але 
Аммон сказав своїм браттям: 
Оточіть отари навколо, щоб 
вони не втекли; а я піду і по-
борюся з тими людьми, які 
розганяють наші отари.

34 Отже, вони зробили так, 
як наказав їм Аммон, і він пі-
шов і став, щоб боротися з 
тими, хто стояв поблизу вод 
Себуса; а була їх немала кіль-
кість.

35 Отже, вони не боялися 
Аммона, бо вони вважали, 
що один з їхніх людей може 
вбити його задля їхнього за-
доволення, бо вони не знали, 
що Господь обіцяв Мосії, що 
Він а визволить його синів з їх-
ніх рук; не знали вони також 
нічого і про Господа; отже, 
вони насолоджувалися зни-
щенням своїх братів; і з цією 

метою вони стали, щоб розі-
гнати отари царя.

36 Але а Аммон став і почав 
кидати каміння в них своєю 
пращею; так, з могутньою си-
лою він метав каміння в них; і 
таким чином він убив б певну 
кількість їх, так що вони по-
чали дивуватися його силі; 
проте вони були розгнівані 
вбивством своїх братів, і вони 
були сповнені рішучості його 
вбити; отже, побачивши, що 
вони не в можуть попасти в 
нього своїм камінням, вони 
вийшли з палицями вбивати 
його.

37 Але ось, кожному чолові-
кові, який піднімав свою па-
лицю, щоб ударити Аммона, 
він відрубав їм руки своїм 
мечем; бо він протистояв їх-
нім ударам, рубаючи по їх-
ніх руках лезом меча, так що 
вони почали дивуватися, і по-
чали тікати від нього; так, і їх 
було не так вже й мало; і він 
змусив їх тікати силою своєї 
руки.

38 Тож шестеро з них заги-
нуло від пращі, але він нікого 
не вбив мечем, окрім їхнього 
керівника; і він відсік стільки 
їхніх рук, скільки підніма-
лося проти нього, і їх було не 
так мало.

39 А коли він відтіснив їх 
геть далеко, він повернувся 
і вони напоїли свої отари і 
повернули їх на пасовисько 
царя, а тоді увійшли до царя, 
тримаючи руки, які було від-
січено мечем Аммона у тих, 

 35 а Мос. 28:7;  
Ал. 19:22–23.

 36 а Етер 12:15.
  б Ал. 18:16.

  в Ал. 18:3.
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хто намагався вбити його; і 
їх було принесено до царя 
як свідчення про те, що вони 
зробили.

РОЗДІЛ 18
Цар Ламоній вважає, що Аммон 
є Великий Дух—Аммон нав
чає царя про Сотворіння, Божі 
справи з людьми, і викуплення, 
яке приходить через Хри
ста—Ламоній вірить і падає 
на землю як мертвий. Близько 
90 р. до р.х.
І сталося, що цар Ламо-
ній наказав, щоб його слуги 
вийшли наперед і свідчили 
про все, що вони бачили сто-
совно цієї справи.

2 І коли вони всі засвідчили 
про те, що бачили, і він діз-
нався про вірність Аммона у 
збереженні його отар, а та-
кож про його велику силу у 
боротьбі проти тих, хто на-
магався вбити його, він був 
здивований надзвичайно 
і сказав: Безсумнівно, цей 
є більше, ніж людина. Слу-
хайте, чи це не той Великий 
Дух, який посилає такі великі 
покарання на цей народ че-
рез їхні вбивства?

3 І вони відповіли цареві і 
сказали: Чи він Великий Дух, 
чи людина—ми не знаємо; 
але це ми знаємо, що його 
а не може бути вбито воро-
гами царя; також не можуть 
вони розігнати цареві отари, 
коли він з нами, через його 
досвідченість і велику силу; 

тому ми знаємо, що він друг 
цареві. Так ось, о царю, ми 
не віримо, що якась людина 
має таку велику силу, бо ми 
знаємо, що його не можна 
вбити.

4 І тоді, коли цар почув ці 
слова, він сказав їм: Тепер я 
знаю, що це є Великий Дух; 
і він зійшов у цей час, щоб 
зберегти ваші життя, щоб я 
не міг а убити вас, як я вбивав 
ваших братів. Тож це є той 
Великий Дух, про який гово-
рили наші батьки.

5 Тож це була така легенда 
у Ламонія, яку він отримав 
від свого батька, що існує а Ве-
ликий Дух. Незважаючи на 
те, що вони вірили у Вели-
кого Духа, вони вважали пра-
вильним усе, що б вони не 
робили; проте Ламоній по-
чав боятися надзвичайно че-
рез страх, що він діяв погано, 
вбиваючи своїх слуг;

6 Бо він вбив багатьох з них, 
тому що їхні брати розга-
няли їхні отари на місці во-
допою; і, отже, за те, що їхні 
отари було розсіяно, їх було 
вбито.

7 Тож так робили ці Лама-
нійці—стояли поблизу вод 
Себуса, щоб розганяти отари 
людей, щоб таким чином 
вони могли розганяти геть 
багатьох, які розсіювалися 
по їхній власній землі, такою 
була практика грабування се-
ред них.

8 І сталося, що цар Ламоній 
запитав своїх слуг, кажучи: 

18 3 а Ал. 17:34–38.
 4 а Ал. 17:28–31.

 5 а Ал. 19:25–27.  
пп Бог, Божество.
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Де той чоловік, що має таку 
велику силу?

9 І вони сказали йому: Ди-
вись, він годує твоїх коней. А 
цар наказував своїм слугам, 
ще перед часом напування їх-
ніх отар, щоб вони підготу-
вали його коней і колісниці, 
і супроводжували його до 
землі Нефія; бо велике свято 
було призначено на землі Не-
фія батьком Ламонія, який 
був царем над усією землею.

10 Тож коли цар Ламоній 
почув, що Аммон готує його 
коней і його колісниці, він 
був ще більш здивований вір-
ністю Аммона, кажучи: Без-
сумнівно, не було жодного 
слуги серед усіх моїх слуг, 
який був би таким вірним, 
як цей чоловік; бо він-таки 
дійсно памʼятає всі мої на-
кази, щоб виконати їх.

11 Тепер я напевно знаю, що 
це є Великий Дух, і я б хотів, 
щоб він зайшов до мене, але я 
не наважуюся.

12 І сталося, що коли Ам-
мон підготував коней і коліс-
ниці для царя і його слуг, він 
зайшов до царя, і він поба-
чив, що цар змінився на лиці; 
тому він збирався піти від 
його присутності.

13 І один з царевих служи-
телів сказав йому: Раббана, 
що означає, будучи перекла-
деним, могутній або великий 
цар, бо вважали своїх царів 
могутніми; і так він сказав 
йому: Раббана, цар хоче, щоб 
ти залишився.

14 Тому Аммон повернувся 
до царя і сказав йому: Що 
ти хочеш, щоб я зробив для 
тебе, о царю? І цар не відпо-
відав йому протягом години, 
згідно з їхнім часом, бо він 
не знав, що він має йому ска-
зати.

15 І сталося, що Аммон ска-
зав йому знову: Чого ти хо-
чеш від мене? Але цар не 
відповідав йому.

16 І сталося, що Аммон був 
сповненим Духом Бога, тому 
він зрозумів а думки царя. І 
він сказав йому: Чи це через 
те, що ти почув, що я захи-
щав твоїх слуг і твої отари, 
і вбив семеро з їхніх бра-
тів пращею і мечем, і відсік 
руки іншим, щоб захистити 
твої отари і твоїх слуг; слу-
хай, чи не це викликає твоє 
здивування?

17 Я кажу тобі, що ж тут 
такого, що твоє здивування 
таке велике? Бачиш, я є лю-
дина, і є твій слуга; тому, 
чого б ти не забажав, що є до-
брим, те я буду робити.

18 Тож коли цар почув ці 
слова, він знову здивувався, 
бо він побачив, що Аммон 
може а розпізнавати його 
думки; але, незважаючи на 
це, цар Ламоній відкрив свої 
вуста і сказав йому: Хто ти? 
Чи ти той Великий Дух, який 
б знає все?

19 Аммон відповів і сказав 
йому: Я не він.

20 А цар сказав: Як ти знаєш 
думки мого серця? Ти можеш 

 16 а Ал. 12:3.
 18 а пп Проникливість, 

дар проникливості.
  б пп Бог, Божество.
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говорити сміливо і розпові-
сти мені про це; і ще скажи 
мені, якою силою ти вбивав 
і відсікав руки моїм братам, 
які розганяли мої отари,—

21 І ось, якщо ти розка-
жеш мені про це, то все, що 
ти бажаєш, я дам тобі; і якщо 
треба буде, я буду охоро-
няти тебе моїм військом; але 
я знаю, що ти могутніший за 
них усіх; проте, все, що ти ба-
жаєш від мене, я дарую тобі 
це.

22 Тож Аммон, будучи му-
дрим, і все ж незлобним, він 
сказав Ламонію: Чи ти при-
слухаєшся до моїх слів, якщо 
я скажу тобі, якою силою я 
роблю це? І це те, чого я хо-
тів би від тебе.

23 І цар відповів йому і ска-
зав: Так, я повірю всім твоїм 
словам. І таким чином його 
було спіймано хитрістю.

24 І Аммон почав говорити з 
ним а сміливо і сказав йому: Чи 
ти віриш у те, що існує Бог?

25 І він відповів і сказав йому: 
Я не знаю, що це значить.

26 І тоді Аммон сказав: Чи 
ти віриш у те, що існує Вели-
кий Дух?

27 І він сказав: Так.
28 І Аммон сказав: Це і є 

Бог. І Аммон ще сказав йому: 
Чи ти віриш, що Цей Вели-
кий Дух, Який є Бог, ство-
рив усе, що є на небесах і на 
землі?

29 І він сказав: Так, я вірю, 
що Він створив усе, що є на 
землі; але я не знаю про не-
беса.

30 І Аммон сказав йому: Не-
беса це є місце, де живе Бог і 
всі Його святі ангели.

31 І цар Ламоній сказав: Чи 
це є над землею?

32 І Аммон сказав: Так, і Він 
дивиться вниз на всіх дітей 
людських; і Він знає а думки і 
наміри серця; бо Його рукою 
були вони всі створені від по-
чатку.

33 І цар Ламоній сказав: Я 
вірю всьому тому, що ти ска-
зав. Чи тебе послано від Бога?

34 Аммон сказав йому: Я 
є людина; і а людина на по-
чатку була створена за об-
разом Бога, і я покликаний 
Його Святим Духом б нав-
чати цьому народ цей, щоб їх  
могло бути приведено до піз-
нання того, що є справедли-
вим і істинним;

35 І частина того а Духа 
живе в мені, що дає мені 
б знання і також силу згідно 
з моєю вірою в Бога і бажан-
нями щодо Нього.

36 Тоді, коли Аммон сказав 
ці слова, він почав від сотво-
ріння світу, а також сотво-
ріння Адама, і розповів йому 
все про падіння людини, і 
а переказував і викладав перед 
ним літописи і святі б писання 
народу, яке промовлялося 

 24 а Ал. 38:12.
 32 а Ам. 4:13;  

3 Неф. 28:6;  
УЗ 6:16.

 34 а Мос. 7:27;  

Етер 3:13–16.
  б пп Навчати, 

Учитель—Навчання 
з Духом.

 35 а пп Натхнення, 

Надихати.
  б пп Знання.
 36 а Мос. 1:4;  

Ал. 22:12; 37:9.
  б пп Писання.
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в пророками, аж з того часу, 
як їхній батько, Легій, пішов з 
Єрусалима.

37 І він також переказував 
їм (бо це було для царя і для 
його слуг) про всі мандрівки 
їхніх батьків у пустині, і про 
всі їхні страждання від го-
лоду і спраги, і їхню важку 
працю, і таке інше.

38 І він також переказував 
їм про бунт Ламана, і Лему-
їла, і синів Ізмаїла, так, про 
всі бунти він переповів їм; і 
він розʼяснював їм усі літо-
писи і писання від того часу, 
коли Легій пішов з Єруса-
лима, і дотепер.

39 Але це ще не все; бо він 
розʼяснив їм а план викуп-
лення, який був підготовле-
ний від заснування світу; і він 
також відкрив їм пришестя 
Христа, і всі діяння Господа 
він відкрив їм.

40 І сталося, що після того 
як він розповів усе це, і розʼ-
яснив усе це цареві, цар пові-
рив усім його словам.

41 І він почав волати до Го-
спода, кажучи: О Господи, 
май а милість; Твою щедру 
милість, яку Ти мав до людей 
Нефія, май до мене і до мого 
народу.

42 І ось, коли він промовив 
це, він упав на землю, як мер-
твий.

43 І сталося, що його слуги 
взяли його і понесли до його 
жінки, і поклали його на 
ліжко; і він лежав, як мер-
твий протягом двох днів і 

двох ночей; і його жінка, і 
його сини, і його дочки опла-
кували його за звичаєм Лама-
нійців, сильно голосячи через 
втрату його.

РОЗДІЛ 19
Ламоній отримує світло віч
ного життя і бачить Ви
купителя—Його домочадці 
впадають у транс і багато хто 
з них бачить ангелів—Аммона 
збережено дивовижно—Він хри
стить багатьох і встановлює 
церкву серед них. Близько 90  р. 
до р.х.
І сталося, що після двох днів 
і двох ночей вони вже зби-
ралися взяти його тіло і по-
класти його в гробницю, яку 
вони зробили з метою похо-
вання своїх мертвих.

2 Тоді цариця почула про 
славу Аммона, отже, вона 
пос лала за ним і побажала, 
щоб він прийшов до неї.

3 І сталося, що Аммон зро-
бив, як йому наказали, і при-
йшов до цариці, і захотів 
дізнатися, що саме вона хоче, 
щоб він зробив.

4 І вона сказала йому: Слуги 
мого чоловіка відкрили мені, 
що ти є а пророк святого Бога, 
і що ти маєш силу творити 
могутні діяння в імʼя Його;

5 Отже, якщо це так, я б хо-
тіла, щоб ти зайшов і поди-
вився на мого чоловіка, бо 
він уже лежить на своєму 
ліжкові протягом двох днів і 
двох ночей; і дехто каже, що 

 36 в Дії 3:18–21.
 39 а пп План викуплення.

 41 а пп Милостивий, 
Милість.

19 4 а пп Пророк.
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він не мертвий, але інші ка-
жуть, що він мертвий, і що 
він смердить, і що його треба 
покласти в гробницю; але 
щодо мене, мені він не смер-
дить.

6 Тож це було те, чого хо-
тів Аммон, бо він знав, що 
цар Ламоній був під впли-
вом Бога; він знав, що темну 
а завісу зневіри було ски-
нуто геть з його свідомості, і 
б світло, що освітлювало його 
розум, яке було світлом слави 
Бога, яке було дивовижним 
світлом Його благодаті,—так, 
це світло вливало таку ра-
дість у його душу, хмара тем-
ряви розвіялася, і що світло 
вічного життя запалало в 
його душі, так, він знав, що 
це подолало його природне 
тіло, і його було віднесено у 
Богові,—

7 Отже, те, чого побажала 
від нього цариця, було єди-
ним його бажанням. Отже, 
він увійшов, щоб побачити 
царя, так, як цариця хотіла 
від нього; і він побачив царя, 
і він знав, що той не був мер-
твим.

8 І він сказав цариці: Він не 
мертвий, але він спить у Бо-
гові, і завтра він встане знову; 
тому не ховайте його.

9 І Аммон сказав їй: Чи ти 
віриш цьому? І вона сказала 
йому: Я не маю більше дока-
зів, крім твого слова і слова 

наших слуг; проте я вірю, що 
це має статися, згідно з тим, 
що ти сказав.

10 І Аммон сказав їй: Благо-
словенна ти через твою над-
звичайну а віру; я кажу тобі, 
жінко, не було ще досі такої 
великої віри серед усього на-
роду Нефійців.

11 І сталося, що вона стежила 
за ліжком свого чоловіка, з 
тих пір аж до часу наступного 
дня, в який, як призначив Ам-
мон, він повинен встати.

12 І сталося, що він устав, 
відповідно до слів Аммона; 
і коли він устав, він простяг 
руку свою до жінки і сказав: 
Благословенне буде імʼя Бога, 
і благословенна будеш ти.

13 Бо так вірно, як те, що ти 
живеш, ось, я бачив мого Ви-
купителя; і Він прийде, і буде 
а народжений від б жінки, і Він 
викупить усе людство, яке ві-
рить в Його імʼя. Тож коли 
він сказав ці слова, його серце 
переповнилося, і він знову 
знепритомнів від радості; і ца-
риця також знепритомніла, 
будучи знесилена Духом.

14 Тоді Аммон, побачивши, 
що Дух Господа пролився 
згідно з його а молитвами на 
Ламанійців, його братів, які 
були причиною таких вели-
ких оплакувань серед Нефій-
ців, тобто серед усіх людей 
Бога, через їхні беззаконня 
і їхні б традиції, він упав на 

 6 а 2 Кор. 4:3–4.  
пп Завіса.

  б пп Світло, Світло 
Христа.

 10 а Лк. 7:9.  

пп Віра.
 13 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

  б 1 Неф. 11:13–21.
 14 а УЗ 42:14.
  б Мос. 1:5.
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коліна і почав виливати свою 
душу в молитві і дякуванні 
Богові за те, що Він зробив 
для його братів; і він також 
був пересилений в радістю; і 
таким чином вони всі троє 
знепритомніли і г впали на 
землю.

15 Тоді, коли слуги царя по-
бачили, що вони впали, вони 
також почали волати до Бога, 
бо страх Господа зійшов на 
них також, бо то були саме 
а вони, хто стояв перед царем 
і свідчив йому про велику 
силу Аммона.

16 І сталося, що вони зверта-
лися до імені Господа з усією 
силою, аж до того, що впали 
всі на землю, крім однієї з ла-
манійських жінок, чиє імʼя 
було Авіш, її було навернено 
до Господа багато років тому 
внаслідок чудесного видіння 
її батька—

17 Таким чином, будучи на-
верненою до Господа, і ні-
коли не відкриваючи цього, 
тому, коли вона побачила, 
що всі слуги Ламонія впали 
на землю, і також її госпо-
диня, цариця, і цар, і Ам-
мон лежав розпростертий на 
землі, вона знала, що то була 
сила Бога; і, вважаючи, що то 
є можливість зробити відо-
мим для людей те, що трапи-
лося серед них, що бачення 
цієї картини а змусить їх пові-
рити у силу Бога, тому вона 
побігла від хати до хати, спо-
віщаючи людям про це.

18 І вони почали збиратися 
разом у домі царя. І прийшла 
велика кількість людей, і на 
свій подив вони побачили 
царя, і царицю, і їхніх слуг 
розпростертими на землі, 
і вони всі лежали там, наче 
вони були мертвими; і вони 
також побачили Аммона, а 
він, ось, був Нефійцем.

19 І тоді люди почали рем-
ствувати між собою; дехто 
казав, що таке велике зло зі-
йшло на них, тобто на царя і 
його дім, тому що він дозво-
лив, аби Нефієць а залишився 
на цій землі.

20 Але інші докоряли їм, 
кажучи: Цар навів це зло на 
свій дім, тому що він убивав 
своїх слуг, в яких отари було 
розігнано біля а вод Себуса.

21 І їм також докоряли ті 
люди, які стояли поблизу вод 
Себуса і а розганяли отари, 
які належали цареві, бо вони 
сердилися на Аммона через 
кількість їхніх братів, яких 
він убив поблизу вод Себуса, 
захищаючи отари царя.

22 Тоді один з них, чийого 
брата було а вбито мечем Ам-
мона, будучи надзвичайно 
сердитим на Аммона, ви-
тяг свого меча і пішов упе-
ред, щоб дати йому впасти 
на Аммона, щоб убити його; 
і тільки він підняв меча, щоб 
ударити його, ось, він упав 
мертвим.

23 Тож ми бачимо, що Ам-
мона не можна було вбити, 

 14 в пп Радість.
  г Ал. 27:17.
 15 а Ал. 18:1–2.

 17 а Мос. 27:14.
 19 а Ал. 17:22–23.
 20 а Ал. 17:26; 18:7.

 21 а Ал. 17:27; 18:3.
 22 а Ал. 17:38.
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бо а Господь сказав Мосії, 
його батькові: Я збережу 
його, і йому буде відповідно 
з твоєю вірою—отже, Мосія 
б довірив його Господеві.

24 І сталося, що коли безліч 
народу побачила, що цей чо-
ловік упав мертвим, той, хто 
підняв меча, щоб убити Ам-
мона, страх зійшов на них на 
всіх, і вони не наважувалися 
піднімати свої руки, щоб 
торкнутися його або когось з 
тих, хто впав; і вони почали 
дивуватися знову між собою, 
що може бути причиною та-
кої великої сили, або що все 
це може означати.

25 І сталося, що багато було 
серед них таких, які гово-
рили, що Аммон—то є а Ве-
ликий Дух, а інші казали, що 
його послано Великим Ду-
хом;

26 Але інші докоряли їм 
усім, кажучи, що він є потво-
рою, яку було послано Не-
фійцями, щоб мучити їх.

27 І було декілька таких, які 
казали, що Аммона було пос-
лано Великим Духом, щоб 
завдавати страждань їм че-
рез їхні беззаконня; і що саме 
Великий Дух завжди прихо-
див до Нефійців, який завжди 
визволяв їх з їхніх рук; і вони 
казали, що саме цей Великий 
Дух знищив так багато їхніх 
братів, Ламанійців.

28 І таким чином супе-
речка стала надзвичайно го-
строю серед них. І доки 

вони так сперечалися, при-
йшла а жінка-служниця, яка 
зробила так, що безліч лю-
дей зібралося разом, і коли 
вона побачила суперечку, 
яка відбувалася між безліччю 
людей, вона надзвичайно 
опечалилася, аж до сліз.

29 І сталося, що вона пішла 
і взяла царицю за руку, щоб 
можна було підняти її з землі; 
і як тільки вона торкнулася її 
руки, та піднялася і стала на 
ноги, і заволала гучним го-
лосом, кажучи: О благосло-
венний Ісусе, Який врятував 
мене від а жахливого пекла! О 
благословенний Боже, б зми-
луйся над цим народом!

30 І коли вона сказала це, 
вона зчепила руки, будучи 
сповненою радості, промов-
ляючи багато слів, які не 
були зрозумілими; і коли 
вона зробила це, вона взяла 
царя, Ламонія, за руку, і ось 
він піднявся і став на ноги.

31 І він негайно, побачивши 
суперечки поміж свого на-
роду, вийшов і почав доко-
ряти їм, і навчати їх а словам, 
які він почув з вуст Аммона; 
і всі ті, хто чув його слова, 
вірили, і були навернуті до 
Гос пода.

32 Але багато було серед 
них, хто не хотів чути його 
слів; тому вони пішли собі 
своєю дорогою.

33 І сталося, що коли Ам-
мон піднявся, він також слу-
жив їм, і те саме робили всі 

 23 а Мос. 28:7;  
Ал. 17:35.

  б пп Довіра.

 25 а Ал. 18:2–5.
 28 а Ал. 19:16.
 29 а 1 Неф. 14:3.

  б пп Милостивий, 
Милість.

 31 а Ал. 18:36–39.
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слуги Ламонія; і вони всі про-
голосили народові те саме—
що їхні серця було а змінено; 
що вони не мають більше ба-
жання чинити б зло.

34 І ось, багато хто проголо-
сив народові, що вони бачили 
а ангелів і розмовляли з ними; і 
так вони сказали їм те, що від 
Бога, і про Його праведність.

35 І сталося, що було багато 
таких, які повірили їхнім 
словам; і всі ті, які повірили, 
були а хрищені; і вони стали 
праведним народом, і вони 
встановили церкву поміж 
себе.

36 І таким чином праця Гос-
пода почалася серед Лама-
нійців; так Господь пролив 
Свій Дух на них; і ми бачимо, 
що Його рука простерта до 
а всіх людей, які покаються і  
повірять в Його імʼя.

РОЗДІЛ 20
Господь посилає Аммона до 
Міддонії, щоб визволити його 
увʼязнених братів—Аммон і 
Ламоній зустрічають Ламоніє
вого батька, який є царем усієї 
цієї землі—Аммон примушує 
старого царя погодитися на 
звільнення його братів. Близько 
90 р. до р.х.
І сталося, що коли вони 
встановили церкву на тій 
землі, тоді цар Ламоній захо-
тів, щоб Аммон пішов з ним 
на землю Нефія, щоб він міг 

показати його своєму бать-
кові.

2 І голос Господа дійшов до 
Аммона, кажучи: Ти не пі-
деш на землю Нефія, бо знай, 
цар буде домагатися твого 
життя; але ти підеш на землю 
Міддонію; бо знай, твій брат 
Аарон, а також Мулокій і 
Амма у вʼязниці.

3 Тоді сталося, що коли Ам-
мон почув це, він сказав Ла-
монію: Слухай, мій брат і 
браття мої у вʼязниці в Мід-
донії, і я йду, щоб визволити 
їх.

4 Тоді Ламоній сказав Аммо-
нові: Я знаю, у а силі Господа 
ти можеш зробити все. Але 
знай, я піду з тобою на землю 
Міддонію; бо цар землі Мід-
донії, імʼя якого Антіомно, є 
другом мені; тому я йду на 
землю Міддонію, щоб я міг 
улестити царя тієї землі, і 
він відпустить твоїх братів з 
б вʼязниці. Тоді Ламоній сказав 
йому: Хто сказав тобі, що твої 
браття у вʼязниці?

5 І Аммон сказав йому: Ні-
хто не казав мені, крім Бога; 
а Він сказав мені—Іди і виз-
воли своїх братів, бо вони у 
вʼязниці на землі Міддонії.

6 Тоді, коли Ламоній по-
чув це, він наказав, щоб його 
слуги приготували його а ко-
ней і його колісниці.

7 І він сказав Аммонові: Хо-
дімо, я піду з тобою до землі 
Міддонії, і там я благатиму 

 33 а пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  б Мос. 5:2; Ал. 13:12.

 34 а пп Ангели.
 35 а пп Хрищення, 

Христити.
 36 а 2 Неф. 26:33; 

   Ал. 5:33.
20 4 а Ал. 26:12.
  б Ал. 20:28–30.
 6 а Ал. 18:9–10.
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царя, щоб він звільнив твоїх 
братів з вʼязниці.

8 І сталося, що коли Аммон 
і Ламоній мандрували туди, 
вони зустріли батька Ла-
монія, який був царем а над 
усією цією землею.

9 І ось, батько Ламонія ска-
зав йому: Чому ти не при-
йшов на а свято в той великий 
день, коли я зробив свято для 
моїх синів і для мого народу?

10 І він ще сказав: Куди ти 
йдеш з цим Нефійцем, який є 
одним з дітей а брехуна?

11 І сталося, що Ламоній 
розповів йому, куди він іде, 
бо він боявся образити його.

12 І він також сказав йому 
всю причину своєї затримки 
у своєму власному царстві, 
чому він не прийшов до свого 
батька на свято, яке він влаш-
тував.

13 І тоді, коли Ламоній роз-
повів йому все це, ось, на 
його подив, його батько роз-
гнівався на нього і сказав: Ла-
монію, ти йдеш визволяти 
цих Нефійців, які є синами 
брехуна. Знай, він пограбував 
наших батьків; і тепер його 
діти знову прийшли до нас, 
щоб вони могли своїми хи-
трощами і своєю брехнею об-
манути нас, щоб вони знову 
могли пограбувати нашу 
власність.

14 І батько Ламонія наказав 
йому, щоб він убив Аммона 
мечем. І він також наказав 
йому, щоб він не йшов на 

землю Міддонію, але щоб він 
повернувся з ним на землю 
а Ізмаїла.

15  Але Ламоній сказав 
йому: Я не вбиватиму Ам-
мона, і не повернуся також 
на землю Ізмаїла, але я піду 
на землю Міддонію, щоб виз-
волити братів Аммона, бо я 
знаю, що вони справедливі 
люди і святі пророки істин-
ного Бога.

16 Тоді, коли його батько 
почув ці слова, він розгні-
вався на нього і витяг свого 
меча, щоб він міг уразити 
його до землі.

17 Але Аммон вийшов і ска-
зав йому: Слухай, не вби-
вай свого сина; хоч було б 
а краще, якби він загинув, ніж 
ти, бо знай, він б покаявся у 
своїх гріхах; але якщо ти му-
сиш загинути в цей час у 
своєму гніві, твою душу вже 
не можна буде спасти.

18 І знову, доцільно, щоб ти 
стримався; бо якщо ти а вбʼєш 
свого сина, а він є невинною 
людиною, його кров буде во-
лати з-під землі до Господа 
Бога його, щоб помста зійшла 
на тебе; і, можливо, ти загу-
биш свою б душу.

19 Ось, коли Аммон ска-
зав йому ці слова, той від-
повів йому, кажучи: Я знаю, 
якщо я вбʼю свого сина, то я 
проллю невинну кров; бо це 
ти той, хто намагається зни-
щити його.

20 І він простяг руку, щоб 

 8 а Ал. 22:1.
 9 а Ал. 18:9.
 10 а Мос. 10:12–17.

 14 а Ал. 17:19.
 17 а Ал. 48:23.
  б Ал. 19:12–13.

 18 а пп Вбивство.
  б УЗ 42:18.
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убити Аммона. Але Аммон 
протистояв його ударам, і ще 
вдарив його по руці, так що 
той не зміг діяти нею.

21 Тоді, коли цар побачив, 
що Аммон може вбити його, 
він почав благати Аммона, 
щоб той зберіг йому життя.

22 Але Аммон підняв свого 
меча і сказав йому: Ось, я 
вдарю тебе, якщо ти не по-
обіцяєш мені, що моїх братів 
можна буде визволити з вʼяз-
ниці.

23 Тоді цар, боячись, що він 
може позбутися свого життя, 
сказав: Якщо ти пощадиш 
мене, я пообіцяю тобі все, що 
ти попросиш, навіть поло-
вину царства.

24 І ось, коли Аммон поба-
чив, що він удіяв з старим 
царем відповідно до свого 
бажання, він сказав йому: 
Якщо ти пообіцяєш, що моїх 
братів можна буде звільнити 
з вʼязниці, і також що Ла-
моній зможе залишити собі 
своє царство, і ти не будеш 
незадоволений ним, але доз-
волиш, щоб він чинив згідно 
з своїми власними бажан-
нями у а всьому, що він на-
думає, тоді я пощажу тебе; 
інакше я вражу тебе до 
землі.

25 Ось коли Аммон сказав 
ці слова, цар почав радіти за 
своє життя.

26 І коли він побачив, що 
Аммон не має ніякого ба-
жання знищити його, і коли 
він також побачив велику 

любов, яку той мав до його 
сина Ламонія, він був зди-
вований надзвичайно і ска-
зав: Через те, що ти бажаєш 
тільки того, щоб я звільнив 
твоїх братів і дозволив, щоб 
мій син Ламоній залишив 
собі своє царство, ось, я обі-
цяю тобі, що мій син може 
залишити собі своє царство з 
цього часу і назавжди; і я не 
буду більше керувати ним—

27 І я також обіцяю тобі, 
що твої браття можуть бути 
звільненими з вʼязниці, і ти і 
твої браття можуть прийти 
до мене, в моє царство; бо я 
дуже бажатиму побачити їх. 
Бо цар був дуже здивований 
словами, які той сказав, а та-
кож словами, які було ска-
зано його сином Ламонієм, 
тому він а хотів вивчити їх.

28 І сталося, що Аммон і Ла-
моній продовжили свою ман-
дрівку до землі Міддонії. І 
Ламоній знайшов підтримку 
в очах царя тієї землі; отже, 
братів Аммона було визво-
лено з вʼязниці.

29 І коли Аммон зустрівся 
з ними, він був надзвичайно 
засмучений, бо були вони го-
лими, і їхня шкіра була вис-
нажена надзвичайно через 
те, що вони були звʼязані міц-
ними мотузками. І ще вони 
зносили голод, спрагу і всі-
лякі скорботи; проте вони 
були а терпеливими в усіх 
своїх стражданнях.

30 І, як і трапилося, то був 
їхній жереб—потрапити до 

 24 а Ал. 21:21–22.
 27 а пп Упокоритися, 

Покірність.
 29 а Ал. 17:11.
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рук більш закамʼянілого і 
більш твердошийого народу; 
тому вони не прислухалися 
до їхніх слів, і вони знехту-
вали їх, і побили їх, і гнали 
їх від хати до хати, і з місця 
на місце, аж доки вони не 
прийшли на землю Міддо-
нію; і там їх було схоплено 
і кинуто у вʼязницю, і звʼя-
зано а міцними мотузками, і 
утримувано у вʼязниці багато 
днів, і звільнено Ламонієм і 
Аммоном.

Розповідь про проповіду-
вання Аарона, і Мулокія, і їх-
ніх братів Ламанійцям.
Вміщено у розділах з 21 до 25.

РОЗДІЛ 21
Аарон навчає Амалекійців про 
Христа і Його Спокуту—Аа
рона і його братів увʼязнено в 
Міддонії—Після свого виз
волення вони навчають у 
синагогах і мають багато навер
нених—Ламоній дарує релігійну 
свободу людям на землі Ізмаїла. 
Близько 90–77 рр. до р.х.
Тоді, коли Аммон і його 
браття а розділилися на гра-
ниці землі Ламанійців, ось, 
Аарон вирушив у мандрівку 
до землі, яку Ламанійці на-
зивали Єрусалимом, наз-
ваної так на честь землі 
народження їхніх батьків; і 
це було далеко, поблизу гра-
ниць Мормона.

2 Тож Ламанійці й Амале-
кійці і люди а Амулона по-
будували велике місто, яке 
називалося Єрусалим.

3 Тож Ламанійці самі по 
собі були досить закамʼянілі, 
але Амалекійці й Амулонійці 
були ще більш закамʼянілими; 
отже, вони зробили так, що 
Ламанійці закамʼяніли своїми 
серцями, щоб посилити свою 
злочестивість і свої мерзоти.

4 І сталося, що Аарон при-
йшов у місто Єрусалим, і спо-
чатку почав проповідувати 
Амалекійцям. І він почав 
проповідувати їм у їхніх си-
нагогах, бо вони побудували 
синагоги за а чином Негорів; 
бо багато Амалекійців і Аму-
лонійців були за чином Не-
горів.

5 Отже, коли Аарон увійшов 
до однієї з їхніх синагог про-
повідувати людям, і коли він 
говорив з ними, ось, піднявся 
Амалекієць і почав спереча-
тися з ним, кажучи: Що то 
таке, про що ти свідчив? Чи 
ти бачив а ангела? Чому ан-
гели не являються нам? Ди-
вись, хіба цей народ не такий 
хороший, як твій народ?

6 Ти також кажеш, що як-
що ми не покаємося, ми за-
гинемо. Звідки знаєш ти 
думки і наміри наших сер-
дець? Звідки знаєш ти, що 
ми маємо причину каятися? 
Звідки знаєш ти, що ми не 
праведний народ? Дивись, 
ми побудували святилища, 
і ми збираємося разом, щоб 

 30 а Ал. 26:29.
21 1 а Ал. 17:13, 17.

 2 а Мос. 24:1;  
Ал. 25:4–9.

 4 а Ал. 1:2–15.
 5 а Мос. 27:11–15.



311 АЛМА 21:7–18

поклонятися Богові. Ми ві-
римо, що Бог спасе всіх лю-
дей.

7 Тоді Аарон сказав йому: 
Чи ти віриш, що Син Бога 
прийде, щоб викупити люд-
ство від їхніх гріхів?

8 І чоловік сказав йому: 
Ми не віримо, що ти знаєш 
щось таке. Ми не віримо в 
такі дурні легенди. Ми не ві-
римо, що ти знаєш про а те, 
що має статися, а також не 
віримо ми, що твої батьки і 
також наші батьки знали те, 
що вони говорили, про те, що 
має статися.

9 Тоді Аарон почав розкри-
вати їм писання стосовно 
пришестя Христа, а також 
стосовно воскресіння мер-
твих, і про те, що не може 
бути а викуплення для люд-
ства інакше, ніж через смерть 
і страждання Христа, і б Спо-
куту Його кровʼю.

10 І сталося, що коли він по-
чав розʼяснювати їм це, вони 
розсердилися на нього і по-
чали насміхатися над ним; і 
вони не хотіли слухати слів, 
які він їм говорив.

11 Отже, коли він побачив, 
що вони не хочуть слухати 
його слів, він пішов з їхньої 
синагоги і попрямував до 
села, яке називалося Ані-Ан-
тій, і там він зустрів Мулокія, 
який проповідував їм Слово; 
а також Амму і його братів. І 
вони сперечалися з багатьма 
про Слово.

12 І сталося, що вони поба-
чили, що люди камʼяніють 
серцями своїми, тому вони 
пішли звідти і попрямували 
до землі Міддонії. І вони 
проповідували Слово бага-
тьом, і мало хто повірив сло-
вам, яким вони навчали.

13 Проте Аарона і певну 
кількість його братів було 
схоплено і кинуто до вʼяз-
ниці, а решта їх утекла з 
землі Міддонії до навколиш-
ніх країв.

14 А ті, кого було кинуто 
до вʼязниці, а перестраждали 
багато, і їх було визволено 
рукою Ламонія й Аммона, і 
їх було нагодовано й одяг-
нуто.

15 І вони знову пішли про-
голошувати Слово, і ось так 
їх було визволено вперше з 
вʼязниці; і ось так вони пере-
страждали.

16 І вони пішли туди, куди 
їх вів а Дух Господа, пропові-
дуючи слово Бога в кожній 
синагозі Амалекійців, або на 
кожному зібранні Ламаній-
ців, куди їм дозволено було 
входити.

17 І сталося, що Господь по-
чав благословляти їх, так що 
вони привели багатьох до 
пізнання істини; так, вони 
дійсно а переконали бага-
тьох в їхніх гріхах, і в тради-
ціях їхніх батьків, що не були 
правильними.

18 І сталося, що Аммон і 
Ламоній повернулися з землі 

 8 а Кн. Як. 7:1–8.
 9 а Мос. 5:8;  

Ал. 38:9.

  б пп Спокута, 
Спокутувати.

 14 а Ал. 20:29.

 16 а Ал. 22:1.
 17 а УЗ 18:44.
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Міддонії на землю Ізма-
їла, яка була землею їхнього 
успадкування.

19 І цар Ламоній не доз-
волив, щоб Аммон служив 
йому, тобто, щоб був його 
слугою.

20 Але він наказав, щоб си-
нагоги було побудовано на 
землі Ізмаїла; і він наказав, 
щоб його люди, тобто люди, 
які були під його царюван-
ням, збиралися разом.

21 І він зрадів за них, і він 
навчав їх багато чому. І він 
також проголошував їм, що 
вони є народом під його вла-
дою, і що вони є вільним на-
родом, що вони вільні від 
гноблення царя, його батька; 
бо його батько обіцяв йому, 
що він може царювати над 
людьми, які жили на землі 
Ізмаїла, і на всій навколиш-
ній землі.

22 І він також проголосив 
їм, що вони можуть мати 
а волю поклонятися Госпо-
деві Богу своєму відповідно 
до своїх бажань, в якому 
б місці вони не жили, аби 
тільки це було на землі, яка 
була під царюванням царя  
Ламонія.

23 І Аммон проповіду-
вав народові царя Ламонія; 
і сталося, що він навчав їх 
усьому, що стосується речей 
праведних. І він закликав їх 
щоденно, з усією старанні-
стю; і вони зважили на його 
слова, і вони завзято викону-
вали заповіді Бога.

РОЗДІЛ 22
Аарон навчає Ламонієвого 
батька про Сотворіння, Па
діння Адама і план викуплення 
через Христа—Царя і всіх його 
домочадців навернено—Пояс
нюється розподіл землі між 
Нефійцями і Ламанійцями. 
Близько 90–77 рр. до р.х.
Ось, оскільки Аммон так 
учив людей Ламонія пос-
тійно, ми повернемося до 
розповіді Аарона і його бра-
тів; бо після того як він за-
лишив землю Міддонію, його 
було а приведено Духом на 
землю Нефія, саме до дому 
царя, який був над усією 
цією землею, б крім землі Із-
маїла; і він був батьком Ла-
монія.

2 І сталося, що він увійшов 
до нього у царевий палац з 
своїми братами, і вклонився 
перед царем, і сказав йому: 
Дивись, о царю, ми—браття 
Аммона, яких ти а визволив з 
вʼязниці.

3 І ось, о царю, якщо ти збе-
режеш нам життя, ми бу-
демо твоїми слугами. І цар 
сказав їм: Устаньте, бо я да-
рую вам ваше життя, і я не 
дозволю, щоб ви були мо-
їми слугами; але я наполяга-
тиму, щоб ви навчали мене; 
бо я дещо стурбований в 
душі через щедрість і вели-
кодушність слів твого брата 
Аммона; і я хотів би знати 
причину, чому він не при-
йшов з вами з Міддонії.

 22 а УЗ 134:1–4;  
УВ 1:11. 

   пп Свобода.
22 1 а Ал. 21:16–17.

  б Ал. 21:21–22.
 2 а Ал. 20:26.
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4 І Аарон сказав цареві: 
Знай, Дух Господа покликав 
його на інший шлях; він пі-
шов на землю Ізмаїла вчити 
людей Ламонія.

5 Тоді цар сказав їм: Що оз-
начає те, що ти сказав про 
Дух Господа? Ось, саме це 
турбує мене.

6 І ще, що означає те, що ска-
зав Аммон—а Якщо ви покає-
теся, ви будете спасенними, а 
якщо ви не покаєтеся, то бу-
дете знехтувані в останній 
день?

7 І Аарон відповідав йому і 
сказав йому: Чи віриш ти, що 
Бог є? І цар сказав: Я знаю, що 
Амалекійці кажуть, що Бог є, 
і я дозволив їм, щоб вони бу-
дували святилища, щоб вони 
могли збиратися разом, щоб 
ушановувати Його. І якщо ти 
тепер скажеш, що Бог є, знай, 
я а повірю.

8 І тоді, коли Аарон почув 
це, його серце почало ра-
діти, і він сказав: Слухай, так 
вірно, як те, що ти живеш, о 
царю, так і Бог є.

9 І цар сказав: Чи Бог є Той 
а Великий Дух, Який вивів на-
ших батьків з землі Єруса-
лима?

10 І Аарон сказав йому: Так, 
Він і є Той Великий Дух, і Він 
а створив усе на небесах і на 
землі. Чи ти віриш у це?

11 І він сказав: Так, я вірю, 
що Великий Дух створив усе, 
і я хочу, щоб ти розповів мені 
про все це, і я а повірю твоїм 
словам.

12 І сталося, що коли Аарон 
зрозумів, що цар повірить 
його словам, він почав від со-
творіння Адама, а читаючи 
цареві писання—як Бог ство-
рив людину за Своєю подо-
бою, і що Бог дав їй заповіді, 
і що через провину людина 
пала.

13 І Аарон розʼяснював 
йому писання від а сотворіння 
Адама, тлумачачи йому па-
діння людини, і їхній ті-
лесний стан і також б план 
викуплення, який був під-
готовлений в від заснування 
світу, через Христа для всіх, 
хто повірить в Його імʼя.

14 І оскільки людина а пала, 
вона не могла б здобути ні-
чого сама по собі; але страж-
дання і смерть Христа в спо-
кутували їхні гріхи, через 
віру і покаяння і таке інше; і 
що Він розірвав пута смерті, 
щоб г могила не мала ніякої 
перемоги, і щоб жало смерті 
було поглинуто надіями 
слави; і Аарон розʼяснював 
усе це цареві.

15 І сталося, що після того 
як Аарон розʼяснив йому це, 
цар сказав: а Що мені треба 

 6 а Ал. 20:17–18.
 7 а УЗ 46:13–14.
 9 а Ал. 18:18–28.
 10 а пп Створити, 

Сотворіння.
 11 а пп Вірування, 

Вірувати.
 12 а 1 Неф. 5:10–18;  

Ал. 37:9.
 13 а Бут. 1:26–28.
  б пп План викуплення.
  в 2 Неф. 9:18.
 14 а пп Падіння 

Адама і Єви.
  б 2 Неф. 25:23;  

Ал. 42:10–25.

  в Ал. 34:8–16.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

  г Ісая 25:8;  
1 Кор. 15:55.

 15 а Дії 2:37.
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робити, щоб я міг мати це 
вічне життя, про яке ти роз-
повів? Так, що мені треба ро-
бити, щоб я міг б народитися 
від Бога, вирвавши з коренем 
цей злочестивий дух з моїх 
грудей, і, отримавши Його 
Дух, щоб я міг сповнитися 
радості, щоб мене не було 
знехтувано в останній день? 
Слухай, сказав він, я віддам 
в усе, що маю, так, я відмов-
люся від мого царства, щоб я 
міг отримати цю велику ра-
дість.

16 Але Аарон сказав йому: 
Якщо ти а хочеш цього, якщо 
ти вклонишся Богові, так, 
якщо ти покаєшся в усіх своїх 
гріхах і вклонишся перед Бо-
гом, і звертатимешся до Його 
імені з вірою, віруючи, що ти 
отримаєш, тоді ти отримаєш 
б надію, якої ти бажаєш.

17 І сталося, що коли Аарон 
сказав ці слова, цар а укло-
нився Господеві, на колінах; 
так, він навіть простерся на 
землі і б заволав гучно, ка-
жучи:

18 О Боже, Аарон сказав 
мені, що Бог є; і якщо Бог є, і 
якщо Ти є Бог, зроби так, щоб 
я знав про Тебе, і я відмов-
люся від усіх своїх гріхів, щоб 
тільки знати Тебе, і щоб я міг 
встати з мертвих, і бути спа-
сенним в останній день. І ось 
коли цар промовив ці слова, 
він був уражений і став наче 
мертвий.

19 І сталося, що його слуги 

побігли і розповіли цариці 
про все, що сталося з царем. 
І вона увійшла до царя; і коли 
вона побачила, що він лежав, 
наче мертвий, а також Аа-
рона і його братів, які стояли 
так, нібито вони були причи-
ною його падіння, вона роз-
гнівалася на них, і наказала, 
щоб її слуги, тобто слуги 
царя, схопили їх і вбили.

20 А слуги бачили при-
чину царевого падіння; тому  
вони не наважилися наклас- 
ти руки на Аарона і його 
братів; і вони благали ца-
рицю, кажучи: Чому ти на-
казуєш нам, що ми повинні 
вбити цю людину, коли, ди-
вись, один з них а сильніший 
від нас усіх? Тому ми впа-
демо перед ним.

21 Тоді, коли цариця поба-
чила переляк слуг, вона теж 
перелякалася надзвичайно, 
щоб яке-небудь лихо не зі-
йшло на неї. І вона наказала 
своїм слугам, щоб вони пішли 
і покликали людей, щоб вони 
могли вбити Аарона і його 
братів.

22 Тоді, коли Аарон побачив 
рішучість цариці, він, знаючи 
також закамʼянілість сер-
дець людей, боявся, що без-
ліч людей збереться разом, і 
буде велика суперечка і заво-
рушення серед них; тому він 
простер руку свою і підняв 
царя з землі, і сказав йому: 
Вставай. І він встав на ноги, 
отримавши свою силу.

 15 б Ал. 5:14, 49.
  в Мт. 13:44–46; 

19:16–22.

 16 а пп Навернення, 
Навернений.

  б Етер 12:4.

 17 а УЗ 5:24.
  б пп Молитва.
 20 а Ал. 18:1–3.
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23 Тож це було зроблено у 
присутності цариці і багатьох 
слуг. І коли вони побачили це, 
вони дуже здивувалися і зля-
калися. І цар вийшов наперед 
і став а проповідувати їм. І він 
проповідував їм так, що всі до 
єдиного його домочадці були 
б навернуті до Господа.

24 Тож безліч народу зібра-
лася разом за наказом цариці, 
і почалися великі ремству-
вання серед них через Аа-
рона і його братів.

25 Але цар вийшов до них і 
служив їм. І вони вгамували 
свій гнів на Аарона і тих, хто 
був з ним.

26 І сталося, що коли цар 
побачив, що люди вгамува-
лися, він сказав, щоб Аарон і 
його браття вийшли наперед 
з натовпу, і щоб вони пропо-
відували їм Слово.

27 І сталося, що цар розі-
слав а проголошення по всій 
землі серед усіх своїх людей, 
які жили на всій його землі, 
які були в усіх краях навколо, 
що виходили аж до моря, на 
сході і на заході, і які були 
відділені від землі б Зарагемлі 
вузькою смужкою пустині, 
яка бігла від моря на сході 
аж до моря на заході, і нав-
коло біля меж морського уз-
бережжя, і меж пустині, яка 
була на півночі від землі За-
рагемлі, через границі Ман-
тія, повз верхівʼя ріки Сидон, 

що тече зі сходу на захід,—і 
таким чином було розділено 
Ламанійців і Нефійців.

28 Тож, більш а ледача час-
тина Ламанійців жила в пус-
тині, і мешкала в наметах; і 
вони розселилися по всій пус-
тині на заході, на землі Не-
фія; так, а також на захід 
від землі Зарагемлі, у межах 
біля морського узбережжя, і 
на захід на землі Нефія, на 
місці першого успадкування 
їхніх батьків, і таким чином, 
маючи границі вздовж мор-
ського узбережжя.

29 І ще було багато Лама-
нійців на сході поблизу мор-
ського узбережжя, куди 
Нефійці вигнали їх. І таким 
чином, Нефійці були майже 
оточені Ламанійцями; проте 
Нефійці заволоділи всіма пів-
нічними ділянками землі, 
межуючими з пустинею, у 
верхівʼї ріки Сидон, зі сходу 
на захід, усюди з боку пус-
тині; на півночі вони дійшли 
аж до землі, яку вони нази-
вали а Щедрою.

30 І вона межувала з землею, 
яку вони називали а Спусто-
шення, бо вона була так да-
леко на північ, що доходила 
до землі, яка була колись за-
селеною і зруйнованою, про 
чиї б кістки ми говорили, яку 
було відкрито людьми Зара-
гемлі і яка була в першим міс-
цем їхньої висадки.

 23 а пп Навчати, 
Учитель;  
Проповідувати;  
Служити, 
Священнослужити.

  б пп Навернення, 

Навернений.
 27 а Ал. 23:1–4.
  б Ом. 1:13–17.
 28 а 2 Неф. 5:22–25.
 29 а Ал. 52:9; 63:5.
 30 а Ал. 50:34;  

Морм. 4:1–3.
  б Мос. 8:7–12;  

28:11–19.
  в Гел. 6:10.
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31 І вони пішли звідти до 
південної пустині. Таким чи-
ном земля на півночі назива-
лася а Спустошення, а земля 
на півдні називалася Щедра, 
будучи пустинею, наповне-
ною усілякими дикими зві-
рями всіх видів, частина яких 
прийшла з землі, що на пів-
ночі, по їжу.

32 Так ось, це була а відстань 
тільки півтораденної ман-
дрівки для Нефійця вздовж 
землі Щедрої і землі Спусто-
шення, з східного моря до 
західного моря; і таким чи-
ном земля Нефія і земля За-
рагемлі були майже оточені 
водою, маючи тільки малень-
кий б перешийок землі між 
землею на півночі і землею 
на півдні.

33 І сталося, що Нефійці за-
селили землю Щедру, аж з 
східного моря до західного 
моря, і таким чином Нефійці 
у своїй мудрості, з своїми 
гвардією і військом, відтіс-
нили Ламанійців на південь, 
так щоб вони не могли більше 
мати володінь на півночі, аби 
вони не могли перебігати на 
землю на півночі.

34 Тому Ламанійці не могли 
мати інших володінь, окрім 
землі Нефія і пустині нав-
коло. Тож це була мудрість 
Нефійців—оскільки Лама-
нійці були їхніми ворогами, 
вони не хотіли зазнавати їхні 
скорботи з кожного боку, і 
також, щоб вони могли мати 
землю, куди вони могли б 

переходити згідно з своїми 
бажаннями.

35 І ось я після того як сказав 
це, повертаюся знову до роз-
повіді про Аммона й Аарона, 
Омнера і Гімнія, і їхніх братів.

РОЗДІЛ 23
Проголошено релігійну свободу—
Навернено Ламанійців у семи 
землях і містах—Вони нази
вають себе АнтіНефійЛегії і 
звільняються від прокляття—
Амалекійці й Амулонійці за
перечують істину. Близько 
90–77 рр. до р.х.
Ось тоді сталося, що цар Ла-
манійців розіслав а прого-
лошення серед усіх своїх 
людей, щоб вони не накла-
дали руки на Аммона, або 
Аарона, або Омнера, або Гім-
нія, або на когось з їхніх бра-
тів, які підуть проповідувати 
слово Бога, в якому б місці 
вони не були, в будь-якій час-
тині їхньої землі.

2 Так, він розіслав указ се-
ред них, щоб вони не на-
кладали руки на них і не 
звʼязували їх або кидали їх 
до вʼязниці; не повинні вони 
також ні плювати на них, ні 
бити їх, ні виганяти їх з своїх 
синагог, ні бичувати їх; не 
повинні вони також кидати 
камінням у них, але щоб вони 
мали вільний доступ до їхніх 
домів, і також до їхніх хра-
мів, і їхніх святилищ.

3 І, таким чином, вони мо-
жуть іти і проповідувати 

 31 а Гел. 3:5–6.
 32 а Гел. 4:7.

  б Ал. 50:34.
23 1 а Ал. 22:27.
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Слово за своїм бажанням, бо 
царя було навернено до Гос-
пода, і всіх його домочадців; 
тому він розіслав проголо-
шення по всій землі до свого 
народу, щоб слово Бога не 
мало ніяких перешкод, але 
щоб воно могло розповсюди-
тися по всій землі, щоб його 
народ переконався у злоче-
стивості а традицій їхніх бать-
ків, і щоб вони переконалися, 
що вони всі браття, і вони не 
повинні ні вбивати, ні гра-
бувати, ні красти, ні чинити 
перелюб, ні чинити всіляку 
злочестивість.

4 І тоді сталося, що після 
того як цар розіслав це про-
голошення, то Аарон і його 
браття ходили від міста до 
міста, і від одного дому бо-
гослужіння до другого, 
встановлюючи церкви і ви-
свячуючи священиків і вчи-
телів по всій землі серед 
Ламанійців, щоб проповіду-
вати і навчати їх слову Бога; і 
так вони почали досягати ве-
ликого успіху.

5 І тисячі було приведено до 
пізнання Господа, так, тисячі 
було приведено до вірування 
в а традиції Нефійців; і їх було 
навчено б літописам і пророц-
твам, які дійшли аж до тепе-
рішнього часу.

6 І так само точно, як те, 
що Господь живий, так само 
точно те, що всі, хто повірив, 
або всі, кого було приведено 

до пізнання істини через про-
повідування Аммона і його 
братів, згідно з духом од-
кровення і пророцтва, і си-
лою Бога, яка творить чудеса 
в них,—так, я кажу вам, як 
Господь живий, так усі з Ла-
манійців, які повірили в їхнє 
проповідування, і були а на-
вернені до Господа, б ніколи 
не відпали.

7 Бо вони стали праведним 
народом; вони відклали зброю 
своїх бунтів, щоб не боротися 
більше проти Бога, а також 
проти будь-кого з своїх братів.

8 Ось а ті, хто був наверне-
ний до Господа:

9 Народ Ламанійців, які 
жили на землі Ізмаїла;

10 І також народ Ламаній-
ців, які жили на землі Міддо-
нії;

11 І також народ Ламаній-
ців, які жили у місті Нефії;

12 І також народ Ламанійців, 
які жили на землі а Шилом, і 
які жили на землі Шемлон, і 
в місті Лемуїлі, і в місті Шим-
ніломі.

13 І це є назви міст Ламаній-
ців, які були а навернені до 
Господа; і це є ті, хто відклав 
зброю їхнього бунту, так, 
усю їхню зброю війни; і всі 
вони були Ламанійцями.

14 А Амалекійці не були а на-
вернені, крім одного; і також 
не був ніхто з б Амулоній-
ців; але вони закамʼяніли сво-
їми серцями, і також серця 

 3 а Ал. 26:24.
 5 а Ал. 37:19.
  б Ал. 63:12.  

пп Писання.

 6 а пп Навернення, 
Навернений.

  б Ал. 27:27.
 8 а Ал. 26:3, 31.

 12 а Мос. 22:8, 11.
 13 а Ал. 53:10.
 14 а Ал. 24:29.
  б Мос. 23:31–39.
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Ламанійців у тій частині землі,  
де б вони не жили, так, в усіх 
їхніх селах і усіх їхніх містах.

15 Отже, ми назвали всі 
міс та Ламанійців, в яких вони 
покаялися і прийшли до ро-
зуміння істини, і були навер-
нені.

16 І тоді сталося, що цар і ті, 
які були навернені, забажали, 
щоб вони мали імʼя, щоб та-
ким чином вони могли відріз-
нятися від їхніх братів; тому 
цар порадився з Аароном і 
багатьма священиками про 
імʼя, яке вони повинні взяти 
собі, щоб вони могли відріз-
нятися.

17 І сталося, що вони наз-
вали себе іменем а Анті- 
Нефій-Легії; і вони назива-
лися цим іменем і більше не 
називалися Ламанійцями.

18 І вони стали дуже пра-
цьовитим народом; так, і 
вони були дружніми до Не-
фійців; отже, вони започат-
кували дружні стосунки 
з ними, і а прокляття Бога 
більше не переслідувало їх.

РОЗДІЛ 24
Ламанійці виступають проти 
народу Бога—АнтіНефійЛегії 
радіють у Христі, і їх відвіду
ють ангели—Вони вибирають: 
краще перенести смерть, ніж 
захищати себе—Ще більше Ла
манійців навернено. Близько 90–
77 рр. до р.х.
І сталося, що Амалекійців, 

і Амулонійців, і Ламанійців, 
які були на землі Амулона, а 
також на землі Гелама, і які 
були на землі а Єрусалима, і в 
цілому на всій землі навколо, 
які ще не були навернені і не 
взяли собі імʼя б Анті-Нефій-
Легія, підбурювали Амале-
кійці й Амулонійці до гніву 
проти їхніх братів.

2 І їхня ненависть ставала 
надзвичайно сильною проти 
них, аж до того, що вони по-
чали повставати проти свого 
царя, до того, що вони не хо-
тіли більше, щоб він був їхнім 
царем; отже, вони підняли 
зброю проти народу Анті-
Нефій-Легія.

3 Тоді цар передав царство 
своєму синові, і він назвав 
його імʼям Анті-Нефій-Легій.

4 І цар помер того самого 
року, коли Ламанійці по-
чали робити приготування 
до війни проти народу Бога.

5 Тоді, коли Аммон, і його 
брати, і всі ті, які прийшли з 
ним, побачили приготування 
Ламанійців до знищення їх-
ніх братів, вони прийшли 
на землю Мідіян, і там Ам-
мон зустрів усіх своїх бра-
тів; і звідти вони прийшли на 
землю Ізмаїла, щоб радити 
а раду з Ламонієм, а також 
з його братом Анті-Нефій-
Легієм, що їм робити, щоб 
захистити себе проти Лама-
нійців.

6 Тож не було жодної душі 
серед усіх людей, наверне-

 17 а пп Анті-Нефій-Легії.
 18 а 1 Неф. 2:23;  

2 Неф. 30:5–6; 

   3 Неф. 2:14–16.
24 1 а Ал. 21:1.
  б Ал. 25:1, 13.

 5 а Ал. 27:4–13.
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них до Господа, яка б підняла 
зброю проти своїх братів; ні, 
вони навіть не хотіли робити 
ніяких приготувань до війни; 
так, і також їхній цар нака-
зав їм, щоб вони не робили 
цього.

7 Ось ті слова, які він сказав 
людям стосовно цієї справи: 
Я дякую моєму Богові, мої 
улюблені люди, що наш ве-
ликий Бог у Своїй велико-
душності послав цих наших 
братів, Нефійців, до нас, щоб 
нам проповідувати, і переко-
нати нас у а традиціях наших 
злочестивих батьків.

8 І знайте, я дякую моєму 
великому Богові, що Він дав 
нам частину Свого Духа, щоб 
помʼякшити наші серця, аби 
ми започаткували дружні 
стосунки з цими братами, 
Нефійцями.

9 І знайте, я також дякую 
моєму Богові, що започатку-
вавши ці дружні стосунки, 
ми переконалися у наших 
а гріхах, і в багатьох убив-
ствах, які ми вчинили.

10 І я також дякую моєму 
Богові, так, моєму великому 
Богові за те, що Він дозво-
лив нам, щоб ми могли по-
каятися в цьому, і також за 
те, що Він а простив нас за 
багато тих наших гріхів і 
вбивств, які ми вчинили, і 
зняв б провину з наших сер-
дець через заслуги Його 
Сина.

11 І ось слухайте, браття 

мої, оскільки це було все, 
що ми могли зробити (бо ми 
були найбільш загубленими 
з усього людства)—покаятися 
в усіх наших гріхах і багатьох 
убивствах, які ми вчинили, і 
щоб Бог міг а зняти їх з наших 
сердець, бо це було все, що 
ми могли зробити, щоб пока-
ятися достатньо перед Богом, 
так, щоб Він зняв з нас запля-
мованість—

12 Тож, мої найулюбленіші 
брати, оскільки Бог зняв з нас 
заплямованість, і наші мечі 
стали чистими, то не запля-
мовуймо більше наші мечі 
кровʼю наших братів.

13 Слухайте, я кажу вам: Ні, 
утримаймо наші мечі, щоб 
вони не заплямувалися кро-
вʼю наших братів; бо мож-
ливо, якщо ми заплямуємо 
наші мечі знову, вони не змо-
жуть більше бути а омитими 
дочиста через кров Сина на-
шого великого Бога, яка буде 
пролита для Спокути наших 
гріхів.

14 І великий Бог мав ми-
лість до нас, і зробив це 
відомим нам, щоб ми не за-
гинули; авжеж, і Він зробив 
це відомим нам заздалегідь, 
тому що Він любить наші 
а душі, так само як Він лю-
бить наших дітей; отже, у 
Своїй милості Він приходить 
до нас через Своїх ангелів, 
щоб б план спасіння міг бути  
відомим нам, так само як 
нас тупним поколінням.

 7 а Мос. 1:5.
 9 а УЗ 18:44.
 10 а Дан. 9:9.

  б пп Провина.
 11 а Ісая 53:4–6.
 13 а Об. 1:5.

 14 а пп Душа—
Цінність душ.

  б пп План викуплення.
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15 О, який же милости-
вий наш Бог! І ось слухайте, 
оскільки це було все, що ми 
могли зробити, щоб наші 
плями були зняті з нас, і наші 
мечі було зроблено блиску-
чими, сховаймо їх геть, щоб 
вони могли залишатися бли-
скучими як свідчення перед 
нашим Богом в останній день, 
або в той день, коли нас буде 
приведено стояти перед Ним, 
щоб бути судимими, що ми не 
заплямували наші мечі кро-
вʼю наших братів, оскільки Він 
дав нам Своє Слово і цим зро-
бив нас чистими.

16 І ось, браття мої, якщо 
наші браття намагаються 
знищити нас, знайте, ми 
сховаємо наші мечі, так, а 
саме поховаємо їх глибоко в 
землю, щоб вони могли зали-
шитися блискучими як свід-
чення того, що ми ніколи не 
використовували їх, в остан-
ній день; і якщо наші браття 
знищать нас, знайте, ми а пі-
демо до нашого Бога і будемо 
спасенними.

17 І тоді сталося, що коли 
цар закінчив ці промови, і 
всіх людей було зібрано ра-
зом, вони взяли свої мечі, і 
всю зброю, яка використову-
валася для пролиття людської 
крові, і вони а заховали їх гли-
боко в землю.

18 І це вони зробили, бо то 
було, на їхній погляд, свід-
ченням перед Богом, а та-
кож перед людьми, що вони 

а ніколи не використають 
зброю знову для пролиття 
людської крові; і це вони зро-
били, підтверджуючи і б скла-
даючи завіт з Богом, що ніж 
пролити кров їхніх братів, 
вони краще в віддадуть свої 
власні життя; і ніж відібрати 
у брата, вони краще дадуть 
йому; і ніж проводити свої 
дні у неробстві, вони краще 
будуть трудитися багато сво-
їми власними руками.

19 І таким чином ми ба-
чимо, що коли цих Ламаній-
ців було приведено до того, 
що вони повірили і пізнали 
істину, вони були а стійкими, 
навіть краще прийняли б 
смерть, ніж учинили гріх; і 
так ми бачимо, що вони по-
ховали свою зброю миру, 
тобто вони поховали зброю 
війни заради миру.

20 І сталося, що їхні брати, 
Ламанійці, робили приготу-
вання до війни і підійшли до 
землі Нефія з метою знищити 
царя і поставити іншого за-
мість нього, і також з метою 
знищити народ Анті-Нефій-
Легія з цієї землі.

21 Тоді, коли люди поба-
чили, що вони йдуть проти 
них, вони вийшли назустріч 
їм, і а припали до землі перед 
ними, і почали прикликати 
імʼя Господа; і так вони були 
в цьому положенні, коли Ла-
манійці почали нападати 
на них, і почали вбивати їх 
 мечем.

 16 а Ал. 40:11–15.
 17 а Гел. 15:9.
 18 а Ал. 53:11.

  б пп Завіт.
  в пп Жертва, 

Жертвувати.

 19 а пп Віра.
 21 а Ал. 27:3.
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22 І таким чином, не зус-
трівши ніякого опору, вони 
вбили тисячу і пʼять з них; і 
ми знаємо, що вони благосло-
венні, бо вони відійшли, щоб 
жити з своїм Богом.

23 Тоді, коли Ламанійці по-
бачили, що їхні браття не ті-
кають від меча, а також не 
відвертаються ні праворуч, ні 
ліворуч, але що вони будуть 
лежати і а гинути і хвалити 
Бога навіть у мить самої заги-
белі від меча—

24 Тоді, коли Ламанійці по-
бачили це, вони а припинили 
вбивати їх; і було багато та-
ких, чиї серця були б сповнені 
почуттів за тих їхніх братів, 
які впали від меча, бо вони 
покаялися в тому, що вони 
вчинили.

25 І сталося, що вони ки-
нули свою зброю війни, і 
не захотіли братися за неї 
знову, бо вони мучилися за 
вбивства, які вони вчинили; 
і вони схилилися до землі 
так само, як їхні браття; по-
кладаючись на милості тих, 
чия зброя була піднята, щоб 
убити їх.

26 І сталося, що до людей 
Бога приєдналося того дня 
більше, ніж та кількість лю-
дей, яких було вбито; а ті, 
кого було вбито, були пра-
ведними людьми, тому ми не 
маємо причини сумніватися, 
що вони були а спасенні.

27 І не було жодного злоче-
стивого чоловіка серед них; 
але було більше тисячі при-
ведених до пізнання істини; 
отже ми бачимо, що Господь 
діє різними а шляхами для 
спасіння Свого народу.

28 Тож більшість тих Лама-
нійців, які вбили так багато 
своїх братів, були Амалекій-
цями й Амулонійцями, біль-
шість з яких були за а чином 
б Негора.

29 Ось, серед тих, хто при-
єднався до людей Господа, не 
було а жодного з Амалекійців 
або Амулонійців, або хто був 
за чином Негора, але вони 
були справжніми нащадками 
Ламана і Лемуїла.

30 І таким чином ми мо-
жемо чітко визначити, що 
після того як люди один раз 
були а просвітлені Духом Бога 
і мали велике б знання про те, 
що стосується праведності, а 
потім в відпали до гріха і про-
вини, вони стають ще більше 
закамʼянілими, і таким чи-
ном їхній стан стає ще г гір-
шим, ніж коли б вони ніколи 
не знали цього.

РОЗДІЛ 25
Напади Ламанійців поширю
ються—Сімʼя священиків Ноя 
гине, як пророкував Авінадій—
Багато Ламанійців наверта
ється і приєднується до людей 

 23 а Ал. 26:32.
 24 а Ал. 25:1.
  б пп Співчуття.
 26 а Об. 14:13.
 27 а Ісая 55:8–9;  

Ал. 37:6–7.

 28 а Ал. 21:4.
  б Ал. 1:15; 2:1, 20.
 29 а Ал. 23:14.
 30 а Мт. 12:45.
  б Євр. 10:26;  

Ал. 47:36.

  в 2 Неф. 31:14;  
Ал. 9:19.  
пп Відступництво.

  г 2 Пет. 2:20–21.
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АнтіНефійЛегія—Вони вірять 
у Христа і виконують закон 
Мойсея. Близько 90–77 рр. до р.х.

І ось тоді сталося, що ті Ла-
манійці ще більше розсер-
дилися, бо вони вбили їхніх 
братів; тому вони поклялися 
помститися Нефійцям; і вони 
не чинили більше спроб 
убити людей а Анті-Нефій-
Легія в той час.

2 Але вони взяли своє вій-
сько й пішли до границь 
землі Зарагемлі, й напали на 
людей, які були на землі Ам-
монійга, й а знищили їх.

3 І після цього вони мали ба-
гато битв з Нефійцями, під час 
яких їх було вигнано і вбито.

4 І серед Ламанійців, яких 
було вбито, було майже все 
а сімʼя Амулона і його братів, 
які були священиками Ноя, і 
їх було вбито руками Нефій-
ців;

5 І решта, яка втекла у 
східну пустиню, і узурпувала 
владу й повноваження над 
Ламанійцями, зробила так, 
що більшість Ламанійців мала 
а загинути у вогні через своє 
вірування—

6 Бо багато хто з а них, після 
того як вони зазнали бага-
тьох втрат і також багатьох 
страждань, почали збуджу-
ватися до згадки б слів, які 
Аарон і його брати пропові-
дували їм на їхній землі; тому 

вони почали зневірюватися у 
в традиціях своїх батьків, і ві-
рити в Господа, і в те, що Він 
дав велику силу Нефійцям; і 
таким чином було багато з 
них навернено в пустині.

7 І сталося, що ті правителі, 
які були рештою дітей а Аму-
лона, наказали, щоб їх було 
віддано на б смерть, так, усіх 
тих, хто вірив у це.

8 Тож це мучеництво стало 
причиною того, що багато їх-
ніх братів було збуджено до 
гніву; і почалися суперечки в 
пустині; і Ламанійці почали 
а полювати на сімʼя Амулона і 
його братів і почали вбивати 
їх; і вони втекли у східну пус-
тиню.

9 І ось на них досі полюють 
Ламанійці. Таким чином збу-
лися слова Авінадія, які він 
сказав про сімʼя священиків, 
які зробили так, щоб він при-
йняв смерть від вогню.

10 Бо він сказав їм: Що ви 
а зробите мені, то буде симво-
лом того, що настане.

11 І ось Авінадій був пер-
шим, хто вистраждав а смерть 
від вогню за свою віру в Бога; 
тож ось те, що він мав на 
увазі, що багато хто прийме 
смерть від вогню, так як він її 
прийняв.

12 І він сказав священикам 
Ноя, що їхнє сімʼя зробить 
так, що багато кого буде від-
дано на смерть, у той самий 

25 1 а пп Анті-Нефій- 
Легії.

 2 а Ал. 8:16; 16:9.
 4 а Мос. 23:35.
 5 а Мос. 17:15.

 6 а тобто Ламанійців.
  б Ал. 21:9.
  в Ал. 26:24.
 7 а Ал. 21:3; 24:1, 28–30.
  б пп Мученик, 

Мучеництво, 
Мученицька смерть.

 8 а Мос. 17:18.
 10 а Мос. 13:10.
 11 а Мос. 17:13.
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спосіб, що і його, і що їх буде 
розсіяно за межами і вбито, 
так само як вівцю, яка не має 
пастиря, виганяють і вбива-
ють дикі звірі; і ось знайте, ці 
слова справдилися, бо їх було 
вигнано Ламанійцями, і на 
них полювали, і їх били.

13 І сталося, що коли Лама-
нійці побачили, що вони не 
можуть пересилити Нефій-
ців, вони повернулися знову 
на свою власну землю; і ба-
гато хто з них прийшов жити 
на землю Ізмаїла і на землю 
Нефія, і приєднався до людей 
Бога, якими були люди а Анті-
Нефій-Легія.

14 І вони також а поховали 
свою зброю війни, так само, 
як зробили їхні браття, і вони 
стали праведним народом; і 
вони йшли шляхами Господа, 
і старанно виконували Його 
заповіді і Його устави.

15 Так, і вони виконували 
закон Мойсея; бо було необ-
хідно, щоб вони виконували 
закон Мойсея все-таки, бо він 
не повністю був виконаний. 
Але незважаючи на а закон 
Мойсея, вони чекали на при-
шестя Христа, вважаючи, що 
закон Мойсея був б символом 
Його пришестя, і віруючи в 
те, що вони повинні додер-
жуватися тих в зовнішніх від-
прав до тих пір, коли Його 
буде відкрито їм.

16 Тож вони не думали, 

що а спасіння приходить че-
рез б закон Мойсея; але закон 
Мойсея служить, щоб підси-
лювати їхню віру в Христа; і 
таким чином вони зберігали 
в надію через віру у вічне спа-
сіння, покладаючись на дух 
пророцтва, який говорив про 
те, що станеться.

17 І ось знайте, Аммон, і 
Аарон, і Омнер, і Гімній, 
і їхні браття раділи надзви-
чайно через успіх, який вони 
мали серед Ламанійців, поба-
чивши, що Господь давав їм 
відповідно до їхніх а молитов, 
і що Він також виконав Своє 
слово для них у всіх подро-
бицях.

РОЗДІЛ 26
Аммон пишається Господом—
Вірних зміцнює Господь і дає їм 
знання—Вірою люди можуть 
привести тисячі душ до пока
яння—Бог має всю владу і розу
міє все. Близько 90–77 рр. до р.х.
І ось, це є слова Аммона 
до його братів, якими го-
вориться таке: Мої бра-
тове і мої браття, слухайте, 
я кажу вам, яка велика при-
чина є в нас, щоб радіти; бо 
хіба ми могли гадати, коли 
ми а вийшли з землі Зарагемлі, 
що Бог дарує нам такі великі 
благословення?

2 І ось, я питаю, якими ве-
ликими благословеннями Він 

 13 а Ал. 23:16–17.
 14 а Ал. 24:15; 26:32.
 15 а Кн. Як. 4:5;  

Яр. 1:11.  
пп Закон Мойсеїв.

  б Мос. 3:14–15; 16:14.
  в Мос. 13:29–32.
 16 а Мос. 12:31–37;  

13:27–33.
  б 2 Неф. 11:4.

  в 1 Сол. 5:8–9.
 17 а Ал. 17:9.
26 1 а Мос. 28:9;  

Ал. 17:6–11.
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нас нагородив? Чи можете ви 
сказати?

3 Слухайте, я відповім вам; 
наші браття, Ламанійці, були 
в темряві, так, саме в найтем-
нішій безодні, але слухайте, 
як а багато з них приведено 
побачити дивовижне світло 
Бога! І це є благословення, 
яке було даровано нам, щоб 
нас було зроблено б знаряд-
дям у руках Бога для вико-
нання цієї великої роботи.

4 Дивіться, а тисячі з них уті-
шаються, і їх приведено до 
пастви Бога.

5 Дивіться, а нива дозріла, і 
благословенні ви, бо ви встро-
мили б серпа і жали з усієї 
сили, так, цілісінький день 
ви трудилися; і подивіться на 
кількість в снопів! І їх буде зі-
брано у житницю, щоб вони 
не перевелися.

6 Так, їх не побʼє бурею в ос-
танній день; так, і не будуть 
вони розвіяні вихорем; але 
коли а буря прийде, їх буде зі-
брано разом у їхньому місці, 
щоб буря не могла проник-
нути до них; так, і не будуть 
вони вигнані суворими віт-
рами туди, куди тільки ворог 
забажає віднести їх.

7 Але знайте, вони в ру-
ках Господаря а жни́ва, і вони 
Його; і Він б піднесе їх в остан-
ній день.

8 Благословенне імʼя на-
шого Бога; а заспіваймо Йому 
хвалу, так, складімо б дяку 
Його святому імені, бо Він 
чинить праведність завжди.

9 Бо якби ми не вийшли з 
землі Зарагемлі, ці наші 
ніжно любимі браття, які так 
ніжно люблять нас, досі ще б 
мучилися а ненавистю до нас, 
так, і вони також були б не-
знайомцями для Бога.

10 І сталося, що коли Ам-
мон промовив ці слова, його 
брат Аарон докоряв йому, 
кажучи: Аммоне, я боюся, що 
твоя радість привела тебе аж 
до вихваляння.

11 Але Аммон сказав йому: 
Я не а вихваляюся ні своєю 
власною силою, ані своєю 
власною мудрістю; але знай, 
моя б радість повна, так, моє 
серце наповнене по вінця ра-
дістю, і я втішуся в моєму 
 Богові.

12 Авжеж, я знаю, що я 
ніщо; щодо моєї сили я слаб-
кий; отже, я не буду а вихва-
лятися собою, але я буду 
хвалитися моїм Богом, бо в 
Його б силі я можу зробити 
все; так, знайте, багато силь-
них чудес ми вчинили на цій 
землі, за які ми будемо хва-
лити Його імʼя завжди.

13 Знайте, скільки тисяч на-
ших братів визволив Він від 

 3 а Ал. 23:8–13.
  б 2 Кор. 4:5;  

Мос. 23:10.
 4 а Ал. 23:5.
 5 а Іван 4:35–37;  

УЗ 4:4.
  б Йоіл 4:13.
  в УЗ 33:7–11; 75:2, 5.

 6 а Гел. 5:12;  
3 Неф. 14:24–27.

 7 а пп Жнива.
  б Мос. 23:22;  

Ал. 36:28.
 8 а УЗ 25:12.
  б пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.

 9 а Мос. 28:1–2.
 11 а 2 Кор. 7:14.
  б УЗ 18:14–16.  

пп Радість.
 12 а Єр. 9:23; Ал. 29:9.
  б Пс. 18:32–40;  

Фил. 4:13;  
1 Неф. 17:3.
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мук а пекла; і вони приве-
дені, щоб б співати викупи-
тельну любов, і все це через 
силу Його слова, яка в нас, 
отже, хіба ми не маємо вели-
кої причини радіти?

14 Так, ми маємо причину 
хвалити Його завжди, бо Він 
є Всевишній Бог, і звільнив 
наших братів від а ланцюгів 
пекла.

15 Так, вони були оточені 
вічною темрявою і знищен-
ням; але бачите, Він привів їх 
до Свого вічного а світла, так, 
до вічного спасіння; і вони 
оточені незрівнянною щедрі-
стю Його любові; так, і ми 
були знаряддям у Його руках 
для виконання цієї величної і 
дивовижної роботи.

16 Тому а хвалімося, так, ми 
будемо б хвалитися Господом; 
так, ми будемо втішатися, бо 
наша радість повна; так, ми 
будемо уславлювати нашого 
Бога завжди. Слухайте, хто  
може занадто хвалитися Гос-
подом? Так, хто може ска-
зати надто багато про Його 
велику силу, і про Його в ми-
лість, і про Його довготер-
піння щодо дітей людських? 
Слухайте, я кажу вам, я не 
можу висловити й найменшої 
частки того, що я відчуваю.

17 Хто міг гадати, що наш 
Бог буде таким милосердним, 
щоб витягти нас з нашого 

жахливого, грішного і розбе-
щеного стану?

18 Дивіться, ми ходили 
всюди саме в гніві, з силь-
ними погрозами, щоб а зни-
щити Його церкву.

19 О, тоді чому Він не при-
значив нас до жахливого 
знищення, так, чому Він не 
дозволив мечеві Його право-
суддя впасти на нас, і не при-
рік нас на вічний відчай?

20 О, моя душа нібито майже 
відлітає від цієї думки. Ба-
чите, Він не застосував Своє 
правосуддя до нас, але у Своїй 
великій милості переніс нас 
через ту вічну а прірву смерті 
і нещастя, аж до спасіння на-
ших душ.

21 І ось слухайте, браття 
мої, яка а тілесна людина тут 
є, що знає це? Я кажу вам, 
немає нікого, хто б б знав це, 
за винятком тих, хто розкаю-
ється.

22 Авжеж, той хто а роз-
каюється, і діє згідно з б ві-
рою, і творить добрі діла, і 
молиться постійно й безу-
пинно—таким дано пізнати 
в таємниці Бога; авжеж, таким 
буде дано відкрити те, що ні-
коли не було відкрито; так, 
і таким буде дано привести 
тисячі душ до покаяння, саме 
так, як це було дано нам при-
вести цих наших братів до 
покаяння.

 13 а пп Пекло.
  б Ал. 5:26.
 14 а Ал. 12:11.
 15 а пп Світло, Світло 

Христа.
 16 а Рим. 15:17;  

1 Кор. 1:31.

  б 2 Кор. 10:15–18;  
УЗ 76:61.

  в Пс. 36:5–6.
 18 а Мос. 27:8–10.
 20 а 2 Неф. 1:13;  

Гел. 3:29–30.
 21 а пп Тілесна людина.

  б 1 Кор. 2:9–16;  
Кн. Як. 4:8.

 22 а Ал. 36:4–5.  
пп Покаятися, 
Покаяння.

  б пп Віра.
  в пп Таємниці Божі.
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23 Тож чи памʼятаєте ви, 
мої браття, як ми сказали на-
шим браттям на землі Зара-
гемлі, що ми йдемо на землю 
Нефія проповідувати нашим 
браттям, Ламанійцям, і вони 
насміхалися з нас з презир-
ством?

24 Бо вони казали нам: 
Чи припускаєте ви, що мо-
жете привести Ламаній-
ців до пізнання істини? Чи 
припускаєте ви, що можете 
переконати Ламанійців у не-
правильності а традицій їх-
ніх батьків, коли вони такий 
б твердошиїй народ; чиї серця 
втішаються у кровопролитті; 
чиї дні було проведено у най-
більших беззаконнях; чиї 
шляхи були шляхами гріш-
ника від початку? Тож мої 
браття, ви памʼятаєте, що та-
кою була їхня розмова.

25 І більш того, вони ска-
зали: Візьмімо зброю проти 
них, щоб знищити їх і їхні 
беззаконня з цієї землі, доки 
вони не напали на нас і не 
знищили нас.

26 Але бачите, мої улюблені 
браття, ми прийшли в пус-
тиню не з наміром знищити 
наших братів, але з наміром, 
що можливо ми можемо спа-
сти кілька їхніх душ.

27 Тож коли наші серця 
були пригнічені, і ми вже 
збиралися повернути назад, 
ось, Господь а заспокоїв нас 
і сказав: Ідіть до ваших бра-
тів, Ламанійців, і зносьте з 

б терпінням ваші в страждання, 
і Я дам вам успіх.

28 І ось бачите, ми прийшли 
і пішли серед них; і ми були 
терплячими в наших страж-
даннях, і ми перестраждали 
всі злидні; так, ми мандру-
вали від хати до хати, покла-
даючись на милості світу—не 
тільки на милості одного 
світу, але й на милості Бога.

29 І ми входили в їхні доми 
і вчили їх, і ми вчили їх на їх-
ніх вулицях; так, і ми вчили їх 
на їхніх пагорбах; і ми також 
входили в їхні храми і в їхні 
синагоги і вчили їх; і нас вига-
няли, і з нас сміялися, і на нас 
плювали, і били нас по щоках; 
і в нас кидали камінням, і ха-
пали нас і звʼязували міцними 
мотузками, і кидали до вʼяз-
ниці; і через силу і мудрість 
Бога нас було знову визволено.

30 І ми знесли всілякі скор-
боти, і все це, щоб, можливо, 
бути засобом спасіння якоїсь 
душі; і ми гадаємо, що наша 
а радість була б повною, якби, 
можливо, ми могли бути за-
собом спасіння якоїсь душі.

31 Тож бачите, ми можемо 
подивитися і побачити плоди 
наших зусиль; і хіба їх мало? 
Я кажу вам: Ні, їх а багато; 
так, і ми можемо свідчити 
про їхню щирість, через їхню 
любов до своїх братів, і та-
кож до нас.

32 Бо знайте, вони б краще 
а пожертвували своїм життям, 
ніж позбавили життя свого 

 24 а Мос. 10:11–17.
  б Мос. 13:29.
 27 а Ал. 17:9–11.

  б пп Терпіння.
  в Ал. 20:29–30.  

пп Лихо.

 30 а УЗ 18:15–16.
 31 а Ал. 23:8–13.
 32 а Ал. 24:20–24.
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ворога; і вони б поховали свою 
зброю війни глибоко в землю 
через їхню любов до своїх 
братів.

33 І ось слухайте, я кажу 
вам, чи була така велика лю-
бов на усій землі? Слухайте, я 
скажу вам: Ні, не було, навіть 
серед Нефійців.

34 Бо знайте, вони хотіли 
взяти зброю проти своїх бра-
тів; вони не хотіли дозволити, 
щоб їх самих було вбито. Але 
подивіться, як багато з цих 
віддали своє життя; і ми зна-
ємо, що вони відійшли до 
свого Бога через їхню любов і 
через їхню ненависть до гріха.

35 Тож чи не маємо ми при-
чини радіти? Так, я кажу 
вам, ніколи не було людей, у 
яких була така велика при-
чина радіти, як у нас, з тих 
пір як світ почався; так, і моя 
радість підлітає аж до вихва-
ляння через мого Бога; бо Він 
має всю а силу, всю мудрість, 
і все розуміння; Він б розуміє 
все, і Він в милостива Істота, 
навіть до спасіння, для тих, 
хто покається і повірить в 
Його імʼя.

36 Тож якщо це вихваляння, 
тоді я буду вихвалятися; бо 
це моє життя і моє світло, 
моя радість і моє спасіння, і 
моє викуплення від вічного 
горя. Так, благословенне імʼя 
мого Бога, Який був дбайли-
вим до цього народу, який є 
а вітою дерева Ізраїля, і був 

загублений від його тіла в 
чужу землю; так, я кажу, бла-
гословенне імʼя Бога мого, 
Який був дбайливим до нас, 
б мандрівників у чужій землі.

37 Тож мої браття, ми ба-
чимо, що Бог є дбайливим до 
кожного а народу, на якій би 
землі вони не були; так, Він  
рахує Свій народ, і Його 
над ра милості є над усією зем-
лею. Тож це і є моя радість і 
моя велика молитва подяки; 
так, і я буду складати дяку мо-
єму Богові завжди. Амінь.

РОЗДІЛ 27
Господь наказує Аммонові вес 
ти людей АнтіНефійЛегія до 
безпеки—Під час зустрічі з Ал
мою Аммонова радість висна
жує його силу—Нефійці дають 
АнтіНефійЛегіям землю Єр
шона—Вони називаються наро
дом Аммона. Близько 90–77 рр. 
до р.х.
Ось сталося, що коли ті Ла-
манійці, які пішли на війну 
проти Нефійців, дізналися, 
після їхніх багатьох зусиль 
знищити їх, що даремно було 
шукати їхнього знищення, 
вони повернулися знову на 
землю Нефія.

2 І сталося, що Амалекійці 
через свої втрати були над-
звичайно розлючені. І коли 
вони побачили, що не мо-
жуть помститися Нефійцям, 
вони почали підбурювати  

 32 б Ал. 24:15.
 35 а пп Сила.
  б УЗ 88:41.
  в пп Милостивий, 

Милість.
 36 а Бут. 49:22–26;  

Кн. Як. 2:25; 5:25.
  б Кн. Як. 7:26.

 37 а Дії 10:34–35;  
2 Неф. 26:33.
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народ у злобі проти їхніх а бра-
тів, народу б Анті-Нефій-Легія; 
тому вони почали знову зни-
щувати їх.

3 Тоді цей народ а знову від-
мовився взяти свою зброю, і 
вони дозволили, щоб їх було 
вбито відповідно до бажань 
їхніх ворогів.

4 Тож коли Аммон і його 
брати побачили ці діяння 
знищення серед тих, кого 
вони так ніжно любили, і се-
ред тих, хто так ніжно лю-
бив їх,—бо до них ставилися 
так, нібито вони були анге-
лами, посланими від Бога, 
щоб спасти їх від вічного зни-
щення,—отже, коли Аммон і 
його брати побачили це ве-
лике діяння знищення, вони 
були зворушені співчуттям, і 
вони а сказали цареві:

5 Зберімо разом цих людей 
Господа, і ходімо на землю 
Зарагемлі до наших братів 
Нефійців, і тікаймо від рук 
наших ворогів, щоб нас не 
було знищено.

6 Але цар сказав їм: Слу-
хайте, Нефійці знищать нас 
за численні вбивства і гріхи, 
які ми вчинили проти них.

7 І Аммон сказав: Я піду і 
спитаю в Господа, і якщо Він 
скаже нам піти до наших 
братів, чи підете ви?

8 І цар сказав йому: Так, 
якщо Господь скаже нам 
піти, ми підемо до наших 
братів, і ми будемо їхніми 
рабами до тих пір, поки не 

відшкодуємо їм за численні 
вбивства і гріхи, які ми вчи-
нили проти них.

9 Але Аммон сказав йому: 
Це проти закону наших бра-
тів, який був установлений 
моїм батьком, щоб були які-
небудь а раби серед них; тому 
ходімо і покладімося на ми-
лості наших братів.

10 Але цар сказав йому: 
Спитай у Господа, і якщо Він 
скаже нам іти, ми підемо; 
інакше ми загинемо на цій 
землі.

11 І сталося, що Аммон пі-
шов і спитав у Господа, і Гос-
подь сказав йому:

12 Виведи цих людей з цієї 
землі, щоб вони не загинули; 
бо Сатана має великий вплив 
на серця Амалекійців, які під-
бурюють Ламанійців гніва-
тися на своїх братів так, щоб 
убивати їх; тому виходь з цієї 
землі; і благословенні ці люди 
в цьому поколінні, бо я збе-
режу їх.

13 І тоді сталося, що Ам-
мон пішов і переказав цареві 
всі слова, які Господь сказав 
йому.

14 І вони зібрали разом усіх 
своїх людей, так, усіх людей 
Господа, і зібрали разом усі 
свої отари і стада, і пішли з 
цієї землі, і прийшли у пу-
стиню, яка відділяла землю 
Нефія від землі Зарагемлі, і 
перейшли до границь землі.

15 І сталося, що Аммон 
сказав їм: Слухайте, я і мої 

27 2 а Ал. 43:11.
  б Ал. 25:1.  

пп Анті-Нефій-

   Легії.
 3 а Ал. 24:21–26.
 4 а Ал. 24:5.

 9 а Мос. 2:13; 
29:32, 38, 40.
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браття підуть на землю За-
рагемлі, а ви залишитеся тут, 
поки ми не повернемося; і 
ми випробуємо серця наших 
братів, чи захочуть вони, 
щоб ви прийшли на їхню 
землю.

16 І сталося, що коли Ам-
мон ішов на цю землю, він і 
його браття зустріли Алму, 
на тому а місці, про яке було 
сказано; і знайте, це була ра-
дісна зустріч.

17 Тож а радість Аммона 
була настільки великою, що 
він був переповнений нею; 
так, його було поглинуто 
в радості його Бога, аж до 
б виснаження його сили; і він 
в знову впав на землю.

18 Тож хіба то не була над-
звичайна радість? Знайте, 
це радість, яку ніхто не от-
римає, якщо він справді не 
розкається і не буде покірно 
прагнути щастя.

19 Тож радість Алми від зус-
трічі з своїми братами була 
справді великою, а також ра-
дість Аарона, Омнера і Гім-
нія; але ось їхня радість не 
була такою, щоб перевищу-
вати їхню силу.

20 І тоді сталося, що Алма 
провів своїх братів назад на 
землю Зарагемлі; аж до свого 
власного дому. І вони пішли 
і розповіли а головному судді 
все, що трапилося з ними на 
землі Нефія, серед їхніх бра-
тів, Ламанійців.

21 І сталося, що головний 
суддя розіслав проголошення 

по всій землі, бажаючи го-
лосу народу щодо прийняття 
їхніх братів, які були наро-
дом Анті-Нефій-Легія.

22 І сталося, що голос на-
роду дійшов, кажучи: Ось, 
ми віддамо землю Єршона, 
яка на сході біля моря, яка 
межує з землею Щедрою, яка 
є на південь від землі Щедрої; 
і ця земля Єршона є тією зем-
лею, яку ми віддамо нашим 
братам у спадщину.

23 І знайте, ми поставимо 
наше військо між землею Єр-
шона і землею Нефія, щоб ми 
могли захистити наших бра-
тів на землі Єршона; і це ми 
робимо для наших братів, 
ураховуючи їхній страх під-
няти зброю проти своїх бра-
тів, щоб не вчинити гріха; і 
цей їхній великий страх при-
йшов через їхнє тяжке по-
каяння, яке вони мали, 
враховуючи багато їхніх 
убивств і їхню жахливу зло-
честивість.

24 І ось знайте, це ми зро-
бимо для наших братів, щоб 
вони могли успадкувати 
землю Єршона; і ми будемо 
охороняти їх від їхніх воро-
гів нашою зброєю за умови, 
що вони дадуть нам частину 
свого майна, щоб допомогти 
нам, аби ми могли утриму-
вати наше військо.

25 Тоді сталося, що коли 
 Аммон почув це, він повер-
нувся до народу Анті-Нефій-
Легія, і також Алма з ним, до 
пустині, де вони поставили 

 16 а Ал. 17:1–4.
 17 а пп Радість.

  б 1 Неф. 1:7.
  в Ал. 19:14.

 20 а Ал. 4:16–18.
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свої намети, і оголосив їм усе 
це. І Алма також розповів  
їм про своє а навернення, з 
Аммоном і Аароном, і його 
братами.

26 І сталося, що це викли-
кало велику радість серед 
них. І вони спустилися до 
землі Єршона, і взяли у во-
лодіння землю Єршона; і Не-
фійці називали їх народом 
Аммона; отже, вони так іме-
нувалися з того часу.

27 І вони були серед народу 
Нефія, і також причислялися 
до людей, які були від цер-
кви Бога. І вони також від-
значалися своєю ревністю у 
ставленні до Бога, а також до 
людей; бо вони були цілком 
а чесні і відверті в усьому; 
і вони були б стійкими у 
вірі в Христа, аж до самого  
кінця.

28 І вони дивилися на кро-
вопролиття серед своїх бра-
тів з відразою; і їх ніколи не 
можна було примусити під-
няти зброю проти своїх бра-
тів; і вони ніколи не дивилися 
на смерть з якою-небудь мі-
рою жаху через їхню надію і 
погляди на Христа і воскре-
сіння; отже, смерть була по-
глинута для них перемогою 
Христа над нею.

29 Отже, вони б краще 
знесли а смерть у найгірший 
і найтяжчий спосіб, який 
тільки міг бути заподіяний 
їхніми братами, ніж вони 
взяли б меча або криву ша-
блю, щоб ударити їх.

30 І таким чином вони були 
старанним і улюбленим на-
родом, високо благословен-
ним народом Господа.

РОЗДІЛ 28
Ламанійців розгромлено у жах
ливій битві—Десятки тисяч 
вбито—Злочестиві приречені 
на нескінченне горе; праведні до
сягають щастя, яке ніколи не 
скінчиться. Близько 77–76  рр. 
до р.х.
І ось сталося, що після того 
як люди Аммона поселилися 
на землі а Єршона, і церкву 
також було встановлено на 
землі Єршона, і військо Не-
фійців було поставлено нав-
коло землі Єршона, так, по 
всіх межах навколо землі За-
рагемлі; знайте, військо Ла-
манійців переслідувало їхніх 
братів у пустині.

2 І так сталася величезна 
битва; так, саме така, якої ще 
ніколи не знали серед усіх 
людей на землі від тих пір, 
як Легій залишив Єрусалим; 
так, і десятки тисяч Ламаній-
ців було вбито і розсіяно пов-
сюди.

3 Так, і також було вели-
чезне кровопролиття серед 
людей Нефія; проте Ламаній-
ців було а вигнано і розсіяно, 
і народ Нефія повернувся 
знову на свою землю.

4 І ось тоді настав час, коли 
було чути великий плач і го-
лосіння по всій землі, серед 
усіх людей Нефія—

 25 а Мос. 27:10–24.
 27 а пп Чесний, Чесність.

  б Ал. 23:6.
 29 а Ал. 24:20–23.

28 1 а Ал. 27:22; 30:1, 19.
 3 а Ал. 30:1.
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5 Так, волання вдів, які оп-
лакують своїх чоловіків, а та-
кож батьків, які оплакують 
своїх синів, і дочка брата, так, 
і брат батька; і таким чином 
плач було чути серед усіх їх, 
оплакування своїх рідних, 
яких було вбито.

6 І ось тоді справді був сум-
ний день; так, час похмуро-
сті, і час великого а посту і 
молитви.

7 І так закінчився пʼятнадця-
тий рік правління суддів над 
народом Нефія;

8 І це розповідь про Аммона 
і його братів, про їхні ман-
дрівки на землі Нефія, їхні 
страждання на цій землі, їхні 
печалі, і їхні скорботи, і їхні 
а незбагненні радощі, і щирий 
прийом і безпеку братів на 
землі Єршона. І тепер нехай 
Господь, Викупитель усіх лю-
дей, благословить їхні душі 
назавжди.

9 І це є розповідь про війни 
і суперечки між Нефійцями, 
а також про війни між Не-
фійцями і Ламанійцями; і 
пʼятнадцятий рік правління 
суддів закінчився.

10 І від першого року до 
пʼятнадцятого сталося зни-
щення багатьох тисяч життів; 
так, цей час приніс жахливе 
видовище кровопролиття.

11 І тіла багатьох тисяч ле-
жать глибоко в землі, в той 
час коли тіла багатьох ти-
сяч а розсипаються в купах на 

лиці землі; так, і багато ти-
сяч б оплакують втрату своїх 
рідних, бо вони мають при-
чину боятися, згідно з обі-
цяннями Господа, що вони 
будуть приречені на нескін-
ченне горе.

12 У той час, коли багато 
тисяч дійсно оплакують 
втрату своїх рідних, усе ж 
таки вони втішаються і ра-
діють надією, і навіть зна-
ють, згідно з а обіцяннями 
Господа, що вони встануть, 
щоб жити праворуч від Бога, 
в щасті, яке ніколи не скін-
читься.

13 І так ми бачимо, яка ве-
лика а нерівність людини че-
рез гріх і провину, і силу 
диявола, яка приходить через 
підступні б плани, які він ви-
гадав, щоб піймати в пастку 
серця людей.

14 І так ми бачимо великий 
заклик до людей старанно 
трудитися на а виноградни-
ках Господа; і так ми бачимо 
велику причину сумувати, 
і також радіти—сум через 
смерть і знищення серед лю-
дей, а радість через б світло 
Христа, що веде до життя.

РОЗДІЛ 29
Алма бажає закликати до по
каяння з ангеловою старанні
стю—Господь дарує вчителів 
усім народам—Алма пиша
ється Господньою роботою й 

 6 а Ал. 30:2.
 8 а Ал. 27:16–19.
 11 а Ал. 16:11.
  б Ал. 48:23;  

УЗ 42:45–46.
 12 а Ал. 11:41.
 13 а 1 Неф. 17:35.
  б 2 Неф. 9:28.

 14 а пп Виноградник 
Господній.

  б пп Світло, Світло 
Христа.
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успіхами Аммона і його бра
тів. Близько 76 р. до р.х.

О, якби я був ангелом і міг би 
мати бажання в моєму серці, 
щоб я міг піти і говорити сур-
мою Бога, таким голосом, 
щоб похитнути землю, і за-
кликати до покаяння кожний 
народ!

2 Так, я проголошував би 
кожній душі, нібито голосом 
грому, покаяння і план вику-
плення, що вони повинні по-
каятися і а прийти до нашого 
Бога, щоб не було більше 
смутку на всьому лиці землі.

3 Але ось, я є людина, і 
грішу в моєму бажанні; бо я 
повинен бути задоволений 
тим, чим Господь наділив 
мене.

4 Я не повинен розривати в 
моїх бажаннях тверду поста-
нову справедливого Бога, бо 
я знаю, що Він дарує людям 
згідно з їхнім а бажанням, чи 
то є смерть, чи то є життя; 
так, я знаю, що Він наділяє 
людей, так, постановляє їм 
постанови, які є незмінними, 
згідно з їхніми б бажаннями, 
чи то вони до спасіння, чи до 
знищення.

5 Так, і я знаю, що доб ро 
й зло стало перед усіма 
людьми; той, хто не відрізняє 
добра від зла, є невинним; 
але той, хто а знає, що таке 
добро й зло, тому дається 
згідно з його бажаннями, чи 

то він бажає добра або зла, 
життя або смерті, радості або 
мук б сумління.

6 Тож усвідомлюючи, що я 
знаю це, чому я повинен ба-
жати більше, ніж виконувати 
роботу, до якої я був покли-
каний?

7 Чому я повинен бажати 
бути ангелом, щоб я міг гово-
рити до всіх кінців землі?

8 Бо ось, Господь дає а усім 
народам з їхнього власного 
народу і б язика навчати Його 
Слову, так, у мудрості, все, 
що Він в вважає необхідним, 
щоб вони мали; тому ми ба-
чимо, що Господь радить в 
мудрості, згідно з тим, що є 
справедливим та істинним.

9 Я знаю те, що заповів мені 
Господь, і я пишаюся цим. 
Я не а пишаюся собою, але я 
пишаюся тим, що Господь 
заповів мені; так, і тим я пи-
шаюся, що, мабуть, я можу 
бути знаряддям у руках Бога, 
щоб привести яку-небудь 
душу до покаяння; і в цьому 
моя радість.

10 І знайте, коли я бачу ба-
гатьох моїх братів, які роз-
каюються і приходять до 
Господа Бога свого, тоді моя 
душа сповнюється радістю; 
тоді я згадую, а що Господь 
зробив для мене, так, а саме, 
що Він почув мою молитву; 
так, тоді я згадую Його мило-
сердну руку, яку Він простер 
до мене.

29 2 а Ом. 1:26;  
3 Неф. 21:20.

 4 а Пс. 37:4.
  б пп Свобода вибору.
 5 а 2 Неф. 2:18, 26; 

   Морон. 7:15–19.  
пп Проникливість, 
дар проникливості.

  б пп Сумління.
 8 а 2 Неф. 29:12.

  б УЗ 90:11.
  в Ал. 12:9–11.
 9 а Ал. 26:12.
 10 а Мос. 27:11–31.
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11 Так, і я також згадую не-
волю моїх батьків; бо я на-
певно знаю, що а Господь 
визволив їх з залежності, і 
цим Він установив Свою цер-
кву; так, Господь Бог, Бог Ав-
раама, Бог Ісака і Бог Якова 
визволив їх з залежності.

12 Так, я завжди памʼятав 
неволю моїх батьків; і що Той 
Самий Бог, Який а визволив їх 
від рук Єгиптян, визволив їх 
від залежності.

13 Так, і що Той Самий Бог 
установив Свою церкву серед 
них; так, і що Той Самий Бог 
покликав мене святим покли-
канням проповідувати Слово 
цьому народові, і дав мені 
великі успіхи, через які моя 
а радість повна.

14 Але я радію не тільки че-
рез мій власний успіх, але 
моя радість є повнішою через 
а успіхи моїх братів, які були 
на землі Нефія.

15 Знайте, вони трудилися 
надзвичайно і принесли ба-
гато плодів; і якою великою 
буде їхня винагорода!

16 Тепер, коли я думаю про 
успіхи цих моїх братів, моя 
душа відлітає, аж до того, що 
відділяється від тіла, начебто 
так є, такою великою є моя 
радість.

17 І тепер нехай Бог дарує 
їм, моїм братам, щоб вони 
могли сидіти в царстві Бога; 
так, а також усі ті, хто є пло-
дом їхніх зусиль, щоб вони 
більше не залишали Його, але 

щоб вони могли прославляти 
Його завжди. І нехай Бог 
дасть, щоб це було зроблено 
відповідно до моїх слів, саме 
так, як я сказав. Амінь.

РОЗДІЛ 30
Коригор, антихрист, глузує з 
Христа, Спокути і духа про
роцтва—Він учить, що немає 
Бога, немає падіння людини, не
має покарання за гріх і немає 
Христа—Алма свідчить, що 
Христос прийде і що все вка
зує на те, що Бог є—Коригор 
вимагає ознаки і раптово ні
міє—Диявол зʼявлявся Кори
горові як ангел і вчив його, що 
говорити—Коригора затопту
ють, і він умирає. Близько 76–
74 рр. до р.х.
Слухайте, тоді сталося, що 
після того як а народ Ам-
мона поселився на землі Єр-
шона, так, і також після того 
як Ламанійців було б вигнано 
з землі, і їхніх мертвих було 
поховано людьми цієї землі—

2 Тож їхніх мертвих було не-
зліченно через величину їх-
нього числа; також і мертвих 
Нефійців було незліченно—
але сталося, після того як вони 
поховали своїх мертвих, а та-
кож після днів посту, і опла-
кування, і молитви (а було 
це шістнадцятого року прав-
ління суддів над народом Не-
фія), встановився тривалий 
мир по всій землі.

3 Так, і люди стежили за 

 11 а Мос. 24:16–21;  
Ал. 5:3–5.

 12 а Вих. 14:30–31.

 13 а УЗ 18:14–16.
 14 а Ал. 17:1–4.
30 1 а Ал. 27:25–26. 

   пп Анті-Нефій-Легії.
  б Ал. 28:1–3.
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тим, щоб виконувати заповіді 
Господа; і вони були ретель-
ними у виконанні а обрядів 
Бога згідно з законом Мой-
сея; бо їх було навчено б ви-
конувати закон Мойсея, доки 
він не виповниться.

4 І так люди не мали неспо-
кою весь шістнадцятий рік 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

5 І сталося, що на початку 
сімнадцятого року правління 
суддів був довготривалий 
мир.

6 Але сталося, що наприкінці 
сімнадцятого року, прийшов 
чоловік на землю Зарагемлі, 
і був він а антихрист, бо він 
почав проповідувати людям 
проти пророцтв, які було ска-
зано пророками, про прише-
стя Христа.

7 Тож не було ніякого закону 
проти людських а вірувань; бо 
це було прямо протилежно за-
повідям Бога, щоб був закон, 
який приводив би людей до 
нерівних умов.

8 Бо так говорить писання: 
а Виберіть собі сьогодні, кому 
будете служити.

9 Тож якщо людина ба-
жала служити Богові, це було 
її правом; або, іншими сло-
вами, якщо вона вірила в 
Бога, це було її правом слу-
жити Йому; але якщо вона не 
вірила в Нього, не було та-
кого закону, щоб покарати її.

10 Але якщо вона вбивала, 

її карали на а смерть; і якщо 
вона грабувала, її також ка-
рали; і якщо вона крала, її 
також карали; і якщо вона 
чинила перелюб, її також ка-
рали; так, за всю цю злоче-
стивість їх карали.

11 Бо був такий закон, що 
людей засуджували за їхніми 
злочинами. Проте не було за-
кону проти людських віру-
вань; тому людину карали 
тільки за злочини, які вона 
вчинила; отже, у всіх людей 
були а рівні умови.

12 А цей антихрист, чиє імʼя 
було Коригор (і закон не мав 
влади над ним), почав про-
повідувати людям, що не по-
винно бути ніякого Христа. 
І так він проповідував, ка-
жучи:

13 О ви, які звʼязані безглуз-
дою і марною надією, навіщо 
ви впрягаєте себе в ярмо та-
ких дурниць? Навіщо ви шу-
каєте Христа? Адже жодна 
людина не може знати про 
те, що має статися.

14 Слухайте, те, що ви на-
зиваєте пророцтвами, що, як 
ви кажете, передається свя-
тими пророками, слухайте, 
це є безглузді традиції ваших 
батьків.

15 Як ви знаєте про їхню 
достовірність? Слухайте, ви 
не можете знати про те, чого 
не а бачите; отже, ви не мо-
жете знати, чи буде такий 
Христос.

 3 а пп Закон Мойсеїв.
  б 2 Неф. 25:24–27;  

Ал. 25:15.
 6 а пп Антихрист.

 7 а Ал. 1:17.
 8 а Єг. 24:15.  

пп Свобода вибору.
 10 а пп Найвища міра 

покарання.
 11 а Мос. 29:32.
 15 а Етер 12:5–6.
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16 Ви чекаєте і кажете, що 
бачите відпущення ваших 
гріхів. Але дивіться, це наслі-
док божевільного розуму; і 
це божевілля вашого розуму 
приходить через традиції ва-
ших батьків, які ведуть вас 
геть до віри в те, що не є так.

17 І ще багато такого він го-
ворив їм, кажучи їм, що не 
може бути Спокути, здійсне-
ної за гріхи людей, але кож-
ній людині живеться в цьому 
житті згідно з умінням особи; 
тому кожна людина процві-
тає відповідно до свого генія, 
і що кожна людина перема-
гає відповідно до своєї сили; 
і що б людина не зробила, то 
не є злочин.

18 І так він проповідував 
їм, відводячи серця багатьох, 
призводячи їх підняти голови 
свої у своїй злочестивості, 
так, ведучи багатьох жінок, 
а також чоловіків, до вчи-
нення розпусти—кажучи їм, 
що коли людина мертва, то 
настає кінець їй.

19 Тож цей чоловік пішов 
також на землю Єршона про-
повідувати таке серед людей 
Аммона, які колись були на-
родом Ламанійців.

20 Але знайте, вони були 
мудрішими, ніж багато хто 
з Нефійців; бо вони взяли 
його, і звʼязали його, і при-
вели його до Аммона, який 
був первосвящеником над 
тим народом.

21 І сталося, що він наказав, 
щоб його вивели з цієї землі. 
І він прийшов на землю Геде-
она, і почав проповідувати їм 

також; і тут він не мав такого 
великого успіху, бо його було 
схоплено, і звʼязано, і приве-
дено до первосвященика, і та-
кож до головного судді цієї 
землі.

22 І сталося, що первосвя-
щеник сказав йому: Навіщо 
ти ходиш усюди, перекручу-
ючи шляхи Господа? Навіщо 
ти вчиш цей народ, що не 
буде ніякого Христа, щоб пе-
рервати їхні радощі? Навіщо 
ти заперечуєш усі пророцтва 
святих пророків?

23 Тож імʼя цього первосвя-
щеника було Ґіддона. І Кори-
гор сказав йому: Тому, що я 
не навчаю безглуздим тради-
ціям ваших батьків, і тому, що 
я не вчу цей народ звʼязувати 
себе безглуздими обрядами і 
відправами, які започатковані 
давніми священиками, щоб 
узурпувати владу і повнова-
ження над ними, щоб три-
мати їх у незнанні, щоб вони 
не могли підняти свої голови, 
але були принижені згідно з 
твоїми словами.

24 Ви кажете, що цей на-
род є вільним народом. Слу-
хайте, я кажу, що вони у 
залежності. Ви кажете, що ті 
давні пророцтва істинні. Ось, 
я кажу, що ви не знаєте, чи 
вони істинні.

25 Ви кажете, що цей народ 
є винним і павшим народом 
через провину батька. Слу-
хайте, я кажу, що дитина не 
винна через своїх батьків.

26 І ви також кажете, що 
прийде Христос. Але ось, я 
кажу, що ви не знаєте, чи 
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буде Христос. І ви також ка-
жете, що Його буде вбито за 
а гріхи світу—

27 І таким чином ведете цей 
народ за безглуздими тради-
ціями ваших батьків, і згідно 
з вашими власними бажан-
нями; і ви тримаєте їх у по-
корі, саме так, немовби в 
неволі, щоб ви могли наси-
чуватися трудами їхніх рук, 
щоб вони не наважувалися 
підвести очі з сміливістю, і 
щоб вони не наважувалися 
користуватися своїми пра-
вами і привілеями.

28 Так, вони не наважу-
ються користуватися тим, що 
є їхнім власним, щоб не об-
разити своїх священиків, які 
впрягають їх у ярмо згідно з 
своїми бажаннями, і змусили 
їх повірити з допомогою їх-
ніх традицій, і їхніх снів, і 
їхніх примх, і їхніх видінь, і 
їхніх удаваних таємниць, що 
вони, якщо не вчинять згідно 
з своїми словами, образять 
якусь невідому істоту, яку 
вони називають Богом,—іс-
тоту, яку ніколи не бачили і 
не знали, якої ніколи не було 
і ніколи не буде.

29 Тоді, коли первосвяще-
ник і головний суддя поба-
чили закамʼянілість його 
серця, так, коли вони поба-
чили, що він кривдить навіть 
проти Бога, вони не відповіли 
на його слова; але вони на-
казали, щоб його звʼязали; і 
вони передали його в руки 
служників і відправили його 

до землі Зарагемлі, щоб його 
привели до Алми, і головного 
судді, який був правителем 
усієї землі.

30 І сталося, що коли його 
було приведено до Алми і го-
ловного судді, він продовжу-
вав те саме, що він робив на 
землі Гедеона; так, він про-
довжував а блюзнити.

31 І він підвищував свій го-
лос у а пишномовних словах 
перед Алмою, і кривдив свя-
щеників і вчителів, звинува-
чуючи їх у тому, що ведуть 
людей за дурними традиці-
ями їхніх батьків заради на-
сичення трудами народу.

32 Тоді Алма сказав йому: 
Ти знаєш, що ми не насичує-
мося за рахунок праці цього 
народу; бо, ось, я працював 
аж від початку правління суд-
дів і дотепер своїми власними 
руками для свого утримання, 
незважаючи на мої численні 
мандрівки по всій цій землі, 
щоб проголошувати слово 
Бога моєму народові.

33 І, незважаючи на те, що 
я виконував багато роботи 
у церкві, я ніколи не отри-
мав навіть жодного а сеніна 
за свою роботу; так само як і 
мої браття, за винятком того, 
що було в суді; і тоді ми от-
римували тільки згідно з за-
коном за наш час.

34 І ось, якщо ми не отриму-
ємо нічого за нашу роботу в 
церкві, яка нам користь пра-
цювати в церкві, крім того, 
щоб проголошувати істину, 

 26 а Ісая 53:4–7.
 30 а пп Блюзнити, 

Блюзнірство.
 31 а Гел. 13:22.

 33 а Ал. 11:3.
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щоб ми могли втішатися а ра-
дістю наших братів?

35 Тоді навіщо ти говориш, 
що ми проповідуємо цьому 
народові, щоб мати вигоду, 
коли ти сам знаєш, що ми не 
отримуємо ніякої вигоди? І 
ось, чи ти віриш, що ми об-
манюємо цей народ, і це ви-
кликає таку радість у їхніх 
серцях?

36 І Коригор відповів йому: 
Так.

37 І тоді Алма сказав йому: 
Чи ти віриш, що є Бог?

38 І він відповів: Ні.
39 Тоді Алма сказав йому: 

Чи ти будеш знову заперечу-
вати, що Бог існує, а також 
заперечувати Христа? Бо ось, 
я кажу тобі, я знаю, що Бог є, 
і також, що Христос прийде.

40 І, ось, які докази ти маєш, 
що немає а Бога або що Хрис-
тос не прийде? Я кажу тобі, 
що в тебе немає ніяких, крім 
твого тільки слова.

41 Але, дивись, я маю все як 
а свідчення, що це істина; і ти 
також маєш усе як свідчення 
тобі, що це істина; і чи будеш 
ти заперечувати це? Чи ти ві-
риш, що це істина?

42 Слухай, я знаю, що ти ві-
риш, але тобою заволодів 
лживий дух, і ти позбувся 
Духа Бога, так що Йому не-
має місця в тобі; але диявол 
має силу над тобою, і він во-
дить тебе всюди, створюючи 

засоби, щоб ти міг знищити 
дітей Бога.

43 І тоді Коригор сказав 
Алмі: Якщо ти покажеш мені 
а ознаку, щоб я міг перекона-
тися, що Бог існує, так, по-
кажи мені, що Він має силу, і 
тоді я буду переконаний в іс-
тинності твоїх слів.

44 Але Алма сказав йому: 
Ти вже мав досить ознак; чи 
будеш ти знову спокушати 
Бога твого? Чи скажеш ти: 
Покажи мені ознаку, коли 
ти маєш свідчення а всіх цих 
твоїх братів, а також усіх свя-
тих пророків? Писання ле-
жать перед тобою, так, і б все 
вказує на те, що Бог є; так, 
саме в земля, і все, що на лиці 
її, так, і її г рух, так, і також 
усі д планети, які рухаються у 
своєму правильному поряд-
кові, свідчать про те, що іс-
нує Верховний Творець.

45 А ти все ж таки ходиш 
всюди, відводячи геть серця 
цих людей, засвідчуючи їм, 
що Бога немає? І чи будеш ти 
все ж таки заперечувати всі 
ці докази? І він сказав: Так, я 
буду заперечувати, доки ти 
не покажеш мені ознаку.

46 І ось сталося, що Алма 
сказав йому: Знай, я засму-
чений через закамʼянілість 
твого серця, так, тому що ти 
все ще чиниш опір духові іс-
тини, так що твоя душа може 
бути знищена.

 34 а пп Радість.
 40 а Пс. 14:1.
 41 а пп Свідок, 

Свідчення.
 43 а Кн. Як. 7:13–21;  

УЗ 46:8–9.  
пп Ознака.

 44 а Мос. 13:33–34.
  б Пс. 19:2;  

УЗ 88:47.

  в Йов 12:7–10.
  г Гел. 12:11–15.
  д Мойс. 6:63.
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47 Але знай, а краще, щоб 
твою душу було згублено, 
ніж щоб ти був знаряддям 
приведення багатьох душ до 
знищення твоєю брехнею і 
твоїми улесливими словами; 
тому, якщо ти знову будеш 
заперечувати, ось, Бог по-
карає тебе так, що ти оні-
мієш, що ти більше ніколи 
не відкриєш свого рота, щоб 
не обманювати більше цей  
народ.

48 Тоді Коригор сказав 
йому: Я не заперечую існу-
вання Бога, але я не вірю, що 
Бог є; і я також кажу, що ви 
не знаєте, чи є Бог; і якщо ви 
не покажете мені ознаку, я не 
повірю.

49 Тоді Алма сказав йому: 
Ось це я дам тобі як ознаку, 
щоб ти а онімів, відповідно до 
моїх слів; і я кажу, що в імʼя 
Бога ти онімієш, що не змо-
жеш більше нічого вимовити.

50 Тож коли Алма промовив 
ці слова, Коригор онімів, так 
що не міг нічого вимовити, 
відповідно до слів Алми.

51 І тоді, коли головний 
суддя побачив це, він простяг 
свою руку і написав Кориго-
рові, кажучи: Чи ти переко-
нався у силі Бога? На кому б 
ти хотів, щоб Алма показав 
його ознаку? Чи ти хотів би, 
щоб він уразив інших, щоб 
показати тобі ознаку? Ди-
вись, він показав тобі ознаку; 
а тепер, чи будеш ти ще спе-
речатися?

52 І Коригор простяг свою 
руку і написав, кажучи: Я 
знаю, що я онімів, бо я не 
можу говорити; і я знаю, що 
ніщо, крім сили Бога не могло 
б наслати це на мене; так, і я 
завжди а знав, що Бог є.

53 Але знайте, диявол а обма-
нув мене; бо він б явився мені 
в образі ангела, і сказав мені: 
Йди і виправляй цей народ, 
бо всі вони збилися з пуття, 
йдучи за невідомим Богом. І 
він сказав мені: Бога в немає; 
так, і він навчив мене того, 
що я повинен говорити. І я 
навчав його словам; і я нав-
чав їм, тому що вони були 
приємними г плотському ро-
зумові; і я навчав їм аж поки 
досяг великого успіху, так 
що я дійсно повірив, що вони 
були істинні; і з цієї причини 
я протистояв істині, аж доки 
не навів на себе це велике 
прокляття.

54 Тоді, коли він сказав це, 
він благав, щоб Алма помо-
лився Богові, щоб це про-
кляття могло бути знятим з 
нього.

55 Але Алма сказав йому: 
Якщо це прокляття буде 
знято з тебе, ти знову будеш 
відводити серця людей; тому 
воно буде на тобі, саме так, 
як Господь хоче.

56 І сталося, що те прокляття 
не було знято з Коригора; але 
його було знехтувано, і він пі-
шов від хати до хати, просячи 
собі на харч.

 47 а 1 Неф. 4:13.
 49 а 2 Хр. 13:20.
 52 а Ал. 30:42.

 53 а Кн. Як. 7:14.
  б 2 Кор. 11:14;  

2 Неф. 9:9.

  в Пс. 10:4.
  г пп Плотський, 

Плотське.
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57 Тож звістку про те, що 
трапилося з Коригором, було 
негайно оголошено по всій 
цій землі; так, послання було 
відправлено головним суддею 
усім людям на цій землі, про-
голошуючи тим, хто повірив 
у слова Коригора, що вони 
повинні негайно покаятися, 
поки такий самий вирок не 
зійшов на них.

58 І сталося, що всі вони пе-
реконалися у злочестивості 
Коригора; отже, їх усіх було 
знову навернено до Господа; 
і це поклало край беззакон-
ням на зразок Коригорових. 
А Коригор усе ходив від хати 
до хати, просячи їжу на своє 
утримання.

59 І сталося, що коли він пі-
шов до людей, так, до людей, 
які відокремилися від Нефій-
ців і назвали себе Зорамій-
цями, бо їх вела людина на 
імʼя Зорам,—і коли він пішов 
поміж ними, ось, на нього на-
скочили і затоптали, аж на 
смерть.

60 І так ми бачимо кі-
нець того, хто перекручу-
вав шляхи Господа; і так ми 
бачимо, що а диявол не буде 
б підтримувати своїх дітей в 
останній день, але швидко за-
тягне їх до в пекла.

РОЗДІЛ 31
Алма очолює місію, щоб відно
вити Зорамійців, які відступи

лися—Зорамійці зрікаються 
Христа, вірять у лжепоняття 
про вибраність і моляться 
усталеними молитвами—
Місіонери сповнені Святого 
Духа—Їхні скорботи погли
нуто радістю через Христа. 
Близько 74 р. до р.х.

Тоді сталося, що після ско-
нання Коригора Алма от-
римав звістку, що Зорамійці  
перекручували шляхи Гос-
пода, і що Зорам, який був 
їхнім провідником, вів серця 
людей до того, щоб а вклоня-
тися німим б ідолам, і його 
серце знову почало в відчу-
вати великий жаль через без-
законня людей.

2 Бо це було причиною ве-
ликого а смутку для Алми—
дізнатися про беззаконня 
серед його народу; отже, 
його серце було надзвичайно 
засмученим, бо Зорамійці 
відділилися від Нефійців.

3 Ось, Зорамійці зібралися 
разом на землі, що її вони 
назвали Антіонум, яка була 
на схід від землі Зарагемлі, 
яка простиралася, майже ме-
жуючи з морським узбереж-
жям, яка була на південь від 
землі Єршона, яка також ме-
жувала з пустинею на півдні, 
пустинею, яка була наповне-
ною Ламанійцями.

4 Тож Нефійці дуже бо-
ялися, що Зорамійці увій-
дуть у дружні стосунки з 

 60 а пп Диявол.
  б Ал. 3:26–27; 5:41–42;  

УЗ 29:45.
  в пп Пекло.

31 1 а Вих. 20:5;  
Мос. 13:13.

  б 2 Неф. 9:37.  
пп Ідолопоклонство.

  в Ал. 35:15.
 2 а Мос. 28:3;  

3 Неф. 17:14;  
Мойс. 7:41.



340АЛМА 31:5–16

Ламанійцями, і що це буде 
причиною великої втрати з 
боку Нефійців.

5 І ось, оскільки а пропові-
дування б Слова мало велику 
силу в вести людей робити те, 
що було справедливим,—так, 
це мало сильніший вплив на 
свідомість людей, ніж меч 
або щось інше, що траплялося 
з ними,—тому Алма подумав, 
що було б доцільно, аби вони 
ви́пробували силу слова Бога.

6 Тому він узяв Аммона, і 
Аарона, і Омнера; а Гімнія 
він залишив у церкві в Зара-
гемлі; але перших трьох він 
узяв з собою, а також Аму-
лека і Зизрома, які були в Ме-
лекові; і він також узяв двох з 
своїх синів.

7 Ось, найстаршого з своїх 
синів він не взяв з собою, 
і його імʼя було а Геламан; а 
імена тих, кого він узяв з со-
бою, були Шиблон і Корі-
антон; і це і є імена тих, хто 
пішов з ним до б Зорамійців 
проповідувати їм Слово.

8 Тож Зорамійці були а роз-
кольниками, які відкололися 
від Нефійців; отже, їм було 
вже проповідувано слово 
Бога.

9 Але вони а впали у великі 
помилки, бо вони не стежили 
за виконанням заповідей Бога 
і Його уставів, згідно з зако-
ном Мойсея.

10 Не дотримувалися вони й 
обрядів церкви, щоб продов-

жувати молитви і благання 
до Бога щоденно, щоб їм не 
ввійти у спокусу.

11 Тобто, в цілому вони пе-
рекручували шляхи Господа 
в багатьох випадках; отже, 
з цієї причини Алма і його 
браття пішли на цю землю 
проповідувати їм Слово.

12 Тож коли вони прийшли 
на цю землю, ось, на свій по-
див вони виявили, що Зора-
мійці будували синагоги, і що 
вони збиралися разом в один 
день тижня, який вони нази-
вали днем Господа; і вони по-
клонялися так, як Алма і його 
браття ніколи не бачили;

13 Бо в них було місце, збу-
доване в центрі їхньої сина-
гоги, місце для стояння, яке 
було високо над головою, а 
верхівка його вміщувала 
тільки одну особу.

14 Отже, хто бажав а покло-
нятися, той повинен був піти 
й стати на верхівку ту, і про-
стерти свої руки до небес, і 
заволати гучним голосом, ка-
жучи:

15 Святий, святий Боже; ми 
віримо, що Ти є Бог, і ми ві-
римо, що Ти є святий, і що Ти 
був духом, і що Ти є дух, і що 
Ти будеш духом назавжди.

16 Святий Боже, ми віримо, 
що Ти відділив нас від на-
ших братів; і ми не віримо 
в традиції наших братів, які 
були передані їм через лег-
коважність їхніх батьків;  

 5 а Ен. 1:23; Ал. 4:19.  
пп Проповідувати.

  б Євр. 4:12;  
Кн. Як. 2:8;  

Ал. 36:26.
  в Яр. 1:11–12; УЗ 11:2.
 7 а пп Геламан, 

син Алмин.

  б Ал. 30:59.
 8 а Ал. 24:30.
 9 а пп Відступництво.
 14 а Мт. 6:1–7.
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але ми віримо, що Ти а об-
рав нас, щоб ми були Твоїми 
б святими дітьми; і Ти також 
повідомив нам, що Христа не 
буде.

17 Але Ти є Такий Самий 
учора, сьогодні і навіки; і 
Ти а обрав нас, щоб ми могли 
бути спасенними, тоді як 
усі навколо нас обрані, щоб 
бути скинутими Твоїм гні-
вом до пекла; за цю святість, 
о Боже, ми вдячні Тобі; і ми 
також вдячні Тобі, що Ти об-
рав нас, щоб ми не могли 
бути відведеними геть дур-
ними традиціями наших бра-
тів, які звʼязують себе вірою 
в Христа, що веде їхні серця 
блукати далеко від Тебе, наш 
Боже.

18 І знову ми дякуємо Тобі, 
о Боже, що ми є вибраним і 
святим народом. Амінь.

19 Тоді сталося, що після 
того як Алма, і його браття, 
і його сини почули ці мо-
литви, вони були приголом-
шені понад усяку міру.

20 Бо знайте, кожна людина 
виходила і складала ті самі 
молитви.

21 Тож місце те називалося 
ними Рамеумптом, що, бу-
дучи перекладеним, означає 
святе місце.

22 Ось, з цього місця вони 
складали, кожна людина, 
точно таку саму молитву до 
Бога, дякуючи своєму Богові, 
що їх було обрано Ним, і що 

Він не вів їх геть за традицією 
їхніх братів, і що їхні серця 
не було вкрадено, аби пові-
рити в те, що прийде, про що 
вони нічого не знали.

23 Тож після того як усі 
люди склали так дяку, вони 
поверталися до своїх домів, 
а ніколи не говорячи знову 
про свого Бога, доки вони не 
збиралися разом знову біля 
святого місця, щоб скласти 
дяку по-своєму.

24 Тоді, коли Алма побачив 
це, його серце а засмутилося; 
бо він побачив, що вони були 
злочестивим і порочним на-
родом; так, він побачив, що 
їхні серця були зосереджені 
на золоті, і на сріблі, і на всі-
ляких витончених речах.

25 Так, і він також побачив, 
що їхні серця були а піднесені 
до великого вихваляння, в їх-
ній гордовитості.

26 І він підніс свій голос до 
небес, і а заволав, кажучи: О, 
як довго, о Господи, будеш 
Ти терпіти, що Твої слуги бу-
дуть жити тут унизу в плоті, 
щоб бачити таку велику зло-
честивість серед дітей люд-
ських?

27 Слухай, о Боже, вони а во-
лають до Тебе, і все ж таки 
їхні серця поглинуто їхньою 
гордовитістю. Слухай, о 
Боже, вони волають до Тебе 
своїми вустами, водночас 
вони б пихатяться аж до ве-
личі, від марних речей світу.

 16 а Ал. 38:13–14.
  б Ісая 65:3, 5.
 17 а пп Марний, 

Марнота.

 23 а Як. 1:21–25.
 24 а Бут. 6:5–6.
 25 а Кн. Як. 2:13;  

Ал. 1:32.

 26 а Мойс. 7:41–58.
 27 а Ісая 29:13.
  б пп Гординя.
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28 Подивись, о мій Боже, 
на їхні коштовні прикраси,  
і їхні каблучки, і їхні а брас-
лети, і їхні оздоби з золота, і 
всі їхні коштовності, якими 
вони прикрашають себе; і ди-
вись, їхні серця зосереджені 
на них, і все ж таки вони во-
лають до Тебе і кажуть: Ми 
вдячні Тобі, о Боже, бо ми є 
вибраний народ Твій, тоді як 
інші загинуть.

29 Так, і вони кажуть, що 
Ти повідомив їх, що не буде 
Христа.

30 О Господи Боже, як довго 
будеш Ти дозволяти такій 
злочестивості і невірності іс-
нувати серед цього народу? 
О Господи, дай Ти мені силу, 
щоб я міг знести всі мої не-
дуги. Бо я немічний, і така 
злочестивість серед цього на-
роду завдає болю моїй душі.

31 О Господи, моє серце над-
звичайно засмучене; заспо-
кой Ти мою душу а в Христі. 
О Господи, даруй мені, щоб я 
мав силу, щоб я міг зносити з 
терпеливістю ці скорботи, які 
зійдуть на мене через безза-
коння цього народу.

32 О Господи, заспокой Ти 
душу мою і дай мені успіх, а 
також моїм товаришам, які зі 
мною—так, Аммонові й Аа-
ронові, й Омнерові, а також 
Амулекові й Зизромові, а та-
кож а двом моїм синам,—так, 
саме всіх цих заспокой Ти, 

о Господи. Так, заспокой Ти 
їхні душі в Христі.

33 Даруй їм, щоб вони 
могли мати силу, щоб вони 
могли знести свої скорботи, 
які зійдуть на них через без-
законня цього народу.

34 О Господи, даруй а нам, 
щоб ми могли мати успіх у 
приведенні їх знову до Тебе 
через Христа.

35 Дивись, о Господи, їхні 
а душі дорогоцінні, і багато з 
них є нашими братами; тому 
дай Ти нам, о Господи, силу і 
мудрість, щоб ми могли при-
вести цих наших братів знову 
до Тебе.

36 Тоді сталося, що коли 
Алма промовив ці слова, він 
а поклав б руки свої на тих, хто 
був з ним. І ось, коли він по-
клав руки свої на них, вони 
сповнилися Святим Духом.

37 І після того вони відді-
лилися один від одного, а не 
задумуючись про себе, що 
саме вони будуть їсти, або що 
вони будуть пити, або в що 
вони будуть одягатися.

38 І Господь забезпечив їх, 
щоб вони не були голодними, 
і не були спраглими; так, і Він 
також дав їм силу, щоб вони 
не зазнали ніякого а лиха, без 
того, щоб воно не було погли-
нуто радістю через Христа. 
Тож було це згідно з молит-
вою Алми; і це тому, що він 
молився з б вірою.

 28 а Ісая 3:16–24.
 31 а Іван 16:33.
 32 а Ал. 31:7.
 34 а 2 Неф. 26:33.
 35 а пп Душа—Цінність 

душ.
 36 а 3 Неф. 18:36–37.
  б пп Рукопокладання.
 37 а Мт. 6:25–34;  

3 Неф. 13:25–34.

 38 а Мт. 5:10–12;  
Мос. 24:13–15;  
Ал. 33:23.

  б пп Віра.
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РОЗДІЛ 32
Алма навчає бідних, чиє лихо 
упокорило їх—Віра є надією на 
те, чого не видно, але що є іс
тинне—Алма свідчить, що 
ангели священнослужать чоло
вікам, жінкам і дітям—Алма 
порівнює Слово з насінням—
Воно має бути посіяне і під
живлене—Тоді з нього виростає 
дерево, з якого знімають плід 
вічного життя. Близько 74  р. 
до р.х.
І сталося, що вони пішли й 
почали проповідувати слово 
Бога людям, входячи до їх-
ніх синагог, і до їхніх будин-
ків; так, і вони проповідували 
Слово навіть на їхніх вули-
цях.

2 І сталося, що після ба-
гатьох зусиль вони почали 
добиватися успіху серед а бід-
ного класу людей; бо ось їх 
було вигнано з їхніх сина-
гог через грубість їхнього 
одягу—

3 Отже, їм не було дозво-
лено входити до їхніх сина-
гог, щоб поклонятися Богові, 
через те, що вони вважалися 
за брудноту; отже, вони були 
бідними; так, вони вважалися 
своїми братами за жужіль; 
отже вони були а бідними на 
речі світу; і також вони були 
бідними серцем.

4 Тож коли Алма вчив і го-
ворив до людей на горі 

Онійда, до нього прийшов 
великий натовп людей, тих, 
про кого ми говорили, хто 
був а бідний серцем, через 
їхню бідність на речі світу.

5 І вони прийшли до Алми; 
і один, який був найголовні-
шим серед них, сказав йому: 
Слухай, а що цим моїм бра-
там робити, адже їх знева-
жають усі люди через їхню 
бідність, авжеж, і найбільше 
наші священики; бо вони 
б вигнали нас з наших сина-
гог, будуючи які, ми труди-
лися багато своїми власними 
руками; і вони вигнали нас 
через нашу надзвичайну бід-
ність; і в нас немає місця, 
щоб поклонятися нашому 
Богові; і ось, в що нам ро-
бити?

6 І тоді, коли Алма почув 
це, він повернувся обличчям 
прямо до нього, і він поди-
вився з великою радістю; бо 
він побачив, що їхні а скор-
боти дійсно б упокорили їх, і 
вони були в підготовлені по-
чути Слово.

7 Тому він нічого більше не 
сказав іншим з натовпу; але 
він простяг свою руку до тих, 
кого він побачив, хто дійсно 
покаявся, і сказав їм:

8 Я бачу, що ви а принижені 
серцем; і якщо це так, благо-
словенні ви.

9 Ось ваш брат сказав: Що 
нам робити?—бо нас вигнано 

32 2 а пп Бідний, Бідні.
 3 а Ал. 34:40.
 4 а пп Бідний, Бідні—

Бідні духовно.
 5 а Пр. 18:23.

  б Ал. 33:10.
  в Дії 2:37–38.
 6 а пп Лихо.
  б пп Упокоритися, 

Покірність.

  в Ал. 16:16–17;  
УЗ 101:8.

 8 а Мт. 5:3–5.
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з наших синагог, так що ми 
не можемо поклонятися Бо-
гові нашому.

10 Слухайте, я кажу вам, чи 
ви вважаєте, що не можете 
а поклонятися Богові ніде, ок-
рім як тільки в синагогах ва-
ших?

11 І більш того, я хочу запи-
тати, чи ви вважаєте, що не 
повинні поклонятися Богові 
частіше, ніж тільки один раз 
на тиждень?

12 Я кажу вам, це добре, 
що вас вигнано з ваших си-
нагог, щоб ви могли бути по-
кірливими, і щоб ви могли 
навчитися а мудрості; бо це 
необхідно, щоб ви навчилися 
мудрості; бо саме через те, 
що вас вигнано, через те, що 
вас зневажають ваші браття 
через вашу надзвичайну б бід-
ність, вас приведено до при-
ниженості серця; бо вас через 
необхідність приведено до 
покірливості.

13 І ось, через те що ви зму-
шені бути покірливими, бла-
гословенні ви; бо людина 
іноді, якщо вона змушена 
бути покірливою, прагне по-
каяння; а це певно, що той, 
хто кається, знаходить ми-
лість; а той, хто знаходить 
милість і а витерпить до кінця, 
той буде спасенним.

14 І ось, хоч я сказав вам, 
що через те, що ви були зму-
шені бути покірливими, ви 
були благословенні, чи не 

вважаєте ви, що більш благо-
словенні ті, хто дійсно упоко-
рився сам через Слово?

15 Так, той, хто дійсно упо-
корюється сам, і кається у 
своїх гріхах, і витерпить до 
кінця, той буде благословен-
ним—так, набагато більше 
благословенним, ніж ті, хто 
змушений бути покірливими 
через свою надзвичайну бід-
ність.

16 Отже, благословенні ті, 
які а упокорюються самі без 
того, щоб бути змушеними 
упокоритися; або, вірніше, 
іншими словами, благосло-
венний той, хто вірить у 
слово Бога, і христиться без 
упертості серця, так, не бу-
дучи приведеним до пізнання 
Слова, або навіть змушеним 
пізнати, до того як вони по-
вірять.

17 Так, є багато таких, які 
кажуть: Якщо ти покажеш 
нам а ознаку з небес, тоді ми 
будемо знати з упевненістю; 
тоді ми повіримо.

18 Тож я питаю, чи то є 
віра? Слухайте, я кажу вам: 
Ні; бо якщо людина знає 
щось, у неї немає причини 
а вірити, бо вона знає це.

19 І ось, як набагато більше 
проклятий той, хто а знає 
волю Бога і не виконує її, ніж 
той, хто тільки вірить, або 
тільки має причину вірити, і 
впадає у провину?

20 Тож про це ви повинні 

 10 а пп Поклоніння, 
Поклонятися.

 12 а Еккл. 4:13.
  б Пр. 16:8.

 13 а Ал. 38:2.
 16 а пп Упокоритися, 

Покірність.
 17 а пп Ознака.

 18 а Етер 12:12, 18.
 19 а Іван 15:22–24.
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розсудити. Слухайте, я кажу 
вам, що це як з одного боку, 
так само і з другого; і буде 
кожній людині відповідно до 
її діянь.

21 І ось, як я сказав про ві-
ру—а віра це не означає мати 
досконалі знання про щось; 
тому, якщо ви маєте віру, ви 
б сподіваєтеся на те, чого в не 
видно, але що є істинним.

22 І ось, слухайте, я кажу 
вам, і я б хотів, щоб ви за-
памʼятали, що Бог милости-
вий до всіх, хто вірить в Його 
імʼя; отже, Він бажає спершу, 
щоб ви вірили, так, саме в 
Його Слово.

23 І ось, Він передає Своє 
Слово через ангелів людям, 
так, а не тільки чоловікам, 
але й жінкам також. Тож це 
ще не все; малі б діти мають 
слова, дані їм багато разів,  
які примушують мовчати 
муд рих і освічених.

24 І ось, мої улюблені 
браття, оскільки ви хо-
тіли дізнатися від мене, що 
вам робити, через те що ви 
скривджені і знехтувані—
тож я не хочу, щоб ви вва-
жали, що я маю на думці 
судити вас інакше, як тільки 
згідно з тим, що є істинне,—

25 Бо я не маю на думці, 
щоб ви всі були змушені упо-
коритися; бо я істинно вірю, 
що є серед вас дехто, хто б 
упокорився сам, незалежно 

від обставин, в яких вони мо-
жуть опинитися.

26 Тож, як я сказав про 
віру—що це не є досконале 
знання,—так само і з моїми 
словами. Ви не можете знати 
спочатку про їхню певність 
досконало, так само як і віра 
не є досконалим знанням.

27 Але знайте, якщо ви про-
кинетеся і пробудите сили 
свого розуму, аж до того, 
щоб зробити дослід над мо-
їми словами, і скористуєтеся 
принаймні частинкою віри, 
так, навіть якщо ви не мо-
жете нічого, окрім того, щоб 
мати а бажання повірити, не-
хай це бажання працює в вас, 
аж до того, як ви повірите 
так, що зможете дати місце 
для частини моїх слів.

28 Тепер ми порівняємо 
Слово з а насінням. Тож, якщо 
ви знайдете місце, щоб б на-
сіння могло бути посіяне у ва-
шому в серці, знайте, якщо це  
справжнє насіння, тобто 
доб ре насіння, якщо ви не ви-
кинете його вашою г зневірою,  
щоб чинити опір Духові Гос-
пода, знайте, воно почне роз-
бухати у вашій душі; і коли 
ви відчуєте ці рухи розбу-
хання, ви почнете говорити  
собі—Певно, що це є доб ре 
насіння, тобто що Слово є 
добрим, бо воно починає 
збільшувати мою душу; так, 
воно починає освітлювати  

 21 а Іван 20:29;  
Євр. 11.

  б пп Надія.
  в Етер 12:6.
 23 а Йоіл 3:1–2.

  б Мт. 11:25;  
Лк. 10:21;  
3 Неф. 26:14–16;  
УЗ 128:18.

 27 а Мр. 11:24.

 28 а Ал. 33:1.
  б Лк. 8:11.
  в пп Серце.
  г Мт. 17:20.
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моє д розуміння, так, воно стає 
приємним для мене.

29 Тепер дивіться, чи не 
збільшуватиме це вашу віру? Я 
кажу вам: Так; проте, вона не 
виросла у досконале знання.

30 Але дивіться, коли на-
сіння розбухає, і пускає парос-
тки, і починає рости, тоді ви  
повинні сказати, що насіння 
добре; бо ось воно розроста-
ється, і пускає паростки, і по-
чинає рости. І ось дивіться, чи 
не буде це зміцнювати вашу 
віру? Так, це буде зміцнювати 
вашу віру, бо ви скажете: Я 
знаю, що це добре насіння; бо 
ось воно пустило паростки й 
починає рости.

31 А тепер, ось, чи ви впев-
нені, що це добре насіння? Я 
кажу вам: Так; бо кожне на-
сіння родить собі а подібне.

32 Отже, якщо насіння рос- 
те, то воно добре, але якщо 
воно не росте, ось, воно не 
добре, тому його викидають.

33 А тепер дивіться, через 
те, що ви зробили спробу, і 
посадили насіння, і воно роз-
бухає і пускає паростки, і 
починає рости, ви повинні 
знати, що те насіння добре.

34 А тепер дивіться, чи ваше 
а знання досконале? Так, ваше 
знання в цьому досконале, а 
ваша б віра дрімає; і це через 
те, що ви знаєте, бо ви знаєте, 
що Слово розбухло у ваших 
душах, і ви також знаєте, 
що воно пустило паростки, 
що ваше розуміння почало 

просвітлюватися, і ваш в ро-
зум почав розширюватися.

35 О, тоді хіба це не є істин-
ним? Я кажу вам: Так, тому що 
це а світло; а все, що є світло, 
є добрим, тому що його по-
мітно, отже, ви повинні знати, 
що воно є добрим; і ось ди-
віться, після того, як ви спро-
бували це світло, чи ваше 
знання досконале?

36 Ось, я кажу вам: Ні; не 
повинні ви також залишати 
в стороні вашу віру, бо ви 
тільки скористалися вашою 
вірою, щоб посіяти насіння, 
щоб ви могли спробувати на 
досліді дізнатися, чи добре 
було те насіння.

37 І ось, коли дерево почи-
нає рости, ви скажете: Під-
живлюймо його з великим 
піклуванням, щоб воно могло 
пустити коріння, щоб воно 
могло рости і давати плоди 
нам. А тепер ось, якщо ви бу-
дете підживлювати його з ве-
ликим піклуванням, воно 
пустить коріння, і виросте, і 
дасть плоди.

38 Але якщо ви а не будете 
піклуватися про дерево, і не 
будете думати про його під-
живлення, знайте, воно не 
пустить ніякого коріння; і 
коли жар сонця прийде і спа-
лить його, тому що воно не 
матиме коріння, воно ви-
сохне, і ви вирвете його і ви-
кинете його геть.

39 Тож це не тому, що насіння 
було недобрим, і не тому,  

 28 д пп Розуміння.
 31 а Бут. 1:11–12.
 34 а пп Знання.

  б Етер 3:19.
  в пп Інтелект.
 35 а Іван 3:18–21.  

пп Світло, Світло 
Христа.

 38 а пп Відступництво.
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що плід його був би небажа-
ним; але це тому, що ваше 
а поле неродюче, і ви не під-
живлюєте дерево, тому ви не 
можете мати плоду з нього.

40 І так, якщо ви не будете 
підживлювати Слово, чека-
ючи оком віри на плід його, 
ви ніколи не зможете зірвати 
плід з а дерева життя.

41 Але якщо ви будете під-
живлювати Слово, так, під-
живлювати дерево, як тільки 
починає воно рости, своєю 
вірою з великою старанністю, 
і з а терпінням, сподіваючись 
на плід його, воно пустить 
коріння; і знайте, це буде де-
рево, що б проростає у вічне 
життя.

42 І через вашу а старанність, 
і вашу віру, і ваше терпіння з 
Словом у підживленні його, 
щоб воно могло пустити ко-
ріння у вас, дивіться, посту-
пово ви зірвете б плід його, 
який є найціннішим, який є 
солодшим над усе солодке, і 
який є білішим над усе біле,  
так, і чистішим над усе чис - 
те; і ви будете бенкетувати 
цим плодом, аж поки не на-
сититеся, щоб не бути голод-
ним, і не бути спраглим.

43 Тоді, мої браття, ви бу-
дете пожинати нагороди за 
вашу віру, і за вашу старан-
ність, і терпіння, і довготер-
піння, чекаючи, щоб дерево 
принесло плід вам.

РОЗДІЛ 33
Зинос учить, що люди повинні 
молитися і поклонятися Бо
гові в усіх місцях і що вироки 
відвертаються геть через 
Сина—Зинок учить, що ми
лість дарується через Сина—
Мойсей звів у пустині символ 
Сина Божого. Близько 74  р. до 
р.х.
Тож після того як Алма про-
мовив ці слова, вони послали 
до нього, бажаючи знати, чи 
повинні вони вірити в а од-
ного Бога, щоб вони могли 
отримати цей плід, про який 
він говорив, тобто як вони 
повинні посіяти б насіння, 
тобто Слово, про яке він го-
ворив, яке, як він сказав, по-
винно бути посіяне в їхніх 
серцях; тобто як їм треба по-
чинати виявляти свою віру.

2 І Алма мовив до них: Слу-
хайте, ви сказали, що а не мо-
жете поклонятися своєму 
Богові, тому що вас вигнано 
з синагог ваших. Але ось, я 
кажу вам, якщо ви вважаєте, 
що не можете поклонятися 
Богові, ви дуже помиляєтеся, 
і вам слід уважно вивчити 
б писання; якщо ви вважаєте, 
що воно навчило вас цьому, 
ви не розумієте його.

3 Чи ви памʼятаєте, як чи-
тали те, що а Зинос, пророк 
давнини, сказав про молитву, 
тобто б поклоніння?

 39 а Мт. 13:5.
 40 а Бут. 2:9;  

1 Неф. 15:36.
 41 а пп Терпіння.
  б Ал. 33:23;  

УЗ 63:23.

 42 а пп Старанність.
  б 1 Неф. 8:10–12.
33 1 а 2 Неф. 31:21;  

Мос. 15:2–4.
  б Ал. 32:28–43.
 2 а Ал. 32:5.

  б Ал. 37:3–10.
 3 а пп Зинос;  

Писання—Втрачені 
Писання.

  б пп Поклоніння, 
Поклонятися.
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4 Бо він сказав: Ти мило-
сердний, о Боже, бо Ти по-
чув мою молитву, навіть коли 
я був у пустині; так, Ти був 
милосердним, коли я молився 
про тих, які були моїми а воро-
гами, і Ти повернув їх до мене.

5 Так, о Боже, і Ти був мило-
сердним до мене, коли я во-
лав до Тебе на моєму а полі; 
коли я волав до Тебе у своїй 
молитві, і Ти почув мене.

6 І ще, о Боже, коли я повер-
нувся додому, Ти почув мене 
в моїй молитві.

7 І коли я зайшов до своєї 
а комірчини, о Господи, і мо-
лився Тобі, Ти почув мене.

8 Так, Ти милосердний до 
Своїх дітей, коли вони вола-
ють до Тебе, щоб бути почу-
тими Тобою, а не людьми, і 
Ти чуєш їх.

9 Так, о Боже, Ти був мило-
сердним до мене, і чув мої во-
лання посеред Твоїх зібрань.

10 Так, і Ти також чув мене, 
коли мене було а знехтувано 
і зненавиджено моїми воро-
гами; так, Ти почув мої во-
лання, і був розгніваний на 
моїх ворогів, і Ти покарав їх 
у Своєму гніві швидким зни-
щенням.

11 І Ти почув мене через мої 
скорботи і мою щирість; і це 
через Твого Сина Ти був та-
ким милосердним до мене, 
тому я буду волати до Тебе в 
усіх моїх скорботах, бо в Тобі 

моя радість; бо Ти відвернув 
Свої вироки геть від мене че-
рез Свого Сина.

12 І тоді Алма сказав їм: Чи 
вірите ви тим а писанням, які 
були написані тими, хто жив 
у давнину?

13 Знайте, якщо ви вірите, 
ви повинні повірити в те, що 
а Зинос сказав; бо ось він ска-
зав: Ти відвернув геть Свої 
вироки через Свого Сина.

14 Тож слухайте, мої браття, 
я б хотів запитати, чи ви чи-
тали писання? Якщо читали, 
то як ви можете не вірити в 
Сина Божого?

15 Бо а не написано, що 
тільки Зинос один говорив 
про це, але б Зинок також го-
ворив про це—

16 Бо ось він сказав: Ти роз-
гніваний, о Господи, на Свій 
народ за те, що вони не розу-
міють Твоїх милостей, які Ти 
дарував їм через Свого Сина.

17 І ось, мої браття, ви ба-
чите, що другий пророк 
давнини свідчив про Сина 
Божого, і через те що люди 
не хотіли розуміти його слів, 
вони а забили його камінням 
до смерті.

18 Але знайте, це ще не все; 
вони не єдині, хто говорив 
про Сина Божого.

19 Знайте, про нього гово-
рив а Мойсей; так, і ось б сим-
вол був в зведений у пустині, 
щоб той, хто подивиться на 

 4 а Мт. 5:44.
 5 а Ал. 34:20–25.
 7 а Мт. 6:5–6; Ал. 34:26.
 10 а Ал. 32:5.
 12 а пп Писання.
 13 а Ал. 34:7.

 15 а Кн. Як. 4:4.
  б 1 Неф. 19:10; Ал. 34:7.
 17 а пп Мученик, 

Мучеництво, 
Мученицька смерть.

 19 а Повтор. 18:15, 18;  

Ал. 34:7.
  б Чис. 21:9;  

2 Неф. 25:20;  
Мос. 3:15.

  в Іван 3:14;  
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нього, міг жити. І багато хто 
дивився і жив.

20 Але мало хто розумів зна-
чення того, і все це через за-
камʼянілість їхніх сердець. 
Але було багато таких, які за-
камʼяніли так, що не хотіли 
дивитися, тому вони гинули. 
Тож причиною того, що вони 
не хотіли дивитися, було те, 
що вони не вірили, що це 
а зцілить їх.

21 О мої браття, якби ви 
могли бути зцілені просто ки-
нувши поглядом ваших очей, 
щоб вас можна було зцілити, 
чи не глянули б ви швидко, 
або ви краще закамʼяніли б ва-
шими серцями у зневірі, і були 
б ледачими, так що не кинули 
б поглядом ваших очей, щоб 
ви могли загинути?

22 Якщо так, горе зійде на 
вас; але якщо не так, тоді 
киньте поглядом ваших очей 
і а почніть вірити в Сина Бо-
жого, що Він прийде вику-
пити Свій народ, і що Він 
страждатиме і загине, щоб 
б спокутувати їхні гріхи; і що 
Він в встане знову з мертвих, 
чим принесе г воскресіння, 
щоб усі люди стояли перед 
Ним, будучи судженими в 
останній день і в день суду, 
згідно з їхніми д діяннями.

23 І ось, мої браття, я бажаю, 
щоб ви а посіяли це Слово у ва-
ших серцях, і коли воно почне 
розбухати, продовжували 
б підживлювати його своєю 

вірою. І знайте, воно стане де-
ревом, що б проросте у вас у 
вічне життя. І тоді нехай Бог 
дарує вам, щоб ваші в тягарі 
були легкими через радість в 
Його Синові. І саме все це ви 
можете зробити, якщо поба-
жаєте. Амінь.

РОЗДІЛ 34
Амулек свідчить, що Слово в 
Христі веде до спасіння—Доки 
Спокуту не здійснено, все люд
ство має загинути—Весь за
кон Мойсея вказує на жертву 
Сина Божого—Вічний план ви
куплення заснований на вірі й 
покаянні—Моліться за земні 
й духовні благословення—
Це життя є часом для людей 
підготуватися до зустрічі з 
Богом—Домагайтеся свого спа
сіння зі страхом перед Богом. 
Близько 74 р. до р.х.
І ось сталося, що після того 
як Алма промовив їм ці 
слова, він сів на землю, а 
а Амулек встав і почав учити 
їх, кажучи:

2 Мої браття, я думаю, що 
неможливо, щоб ви були не-
обізнаними в тому, що гово-
рилося про пришестя Христа, 
про Кого ми вчимо, що Він є 
Син Божий; так, я знаю, що 
а цього вас достатньо вчили до 
вашого розколу з нами.

3 І оскільки ви хотіли від 
мого улюбленого брата, щоб 
він сповістив вас, що саме 

 20 а 1 Неф. 17:40–41.
 22 а Ал. 32:27–28.
  б Ал. 22:14; 34:8–9.
  в пп Воскресіння.

  г Ал. 11:44.
  д пп Діла.
 23 а Ал. 33:1; 34:4.
  б Ал. 32:41; 

   УЗ 63:23.
  в Ал. 31:38.
34 1 а Ал. 8:21.
 2 а Ал. 16:13–21.
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вам треба робити через ваші 
скорботи; і він сказав вам 
дещо, щоб підготувати ваш 
розум; так, і він закликав вас 
до віри й терпіння—

4 Так, навіть щоб ви мали 
так багато віри, щоб а посіяти 
Слово у ваших серцях, щоб 
ви могли випробувати на до-
сліді чи добре воно.

5 І ми бачили, що найбільше 
питання, яке було у вашій 
свідомості, то є питання, чи 
Слово буде в Синові Божому, 
чи не буде ніякого Христа.

6 І ви також бачили, що 
мій брат довів вам на бага-
тьох прикладах, що а Слово є 
у Христі й веде до спасіння.

7 Мій брат звернувся до слів 
Зиноса, що викуплення при-
ходить через Сина Божого, а 
також до слів Зинока; і ще він 
прикликав Мойсея довести, 
що це істина.

8 І ось, слухайте, я буду 
а свідчити вам від себе, що це 
істина. Слухайте, я кажу вам, 
що я знаю, що Христос при-
йде до дітей людських, щоб 
узяти на Себе провини Свого 
народу, і що Він б спокутує 
гріхи світу; бо Господь Бог 
сказав це.

9 Бо необхідно, щоб а Спо-
куту було здійснено; бо 
згідно з великим б планом 
Вічного Бога повинна бути 

здійснена Спокута, бо інакше 
все людство повинно неми-
нуче загинути; так, усі зака-
мʼянілі; так, усі в занепалі й 
загублені, і повинні загинути, 
якби не Спокута, яка неод-
мінно має бути здійснена.

10 Бо неодмінно має бути ве-
лика й остання а жертва; так, 
жертва, але не людини, ані 
тварини, ані будь-якої птиці; 
бо це не повинна бути люд-
ська жертва; але це має бути 
б нескінченна і вічна в жертва.

11 Тож немає жодної лю-
дини, яка б могла жертвувати 
своєю власною кровʼю і цим 
спокутувати гріхи іншої. На-
приклад, якщо людина вби-
ває, ось, чи візьме наш закон, 
який є а справедливим, життя 
його брата? Я кажу вам: Ні.

12 Але закон вимагає життя 
того, хто а вбив; тому не може 
бути нічого меншого за не-
скінченну Спокуту, якої було 
б досить для гріхів світу.

13 Отже, необхідно, щоб 
була велика й остання жертва; 
і тоді буде, тобто доцільно, 
щоб був а кінець кровопро-
литтю; тоді б закон Мойсея 
буде виконано; так, його буде 
весь виконано, кожну йоту і 
риску його, і жодна з них не 
зникне.

14 І знайте, це є повне а зна-
чення б закону, кожна крихта 

 4 а Ал. 33:23.
 6 а Іван 1:1, 14.
 8 а пп Свідчити.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
 9 а Ал. 33:22.
  б Ал. 12:22–33;  

Мойс. 6:62.

  в пп Падіння 
Адама і Єви.

 10 а Мойс. 5:6–7.
  б 2 Неф. 9:7.
  в пп Жертва, 

Жертвувати.
 11 а Повтор. 24:16;  

Мос. 29:25.

 12 а пп Вбивство;  
Найвища міра 
покарання.

 13 а 3 Неф. 9:17, 19–20.
  б 3 Неф. 15:5.
 14 а Ал. 30:3.
  б пп Закон Мойсеїв.
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вказує на ту велику й ос-
танню в жертву; і тією вели-
кою й останньою жертвою 
буде Син Божий, так, нескін-
ченною і вічною.

15 І так Він принесе а спа-
сіння усім тим, хто повірить 
в Його імʼя; це й буде метою 
цієї останньої жертви, ви-
кликати надра милості, яка 
перемагає справедливість, і 
дає засоби людям, щоб вони 
могли мати віру в покаяння.

16 І так а милість може задо-
вольнити вимоги б справед-
ливості і оточує їх руками 
безпеки, в той час, коли той, 
хто не має віри в покаяння, 
піддається цілковитому зако-
нові вимог в справедливості; 
отже, тільки для того, хто має 
віру в покаяння, здійснюється  
великий і вічний г план викуп- 
лення.

17 Отже, нехай Бог дарує 
вам, мої браття, щоб ви могли 
почати розвивати вашу а віру 
в покаяння, щоб ви почали 
б звертатися до Його священ-
ного імені, так щоб Він мав 
милість до вас;

18 Так, волайте до Нього за 
милістю; бо Він владний спа-
сати.

19 Так, упокорюйте себе і 
продовжуйте молитися Йому.

20 Волайте до Нього, коли 
ви в полях, так, за всі ваші 
отари.

21 а Волайте до Нього у ва-
ших домівках, так, за всіх ва-
ших домочадців, і зранку, і 
опівдні, і ввечері.

22 Так, волайте до Нього 
проти сили ваших ворогів.

23 Так, а волайте до Нього 
проти б диявола, який є воро-
гом усієї в праведності.

24 Волайте до Нього за вро-
жаї ваших ланів, щоб ви про-
цвітали в них.

25 Волайте за отари на ва-
ших полях, щоб вони могли 
збільшуватися.

26 Але це ще не все; ви по-
винні виливати душі ваші у 
ваших а комірчинах, і ваших  
таємних місцях, і у вашій пус- 
тині.

27 Так, і коли ви не волаєте 
до Господа, нехай ваші а серця 
будуть б сповнені, спрямовані 
в молитві до Нього постійно 
за ваш добробут, а також за 
добробут тих, хто навколо 
вас.

28 А тепер дивіться, мої 
улюблені брати, я кажу вам, 
не вважайте, що це все; бо 
після того як ви зробите все  
це, якщо ви відвернете а нуж-
денного і роздягненого, і 
не навідаєтеся до хворого і 
стражденного, і не б поділи-
теся вашим майном, якщо 
воно у вас є, з тими, хто зна-
ходиться в нужді,—я кажу 
вам, якщо ви не зробите 

 14 в УЗ 138:35.
 15 а пп Спасіння.
 16 а пп Милостивий, 

Милість.
  б пп Справедливість.
  в Ал. 12:32.
  г пп План викуплення.

 17 а пп Віра.
  б пп Молитва.
 21 а Пс. 5:1–3;  

3 Неф. 18:21.
 23 а 3 Неф. 18:15, 18.
  б пп Диявол.
  в пп Праведник, 

Праведність.
 26 а Мт. 6:5–6.
 27 а пп Серце.
  б пп Обдумувати.
 28 а пп Бідний, Бідні.
  б пп Милостиня, 

Роздача милостині.
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чогось з цього, знайте, ваша 
в молитва г марна і нічого не 
дасть вам, і ви як ті лицеміри, 
які заперечують віру.

29 Отже, якщо ви забуваєте 
бути а милосердними, ви є не-
мов жужіль, що її золотар ви-
кидає (тому що вона не має 
цінності) і яку розтоптують 
під ногами люди.

30 І ось, мої брати, я б хотів, 
щоб після того як ви отри-
мали так багато доказів, по-
бачивши, що Святе Писання 
свідчить про це, ви при-
ходьте і приносьте а плід до 
покаяння.

31 Так, я б хотів, щоб ви ви-
рішили прийти і не камʼяніти 
більше серцями вашими; бо 
знайте, тепер час і а день ва-
шого спасіння; і тому, якщо 
ви покаєтеся і не закамʼянієте 
серцями вашими, негайно ве-
ликий план викуплення буде 
здійснений для вас.

32 Бо знайте, це життя є ча-
сом для людей а підготува-
тися до зустрічі з Богом; так, 
ось цей день цього життя є 
днем для людей чинити ді-
яння свої.

33 І ось, як я сказав вам пе-
ред тим, оскільки ви мали 
так багато доказів, отже, я 
благаю вас, щоб ви не а від-
кладали день свого б пока-
яння на кінець; бо після цього 

дня життя, який дається нам, 
щоб підготуватися до вічно-
сті, ось, якщо ми не зробимо 
доброго з нашим часом, поки 
ми в цьому житті, то прийде 
в ніч г темряви, в якій жодного 
діяння не можна буде вчи-
нити.

34 Ви не зможете сказати 
тоді, коли вас буде приведено 
до цієї жахливої а кризи, що я 
покаюся, що я повернуся до 
мого Бога. Ні, ви не зможете 
сказати цього; бо той самий 
дух, який володіє вашими 
тілами в той час, в який ви 
підете з цього життя, той са-
мий дух буде мати силу во-
лодіти вашим тілом у тому 
вічному світі.

35 Бо знайте, якщо ви від-
клали день вашого покаяння 
аж до самої смерті, знайте, 
ви стали а підвладними духові 
диявола, і він накладає свою  
б печать на вас; отже, Дух Гос-
пода залишає вас, і не має 
місця в вас, і диявол має всю 
владу над вами, і це кінцевий 
стан злочестивих.

36 І це я знаю, тому що Гос-
подь сказав, що Він не живе 
в а несвятих храмах, але в сер-
цях у б праведних Він живе; 
так, і Він також сказав, що 
праведні будуть сидіти в 
Його царстві, щоб ніколи не 
виходити звідти; але їхній 

 28 в Мт. 15:7–8.
  г Морон. 7:6–8.
 29 а пп Милосердя.
 30 а Мт. 3:8;  

Ал. 13:13.
 31 а Рим. 13:11–12.
 32 а 2 Неф. 2:21;  

Ал. 12:24; 42:4–6.

 33 а Гел. 13:38;  
УЗ 45:2.

  б пп Покаятися, 
Покаяння.

  в Іван 9:4;  
УЗ 45:17.

  г пп Смерть, духовна;  
Темрява, духовна.

 34 а Ал. 40:13–14.
 35 а 2 Неф. 28:19–23.
  б 2 Неф. 9:9.
 36 а Мос. 2:37;  

Ал. 7:21;  
Гел. 4:24.

  б пп Праведник, 
Праведність.
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одяг буде вибілено через 
кров Агнця.

37 І ось, мої улюблені 
браття, я бажаю, щоб ви запа-
мʼятали це, і щоб ви а домага-
лися свого спасіння з страхом 
перед Богом, і щоб більше 
не заперечували пришестя 
 Христа;

38 Щоб ви більше не а бо-
ролися проти Святого Духа, 
але щоб ви сприйняли Його, 
і взяли на себе б імʼя Христа; 
щоб ви принизили себе аж до 
праху і в поклонялися Богові, 
в якому б місці ви не були, в 
дусі і в істині; і щоб ви жили 
в г дякуванні щоденному за 
великі милості і благосло-
вення, якими Він обдаровує 
вас.

39 Так, і я також благаю вас, 
мої браття, щоб ви були а го-
тові до молитви постійно, 
щоб вас не можна було відве-
сти геть б спокусами диявола, 
щоб він не міг перемогти вас, 
щоб ви не могли стати його 
підлеглими в останній день; 
бо знайте, він не нагородить 
вас в нічим добрим.

40 І ось, мої улюблені 
браття, я хочу благати вас 
мати а терпіння, і щоб ви 
знесли всіляке лихо; щоб ви 
не б кривдили проти тих, хто 
знехтував вас через вашу над-
звичайну бідність, бо інакше 
ви станете грішниками та-
кими самими, як вони;

41 Але щоб ви мали тер-
піння, і зносили ті скорботи 
з твердою надією, що ви од-
ного дня відпочинете від усіх 
ваших скорбот.

РОЗДІЛ 35
Проповідування Слова руйнує 
ремесло Зорамійців—Вони ви
ганяють навернених, які потім 
приєднуються до людей Ам
мона в Єршоні—Алма сумує з 
приводу злочестивості народу. 
Близько 74 р. до р.х.
Ось сталося, що після того 
як Амулек закінчив ці слова, 
вони вийшли з натовпу і 
пішли на землю Єршона.

2 Так, і решта братів, після 
того як вони проповідували 
Слово Зорамійцям, також 
пішла на землю Єршона.

3 І сталося, що після того як 
більш знатна частина Зора-
мійців порадилася між собою 
щодо слів, які було пропові-
дувано їм, вони розгнівалися 
через Слово, бо воно руйну-
вало їхнє а ремесло; тому вони 
не хотіли прислухатися до 
цих слів.

4 І вони розіслали посланців 
і зібрали разом по всій землі 
всіх людей, і порадилися з 
ними щодо слів, які їм було 
сказано.

5 Тож їхні правителі, і їхні 
священики, і їхні вчителі 
не дали людям знати про  

 37 а Фил. 2:12.
 38 а пп Суперечка.
  б Мос. 5:8; Ал. 5:38.
  в пп Поклоніння, 

Поклонятися.
  г Пс. 69:31;  

УЗ 59:7.  
пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 39 а пп Вартувати, 
Вартовий.

  б пп Спокушати, 

   Спокуса.
  в Ал. 30:60.
 40 а пп Терпіння.
  б УЗ 31:9.
35 3 а пп Орудування 

священиків.
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свої бажання; тому вони зʼя-
совували думку всіх людей 
приватно.

6 І сталося, що після того як 
вони зʼясували думки всіх лю-
дей, тих, хто мав прихиль-
ність до слів, сказаних Алмою 
і його братами, було вигнано 
з цієї землі; і таких було ба-
гато; і вони також прийшли 
на землю Єршона.

7 І сталося, що Алма і його 
брати священнослужили їм.

8 Тож народ Зорамійців був 
розгніваний на народ Ам-
мона, який жив у Єршоні, 
і головний правитель Зора-
мійців, будучи дуже злоче-
стивою людиною, надіслав 
посланця до людей Аммона, 
бажаючи, щоб вони вигнали 
з своєї землі всіх тих, хто 
прийшов від них до їхньої 
землі.

9 І він виголосив багато пог- 
роз проти них. Але ось люди 
Аммона не боялися їхніх 
слів; тому вони не знехту-
вали їх, але вони прийняли 
всіх бідних Зорамійців, які 
прийшли до них; і вони а на-
годували їх, і одягли їх, і 
дали їм землю для їхнього 
успадкування; і вони нада-
вали їм допомогу відповідно 
до їхніх потреб.

10 Тож це обурило Зорамій-
ців проти людей Аммона, і 
вони почали обʼєднуватися з 
Ламанійцями і підбурювати 
їх також проти них.

11 І таким чином Зора-
мійці і Ламанійці почали 

 готуватися до війни проти 
людей Аммона, а також 
проти  Нефійців.

12 І так закінчився сімнад-
цятий рік правління суддів 
над народом Нефія.

13 І люди Аммона залишили 
землю Єршона і прийшли на 
землю Мелека, і звільнили 
місце на землі Єршона для 
війська Нефійців, щоб вони 
могли боротися з військом 
Ламанійців і військом Зора-
мійців; і так почалася війна 
між Ламанійцями і Нефій-
цями на вісімнадцятий рік 
правління суддів; і а розповідь 
про їхні війни буде подано 
далі.

14 І Алма, і Аммон, і їхні 
браття, а також два сини 
Алми повернулися на землю 
Зарагемлі після того як вони 
були знаряддям в руках Бога 
у приведенні а багатьох Зора-
мійців до покаяння; і всіх тих, 
кого було приведено до по-
каяння, було вигнано з цієї 
землі; але вони мали землю 
для успадкування на землі 
Єршона, і вони взяли в руки 
зброю, щоб захищати себе, 
і своїх жінок, і своїх дітей, і 
свої землі.

15 Тож Алма, засмучений 
беззаконням свого народу, 
саме через війни, і крово-
пролиття, і розбрат, який 
був поміж ними; і ходивши 
проголошувати Слово, або 
пославши проголошувати 
Слово, серед усіх людей в 
кожному місті; і побачивши, 

 9 а Мос. 4:26.  
пп Благополуччя.

 13 а Ал. 43:3.
 14 а Ал. 35:6.
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що серця народу почали ста-
вати закамʼянілими, і що 
вони починали а обража-
тися на суворість Слова, його  
серце стало надзвичайно зас-
мученим.

16 Отже, він наказав своїм 
синам зібратися разом, щоб 
він міг дати їм, кожному з 
них, своє а доручення окремо, 
стосовно того, що є правед-
ним. І ми маємо розповідь 
про його заповіді, які він дав 
їм, згідно з його власними за-
писами.

Заповіді Алми його синові Ге-
ламану.
Вміщено в розділах 36 і 37.

РОЗДІЛ 36
Алма свідчить Геламанові про 
своє навернення після того, як 
він побачив ангела—Він зніс 
муки проклятої душі; він при
кликав імʼя Ісуса, і був тоді на
роджений від Бога—Солодка 
радість сповнила його душу—
Він побачив сонми ангелів, які 
прославляли Бога—Багато на
вернених відчули і побачили те, 
що він відчув і побачив. Близько 
74 р. до р.х.
Мій а сину, прихили вухо до 
моїх слів; бо я присягаюся 
тобі, якщо ти виконуватимеш 

заповіді Бога, ти будеш про-
цвітати на цій землі.

2 Я б хотів, щоб ти зробив 
так, як зробив я, памʼятаючи 
неволю наших батьків; бо 
вони були в а залежності, і ні-
хто не міг визволити їх, окрім 
б Бога Авраама, і Бога Ісака, і 
Бога Якова; і Він дійсно виз-
волив їх від їхніх скорбот.

3 І ось, о сину мій Геламане, 
слухай, ти перебуваєш у мо-
лодості своїй, і тому я благаю 
тебе, щоб ти прислухався до 
моїх слів і навчився від мене; 
бо я знаю, що ті, які покла-
дають надію свою на Бога, 
будуть підтримані в їхніх а ви-
пробуваннях, і їхніх бідах, і 
їхніх скорботах, і будуть б під-
несені в останній день.

4 І я не хотів би, щоб ти по-
думав, що я а знаю це від 
себе—не від земного, а від ду-
ховного, не від б тілесного ро-
зуму, а від Бога.

5 Тож слухай, я кажу тобі, 
якби я не був а народженим 
від Бога, я б не знав би цього; 
але Бог вустами Свого свя-
того ангела зробив це відо-
мим для мене, не через якусь 
в гідність мене самого.

6 Бо я ходив з синами Мо-
сії, прагнучи а знищити цер-
кву Бога; але ось, Бог послав 
Свого святого ангела зупи-
нити нас на нашому шляху.

7 І ось, він говорив з нами, 

 15 а пп Відступництво.
 16 а пп Управитель, 

Управительство.
36 1 а Гел. 5:9–14.
 2 а Мос. 23:23;  

24:17–21.
  б Вих. 3:6; Ал. 29:11.

 3 а Рим. 8:28.
  б Мос. 23:21–22.
 4 а 1 Кор. 2:11;  

Ал. 5:45–46.  
пп Знання.

  б пп Плотський, 
Плотське.

 5 а пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

  б Ал. 26:21–22.
  в пп Достоїнство, 

Достойний.
 6 а Мос. 27:10.
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нібито це був голос грому, і 
вся земля а тремтіла під його 
ногами; і ми всі впали на 
землю, бо б страх Господа зі-
йшов на нас.

8 Але ось, голос сказав мені: 
Підведися. І я підвівся і встав, 
і побачив ангела.

9 І він сказав мені: Якщо ти 
сам і хочеш бути знищеним, 
не намагайся більше знищити 
церкву Бога.

10 І сталося, що я впав на 
землю; і це було так упро-
довж а трьох днів і трьох но-
чей, що я не міг відкрити 
вуст своїх, не міг я також по-
ворухнути кінцівками сво-
їми.

11 І ангел сказав мені ще 
більше, що почули мої брати, 
але я не чув цього; бо коли я 
почув слова: Якщо ти сам і 
хочеш бути знищеним, не на-
магайся більше знищити цер-
кву Бога,—мене вразив такий 
великий страх і подив, що я 
теж можу бути знищений, 
що я впав на землю і не чув 
більше нічого.

12 Але я був виснажений 
а вічним катуванням, бо моя 
душа була змучена надмірно 
і виснажена всіма моїми грі-
хами.

13 Так, я згадав усі свої 
гріхи і беззаконня, за які 
я був а катований муками 
пек ла; так, я бачив, що я пов-
став проти мого Бога, і що я 

не виконував Його святі за-
повіді.

14 Так, і я вбив багатьох з 
Його дітей, або, краще ска-
зати, довів їх до знищення; 
так, і взагалі, такими вели-
кими були мої беззаконня, 
що сама думка про те, що я 
прийду до присутності мого 
Бога, виснажувала мою душу 
невимовним жахом.

15 О, подумав я, хоч би мене 
а могло бути вигнано і я б зник 
і душею і тілом, аби не стояти 
в присутності мого Бога, і не 
бути судженим за мої б діяння.

16 І ось, протягом трьох днів 
і трьох ночей був я виснаже-
ний, а саме муками а прокля-
тої душі.

17 І сталося, що я так був 
виснажений катуванням, 
а змучений згадками про ба-
гато моїх гріхів, ось, я при-
гадав також, що чув, як мій 
батько пророкував людям 
про пришестя якогось Ісуса 
Христа, Сина Божого, щоб 
спокутувати гріхи світу.

18 Тож коли мій розум схо-
пився за цю думку, я заволав 
у серці своєму: О Ісусе, Ти, 
Сину Божий, змилуйся наді 
мною, бо я а у жовчі гіркій, 
і оточений навколо вічними 
б путами смерті.

19 І ось, знаєш, коли я поду-
мав це, я не памʼятав більше 
болю; так, мене більше не 
а мучила згадка про мої гріхи.

 7 а Мос. 27:18.
  б пп Страх—

Страх Божий.
 10 а Мос. 27:19–23.
 12 а УЗ 19:11–15.
 13 а пп Провина.

 15 а Об. 6:15–17;  
Ал. 12:14.

  б Ал. 41:3;  
УЗ 1:9–10.

 16 а пп Осуд.
 17 а 2 Кор. 7:10.

 18 а тобто у стані 
болісного каяття.

  б 2 Неф. 9:45; 28:22;  
Ал. 12:11;  
Мойс. 7:26.

 19 а пп Провина.
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20 І о, яка а радість, і яке 
дивне світло я побачив; так, 
мою душу сповнила радість, 
така ж надзвичайна, якою 
була й моя мука!

21 Так, я кажу тобі, сину 
мій, що не може бути нічого 
такого гострого і такого гір-
кого, якими були мої муки. 
Так, і знову я кажу тобі, сину 
мій, що з іншого боку, не  
може бути нічого такого гос-
трого і солодкого, якою була 
моя радість.

22 Так, мені здалося, що 
я побачив, так само як наш 
батько а Легій побачив, Бога,  
Який сидів на Своєму прес-
толі, оточеного незліченними 
сонмами ангелів, які співали 
й уславляли їхнього Бога; 
так, і моя душа палко бажала 
бути там.

23 Але ось, мої кінцівки от-
римали свою а силу знову, і 
я став на ноги, і проголосив 
людям, що я б народився від 
Бога.

24 Так, і з того часу аж до-
нині я працював безупинно, 
щоб я міг приводити душі 
до покаяння; щоб я міг при-
вести їх відчути а смак над-
звичайної радості, смак 
якої я відчув; щоб вони теж 
могли народитися від Бога 
і бути б сповненими Святого  
Духа.

25 Так, і ось слухай, о мій 

сину, Господь дає мені над-
звичайну радість у плодах 
моєї праці;

26 Бо через а Слово, яким 
Він наділив мене, знай, ба-
гато хто народився від Бога і 
відчув смак того, що і я від-
чув, і побачив око-в-око те, 
що я бачив; отже, вони зна-
ють про те, що я говорив так, 
як я знаю; і знання, що його я 
маю, є від Бога.

27 І мене було підтримано 
під час випробувань і всіля-
кого лиха, так, і в усіляких 
скорботах; так, Бог визво-
лив мене з вʼязниці, і з пут, і 
з смерті; так, і я покладаю на-
дію свою на Нього, і Він ще 
а визволить мене.

28 І я знаю, що Він а підніме 
мене в останній день, щоб 
жити з Ним у б славі; так, і я 
буду уславляти Його завжди, 
бо Він в вивів наших батьків з 
Єгипту, і Він поглинув г Єгип-
тян у Червоному морі; і Він 
вів їх Своєю владою на землю 
обіцяну; так, і Він визволяв їх 
від залежності і неволі час від 
часу.

29 Так, і Він також вивів 
наших батьків з землі Єру-
салима; і Він також Своєю 
вічною владою визволяв їх 
від а залежності і неволі, час 
від часу аж до цього дня; і я 
завжди зберігав у памʼяті їхню 
неволю; так, і ти також мусиш 

 20 а пп Радість.
 22 а 1 Неф. 1:8.
 23 а Мойс. 1:10.
  б Ал. 5:14.  

пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

 24 а 1 Неф. 8:12;  
Мос. 4:11.

  б 2 Неф. 32:5;  
3 Неф. 9:20.  
пп Святий Дух.

 26 а Ал. 31:5.
 27 а Пс. 34:18.

 28 а 3 Неф. 15:1.
  б пп Слава.
  в Вих. 12:51.
  г Вих. 14:26–27.
 29 а Мос. 24:17; 27:16;  

Ал. 5:5–6.
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зберігати у памʼяті, як я це ро-
бив, їхню неволю.

30 Але знай, мій сину, це ще 
не все; бо ти мусиш знати, як 
я знаю, що а якщо ти будеш 
виконувати заповіді Бога, 
ти будеш процвітати на цій 
землі; і ти повинен також 
знати: якщо ти не викону-
ватимеш заповідей Бога, ти 
будеш відсічений від Його 
присутності. Тож це є згідно з 
Його словом.

РОЗДІЛ 37
Пластини з латуні та інші 
писання зберігаються, щоб 
приводити душі до спасіння—
Яредійців було знищено че
рез їхню злочестивість—Їхні 
таємні клятви і завіти по
винні утримуватися від лю
дей—Радьтеся з Господом у всіх 
ваших діяннях—Так само як Лі
ягона вела Нефійців, так слово 
Христа веде людей до вічного 
життя. Близько 74 р. до р.х.
А тепер, мій сину Геламане, 
я наказую тобі, щоб ти взяв 
а літописи, які було б довірено 
мені;

2 І я також наказую тобі, 
щоб ти вів літопис цього на-
роду, так само, як робив це я, 
на пластинах Нефія, і збері-
гав священним усе те, що збе-
рігав я, саме так, як зберігав 
це я; бо для а мудрої цілі збе-
рігається це.

3 А ці а пластини з латуні, 
які містять ці вигравіювання, 
які мають записи святих пи-
сань на них, які мають родо-
від наших прабатьків, аж від 
початку,—

4 Знай, було пророковано 
нашими батьками, що вони 
повинні зберігатися і переда-
ватися від одного покоління 
до другого, і зберігатися і 
схоронятися рукою Господа, 
доки вони не дійдуть до всіх 
народів, колін, язиків і лю-
дей, щоб вони знали про а та-
ємниці, які містяться в них.

5 А тепер ось, якщо вони 
зберігатимуться, вони по-
винні утримувати свою 
яскравість; авжеж, і вони 
будуть утримувати свою 
яскравість; так, і також усі 
пластини, які містять те, що є 
Святим Письмом.

6 Отже, ти можеш вважати, 
що це є моє а безглуздя; але 
знай, я кажу тобі, що через 
б мале і просте відбувається 
велике; і незначні засоби у 
багатьох випадках примушу-
ють мовчати мудрих.

7 І Господь Бог працює че-
рез а засоби, щоб досягти 
Своєї великої і вічної цілі; і 
дуже б незначними засобами 
Господь примушує мовчати 
мудрих і досягає спасіння ба-
гатьох душ.

8 І от, досі було мудрістю 
Бога, щоб це зберігалося; бо 

 30 а 2 Неф. 1:9–11;  
Ал. 50:19–22.

37 1 а Ал. 45:2–8.
  б Мос. 28:20.
 2 а Ен. 1:13–18; 

   Сл. Морм. 1:6–11;  
Ал. 37:9–12.

 3 а 1 Неф. 5:10–19.  
пп Латунні пластини.

 4 а пп Таємниці Божі.

 6 а 1 Кор. 2:14.
  б 1 Неф. 16:28–29;  

УЗ 64:33; 123:15–17.
 7 а Ісая 55:8–9.
  б 2 Цар. 5:1–14.
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знай, це а збільшило памʼять 
цього народу, так, і переко-
нало багатьох у помилковості 
їхніх шляхів, і привело їх до 
пізнання їхнього Бога аж до 
спасіння їхніх душ.

9 Так, я кажу тобі, а якби не 
те, що містять ці літописи, 
які є на цих пластинах, Ам-
мон і його браття не змогли 
б б переконати стільки тисяч 
Ламанійців у невірності тра-
дицій їхніх батьків; так, ці лі-
тописи і їхні в слова привели 
їх до покаяння; тобто вони  
привели їх до пізнання Гос-
пода Бога їхнього і до радості 
в Ісусі Христі, їхньому Вику-
пителеві.

10 І хто знає, можливо, вони 
стануть засобом приведення 
багатьох тисяч з них, так, і 
також багатьох тисяч наших 
твердошиїх братів Нефійців, 
які зараз камʼяніють серцями  
в гріхові і беззаконнях, до піз-
нання їхнього Викупителя?

11 Тож ці таємниці ще не 
повністю відомі мені; тому я 
стримаю себе.

12 І досить буде, якщо я 
тільки скажу, що їх збере-
жено для мудрої мети, мети, 
яка відома тільки Богові; бо 
Він а обмірковує з мудрістю 
всі Свої діяння, і Його стежки 
прямі, і Його путь є б один 
вічний круг.

13 О памʼятай, памʼятай, 
сину мій Геламане, які а су-

ворі заповіді Бога. І Він 
сказав: б Якщо ви будете ви-
конувати Мої заповіді, ви 
будете в процвітати на цій 
землі—але якщо ви не будете 
виконувати Його заповідей, 
ви будете відсічені від Його 
присутності.

14 А тепер памʼятай, сину 
мій, що Бог а довірив тобі те, 
що є б священним, що Він утри-
мував священним, а також що 
Він буде утримувати і збері-
гати для в мудрої цілі Своєї, 
щоб Він міг явити Свою силу 
майбутнім поколінням.

15 А тепер ось, я кажу тобі 
духом пророцтва, що якщо 
ти порушиш заповіді Бога, 
знай, все це, що є священним, 
буде забрано від тебе силою 
Бога, і ти будеш відданий Са-
тані, щоб він міг просіяти 
тебе, як полову на вітрі.

16 Але якщо ти будеш ви-
конувати заповіді Бога, і чи-
нити з тим, що священне, так, 
як Господь заповідав тобі, 
(бо ти повинен звертатися до 
Господа з усім, що ти пови-
нен зробити з цим) ось, ні-
яка сила на землі або в пеклі 
не зможе а відібрати цього в 
тебе, бо Бог є спроможним 
виконати всі Свої слова.

17 Бо він виконає всі Свої 
обіцяння, які Він дасть тобі, 
бо Він виконав Свої обіцяння, 
які Він дав нашим батькам.

18 Бо Він обіцяв їм, що 
 8 а 2 Тим. 3:15–17;  

Мос. 1:3–5.
 9 а Мос. 1:5.
  б Ал. 18:36; 22:12.
  в пп Євангелія.
 12 а 2 Неф. 9:28;  

Кн. Як. 4:10.
  б 1 Неф. 10:19;  

Ал. 7:20.
 13 а 2 Неф. 9:41.
  б Ал. 9:13;  

3 Неф. 5:22.

  в Мос. 1:7; Ал. 50:20.
 14 а УЗ 3:5.
  б пп Святий 

(прикметник).
  в 1 Неф. 9:3–6.
 16 а ДС—Іст. 1:59.
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а збереже це з мудрою метою, 
що в Ньому, щоб Він міг по-
казати Свою силу майбутнім 
поколінням.

19 І ось слухай, однієї мети 
Він досяг, а саме, відновив 
а багато тисяч Ламанійців до 
пізнання істини; і Він пока-
зав у них Свою силу, і Він 
ще показуватиме в них Свою 
силу б майбутнім поколінням; 
отже, їх буде збережено.

20 Отже, я заповідаю тобі, 
сину мій Геламане, щоб ти 
був старанним у виконанні 
всіх моїх слів, і щоб ти був 
старанним у дотримуванні 
заповідей Бога так, як вони 
записані.

21 І ось, я говоритиму з то-
бою про ті а двадцять чотири 
пластини, щоб ти зберігав їх, 
щоб таємниці і діяння тем-
ряви, і їхні б таємні діяння, 
тобто таємні діяння тих лю-
дей, які були знищені, могли 
бути ясно показані цьому 
народові; авжеж, усі їхні 
вбивства, і грабежі, і їхні по-
грабування, і всю їхню зло-
честивість і мерзоти, можна 
було б ясно показати цьому 
народові; так, і щоб ти зберіг 
ці в тлумачі.

22 Бо знай, Господь бачив, 
що Його народ почав діяти в 
темряві, так, чинити таємні  
вбивства і мерзоти; тоді Гос-
подь сказав: якщо вони не по-
каються, їх буде знищено з 
лиця землі.

23 І Господь сказав: Я при-
готую для Мого слуги Ґазе-
лема а камінь, який буде сяяти 
в темряві, як світло, щоб Я 
міг відкрити Моїм людям, які 
служать Мені, щоб я міг від-
крити їм діяння їхніх братів, 
так, їхні таємні діяння, їхні 
діяння темряви, і їхню злоче-
стивість і мерзоти.

24 І ось, мій сину, ці тлумачі 
виготовлено, щоб могло ви-
повнитися слово Бога, яке Він 
промовив, кажучи:

25 Я а виведу з темряви до 
світла всі їхні таємні діяння і 
їхні мерзоти; і якщо вони не 
покаються, Я б знищу їх з лиця 
землі; і Я виведу до світла всі 
їхні таємниці і мерзоти, до 
всіх народів, які будуть після 
цього володіти землею.

26 І ось, сину мій, ми бачимо, 
що вони не покаялися; тому 
вони були знищені, і таким 
чином слово Бога виповни-
лося; так, їхні таємні мерзоти 
було виведено з темряви і зро-
блено відомими нам.

27 І ось, сину мій, я наказую 
тобі, щоб ти зберігав у та-
ємниці всі їхні клятви, і їхні 
завіти, і їхні узгодження в їх-
ніх таємних мерзотах; так, і 
всі їхні а знаки і їхні дива ти 
утримуй від цього народу, 
аби вони не знали їх, щоб 
там не сталося так, що й вони 
впадуть у темряву і будуть 
знищені.

28 Бо знай, над усією цією 
 18 а УЗ 5:9.
 19 а Ал. 23:5.
  б Ен. 1:13;  

Морм. 7:8–10.

 21 а Етер 1:1–5.
  б пп Таємні змови.
  в пп Урім і Туммім.
 23 а Мос. 8:13.

 25 а УЗ 88:108–110.
  б Мос. 21:26.
 27 а Гел. 6:22.
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землею є а прокляття, що зни-
щення прийде до всіх цих 
чинителів темряви, згідно з 
силою Бога, коли вони вже 
повністю дозріють; тому я ба-
жаю, щоб цей народ не був 
знищений.

29 Отже, ти будеш утри-
мувати ті таємні плани їхніх 
а клятв і їхніх завітів від цього 
народу, і тільки про їхню 
злочестивість, і їхні вбивства, 
і їхні мерзоти ти повідомиш 
їх; і ти будеш учити їх відчу-
вати б огиду до такої злоче-
стивості, і мерзот, і вбивств; 
і ти також учитимеш їх, що 
цих людей було знищено 
внаслідок їхньої злочестиво-
сті, і мерзот, і їхніх убивств.

30 Бо дивись, вони вбили 
всіх пророків Господа, які 
приходили до них прого-
лошувати їм про їхні безза-
коння; і кров тих, кого вони 
вбили, волала до Господа 
Бога їхнього за помстою тим, 
які були їхніми вбивцями; і 
таким чином вироки Бога зі-
йшли на цих чинителів тем-
ряви і таємних змов.

31 Так, і проклята буде 
земля на віки вічні через тих 
чинителів темряви і таємних 
змов, аж до знищення, якщо 
вони не покаються перед 
тим, як вони повністю дозрі-
ють.

32 І ось, сину мій, запамʼя-
тай слова, які я казав тобі; 

не довіряй ті таємні плани 
цьому народові, але навчай 
їх вічної а ненависті до гріха і 
беззаконня.

33 а Проповідуй їм пока-
яння і віру в Господа Ісуса 
Христа; вчи їх упокорювати 
себе і бути б лагідними і при-
ниженими серцем; учи їх 
протистояти всім в спокусам  
диявола з їхньою вірою в Гос-
пода Ісуса Христа.

34 Учи їх ніколи не втомлю-
ватися від добрих діянь, але 
бути лагідними і приниже-
ними серцем, бо такі знай-
дуть а покій душам своїм.

35 О памʼятай, сину мій, і 
вчися а мудрості змолоду; так, 
вчися змолоду виконувати за-
повіді Бога.

36 Так, і а волай до Господа 
за всілякою для тебе під-
тримкою; так, нехай всі ді-
яння твої будуть для Господа, 
і куди б ти не пішов, нехай 
буде це з Господом; так, не-
хай всі твої думки будуть на-
цілені на Господа; так, нехай 
любов твого серця буде спря-
мована на Господа завжди.

37 а Радься з Господом в усіх 
своїх діяннях, і Він направля-
тиме тебе на добре; авжеж, 
коли ти лягаєш вночі, лягай з 
Господом, щоб Він міг догля-
дати тебе у твоєму сні; і коли 
ти прокидаєшся вранці, не-
хай твоє серце буде сповнене 
б подяки до Бога; і якщо ти 

 28 а Ал. 45:16;  
Етер 2:7–12.

 29 а Гел. 6:25.
  б Ал. 13:12.
 32 а 2 Неф. 4:31.
 33 а пп Проповідувати.

  б пп Лагідний, 
Лагідність.

  в пп Спокушати, 
Спокуса.

 34 а Пс. 37:4–7;  
Мт. 11:28–30.

 35 а пп Мудрість.
 36 а пп Молитва.
 37 а Кн. Як. 4:10;  

УЗ 3:4.
  б УЗ 46:32.



362АЛМА 37:38–46

будеш робити так, ти будеш 
піднесений в останній день.

38 А тепер, сину мій, я маю 
дещо сказати про ту річ, яку 
наші батьки називали кулею, 
або дороговказом,—тобто, 
наші батьки називали її а Лі-
ягона, що означає, будучи  
перекладеним, компас; і Гос-
подь уготував її.

39 І дивись, жодна людина 
не може виконати таку май-
стерну роботу. І знай, її було 
виготовлено, щоб показати 
нашим батькам путь, якою 
вони повинні були мандру-
вати в пустині.

40 І вона так діяла для них 
відповідно до їхньої а віри в 
Бога; тому, якщо в них була 
віра в те, що Бог може зро-
бити так, що ті веретена бу-
дуть указувати путь, якою 
вони повинні були йти, ди-
вись, це було зроблено; отже, 
вони мали це чудо, а також 
багато інших чудес, здійс-
нюваних силою Бога, день у 
день.

41 Однак через те, що ці 
чудеса було здійснено а нез-
начними засобами, вона по-
казала їм дивовижні справи. 
Вони були ледачими і забу-
вали користуватися своєю ві-
рою і старанністю, і тоді ті 
дивовижні справи припиня-
лися, і вони не просувалися у 
своїй мандрівці;

42 Отже, вони залишилися в 

пустині, тобто не пішли пря-
мим шляхом, і бідували від 
голоду і спраги через свої 
провини.

43 А тепер, сину мій, я б хо-
тів, щоб ти зрозумів, що все 
це є не без натяку; бо через 
те що наші батьки були надто 
ледачими, щоб підкоритися 
цьому компасові (а це справи 
мирські), вони й не процві-
тали; так само є і з справами 
духовними.

44 Бо дивись, саме так, як 
легко підкоритися а слову 
Христа, яке вкаже тобі пря-
мий шлях до вічного блажен-
ства, так було і для наших 
батьків підкоритися цьому 
компасові, який би показав їм 
прямий шлях до землі обіця-
ної.

45 А тепер я питаю, хіба не-
має символу в цьому? Бо так 
само, як цей дороговказ при-
вів наших батьків, які пряму-
вали за його курсом, до землі  
обіцяної, так і слова Хрис- 
та, якщо ми прямуємо за їх-
нім курсом, ведуть нас понад 
цією долиною печалі до наба-
гато кращої землі обіцяної.

46 О сину мій, не дозво-
ляймо собі бути а ледачими, 
через легкість б шляху; бо так 
було з нашими батьками; бо 
так було уготовано їм, що 
якби вони подивилися, вони 
б в вижили; так само і з нами. 
Шлях уготований, і якщо ми 

 38 а 1 Неф. 16:10; 18:12;  
УЗ 17:1.

 40 а 1 Неф. 16:28.
 41 а Ал. 37:6–7.
 44 а Пс. 119:105;  

1 Неф. 11:25;  
Гел. 3:29–30.

 46 а 1 Неф. 17:40–41.
  б Іван 14:5–6;  

2 Неф. 9:41; 31:17–21;  

УЗ 132:22, 25.
  в Іван 11:25;  

Гел. 8:15;  
3 Неф. 15:9.
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подивимося, ми зможемо 
жити вічно.

47 А тепер, сину мій, гляди, 
пильнуй ці священні справи, 
так, гляди, щоб ти сподівався 
на Бога і жив. Іди до народу 
і проголошуй Слово, і будь 
розсудливим. Мій сину, про-
щавай.

Заповіді Алми його синові 
Шиблону.
Вміщено в розділі 38.

РОЗДІЛ 38
Шиблона переслідувано за пра
ведність—Спасіння є в Хрис ті, 
Який є життям і світлом 
світу—Стримуйте всі ваші 
пристрасті. Близько 74  р. до 
р.х.
Сину мій, прихили вухо до 
моїх слів, бо я кажу тобі, так 
само, як казав Геламанові: 
якщо ти будеш виконувати 
заповіді Бога, ти будеш про-
цвітати на цій землі; а якщо 
ти не будеш виконувати за-
повідей Бога, ти будеш відсі-
чений від Його присутності.

2 А тепер, сину мій, я споді-
ваюся, що буду мати велику 
радість у тобі через твою не-
похитність і твою вірність Бо-
гові; бо як ти почав у своїй  
молодості покладатися на 
Гос пода Бога твого, так само 

я сподіваюся, що ти будеш 
а продовжувати виконувати 
Його заповіді; бо благосло-
венний той, хто б витерпить 
до кінця.

3 Я кажу тобі, сину мій, 
що я вже мав велику ра-
дість у тобі через твою вір-
ність, і твою старанність, і 
твою терпеливість, і твоє дов-
гостраждання серед народу 
а Зорамійців.

4 Бо я знаю, що ти був у пу-
тах; так, і я також знаю, що 
тебе каменували через Слово; 
і ти зносив усе це з а терпели-
вістю, тому що Господь був б з 
тобою; і тепер ти знаєш, що 
Господь визволив тебе.

5 А тепер, сину мій Шиб-
лоне, я б хотів, щоб ти за-
памʼятав, що наскільки ти 
будеш покладати а довіру 
свою на Бога, настільки тебе 
буде б визволено від твоїх ви-
пробувань, і твоїх в бід, і твоїх 
скорбот, і тебе буде підне-
сено в останній день.

6 Тож сину мій, я б не хо-
тів, щоб ти вважав, що я знаю 
це від себе, але це Дух Бога, 
Який в мені, Який повідом-
ляє мене про це, бо якби я не 
а народився від Бога, я б не міг 
знати цього.

7 Але ось, Господь у Його 
великій милості послав Свого 
а ангела проголосити мені, 
що я маю зупинити дії б руй-
нування серед Його народу; 

38 2 а Ал. 63:1–2.
  б 2 Неф. 31:15–20;  

3 Неф. 15:9; 
27:6, 16–17.

 3 а Ал. 31:7.
 4 а пп Терпіння.

  б Рим. 8:35–39.
 5 а Ал. 36:27.  

пп Довіра.
  б Мт. 11:28–30.
  в УЗ 3:8; 121:7–8.
 6 а Ал. 36:26;  

УЗ 5:16.  
пп Народитися 
знову, Народитися 
від Бога.

 7 а Мос. 27:11–17.
  б Ал. 26:17–18; 36:6–11.
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так, і я бачив ангела лице до 
лиця, і він говорив зі мною, і 
його голос був наче грім, і він 
потряс усю землю.

8 І сталося, що я три дні і 
три ночі перебував у стані 
найгострішого болю і муки 
душі; і ніколи, аби я не заво-
лав до Господа Ісуса Христа 
за милістю, я б не отримав 
а прощення гріхів моїх. Але 
ось, я волав до Нього і дійсно 
знайшов спокій моїй душі.

9 І ось, сину мій, я сказав 
тобі це, щоб ти міг навчитися 
мудрості, щоб ти міг навчи-
тися від мене тому, що а не-
має іншого шляху або засобу,  
якими людина могла б спас-
тися, як тільки в Христі і че-
рез Нього. Знай, Він є життя 
і б світло світу. Знай, Він є 
слово істини і праведності.

10 І ось, як ти почав навчати 
Слову, саме так я б хотів, щоб 
ти продовжував навчати; і я б 
хотів, щоб ти був старанним і 
стриманим в усьому.

11 Гляди, щоб ти не підно-
сився до гордовитості; так, 
гляди, щоб ти не а хвалився ні 
своєю власною мудрістю, ані 
своєю великою силою.

12 Виявляй сміливість, але 
не зухвалість; і також гляди, 
щоб ти стримував усі свої 
пристрасті, щоб ти сповнився 
любові; гляди, щоб ти утри-
мувався від неробства.

13 Не молися так, як Зо-
рамійці роблять, бо ти ба-
чив, що вони моляться, аби 

їх почули люди, і щоб їх хва-
лили за їхню мудрість.

14 Не кажи: О Боже, я дя-
кую Тобі за те, що ми а кращі 
за наших братів; але краще 
кажи: О Господи, прости 
мою б нікчемність і згадуй 
моїх братів з милістю—так, 
визнавай свою нікчемність 
перед Богом у всі часи.

15 І нехай Господь благо-
словить твою душу, і прий- 
ме тебе в останній день у 
Своєму царстві, щоб посісти 
у мирі. Тепер іди, сину мій, 
і навчай цих людей Слову. 
Будь розсудливим. Сину мій, 
прощавай.

Заповіді Алми його синові 
Коріантону.
Вміщено в розділах з 39 до 42.

РОЗДІЛ 39
Сексуальний гріх є мерзотою—
Коріантонові гріхи перешкод
жають Зорамійцям одержати 
Слово—Христове викуплення 
має зворотну дію на спасіння 
тих віруючих, які жили до 
нього. Близько 74 р. до р.х.
А тепер, сину мій, в мене є 
ще дещо сказати тобі крім 
того, що я сказав твоєму бра-
тові; бо дивись, хіба ти не 
помічав непохитності твого 
брата, його вірності і його 
старанності у виконанні за-
повідей Бога? Дивись, хіба 

 8 а пп Відпущення 
гріхів.

 9 а Гел. 5:9.

  б Мос. 16:9.
 11 а пп Гординя.
 14 а Ал. 31:16.

  б Лк. 18:10–14.
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він не подав тобі хороший 
приклад?

2 Бо ти не звертав такої 
уваги на мої слова, як це ро-
бив твій брат, перебуваючи 
серед народу а Зорамійців. 
Ось що я маю проти тебе; ти 
продовжував вихвалятися 
твоєю силою і твоєю мудрі-
стю.

3 І це ще не все, сину мій. 
Ти зробив те, що було дуже 
сумним для мене; бо залишив 
священнослужіння, і при-
йшов на землю Сирон, між 
границь Ламанійців, за а по-
вією Ізабель.

4 Авжеж, вона а вкрала серця 
багатьох; але то не було ви-
правданням для тебе, сину 
мій. Ти повинен був продов-
жувати священнослужіння, 
яке тобі було довірено.

5 Хіба ти не знаєш, сину 
мій, що а це мерзота в очах 
Господа; так, наймерзотні-
ший серед усіх гріхів, крім 
пролиття невинної крові або 
зречення Святого Духа?

6 Бо знай, якщо ти а зріка-
єшся Святого Духа, коли Він 
уже раз посів місце в тобі, і 
ти знаєш, що зрікаєшся Його, 
знай, то є гріх б непростимий; 
так, і хто вбиває проти світла 
і знання Бога, йому не просто 
отримати в прощення; так, я 
кажу тобі, сину мій, що йому 
не просто отримати про-
щення.

7 А тепер, сину мій, я б хо-
тів перед Богом, щоб ти не 
був а повинним у такому ве-
ликому злочині. Я б не зу-
пинявся докладно на твоїх 
злочинах, щоб не терзати 
твою душу, якби це не було 
для твого блага.

8 Але знай, ти не можеш 
приховати своїх злочинів від 
Бога; і якщо ти не покаєшся, 
вони стоятимуть як свідчення 
проти тебе в останній день.

9 Тож сину мій, я б хотів, 
щоб ти покаявся і полишив 
твої гріхи, і не йшов більше 
за а хтивістю твоїх очей, але 
б заперечував собі в усіх цих 
речах; бо якщо ти не зро-
биш цього, ти ніяк не зможеш 
успадкувати царство Бога. О 
памʼятай і візьми це на себе, і 
заперечуй собі в цьому.

10 І я заповідаю тобі звер-
нутися за радою до твоїх 
старших братів у твоїх по-
чинаннях; бо ось, ти тепер у 
своїй молодості, і ти потре-
буєш, щоб тебе підживлю-
вали духовно твої брати. І 
звертай увагу на їхні поради.

11 Не дозволяй відвести 
себе геть будь-якою мар-
ною або безглуздою річчю;  
не дозволяй дияволові вес- 
ти твоє серце знову за  
тими злочестивими блудни-
цями. Дивися, о сину мій, 
яке велике беззаконня при-
ніс ти а Зорамійцям; бо коли  

39 2 а Ал. 38:3.
 3 а пп Хтивий, Хтивість.
 4 а Пр. 7:6–27.
 5 а пп Сексуальна 

аморальність.
 6 а УЗ 76:35–36.

  б пп Непростимий 
гріх.

  в УЗ 64:10.  
пп Простити, 
Прощати.

 7 а пп Провина.

 9 а пп Плотський, 
Плотське.

  б 3 Неф. 12:30.
 11 а Ал. 35:2–14.
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вони побачили твою б пове-
дінку, вони не захотіли пові-
рити моїм словам.

12 А тепер Дух Господа 
каже мені: а Заповідай своїм 
дітям творити добро, щоб 
вони не вели серця багатьох 
людей до знищення; тому я 
заповідаю тобі, сину мій, у 
страхові Бога утримайся від 
своїх беззаконь;

13 Щоб ти повернувся до 
Господа всім своїм розумом, 
могутністю і силою; щоб ти 
більше нічиїх сердець не при-
вів до злочестивих діянь; але 
краще повернися до них і 
а визнай свої провини і те зло, 
що ти вчинив.

14 Не а прагни ні багатств, ні 
марних речей цього світу; бо 
знай, ти не можеш узяти їх з 
собою.

15 А тепер, сину мій, я б 
хотів сказати тобі дещо про 
пришестя Христа. Слухай, 
я кажу тобі, що це саме Він 
дійсно прийде, щоб забрати 
геть гріхи світу; так, Він при-
ходить проголошувати ра-
дісну новину про спасіння 
Своєму народові.

16 І от, сину мій, то було 
священнослужіння, до якого 
тебе було покликано, про-
голошувати цю радісну но-
вину цьому народові, щоб 
підготувати їхню свідомість; 
або, краще сказати, щоб спа-
сіння могло прийти до них, 
аби вони могли підготувати 

свідомість своїх а дітей, щоб 
почути Слово під час Його 
пришестя.

17 А тепер я дещо заспо-
кою твою свідомість з цього 
приводу. Ось, ти дивуєшся, 
чому це має бути відомо так 
заздалегідь. Дивись, я кажу 
тобі, хіба душа в цей час не 
є такою ж дорогоцінною для 
Бога, якою душа буде під час 
Його пришестя?

18 Хіба не є необхідним, аби 
план викуплення був відомий 
цим людям, так само як їхнім 
дітям?

19 Хіба не так само легко в 
цей час для Господа послати 
Свого ангела проголосити 
цю радісну новину нам, як і 
нашим дітям, або як це буде 
після часу Його пришестя?

РОЗДІЛ 40
Христос приносить воскре
сіння всім людям—Праведні, 
які вмирають, ідуть до раю, а 
злочестиві—до зовнішньої тем
ряви, щоб чекати дня свого вос
кресіння—Все буде відновлено 
до свого належного і доскона
лого стану під час воскресіння. 
Близько 74 р. до р.х.
Тепер, сину мій, є ще дещо, 
про що я хотів сказати тобі; 
бо я відчуваю, що твій розум 
бентежиться воскресінням 
померлих.

2 Ось, я кажу тобі, що не-
має воскресіння—або, я б 

 11 б Рим. 2:21–23; 14:13;  
Ал. 4:11.

 12 а пп Заповіді Божі;  
Навчати, Учитель.

 13 а Мос. 27:34–35.
 14 а Мт. 6:25–34;  

Кн. Як. 2:18–19;  
УЗ 6:6–7; 68:31–32.

 16 а пп Сімʼя— 
Батьківські  
обовʼязки.
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сказав іншими словами, що 
це смертне не зодягнеться 
у а безсмертя, це тління не 
б зодягнеться у нетління—в не 
раніше, як тільки після при-
шестя Христа.

3 Дивися, Він приносить 
а воскресіння померлим. Але 
знай, сину мій, воскресіння 
ще немає. Тож я відкриваю 
тобі таємницю; проте, є ба-
гато б таємниць, що в зберіга-
ються, про які ніхто не знає, 
крім самого Бога. Але я по-
кажу тобі те, про що я питав 
старанно у Бога, щоб я міг  
знати,—те, що стосується 
вос кресіння.

4 Дивися, є час призначе-
ний, щоб усі а встали з мер-
твих. Тож коли саме настане 
цей час, ніхто не знає; але 
Бог знає час, який призна-
чено.

5 То чи буде це в перший 
раз, чи в а другий раз, чи в 
третій раз, що люди встануть 
з мертвих, не має значення; 
бо Бог б знає все це; і мені до-
сить знати, що це станеться—
що є час призначений, коли 
всі встануть з мертвих.

6 Тож обовʼязково має бути 
проміжок між часом смерті і 
часом воскресіння.

7 І ось я б хотів спитати, що 
станеться з а душами людей 
з цього часу смерті до часу, 

призначеного для воскре-
сіння?

8 Тож чи є більше ніж один 
раз, призначений для того, 
щоб люди встали з мертвих, 
не має значення; бо всі не 
вмирають водночас, і це не 
має значення; весь час є як 
один день для Бога, а час ви-
мірюється тільки для людей.

9 Отже, є час, призначений 
для людей, щоб вони встали 
з мертвих; і є проміжок між 
часом смерті і воскресіння. І 
ось, стосовно цього проміжку 
часу, що стає з душами лю-
дей, це й було те, про що я 
питав старанно у Господа, 
щоб знати; і це є те, про що 
я знаю.

10 І коли настане час, що всі 
встануть, тоді будуть вони 
знати, що Бог знає всі а часи, 
призначені для людини.

11 Тож стосовно стану 
душі між а смертю і воскре-
сінням—Ось, це повідомив 
мені ангел, що духи всіх лю-
дей, як тільки вони залиша-
ють смертне тіло, так, духи 
всіх людей, чи то вони до-
брі, чи злі, переносяться б до-
дому до Того Бога, Який дав 
їм життя.

12 І тоді станеться, що духи  
тих, хто праведні, буде прий-
нято до стану а щастя, який 
називається б раєм, станом 

40 2 а Мос. 16:10–13.  
пп Безсмертя, 
Безсмертний.

  б 1 Кор. 15:53–54.
  в 1 Кор. 15:20.
 3 а пп Воскресіння.
  б пп Таємниці Божі.
  в УЗ 25:4; 124:41.

 4 а Іван 5:28–29.
 5 а Мос. 26:24–25;  

УЗ 43:18; 76:85.
  б пп Бог, Божество.
 7 а Ал. 40:21;  

УЗ 138.  
пп Душа.

 10 а Дії 17:26.

 11 а Лк. 16:22–26;  
1 Пет. 3:18–19; 4:6;  
УЗ 76:71–74; 138.

  б Еккл. 12:7;  
2 Неф. 9:38.

 12 а пп Радість.
  б пп Рай.
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в відпочинку, станом г покою, 
де вони будуть відпочивати 
від усіх своїх бід і від усіх 
турбот, і смутку.

13 І тоді станеться, що духи 
злочестивих, так, тих, хто 
злий,—бо ось, вони не мають 
ані частини, ані часточки від 
Духа Господа; бо ось, вони  
обрали злі діяння замість доб-
рих; тому дух диявола увій-
шов у них і заволодів їхнім 
домом—а ці будуть вики-
нуті у а зовнішню темряву; 
там буде б плач, і голосіння, і 
скрегіт зубів, і все через їхнє 
власне беззаконня, тому що 
вони були взяті в полон за во-
лею диявола.

14 Тож таким є стан душ 
а злочестивих, так, у темряві, 
і стан жахливого, б страшного 
чекання палючого збурення 
гніву Бога на них; таким чи-
ном, вони залишаються в 
цьому в стані, так само як пра-
ведні в раю, аж до часу їх-
нього воскресіння.

15 Ось, є дехто, хто зрозумів, 
що цей стан щастя і цей стан 
нещастя душі, перед воскре-
сінням, було першим воскре-
сінням. Так, я припускаю, що  
це можна визначити як вос-
кресіння, підведення духа, або 
душі, і їх призначення до ща-
стя або до нещастя згідно з 
словами, що були сказані.

16 І знай, знову було ска-
зано, що є а перше б воскре-

сіння, воскресіння всіх тих, 
хто був, або хто є, або хто  
буде, аж до воскресіння 
Хрис та з мертвих.

17 Тож ми не припускаємо, 
що це перше воскресіння, 
про яке говориться так, може 
бути воскресінням душ і їх-
нім а призначенням до щастя 
або нещастя. Ти не можеш 
припускати, що це те, що 
воно означає.

18 Ось, я кажу тобі: Ні; але 
це означає воззʼєднання душі 
з тілом у тих, хто жив від 
днів Адама до а воскресіння 
Хрис та.

19 Тож чи будуть душі і тіла 
тих, про кого говорилося, 
воззʼєднані одразу, злоче-
стиві так само, як і праведні, 
я не кажу; нехай буде досить 
сказаного мною, що вони всі 
встануть; або, іншими сло-
вами, їхнє воскресіння ста-
неться а до воскресіння тих, 
хто помре після воскресіння 
Христа.

20 Тож, сину мій, я не кажу, 
що їхнє воскресіння прихо-
дить з воскресінням Христа; 
але ось, я подаю це як свою 
думку, що душі і тіла воззʼєд-
наються, у праведних при 
воскресінні Христа і Його 
а вознесінні на небеса.

21 Але чи буде це під час 
Його воскресіння або після 
того, я не кажу; але я кажу 
про те, що є а проміжком між 

 12 в пп Покій.
  г УЗ 45:46.  

пп Мир.
 13 а пп Пекло.
  б Мт. 8:12;  

Мос. 16:2.

 14 а УЗ 138:20.
  б Кн. Як. 6:13;  

Мойс. 7:1.
  в Ал. 34:34.
 16 а Кн. Як. 4:11;  

Мос. 15:21–23.

  б пп Воскресіння.
 17 а УЗ 76:17, 32, 50–51.
 18 а Мт. 27:52–53.
 19 а Мос. 15:26.
 20 а пп Вознесіння.
 21 а Лк. 23:39–43.
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смертю і воскресінням тіла, 
і станом душі в б щасті або в 
в нещасті до призначеного Бо-
гом часу, коли померлі вий-
дуть і будуть воззʼєднані, і 
душа, і тіло, і будуть г приве-
дені стояти перед Богом, і їх 
буде суджено відповідно до 
їхніх діянь.

22 Так, це приводить до від-
новлення того, про що гово-
рилося вустами пророків.

23 а Душу буде б відновлено 
для в тіла, а тіло для душі; так, 
і кожна кінцівка і суглоб бу-
дуть відновлені в їхньому 
тілі; так, навіть волосину з го-
лови не буде загублено; але 
все буде відновлено до свого 
належного і досконалого 
стану.

24 І ось, сину мій, це є від-
новлення, про яке а говорилося 
вустами пророків,—

25 І тоді праведні засіяють у 
царстві Бога.

26 Але дивися, жахлива 
а смерть приходить до зло-
честивих; бо вони вмира-
ють щодо того, що стосується  
праведного; бо вони є нечис-
тими, а ніщо б нечисте не 
може успадкувати царство  
Бога; але їх знехтувано і 
приз начено скуштувати пло-
дів своїх зусиль або діянь, які 
були злими; і вони пʼють осад 
з гіркої чаші.

РОЗДІЛ 41
Під час воскресіння люди вста
нуть з мертвих і будуть у 
стані нескінченного щастя або 
нескінченного нещастя—Злоче
стивість ніколи не була щас
тям—Тілесна людина живе без 
Бога в світі—Кожна людина 
знову отримує у відновленні ха
рактерні риси і якості, набуті 
у смертному житті. Близько 
74 р. до р.х.
А тепер, сину мій, я маю 
дещо сказати стосовно від-
новлення, про яке було 
сказано; бо ось, дехто а пере-
кручував писання і б заблукав 
через це дуже далеко. І я від-
чуваю, що твій розум збен-
тежений також з приводу 
цього. Але дивись, я поясню 
це тобі.

2 Я кажу тобі, сину мій, що 
план відновлення необхідний 
за справедливістю Бога; бо 
необхідно, щоб усе було від-
новлено до свого належного 
порядку. Ось, необхідно і 
справедливо, згідно з владою 
і воскресінням Христа, щоб 
душа людини була віднов-
лена для її тіла, і щоб кожна 
а частина тіла була відновлена 
у саму себе.

3 І необхідно, за а справедли-
вістю Бога, щоб людей було 
б суджено відповідно до їхніх 

 21 б пп Рай.
  в пп Пекло.
  г Ал. 42:23.
 23 а тобто дух.  

УЗ 88:15–17.  
пп Душа.

  б 2 Неф. 9:12–13;  
Ал. 11:40–45.

  в пп Тіло.
 24 а Ісая 26:19.
 26 а 1 Неф. 15:33;  

Ал. 12:16.
  б Ал. 11:37.
41 1 а 2 Пет. 1:20; 3:16; 
   Ал. 13:20.
  б пп Відступництво.

 2 а Ал. 40:23.
 3 а пп Справедливість.
  б пп Звіт, 

Підзвітний, 
Підзвітність;  
Суд, Судити.
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в діянь; і якщо їхні діяння 
були добрими в цьому житті, 
і бажання їхніх сердець були 
добрими, щоб їх також було, 
в останній день, г відновлено 
до того, що є добрим.

4 А якщо їхні діяння є злими, 
їх буде а відновлено в себе 
 самих на зло. Отже, все буде 
відновлено до свого належ-
ного порядку, все до свого 
природного стану—б смерт-
ність встане у безсмертя, 
в тління у нетління—встане 
для г нескінченного щастя, 
щоб успадкувати царство 
Бога, або для нескінчен-
ного нещастя, щоб успадку-
вати царство диявола, один  
з одного боку, другий з дру-
гого—

5 Один встане для щастя, 
згідно з його бажаннями щас- 
тя, або добра, згідно з його 
бажаннями добра; а другий 
для зла, згідно з його бажан-
нями зла; бо оскільки він ба-
жав чинити зло протягом 
усього дня, таку саму він ма-
тиме винагороду зла, коли 
прийде ніч.

6 І таким самим це є з ін-
шого боку. Якщо він покаявся 
у своїх гріхах і бажав правед-
ності до кінця днів своїх, так 
само його буде нагороджено 
праведністю.

7 а Це ті, кого викупив Гос-

подь; так, це ті, яких ви-
ведено, яких визволено з 
нескінченної ночі темряви; і 
таким чином вони стоять або 
падають; бо ось, вони є сво-
їми б власними суддями, чи то 
чинити добро, чи то чинити 
зло.

8 Тож закони Бога є а незмін-
ними; отже, путь уготовано, 
щоб той, хто хоче, міг піти по 
ній і бути спасенним.

9 А тепер, гляди, сину мій, 
не зважуйся ще на а одну об-
разу проти Бога твого, щодо 
тих питань учення, в яких ти 
вже досі зважився вчинити 
гріх.

10 Не припускай, що якщо 
йшлося про відновлення, то 
тебе буде відновлено від гріха 
до щастя. Ось, я кажу тобі, 
а злочестивість ніколи не була 
щастям.

11 І ось, сину мій, всі люди, 
які перебувають у стані а при-
родному, або, я б сказав, у 
б тілесному стані, перебува-
ють у жовчі гіркоти і в пу-
тах беззаконня; вони живуть 
в без Бога в світі, і вони пішли 
проти природи Бога; отже, 
вони перебувають у стані, 
протилежному станові щастя.

12 І от дивися, чи слово від-
новлення означає взяти щось 
з його природного стану і 
привести в неприродний 

 3 в пп Діла.
  г Гел. 14:31.
 4 а Ал. 42:28.
  б 2 Неф. 9:12–13;  

УЗ 138:17.  
пп Воскресіння.

  в 1 Кор. 15:51–55.
  г пп Вічне життя.

 7 а УЗ 76:50–70.
  б 2 Неф. 2:26;  

Ал. 42:27;  
Гел. 14:30.  
пп Свобода вибору.

 8 а УЗ 1:38.
 9 а УЗ 42:23–28.
 10 а Пс. 32:10;  

Ісая 57:20–21;  
Гел. 13:38.

 11 а Мос. 3:19.  
пп Тілесна людина.

  б пп Плотський, 
Плотське.

  в Еф. 2:12.
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стан, або привести його в 
стан, протилежний його при-
роді?

13 О, сину мій, це не так; 
але слово відновлення озна-
чає привести знову зло до 
зла, або тілесне до тілесного, 
або диявольське до дияволь-
ського—добре до того, що є 
добрим; праведне до того, що 
є праведним; справедливе до 
того, що є справедливим; ми-
лостиве до того, що є мило-
стивим.

14 Отже, сину мій, гляди, 
щоб ти був милостивим до 
своїх братів; чини а справед-
ливо, б суди праведно й твори 
в добро постійно; і якщо ти 
будеш робити все це, то от-
римаєш ти свою винагороду; 
так, ти будеш мати г милість, 
відновлену для тебе знову; ти 
будеш мати справедливість, 
відновлену для тебе знову; ти 
будеш мати праведний суд, 
відновлений для тебе знову; і 
ти будеш мати добро як наго-
роду для тебе знову.

15 Бо те, що ти відправиш, 
повернеться до тебе знову, і 
буде відновлено; отже, слово 
відновлення повніше засу-
джує грішника, але ніяк не 
виправдовує його.

РОЗДІЛ 42
Смертне життя є часом ви
пробування, щоб надати людині 

можливість покаятися і слу
жити Богові—Падіння при
несло фізичну і духовну смерть 
усьому людству—Викуплення 
приходить через покаяння 
—Бог Сам спокутує гріхи 
світу—Милість є для тих, 
хто кається—Всі інші підля
гають Божій справедливості 
—Милість приходить через 
Спокуту—Тільки ті, хто щиро 
кається, є спасенними. Близько 
74 р. до р.х.

А тепер, сину мій, я відчу-
ваю, що є ще щось, що бенте-
жить твій розум, чого ти не 
можеш зрозуміти—що сто-
сується а справедливості Бога 
у покаранні грішника; бо ти 
намагаєшся думати, що то є 
несправедливість, щоб гріш-
ника було призначено до 
стану нещастя.

2 Тож дивися, сину мій, я 
поясню це тобі. Бо ось, після 
того як Господь Бог а відпра-
вив наших перших батьків 
геть з саду б Еденського об-
робляти землю, з якої вони 
були взяті,—так, Він вивів чо-
ловіка, і Він поставив на схід-
ному кінці саду Еденського 
в херувимів і палаючий меч, 
який повертався в усі боки, 
щоб охороняти г дерево 
життя,—

3 Тож ми бачимо, що чоло-
вік став як Бог, знаючи до-
бро і зло; і щоб він не простяг 

 14 а пп Чесний, Чесність.
  б Іван 7:24;  

УЗ 11:12.
  в УЗ 6:13; 58:27–28.
  г пп Милостивий, 

   Милість.
42 1 а 2 Неф. 26:7;  

Мос. 15:26–27.  
пп Справедливість.

 2 а Бут. 3:23–24; 

   Мойс. 4:28–31.
  б пп Еден.
  в пп Херувими.
  г Бут. 2:9.
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руку свою, і не взяв також з 
дерева життя, і не зʼїв би, і 
не жив вічно, Господь Бог по-
ставив херувимів і палаючий 
меч, щоб він не міг скушту-
вати плоду,—

4 І таким чином, ми бачимо, 
що був час, даний людині для 
покаяння, так, час а випро-
бування, час покаяння і слу-
жіння Богові.

5 Бо ось, якби Адам прос тяг 
свою руку негайно і скуш-
тував з дерева життя, то він 
би жив вічно, відповідно до 
слова Бога, не маючи часу 
для покаяння; так, і також 
слово Бога було б недійсним, 
і великий план спасіння було 
б зірвано.

6 Але ось, людині було 
приз начено а померти—тому, 
оскільки вони були відсічені 
від дерева життя, вони по-
винні були бути відсіченими 
з лиця землі—і людина стала 
загубленою назавжди, авжеж, 
вони стали б занепалою люди-
ною.

7 І ось, ти бачиш, через те, 
що наші перші батьки були 
а відсічені фізично і духовно 
від присутності Господа; і так 
ми бачимо, що вони стали 
владні слідувати за своєю 
власною б волею.

8 Тож бачиш, було недо-
цільно, аби людину було поз-
бавлено тієї фізичної смерті, 

бо це б знищило великий 
а план щастя.

9 Тому, оскільки душа ні-
коли не може вмерти, а а па-
діння принесло всьому 
людству духовну смерть, так 
само як і фізичну, тобто їх 
було відсічено від присутно-
сті Господа, було доцільно, 
щоб людство було позбавлено 
цієї духовної смерті.

10 Отже, оскільки вони 
стали а тілесними, хтивими 
і диявольськими від б при-
роди, цей стан в випробування 
став для них станом підго-
товки; він став підготовчим  
станом.

11 А тепер запамʼятай, сину 
мій, якби не план викуплення, 
(відкладемо його в сторону), 
як тільки вони вмирали б, їхні 
душі були б а нещасні, будучи 
відсіченими від присутності 
Господа.

12 І ось, не було б ніякого 
способу спасти людей від 
того занепалого стану, який 
людина принесла на себе че-
рез свою власну неслухня-
ність;

13 Отже, відповідно до спра-
ведливості, а план викуплення 
не міг бути виконаний, якби 
не умови б покаяння людей у 
цьому стані випробування, 
так, цьому підготовчому 
стані; бо якби не ці умови, 
милість не мала б впливу без 

 4 а Ал. 34:32–33.
 6 а пп Смерть, фізична.
  б Мос. 16:3–5.  

пп Падіння 
Адама і Єви.

 7 а 2 Неф. 2:5; 9:6;  
Гел. 14:16.  

пп Смерть, духовна.
  б пп Свобода вибору.
 8 а Ал. 34:9; Мойс. 6:62.
 9 а пп Падіння 

Адама і Єви.
 10 а пп Плотський, 

Плотське.

  б пп Тілесна людина.
  в пп Смертний, 

Смертне життя.
 11 а 2 Неф. 9:7–9.
 13 а пп План викуплення.
  б пп Покаятися, 

Покаяння.
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того, щоб не знищити дію 
справедливості. А дію спра-
ведливості не може бути зни-
щено; якщо так буде, Бог 
в перестане бути Богом.

14 І так ми бачимо, що все 
людство було а занепалим, і 
вони були в обіймах б спра-
ведливості; так, справедливо-
сті Бога, Який призначив їм 
назавжди бути відсіченими 
від Його присутності.

15 І ось, план милості не 
міг би бути виконаним, 
якби Спокуту не було здійс-
нено; отже, Бог Сам а споку-
тує гріхи світу, щоб виконати 
план б милості, щоб удоволь-
нити вимоги в справедливості, 
щоб Бог міг бути г доскона-
лим, справедливим Богом, і 
милосердним Богом також.

16 Тож покаяння не могло 
прийти до людей, якби не 
було покарання, яке також 
було а вічним, як і життя душі 
має бути,—приєднана про-
тилежність до плану щастя, 
яке було так само вічним, як і 
життя душі.

17 Тож як могла людина по-
каятися, якби вона не а грі-
шила? Як вона могла грішити, 
якби не було б закону? Як міг 
бути закон, якби не було по-
карання?

18 Тож покарання було до-

дано, і справедливий за-
кон дано, що принесло муки 
а сумління людині.

19 Тож якби не було дано за-
кону—якщо людина а вбиває, 
вона повинна вмерти—чи бо-
ялася б вона, що помре, якщо 
вбиватиме?

20 І ще, якби не було дано 
закону проти гріха, люди не 
боялися б грішити.

21 І якби а не було дано за-
кону, якби люди грішили, 
що б могла справедливість 
вдіяти, або милість також, 
бо вони ж не мали б ніякого 
права на особу?

22 Але є даний закон, і по-
карання додано, і а покаяння 
даровано; покаяння, якого 
вимагає милість; інакше, 
справедливість предʼявляє 
права на особу і виконує за-
кон, а закон накладає по-
карання; якби було не так, 
діяння справедливості було 
б знищено, і Бог перестав би 
бути Богом.

23 Але Бог не перестає бути 
Богом, і а милість предʼявляє 
права на тих, хто кається, а 
милість приходить через 
б спокуту; а спокута приво-
дить до в воскресіння помер-
лих; а воскресіння померлих 
приводить людей г назад у 
присутність Бога; і таким 

 13 в 2 Неф. 2:13–14.
 14 а Ал. 22:13–14.
  б 2 Неф. 2:5.
 15 а 2 Неф. 9:7–10;  

Мос. 16:7–8.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

  б пп Милостивий, 
Милість.

  в пп Справедливість.

  г 3 Неф. 12:48.
 16 а УЗ 19:10–12.
 17 а пп Гріх.
  б Рим. 4:15.
 18 а пп Сумління.
 19 а пп Вбивство.
 21 а 2 Неф. 9:25–26;  

Мос. 3:11.
 22 а пп Покаятися, 

Покаяння.

 23 а пп Милостивий, 
Милість.

  б пп Спокута, 
Спокутувати.

  в 2 Неф. 2:8; 9:4;  
Ал. 7:12; 11:41–45; 
12:24–25;  
Гел. 14:15–18;  
Морм. 9:13.

  г Ал. 40:21–24.
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чином їх відновлено у Його 
присутність, щоб їх було д су-
джено відповідно до їхніх ді-
янь, відповідно до закону і 
справедливості.

24 Бо знай, справедливість 
виконує всі свої вимоги, і та-
кож милість предʼявляє права 
на все своє; і таким чином, 
ніхто, окрім тих, хто істинно 
покаявся, не буде спасенним.

25 Що, хіба ти вважаєш, що 
милість може пограбувати 
а справедливість? Я кажу тобі: 
Ні; зовсім ні. Якби це було 
так, Бог перестав би бути Бо-
гом.

26 І таким чином Бог вико-
нує Свої великі і вічні а на-
міри, які були уготовані б від 
заснування світу. І таким чи-
ном приходить спасіння і ви-
куплення людей, а також 
їхнє знищення і нещастя.

27 Тому, сину мій, а той, хто 
хоче, може прийти і скуш-
тувати з вод життя вільно; 
а той, хто не хоче, того не 
примушено приходити; але в 
останній день йому буде б від-
новлено відповідно до його 
в вчинків.

28 Якщо він хотів чинити 
а зло і не покаявся у свої дні, 
дивися, зло буде зроблено 
йому, відповідно до віднов-
лення від Бога.

29 А тепер, сину мій, я ба-
жаю, щоб це вже не бенте-
жило тебе більше, і нехай 

тільки гріхи твої бентежать 
тебе, таким збентеженням, 
яке приведе тебе до покаяння.

30 О сину мій, я бажаю, щоб 
ти більше не заперечував 
справедливості Бога. Не на-
магайся виправдовувати себе 
анітрохи через свої гріхи, за-
перечуючи справедливість 
Бога; але нехай справедли-
вість Бога, і Його милість, і 
Його довготерпіння повністю 
керують у твоєму серці; і не-
хай це принизить тебе аж до 
праху у а покірливості.

31 А тепер, о сину мій, ти 
покликаний Богом пропо-
відувати Слово цим людям. 
А тепер, сину мій, іди своїм 
шляхом, проголошуй Слово з 
істиною і розсудливістю, щоб 
ти міг привести душі до пока-
яння, щоб великий план мило-
сті міг поширюватися на них. 
І нехай Бог дарує тобі відпо-
відно до моїх слів. Амінь.

РОЗДІЛ 43
Алма і його сини проповідують 
Слово—Зорамійці та інші Не
фійські розкольники стають 
Ламанійцями—Ламанійці ви
ходять на війну проти Нефій
ців—Мороній озброює Нефійців 
захисною бронею—Господь від
криває Алмі стратегію Лама
нійців—Нефійці захищають 
свої оселі, свободи, сімʼї і релі
гію—Військо Моронія і Легія 

 23 д пп Суд, останній.
 25 а пп Справедливість.
 26 а 2 Неф. 2:14–30;  

Мойс. 1:39.
  б Ал. 13:3;  

3 Неф. 1:14.
 27 а Ал. 5:34;  
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пп Свобода вибору.

  б Ал. 41:15.

  в Ісая 59:18;  
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 28 а Ал. 41:2–5.
 30 а пп Упокоритися, 
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оточує Ламанійців. Близько 
74 р. до р.х.

І ось сталося, що сини Алми 
пішли до людей проголошу-
вати їм Слово. І сам Алма та-
кож не міг спочивати, і він 
також пішов.

2 Тепер ми більше нічого 
не будемо говорити про 
їхнє проповідування, крім 
того, що вони проповідували 
Слово й істину згідно з ду-
хом пророцтва й одкровення; 
і вони проповідували за а свя-
тим чином Бога, за яким їх 
було покликано.

3 А тепер я повертаюся до 
розповіді про війни між Не-
фійцями і Ламанійцями у ві-
сімнадцятий рік правління 
суддів.

4 Бо знайте, сталося, що а Зо-
рамійці стали Ламанійцями; 
отже, на початку вісімнадця-
того року народ Нефійців по-
бачив, що Ламанійці йдуть на 
них; отже, вони зробили при-
готування до війни; так, вони 
зібрали разом своє військо на 
землі Єршона.

5 І сталося, що Ламанійці 
прийшли з своїми тисячами; 
і вони прийшли на землю 
Антіонума, що є землею Зо-
рамійців; і чоловік на імʼя Зе-
рагемна був їхнім вождем.

6 І ось, оскільки Амалекійці 
були злочестивішої і крово-
жерливішої вдачі, ніж самі 
по собі були Ламанійці, отже, 

Зерагемна призначив го-
ловних полководців над Ла-
манійцями, і всі вони були 
Амалекійцями і Зорамійцями.

7 Тож це він зробив, щоб він 
міг уберегти їхню ненависть 
до Нефійців, щоб він міг при-
вести їх у залежність для ви-
конання своїх планів.

8 Бо ось, в його плани вхо-
дило збурювати гнів Лама-
нійців проти Нефійців; це він 
робив, аби він міг узурпувати 
велику владу над ними, і ще, 
щоб він міг здобути владу над 
Нефійцями, приводячи їх у 
залежність.

9 А ось у плані Нефійців 
було захистити свої землі, 
і свої оселі, і своїх а жінок, і 
своїх дітей, щоб вони могли 
уберегти їх від рук своїх во-
рогів; а також, щоб вони 
могли зберегти свої права 
та привілеї, так, і ще свою 
б волю, щоб вони могли по-
клонятися Богові згідно з сво-
їми бажаннями.

10 Бо вони знали, якщо вони 
попадуть до рук Ламаній-
ців, то того, хто а поклоня-
тиметься Богові в б дусі та в 
істині, істинному і живому 
Богові, Ламанійці знищать.

11 Так, і вони також знали 
надзвичайну ненависть Ла-
манійців до своїх а братів, які 
були народом Анті-Нефій-
Легія, які називалися людьми 
Аммона,—а вони не візь-
муть зброї, так, вони ввійшли 

43 2 а пп Мелхиседекове 
священство.

 4 а Ал. 35:2–14; 52:33.
 9 а Ал. 44:5; 46:12.

  б пп Свобода.
 10 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
  б Іван 4:23–24.

 11 а Ал. 24:1–3, 5, 20; 
25:1, 13; 27:2, 21–26.
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в завіт, і вони не будуть по-
рушувати його—отже, якщо 
вони попадуть до рук Лама-
нійців, їх буде знищено.

12 І Нефійці не допустять, 
щоб їх було знищено; тому 
вони дали їм землі для їх-
нього успадкування.

13 І люди Аммона дали Не-
фійцям велику частину свого 
майна, щоб підтримати їхнє 
військо; і тому Нефійці були 
змушені самі протистояти 
Ламанійцям, які складалися 
з нащадків Ламана і Лемуїла, 
і синів Ізмаїла, і всіх тих, хто 
відколовся від Нефійців, хто 
був Амалекійцями і Зорамій-
цями, і а нащадками священи-
ків Ноя.

14 Тож ті нащадки були такі 
численні, майже як Нефійці 
були; і тому Нефійці були 
змушені боротися проти 
своїх братів, аж до кровопро-
лиття.

15 І сталося, що коли військо 
Ламанійців зібралося разом 
на землі Антіонума, бачите, 
військо Нефійців було готове 
зустріти їх на землі Єршона.

16 Тож вождь Нефійців, 
тобто чоловік, якого було 
призначено бути голов-
ним полководцем над Не-
фійцями,—тож головний 
полководець взяв коман-
дування над усім військом 
Нефійців,—і його імʼя було 
Мороній;

17 І Мороній взяв усе ко-
мандування і керування їх-
німи війнами. І було йому 
тільки двадцять і пʼять років, 

коли його було призначено 
бути головним полководцем 
над військом Нефійців.

18 І сталося, що він зустрів 
Ламанійців на границі Єр-
шона, і його люди були оз-
броєні мечами, і кривими 
шаблями, і всілякою зброєю 
війни.

19 І коли військо Ламанійців 
побачило, що люди Нефія, 
або краще сказати, що Мо-
роній оснастив своїх людей 
нагрудниками і наручними 
щитами, так, і ще щитами, 
щоб захищати їхні голови, і 
ще вони були одягнені у тов-
стий одяг—

20 А військо Зерагемни не 
було оснащене жодною з цих 
речей; вони мали тільки свої 
мечі і свої криві шаблі, свої 
луки і свої стріли, своє ка-
міння і свої пращі; і вони були 
голими, тільки шкура була по-
вʼязана навколо їхніх стегон; 
так, усі були а голими, крім Зо-
рамійців і Амалекійців;

21 Але вони не були оз-
броєні ні нагрудниками, ні 
щитами—тому вони надзви-
чайно злякалися війська Не-
фійців через їхнє озброєння, 
незважаючи на їхню кіль-
кість, що була значно біль-
шою, ніж у Нефійців.

22 Бачите, тоді сталося, що 
вони не наважилися вийти 
проти Нефійців на границі 
Єршона; тому вони пішли з 
землі Антіонума до пустині, 
і вирушили у свою мандрівку 
в обхід всієї пустині, ген до 
верхівʼя ріки Сидон, щоб 

 13 а Ал. 25:4.  20 а Ен. 1:20.
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вони могли прийти на землю 
Мантія і заволодіти землею; 
бо вони не припускали, що 
військо Моронія буде знати, 
куди саме вони пішли.

23 Але сталося, як тільки 
вони пішли у пустиню, Мо-
роній послав розвідників у 
пустиню стежити за їхнім та-
бором; і Мороній також, зна-
ючи про пророцтва Алми, 
послав кількох чоловіків до 
нього, бажаючи, щоб він спи-
тав у Господа, а куди саме 
військо Нефійців має піти, 
щоб захиститися від Лама-
нійців.

24 І сталося, що слово Гос-
пода дійшло до Алми, і  
Алма повідомив посланців 
Моронія, що військо Лама-
нійців пересувається в обхід 
пустині, щоб вони могли при-
йти на землю Мантія, щоб 
вони могли почати напад на 
слабшу частину народу. І ті 
посланці пішли й передали 
послання Моронію.

25 Тож Мороній, зали-
шивши частину свого війська 
на землі Єршона, аби ні в 
якому разі частина Ламаній-
ців не прийшла на ту землю 
і не заволоділа містом, узяв 
решту свого війська і попря-
мував до землі Мантія.

26 І він наказав, щоб усі 
люди в тій стороні землі зі-
бралися разом боротися 
проти Ламанійців, а захищати 
свої землі і свою країну, свої 
права і свої свободи; тому 
вони були готові до часу при-
ходу Ламанійців.

27 І сталося, що Мороній на-
казав, щоб його військо схо-
валося в долині, що була 
поблизу берега ріки Сидон, 
що була на заході від ріки 
Сидон у пустині.

28 І Мороній розмістив роз-
відників навколо, щоб він міг 
знати, коли саме табір Лама-
нійців наближатиметься.

29 І ось, коли Мороній діз-
нався про намір Ламанійців, 
що їхнім наміром було зни-
щити своїх братів, або під-
корити їх і привести їх у 
залежність, щоб вони могли 
встановити царство над ними 
по всій землі;

30 І він також знав, що єди-
ним бажанням Нефійців було 
зберегти свої землі, і свою 
а волю, і свою церкву, отже, 
він думав, що це не буде грі-
хом, якщо він захистить їх 
хитрістю; отже, він дізнався 
від своїх розвідників, яким 
саме шляхом підуть Лама-
нійці.

31 Отже, він поділив своє 
військо і привів частину в до-
лину, і сховав їх на сході, і на 
півдні від гори Рипла;

32 А решту він сховав у за-
хідній долині, на захід від 
ріки Сидон, і далі вздовж 
границь землі Мантія.

33 І так розмістивши своє 
військо за своїм бажанням, 
він підготувався зустріти їх.

34 І сталося, що Ламанійці 
підійшли з північного боку 
гори, де було сховано ча-
стину війська Моронія.

35 І коли Ламанійці про-
 23 а Ал. 48:16.  26 а УЗ 134:11.  30 а Ал. 46:12, 35.
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йшли повз гору Рипла, і 
ввійшли в долину, і почали 
переправлятися через ріку 
Сидон, військо, яке було 
сховано на південному боці 
гори, яке вів чоловік на імʼя 
а Легій, виступило наперед і 
оточило Ламанійців на сході 
з їхнього тилу.

36 І сталося, що Ламанійці, 
коли вони побачили Нефій-
ців, які наступали на них з 
тилу, розвернулися і почали 
битися з військом Легія.

37 І робота смерті почалася 
з обох боків, але жахливішою 
вона була на боці Ламанійців, 
бо їхню а незахищеність було 
піддано тяжким ударам Не-
фійців їхніми мечами і їхніми 
кривими шаблями, які при-
носили смерть майже при 
кожному змахові.

38 Тоді, як на іншому боці 
тільки деколи чоловік падав 
серед Нефійців, від їхніх ме-
чів і втрати крові, бо вони 
були захищені у найжиттє-
віших частинах тіла, тобто 
найжиттєвіші частини тіла 
було захищено від ударів Ла-
манійців їхніми а нагрудни-
ками, і їхніми наручними 
щитами, і їхніми шоломами; 
і так Нефійці чинили роботу 
смерті серед Ламанійців.

39 І сталося, що Ламанійці 
злякалися через велике зни-
щення серед них так, що 
вони почали тікати до ріки 
Сидон.

40 І їх переслідували Легій 
і його люди; і їх загнав Легій 

у води Сидону, і вони пере-
правлялися через води Си-
дону. І Легій утримав своє 
військо на березі ріки Сидон, 
щоб вони не переправлялися 
через неї.

41 І сталося, що Мороній і 
його військо зустріли Лама-
нійців у долині на другому 
березі ріки Сидон і почали 
нападати на них і вбивати їх.

42 І Ламанійці тікали від 
них знову, до землі Мантія; і 
їх знову зустріло військо Мо-
ронія.

43 Тож за таких обставин 
Ламанійці билися надзви-
чайно; так, ніколи не було ві-
домо, щоб Ламанійці билися 
з такою надзвичайно вели-
кою силою і мужністю, ні, 
навіть від початку.

44 І їх надихали а Зорамійці 
й Амалекійці, які були їх-
німи головними полковод-
цями і вождями, і Зерагемна, 
який був їхнім головним пол-
ководцем, тобто їхнім голов-
ним вождем і командувачем; 
так, вони билися, як дракони, 
і багато кого з Нефійців було 
вбито їхніми руками, так, бо 
вони розбивали надвоє ба-
гато їхніх шоломів, і вони 
протикали багато їхніх на-
грудників, і вони відсікали 
багато їхніх рук; і так Лама-
нійці билися у своєму лю-
тому гніві.

45 Проте Нефійців нади-
хала краща мета, бо вони не 
а боролися ні за монархію, ні 
за владу, але вони боролися 

 35 а Ал. 49:16.
 37 а Ал. 3:5.

 38 а Ал. 44:8–9.
 44 а Ал. 43:6.

 45 а Ал. 44:5.
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за свої оселі і свої б свободи, 
своїх жінок і своїх дітей, і все 
своє, так, за обряди покло-
ніння і свою церкву.

46 І вони робили те, що від-
чували своїм а обовʼязком, 
яким вони завдячували Бо-
гові своєму; бо Господь ска-
зав їм, а також їхнім батькам: 
б Якщо ви не винуваті ні в 
в першому нападі, ні в дру-
гому, ви не дозволите, щоб 
вас було вбито руками ваших 
ворогів.

47 І ще Господь сказав: Ви 
будете а захищати свої сі-
мʼї аж до кровопролиття. 
І тому за цю мету боролися 
Нефійці з Ламанійцями, щоб 
захистити себе, і свої сімʼї, і 
свої землі, свою країну, і свої 
права, і свою релігію.

48 І сталося, що коли люди 
Моронія побачили лють і 
гнів Ламанійців, вони майже 
не відступили і не втекли 
від них. І Мороній, відчува-
ючи їхній намір, направив 
посланців до них і надихнув 
у їхні серця ці думки—так, 
думки про їхні землі, їхню 
волю, так, їхню свободу від 
залежності.

49 І сталося, що вони напали 
на Ламанійців, і вони а волали 
в один голос до Господа Бога 
свого, за свою волю і свою 
свободу від залежності.

50 І вони почали з силою 
протистояти Ламанійцям; 
і саме в той час, коли вони 
волали до Господа за свою 

свободу, Ламанійці почали 
тікати від них; і вони тікали 
аж до вод Сидону.

51 Тож Ламанійці були чис-
ленніші, так, більш ніж удвоє 
від числа Нефійців; проте їх 
було вигнано аж до того, що 
вони зібралися разом в один 
загін у долині, на березі ріки 
Сидон.

52 Отже, військо Моронія 
оточило їх навкруги, так, а 
саме на обох берегах ріки, бо 
дивіться, на сході були люди 
Легія.

53 Отже, коли Зерагемна 
побачив, що люди Легія на 
сході від ріки Сидон, і вій-
сько Моронія на заході від 
ріки Сидон, що їх було ото-
чено Нефійцями, вони були 
вражені жахом.

54 Тож Мороній, коли він 
побачив їхній жах, нака-
зав своїм людям, щоб вони 
припинили пролиття їхньої 
крові.

РОЗДІЛ 44
Мороній наказує Ламанійцям 
укласти мирну угоду, інакше 
їх буде знищено—Зерагемна від
мовляється від пропозиції, і 
битва поновлюється—Мороні
єве військо перемагає Ламаній
ців. Близько 74–73 рр. до р.х.
І сталося, що вони зупини-
лися і відступили на один 
крок від них. І Мороній ска-
зав Зерагемні: Бачиш, Зе-
рагемно, що ми а не хочемо 

 45 б пп Свобода.
 46 а пп Обовʼязок.
  б Ал. 48:14; УЗ 98:33–36.

  в 3 Неф. 3:21;  
УЗ 98:23–24.

 47 а УЗ 134:11.

 49 а Вих. 2:23–25;  
Мос. 29:20.

44 1 а Ал. 43:45.
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бути людьми крові. Ти знаєш, 
що ви в наших руках, і все ж 
ми не хочемо вбивати вас.

2 Дивись, ми не вийшли 
на битву проти вас, щоб ми 
могли пролити вашу кров за-
ради влади; також не хочемо 
ми приводити будь-кого в 
ярмо залежності. Але це є 
саме та причина, через яку 
ви виступили проти нас; так, 
і ви гніваєтеся на нас через 
нашу релігію.

3 А тепер ви бачите, що Гос-
подь з нами; і ви бачите, що 
Він віддав вас у наші руки. І 
тепер я б хотів, щоб ви зрозу-
міли, що це зроблено для нас 
через нашу релігію і нашу 
віру в Христа. І тепер ви ба-
чите, що ви не можете зни-
щити цю нашу віру.

4 Тепер ви бачите, що це є 
істинна віра в Бога; так, ви 
бачите, що Бог буде підтри-
мувати, і охороняти, і обе-
рігати нас доти, доки ми 
будемо вірними Йому, і на-
шій вірі, і нашій релігії; і ні-
коли Господь не дозволить, 
щоб нас було знищено, якщо 
ми не впадемо у провину і не 
зречемося нашої віри.

5 А тепер, Зерагемно, я на-
казую тобі, в імʼя Того всемо-
гутнього Бога, Який зміцнив 
наші руки так, щоб ми здо-
були владу над вами, через 
нашу віру, через нашу ре-
лігію, і через наші а обряди 
поклоніння, і через нашу 
церкву, і через священну під-
тримку, якою ми завдячу-
ємо нашим жінкам і нашим 

дітям, через ту б волю, яка 
привʼязує нас до наших зе-
мель і нашої країни; так, і 
також через додержання 
святого слова Бога, Якому 
ми завдячуємо всім на-
шим щастям; і через усе, що 
найдорожче для нас,—

6 Так, і це ще не все; я нака-
зую вам заради всіх бажань 
жити, які ви маєте, віддайте 
нам вашу зброю війни, і ми 
не будемо прагнути вашої 
крові, але ми пощадимо ваші 
життя, якщо ви підете своїм 
шляхом і не прийдете більше 
воювати проти нас.

7 І ось, якщо ви не зробите 
цього, дивіться, ви в наших 
руках, і я накажу моїм лю-
дям, щоб вони напали на вас, 
і нанесли рани смерті на ваші 
тіла, щоб ви зовсім загинули; 
і тоді ми побачимо, хто ма-
тиме владу над цим народом; 
так, ми побачимо, кого буде 
приведено в залежність.

8 І тоді сталося, що коли Зе-
рагемна почув ці слова, він 
вийшов уперед і передав 
свій меч і свою криву ша-
блю, і свій лук у руки Мо-
ронія, і сказав йому: Дивися, 
ось наша зброя війни; ми від-
дамо її вам, але ми не дозво-
лимо собі дати а клятву вам, 
яку, як ми знаємо, ми пору-
шимо, і також наші діти; але 
візьміть нашу зброю війни, 
і дозвольте нам піти в пус-
тиню; інакше ми залишимо 
собі наші мечі, і ми загинемо 
або переможемо.

9 Дивися, ми не вашої віри; 
 5 а пп Обряди.   б пп Свобода.  8 а пп Клятва.
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ми не віримо, що Бог віддав 
нас у ваші руки; але ми ві-
римо, що це ваша хитрість 
уберегла вас від наших ме-
чів. Ось, це ваші а нагруд-
ники і ваші щити уберегли 
вас.

10 І ось, коли Зерагемна за-
кінчив говорити ці слова, 
Мороній повернув меч і 
зброю війни, яку він отри-
мав, Зерагемні, кажучи: 
Ну що ж, ми закінчимо бо-
ротьбу.

11 Тож я не можу відіз-
вати ті слова, що я промо-
вив, тому, як Господь живий, 
ви не вийдете, окрім як вий-
дете з клятвою, що не будете 
повертатися знову воювати 
проти нас. Тож оскільки ви 
в наших руках, ми проллємо 
вашу кров на землю, або ви 
підкоритеся умовам, які я за-
пропонував.

12 І ось, коли Мороній про-
мовив ці слова, Зерагемна 
взяв свій меч, і він був роз-
гніваний на Моронія, і він 
кинувся вперед, щоб убити 
Моронія; але як тільки він 
підняв свій меч, ось, один з 
Моронієвих воїнів ударив по 
ньому і він упав на землю, і 
він зламався у рукояті; і він 
також ударив Зерагемну так, 
що зняв з нього скальп, який 
впав на землю. І Зерагемна ві-
дійшов назад у середину по-
між своїх воїнів.

13 І сталося, що той воїн, 
який стояв поруч, який зняв 
скальп з Зерагемни, взяв той 
скальп з землі за волосся і 

поклав його на кінчик свого 
меча, і простяг його вперед 
до них, звертаючись до них 
гучним голосом:

14 Так само, як цей скальп 
упав на землю, а це є скальп 
вашого вождя, так само ви 
впадете на землю, якщо ви не 
віддасте вашу зброю війни і 
не підете з угодою миру.

15 Тож було багато таких, 
які, почувши ці слова і по-
бачивши скальп, що був на 
мечі, були вражені страхом; 
і багато хто прийшов і ки-
нув свою зброю війни до ніг 
Моронія, і ввійшов у а згоду 
миру. І всім, хто ввійшов у 
згоду, вони дозволили піти в 
пустиню.

16 Ось сталося, що Зера-
гемна був надзвичайно роз-
лючений, і він підбурював 
решту своїх воїнів до гніву, 
щоб битися ще сильніше 
проти Нефійців.

17 І тоді Мороній був дуже 
розгніваний через упертість 
Ламанійців; отже, він нака-
зав своїм людям, щоб вони 
напали на них і вбили їх. І 
сталося, що вони почали вби-
вати їх; так, і Ламанійці бо-
ролися своїми мечами і 
своєю могутністю.

18 Але ось, їхні незахищені 
шкіри і їхні оголені голови 
були піддані гострим мечам 
Нефійців; так, вони були про-
колоті і розбиті, так, і падали 
надзвичайно швидко від ме-
чів Нефійців; і їх стали зни-
щувати саме так, як воїн 
Моронія пророкував.

 9 а Ал. 43:38.  15 а 1 Неф. 4:37;  Ал. 50:36.
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19 Тоді Зерагемна, коли він 
побачив, що їх невдовзі всіх 
знищать, заволав гучно до 
Моронія, обіцяючи, що він 
дасть клятву і також його 
люди з ним разом, якщо вони 
пощадять решту з їхніх жит-
тів, що вони а ніколи більше 
не прийдуть воювати проти 
них.

20 І сталося, що Мороній 
наказав, аби робота смерті 
знову припинилася серед лю-
дей. І він узяв зброю війни 
від Ламанійців; і після того 
як вони уклали з ним а угоду 
миру, їм було дозволено піти 
в пустиню.

21 Ну а число їхніх мертвих 
не було підраховано через 
величину цього числа; так, 
число мертвих було надзви-
чайно велике, і серед Нефій-
ців, і серед Ламанійців.

22 І сталося, що вони ки-
нули тіла своїх мертвих у 
води Сидону, і ті попливли 
далі і схоронені в глибинах 
моря.

23 А військо Нефія, тобто 
Моронія, повернулося і при-
йшло до своїх осель і на свої 
землі.

24 І так закінчився вісімнад-
цятий рік правління суддів 
над народом Нефія. І так за-
кінчився літопис Алми, який 
було написано на пластинах 
Нефія.

Розповідь про народ Нефія і 
про їхні війни і розбрат у дні 

Геламана, відповідно до літо-
пису Геламана, який він вів у 
свої дні.
Вміщено в розділах з 45 до 62.

РОЗДІЛ 45
Геламан вірить словам Алми 
—Алма пророкує знищення 
 Нефійців—Він благословляє 
і проклинає землю—Алму 
могло бути забрано Духом, 
так само як Мойсея—У церкві 
росте розбрат. Близько 73 р. до 
р.х.
Ось тоді сталося, що люди 
Нефія надзвичайно зраділи, 
тому що Господь знову виз-
волив їх від рук їхніх воро-
гів; отже, вони складали 
дяку Господеві Богу їх-
ньому; так, і вони багато 
а постилися і багато моли-
лися, і вони поклонялися Бо-
гові з надзвичайно великою  
радістю.

2 І сталося на девʼятнадця-
тому році правління суддів 
над народом Нефія, що Алма 
прийшов до свого сина Гела-
мана і сказав йому: Чи віриш 
ти словам, які я казав тобі 
про ті а літописи, які було збе-
режено?

3 І Геламан сказав йому: 
Так, я вірю.

4 І Алма знову сказав: Чи ві-
риш ти в Ісуса Христа, Який 
прийде?

5 І він сказав: Так, я вірю 
всім словам, які ти сказав.

6 І Алма знову сказав йому: 

 19 а Ал. 47:6.
 20 а Ал. 62:16–17.

45 1 а пп Піст, Пощення.
 2 а Ал. 37:1–5; 50:38.
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Чи будеш ти а виконувати мої 
заповіді?

7 І він сказав: Так, я буду 
виконувати твої заповіді від 
усього мого серця.

8 Тоді Алма сказав йому: 
Благословенний ти; і Господь 
зробить тебе а процвітаючим 
на цій землі.

9 Але знай, я маю дещо 
пророкувати тобі; але те, що 
я а пророкую тобі, ти не бу-
деш розповідати; так, те, що 
я пророкую, не буде пові-
домлено, аж поки пророцтво 
не виповниться; тому запи-
суй слова, які я буду гово-
рити.

10 І ось ці слова: Знай, я від-
чуваю, що саме цей народ, 
Нефійці, відповідно до духа 
одкровення, що в мені, через 
а чотириста років після того 
часу, як Ісус Христос явиться 
їм, виродяться у б зневірі.

11 Так, і тоді вони побачать 
війни і пошесті, так, голод і 
кровопролиття, аж до того, 
що народ Нефія а вимре,—

12 Так, і це через те, що 
вони виродяться у зневірі і 
впадуть у діяння темряви, і 
а похітливість, і всілякі безза-
коння; так, я кажу тобі, що 
через те, що вони грішити-
муть проти такого великого 
світла і знання, так, я кажу 
тобі, що з того дня навіть 

четверте покоління не все 
перейде, як це велике безза-
коння прийде.

13 І коли настане той вели-
кий день, знай, дуже скоро 
прийде час, коли ті, хто те-
пер є, або, краще сказати, сі-
мʼя тих, які тепер числяться 
серед людей Нефія, більше 
а не будуть числитися серед 
людей Нефія.

14 Але той, хто залишиться, 
і кого не буде знищено того 
великого і жахливого дня, 
буде а причисленим до Ла-
манійців, і стане таким, як 
вони всі, за винятком декіль-
кох, які будуть називатися 
учнями Господа; і їх будуть 
Ламанійці переслідувати, аж 
б доки вони не вимруть. І ось, 
через беззаконня це пророц-
тво буде виконано.

15 І ось сталося, що після 
того як Алма сказав це Гела-
манові, він благословив його, 
і також інших його синів; і 
він також благословив землю 
заради а праведних.

16 І він сказав: Так каже Гос-
подь Бог—а Проклятою буде 
земля, так, ця земля, для кож-
ного народу, коліна, язика і 
всіх людей, аж до знищення, 
хто чинить злочестиво, коли 
вони вже дозрілі; і як я сказав, 
так воно і буде; бо це є про-
кляття і б благословення Бога 

 6 а пп Заповіді Божі;  
Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 8 а 1 Неф. 4:14;  
Ал. 48:15–16, 25.

 9 а пп Пророцтво, 
Пророкувати.

 10 а 1 Неф. 12:10–15;  
Гел. 13:9;  
Морм. 8:6–7.

  б пп Відступництво;  
Невіра.

 11 а Яр. 1:10;  
Морм. 8:2–3, 6–7.

 12 а пп Жадати.

 13 а Гел. 3:16.
 14 а Морон. 9:24.
  б Морон. 1:1–3.
 15 а Ал. 46:10; 62:40.
 16 а 2 Неф. 1:7;  

Ал. 37:31;  
Етер 2:8–12.

  б УЗ 130:21.
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на цю землю, бо Господь не 
може дивитися на гріх навіть 
з в найменшою мірою допу-
щення.

17 І тоді, коли Алма ска-
зав ці слова, він благословив 
а церкву, так, усіх тих, хто 
стоятиме твердо у своїй вірі з 
цього часу і надалі.

18 І коли Алма зробив це, 
він пішов з землі Зарагемлі, 
нібито до землі Мелек. І ста-
лося, що ніколи більше вже 
про нього не чули; про його 
смерть або поховання ми ні-
чого не знаємо.

19 Ось, те ми знаємо, що 
був він праведною людиною; 
і як кажуть повсюди в цер-
кві, було його забрано Ду-
хом, або а поховано рукою 
Господа, так само як Мой-
сея. Але ось писання каже, 
що Господь взяв Мойсея до 
Себе; і ми припускаємо, що 
Він також прийняв Алму в 
духові до Себе; отже, з цієї 
причини ми не знаємо ні-
чого про його смерть і похо-
вання.

20 І ось сталося на початку 
девʼятнадцятого року прав-
ління суддів над народом 
Нефія, що Геламан пішов 
до людей проголошувати їм 
Слово.

21 Бо ось, через їхні війни 
з Ламанійцями і багато дріб-
них чвар і заворушень, які 
були серед людей, стало не-
обхідним, щоб а слово Бога 
було проголошено серед них, 

так, і щоб правило було вста-
новлено по всій церкві.

22 Отже, Геламан і його 
брати пішли, щоб знову вста-
новити церкву на всій землі, 
так, у кожному місті по всій 
землі, якою володіли люди 
Нефія. І сталося, що вони 
призначили священиків і 
вчителів по всій землі, над 
усіма церквами.

23 І тоді сталося, що після 
того як Геламан і його брати 
призначили священиків і 
вчителів над церквами, серед 
них виник а розбрат, і вони 
не хотіли звертати увагу 
на слова Геламана і його  
братів;

24 Але вони стали гордови-
тими, будучи піднесеними 
у своїх серцях завдяки своїм 
надзвичайно великим а багат-
ствам; отже, вони здавалися 
багатими у своїх б власних 
очах і не хотіли звертати 
уваги на їхні слова і ходити 
чесно перед Богом.

РОЗДІЛ 46
Амалікія таємно замишляє 
бути царем—Мороній піднімає 
гасло волі—Він знову збирає 
людей захищати свою релі
гію—Істинно віруючі назива
ються Християнами—Решту 
з Йосипових буде збережено—
Амалікія і розкольники вті
кають на землю Нефія—Тих, 
які не будуть підтримувати 
справу свободи, буде віддано на 

 16 в УЗ 1:31.
 17 а пп Церква Ісуса 

Христа.

 19 а пп Перетворені 
істоти.

 21 а Ал. 31:5.

 23 а 3 Неф. 11:28–29.
 24 а пп Багатство.
  б пп Гординя.
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смерть. Близько 73–72  рр. до 
р.х.

І сталося, що тих, хто не 
прислухався до слів Геламана 
і його братів, було зібрано 
разом проти їхніх братів.

2 І ось, вони були надзви-
чайно розгнівані, так що 
вони вирішили вбити їх.

3 Тож вождь тих, які були 
розгнівані на своїх братів, був 
великим і сильним чоловіком; 
і його імʼя було Амалікія.

4 І Амалікія мав бажання 
стати царем; і ті люди, які 
були розгнівані, також мали 
бажання, щоб він був їхнім 
царем; і більшість з них була 
а нижчими суддями на цій 
землі, і вони шукали влади.

5 І вони пішли за лестощами 
Амалікії: якщо вони підтри-
мають його і настановлять 
його своїм царем, то він зро-
бить їх правителями над на-
родом.

6 Так вони пішли за Амалі-
кією до розколу, незважаючи 
на проповідування Геламана 
і його братів, так, незважа-
ючи на їхню надзвичайно ве-
лику турботу про церкву, бо 
вони були первосвящениками 
над церквою.

7 І було багато в церкві 
тих, які повірили улесли-
вим словам Амалікії, отже, 
вони відкололися в дійсно-
сті від церкви; і таким чином 
справи народу Нефія були 
надзвичайно нестійкими і 

небезпечними, незважаючи 
на їхню велику а перемогу, 
яку вони отримали над Лама-
нійцями, і їхні великі радощі, 
які вони мали через своє виз-
волення рукою Господа.

8  Так ми бачимо, як 
а швидко діти людські забува-
ють Господа Бога свого, так, 
як швидко вони чинять безза-
коння і йдуть за Злим.

9 Так, і ми також бачимо, 
яку велику а злочестивість 
одна злочестива людина 
може викликати серед дітей 
людських.

10 Так, ми бачимо, що Ама-
лікія через те, що він був лю-
диною підступних засобів і 
людиною багатьох улесливих 
слів, що він вів серця багатьох 
людей чинити злочестиво; 
так, і намагатися знищити 
церкву Бога, і знищити ос-
нову а волі, яку Бог дарував 
їм, або благословення, яке 
Бог послав на лице землі за-
ради б праведних.

11 І ось сталося, що коли 
Мороній, який був а головним 
командувачем війська Нефій-
ців, почув про цей розкол, він 
розгнівався на Амалікію.

12 І сталося, що він розірвав 
свій верхній одяг; і він узяв 
шмат його і написав на ньо-
му—а В памʼять нашого Бога, 
нашої релігії, і свободи, і на-
шого миру, наших жінок, і 
наших дітей—і він прикріпив 
його на кінці жердини.

13 І він одягнув свій шолом, 

46 4 а Мос. 29:11, 28–29.
 7 а Ал. 44:19–20.
 8 а Гел. 12:2, 4–5.

 9 а Мос. 29:17–18.
 10 а 2 Неф. 1:7;  

Мос. 29:32.

  б 2 Неф. 1:7.
 11 а Ал. 43:16–17.
 12 а Неем. 4:8; Ал. 44:5.
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і свій нагрудник, і свої щити, 
і оперезав зброєю стегна; і 
він узяв жердину, яка мала 
на кінці своєму його розірва-
ний верхній одяг (і він назвав 
це гаслом волі), і він укло-
нився до землі, і він молився 
гаряче своєму Богові за те, 
щоб благословення свободи 
залишилося на його братах 
доти, поки група Християн 
залишиться володіти цією 
землею,—

14 Бо так усіх істинно віру-
ючих у Христа, які належали 
до церкви Бога, називали ті, 
хто не належав до церкви.

15 І ті, хто належали до цер-
кви, були вірними; так, усі 
ті, які були істинно вірую-
чими в Христа, взяли на себе 
з радістю а імʼя Христа, тобто 
б Християни, як їх називали, 
через їхню віру в Христа, 
Який прийде.

16 І тому, в цей час Моро-
ній молився, щоб справа Хри-
стиян і свобода землі могли 
бути благословенними.

17 І сталося, що коли він ви-
лив свою душу Богові, він 
назвав усю землю, яка була 
на південь від землі а Спусто-
шення, так, і в цілому всю 
землю, і на північ, і на пів-
день—Обіцяною землею, і 
землею волі.

18 І він сказав: Справді Бог 
не дозволить, щоб нас, яких 
зневажають через те, що ми 
взяли на себе імʼя Христа, 
було розтоптано і знищено, 

до тих пір, коли ми самі не 
принесемо це на себе своїми 
власними провинами.

19 І коли Мороній про-
мовив ці слова, він вийшов 
уперед серед людей, розма-
хуючи відірваною частиною 
свого а одягу в повітрі, щоб 
усі могли бачити напис, який 
він написав на відірваній ча-
стині, і волаючи гучним го-
лосом, кажучи:

20 Слухайте, ті, які будуть 
підтримувати цей заклик на 
землі, нехай вони вийдуть на-
перед з силою Господа, і увій-
дуть у завіт, що вони будуть 
захищати свої права, і свою 
релігію, щоб Господь Бог міг 
благословити їх.

21 І сталося, що коли Моро-
ній проголосив ці слова, ось, 
люди вибігли разом з своєю 
зброєю, що оперезувала їхні 
стегна, роздираючи свій одяг 
на знак, або на завіт того, що  
вони не відмовляться від Гос-
пода Бога свого; тобто, ін-
шими словами, якщо вони 
коли-небудь порушать запо-
віді Бога або впадуть у про-
вину, і їм буде а соромно  
взяти на себе імʼя Христа, 
Гос подь роздере їх так, як 
вони розідрали свій одяг.

22 Тож це був завіт, який 
вони уклали, і вони ки-
нули свій одяг до ніг Моро-
нія, кажучи: Ми уклали завіт 
з нашим Богом, що нас буде 
знищено, так само як наших 
братів на землі, що на півночі, 

 15 а Мос. 5:7–9.
  б Дії 11:26;  

1 Пет. 4:16.

 17 а Ал. 22:30–31.
 19 а пп Прапор.
 21 а 1 Неф. 8:25–28;  

Морм. 8:38.
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якщо ми впадемо у провину; 
так, Він може кинути нас до  
ніг наших ворогів, так само, 
як ми кинули наш одяг до 
твоїх ніг, щоб його було роз-
топтано під ногами, якщо ми 
впадемо у провину.

23 Мороній сказав їм: Ди-
віться, ми є залишком сімені 
Якова; так, ми є залишком 
а сімені б Йосипа, чий верхній 
в одяг було розідрано його 
братами на багато шматків; 
так, і тепер ось, не забу-
ваймо дотримуватися запо-
відей Бога, інакше наш одяг 
буде розідрано нашими бра-
тами, і нас буде кинуто у 
вʼязницю, або продано, або 
вбито.

24 Так, збережімо нашу 
волю як а залишок Йосипа; 
так, памʼятаймо слова Якова 
перед його смертю, бо ось, 
він бачив, що одна частина 
залишку одягу Йосипа збе-
реглася і не згнила. І він ска-
зав: Так само, як цей залишок 
одягу мого сина зберігся, так 
один б залишок сімені мого 
сина буде збережено рукою 
Бога, і буде взято до Нього, в 
той час, коли рештки сімені 
Йосипа загинуть, так само, 
як рештки його одягу.

25 Ось бачите, це дає моїй 
душі смуток; проте моя душа 
має радість у моєму синові 
через ту частину його сімені, 
яку буде взято до Бога.

26 Ось бачите, такою була 
промова Якова.

27 І тепер, хто знає, а чи не 
є рештками сімені Йосипа, 
які загинуть так само, як 
його одяг, ті, хто відколовся 
від нас? Авжеж, і навіть ми 
самі будемо такими, якщо 
ми не будемо твердо стояти 
у вірі в Христа.

28 І тоді сталося, що коли 
Мороній сказав ці слова, він  
пішов уперед, і також пос-
лав посланців в усі частини 
землі, де був розкол, і зібрав 
разом усіх людей, які хотіли 
захищати свою волю, щоб 
виступити проти Амалікії і 
тих, хто відколовся, кого на-
зивали Амалікійцями.

29 І сталося, що коли Ама-
лікія побачив, що людей 
Моронія було більше за кіль-
кістю, ніж Амалікійців,—і 
він також побачив, що його 
люди сумніваються у спра-
ведливості справи, за яку 
вони взялися,—отже, бо-
ючись, що він не добʼється 
свого, він узяв тих своїх лю-
дей, хто бажав, і пішов на 
землю Нефія.

30 Тож Мороній думав, що 
недоцільно, щоб у Ламаній-
ців було більше сили; отже, 
він задумав відсікти людей 
Амалікії, тобто захопити їх 
і привести їх назад, а Амалі-
кію віддати на смерть; так, 
бо він знав, що той буде 
підбурювати Ламанійців до 
гніву проти них, і зробить 
так, що вони підуть на битву 
проти них; і він знав, що 

 23 а Бут. 49:22–26;  
1 Неф. 5:14–15.

  б пп Йосип, син 

Яковів.
  в Бут. 37:3, 31–36.
 24 а Ам. 5:15;  

3 Неф. 5:21–24; 10:17.
  б 2 Неф. 3:5–24;  

Етер 13:6–7.
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Амалікія зробить це, щоб до-
сягти своїх цілей.

31 Отже, Мороній подумав, 
що йому доцільно взяти своє 
військо, тих, хто зібрався ра-
зом, і озброївся, і увійшов у 
завіт, що буде підтримувати 
мир,—і сталося, що він узяв 
своє військо і виступив з сво-
їми наметами в пустиню, щоб  
відрізати шлях Амалікії в 
пус тині.

32 І сталося, що він учинив 
за своїми бажаннями, і висту-
пив у пустиню, і випередив 
військо Амалікії.

33 І сталося, що Амалікія 
втік з невеликою кількістю 
своїх людей, а решта потра-
пила до рук Моронія і була 
взята назад на землю Зара-
гемлі.

34 Тож оскільки Мороній 
був людиною, а призначеною 
головними суддями і голосом 
народу, тому він мав владу 
діяти за своїм бажанням над 
військом Нефійців, щоб уста-
новити і застосувати владу 
над ними.

35 І сталося, що всіх, хто з 
Амалікійців не хотів входити 
в завіт підтримувати справу 
свободи, щоб можна було 
зберегти вільний уряд, він 
наказав віддати на смерть; 
але тільки дехто відмовився 
від завіту свободи.

36 І сталося також, що він 
наказав, щоб гасло волі було 
піднято над кожною баш-
тою, які були по всій землі, 
що належала Нефійцям; і так 

Мороній міцно встановив 
прапор волі серед Нефійців.

37 І в них знову встановився 
мир на землі; і так вони під-
тримували мир на землі 
майже до кінця девʼятнадця-
того року правління суддів.

38 І Геламан і а первосвя-
щеники також підтриму-
вали порядок у церкві; так, 
саме протягом чотирьох ро-
ків вони мали багато спокою 
і радості в церкві.

39 І сталося, що багато хто 
помер, твердо а віруючи, що  
їхні душі було викуплено Гос-
подом Ісусом Христом; так 
вони відійшли з цього світу, 
радіючи.

40 І були такі, які померли 
від гарячок, що в деякі пори 
року були дуже частими на 
цій землі,—але не так ба-
гато від гарячок, завдяки 
чудовим якостям багатьох 
а рослин і коренів, які Бог під-
готував, щоб усувати при-
чину хвороб, яких зазнавали 
люди через природу того клі-
мату,—

41 Але було багато таких, 
які померли від старого віку; 
і тих, які померли з вірою в 
Христа, а щасливі в Ньому, як 
ми повинні вважати.

РОЗДІЛ 47
Амалікія застосовує віролом
ство, вбивство й інтриги, щоб 
стати царем Ламанійців—
Нефійські розкольники зло
честивіші й жорстокіші за 

 34 а Ал. 43:16.
 38 а Ал. 46:6.

 39 а Морон. 7:3, 41.
 40 а УЗ 89:10.

 41 а Об. 14:13.
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Ламанійців. Близько 72  р. до 
р.х.

Тепер ми повернемося у на-
шому літописі до Амалікії  
і тих, хто а втік з ним у пус-
тиню; бо, бачите, він узяв 
тих, хто пішов з ним, і пішов 
на б землю Нефія до Ламаній-
ців, і підбурював Ламаній-
ців гніватися проти народу 
Нефія так, що цар Ламаній-
ців послав проголошення по 
всій своїй землі, серед усього 
свого народу, що вони мають 
знову зібратися разом іти бо-
ротися проти Нефійців.

2 І сталося, що коли прого-
лошення дійшло до них, вони 
надзвичайно злякалися; так, 
вони боялися розсердити 
царя, і вони також боялися 
піти боротися проти Не-
фійців, щоб не згубити свої 
життя. І сталося, що вони не 
захотіли, або, краще сказати, 
більшість з них не захотіла 
послухатися наказів царя.

3 І тоді сталося, що цар роз-
гнівався через їхню неслух-
няність; тому він передав 
Амалікії під командування 
ту частину свого війська, яка 
була послушною його нака-
зам, і наказав йому, щоб він 
пішов і примусив їх до зброї.

4 Тож дивіться, це було ба-
жанням Амалікії; бо він був 
дуже хитромудрою людиною 
робити зло, тому він склав у 
своєму серці план скинути з 
престолу царя Ламанійців.

5 А тепер йому було надано 

командування над тими час-
тинами Ламанійців, які були 
на боці царя; і він прагнув за-
воювати прихильність тих, 
хто не був послушним; отже, 
він вирушив до того місця, 
яке називалося а Онійда, бо 
туди втекли всі Ламанійці; 
бо вони дізналися, що військо 
наступає і гадали, що вони 
йдуть знищити їх, отже, вони 
втекли до Онійди, до місця 
зброї.

6 І вони призначили одного 
чоловіка бути царем і вож-
дем над ними, будучи невід-
ступними в своїй свідомості 
від твердого рішення, що їх 
не примусять йти проти Не-
фійців.

7 І сталося, що вони зібра-
лися разом на вершині гори, 
яка називалася Антипа, готу-
ючись до битви.

8 Тож Амалікія не мав на-
міру давати їм бій відповідно 
до наказів царя; але бачите, 
його наміром було заслу-
жити прихильність війська 
Ламанійців, щоб поставити  
себе на чолі, і скинути з прес-
толу царя, і заволодіти цар-
ством.

9 І ось сталося, що він нака-
зав своєму військові поста-
вити свої намети в долині, 
яка була біля гори Антипа.

10 І сталося, що коли нас-
тала ніч, він послав таємних 
послів до гори Антипа, бажа-
ючи, щоб вождь тих, хто був 
на горі, чиє імʼя було Легон-
тій, спустився до підніжжя 

47 1 а Ал. 46:33.
  б 2 Неф. 5:5–8; 
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гори, бо він хоче поговорити 
з ним.

11 І сталося, що коли Ле-
гонтій отримав послання, 
він не наважився спуститися 
до підніжжя гори. І сталося, 
що Амалікія послав до нього 
знову вдруге, бажаючи, щоб 
він спустився. І сталося, що  
Легонтій не захотів; і він пос-
лав знову втретє.

12 І сталося, що коли Ама-
лікія переконався, що він не 
зможе примусити Легон-
тія спуститися з гори, він 
пішов на гору, майже до Ле-
гонтієвого табору; і він пос-
лав знову вчетверте своє 
послання до Легонтія, бажа-
ючи, аби він спустився і при-
вів свою охорону з собою.

13 І сталося, що коли Легон-
тій спустився з своєю охоро-
ною до Амалікії, Амалікія 
забажав, щоб він спустився з 
своїм військом в нічний час, 
і оточив у їхніх таборах тих 
людей, над якими цар надав 
йому командування, і що він 
передасть їх у руки Легонтія, 
якщо той зробить його (Ама-
лікію) другим вождем над 
усім військом.

14 І сталося, що Легонтій 
спустився з своїми людьми і 
оточив людей Амалікії, так 
що перед тим, як вони про-
кинулися на світанку дня, їх 
було оточено військом Ле-
гонтія.

15 І сталося, що коли вони 
побачили, що їх оточено, 
вони благали Амалікію, 
щоб він дозволив їм зійтися 

з їхніми братами, щоб їх 
не було знищено. Тож це 
й було саме те, чого бажав  
Амалікія.

16 І сталося, що він передав 
своїх людей, а всупереч нака-
зам царя. Тож це й було те, 
чого Амалікія бажав, аби він 
міг довершити свої плани у 
скиненні царя з престолу.

17 Ну а серед Ламанійців 
був такий звичай: якщо їх-
нього головного вождя вби-
вали, призначався інший 
вождь бути їхнім головним 
вождем.

18 І сталося, що Амалікія на-
казав, аби один з його служи-
телів поступово давав отруту 
Легонтію, щоб той помер.

19 Тож, коли Легонтій по-
мер, Ламанійці призначили 
Амалікію своїм вождем і 
своїм головнокомандувачем.

20 І сталося, що Амалікія 
виступив з своїм військом 
(бо він здобув, що бажав) до 
землі Нефія, до міста Нефій, 
яке було головним містом.

21 І цар вийшов назустріч 
йому з своїми охоронцями, 
бо він гадав, що Амалікія 
виконав його накази, і що 
Амалікія зібрав разом таке 
велике військо, щоб іти би-
тися проти Нефійців.

22 Але ось, коли цар вий-
шов назустріч йому, Амалікія 
наказав, щоб його служителі 
пішли вперед назустріч ца-
реві. І вони пішли і вклони-
лися перед царем, нібито 
вшановуючи його велич.

23 І сталося, що цар простяг 
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руку, щоб підвести їх, як це 
було за звичаєм Ламаній-
ців, на знак миру, за звичаєм, 
який вони взяли від  Нефійців.

24 І сталося, що коли він 
підняв першого з землі, ось, 
той заколов царя, вдаривши 
прямо в серце; і він упав на 
землю.

25 Тоді служителі царя втек- 
ли; а служителі Амалікії  
здійняли галас, кажучи:

26 Дивіться, служителі царя 
закололи його прямо в серце, 
і він упав, а вони втекли; ось, 
приходьте і побачите.

27 І сталося, що Амалікія на-
казав, аби його військо вис-
тупило вперед і подивилося, 
що саме трапилося з царем; і 
коли вони прийшли на місце 
і знайшли царя, який лежав 
у закипілій крові, Амалікія 
прикинувся розгніваним і 
сказав: Той, хто любив царя, 
вийдіть уперед і переслі-
дуйте його служителів, щоб 
убити їх.

28 І сталося, що всі ті, хто 
любив царя, почувши ці 
слова, вийшли вперед і пере-
слідували служителів царя.

29 Тож коли служителі царя 
побачили військо, яке пере-
слідувало їх, вони злякалися 
знову і втекли в пустиню, і 
прийшли на землю Зарагемлі 
і приєдналися до а людей Ам-
мона.

30 А військо, яке пересліду-
вало їх, повернулося, пере-
слідуючи їх безуспішно; і так 
Амалікія своїм обманом заво-
ював серця народу.

31 І сталося наступного дня, 
що він увійшов у місто Нефій  
з своїм військом і оволодів 
міс том.

32 І тоді сталося, що цариця, 
коли вона почула, що царя 
вбито—бо Амалікія відправив 
послів до цариці, повідомля-
ючи їй, що царя вбили його 
служителі, що він пересліду-
вав їх з своїм військом, але це 
було безуспішно, і вони зни-
кли—

33 Отже, коли цариця от-
римала це послання, вона 
відправила послання Ама-
лікії, забажавши від нього,  
щоб він пощадив людей в 
міс ті; і вона також забажала 
від нього, щоб він прийшов 
до неї; і вона також забажала 
від нього, щоб він привів з 
 собою свідка, аби засвідчити 
смерть царя.

34 І сталося, що Амалікія 
узяв того самого служителя, 
який вбив царя, і всіх тих, 
хто був з ним, і пішов до ца-
риці, до того місця, де вона 
сиділа; і вони всі свідчили пе-
ред нею, що царя було вбито 
його власними служителями; 
і вони також сказали: Вони 
втекли; чи це не свідчить 
проти них? І так вони пере-
конали царицю щодо смерті 
царя.

35 І сталося, що Амалікія 
шукав прихильності цариці, 
і взяв її собі в жони; і так 
своїм обманом і з допомо-
гою своїх підступних служи-
телів він здобув царство; так, 
він був визнаний цар по всій 
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землі, серед усього народу 
Ламанійців, який а складався з 
Ламанійців, і Лемуїльців, і Із-
маїльців, і всіх розкольників 
Нефійців, від царювання Не-
фія і дотепер.

36 Тож ці а розкольники, хоч 
і мали таке саме навчання і 
такі самі знання, як Нефійці, 
так, будучи навчені таким 
самим б знанням про Господа, 
проте, це дивно розповідати, 
незабаром після їхнього роз-
колу, вони стали ще більше 
закамʼянілими і в не бажаю-
чими каятися, і дикішими, 
злочестивішими і лютішими 
за Ламанійців—упиваючись 
традиціями Ламанійців; під-
даючись лінощам і всілякій 
похітливості; так, повністю 
забуваючи Господа Бога 
свого.

РОЗДІЛ 48
Амалікія підбурює Ламаній
ців проти Нефійців—Мороній 
готує своїх людей захищати 
справу Християн—Він радіє 
волі і свободі і є могутньою лю
диною Бога. Близько 72 р. до р.х.
І ось сталося, що як тільки 
Амалікія отримав царство, 
він почав надихати серця Ла-
манійців проти народу Не-
фія; так, він призначив людей 
звертатися до Ламанійців з 
їхніх башт проти Нефійців.

2 І так він надихав їхні 
серця проти Нефійців, до 
того, що на останку девʼят-

надцятого року правління 
суддів, звершивши вже свої 
плани, так, ставши царем над 
Ламанійцями, він прагнув та-
кож царювати на всій землі, 
так, і над усіма людьми, які 
були на цій землі, Нефій-
цями, так само, як і Ламаній-
цями.

3 Отже, він звершив свій 
план, бо він зробив закамʼяні-
лими серця Ламанійців і за-
сліпив їхній розум, і збудив 
їх до гніву, так що він зібрав 
разом численне військо, щоб 
піти битися проти  Нефійців.

4 Бо він був сповнений рі-
шучості завдяки великій 
кількості свого народу пере-
могти Нефійців і привести їх 
у залежність.

5 І так, він призначив а го-
ловних полководців з Зо-
рамійців, оскільки вони 
найбільше знали про силу 
Нефійців, і місця їхнього за-
хистку, і найслабші місця їх-
ніх міст; отже, він призначив 
їх бути головними полковод-
цями над його військом.

6 І сталося, що вони зняли 
свій табір і вирушили впе-
ред до землі Зарагемлі в пу-
стиню.

7 Тож сталося, що тоді як 
Амалікія так здобував владу 
обманом і хитрощами, Моро-
ній, з іншого боку, а готував 
свідомість людей бути вір-
ними Господу Богу своєму.

8 Так, він зміцнював військо 
Нефійців, і зводив маленькі 
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форти, або місця захистку; 
насипаючи вали землі нав-
коло, щоб огородити своє 
військо, і також будуючи 
стіни з каменю, щоб оточити 
їх навколо, навколо їхніх міст 
і границь їхніх земель; так, 
навкруги всієї землі.

9 І в їхніх найслабших укрі-
пленнях він розмістив більшу 
кількість людей; і таким чи-
ном він укріпив і зміцнив 
землю, якою володіли Не-
фійці.

10 І таким чином він готу-
вався а захищати їхню волю, 
їхні землі, їхніх жінок, і їхніх 
дітей, і їхній мир, і щоб вони 
могли жити для Господа Бога 
свого, і щоб вони могли збері-
гати те, що їхні вороги нази-
вали справою Християн.

11 І Мороній був сильним і 
могутнім чоловіком; він був 
чоловіком досконалого а ро-
зуміння; так, чоловіком, який 
не насолоджувався кровопро-
литтям; чоловіком, чия душа 
раділа волі і свободі його 
країни і його братів від за-
лежності і рабства;

12 Так, чоловіком, чиє серце 
сповнювалося дякою Богові 
його за численні ті привілеї 
і благословення, які Він да-
рував Своєму народові; чо-
ловіком, який працював 
надзвичайно заради а благо-
получчя і безпеки свого на-
роду.

13 Так, він був чоловіком, 
який був твердим у вірі в 

Христа, і він а дав клятву захи-
щати свій народ, свої права, 
і свою країну, і свою релігію, 
аж до останньої краплі своєї 
крові.

14 Тож Нефійців навчали за-
хищати себе від своїх ворогів, 
аж до пролиття крові, якщо 
необхідно; так, і їх також 
навчали а ніколи не завдавати 
образ, так, і ніколи не підій-
мати меча, лише проти во-
рога, лише якщо це буде для 
збереження їхнього життя.

15 І це було їхньою вірою, 
що якщо вони діятимуть так, 
Бог зробить їх процвітаю-
чими на цій землі, тобто, ін-
шими словами, якщо вони 
будуть вірними у виконанні 
заповідей Бога, тоді Він зро-
бить їх процвітаючими на цій 
землі; так, попередить їх, що 
треба тікати або готуватися 
до війни, відповідно до небез-
пеки для них;

16 І також, що Бог повідо-
мить їх, куди їм треба йти, 
щоб захистити себе від своїх 
ворогів, і якщо вони зроблять 
так, Господь врятує їх; і це 
було вірою Моронія, і його 
серце пишалося цим; а не про-
литтям крові, але творенням 
добра, збереженням свого 
народу, так, виконанням за-
повідей Бога, так, і протисто-
янням беззаконню.

17 Авжеж, істинно, істинно 
я кажу вам, якби всі люди 
були, і є, і будуть колись та-
кими, як Мороній, знайте, 

 10 а Ал. 46:12–13.
 11 а пп Розуміння.
 12 а пп Благополуччя.

 13 а Ал. 46:20–22.
 14 а Ал. 43:46–47;  

3 Неф. 3:20–21;  

Морм. 3:10–11;  
УЗ 98:16.

 16 а Ал. 55:19.



394АЛМА 48:18–49:1

навіть самі сили пекла було 
б зруйновано назавжди; так, 
а диявол ніколи вже не мав би 
сили над серцями дітей люд-
ських.

18 Бачите, він був таким чо-
ловіком, як Аммон, син Мо-
сії, так, і також як інші сини 
Мосії, так, і також Алма і 
його сини, бо всі вони були 
людьми Бога.

19 Тепер дивіться, Геламан 
і його брати були не менш 
послужливими до людей, ніж 
був Мороній; бо вони пропо-
відували слово Бога, і вони 
христили на покаяння всіх 
людей, які прислухалися до 
їхніх слів.

20 І так вони йшли вперед, 
і люди а упокорювалися зав-
дяки їхнім словам настільки, 
що вони були щедро б бла-
гословенні Господом, і так, 
вони були вільні від воєн і су-
перечок між собою, так, саме 
протягом чотирьох років.

21 Але, як я вже сказав, на-
прикінці девʼятнадцятого 
року, так, незважаючи на їх-
ній мир між собою, вони 
були змушені неохоче боро-
тися з своїми братами, Лама-
нійцями.

22 Так, і в цілому їхні війни 
ніколи не припинялися про-
тягом багатьох років з Ла-
манійцями, незважаючи на 
їхню велику неохоту.

23 Ось, їм було а жаль бра-
тися за зброю проти Ла-
манійців, тому що вони не 

насолоджувалися пролиттям 
крові; так, і це ще було не 
все—їм було жаль бути засо-
бом для відсилання багатьох 
своїх братів з цього світу до 
вічного світу непідготовле-
ними до зустрічі з їхнім Бо-
гом.

24 Проте вони не могли доз-
волити віддати свої життя і 
щоб їхніх а жінок і їхніх дітей 
було вирізано з варварською 
жорстокістю тих, які колись 
були їхніми братами, так, і 
б відкололися від їхньої цер-
кви, і залишили їх, і пішли 
знищувати їх, приєднавшись 
до Ламанійців.

25 Так, вони не могли зне-
сти, що їхні брати будуть вті-
шатися кровʼю Нефійців так 
довго, як буде хтось, хто ви-
конуватиме заповіді Бога, 
бо обіцянням Господа було, 
якщо вони будуть викону-
вати заповіді, вони будуть 
процвітати на цій землі.

РОЗДІЛ 49
Ламанійці, які вторгаються, не 
можуть узяти укріплені міста 
Аммонійга і Ной—Амалікія 
проклинає Бога і клянеться ви
пити кров Моронія—Геламан і 
його брати продовжують зміц
нювати Церкву. Близько 72  р. 
до р.х.
І ось сталося одинадцятого 
місяця девʼятнадцятого року, 
на десятий день місяця, були 
помічені війська Ламанійців, 

 17 а 1 Неф. 22:26;  
3 Неф. 6:15.

 20 а пп Упокоритися, 

Покірність.
  б 1 Неф. 17:35.
 23 а УЗ 42:45.

 24 а Ал. 46:12.
  б пп Відступництво.



395 АЛМА 49:2–11

що наближалися до землі 
 Аммонійга.

2 І дивіться, місто було пе-
ребудовано, і Мороній по-
ставив військо біля границь 
міста, і вони накидали землі 
навколо, щоб захистити себе 
від стріл і каміння Ламаній-
ців; бо знайте, вони воювали 
камінням і стрілами.

3 Дивіться, я сказав, що міс- 
то а Аммонійга було перебу-
довано. Я кажу вам, так, що 
воно було частково перебу-
довано; і через те, що Лама-
нійці вже руйнували його 
одного разу через беззаконня 
народу, вони вважали, що 
воно знову стане легкою здо-
биччю для них.

4 Але дивіться, яким вели-
ким було їхнє розчарування; 
бо знайте, Нефійці насипали 
вал з землі навколо себе, який 
був таким високим, що Ла-
манійці не могли докинути 
своє каміння і свої стріли до 
них, щоб ті досягали цілі, не 
могли вони й наступати на 
них інакше, як через місце їх-
нього входу.

5 Тож у цей час головні пол-
ководці Ламанійців були вра-
жені надзвичайно мудрістю 
Нефійців у приготуванні 
своїх місць безпеки.

6 Тож вожді Ламанійців вва-
жали, завдяки великій їхній 
кількості, так, вони вважали, 
що в них буде перевага на-
падати на них так, як вони 
досі робили; так, і вони ще 
підготували себе щитами 

і нагрудниками; і вони та-
кож підготували себе одягом 
з шкіри, так, дуже товстим 
одягом, що прикривав їхню 
наготу.

7 І будучи підготовленими 
таким чином, вони вважали, 
що вони зможуть легко пере-
могти і підкорити своїх бра-
тів ярмом залежності, або 
вбивати і різати їх за своїм 
бажанням.

8 Але дивіться, на їхній 
крайній подив, вони були 
а підготовлені до них, у такий 
спосіб, який ніколи не був ві-
домим серед дітей Легія. Тож 
вони були підготовлені до 
Ламанійців, щоб битися за 
наказами Моронія.

9 І сталося, що Ламанійці, 
або Амалікійці, були надзви-
чайно здивовані їхнім спосо-
бом приготування до війни.

10 Тож якби цар Амалікія 
прийшов з а землі Нефія на 
чолі свого війська, можливо, 
він наказав би Ламанійцям 
напасти на Нефійців поблизу 
міста Аммонійга; бо бачите, 
він не шкодував крові своїх 
людей.

11 Але дивіться, Амалікія 
сам не прийшов битися. І ди-
віться, його головні полко-
водці не наважилися напасти 
на Нефійців поблизу міста 
Аммонійга, бо Мороній змі-
нив ведення дій серед Нефій-
ців, так що Ламанійці були 
розчаровані в їхніх місцях 
схову, і вони не могли напа-
сти на них.

49 3 а Ал. 16:2–3, 9, 11.
 8 а Ал. 48:7–10.

 10 а 2 Неф. 5:8;  
Ом. 1:12;  

Ал. 47:1.



396АЛМА 49:12–22

12 Отже, вони відступили в 
пустиню, і зняли свій табір, 
і попрямували до землі Ноя, 
гадаючи, що то є друге най-
краще місце для них, щоб на-
пасти на Нефійців.

13 Бо вони не знали, що Мо-
роній укріпив, тобто побуду-
вав а форти безпеки для всіх 
міст на всій цій землі; тому 
вони попрямували до землі 
Ноя з твердою рішучістю; 
так, їхні головні полководці 
вийшли наперед і поклялися, 
що вони знищать людей того 
міста.

14 Але ось, на їхній по-
див, місто Ной, яке досі було 
слабким місцем, стало тепер 
завдяки Моронієві сильним, 
так, навіть переважило силу 
міста Аммонійга.

15 І ось, дивіться, у цьому 
була мудрість Моронія; бо 
він розумів, що вони будуть 
налякані містом Аммонійга; а 
оскільки місто Ной було най-
слабшим місцем цієї землі, 
отже, вони попрямують би-
тися туди; і це було якраз те, 
чого він прагнув.

16 І ось, Мороній призначив 
Легія бути головним полко-
водцем над людьми того міс- 
та; і то був той а самий Легій, 
який боровся з Ламанійцями 
в долині на сході від ріки Си-
дон.

17 І тоді ось сталося, що 
коли Ламанійці дізналися, 
що Легій командує містом, 
вони знову були розчаровані, 
бо надзвичайно боялися Ле-
гія; проте, їхні головні пол-

ководці поклялися клятвою 
напасти на місто; тому вони 
просували своє військо.

18 Тоді ось, Ламанійці не 
могли дістатися до їхніх фор-
тів безпеки ніяким іншим 
способом, як тільки через 
вхід, завдяки висоті насипу, 
який було накидано, і гли-
бині рову, який було вико-
пано кругом, за винятком 
входу.

19 І так Нефійці підготува-
лися знищувати всіх тих, хто 
спробує лізти нагору, щоб 
увійти у форт якимось іншим 
шляхом, кидаючи в них ка-
міння і стріли.

20 Таким чином були вони 
підготовлені, так, загін їх-
ніх найсильніших чоловіків, 
з їхніми мечами і їхніми пра-
щами, вбивати всіх, хто спро-
бує дістатися їхнього місця 
безпеки через місце входу; і 
таким чином вони підготува-
лися захищатися від Ламаній-
ців.

21 І сталося, що полководці 
Ламанійців привели свої 
війська до місця входу і по-
чали битися з Нефійцями, 
щоб дістатися до їхнього 
місця безпеки; але ось, їх від-
кидали назад раз за разом, 
так що їх було вбито величез-
ним убивством.

22 Тож коли вони зрозу-
міли, що не можуть подолати 
Нефійців через місце входу, 
вони почали розкопувати 
їхні насипи з землі, щоб зро-
бити прохід для свого війська, 
аби мати рівні можливості  

 13 а Ал. 48:8.  16 а Ал. 43:35.
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битися; але ось, у цих спро-
бах їх було зметено камінням 
і стрілами, якими їх було за-
кидано; і замість того, щоб за-
повнити їхні рови, скидаючи 
насипи з землі, їх майже за-
повнили їхні мертві і пора-
нені тіла.

23 Таким чином Нефійці 
мали повну перевагу над сво-
їми ворогами; і таким чином 
Ламанійці намагалися зни-
щити Нефійців, доки всіх їх-
ніх головних полководців 
не було вбито; так, і більше 
ніж тисячу Ламанійців було 
вбито; тоді як з іншого боку, 
жодної душі з Нефійців не 
було вбито.

24 Було близько пʼятдесяти 
поранених, яких було під-
дано стрілам Ламанійців крізь 
вхід, але їх захищали щити, і 
їхні нагрудники, і їхні головні 
пластинки, так що їхні рани 
були на ногах, і багато з них 
були дуже тяжкими.

25 І сталося, що коли Ла-
манійці побачили, що їх-
ніх головних полководців  
усіх убито, вони втекли в 
пус тиню. І сталося, що вони 
повернулися на землю Не-
фія повідомити їхнього царя 
Амалікію, який був Нефій-
цем від народження, про їхні 
великі втрати.

26 І сталося, що він був над-
звичайно сердитий на своїх 
людей, тому що він не до-
мігся свого щодо Нефійців; 
він не підкорив їх ярмом за-
лежності.

27 Так, він був надзвичайно 
розгніваний, і він а прокляв 
Бога, а також Моронія, кля-
нучись б клятвою, що він ви-
пʼє його кров; і все це тому, 
що Мороній виконав накази 
Бога, забезпечуючи безпеку 
свого народу.

28 І сталося, що з іншого 
боку, люди Нефія а дякували 
Господеві Богові своєму за 
Його незрівнянну силу у виз-
воленні їх з рук їхніх ворогів.

29 І так закінчився девʼят-
надцятий рік правління суд-
дів над народом Нефія.

30 Так, і був тривалий мир 
серед них, і надзвичайно ве-
лике процвітання в церкві, 
завдяки їхній увазі й старан-
ності, що вони їх приділяли 
слову Бога, яке було прого-
лошено їм Геламаном, і Ши-
блоном, і Коріантоном, і 
Аммоном з його братами, 
так, і всіма тими, кого було 
посвячено за а святим чином 
Бога, кого було хрищено на 
покаяння, і послано пропові-
дувати серед народу.

РОЗДІЛ 50
Мороній укріплює землі Нефій
ців—Вони будують багато но
вих міст—Війни і знищення 
випадають Нефійцям у дні їх
ніх злочестивостей і мерзот—
Моріантона і його розкольників 
переможено Теанкумом—Не
фійга вмирає, і його син Пагоран 
займає місце суду. Близько 72–
67 рр. до р.х.

 27 а пп Блюзнити, 
Блюзнірство.

  б Дії 23:12.
 28 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
 30 а Ал. 43:2.



398АЛМА 50:1–12

І ось сталося, що Мороній 
не припинив готуватися до 
війни, тобто захищати свій 
народ від Ламанійців; бо він 
наказав, щоб його військо по-
чало на початку двадцятого 
року правління суддів, щоб 
вони почали накидати купи 
землі навколо всіх міст, по 
всій землі, якою володіли Не-
фійці.

2 А по верхові цих насипів 
землі він наказав, щоб там 
поставили балки, так, спо-
руди з балок висотою у зріст 
людини, навколо міст.

3 І він наказав, щоб на тих 
спорудах з балок було по-
ставлено частокіл на балках 
навкруги; і він був міцним і 
високим.

4 І він наказав, щоб було 
зведено башти, які б виви-
щувалися над тими часто-
колами, і він наказав, щоб 
місця безпеки було спору-
джено на тих баштах, щоб 
каміння і стріли Ламаній-
ців не змогли заподіяти їм 
шкоди.

5 І вони були підготовлені 
до того, щоб змогти кидати 
каміння з того верху, згідно з 
їхнім задоволенням і їхньою 
силою, і вбивати того, хто 
спробує наблизитися до стін 
міста.

6 Так Мороній підготував 
фортеці до наступу ворогів 
навколо кожного міста по 
всій землі.

7 І сталося, що Мороній 
наказав, щоб його військо 
пішло до східної долини; 

так, і вони пішли і вигнали 
всіх Ламанійців, які були 
у східній пустині, до їхніх 
власних земель, які були на 
південь від землі Зарагемлі.

8 А земля Нефія простяга-
лася прямим курсом від схід-
ного моря на захід.

9 І сталося, що коли Моро-
ній вигнав усіх Ламанійців 
із східної пустині, яка була 
на північ від земель їхнього 
володіння, він наказав, щоб 
жителі, які були на землі За-
рагемлі і на землі навколо, 
пішли у східну пустиню, аж 
до меж узбережжя, і заволо-
діли землею.

10 І він також поставив вій-
сько на півдні, на межах їх-
ніх володінь, і наказав їм 
звести а укріплення, щоб 
вони могли зберегти своє 
військо і своїх людей від рук 
їхніх ворогів.

11 І так він відсік усі фор-
теці Ламанійців у східній 
пус тині, так, а також на за-
ході, укріплюючи межу між  
Нефійцями і Ламанійціями, 
між землею Зарагемлі і зем-
лею Нефія, від західного 
моря, повз верхівʼя ріки Си-
дон,—Нефійці володіли всією 
землею на півночі, так, саме 
всією землею, що була на пів-
ніч від землі Щедрої, відпо-
відно до їхнього бажання.

12 Так Мороній, з своїм вій-
ськом, яке збільшувалося 
щодня завдяки забезпече-
ному захистові, який надали 
його споруди, прагнув відрі-
зати силу і владу Ламанійців 

50 10 а Ал. 49:18–22.
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від земель їхнього володіння, 
щоб вони не мали влади на 
землях їхнього володіння.

13 І сталося, що Нефійці 
почали заснування міста, і 
вони дали цьому місту імʼя 
Мороній; і воно було по-
близу східного моря; і воно 
було на південь по межі во-
лодінь Ламанійців.

14 І вони також почали зас-
нування міста між містом 
Мороній і містом Аарон, по-
єднавши границі Аарона і  
Моронія; і вони дали імʼя 
міс ту, або землі, Нефійга.

15 І вони також почали 
того самого року буду-
вати багато міст на півночі, 
одне—особливим способом, 
яке вони назвали Легій, яке 
було на півночі біля меж уз-
бережжя.

16 І так закінчився двадця-
тий рік.

17 І в такому процвітаю-
чому достатку був народ Не-
фія на початку двадцять і 
першого року правління суд-
дів над народом Нефія.

18 І вони процвітали над-
звичайно, і вони стали над-
звичайно багатими; так, і 
вони розмножувалися і ста-
вали сильними на цій землі.

19 І так ми бачимо, якими 
милосердними і справедли-
вими є всі справи Господа, 
так, що виконуються всі 
слова Його дітям людським; 
авжеж, ми можемо бачити, 
що підтверджуються Його 
слова, саме в цей час, які Він 
сказав Легію, кажучи:

20 Благословенний ти і твої 
діти; і вони будуть благо-
словенними, якщо викону-
ватимуть Мої заповіді, то 
процвітатимуть на цій землі. 
Але запамʼятай, якщо вони 
не будуть виконувати Мої 
заповіді, їх буде а відсічено 
від присутності Господа.

21 І ми бачимо, що ці обі-
цяння було здійснено для 
народу Нефія, бо саме їхні 
чвари і суперечки, так, їхні 
вбивства і їхні пограбування, 
їхнє ідолопоклонство, їхня 
розпуста і їхні мерзоти, які 
були поміж ними, принесли 
на них їхні війни і їхні зни-
щення.

22 А тих, хто був вірним  
у виконанні заповідей Гос-
пода, було визволено в усі 
часи, поки тисячі їхніх зло-
честивих братів було при-
значено до залежності, або 
до того, щоб загинути від 
меча, або виродитися у зне-
вірі і змішатися з Ламаній-
цями.

23 Але знайте, не було а ща-
сливішого часу серед народу 
Нефієвого, починаючи від 
днів Нефія, ніж у дні Мо-
ронія, так, саме в цей час, у 
двадцять і перший рік прав-
ління суддів.

24 І сталося, що двадцять і 
другий рік правління суд-
дів також закінчився в мирі; 
так, і також двадцять і тре-
тій рік.

25 І сталося, що на початку 
двадцять і четвертого року 
правління суддів також був 

 20 а УЗ 1:14.  23 а Мос. 2:41.
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би мир серед народу Нефія, 
якби не а суперечка, яка ви-
никла поміж ними стосовно 
землі Легія, і землі Моріан-
тона, які прилягали до гра-
ниць Легія; обидві були 
поблизу меж узбережжя.

26 Бо ось, люди, які володіли 
землею Моріантона, претен-
дували на частину землі Ле-
гія; отже, почалася гаряча 
суперечка між ними, так що 
люди Моріантона взялися за 
зброю проти своїх братів, і 
вони були сповнені рішучості 
мечем убити їх.

27 Але ось, люди, які воло-
діли землею Легія, втекли в 
табір Моронія і звернулися 
до нього по допомогу; бо ба-
чите, вони не були непра-
вими.

28 І сталося, що коли люди 
Моріантона, яких вів чоловік 
на імʼя Моріантон, дізналися, 
що люди Легія втекли в табір 
Моронія, вони надзвичайно 
злякалися, щоб військо Моро-
нія не напало на них і не зни-
щило їх.

29 Отже, Моріантон пере-
конав їх до глибини серця, 
що їм слід тікати на землю, 
яка була на північ, яка була 
вкрита великими масами 
води, і взяти у володіння 
землю, яка була на півночі.

30 І бачите, вони б здійс-
нили цей план (що стало 
б причиною бути оплака-
ними), але дивіться, Мо-
ріантон, будучи людиною 
сильних емоцій, отже, він 
розсердився на одну з своїх 

служниць, і він накинувся на 
неї і дуже побив її.

31 І сталося, що вона втекла, 
і прийшла до табору Моро-
нія, і розповіла Моронієві все 
про цю справу, а також про 
їхні наміри втекти на землю, 
що на півночі.

32 Тож дивіться, люди, які 
були на землі Щедрій, або, 
краще сказати, Мороній, бо-
явся, що вони прислухаються 
до слів Моріантона і зʼєдна-
ються з його людьми, і таким  
чином він заволодіє тими час- 
тинами землі, що закладе ос-
нову для серйозних наслідків 
серед людей Нефія, так, та-
ких наслідків, які приведуть 
до повалення їхньої а волі.

33 Отже, Мороній послав 
військо з їхнім обозом випе-
редити людей Моріантона, 
щоб зупинити їхню втечу на 
землю, що на півночі.

34 І сталося, що вони не ви-
передили їх, аж поки не 
прийшли до границь землі 
а Спустошення; а там вони ви-
передили їх вузьким шляхом, 
який вів повз море до землі, 
що на півночі, так, повз море 
на заході і на сході.

35 І сталося, що військо, пос-
лане Моронієм, яке очолю-
вав чоловік, чиє імʼя було  
Теанкум, зустріло-таки лю-
дей Моріантона; і такими 
впертими були люди Морі-
антона (їх надихали його 
злочестивість і його улес-
ливі слова), що між ними по-
чалася битва, в якій Теанкум 
убив Моріантона і розбив 

 25 а пп Суперечка.  32 а пп Свобода.  34 а Ал. 46:17.
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його військо, і взяв їх у по-
лон, і повернувся до табору 
Моронія. І так закінчився 
двадцять і четвертий рік 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

36 І так людей Моріантона 
було повернено. І після того 
як вони уклали угоду збе-
рігати мир, їх було віднов-
лено на землі Моріантона, і 
склався союз між ними і на-
родом Легія; і їх також було 
відновлено на їхніх землях.

37 І сталося, що того са-
мого року, коли у людей Не-
фія було відновлено мир, 
Нефійга, другий головний 
суддя, помер, займаючи 
місце суду з бездоганною чес-
ністю перед Богом.

38 Проте він відмовив Алмі 
взяти у володіння ті літописи 
і ті речі, які вважалися Ал-
мою і його батьками най-
священнішими; тому Алма 
передав їх своєму синові, 
 Геламану.

39 Ось сталося, що сина Не-
фійги було призначено за-
йняти місце суду замість 
свого батька; так, його було 
призначено головним суддею 
і правителем над людьми, з 
клятвою і священним обря-
дом судити праведно, і збе-
рігати мир і свободу людей, 
і дарувати їм їхні священні  
привілеї поклонятися Гос-
поду Богові їхньому, так,  
підтримувати і захищати 
справу Бога в усі свої дні, і 
привести злочестивих до 
правосуддя, відповідно до їх-
нього злочину.

40 Тож знайте, його імʼя 
було Пагоран. І Пагоран 
зай няв місце свого батька, і 
почав своє правління напри-
кінці двадцять і четвертого 
року над народом Нефія.

РОЗДІЛ 51
Прихильники царя намага
ються змінити закон і по
ставити царя—Пагорана і 
прихильників свободи підтри
мано голосом народу—Мороній 
примушує прихильників царя 
захищати свою країну, інакше їх 
буде віддано на смерть—Амалі
кія і Ламанійці захоплюють ба
гато укріплених міст—Теанкум 
відбиває Ламанійську навалу і 
вбиває Амалікію в його наметі. 
Близько 67–66 рр. до р.х.
І ось сталося на початку 
двадцять і пʼятого року прав-
ління суддів над народом Не-
фія, вони встановили мир 
між народом Легія і наро-
дом Моріантона стосовно їх-
ніх земель і почали двадцять і 
пʼятий рік у мирі;

2 Проте вони не довго під-
тримували повний мир на 
землі, бо почалися суперечки 
серед людей щодо головного 
судді Пагорана; бо ось, була 
частина людей, які бажали, 
щоб кілька окремих місць у 
законі було змінено.

3 Але дивіться, Пагоран не 
хотів ні змінювати закон, ані 
дозволяти, щоб його було змі-
нено; тому він не прислу-
хався до тих, хто подав свої 
голоси з проханнями про змі-
нення закону.
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4 Тому ті, хто мав бажання, 
щоб закон було змінено, сер-
дилися на нього і хотіли, щоб 
він більше не був головним 
суддею на цій землі; тому ви-
никли гарячі спори щодо цієї 
справи, але не до кровопро-
лиття.

5 І сталося, що ті, хто мав 
бажання, аби Пагорана було 
скинуто з місця суду, нази-
валися прихильниками царя, 
бо вони хотіли, щоб закон 
було змінено у такий спо-
сіб, щоб скинути свободний 
уряд і встановити царя на 
цій землі.

6 А ті, хто мав бажання, 
щоб Пагоран залишався го-
ловним суддею на цій землі, 
взяли на себе імʼя прихиль-
ників свободи; і таким було 
розділення між ними, бо 
прихильники свободи при-
сягнули, тобто склали завіт 
захищати свої права і приві-
леї своєї релігії з допомогою 
свободного уряду.

7 І сталося, що це питання 
їхньої суперечки було ви-
рішено голосом народу. І 
сталося, що голос народу 
прозвучав на користь при-
хильників свободи, і Пагоран 
зберіг за собою місце суду, 
що викликало багато радо-
щів серед братів Пагорана і 
також серед багатьох людей 
волі, які теж примусили при-
хильників царя замовкнути, 
так що ті не наважилися чи-
нити опір, але були змушені 
захищати справу свободи.

8 Тож ті, хто був за царів, 

були а знатного походження, і 
вони прагнули бути царями; 
і їх було підтримано тими, 
хто прагнув сили і влади над 
людьми.

9 Але дивіться, цей час був 
ризикованим для таких су-
перечок серед народу Нефія; 
бо дивіться, Амалікія знову 
збурив серця народу Лама-
нійців проти народу Нефій-
ців, і він збирав разом воїнів 
з усіх частин своєї землі, і оз-
броював їх, і готував їх до 
війни з усією старанністю; бо 
він а поклявся випити кров з 
Моронія.

10 Але дивіться, ми поба-
чимо, що його обіцяння, яке 
він дав, було необачним; 
проте він приготував себе 
і своє військо йти на битву 
проти Нефійців.

11 Тож його військо було не 
таким великим, як досі, че-
рез багато тисяч тих, кого 
було вбито рукою Нефійців; 
але, незважаючи на свою ве-
лику втрату, Амалікія зібрав 
разом на подив велике вій-
сько, таке, що він не боявся 
прийти на землю Зарагемлі.

12 Так, сам Амалікія при-
йшов на чолі Ламанійців. І 
було це в двадцять і пʼятому 
році правління суддів; і саме 
тоді вони почали вирішувати 
справи своїх суперечок про 
головного суддю Пагорана.

13 І сталося, що коли люди, 
яких називали прихильни-
ками царя, почули, що Лама-
нійці йдуть боротися проти 
них, вони зраділи в серці 

51 8 а пп Гординя.  9 а Ал. 49:26–27.
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своєму; і вони відмовилися 
взяти зброю, бо вони були 
настільки розгніваними на 
головного суддю, і також на 
а людей волі, що вони не хо-
тіли брати зброю, щоб захи-
щати свою країну.

14 І сталося, що коли Мо-
роній побачив це, і також 
побачив, що Ламанійці пе-
реходять границі землі, він 
надзвичайно розгнівався че-
рез упертість тих людей, 
яких він з такою старанні-
стю намагався зберегти; так, 
він був надзвичайно розгні-
ваний; його душа була спов-
нена гніву проти них.

15 І сталося, що він послав 
прохання з результатами го-
лосування до правителя цієї 
землі, бажаючи, щоб він про-
читав його, і надав йому 
(Моронію) владу примусити 
тих розкольників захищати 
свою країну або віддати їх на 
смерть.

16 Бо його першою турбо-
тою було покласти край та-
ким суперечкам і розколові 
серед людей; бо дивіться, це 
й дотепер було причиною 
всього їхнього знищення. І 
сталося, що це даровано було 
згідно з голосом народу.

17 І сталося, що Моро-
ній наказав своєму військові 
йти проти тих прихильників 
царя, щоб збити з них їхню 
гордовитість і їхню знатність 
і зрівняти їх з землею, або 
вони повинні взяти зброю і 
захищати справу волі.

18 І сталося, що військо вис-
тупило вперед проти них; і 
вони збили з них гордови-
тість і знатність, так що коли 
ті підняли свою зброю війни, 
щоб боротися проти людей 
Моронія, їх було порубано і 
зрівняно з землею.

19 І сталося, що було чо-
тири тисячі тих а розколь-
ників, яких було порубано 
мечем; а тих їхніх вождів, 
яких не було вбито в бо-
ротьбі, було схоплено і ки-
нуто до вʼязниці, бо не було 
коли судити їх тоді.

20 І решта тих розкольни-
ків, аби не бути збитими до 
землі мечем, здалася прапо-
рові волі, і була змушена під-
няти а гасло волі над своїми 
баштами, і в своїх містах, і 
взяти зброю на захист своєї 
країни.

21 І так Мороній поклав 
край тим прихильникам 
царя, так що не було більше 
нікого, відомого під назвою 
прихильники царя; і так він 
поклав край упертості і гор-
довитості тих людей, які за-
являли про знатність своєї 
крові; але їх було приведено 
до цього, щоб вони упокори-
лися, так само як їхні браття, 
і боролися доблесно за свою 
свободу від залежності.

22 Ось сталося, що в той 
час коли а Мороній у такий 
спосіб позбавлявся воєн і су-
перечок серед власного на-
роду, і підпорядковував їх 
мирові й цивілізації, і давав 

 13 а Ал. 46:10–16.
 19 а Ал. 60:16.

 20 а Ал. 46:12–13.
 22 а пп Мороній, 

полководець.



404АЛМА 51:23–34

розпорядження готуватися 
до війни проти Ламанійців, 
бачите, Ламанійці прийшли 
на землю Моронія, яка була 
біля меж узбережжя.

23 І сталося, що Нефійці не 
були достатньо сильними в 
місті Мороній; тому Амалі-
кія вигнав їх, вбиваючи бага-
тьох. І сталося, що Амалікія 
захопив володіння містом, 
так, володіння всіма їхніми 
укріпленнями.

24 І ті, хто втік з міста Мо-
роній, прийшли в місто 
Нефійга; і також люди з мі-
ста Легій зібралися разом, 
і підготувалися, і були го-
тові прийняти бій з Ламаній-
цями.

25 Але сталося, що Амалі-
кія не хотів дозволити Лама-
нійцям іти на місто Нефійга 
битися, але тримав їх біля уз-
бережжя, залишаючи людей 
в кожному місті, щоб охоро-
няти і захищати його.

26 І так він просувався, за-
хоплюючи багато міст, місто 
Нефійга, і місто Легій, і місто 
Моріантон, і місто Омнер, і 
місто Ґід, і місто Мулек, усі, 
які були на східних межах 
біля узбережжя.

27 І таким чином, здобули 
Ламанійці хитрістю Амалі-
кії так багато міст, завдяки 
їхньому незліченному во-
їнству, всі вони були міцно 
укріплені, так само як і 
а укріплення Моронія; всі 
вони забезпечували Ламаній-
ців фортецями.

28  І сталося, що вони 

попрямували до границь 
землі Щедрої, женучи Не-
фійців перед собою і вбива-
ючи багатьох.

29 Але сталося, що їх зус-
трів Теанкум, який а вбив 
 Моріантона і випередив його 
людей під час його втечі.

30 І сталося, що він випере-
див Амалікію також, коли 
той прямував з своїм числен-
ним військом, щоб захопити 
у володіння землю Щедру, а 
також землю на півночі.

31 Але дивіться, його спіт-
кало розчарування, коли 
його було відбито Теанкумом 
і його людьми, бо вони були 
великими воїнами; бо кож-
ний чоловік Теанкума пере-
вершував Ламанійців в їхній 
силі і в їхній майстерності в 
справах війни, так що вони 
досягли переваги над Лама-
нійцями.

32 І сталося, що вони висна-
жували їх настільки, що вони 
вбивали їх, аж доки не стем-
ніло. І сталося, що Теанкум і 
його люди поставили свої на-
мети на границях землі Щед-
рої; і Амалікія поставив свої 
намети біля меж на мілині 
узбережжя, і у такий спосіб 
їх вигнали.

33 І сталося, що коли нас-
тала ніч, Теанкум і його слу-
житель вислизнули і вийшли 
вночі, і пішли в табір Ама-
лікії; і ось, сон знесилив їх 
через їхню велику втому, ви-
кликану зусиллями і спекою 
цього дня.

34 І сталося, що Теанкум 

 27 а Ал. 48:8–9.  29 а Ал. 50:35.
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крадькома вліз у намет 
царя, і встромив спис йому в 
серце; і цим він враз заподіяв 
смерть цареві, так що той не 
збудив своїх слуг.

35 І він знову крадькома 
повернувся до свого влас-
ного табору, і бачите, його 
люди спали, і він розбудив 
їх і розповів їм про все, що  
вчинив.

36 І він наказав, щоб його 
військо чекало в готовності, 
коли Ламанійці прокинуться 
і нападуть на них.

37 І так закінчився двадцять 
і пʼятий рік правління суддів 
над народом Нефія; і так за-
кінчилися дні Амалікії.

РОЗДІЛ 52
Амморон як наступник Ама
лікії стає царем Ламаній
ців—Мороній, Теанкум і Легій 
очолюють Нефійців у перемож
ній війні проти Ламанійців—
Місто Мулек знову захоплено, 
і Якова Зорамійця вбито. 
Близько 66–64 рр. до р.х.
І ось сталося на двадцять 
і шостому році правління 
суддів над народом Нефія, 
знайте, коли Ламанійці про-
кинулися першого ранку 
першого місяця, ось, вони 
знайшли Амалікію мертвим в 
його власному наметі; і вони 
також побачили, що Теанкум 
готовий дати їм бій того ж 
дня.

2 І ось, коли Ламанійці по-
бачили це, вони переляка-
лися; і вони відмовилися від 

свого плану прямувати до 
землі, що на півночі, і відсту-
пили з усім своїм військом 
у місто Мулек і прагнули 
знайти захист у своїх укрі-
пленнях.

3 І сталося, що брата Ама-
лікії було призначено ца-
рем над народом; і його імʼя 
було Амморон; таким чином, 
брата царя Амалікії було 
призначено царювати за-
мість нього.

4 І сталося, що він наказав, 
аби його народ захищав ті 
міста, які вони захопили че-
рез кровопролиття, бо вони  
не захоплювали жодного міс- 
та без того, щоб не втратити 
багато крові.

5 І тоді Теанкум побачив, 
що Ламанійці були сповнені  
рішимості захищати ті 
міс та, які вони захопили, і ті  
частини землі, якими вони 
заволоділи; і також, поба-
чивши незліченну їхню кіль-
кість, Теанкум подумав, що 
недоцільно буде йому зважи-
тися напасти на них у їхніх 
фортах.

6 Але він утримав своїх лю-
дей навколо, нібито роблячи 
приготування до війни; так, і 
справді він готувався захища-
тися від них, а зводячи мури 
навколо і готуючи місця для 
укриття.

7 І сталося, що він продов-
жував так готуватися до 
війни, доки Мороній не при-
слав велику кількість лю-
дей, щоб підкріпити його  
військо.

52 6 а Ал. 50:1–6; 53:3–5.
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8 І Мороній також віддав 
накази йому, щоб він три-
мав усіх полонених, які по-
трапили до його рук; бо 
оскільки Ламанійці взяли ба-
гато полонених, йому слід 
було тримати всіх полоне-
них Ламанійців як викуп за 
тих, кого захопили Лама-
нійці.

9 І він також послав накази 
йому, що йому слід укріпити 
землю Щедру і охороняти 
а вузький прохід, який вів до 
землі на півночі, щоб Лама-
нійці не захопили те місце, і 
не мали сили непокоїти їх з 
усіх боків.

10 І Мороній ще передав 
йому своє побажання, щоб 
він був вірним у захисті тієї 
ділянки землі і щоб він шу-
кав кожної нагоди покарати 
Ламанійців на цій ділянці на-
стільки, наскільки це було 
йому по силі, щоб, можливо, 
він знову зміг узяти хитрістю 
або якимось іншим шляхом 
ті міста, які було взято з їх-
ніх рук; і щоб він також укрі-
пив і зміцнив міста навколо, 
які не потрапили до рук Ла-
манійців.

11 І він також сказав йому; 
Я прийшов би до тебе, але 
дивися, Ламанійці напали на 
нас на границях землі біля за-
хідного моря; і дивися, я ви-
ступаю проти них, тому я не 
можу прийти до тебе.

12 Тож цар (Амморон) вий-
шов з землі Зарагемлі, і по-
відомив царицю про смерть 
свого брата, і зібрав разом 

велику кількість чоловіків, і 
виступив проти Нефійців на 
межах західного моря.

13 І таким чином він нама-
гався непокоїти Нефійців, і 
відтягнути частину їхніх сил 
на ту частину землі, водно-
час він наказав тим, кого він 
залишив володіти містами, 
які він захопив, щоб вони та-
кож непокоїли Нефійців на 
межах біля східного моря, і 
заволоділи їхніми землями, 
наскільки це було їм по силі, 
зважаючи на силу їхнього 
війська.

14 І тому були Нефійці в тих 
небезпечних обставинах в 
кінці двадцять і шостого року 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

15 Але ось, сталося у двад-
цять і сьомому році прав-
ління суддів, що Теанкум за 
наказом Моронія, який роз-
містив військо, щоб захи-
стити південні і західні 
границі землі, і почав свій по-
хід до землі Щедрої, щоб він 
міг допомогти Теанкумові з 
його людьми у взятті міст, які 
вони втратили—

16 І сталося, що Теанкум от-
римав накази зробити напад 
на місто Мулек, і взяти його, 
якщо це буде можливо.

17 І сталося, що Теанкум 
зробив приготування до на-
паду на місто Мулек і висту-
пив з своїм військом проти 
Ламанійців; але він побачив, 
що йому неможливо пере-
силити їх, поки вони були в 
своїх укріпленнях; тому він 

 9 а Ал. 22:32; Морм. 2:29.
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відмовився від своїх планів 
і повернувся знову до міста 
Щедре чекати на прибуття 
Моронія, щоб він міг отри-
мати підкріплення для свого 
війська.

18 І сталося, що Мороній 
прибув зі своїм військом на 
землю Щедру у другій поло-
вині двадцять і сьомого року 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

19 А на початку двадцять і 
восьмого року Мороній і Те-
анкум і багато хто з головних 
полководців тримали воєнну 
раду—що їм слід зробити, 
аби викликати Ламанійців 
вийти проти них на бій; або 
щоб вони могли якимось чи-
ном виманити їх з їхніх фор-
тець, аби вони могли здобути 
перевагу над ними і знову 
взяти місто Мулек.

20 І сталося, що вони відпра-
вили послів до війська Лама-
нійців, яке захищало місто 
Мулек, до їхнього вождя, чиє 
імʼя було Яків, вимагаючи, 
аби він вийшов зі своїм вій-
ськом зустрітися з ними на 
рівнинах між двома містами. 
Але ось, Яків, який був Зора-
мійцем, не хотів виходити зі 
своїм військом зустрічатися з 
ними на рівнинах.

21 І сталося, що Мороній не 
мав ніякої надії зустрітися з 
ними на справедливих умо-
вах, тому він зважився на та-
кий план, що він виманить 
Ламанійців з їхніх фортець.

22 Тому він наказав, щоб Те-
анкум узяв невелику кількість 
чоловіків і попрямував униз 

до узбережжя; а Мороній і 
його військо вночі попряму-
вало в пустиню, на захід від 
міста Мулек; і таким чином, 
наступного дня, коли вартові 
Ламанійців знайшли Теан-
кума, вони побігли і розпо-
віли це Якову, своєму вождеві.

23 І сталося, що військо Ла-
манійців виступило проти Те-
анкума, сподіваючись своєю 
кількістю перемогти Теан-
кума, зважаючи на їхнє не-
велике число. І коли Теанкум 
побачив військо Ламанійців, 
що виступало проти нього, 
він почав відступати до узбе-
режжя, на північ.

24 І сталося, що коли Лама-
нійці побачили, що він по-
чав тікати, вони набралися 
мужності й енергійно пере-
слідували його. А коли Теан-
кум таким чином відводив 
Ламанійців, які пересліду-
вали їх марно, дивіться, Мо-
роній наказав, щоб частина 
його війська, яка була з ним, 
попрямувала до міста і оволо-
діла ним.

25 І так вони й зробили, і 
вбили всіх тих, кого було за-
лишено захищати місто, так, 
усіх тих, хто не хотів скласти 
свою зброю війни.

26 І так Мороній з частиною 
свого війська оволодів містом 
Мулек, коли він прямував з 
рештою зустрічати Ламаній-
ців, коли вони будуть повер-
татися після переслідування 
Теанкума.

27 І сталося, що Лама-
нійці переслідували Теан-
кума, доки вони не дійшли до  
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міста Щедре, а тоді їх зустрів 
Легій і маленьке військо, яке 
залишилося захищати місто 
Щедре.

28 А тоді ось, коли головні 
полководці Ламанійців поба-
чили Легія з його військом, 
які виступали проти них, 
вони втекли у великому за-
мішанні, що вони можуть не 
досягти міста Мулек до тих 
пір, як Легій з його військом 
переможе їх; бо вони були 
втомлені своїм походом, а 
люди Легія були свіжими.

29 Тож Ламанійці не знали, 
що Мороній був у них у тилу 
зі своїм військом; і вони боя-
лися тільки Легія і його лю-
дей.

30 Тож Легій не мав ба-
жання захопити їх, доки вони 
не зустрінуться з Моронієм і 
його військом.

31 І сталося, що перш ніж 
Ламанійці відступили дуже 
далеко, їх було оточено Не-
фійцями, людьми Моронія з 
одного боку, і людьми Легія з 
другого, які всі були свіжими 
і повними сили; а Ламанійці 
були втомлені через свій три-
валий похід.

32 І Мороній наказав своїм 
людям, щоб вони нападали на 
них, доки ті не складуть свою 
зброю війни.

33 І сталося, що Яків, бу-
дучи їхнім вождем, будучи 
також а Зорамійцем і маючи 
непереможний дух, повів Ла-
манійців уперед на битву з 
надзвичайною люттю проти 
Моронія.

34 Оскільки Мороній був на 
їхньому шляху, тому Яків ви-
рішив убивати їх і прорубати 
собі шлях до міста Мулек. 
Але дивіться, Мороній і його 
люди були набагато сильні-
шими; тому вони не поступа-
лися Ламанійцям.

35 І сталося, що вони боро-
лися з обох сторін з надзви-
чайною люттю; і було багато 
вбитих з обох сторін; так, і 
Моронія було поранено, і 
Якова було вбито.

36 І Легій натискав з їхнього 
тилу з такою люттю зі своїми 
сильними людьми, що Ла-
манійці з тилу склали свою 
зброю війни; а решта їх, бу-
дучи у великому замішанні, 
не знала, чи йти, чи вдарити.

37 Тоді Мороній, поба-
чивши їхнє замішання, сказав 
їм: Якщо ви принесете свою 
зброю війни і складете її, 
знайте, ми утримаємося від 
пролиття вашої крові.

38 І сталося, що коли Лама-
нійці почули ці слова, їхні 
головні полководці, всі ті, 
кого не було вбито, вийшли 
наперед і кинули свою 
зброю війни до ніг Моронія, 
а також наказали своїм лю-
дям, щоб вони зробили те 
саме.

39 Але ось, було багато та-
ких, які не захотіли; і тих, хто 
не захотів віддати свої мечі, 
було схоплено і звʼязано, і 
їхню зброю війни забрали 
в них, і їх було примушено 
прямувати зі своїми братами 
до землі Щедрої.

 33 а Ал. 31:12.
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40 І ось число полонених, 
яких було захоплено, переви-
щувало кількість убитих, так, 
їх було більше, ніж убитих з 
обох сторін.

РОЗДІЛ 53
Ламанійських полонених вико
ристовують для укріплення 
міста Щедрого—Розкол се
ред Нефійців сприяє перемогам 
Ламанійців—Геламан бере на 
себе командування двома тися
чами юнаків з народу Аммона. 
Близько 64–63 рр. до р.х.
І сталося, що вони приста-
вили охорону до полонених 
Ламанійців, і примусили їх 
піти і поховати своїх мер-
твих, так, а також мертвих 
Нефійців, яких було вбито; 
і Мороній приставив людей 
охороняти їх, поки вони бу-
дуть виконувати свою ро-
боту.

2 І Мороній пішов у місто 
Мулек з Легієм, і взяв на себе 
командування містом і пере-
дав його Легієві. Тож бачите, 
цей Легій був людиною, яка 
була з Моронієм у більшості 
всіх його битв; і він був лю-
диною, а схожою на Моронія,  
і вони втішалися благополуч-
чям один одного; так, вони 
любили один одного, і та-
кож їх любили всі люди  
Нефія.

3 І сталося, що після того 
як Ламанійці закінчили по-
ховання своїх мертвих, а та-
кож мертвих Нефійців, вони 
вернулися назад до землі 

Щедрої; і Теанкум, за коман-
дами Моронія, наказав, щоб 
вони почали копати рів нав-
коло землі, тобто міста, 
Щед ре.

4 І він наказав, щоб вони 
збудували а бруствер з дере-
вини на внутрішній стороні 
рову; і вони накидали землі з 
рову на бруствер з деревини; 
і таким чином вони приму-
сили Ламанійців працювати,  
доки вони не обгородили 
міс то Щедре навколо міцною 
стіною з дерева і землі, над-
звичайної висоти.

5 І це місто стало надзви-
чайною фортецею з тих пір; 
і в цьому місті вони охоро-
няли полонених Ламанійців; 
так, саме за стіною, яку вони 
наказали їм збудувати своїми 
власними руками. Тож Моро-
ній був змушений наказати 
Ламанійцям працювати, тому 
що за працею було легше 
охороняти їх; і він хотів мати 
всі свої сили, коли буде ро-
бити напад на Ламанійців.

6 І сталося, що Мороній та-
ким чином здобув перемогу 
над одним з найбільших 
військ Ламанійців, і заволодів 
містом Мулек, яке було од-
ним з найсильніших оплотів 
Ламанійців на землі Нефія; і 
так він також побудував фор-
тецю, щоб утримувати своїх 
полонених.

7 І сталося, що він більше не 
чинив спроб боротися з Ла-
манійцями того року, але він 
дав роботу своїм чоловікам 
у підготовці до війни, так, і в 

53 2 а Ал. 48:16–17.  4 а Ал. 50:2–3.
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зведенні укріплень, щоб захи-
щатися від Ламанійців, так, і 
також у врятуванні своїх жі-
нок і своїх дітей від голоду і 
скорбот, і забезпеченні їжею 
свого війська.

8 І ось сталося, що війська 
Ламанійців, на західному 
морі, на півдні, за відсутно-
сті Моронія внаслідок якоїсь 
інтриги серед Нефійців, що 
викликала розкол серед них, 
отримали якусь перевагу над 
Нефійцями, так, настільки, 
що вони здобули у володіння 
певну кількість їхніх міст у 
тій частині землі.

9 І таким чином через без-
законня серед них, авжеж, 
через розколи та інтриги се-
ред них, їх було поставлено у 
найнебезпечніші обставини.

10 І ось бачите, я маю щось 
сказати про а людей Аммона, 
які спочатку були Ламаній-
цями; але Аммоном і його 
братами, або, краще сказати, 
силою і словом Бога, їх було 
б навернено до Господа; і їх 
було приведено в землю За-
рагемлі, і з того часу їх захи-
щали Нефійці.

11 І через їхню клятву їх 
було утримано від того, щоб 
братися за зброю проти своїх 
братів; бо вони дали клятву, 
що а ніколи більше не про-
ливатимуть крові; і згідно з 
їхньою клятвою вони б заги-
нули; так, вони б дозволили 
собі потрапити до рук їх-
ніх братів, якби не жалість і 

надзвичайна любов, яку Ам-
мон і його брати відчували 
до них.

12 І для цього їх було при-
ведено до землі Зарагемлі; і 
вони були а захищені Нефій-
цями.

13 Але сталося, що коли 
вони побачили, яку небез-
пеку, і багато скорбот і лиха 
Нефійці знесли заради них, 
вони були зворушені співчут-
тям і мали а бажання взятися 
за зброю на захист своєї кра-
їни.

14 Але ось, коли вони вже 
збиралися взятися за зброю 
війни, вони були пересилені 
переконаннями Геламана і 
його братів, бо вони вже зби-
ралися а порушити б клятву, 
яку вони дали.

15 А Геламан боявся, щоб, 
учинивши так, вони не згу-
били своїх душ; тому всі ті, 
хто увійшов у цей завіт, були 
змушені дивитися, як їхні 
браття долають скорботи, в 
своїх небезпечних тодішніх 
обставинах.

16 Але ось, сталося, що в 
них було багато синів, які не 
увійшли в завіт про те, що 
не будуть братися за зброю 
війни, щоб захищати себе 
проти своїх ворогів; тому 
вони зібралися тоді разом 
стільки, скільки могли три-
мати зброю, і вони називали 
себе Нефійцями.

17 І вони увійшли в завіт 
боротися за волю Нефійців, 

 10 а Ал. 27:24–26.
  б Ал. 23:8–13.
 11 а Ал. 24:17–19.

 12 а Ал. 27:23.
 13 а Ал. 56:7.
 14 а Чис. 30:2.

  б пп Клятва.
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так, щоб захищати землю аж 
до того, щоб положити свої 
життя; так, тож вони склали 
завіт, що вони ніколи не від-
дадуть своєї а волі, а будуть 
боротися в будь-яких випад-
ках, щоб захищати Нефійців і 
самих себе від залежності.

18 Тож ось, було дві тисячі 
тих молодих чоловіків, які 
увійшли у цей завіт і взялися 
за свою зброю війни, щоб за-
хищати свою країну.

19 І тоді ось, як до цього 
вони ніколи не були пере-
шкодою для Нефійців, так те-
пер у цей період часу вони 
стали також і великою під-
тримкою; бо вони взялися за 
свою зброю війни, і вони за-
хотіли, щоб Геламан став їх-
нім вождем.

20 І всі вони були молодими 
чоловіками, і всі вони були 
надзвичайно хоробрими, бо 
мали а мужність, а також силу 
і спритність; але знаєте, це 
ще не все—вони були такими 
людьми, які були б вірними 
завжди в усьому, що їм дові-
рялося.

21 Так, вони були людьми 
істини і розсудливості, бо 
їх було навчено дотримува-
тися заповідей Бога і а ходити 
чесно перед Ним.

22 І тоді сталося, що Гела-
ман вирушив на чолі своїх 
а двох тисяч юних воїнів на 
підтримку народу на грани-
цях землі на півдні біля захід-
ного моря.

23 І так закінчився двадцять 
і восьмий рік правління суд-
дів над народом Нефія.

РОЗДІЛ 54
Амморон і Мороній ведуть пе
реговори про обмін полоне
ними—Мороній вимагає, щоб 
Ламанійці відступили й припи
нили свої смертельні напади—
Амморон вимагає, щоб Нефійці 
склали свою зброю і підкори
лися Ламанійцям. Близько 
63 р. до р.х.
І ось сталося на початку 
двадцять і девʼятого року суд-
дів, що а Амморон послав до 
Моронія, бажаючи обміня-
тися з ним полоненими.

2 І сталося, що Мороній від-
чув надзвичайну радість від 
цього прохання, бо він хотів 
використати провізію, що на-
давалася для утримання Ла-
манійських полонених, для 
утримання свого власного на-
роду; і він також хотів повер-
нути своїх власних людей для 
зміцнення свого війська.

3 Бо Ламанійці захопили ба-
гато жінок і дітей, а серед 
полонених Моронія, тобто 
полонених, яких Мороній за-
хопив, не було жодної жінки 
і жодної дитини; тому Мо-
роній вирішив хитрістю за-
брати від Ламанійців стільки 
полонених Нефійців, скільки 
було можливо.

4 Отже, він написав пос-
лання, і відправив його зі 

 17 а Ал. 56:47.  
пп Свобода.

 20 а пп Мужність, 

Мужній.
  б пп Цілісність.
 21 а пп Ходити, 

   Ходити з Богом.
 22 а Ал. 56:3–5.
54 1 а Ал. 52:3.
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слугою Амморона, тим са-
мим, який приніс послання 
Моронієві. Ось ті слова, які 
він написав Амморонові, 
 кажучи:

5 Дивися, Аммороне, я на-
писав тобі дещо про цю 
війну, яку ти вів проти мого 
народу, або краще сказати, 
яку твій а брат вів проти них, і 
яку ти все ще збираєшся про-
довжувати після його смерті.

6 Дивися, я б розповів тобі 
дещо про а справедливість 
Бога, і меч Його всемогут-
нього гніву, який висить над 
тобою, доки ти не покаєшся 
і не виведеш своє військо на 
свої власні землі, тобто на 
землю свого володіння, якою 
є земля Нефія.

7 Так, я б розповів тобі це, 
якби ти був здатний прислу-
хатися до цього; так, я б роз-
повів тобі про те жахливе 
а пекло, яке чекає прийняти 
таких б убивць, якими ти і 
твій брат були, якщо ти не 
покаєшся і не відмовишся від 
своїх убивчих замислів, і не 
повернешся зі своїм військом 
на свої власні землі.

8 Але, оскільки ти одного 
разу вже зрікся цього, і бо-
ровся проти народу Господа, 
саме тому я можу чекати, що 
ти зробиш це знову.

9 І ось дивися, ми готові 
прийняти тебе; так, і якщо ти 
не відмовишся від своїх намі-
рів, дивися, ти накличеш на 
себе гнів Того Бога, Якого ти 

зрікся, аж до твого повного 
знищення.

10 Але, як Господь живе, 
наше військо виступить 
проти тебе, якщо ти не відмо-
вишся, і незабаром тебе відві-
дає смерть, бо ми повернемо 
свої міста і свої землі; так, і 
ми збережемо нашу релігію і 
справу нашого Бога.

11 Але дивися, мені зда-
ється, що я розмовляю з то-
бою про це даремно; тобто,  
мені здається, що ти а дитя 
пек ла; тому я завершую моє 
послання тим, що кажу тобі, 
що я не буду обмінювати по-
лонених, якщо це не буде за 
таких умов, що ти визволиш 
чоловіка, і його жінку, і його 
дітей за одного полоненого; 
якщо буде так, що ти зробиш 
це, я буду обмінюватися.

12 І дивися, якщо ти не зро-
биш цього, я виступлю проти 
тебе з моїм військом; так, я 
навіть озброю моїх жінок 
і моїх дітей, і я виступлю 
проти тебе, і я буду переслі-
дувати тебе до твоєї власної 
землі, яка є землею а нашого 
першого успадкування; так, і 
буде кров за кров, так, життя 
за життя; і я дам тобі бій, аж 
доки тебе не буде знищено з 
лиця землі.

13 Дивися, я в гніві, і мій на-
род також; ти прагнув убити 
нас, а ми тільки прагнули за-
хистити себе. Але дивися, 
якщо ти і надалі будеш праг-
нути знищити нас, ми будемо 

 5 а Ал. 48:1.
 6 а пп Справедливість.
 7 а пп Пекло.

  б Ал. 47:18, 22–24.  
пп Вбивство.

 11 а Іван 8:42–44.

 12 а 2 Неф. 5:5–8.



413 АЛМА 54:14–55:1

прагнути знищити тебе; так, 
і ми будемо прагнути нашої 
землі, землі нашого першого 
успадкування.

14 Тепер я завершую моє 
послання. Я—Мороній; я—
вождь народу Нефійців.

15 Тоді сталося, що Аммо-
рон, коли він отримав це 
пос лання, розсердився; і він 
написав ще одне послання 
Моронієві, і ось ті слова, що 
він написав, кажучи:

16 Я—Амморон, цар Ла-
манійців; я—брат Амалікії, 
якого ти а вбив. Знай, я відо-
мщу тобі за його кров, так, і 
я виступлю проти тебе з моїм 
військом, тому що я не боюся 
твоїх погроз.

17 Бо дивися, твої батьки 
вчинили зло їхнім братам, 
так що вони позбавили їх їх-
нього а права на урядування, 
коли воно по праву належало 
їм.

18 А тепер знай, якщо ти 
складеш свою зброю, і підко-
ришся, щоб тобою урядували 
ті, кому урядування по праву 
належить, тоді я накажу моїм 
людям скласти їхню зброю і 
не воювати більше.

19 Дивися, ти вже видихнув 
багато погроз проти мене і 
мого народу; але бачиш, ми 
не злякалися твоїх погроз.

20 Проте я погоджуся об-
мінятися полоненими відпо-
відно до твого прохання, з 
радістю, щоб я міг зберегти 
їжу для моїх воїнів; і ми бу-
демо вести війну, яка буде 

вічною: або до підкорення 
Нефійців нашій владі, або до 
їхнього повного винищення.

21 А що стосується Того 
Бога, Якого, як ти кажеш, ми 
зреклися, ось, ми не знаємо 
такої істоти; і ти не знаєш; 
але якщо це так, що є така 
істота, ми тільки знаємо, що 
Він зробив нас, так само як і 
вас.

22 І якщо це так, що є ди-
явол і пекло, тож чи не від-
править Він вас туди жити з 
моїм братом, якого ви вбили, 
про якого ти натякав, що він 
відправився у таке місце? Але 
знай, це не має значення.

23 Я—Амморон, і нащадок 
а Зорама, якого ваші батьки 
притиснули і вивели з Єру-
салима.

24 І дивись, ось я сміливий 
Ламанієць; дивися, ця війна 
велася, щоб помститися за 
їхні образи, і зберегти й от-
римати їхні права на уря-
дування; і я завершую моє 
послання до Моронія.

РОЗДІЛ 55
Мороній відмовляється обмі
нювати полонених—Ламаній
ську охорону принаджують 
спʼяніти, і Нефійських поло
нених визволено—Місто Ґід 
узято без кровопролиття. 
Близько 63–62 рр. до р.х.
Тоді сталося, що коли Моро-
ній отримав це послання, він 
ще більше розсердився, тому 
що він знав, що Амморон 

 16 а Ал. 51:34.
 17 а 2 Неф. 5:1–4;  

Мос. 10:12–17.
 23 а 1 Неф. 4:31–35.
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мав досконале знання про  
свій а обман; так, він знав, що 
Амморон знав, що не була 
справедливою та причина, 
яка зробила так, що вони по-
чали вести війну проти на-
роду Нефія.

2 І він сказав: Ось, я не буду 
обмінюватися полоненими з 
Аммороном, якщо він не від-
мовиться від свого замислу,  
як я вже заявив у моєму пос-
ланні; бо я не дозволю йому, 
щоб він мав більше влади, ніж 
він уже має.

3 Ось, я знаю місце, де Ла-
манійці охороняють моїх лю-
дей, яких вони взяли в полон; 
і оскільки Амморон не пого-
дився з тим, про що я прошу 
в моєму посланні, знайте, я 
зроблю йому згідно з моїми 
словами; так, я буду праг-
нути смерті їхньої, доки вони 
не благатимуть миру.

4 І ось сталося, що коли Мо-
роній промовив ці слова, він 
наказав, щоб було зроблено 
пошук серед його людей, 
щоб, можливо, він знайшов 
би серед них чоловіка, який 
був би нащадком Ламана.

5  І сталося, що вони 
знайшли одного, чиє імʼя 
було Ламан; і він був а од-
ним зі служителів царя, якого 
було вбито Амалікією.

6 Тож Мороній наказав, аби 
Ламан і невелика кількість 
його людей пішли до охо-
рони, яка була біля Нефійців.

7 Тож Нефійців охороняли в 
місті Ґід; тому Мороній при-
значив Ламана і наказав, щоб 

невелика кількість людей 
пішла з ним.

8 І коли настав вечір, Ламан 
пішов до охорони, яка була 
біля Нефійців, і ось вони по-
бачили, що він іде, і вони оз-
валися до нього; але він каже 
їм: не бійтеся; бачите, я—Ла-
манієць. Дивіться, ми втекли 
від Нефійців, і вони сплять; 
і дивіться, ми взяли їхнього 
вина і принесли з собою.

9 Тож коли Ламанійці по-
чули ці слова, вони прийняли 
його з радістю; і вони сказали 
йому: Дай нам свого вина, 
щоб ми могли випити; ми 
дуже раді, що ти отак узяв 
вина з собою, бо ми втомлені.

10 Але Ламан сказав їм: Збе-
режімо наше вино, доки ми 
підемо битися з Нефійцями. 
Але ці слова тільки підси-
лили їхнє бажання випити 
вина;

11 Бо сказали вони: Ми 
втомлені, тому випиймо 
вина, а незабаром ми отри-
маємо вино з нашою прові-
зією, що зміцнить нас іти 
проти Нефійців.

12 А Ламан сказав їм: Ви мо-
жете робити згідно з вашими 
бажаннями.

13 І сталося, що вони пили 
вино досхочу; і воно було 
приємним на їхній смак, 
тому вони ще пили його до-
схочу; а воно було міцним, 
бо його було приготовлено 
 міцним.

14 І сталося, що вони ви-
пили і звеселилися, і невдовзі 
вони всі спʼяніли.

55 1 а Ал. 47:12–35.  5 а Ал. 47:29.
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15 І тоді, коли Ламан і його 
люди побачили, що ті всі 
спʼяніли, і були в глибокому 
сні, вони повернулися до Мо-
ронія і розповіли йому все, 
що трапилося.

16 А це все було за планом 
Моронія. І Мороній приго-
тував для своїх людей зброю 
війни; і він пішов до міста 
Ґід, поки Ламанійці були в 
глибокому сні і спʼянілі, і ки-
нув зброю війни полоненим, 
так що їх усіх було озброєно;

17 Так, навіть їхнім жінкам і 
всім тим з їхніх дітей, хто міг 
тримати зброю війни, коли 
Мороній озброїв усіх тих по-
лонених; і все це було зро-
блено в повній тиші.

18 Але якби вони і збудили 
Ламанійців, ось, були вони 
спʼянілі, і Нефійці могли б 
убити їх.

19 Але ось, не це було ба-
жанням Моронія; він не на-
солоджувався вбивством або 
а кровопролиттям, але він на-
солоджувався врятуванням 
своїх людей від знищення; 
і заради цієї мети, щоб не 
брати на себе несправедли-
вість, він не хотів нападати 
на Ламанійців і знищувати їх 
у стані спʼяніння.

20 Але він домігся своїх ба-
жань; бо він озброїв тих по-
лонених Нефійців, які були 
в межах стіни міста, і дав 
їм силу заволодіти тими ча-
стинами, які були всередині 
стін.

21 І тоді він наказав чолові-
кам, які були з ним, відійти 

на крок від них і оточити 
військо Ламанійців.

22 Тож бачите, це було в 
нічний час, так що коли Ла-
манійці прокинулися вранці, 
вони побачили, що зовні їх 
було оточено Нефійцями, а 
зсередини їхні полонені були 
озброєні.

23 І таким чином вони по-
бачили, що Нефійці мають 
силу над ними; і за цих об-
ставин вони зрозуміли, що 
воювати з Нефійцями не-
доцільно; отже, їхні головні 
полководці вимагали їхню 
зброю війни, і вони принесли 
її і кинули її до ніг Нефійців, 
благаючи милості.

24 Тож бачите, таким було 
бажання Моронія. Він за-
хопив їх як військовопо-
лонених, і оволодів містом, 
і наказав, щоб усіх полоне-
них, які були Нефійцями 
було визволено; і вони при-
єдналися до війська Моронія, 
і були великою силою для 
його війська.

25 І сталося, що він наказав 
Ламанійцям, яких він захо-
пив у полон, що їм слід по-
чати а роботу по зміцненню 
укріплень навколо міста Ґід.

26 І сталося, що коли він 
укріпив місто Ґід відповідно 
до своїх бажань, він наказав, 
щоб його полонених було 
взято до міста Щедре; і він 
також охороняв те місто над-
звичайно міцною силою.

27 І сталося, що вони, незва-
жаючи на всі підступи Ла-
манійців, таки утримали і 

 19 а Ал. 48:16.  25 а Ал. 53:3–5.
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захистили всіх полонених, 
яких вони захопили, і також 
відстояли всю територію і 
перевагу, яку вони здобули 
знову.

28 І сталося, що Нефійці 
знову почали перемагати і 
відновлювати свої права і 
привілеї.

29 Багато разів Ламанійці 
намагалися оточити їх уночі, 
але в цих намаганнях вони 
втратили багато полонених.

30 І багато разів вони про-
бували дати їхнього вина 
Нефійцям, щоб вони могли 
знищити їх отрутою або спʼя-
нінням.

31 Але дивіться, Нефійці 
були не такими повільними 
а згадувати Господа Бога свого 
в цей час своїх скорбот. Їх не 
можна було піймати в пастку; 
так, вони не хотіли куштувати 
їхнього вина без того, щоб 
спочатку не дати трохи його 
Ламанійським полоненим.

32 І вони були настільки 
обережними, що ніякої от-
рути не можна було їм дати; 
бо якби їхнє вино отруїло Ла-
манійця, воно також отруїло 
б і Нефійця; і таким чином 
вони перевіряли всі їхні на-
пої.

33 І ось сталося, що необ-
хідним було Моронієві зро-
бити приготування, щоб 
напасти на місто Моріантон; 
бо дивіться, Ламанійці сво-
їми зусиллями укріпили мі-
сто Моріантон, так що воно 
стало надзвичайною форте-
цею.

34 І вони постійно направ-
ляли нові сили в те місто, і 
також нові припаси провізії.

35 І так закінчився двадцять 
і девʼятий рік правління суд-
дів над народом Нефія.

РОЗДІЛ 56
Геламан відправляє послання 
Моронієві, розповідаючи про 
стан війни з Ламанійцями—
Антіпа і Геламан здобувають 
велику перемогу над Ламаній
цями—Дві тисячі Геламанових 
юнаківсинів бʼються з диво
вижною силою, і нікого з них не 
вбито. Вірш  1, близько 62  р. до 
р.х.; вірші 2–19, близько 66 р. до 
р.х.; а вірші  20–57, близько 65–
64 рр. до р.х.
І ось сталося, на початку 
тридцятого року правління 
суддів, другого дня першого  
місяця, Мороній отримав пос- 
лання від Геламана, яке пові-
домляло про справи людей на 
тій ділянці землі.

2 І ось ті слова, що він напи-
сав, кажучи: Мій ніжно лю-
бимий брате Моронію, як у 
Господі, так і в лихоліттях 
наших воєнних дій; дивись, 
мій улюблений брате, я маю 
дещо сказати тобі про хід на-
ших воєнних дій в цій час-
тині землі.

3 Дивись, а дві тисячі синів 
тих чоловіків, яких Аммон 
вивів з землі Нефія—тепер  
ти знаєш, що вони були на-
щадками Ламана, який був 
старшим сином нашого 
батька Легія;

 31 а Ал. 62:49–51. 56 3 а Ал. 53:22.
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4 Тож мені не треба повто-
рювати тобі про їхні традиції 
або їхню зневіру, бо ти знаєш 
про все це—

5 Отже, досить мені роз-
повісти тобі, що дві тисячі 
цих молодих чоловіків узяли 
свою зброю війни, і захотіли, 
щоб я був їхнім вождем; і ми 
пішли захищати нашу кра-
їну.

6 І ось ти також знаєш 
про а завіт, який склали їхні 
батьки, що вони не візьмуться 
до зброї війни проти своїх 
братів, щоб проливати кров.

7 Але в двадцять і шостому 
році, коли вони побачили 
наші скорботи і наші лихо-
ліття заради них, вони вже 
збиралися а порушити завіт, 
який вони склали, і взятися 
до своєї зброї війни на наш 
захист.

8 Але я не дозволив їм, щоб 
вони порушили цей завіт, 
який вони склали, сподіва-
ючися, що Бог зміцнить нас, 
так що ми не будемо більше 
страждати, через дотри-
мання клятви, яку вони дали.

9 Але дивись, ось те, з чого 
ми можемо радіти. Бо ди-
вись, у двадцять і шостому 
році, я, Геламан, виступив 
на чолі цих двох тисяч моло-
дих чоловіків до міста Юдеї, 
щоб допомогти Антіпі, якого 
ти призначив вождем над 
людьми тієї частини землі.

10 І я приєднав дві ти-
сячі моїх синів (бо вони дос-
тойні називатися синами) 
до війська Антіпи, цьому 

підкріпленню Антіпа зрадів 
надзвичайно; бо дивися, його 
військо було зменшене Лама-
нійцями, тому що їхніми си-
лами було вбито величезну 
кількість наших чоловіків, і з 
цієї причини ми маємо суму-
вати.

11 Проте ми можемо втіша-
тися тим, що вони загинули 
за справу своєї країни і свого 
Бога, так, і вони а щасливі.

12 І Ламанійці також захо-
пили багато полонених, усі 
вони є головними полковод-
цями, бо більше нікого вони 
не залишили живими. І ми 
вважаємо, що вони зараз у 
цей час на землі Нефія; це 
так, якщо їх не вбили.

13 І ось ті міста, якими ово-
лоділи Ламанійці, проливши 
кров багатьох наших доблес-
них чоловіків:

14 Земля Мантія, або мі-
сто Мантій, і місто Зизром, і 
міс то Куменій, і місто Анті-
пара.

15 І це є ті міста, якими 
вони володіли, коли я прибув 
у місто Юдею; і я знайшов 
Антіпу і його людей, які пра-
цювали з усіх сил, аби укрі-
пити місто.

16 Так, і вони були осла-
блені і тілом, і духом, бо вони 
боролися доблесно вдень і 
працювали вночі, щоб захи-
стити свої міста; і так вони 
зносили великі скорботи різ-
ного роду.

17 А тепер вони були го-
тові завоювати це місце або 
вмерти; тому ти можеш 

 6 а Ал. 24:17–18.  7 а Ал. 53:13–15.  11 а Ал. 28:12.
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добре уявити, що ця невелика 
сила, яку я привів з собою, 
так, ті сини мої, дали їм ве-
ликі надії і велику радість.

18 І ось сталося, що коли Ла-
манійці побачили, що Антіпа 
отримав більше підкріплення 
для свого війська, вони були 
змушені за наказами Аммо-
рона не вступати в бій проти 
міста Юдеї, тобто проти нас.

19 І таким чином Господь 
був прихильним до нас; бо 
якби вони напали на нас під 
час нашої слабості, вони, 
можливо б, знищили наше 
маленьке військо; але так нас 
було врятовано.

20 Амморон наказав їм за-
хищати ті міста, що їх вони 
захопили. І так закінчився 
двадцять і шостий рік. А на 
початку двадцять і сьомого 
року ми вже підготували 
наше місто і самих себе для 
захисту.

21 Тепер ми вже мали ба-
жання, щоб Ламанійці на-
пали на нас; бо ми не мали 
бажання робити напад на 
них у їхніх фортецях.

22 І сталося, що ми послали 
розвідників у всі сторони сте-
жити за пересуванням Ла-
манійців, щоб вони не могли 
пройти повз нас ні вночі, ані 
вдень, щоб зробити напад на 
інші наші міста, які були на 
півночі.

23 Бо ми знали, що в тих 
міс тах вони недостатньо 
сильні, щоб зустріти їх; тому 
ми мали бажання, якщо вони 
пройдуть повз нас, напасти 
на них з тилу, і таким чином 

зупинити їх з тилу, в той са-
мий час їх буде зустрінуто з 
фронту. Ми думали, що змо-
жемо перемогти їх; але ось, 
ми були розчаровані в цьому 
нашому бажанні.

24 Вони не наважувалися 
пройти повз нас з усім своїм 
військом, а також не нава-
жувалися і з частиною його, 
щоб не виявитися недостат-
ньо сильними і не бути пере-
моженими.

25 Не наважувалися вони 
також виступити проти міста 
Зарагемля; не наважувалися 
вони також перетнути верхі-
вʼя Сидону, до міста Нефійга.

26 І так своїми силами вони 
збиралися захищати ті міста, 
які вони вже захопили.

27 І тоді сталося другого мі-
сяця цього року, що було дос-
тавлено нам багато провізії 
від батьків тих моїх двох ти-
сяч синів.

28 І також було направлено 
дві тисячі чоловіків нам з 
землі Зарагемлі. І таким чи-
ном ми були готові, маючи 
десять тисяч чоловіків, і про-
візію для них, і також для їх-
ніх жінок і їхніх дітей.

29 І Ламанійці, побачивши, 
що наші сили збільшуються 
щоденно і провізія прибуває 
для нашого утримання, вони 
почали боятися і почали ро-
бити вилазки, щоб, якщо це 
буде можливо, покласти край 
нашому отриманню провізії і 
підкріплення.

30 Тож коли ми побачили, 
що Ламанійців почало це 
турбувати, ми захотіли засто-
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сувати одну хитрість проти 
них; тому Антіпа наказав, 
щоб я вирушив з моїми ма-
лими синами до сусіднього 
міста, нібито ми несемо про-
візію до сусіднього міста.

31 І ми повинні були пройти 
повз місто Антіпара, нібито 
ми збиралися йти в місто, 
що попереду, біля меж узбе-
режжя.

32 І сталося, що ми вийшли, 
нібито з нашою провізією, 
щоб піти до того міста.

33 І сталося, що Антіпа пі-
шов уперед з частиною свого 
війська, залишивши решту за-
хищати місто. Але він не ви-
рушав, доки я не пройшов з 
моїм маленьким військом і не 
підійшов до міста Антіпара.

34 Аж ось, у місті Антіпара 
стояло найсильніше військо 
Ламанійців; так, найчислен-
ніше.

35 І сталося, що коли їм 
було повідомлено їхніми роз-
відниками, вони виступили зі 
своїм військом і пішли проти 
нас.

36 І сталося, що ми втікали 
від них на північ. І таким чи-
ном ми відвели геть наймо-
гутніше військо Ламанійців;

37 Так, і на досить значну 
відстань, так що коли вони 
побачили військо Антіпи, що 
переслідувало їх з усієї сили, 
вони не повернулися ні пра-
воруч, ані ліворуч, але про-
довжували свій похід прямим 
курсом за нами; і, як ми га-
даємо, їхнім наміром було 
вбити нас, ще до того, як Ан-
тіпа наздожене їх, і це для 

того, щоб не бути оточеними 
нашими людьми.

38 І ось, Антіпа, розумі-
ючи, що нам загрожує небез-
пека, прискорив ходу свого 
війська. Але дивіться, то була 
ніч; тому вони не наздогнали 
нас, а Антіпа теж не наздог-
нав їх; тому ми розташува-
лися табором на ніч.

39 І сталося, що до світанку, 
ось, Ламанійці переслідували 
нас. Тож ми були не досить 
сильними боротися з ними; 
так, я не дозволив би, щоб 
мої маленькі сини попали 
до їхніх рук; тому ми про-
довжували наш похід, і ми 
спрямували наш похід у пус-
тиню.

40 Тож вони не наважу-
валися повернути ні право-
руч, ані ліворуч, щоб їх не 
було оточено; і я не повер-
тав ні праворуч, ані ліворуч, 
аби вони не наздогнали мене, 
і ми не могли протисто-
яти їм, бо нас було б вбито, і 
вони б здійснили свою втечу; 
і таким чином ми тікали весь 
той день у пустиню, аж до 
темноти.

41 І сталося, що коли знову 
настав світлий ранок, ми по-
бачили, що Ламанійці наздо-
ганяють нас, і ми втекли від 
них.

42 Але сталося, що вони не-
далеко переслідували нас і 
незабаром зупинилися; і це 
було вранці третього дня сьо-
мого місяця.

43 І ось, чи наздогнав їх Ан-
тіпа, ми не знали, але я ска-
зав моїм людям: Бачите, ми 



420АЛМА 56:44–55

знаємо тільки, що вони зупи-
нилися для того, щоб ми на-
пали на них, щоб вони могли 
спіймати нас у свою пастку;

44 Тому, що скажете ви, 
сини мої, чи підете ви проти 
них на битву?

45 І ось я кажу тобі, мій 
улюблений брате Моронію, 
що ніколи не бачив я такої 
великої а мужності, ні, ніколи 
серед усіх Нефійців.

46 Оскільки я завжди нази-
вав їх своїми синами (бо всі 
вони були дуже молодими), 
саме тому вони сказали мені: 
Батьку, бачиш, наш Бог з 
нами, і Він не дозволить, щоб 
ми полягли; тож рушаймо 
вперед; ми не будемо вбивати 
наших братів, якщо вони не 
чіпатимуть нас; отже, ходімо, 
поки вони не перемогли вій-
сько Антіпи.

47 Тож вони ніколи не вою-
вали, і все ж таки вони не бо-
ялися смерті; і вони більше 
думали про а волю своїх бать-
ків, ніж про своє життя; так, 
вони були навчені своїми 
б матерями, що якщо вони не 
сумніватимуться, Бог визво-
лить їх.

48 І вони повторили мені 
слова своїх матерів, кажучи: 
Ми не сумніваємося, що наші 
матері знали це.

49 І сталося, що я повер-
нувся з моїми двома тисячами 
проти цих Ламанійців, які пе-
реслідували нас. І ось дивися, 
військо Антіпи наздогнало їх, 
і почалася жахлива битва.

50 Військо Антіпи, будучи 
дуже втомленим своїм дов-
гим походом за такий корот-
кий проміжок часу, ледь не 
попало до рук Ламанійців; і 
якби я не повернувся з моїми 
двома тисячами, вони б до-
моглися своєї мети.

51 Бо Антіпа пав від меча, 
і багато з його вождів через 
свою втому, яка була викли-
кана швидкістю їхнього про-
сування—тому люди Антіпи, 
будучи у замішанні через за-
гибель їхніх вождів, почали 
відступати перед Ламаній-
цями.

52 І сталося, що Ламанійці 
набралися хоробрості і по-
чали переслідувати їх; і так 
Ламанійці переслідували їх з 
великою рішучістю, коли Ге-
ламан напав з тилу зі своїми 
двома тисячами і почав уби-
вати їх надзвичайно, так що 
ціле військо Ламанійців зупи-
нилося і повернулося проти 
Геламана.

53 Тож коли люди Антіпи 
побачили, що Ламанійці роз-
вернулися від них, вони зі-
брали разом своїх чоловіків 
і напали знову з тилу Лама-
нійців.

54 І тоді сталося, що ми, 
люди Нефія, люди Антіпи, і я 
з моїми двома тисячами, ото-
чили Ламанійців і вбивали 
їх; авжеж, так що вони були 
змушені здати свою зброю 
війни і також самих себе як 
військовополонених.

55 І тоді сталося, що коли 
 45 а Ал. 53:20–21.
 47 а Ал. 53:16–18.

  б Ал. 57:21.  
пп Матір.
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вони здалися нам, ось, я пере-
лічив тих молодих чоловіків, 
які боролися разом зі мною, 
боючися, що багатьох з них 
було вбито.

56 Але знаєш, на мою ве-
лику радість, а жодна душа з 
них не впала на землю; так, і 
боролися вони начебто з си-
лою Бога; так, ніколи ще не 
знали, щоб люди боролися з 
такою дивовижною силою; 
і з такою могутньою силою 
вони нападали на Ламаній-
ців, що перелякали їх; і з цієї 
причини Ламанійці здалися 
як військовополонені.

57 І оскільки в нас не було 
місця для наших полонених, 
де б ми могли охороняти їх 
від війська Ламанійців, тому 
ми послали їх на землю За-
рагемлі, і частину тих людей 
Антіпи, яких не було вбито, 
з ними; а решту я взяв і при-
єднав їх до моїх юних а Ам-
монійців, і вирушив у похід 
назад до міста Юдеї.

РОЗДІЛ 57
Геламан розповідає про взяття 
Антіпари і про здачу, а піз
ніше, захист Куменія—Його 
аммонійські юнаки борються 
доблесно; всіх поранено, але 
жодного не вбито—Ґід повідом
ляє про вбивство і втечу лама
нійських полонених. Близько 
63 р. до р.х.
І ось сталося, що я отри-
мав послання від Амморона, 
царя, в якому повідомлялося, 

якщо я звільню тих військо-
вополонених, яких я захопив, 
то він звільнить нам місто 
Антіпара.

2 Але я відіслав послання 
цареві, що ми впевнені, що 
наших сил буде достатньо, 
щоб здобути місто Антіпара 
силою; і, звільняючи полоне-
них за те місто, ми б вияви-
лися нерозумними, і що ми 
будемо звільняти наших по-
лонених тільки шляхом об-
міну.

3 І Амморон відмовив мені 
на моє послання, бо він не 
хотів обмінюватися полоне-
ними; отже, ми почали ро-
бити приготування, щоб 
виступити проти міста Анті-
пара.

4 Але люди з Антіпари зали-
шили місто і втекли до інших 
міст, якими вони володіли, 
щоб укріпити; і таким чином 
місто Антіпара попало до на-
ших рук.

5 І так закінчився двадцять і 
восьмий рік правління суддів.

6 І сталося, що на початку 
двадцять і девʼятого року ми 
отримали запас провізії, а та-
кож поповнення до нашого 
війська, з землі Зарагемлі, і з 
землі навколо, числом у шість 
тисяч чоловік, крім шістде-
сятьох а синів Аммонійців, які 
прийшли, щоб приєднатися 
до своїх братів, мого малень-
кого загону з двох тисяч. І ось 
бачите, ми були сильними, 
так, і в нас було багато прові-
зії, яку нам принесли.

 56 а Ал. 57:25; 58:39.
 57 а Ал. 27:26;  

53:10–11, 16.
57 6 а Ал. 53:16–18.
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7 І сталося, що нашим ба-
жанням було вести боротьбу 
з військом, яке було постав-
лене захищати місто Куме-
ній.

8 А тепер ось, я покажу 
тобі, що ми швидко досягли 
нашої мети; так, нашим силь-
ним загоном, тобто части-
ною нашого сильного загону, 
ми оточили до ночі місто Ку-
меній, незадовго до того як 
вони повинні були отримати 
запас провізії.

9 І сталося, що ми розташу-
валися табором навколо мі-
ста на багато ночей; але ми 
спали з нашими мечами на-
поготові і стояли на сторожі, 
щоб Ламанійці не могли на-
пасти на нас уночі і вбити 
нас, що вони намагалися зро-
бити багато разів; але стільки 
разів, скільки вони намага-
лися зробити це, було про-
лито їхню кров.

10 Нарешті їхня провізія 
прибула, і вони вже збира-
лися ввійти в місто вночі. А 
ми замість того, щоб бути Ла-
манійцями, були Нефійцями; 
тому ми захопили їх разом з 
їхньою провізією.

11 І незважаючи на те, що 
Ламанійців було відсічено в 
такий спосіб від їхньої під-
тримки, вони все ще були 
сповнені рішимості захищати 
місто; отже, стало необхід-
ним, щоб ми взяли цю прові-
зію і відправили її до Юдеї, а 
наших полонених—до землі 
Зарагемлі.

12 І сталося, що пройшло не 
так багато днів перед тим, як 

Ламанійці почали втрачати 
всяку надію на підмогу; отже, 
вони здали місто в наші руки; 
і так ми досягли нашої мети в 
здобутті міста Куменій.

13 Але сталося, що наших 
полонених було так багато, 
що, незважаючи на величез-
ність нашого війська, ми по-
винні були використати всю 
нашу силу для того, щоб охо-
роняти їх, або ж віддати їх на 
смерть.

14 Бо ось, вони прорива-
лися великими групами, і би-
лися камінням, і палицями, 
або будь-чим, що попадалося 
їм під руку, так що ми вбили 
майже дві тисячі з них після 
того, як вони здалися як по-
лонені війни.

15 Отже, стало необхідним 
для нас, щоб ми покінчили з 
ними або охороняли їх з ме-
чем в руках, аж до землі За-
рагемлі; і ще, нашої провізії 
було не більше, ніж необ-
хідно для наших власних лю-
дей, навіть разом з тією, яку 
ми взяли у Ламанійців.

16 І тоді, за цих критич-
них обставин, стало дуже 
серйозною справою вирі-
шити щодо цих військовопо-
лонених; проте ми вирішили 
відправити їх до землі Зара-
гемлі; тому ми вибрали час-
тину наших чоловіків і дали 
їм відповідальність стежити 
за нашими полоненими, доки 
вони будуть вести їх до землі 
Зарагемлі.

17 Але сталося, що наступ-
ного дня вони повернулися. І 
тоді ось, ми не питали в них 
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про полонених; бо ось, Лама-
нійці напали на нас, і вони по-
вернулися якраз вчасно, щоб 
врятувати нас від попадання 
до їхніх рук. Бо ось, Амморон 
відправив їм на підтримку но-
вий запас провізії і також чис-
ленне військо чоловіків.

18 І сталося, що ті люди, 
яких ми відправили з полоне-
ними, прибули вчасно, щоб 
перешкодити їм, коли вони 
вже ледве не перемогли нас.

19 Але дивися, мій ма-
ленький загін з двох тисяч і 
шістдесятьох боровся най-
відчайдушніше; так, вони 
були стійкими перед Лама-
нійцями, і несли смерть усім 
тим, хто протистояв їм.

20 І коли решта нашого 
війська вже збиралася відсту-
пити перед Ламанійцями, ди-
вися, ті дві тисячі і шістдесят 
були стійкими і безстраш-
ними.

21 Так, і вони слухалися і 
стежили за виконанням кож-
ного слова наказу з точністю; 
так, і саме відповідно до їх-
ньої віри було зроблено їм; 
і я памʼятав слова, яким, як 
вони сказали мені, їхні а ма-
тері навчили їх.

22 І ось бачиш, саме цим 
моїм синам і тим людям, 
яких було вибрано супро-
воджувати полонених, ми 
зобовʼязані цією великою пе-
ремогою, бо саме вони по-
бороли Ламанійців; отже, їх  
було відкинуто назад до 
міс та Мантій.

23 А ми утримали наше 
міс то Куменій, і не всіх було 
знищено мечем; проте ми 
заз нали великих втрат.

24 І сталося, що після того 
як Ламанійці втекли, я не-
гайно дав наказ, щоб моїх 
людей, яких було поранено, 
було знайдено серед мер-
твих, і щоб їхні рани було пе-
ревʼязано.

25 І сталося, що було дві-
сті з моїх двох тисяч і шіст-
десяти, які знепритомніли 
через втрату крові; проте, 
згідно з великодушністю Бога 
і на наш превеликий подив, і 
також на радість усього на-
шого війська, не було а жод-
ної душі серед них, яка б 
загинула; так, і також жодної 
душі не було серед них, яка б 
не мала багато поранень.

26 І ось, їхнє збереження 
було дивним для всього на-
шого війська, так, що їх було 
збережено, тоді як тисячу 
наших братів було вбито. І 
ми справедливо припису-
вали це чудотворній а силі 
Бога, через їхню надзви-
чайну б віру в те, у що їх було 
навчено вірити—що є спра-
ведливий Бог, і той, хто не 
сумнівається, того буде збе-
режено Його дивовижною 
силою.

27 Ось такою була віра тих, 
про кого я розповідав; вони 
молоді, і їхня думка тверда, і 
вони покладають свою надію 
на Бога постійно.

28 І тоді сталося, що після 

 21 а Ал. 56:47–48.
 25 а Ал. 56:56.

 26 а пп Сила.
  б пп Віра.
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того як ми у такий спосіб 
потурбувалися про наших 
поранених, і поховали на-
ших загиблих, а також заги-
блих Ламанійців, яких було 
багато, ось, ми спитали у 
Ґіда про полонених, з якими 
вони вирушили на землю 
 Зарагемлі.

29 Тож Ґід був головним 
полководцем над загоном, 
який було призначено супро-
воджувати їх до тієї землі.

30 І ось такими є ті слова, 
що їх сказав мені Ґід: Слухай, 
ми вирушили до землі Зара-
гемлі з нашими полоненими. 
І сталося, що ми зустріли роз-
відників нашого війська, яких 
було послано стежити за та-
бором Ламанійців.

31 І вони закричали нам, ка-
жучи: Дивіться, військо Ла-
манійців прямує до міста 
Куменій; і ось, вони нападуть 
на них, так, і знищать наших 
людей.

32 І сталося, що наші поло-
нені почули ці крики, зав-
дяки яким вони сповнилися 
хоробрості; і вони підняли 
повстання проти нас.

33 І сталося, що через їхнє 
повстання ми змушені були 
зробити так, щоб наші мечі 
впали на їхні голови. І ста-
лося, що вони групою ки-
нулися на наші мечі, і при 
цьому велику кількість з них 
було вбито; а решта з них 
прорвалася і втекла від нас.

34 І ось, коли вони втек ли 
і ми не змогли наздог-
нати їх, ми швидкою ходою 

попрямували до міста Ку-
меній; і дивись, ми прибули 
вчасно, щоб допомогти на-
шим братам у збереженні 
міс та.

35 І дивися, нас знову визво-
лено від рук наших ворогів. 
І благословенним буде імʼя 
Бога нашого; бо ось, це саме 
Він визволив нас; так, зробив 
таку велику справу для нас.

36 Тож сталося, що коли я, 
Геламан, почув ці слова Ґіда, 
я сповнився надзвичайної ра-
дості через великодушність 
Бога у збереженні нас, щоб 
ми не загинули всі; так, і я 
вірю, що душі тих, кого було 
вбито, а увійшли до покою 
Бога їхнього.

РОЗДІЛ 58
Геламан, Ґід і Теомнер за
хоплюють місто Мантій 
хитрістю—Ламанійці відсту
пають—Сини людей Аммона 
зберігаються, оскільки вони 
стоять непохитно на захисті 
своєї волі і віри. Близько 63–
62 рр. до р.х.
І ось, тоді сталося, що на-
шою наступною метою було 
здобути місто Мантій; але 
бачите, не було ніякого спо-
собу нашими маленькими за-
гонами вивести їх з нашого 
міста. Бо ось, вони памʼятали 
те, що ми робили дотепер; 
тому ми не могли а виманити 
їх з їхніх фортець.

2 І їх було настільки більше, 
порівняно з нашим військом, 
що ми не наважувалися 

 36 а Ал. 12:34. 58 1 а Ал. 52:21; 56:30.
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вийти і напасти на них в їх-
ніх фортецях.

3 Так, і стало необхідним, 
щоб ми використовували на-
ших чоловіків для захисту 
тих частин землі, якими ми 
знову оволоділи; отже, стало 
необхідним, щоб ми поче-
кали, доки не отримаємо 
більше підкріплення з землі 
Зарагемлі і також новий за-
пас провізії.

4 І сталося, що я відправив 
послів до правителя нашої 
землі, щоб ознайомити його 
зі справами нашого народу. 
І сталося, що ми чекали, щоб 
отримати провізію і підкрі-
плення з землі Зарагемлі.

5 Але ось, це дало нам мало 
користі, бо Ламанійці також 
отримували велике підкрі-
плення щодня, і також багато 
провізії; і такими були обста-
вини в цей проміжок часу.

6 І Ламанійці робили ви-
лазки проти нас час від часу, 
вирішивши хитрістю зни-
щити нас; проте ми не могли 
вийти на битву з ними, зва-
жаючи на їхні укриття і фор-
теці.

7 І сталося, що ми чекали 
в цих складних обставинах 
протягом багатьох місяців, 
аж доки вже ледь не заги-
нули від нестачі їжі.

8 Але сталося, що ми отри-
мали їжу, яку нам було при-
несено під охороною війська 
з двох тисяч чоловік, які при-
йшли до нас на допомогу; і 
це вся допомога, яку ми от-
римали, щоб захистити себе 

і свою країну, щоб не попа-
сти до рук наших ворогів, 
так, щоб боротися з ворогом, 
який був незліченним.

9 І ось, причини цих наших 
труднощів, тобто причини 
того, чому вони не приси-
лали більше підкріплення 
нам, ми не знали; тож, ми 
були засмучені і також спов-
нені страху, що якимось чи-
ном вироки Бога впадуть на 
нашу землю аж поки нас не 
буде повалено і повністю зни-
щено.

10 Тому ми вилили наші 
душі в молитві до Бога, щоб 
Він зміцнив нас і визво-
лив нас від рук наших во-
рогів, так, і також дав нам 
силу, щоб ми могли повер-
нути наші міста, і наші землі, 
і наші володіння для під-
тримки нашого народу.

11 Так, і сталося, що Господь 
Бог наш благословив нас 
упевненістю, що Він визво-
лить нас; так, Він промовляв 
мир нашим душам, і дарував 
нам велику віру, і зробив так, 
що ми мали сподіватися на 
наше визволення в Ньому.

12 І ми набралися мужності 
з нашими малими силами, які 
ми отримали, і були сповнені 
рішимості перемогти наших 
ворогів, і а захистити наші 
землі, і наші володіння, і на-
ших жінок, і наших дітей, і 
справу б волі.

13 І тому ми пішли вперед 
з усією нашою міццю проти 
Ламанійців, які були в місті 
Мантій; і ми поставили наші 

 12 а Ал. 46:12–13;  Морм. 2:23.   б пп Свобода.



426АЛМА 58:14–24

намети з боку пустині, що 
була поруч з містом.

14 І сталося, що наступ-
ного дня, коли Ламанійці по-
бачили, що ми вже біля меж 
пустині, яка була біля міста, 
вони послали своїх розвідни-
ків навколо нас, щоб вони діз-
налися про кількість і силу 
нашого війська.

15 І сталося, що коли вони 
побачили, що ми не були 
сильними, за нашою кіль-
кістю, і боючися, що ми 
відріжемо їх від їхніх під-
кріплень, якщо вони не вий-
дуть на битву проти нас і не 
вбʼють нас, і також гадаючи, 
що вони можуть легко зни-
щити нас своїм численним 
військом, отже, вони почали 
робити приготування, щоб 
вийти проти нас на битву.

16 І коли ми побачили, що 
вони роблять приготування, 
щоб вийти проти нас, ось, я 
наказав Ґідові сховатися з не-
великою кількістю людей у 
пустині, а також Теомнеру 
і невеликій кількості людей 
теж сховатися в пустині.

17 Тож Ґід і його люди були 
праворуч, а другі—ліворуч; і 
коли вони так сховалися, ди-
вись, я залишився з рештою 
мого війська на тому самому 
місці, де ми вперше поста-
вили наші намети, для того 
часу, коли Ламанійці вийдуть 
на битву.

18 І сталося, що Ламанійці 
вийшли-таки зі своїм чис-
ленним військом проти нас. 
А коли вони підійшли і вже 
збиралися напасти на нас з 

мечами, я наказав, щоб мої 
люди, ті, які були зі мною, 
відступили в пустиню.

19 І сталося, що Ламанійці 
переслідували нас з вели-
кою швидкістю, бо вони мали 
надзвичайне бажання наз-
догнати нас, щоб убити нас; 
отже, вони переслідували нас 
до пустині; а ми пройшли по-
середині між Ґідом і Теом-
нером, так що їх не виявили 
Ламанійці.

20 І сталося, що коли Лама-
нійці пройшли, тобто, коли 
військо пройшло, Ґід і Теом-
нер вийшли зі своїх таємних 
схованок і відрізали розвід-
ників Ламанійців, щоб вони 
не могли повернутися до 
міс та.

21 І сталося, що коли вони 
відрізали їх, вони побігли до 
міста і напали на охорону, 
яку було залишено охоро-
няти місто, так що вони зни-
щили їх і оволоділи містом.

22 Тож це було зроблено, 
бо Ламанійці дозволили, аби 
їхнє військо повністю, за ви-
нятком тільки декількох 
охоронців, було виведено в 
пустиню.

23 І сталося, що Ґід і Теом-
нер так здобули їхні фортеці. 
І сталося, що ми пішли в нап-
рямі землі Зарагемлі, після 
того, що багато промандру-
вали в пустині.

24 І коли Ламанійці поба-
чили, що вони прямують до 
землі Зарагемлі, вони надзви-
чайно злякалися, що в нас був 
план їхнього знищення; отже, 
вони почали відступати в   
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пус тиню знову, так, саме на-
зад тим самим шляхом, яким 
вони прийшли.

25 І ось, була ніч, і вони 
поставили свої намети, бо 
головні полководці Ламаній-
ців гадали, що Нефійці були 
втомлені своїм походом; і, 
гадаючи, що вони відтіс-
нили все їхнє військо, вони 
і думки не мали про місто 
Мантій.

26 Тож сталося, що коли 
була ніч, я наказав, щоб мої 
люди не спали, але щоб вони 
йшли вперед іншим шляхом 
до землі Мантія.

27 І завдяки цьому нашому 
переходові в нічний час, ди-
віться, наступного дня ми 
вже випередили Ламанійців, 
так що ми прибули раніше за 
них у місто Мантій.

28 І так сталося, що цією хит- 
рістю ми оволоділи містом 
Мантій без пролиття крові.

29 І сталося, що коли вій-
сько Ламанійців прибуло до 
міста і побачило, що ми вже 
готові зустріти їх, вони були 
здивовані надзвичайно і при-
голомшені великим страхом 
настільки, що вони втекли у 
пустиню.

30 Так, і сталося, що військо 
Ламанійців утекло з усієї цієї 
частини землі. Але дивись, 
вони забрали з собою багато 
жінок і дітей з цієї землі.

31 А а ті міста, які здобули 
Ламанійці, всі вони в цей 
проміжок часу знаходяться 
в нашому володінні; а наші 
батьки, і наші жінки, і наші 

діти повертаються до своїх 
домів, усі, за винятком тих, 
кого було взято в полон і заб-
рано Ламанійцями.

32 Але ось, наше військо 
мале, аби захищати таку ве-
лику кількість міст і такі ве-
ликі володіння.

33 Але ось, ми віримо в на-
шого Бога, Який дав нам пе-
ремогу над цими землями, 
так що ми отримали знову ті 
міста і ті землі, які були на-
шими власними.

34 Тож ми не знаємо при-
чини, через яку уряд не на-
дав нам більше підкріплення; 
а також ті люди, які при-
йшли до нас, не знають, чому 
ми не отримали більшого під-
кріплення.

35 Дивись, ми не знаємо ні-
чого, тільки те, що ви не 
мали успіху, і ви направили 
сили в ту частину землі; якщо 
це так, ми не хочемо рем-
ствувати.

36 Але якщо це не так, ось, 
ми боїмося, що існують якісь 
а чвари в уряді, через що 
вони не посилають більше 
людей нам на допомогу; бо 
ми знаємо, що їх набагато 
більше, ніж тих, кого вони 
прислали.

37 Але знаєте, це не має зна-
чення—ми віримо, що Бог 
а визволить нас, незважаючи 
на слабкість нашого війська, 
так, визволить нас від рук на-
ших ворогів.

38 Бачите, зараз двадцять 
і девʼятий рік, друга поло-
вина, і ми володіємо нашими 

 31 а Ал. 56:14.  36 а Ал. 61:1–5.  37 а 2 Цар. 17:38–39.
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землями; і Ламанійці втекли 
до землі Нефія.

39 А ті сини народу Ам-
мона, про яких я так високо 
говорив, зі мною в місті Ман-
тій; і Господь підтримував 
їх, так, і зберіг їх від меча, 
так, що а жодної душі не було 
вбито.

40 Але знайте, вони отри-
мали багато поранень; проте 
вони стоять непохитно за ту 
а волю, якою Бог зробив їх 
свободними; і вони старанно 
памʼятають Господа Бога 
свого день у день; так, вони 
стежать постійно за дотри-
манням Його уставів, і Його 
вироків, і Його заповідей; і 
сильною є їхня віра в пророц-
тва про те, що має статися.

41 І ось, мій улюблений 
брате Моронію, нехай Гос-
подь Бог наш, Який викупив 
нас і зробив нас свобод-
ними, зберігає тебе постійно 
у Своїй присутності; так, і 
нехай Він благословляє цей 
народ, щоб ви мали успіх у 
поверненні володіння всім 
тим, що Ламанійці забрали 
від нас, що було для нашого 
утримання. А тепер ось, я за-
вершую моє послання. Я—Ге-
ламан, син Алми.

РОЗДІЛ 59
Мороній просить Пагорана під
кріпити сили Геламана—Ла
манійці захоплюють місто 
Нефійга—Мороній гнівається 
на уряд. Близько 62 р. до р.х.

Тож сталося в тридцятому 
році правління суддів над на-
родом Нефія, що після того 
як Мороній отримав і прочи-
тав Геламанове а послання, він 
надзвичайно зрадів благопо-
луччю, так, надзвичайному 
успіхові, який мав Геламан 
у поверненні тих земель, які 
було втрачено.

2 Так, і він повідомив про 
це всім своїм людям, по всій 
землі навколо в тій частині, 
де він був, щоб вони теж 
могли радіти.

3 І сталося, що він негайно 
відіслав а послання б Пагора-
нові, бажаючи, щоб він нака-
зав людям зібратися разом, 
щоб укріпити Геламана, або 
військо Геламана, так щоб він 
міг з легкістю захищати ту 
частину землі, якою йому так 
дивовижно вдалося оволодіти 
знову.

4 І сталося, що коли Моро-
ній відправив це послання 
до землі Зарагемлі, він по-
чав знову складати план, як 
би отримати решту тих воло-
дінь і міст, які Ламанійці віді-
брали в них.

5 І сталося, що коли Мо-
роній так готувався вийти 
проти Ламанійців на битву, 
ось, на народ Нефійги, який 
було зібрано разом з міста 
Мороній, і з міста Легій, і з 
міста Моріантон, напали Ла-
манійці.

6 Так, тобто ті, які були зму-
шені втекти з землі Мантія, 
і з землі навколо, прийшли і 
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приєдналися до Ламанійців у 
цій частині землі.

7 І тому, будучи надзви-
чайно численними, так, і 
отримуючи підкріплення 
щодня, за наказом Амморона, 
вони вийшли проти людей 
Нефійги, і почали вбивати їх 
надзвичайно великим убив-
ством.

8 І їхнє військо було таким 
численним, що решта на-
роду Нефійги була змушена 
втекти від них; і вони при-
йшли-таки і приєдналися до 
війська Моронія.

9 І от, оскільки Мороній га-
дав, що, мабуть, чоловіків 
пос лано до міста Нефійга на 
допомогу людям захищати 
те місто, і знаючи, що легше 
було утримати місто від рук 
Ламанійців, ніж знову заб-
рати його в них, він гадав, 
що вони легко утримають те  
місто.

10 Тому він залишив усе своє 
військо захищати ті місця, що 
їх він повернув назад.

11 І ось, коли Мороній поба-
чив, що місто Нефійга було 
втрачено, він надзвичайно 
засмутився, і почав сумніва-
тися, через злочестивість лю-
дей, чи не попадуть вони до 
рук їхніх братів.

12 І так само всі його го-
ловні полководці. Вони сум-
нівалися і дивувалися також 
злочестивості людей, і все 
через успіх Ламанійців над 
ними.

13 І сталося, що Мороній 
розгнівався на уряд через 

їхню а байдужість до свободи 
власної країни.

РОЗДІЛ 60
Мороній скаржиться Па
горанові на зневагу уряду до 
війська—Господь допускає, щоб 
праведних було вбито—Нефійці 
мусять використати всю свою 
силу і всі засоби, щоб визволи
тися від своїх ворогів—Моро
ній погрожує боротися проти 
уряду, якщо не буде надано до
помоги його військові. Близько 
62 р. до р.х.
І сталося, що він написав 
правителю землі, яким був 
Пагоран, і ось ті слова, які він 
написав, кажучи: Ось, я на-
правляю моє послання Па-
горанові в місто Зарагемля, 
який є а головним суддею і 
правителем цієї землі, і та-
кож усім тим, кого цим на-
родом було обрано керувати 
й управляти справами цієї 
війни.

2 Бо дивіться, я маю ска-
зати дещо осудливе про них; 
бо дивіться, ви самі знаєте, 
що вам було призначено 
зібрати разом чоловіків, і 
озброїти їх мечами, і кри-
вими шаблями, і всілякою 
зброєю війни кожного виду, 
і відправити їх проти Ла-
манійців, з якої б сторони 
вони не приходили на нашу  
землю.

3 І ось дивіться, я кажу вам, 
що я сам, а також мої люди, 
а також Геламан і його люди 
перестраждали надзвичайно 

 13 а Ал. 58:34; 61:2–3. 60 1 а Ал. 50:39–40.
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великі страждання; так, саме 
голод, спрагу, і втому, і всі-
лякі скорботи різного виду.

4 Але дивіться, якби це було 
все, що ми перестраждали, 
ми б не ремствували, і не 
скаржилися.

5 Але дивіться, великим було 
вбивство серед наших людей; 
так, тисячі пали від меча, хоч 
могло бути по-іншому, якби 
ви надали нашому військові 
достатню силу і допомогу для 
них. Так, великою була ваша 
зневага до нас.

6 А тепер дивіться, ми ба-
жаємо знати причину цієї 
надзвичайно великої зне-
ваги; так, ми бажаємо знати 
причину вашого бездумного 
стану.

7 Чи думаєте ви, що можете 
сидіти собі на своїх тронах 
у стані бездумного отупіння, 
поки ваші вороги сіють ді-
яння смерті навколо вас? Так, 
поки вони вбивають тисячі 
ваших братів—

8 Так, саме тих, які поклада-
лися на вас у захисті, так, по-
ставили вас на посади, щоб 
ви могли допомагати їм, так, 
щоб ви могли послати вій-
сько до них, щоб укріпити їх, 
і врятувати тисячі з них від 
падіння від меча.

9 Але дивіться, це ще не 
все—ви утримали свою про-
візію від них, так що багато 
хто з них боровся і віддав 
життя через те, що мав ве-
лике бажання благополуч- 
чя своєму народові; так, і це 

вони робили ледь не а вмира-
ючи від голоду, через вашу 
надзвичайно велику зневагу 
до них.

10 І ось, мої улюблені 
брати—бо вам слід бути улю-
бленими; так, і вам слід було 
потурбуватися більш ста-
ранно про благополуччя 
і свободу цього народу; але 
ось, ви зневажили їх так, що 
кров тисяч упаде на ваші го-
лови як помста; так, бо відомі 
були Богові всі їхні волання і 
всі їхні страждання—

11 Ось, невже ви гадали, що 
зможете сидіти на ваших тро-
нах, і через надзвичайну вели-
кодушність Бога ви зможете 
нічого не робити, а Він визво-
лить вас? Тож якщо ви гадали 
так, ви гадали даремно.

12 Невже ви а гадаєте, що те, 
що так багато ваших братів 
було вбито, то це через їхню 
злочестивість? Я кажу вам, 
якщо ви гадали так, ви гадали 
даремно; бо я кажу вам, є ба-
гато таких, які пали від меча; 
і знайте, це є на ваш осуд;

13 Бо Господь допускає, щоб 
а праведних було вбито, щоб 
Його правосуддя і вироки зі-
йшли на злочестивих; отже, 
вам не треба гадати, що пра-
ведних загублено через те, 
що їх убито; але знайте, вони 
входять до покою Господа 
Бога свого.

14 А тепер дивіться, я кажу 
вам, я боюся надзвичайно, що 
вироки Бога зійдуть на цей 
народ через їхню надзви-

 9 а Ал. 58:7.
 12 а Лк. 13:1–5.

 13 а Ал. 14:10–11;  
УЗ 42:46–47.
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чайну ледачість, так, саме ле-
дачість нашого уряду і їхню 
надзвичайну зневагу до своїх 
братів, так, до тих, кого було 
вбито.

15 Бо якби не а злочестивість, 
яка вперше почалася з нашої 
голови, ми б протистояли на-
шим ворогам, так що вони не 
змогли б здобути влади над 
нами.

16 Так, якби не а війна, яка 
розпочалася серед нас; так, 
якби не ці б прихильники 
царя, які стали причиною та-
кого великого кровопролиття 
серед нас; так, у той час, 
коли ми боролися між собою, 
якби ми зʼєднали наші сили, 
як ми це зробили тепер; так, 
якби не прагнення тих при-
хильників царя до сили 
і влади, яку вони мали над 
нами; якби вони були вір-
ними справі нашої свободи, 
і зʼєдналися з нами, і вийшли 
проти наших ворогів замість 
того, щоб підіймати свої мечі 
проти нас, що стало причи-
ною такого великого крово-
пролиття серед нас; так, якби 
ми вийшли проти наших во-
рогів з силою Господа, ми б 
розігнали їх, бо було б це зро-
блено згідно з виповненням 
Його слова.

17 Але дивіться, тепер Ла-
манійці наступають на нас, 
забирають у володіння наші 
землі, і вони вбивають наших 
людей мечем, так, наших жі-
нок і наших дітей, і також, 
забираючи їх у полон, зму-
шують їх зазнавати всіляких 

страждань, і все це через ве-
лику злочестивість тих, хто 
прагне сили і влади, так, саме 
тих прихильників царя.

18 Але чи варто мені гово-
рити багато про цю справу? 
Бо ми тільки знаємо, що ви 
самі прагнете влади. Ми 
тільки знаємо, що ви також є 
зрадниками своєї країни.

19 Або може тому ви знева-
жили нас, що знаходитеся в 
серці нашої країни, і вас ото-
чено безпекою, тому ви не 
наказали, щоб їжу було від-
правлено нам, а також і лю-
дей, щоб укріпити наше 
військо?

20 Чи забули ви заповіді Гос- 
пода Бога нашого? Авжеж,  
чи забули ви неволю наших 
батьків? Чи ви забули, скільки 
разів нас було визволено з рук 
наших ворогів?

21 Або невже ви гадаєте, що 
Господь усе ще визволятиме 
нас, поки ми сидимо на на-
ших тронах і не застосовуємо 
засоби, якими Господь забез-
печує нас?

22 Так, чи будете ви сидіти 
у бездіяльності, доки вас ото-
чено тисячами тих, так, і де-
сятками тисяч тих, хто теж 
сидить у бездіяльності, доки є 
тисячі навкруги в межах цієї 
землі, хто падає від меча, так, 
поранений і стікає кровʼю?

23 Чи гадаєте ви, що Бог 
буде дивитися на вас як на 
безвинних? Ось я кажу вам: 
Ні. Тож я хотів би, щоб ви па-
мʼятали сказане Богом, що 
треба очистити спочатку 

 15 а Ал. 51:9, 13.  16 а Ал. 51:16–19.   б Ал. 51:5, 8.
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посудину а всередині, а потім 
очистити посудину зовні та-
кож.

24 І ось, якщо ви не покає-
теся в тому, що ви наробили, 
і не почнете підійматися і ро-
бити щось, і не відправите 
їжу і людей до нас і також до 
Геламана, щоб він міг утри-
мувати ті частини нашої кра-
їни, які він знову повернув, і 
щоб ми теж могли повернути 
решту наших володінь у тих 
частинах, дивіться, буде до-
цільно, щоб ми більше не во-
ювали з Ламанійцями, доки 
ми спершу не очистимо нашу 
посудину всередині, так, 
саме велике керівництво на-
шого уряду.

25 І якщо ви не погодитеся з 
моїм посланням, і не вийдете 
і не покажете мені справжній 
а дух свободи і бажання зміц-
нити й укріпити наше військо, 
і надати їм їжу для їхнього  
утримання, ось, я залишу час-
тину моїх прихильників сво-
боди захищати цю частину 
нашої землі, і я залишу з ними 
силу і благословення Бога, 
щоб ніяка інша сила не могла 
діяти проти них—

26 І це завдяки їхній над-
звичайній вірі і їхньому 
терпінню в їхніх злигоднях—

27 І я прийду до вас, і якщо 
буде серед вас хоч би один, 
хто має бажання до свободи, 
так, якщо залишиться хоч би 
іскра свободи, знайте, я ви-
кличу повстання серед вас, 
аж поки ті, хто має бажання 

узурпувати силу і владу, не 
будуть винищені.

28 Так, дивіться, я не бо-
юся ні вашої сили, ні вашої 
влади, але а Бога мого я боюся; 
і згідно з Його заповідями я 
беру свій меч, щоб захищати 
справу моєї країни, і саме че-
рез ваше беззаконня ми заз-
нали такої великої втрати.

29 Знайте, настав час, так, 
час уже поруч, коли, якщо ви 
не зрушитеся для захисту ва-
шої країни і ваших малень-
ких, а меч правосуддя висить 
над вами; так, і він упаде на 
вас і покарає вас аж до ва-
шого повного знищення.

30 Ось, я чекаю допомоги 
від вас; і, якщо ви не надасте 
нам допомоги, знайте, я при-
йду до вас, саме на землю За-
рагемлі, і покараю вас мечем, 
так що ви не зможете більше 
мати сили перешкоджати ру-
хові цього народу до нашої 
свободи.

31 Бо ось, Господь не допу-
стить, щоб ви жили і ставали 
сильнішими у ваших безза-
коннях, щоб знищували Його 
праведний народ.

32 Дивіться, невже ви мо-
жете припустити, що 
Господь пощадить вас, а на-
томість засудить Ламанійців, 
коли це традиція їхніх бать-
ків зробила їхню ненависть, 
так, і її було подвоєно тими, 
хто відколовся від нас, у той 
час коли ваше беззаконня іс-
нує з-за вашої любові до 
слави і марних речей світу?

 23 а Мт. 23:25–26.
 25 а Ал. 51:6; 61:15.

 28 а Дії 5:26–29.
 29 а Гел. 13:5;  
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33 Ви знаєте, що ви пору-
шуєте закони Бога, і ви знає-
те-таки, що топчете їх своїми 
ногами. Дивіться, Господь 
каже мені: Якщо ті, кого ви 
призначили своїми правите-
лями, не каються у своїх грі-
хах і беззаконнях, ви вийдете 
боротися проти них.

34 А тепер дивіться, я, Мо-
роній, змушений, відповідно 
до завіту, який я склав, ви-
конувати заповіді мого Бога; 
отже, я б хотів, щоб ви дотри-
мувалися слова Бога і швидше 
направили до мене з вашої 
провізії і ваших людей, а та-
кож Геламанові.

35 І дивіться, якщо ви не 
зробите цього, я негайно на-
паду на вас; бо ось, Бог не 
дозволить, щоб ми загинули 
від голоду; тому, Він дасть 
нам з вашої їжі, навіть якщо 
це буде зроблено мечем. Тож 
дивіться, щоб ви виконували 
слово Бога.

36 Ось, я—Мороній, ваш 
головний полководець. Я 
а прагну не влади, а пова-
лення її. Я прагну не шани 
світу, але слави для мого  
Бога, і свободи, і благополуч- 
чя моєї країни. І цим я закін-
чую моє послання.

РОЗДІЛ 61
Пагоран розповідає Моро
нієві про бунт і повстання 
проти уряду—Прихильники 
царя оволодівають Зарагем
лею і вступають у союз з Ла

манійцями—Пагоран просить 
військової допомоги проти пов
станців. Близько 62 р. до р.х.

Ось тоді сталося, що нев-
довзі після того як Мороній  
відправив своє послання  
головному правителеві, він 
одержав послання від а Паго-
рана, головного правителя. І 
ось ті слова, які він отримав у 
відповідь:

2 Я, Пагоран, який є голов-
ним правителем цієї землі, 
посилаю ці слова Моронієві, 
головному полководцеві над 
військом. Ось, я кажу тобі, 
Моронію, що я не радію від 
ваших великих а скорбот, так, 
це засмучує мою душу.

3 Але дивися, є такі, які ра-
діють вашим скорботам, так, 
настільки, що вони підняли 
повстання проти мене і всіх 
тих моїх людей, які є а при-
хильниками свободи, так, 
і тих, хто повстав, надзви-
чайно багато.

4 І саме ті, які намагалися 
забрати в мене місце суду, 
стали причиною цього ве-
ликого беззаконня; бо вони 
використали велику улес-
ливість, і вони відвернули 
серця багатьох людей, що 
й буде причиною тяжких  
скорбот серед нас; вони заб-
рали нашу провізію і заля-
кали наших прихильників 
свободи так, що ті не при-
йшли до вас.

5 І ось, вони гнали мене по-
перед себе, і я втік на землю 

 36 а УЗ 121:39–42.
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Гедеона з такою кількістю 
людей, яку я зумів зібрати.

6 І ось, я надіслав проголо-
шення по всій цій частині 
землі; і ось, вони збираються 
юрбами до нас щоденно, зі 
своїм озброєнням, на захист 
своєї країни і своєї а свободи, і 
щоб помститися за образи.

7 І вони прийшли до нас, так 
що тим, хто підняв повстання  
проти нас, було кинуто вик-
лик, авжеж, так що вони бо-
яться нас і не наважуються 
вийти проти нас битися.

8 Вони заволоділи землею, 
тобто, містом Зарагемля; 
вони призначили царя над 
собою, і він написав листа 
цареві Ламанійців, у якому 
вступив у союз з ним; у цьому 
союзі він погодився захи-
щати місто Зарагемля, за-
хист якого, він думав, надасть 
можливість Ламанійцям за-
воювати решту землі, і його 
буде поставлено царем над 
цим народом, коли їх буде за-
войовано Ламанійцями.

9 І ось, у твоєму посланні 
ти засуджуєш мене, але це 
не має значення; я не гніва-
юся, але радію величі твого 
серця. Я, Пагоран, не прагну 
влади, я тільки хочу утри-
мати своє місце суду, щоб 
зберегти права і волю мого 
народу. Моя душа непохитно 
відстоює ту волю, якою Бог 
зробив нас а свободними.

10 І ось знайте, ми будемо 
протистояти злочестивості 

аж до кровопролиття. Ми не 
будемо проливати кров Ла-
манійців, якщо вони зали-
шатимуться на своїй власній 
землі.

11 Ми не будемо проли-
вати кров наших братів, якщо 
вони не будуть повставати 
в бунті і не піднімуть меча 
проти нас.

12 Ми підкорилися б тяга-
реві залежності, якби це було 
необхідно для справедливості 
Бога або якщо Він наказав би 
нам так зробити.

13 Але знайте, Він не нака-
зував нам підкорятися на-
шому ворогові, але щоб ми 
покладали свою а довіру на 
Нього, і Він визволить нас.

14 Отже, мій улюблений 
брате Моронію, протистіймо 
злу, і якому злу ми не змо-
жемо протистояти нашими 
словами, так, такому як пов-
стання і розколи, а проти-
стіймо їм нашими мечами, 
щоб ми могли зберегти нашу 
свободу, щоб ми могли втіша-
тися великими привілеями на-
шої церкви і справою нашого 
Викупителя і нашого Бога.

15 Тому приходь до мене 
негайно з кількома своїми 
людьми, а решту залиш у роз-
порядженні Легія і Теанкума;  
дай їм повноваження вес ти 
війну в тій частині землі, 
згідно з а Духом Бога, що є та-
кож Духом свободи, Який в 
них є.

16 Ось я послав їм дещо з 

 6 а пп Вільний, Воля;  
Свобода.

 9 а Іван 8:31–36;  

УЗ 88:86.
 13 а пп Віра;  

Довіра.

 14 а Ал. 43:47.
 15 а 2 Кор. 3:17.  

пп Святий Дух.
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провізії, щоб вони не заги-
нули, поки ти прийдеш до 
мене.

17 Збери разом яку тільки 
зможеш силу по дорозі сюди, 
і ми виступимо швидко 
проти тих розкольників з си-
лою нашого Бога, згідно з ві-
рою, що є в нас.

18 І ми оволодіємо містом 
Зарагемля, так що зможемо 
отримати більше їжі, щоб 
пос лати Легію і Теанкуму; 
так, ми виступимо проти них 
з силою Господа, і ми покла-
демо край цьому великому 
беззаконню.

19 І ось, Моронію, я радію, 
що отримав твоє послання, 
бо я був дещо стурбований 
тим, що ми маємо зробити, 
чи буде справедливим з на-
шого боку виступити проти 
наших братів.

20 Але ти сказав, якщо вони 
не покаються, Господь на-
казав тобі виступити проти 
них.

21 Дивися, щоб ти а зміцнив 
Легія і Теанкума в Господеві: 
накажи їм не боятися, бо Бог 
визволить їх, так, і також усіх 
тих, хто твердо стоїть за ту 
волю, якою Бог створив їх 
свободними. А тепер я завер-
шую моє послання до мого 
улюбленого брата Моронія.

РОЗДІЛ 62
Мороній вирушає на допомогу 
Пагоранові в землі Гедеона—
Прихильників царя, які від

мовляються захищати свою 
країну, віддають на смерть— 
Пагоран і Мороній знову захо
плюють місто Нефійга—Ба
гато Ламанійців приєднується 
до народу Аммона—Теанкум 
убиває Амморона, і його та
кож убивають—Ламанійців 
виганяють з цієї землі, і мир 
відновлюється—Геламан повер
тається до священнослужіння 
і розбудовує церкву. Близько 62–
57 рр. до р.х.

І ось сталося, що коли Мо-
роній отримав це послання, 
його серце набралося мужно-
сті і сповнилося надзвичайно 
великою радістю через вір-
ність Пагорана, що він не був 
теж а зрадником свободи і 
справи своєї країни.

2 Але він також засмутився 
надзвичайно беззаконням тих, 
хто вигнав Пагорана з місця 
суду, так, у цілому через тих, 
хто повстав проти своєї кра-
їни, а також свого Бога.

3 І сталося, що Мороній 
взяв невелику кількість лю-
дей, відповідно до бажання 
Пагорана, і передав Легієві 
і Теанкумові командування 
рештою свого війська, і виру-
шив у похід до землі Гедеона.

4 І він піднімав а прапор 
б волі, в яке б місце він не вхо-
див, і збирав яку міг силу під 
час свого походу до землі 
 Гедеона.

5 І сталося, що тисячі збира-
лися юрбою під його прапор 
і брали мечі на захист своєї 

 21 а Зах. 10:12.
62 1 а Ал. 60:18.

 4 а Ал. 46:12–13, 36.  
пп Прапор.

  б пп Свобода.
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свободи, щоб не потрапити у 
залежність.

6 І таким чином, коли Мо-
роній зібрав разом усіх чо-
ловіків, яких він міг зібрати 
у своєму поході, він прийшов 
на землю Гедеона; і зʼєднав-
шись своїми силами з силами 
Пагорана, вони стали надзви-
чайно сильними, навіть силь-
нішими від людей Пахуса, 
який був а царем тих роз-
кольників, які вигнали б при-
хильників свободи з землі 
Зарагемлі і заволоділи зем-
лею.

7 І сталося, що Мороній і 
Пагоран пішли зі своїм вій-
ськом на землю Зарагемлі, і 
виступили проти міста, і зус-
тріли людей Пахуса, так що 
вони вийшли на битву.

8 І ось, Пахуса було вбито, а 
його людей було взято в по-
лон, і Пагорана було віднов-
лено на його місці суду.

9 А люди Пахуса стали пе-
ред судом згідно з законом, а 
також і ті прихильники царя, 
яких було схоплено і кинуто 
до вʼязниці; і їх було а страчено 
згідно з законом; так, тих лю-
дей Пахуса і тих прихильни-
ків царя, усіх, хто не хотів 
брати зброю на захист своєї 
країни, але боровся проти неї, 
було віддано на смерть.

10 І таким чином стало не-
обхідним, щоб цього закону 
суворо дотримувалися за-
ради безпеки їхньої країни; 
так, і коли зʼясовувалося, що 
хтось заперечує їхню сво-

боду, того негайно страчу-
вали згідно з законом.

11 І так закінчився тридця-
тий рік правління суддів над 
народом Нефія; Мороній і 
Пагоран відновили мир на 
землі Зарагемлі, серед свого 
власного народу, заподіявши 
смерть усім тим, хто не був 
вірним справі свободи.

12 І сталося на початку 
тридцять і першого року 
правління суддів над наро-
дом Нефія, Мороній негайно 
наказав, щоб провізію було 
відправлено, а також військо 
з шести тисяч чоловік було 
відправлено до Геламана, 
щоб допомогти йому в збере-
женні тієї частини землі.

13 І він також наказав, щоб 
військо з шести тисяч чоловік 
з достатньою кількістю їжі 
було відправлено до війська 
Легія і Теанкума. І сталося, 
що це було зроблено, щоб 
укріпити землю проти Лама-
нійців.

14 І сталося, що Мороній і 
Пагоран, залишивши вели-
кий загін на землі Зарагемлі, 
вирушили в похід з великим 
загоном до землі Нефійга, 
сповнені рішимості скинути 
Ламанійців у тому місті.

15 І сталося, що коли вони 
прямували до цієї землі, вони 
захопили великий загін Ла-
манійців, і вбили багатьох з 
них, і відібрали їхню прові-
зію і їхню зброю війни.

16 І сталося після того як 
вони захопили їх, вони при-

 6 а Ал. 61:4–8.
  б Ал. 51:5–7.

 9 а пп Найвища міра 
покарання.
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мусили їх увійти в завіт, за 
яким вони більше не будуть 
братися до зброї війни проти 
Нефійців.

17 І коли вони увійшли в 
цей завіт, вони відправили 
їх жити з людьми Аммона, і 
було їх числом близько чо-
тирьох тисяч, кого не було 
вбито.

18 І сталося, що коли вони 
відправили їх, вони продов-
жили свій похід до землі Не-
фійги. І сталося, що коли 
вони прийшли у місто Не-
фійга, вони поставили свої 
намети в долинах Нефійги, 
що поруч з містом Нефійга.

19 Тож Мороній мав ба-
жання, щоб Ламанійці вий-
шли на битву проти них, на 
долинах; але Ламанійці, зна-
ючи про їхню надзвичайну 
хоробрість і побачивши ве-
личезність їхнього числа, 
отже, вони не наважувалися 
вийти проти них; тому вони 
не вийшли на битву того 
дня.

20 А коли настала ніч, Мо-
роній пішов у темряві ночі і 
забрався на верх стіни, щоб  
дізнатися, в якій частині міс та 
Ламанійці розташувалися 
 табором зі своїм військом.

21 І сталося, що вони були 
на сході, біля входу; і вони 
всі спали. І тоді Мороній по-
вернувся до свого війська, і 
наказав, щоб вони спішно 
підготували міцні мотузки 
і драбини, щоб спустити їх 
з верху стіни по внутрішній 
стороні стіни.

22 І сталося, що Моро-
ній наказав, щоб його люди 
пішли і забралися на верх  
стіни, і спустилися в ту час-
тину міста, так, саме на 
заході, де Ламанійці не роз-
ташувалися табором зі своїм 
військом.

23 І сталося, що вони всі 
спустилися в місто вночі за 
допомогою своїх мотузок і 
драбин; таким чином, коли 
настав ранок, вони всі були 
всередині в стінах міста.

24 І ось, коли Ламанійці 
прокинулися і побачили, що 
військо Моронія всередині в 
стінах міста, вони злякалися 
надзвичайно, так, що втекли 
через прохід.

25 І ось, коли Мороній по-
бачив, що вони тікають від 
нього, він зробив так, що 
його люди виступили проти 
них, і вбили багатьох, і ото-
чили багато інших, і взяли їх 
у полон; а решта їх утекла на 
землю Моронія, яка була в 
межах біля узбережжя.

26 Таким чином Мороній 
і Пагоран оволоділи містом 
Нефійга, не втративши жод-
ної душі; а Ламанійців було 
вбито багато.

27 Тоді сталося, що багато 
Ламанійців, які були полоне-
ними, мали бажання приєд-
натися до а людей Аммона і 
стати свободним народом.

28 І сталося, що всім, хто 
мав це бажання, їм було да-
ровано за їхніми бажаннями.

29 Отже, всі полонені се-
ред Ламанійців приєдналися 

 27 а пп Анті-Нефій-Легії.
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до народу Аммона, і почали 
трудитися надзвичайно, об-
робляючи землю, вирощу-
ючи всіляке зерно, і отари, і 
стада різного виду; і так Не-
фійців було звільнено від ве-
ликого тягаря; так, їх було 
позбавлено всіх полонених 
Ламанійців.

30 Тоді сталося, що Моро-
ній, після того як він ово-
лодів містом Нефійга, 
захопивши багато полоне-
них, що надзвичайно змен-
шило військо Ламанійців, і 
визволивши багато Нефійців, 
яких було взято в полон, що 
надзвичайно зміцнило вій-
сько Моронія; отже, Моро-
ній пішов з землі Нефійги на 
землю Легія.

31 І сталося, що коли Лама-
нійці побачили, що Мороній 
наступає на них, вони знову 
злякалися і втекли від війська 
Моронія.

32 І сталося, що Мороній і 
його військо переслідували їх 
з міста до міста, доки їх не 
зустріли Легій і Теанкум; і 
Ламанійці втекли від Легія і 
Теанкума, аж до меж біля уз-
бережжя, доки вони не при-
йшли на землю Моронія.

33 І військо Ламанійців усе 
зібралося разом, так що всі 
вони були одним загоном на 
землі Моронія. Тож Аммо-
рон, цар Ламанійців, був та-
кож з ними.

34 І сталося, що Мороній, і 
Легій, і Теанкум розташува-
лися табором зі своїм військом 
повсюди вздовж границь  

землі Моронія, так що Лама-
нійців було оточено вздовж 
меж біля пустині на півдні і 
вздовж меж біля пустині на 
сході.

35 І таким чином вони роз-
ташувалися табором на ніч. 
Бо ось Нефійці і Ламанійці 
також були втомлені три-
валістю свого походу; отже, 
вони не зважилися ні на яку 
хитрість у нічний час, крім 
Теанкума; бо він був надзви-
чайно сердитий на Аммо-
рона, так, бо він вважав, що 
Амморон і його брат Амалі-
кія стали а причиною цієї ве-
ликої і тривалої війни між 
ними і Ламанійцями, що 
стало причиною такої силь-
ної боротьби і кровопро-
лиття, так, і такого великого 
голоду.

36 І сталося, що Теанкум у 
своєму гніві пішов у табір Ла-
манійців і переліз через стіни 
міста. І він ходив з мотузкою, 
від місця до місця, доки на-
решті він не знайшов царя; 
і він а метнув у нього спис, 
який проткнув його біля 
серця. Але ось, цар розбудив 
своїх служителів перед тим 
як померти, так що вони пе-
реслідували Теанкума і вбили 
його.

37 Тоді сталося, що коли Ле-
гій і Мороній дізналися, що 
Теанкум мертвий, вони над-
звичайно опечалилися; бо 
ось, був він людиною, яка до-
блесно боролася за свою кра-
їну, так, істинним другом 
волі; і він зніс дуже багато 

 35 а Ал. 48:1.  36 а Ал. 51:33–34.
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надзвичайно тяжких скор-
бот. Але ось він був мертвим і 
пройшов дорогою всієї землі.

38 Тоді сталося, що Моро-
ній наступного дня виступив 
уперед і напав на Ламаній-
ців, так що вони стали вби-
вати їх великим убивством; і 
вони вигнали їх з цієї землі; 
і вони втекли, так що навіть 
і не повернулися того разу 
проти Нефійців.

39 І так закінчився тридцять 
і перший рік правління суд-
дів над народом Нефія; і та-
ким чином вони мали війни, 
і кровопролиття, і голод, і 
скорботи протягом багатьох 
років.

40 І були вбивства, і супе-
речки, і розколи, і всілякі без-
законня серед людей Нефія; 
проте, заради а праведних, 
так, завдяки молитвам пра-
ведних, їх було помилувано.

41 Але ось, через надзви-
чайно довгу тривалість війни 
між Нефійцями і Ламаній-
цями, багато хто став зака-
мʼянілим, через надзвичайно 
довгу тривалість війни; і ба-
гато хто став мʼякшим через 
свої а скорботи, так що вони 
упокорилися перед Богом, до 
самих глибин покірності.

42 І сталося, що після того 
як Мороній укріпив ті час-
тини землі, які найбільше 
були піддані нападам Ла-
манійців, так що вони стали 
достатньо міцними, він по-
вернувся до міста Зарагемля; 
і також Геламан повернувся 

до місця свого успадкування; 
і знову було встановлено мир 
серед людей Нефія.

43 І Мороній передав ко-
мандування своїм військом 
в руки свого сина, чиє імʼя 
було Моронійга; а сам він 
повернувся до свого влас-
ного дому, щоб провести там 
решту своїх днів у спокої.

44 А Пагоран повернувся 
до свого місця суду; а Гела-
ман знову взявся до пропові-
дування серед людей слова 
Бога; бо через таку велику 
кількість воєн і суперечок 
стало необхідним, щоб знову 
було встановлено порядок у 
церкві.

45 Отже, Геламан і його 
брати пішли і проголошували 
слово Бога з великою силою, 
так, що а переконали багатьох 
людей у їхній злочестивості, 
що зробило так, що вони по-
каялися у своїх гріхах і були 
хрищеними Господеві Богу 
їхньому.

46 І сталося, що вони знов 
організували церкву Бога по 
всій землі.

47 Так, і порядок було вста-
новлено за законом. І їхніх 
а суддів, і їхніх головних суд-
дів було обрано.

48 І люди Нефія почали 
а процвітати знову на цій 
землі, і почали розмножува-
тися і ставали надзвичайно 
сильними знову на цій землі. 
І вони ставали надзвичайно 
багатими.

49 Але, незважаючи на їхні 

 40 а Ал. 45:15–16.
 41 а пп Лихо.

 45 а УЗ 18:44.
 47 а Мос. 29:39.

 48 а Ал. 50:20.
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багатства, або їхню силу, або 
їхнє процвітання, вони не 
підносилися в гордовитості 
своїх очей; і не так швидко 
вони забували Господа Бога 
свого; але вони надзвичайно 
упокорилися перед Ним.

50 Авжеж, вони памʼятали, 
які великі справи Господь 
звершив для них, що Він виз-
волив їх від смерті, і від пут, 
і від вʼязниць, і від усіляких 
скорбот, і Він визволив їх з 
рук їхніх ворогів.

51 І вони молилися Госпо-
деві Богу своєму постійно, 
так що Господь благословив 
їх, згідно зі Своїм словом, так 
що вони ставали сильними і 
процвітали на цій землі.

52 І сталося, що все це було 
здійснено. І Геламан помер у 
тридцять і пʼятому році прав-
ління суддів над народом 
 Нефія.

РОЗДІЛ 63
Шиблон, а згодом Геламан заво
лодівають священними літопи
сами—Багато Нефійців мандрує 
до землі, що на півночі—Гаґот 
будує кораблі, які пливуть до 
західного моря—Моронійга пе
ремагає Ламанійців у битві. 
Близько 56–52 рр. до р.х.
І сталося на початку трид-
цять і шостого року прав-
ління суддів над народом 
Нефія, що а Шиблон узяв у во-
лодіння ті б священні речі, які 
було передано Геламанові 
Алмою.

2 А був він справедливим 
чоловіком, і він ішов чесно 
перед Богом; і він прагнув 
пос тійно творити добро, 
вико нувати заповіді Господа 
Бога свого; і так само чинив і 
його брат.

3 І сталося, що Мороній та-
кож помер. І так закінчився 
тридцять і шостий рік прав-
ління суддів.

4 І сталося, що в тридцять і 
сьомому році правління суд-
дів велика група чоловіків, 
аж близько пʼяти тисяч і чо-
тирьохсот чоловіків зі сво-
їми жінками і своїми дітьми 
вийшли з землі Зарагемлі до 
землі, яка була на а півночі.

5 І сталося, що Гаґот, бу-
дучи надзвичайно допит-
ливою людиною, отже, він 
пішов і побудував собі над-
звичайно великий корабель,  
на межах землі Щедрої, поб-
лизу землі Спустошення, і 
спустив його на воду в захід-
ному морі, поблизу а вузького 
перешийка, який вів до землі 
на півночі.

6 І ось, було багато з Не-
фійців, які зійшли на нього і 
попливли вперед з великою 
кількістю провізії, а також 
багато жінок і дітей; і вони 
взяли курс на північ. І так за-
кінчився тридцять і сьомий 
рік.

7 І в тридцять і восьмому 
році той чоловік побудував 
інші кораблі. І перший кора-
бель також повернувся, і на-
багато більше людей зійшло 

63 1 а Ал. 38:1–2.
  б Ал. 37:1–12. 

   пп Святий 
(прикметник).

 4 а Ал. 22:31.
 5 а Ал. 22:32; Етер 10:20.
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на нього; і вони також узяли 
багато провізії, і знову виру-
шили до землі на півночі.

8 І сталося, що більше про 
них нічого не було чути. І ми 
гадаємо, що вони потонули в 
глибинах моря. І сталося, що 
ще один корабель відплив; і 
куди він поплив, ми не зна-
ємо.

9 І сталося, що в цей рік 
було багато людей, які виру-
шили до землі на а півночі. І 
так закінчився тридцять і 
восьмий рік.

10 І сталося в тридцять і де-
вʼятому році правління суд-
дів Шиблон також помер, а 
Коріантон вирушив до землі 
на півночі на кораблі, щоб 
доставити провізію людям, 
які до того вирушили до тієї 
землі.

11 Отже, було необхідно, щоб 
Шиблон передав ті священні 
речі перед своєю смертю си-
нові а Геламана, якого назвали 
Геламаном, якого назвали 
імʼям його батька.

12 Тож дивіться, всі ті а ви-
гравіювання, які були у 
володінні Геламана, було пе-

реписано і розіслано серед 
дітей людських по всій землі, 
крім тих частин, які було за-
повідано Алмою б не розси-
лати.

13 Проте ці речі повинні 
були зберігатися священними 
і а передаватися від покоління 
до покоління; отже, цього 
року їх було передано Гелама-
нові, перед смертю Шиблона.

14 І сталося також цього 
року, що були деякі розколь-
ники, які пішли до Ламаній-
ців; і їх було знову підбурено 
до гніву проти Нефійців.

15 І також того самого року 
вони прийшли з численним 
військом воювати проти на-
роду а Моронійги, тобто 
проти війська Моронійги, під  
час чого їх було розбито і виг- 
нано знову до їхніх власних 
земель, і вони зазнали вели-
ких втрат.

16 І так закінчився тридцять 
і девʼятий рік правління суд-
дів над народом Нефія.

17 І так закінчилася розпо-
відь Алми, і його сина Гела-
мана, і також Шиблона, який 
був його сином.

 9 а Гел. 3:11–12.
 11 а Див. заголовок до 

Книги Геламана.

 12 а Ал. 18:36.
  б Ал. 37:27–32.
 13 а Ал. 37:4.

 15 а Ал. 62:43.

Розповідь про Нефійців. Їхні війни, і суперечки, і їхні роз-
коли. І також пророцтва багатьох святих пророків перед при-
шестям Христа, відповідно до літописів Геламана, який був 
сином Геламана, а також відповідно до записів його синів, аж 
до пришестя Христа. А також багато Ламанійців навернено. 

   

КНИГА ГЕЛАМАНА
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РОЗДІЛ 1
Пагоран Другий стає голов
ним суддею і гине від руки Кіш
кумена—Пакуменій посідає 
місце суду—Коріантумр очо
лює ламанійське військо, за
хоплює Зарагемлю і вбиває 
Пакуменія—Моронійга перема
гає Ламанійців і оволодіває За
рагемлею, а Корінтумра вбито. 
Близько 52–50 рр. до р.х.

І ОСЬ бачите, сталося на 
початку сорокового року 

правління суддів над наро-
дом Нефія, що почалися сер-
йозні труднощі серед народу 
Нефійців.

2 Бо ось, а Пагоран помер 
і пішов дорогою всієї землі; 
тому почалися серйозні су-
перечки стосовно того, хто з 
братів, які були синами Паго-
рана, має посісти місце суду.

3 Тож ось їхні імена, тих, 
хто сперечався за місце суду, 
хто також викликав супе-
речки серед народу: Паго-
ран, Паанхій і Пакуменій.

4 Тож це не всі сини Паго-
рана (бо він мав багато си-
нів), але це ті, хто сперечався 
за місце суду; отже через них 
народ розділився на три час-
тини.

5 Проте, сталося, що Паго-
рана було призначено а голо-
сом народу бути головним 

суддею і правителем над на-
родом Нефія.

6 І сталося, що Пакуменій, 
коли побачив, що не може 
отримати місце суду, то при-
єднався до голосу народу.

7 Але ось, Паанхій і та час-
тина людей, які хотіли, щоб 
він був їхнім правителем, 
надзвичайно розгнівалися; 
отже, він збирався улестити 
тих людей підняти повстання 
проти їхніх братів.

8 І сталося, що він уже зби-
рався зробити це, коли, ба-
чите, його схопили і судили 
згідно з голосом народу, і за-
судили на смерть; бо він під-
няв повстання і прагнув 
знищити а волю народу.

9 Тож коли ті люди, які хо-
тіли, щоб він був їхнім пра-
вителем, побачили, що його 
було засуджено на смерть, 
отже, вони розсердилися, і 
ось вони послали одного Кіш-
кумена піти до місця суду 
Пагорана, і він убив Паго-
рана, коли той сів на місце 
суду.

10 І його переслідували 
слуги Пагорана; але ось, та-
кою швидкою була втеча 
Кішкумена, що ніхто з чоло-
віків не міг його наздогнати.

11 І він прийшов до тих, 
хто послав його, і всі вони 
вступили у змову, так, 

1 2 а Ал. 50:40.  5 а Мос. 29:26–29.  8 а пп Свобода.

Розповідь про їхнє навернення. Розповідь про праведність Ла-
манійців та злочестивість і мерзоти Нефійців, відповідно до 
літопису Геламана і його синів, аж до пришестя Христа, що й 
називається книгою Геламана, тощо.
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поклявшися своїм вічним 
Творцем, що вони жодній лю-
дині не скажуть, що Кішку-
мен убив Пагорана.

12 Отже, Кішкумена не було 
впізнано людьми Нефія, бо 
він був переодягнений в той 
час, коли вбивав Пагорана. І 
Кішкумен, і його група, яка 
вступила у змову з ним, змі-
шалися з людьми так, щоб їх 
усіх не можна було знайти; 
але тих, кого було знайдено, 
було засуджено на а смерть.

13 І тоді ось Пакуменія було 
призначено, згідно з голосом 
народу, бути головним суд-
дею і правителем над наро-
дом, правити замість його 
брата Пагорана; і це було 
згідно з його правом. І все це 
відбувалося в сороковий рік 
правління суддів; і він закін-
чився.

14 І сталося сорок і пер-
шого року правління суддів, 
що Ламанійці зібрали разом 
незліченне військо чоловіків 
і озброїли їх мечами, і кри-
вими шаблями, і луками, і 
стрілами, і шоломами, і на-
грудниками, і різними щи-
тами всякого роду.

15 І вони знову прийшли, 
щоб навʼязати Нефійцям заз-
далегідь підготовлену битву. 
І їх вів чоловік, чиє імʼя було 
Коріантумр; і був він нащад-
ком Зарагемлі; і був він роз-
кольником серед Нефійців; 
і був він великим і могутнім 
чоловіком.

16 Отже, цар Ламанійців, 

чиє імʼя було Тувалот, який 
був сином а Амморона, га-
даючи, що Коріантумр, бу-
дучи могутньою людиною, 
зможе, з його силою і також 
з його великою мудрістю, 
протистояти Нефійцям, так 
що, посилаючи його вперед, 
він здобуде владу над Нефій-
цями—

17 Отже, він підбурив їх 
гніватися, і він зібрав своє 
військо, і він призначив Корі-
антумра бути їхнім вождем, 
і наказав їм, щоб вони йшли 
до землі Зарагемлі на битву 
проти Нефійців.

18 І сталося, що через ве-
ликі суперечки і великі 
труднощі в уряді вони не 
тримали достатньо охо-
рони на землі Зарагемлі; бо 
вони гадали, що Ламанійці 
не наважаться прийти в саме  
серце їхніх земель, щоб напас- 
ти на таке велике місто, як 
 Зарагемля.

19 Але сталося, що Коріан-
тумр прямував на чолі свого 
численного воїнства і напав  
на жителів міста, і їхній нас-
туп відбувся з такою над-
звичайною швидкістю, що у 
Нефійців не вистачило часу 
зібрати разом своє військо.

20 Отже, Коріантумр по-
рубав сторожу біля входу до 
міста, і попрямував уперед з 
усім своїм військом у місто, 
і вони вбивали кожного, хто 
чинив опір, так що вони ово-
лоділи цілим містом.

21 І сталося, що Пакуменій, 

 12 а пп Найвища міра покарання.  16 а Ал. 52:3.



444ГЕЛАМАН 1:22–31

який був головним суддею, 
втік від Коріантумра аж до 
стін міста. І сталося, що Корі-
антумр ударив його об стіну, 
так що той помер. І так закін-
чилися дні Пакуменія.

22 І ось коли Коріантумр 
побачив, що він володіє міс-
том Зарагемля, і побачив, що 
Нефійці втекли від нього, і їх 
було вбито, і взято в полон, і 
кинуто до вʼязниці, і що він 
здобув у володіння найсиль-
нішу фортецю в усій землі, 
його серце сповнилося хо-
робрості так, що він був го-
товий піти проти всієї цієї 
землі.

23 І ось, він не гаявся на 
землі Зарагемлі, але він по-
прямував уперед з великим 
військом, аж до міста Щедре; 
бо це було його наміром піти 
і прорубати собі шлях мечем, 
щоб здобути північні час-
тини землі.

24 І гадаючи, що їхня най-
величезніша сила була в 
середині землі, тому він по-
прямував уперед, не даючи 
їм часу зібратися разом, хіба 
що тільки малими загонами; 
і в такій ситуації вони напали 
на них і зрубали їх до землі.

25 Але ось, цей похід Ко-
ріантумра через середину 
землі надав Моронійзі велику 
перевагу над ними, незважа-
ючи на велике число Нефій-
ців, яких було вбито.

26 Бо ось, Моронійга гадав, 
що Ламанійці не наважаться 
піти в середину землі, але що 
вони нападуть на навколишні 

міста біля границь, як вони 
досі чинили; тому Моро-
нійга наказав, щоб їхні сильні 
війська утримували ті нав-
колишні частини, що вздовж 
границь.

27 Але ось, Ламанійці не 
злякалися, як він хотів, але 
вони прийшли в середину 
землі, і захопили головне 
міс то, яким було місто Зара-
гемля, і попрямували крізь 
найголовніші частини землі, 
вбиваючи людей великим 
убивством, і чоловіків, і жі-
нок, і дітей, захоплюючи у 
володіння багато міст і ба-
гато фортець.

28 Але коли Моронійга ви-
явив це, він негайно послав 
Легія з військом навкруги, 
щоб випередити їх перед 
тим, як вони прийдуть на 
землю Щедру.

29 Так він і зробив; і він ви-
передив їх перед тим, як  
вони прийшли на землю  
Щедру, і дав їм бій, так що 
вони почали відступати 
 назад до землі Зарагемлі.

30 І сталося, що Моронійга 
випередив їх, коли вони від-
ступали, і дав їм битву, так 
що вона стала надзвичайно 
кривавою битвою; так, бага-
тьох було вбито, а серед тих, 
кого було вбито, знайдено 
було а Коріантумра.

31 І тоді ось, Ламанійці не 
змогли відступити ні в якому 
напрямі, ні на північ, ні на 
південь, ні на схід, ні на захід, 
бо їх оточили Нефійці з усіх 
сторін.

 30 а Гел. 1:15.
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32 І таким чином Коріан-
тумр завів Ламанійців у сере-
дину Нефійців, так що вони 
опинилися у владі Нефійців, 
а його самого було вбито, і 
Ламанійці здалися в руки 
 Нефійців.

33 І сталося, що Моро-
нійга заволодів містом Зара-
гемля знову і наказав, щоб 
Ламанійці, яких було взято 
в полон, пішли з цієї землі з 
миром.

34 І так закінчився сорок і 
перший рік правління суддів.

РОЗДІЛ 2
Геламан, син Геламана, стає 
головним суддею—Ґадіантон 
очолює банду Кішкумена—Ге
ламанів слуга вбиває Кішку
мена, і Ґадіантонова банда 
втікає у пустиню. Близько 50–
49 рр. до р.х.
І сталося в сорок і другому 
році правління суддів, після 
того як Моронійга знову 
встановив мир між Нефій-
цями і Ламанійцями, ось, не 
було нікого, хто б посів місце 
суду; тому знову почалася 
суперечка серед людей сто-
совно того, хто має посісти 
місце суду.

2 І сталося, що Геламана, 
який був сином Геламана, 
було призначено посісти 
місце суду за голосом народу.

3 Але ось, а Кішкумен, який 
вбив Пагорана, вичікував, 
щоб знищити Геламана та-
кож; і його підтримувала 

його банда, яка увійшла у 
змову, що ніхто не дізнається 
про його злочестивість.

4 Бо був там один а Ґадіан-
тон, який був надзвичайно 
обізнаним у багатослівності, 
а також у майстерності чи-
нити таємні діяння, вбивства 
і пограбування; отже, він став 
вождем банди Кішкумена.

5 Отже, він улестив їх, а та-
кож Кішкумена, що якщо 
вони посадять його на місце 
суду, він обіцяє тим, хто на-
лежить до його банди, що їм 
буде надано силу і владу се-
ред народу; отже, Кішкумен 
прагнув знищити Геламана.

6 І сталося, що коли він 
ішов до місця суду, щоб зни-
щити Геламана, ось, один зі 
слуг Геламана, який виходив 
уночі і отримав, завдяки пе-
реодяганню, відомості про 
ті плани, які було складено 
цією бандою, щоб знищити 
Геламана,—

7 І сталося, що він зустрів 
Кішкумена, і він дав йому 
знак; отже, Кішкумен від-
крив йому мету свого ба-
жання, бажаючи, щоб він 
провів його до місця суду, 
щоб він міг убити Геламана.

8 І коли слуга Геламана діз-
нався про все, що на серці 
в Кішкумена, і що вбивати 
було його метою, і також що 
вбивати було метою всіх тих, 
хто належав до його банди, і 
грабувати, і досягти влади (а 
це й був їхній а таємний план 
і їхня змова), слуга Геламана 

2 3 а Гел. 1:9.
 4 а пп Ґадіантонові 

розбійники.
 8 а 2 Неф. 10:15.  

пп Таємні змови.
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сказав Кішкуменові: Ходімо 
до місця суду.

9 Тож це сподобалося Кіш-
кумену надзвичайно, бо він 
гадав, що звершить свій план; 
але знайте, слуга Геламана по 
дорозі до місця суду заколов 
Кішкумена в саме серце, так 
що той впав мертвим, не за-
стогнавши. І він побіг і роз-
повів Геламанові все, що він 
побачив, і почув, і вдіяв.

10 І сталося, що Геламан по-
слав схопити цю банду роз-
бійників і таємних убивць, 
щоб можна було стратити їх 
згідно з законом.

11 Але ось, коли Ґадіантон 
зрозумів, що Кішкумен не по-
вернувся, він злякався, аби 
його не знищили; отже, він 
наказав, щоб його банда слі-
дувала за ним. І вони втекли 
з цієї землі таємним шляхом 
у пустиню; і, таким чином, 
коли Геламан послав, щоб 
схопити їх, ніде не можна 
було їх знайти.

12 І ще про Ґадіантона буде 
розповідатися пізніше. І так 
закінчився сорок і другий рік 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

13 І ось, у кінці цієї книги ви 
побачите, що цей а Ґадіантон 
довів-таки до повалення, так, 
майже до повного знищення 
народу Нефія.

14 Ось, я не посилаюся на 
кінець книги Геламана, але 
я посилаюся на кінець книги 
Нефія, з якої я взяв усю роз-
повідь, яку я записав.

РОЗДІЛ 3
Багато Нефійців переселяються 
на землю, що на півночі—
Вони будують дома з цементу 
і ведуть багато літописів—Де
сятки тисяч навертаються і 
христяться—Слово Бога веде 
людей до спасіння—Нефій, син 
Геламана, посідає місце суду. 
Близько 49–39 рр. до р.х.
І ось сталося в сорок і тре-
тьому році правління суд-
дів, не було суперечок серед 
людей Нефія, крім невели-
кої гордовитості, що була 
в церкві, яка викликала де-
які розколи серед людей, чиї 
справи було впорядковано 
наприкінці сорок і третього 
року.

2 І не було суперечок між 
людьми в сорок і четвертому 
році; не було також багато 
суперечок і в сорок і пʼятому 
році.

3 І сталося в сорок і шос-
тому році, так, було багато 
суперечок і багато розколів, 
через які надзвичайно багато 
людей залишило землю Зара-
гемлі й пішло на землю, що 
на а півночі, щоб успадкувати 
цю землю.

4 І вони пройшли надзви-
чайно велику відстань, доки 
не прийшли до а великих вод і 
багатьох рік.

5 Так, і вони розселилися по 
всіх частинах землі, по всіх 
частинах, які не було пере-
творено на спустошені і без 
дерев, через багато жителів, 

 13 а Гел. 6:18;  
4 Неф. 1:42.

3 3 а Ал. 63:4.
 4 а Мос. 8:8;  

Морм. 6:4.
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які до того успадковували 
землю.

6 І ось, жодна частина цієї 
землі не була спустошена, 
тільки без дерев; але через 
величезність а знищення на-
роду, який перед тим насе-
ляв цю землю, її було названо 
б спустошеною.

7 І через те, що було мало де-
рев на лиці землі, люди, які 
пішли, стали надзвичайно 
досвідченими у застосуванні 
цементу; отже, вони будували 
з цементу доми, в яких жили.

8 І сталося, що вони дійсно 
розмножувалися і розселя-
лися, і пішли з землі, що на пів-
дні, на землю, що на півночі, і 
розселилися так, що почали 
покривати лице всієї землі, від 
моря, що на півдні, до моря, 
що на півночі, від а моря, що на 
заході, до моря, що на сході.

9 І люди, які були на пів-
ночі, жили в наметах, і в 
домах з цементу, і вони доз-
воляли будь-якому дереву, 
що проростало на лиці землі, 
щоб воно виростало, щоб 
свого часу мати деревину для 
зведення їхніх осель, так, їх-
ніх міст, і їхніх храмів, і їх-
ніх синагог, і їхніх святилищ, 
і всіляких будівель.

10 І сталося, що оскільки де-
ревини надзвичайно не виста-
чало на землі, що на півночі, 
вони переправляли багато її за 
допомогою а кораблів.

11 І таким чином вони давали 

змогу людям, які жили на пів-
ночі, будувати багато міст і з 
деревини, і з цементу.

12 І сталося, що багато а лю-
дей Аммона, які були Лама-
нійцями за походженням, 
також прийшли на цю землю.

13 І ось, є багато літописів, 
написаних багатьма з цього 
народу про те, що відбувалося 
з цим народом, докладних і 
дуже великих, стосовно їх.

14 Але дивіться, й соту час-
тину того, що відбувалося з 
цим народом, так, розповідь 
про Ламанійців і про Нефій-
ців, і їхні війни, і суперечки, 
і розколи, і їхнє проповіду-
вання, і їхні пророцтва, і їхні 
плавання на кораблях та бу-
дування кораблів, і їхнє бу-
дування а храмів, і синагог, і 
їхніх святилищ, і їхню правед-
ність, і їхню злочестивість, і 
їхні вбивства, і їхні грабежі, 
і їхні пограбування, і всілякі 
мерзоти й розпусту, не можна 
вмістити в цей літопис.

15 Але дивіться, є багато 
книг і багато літописів різ-
ного роду, і вони велися го-
ловним чином Нефійцями.

16 І їх а передавали від од-
ного покоління до іншого Не-
фійці, аж до тих пір, доки 
вони не впали у провину і 
їх було вбито, пограбовано, 
і переслідувано, і вигнано, і 
знищено, і розсіяно по всьому 
лицю землі, і змішано з Лама-
нійцями, після чого їх більше 

 6 а Мос. 21:25–27.
  б Ал. 22:31.
 8 а Ал. 22:27, 32.
 10 а Ал. 63:5–8.

 12 а Ал. 27:21–26.
 14 а 2 Неф. 5:16;  

Кн. Як. 1:17;  
3 Неф. 11:1.

 16 а 1 Неф. 5:16–19;  
Ал. 37:4.
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вже б не називали Нефійцями, 
і вони стали злочестивими, і 
дикими, і лютими, так, саме 
стали Ламанійцями.

17 А тепер я знову поверта-
юся до своєї розповіді; отже, 
те, про що я говорив, відбу-
валося після того, як були 
великі суперечки, і занепоко-
єння, і війни, і розколи серед 
людей Нефія.

18 Сорок і шостий рік прав-
ління суддів закінчився;

19 І сталося, що все ще були 
великі суперечки на цій 
землі, так, саме в сорок і сьо-
мому році, а також і в сорок і 
восьмому році.

20 Проте, Геламан посідав 
місце суду з правосуддям і 
справедливістю; так, він до-
тримувався уставів, і при-
судів, і заповідей Бога; і він 
чинив те, що було правильно в 
очах Бога, постійно; і він ішов 
шляхами своїх батьків, так що 
він процвітав на цій землі.

21 І сталося, що було в нього 
двоє синів. Він дав найстар-
шому імʼя а Нефій, а наймо-
лодшому—імʼя б Легій. І вони 
почали рости в Господі.

22 І сталося, що війни і су-
перечки почали вщухати по-
троху серед народу Нефійців 
у другій половині сорок і 
восьмого року правління суд-
дів над народом Нефія.

23 І сталося в сорок і девʼя-
тому році правління суддів, 
було встановлено тривалий 

мир на цій землі, тільки ок-
рім таємних змов, які орга-
нізував розбійник а Ґадіантон 
у більш населених частинах 
землі, і які в той час не були 
відомі тим, хто був на чолі 
уряду; отже, їх не було зни-
щено з цієї землі.

24 І сталося, що того самого 
року було надзвичайно ве-
лике процвітання у церкві, 
так що були тисячі таких, хто 
приєднався до церкви і хри-
стився на покаяння.

25 І таким великим було про-
цвітання церкви, і так багато 
благословень було вилито на 
людей, що навіть первосвяще-
ники і вчителі були самі зди-
вовані понад міру.

26 І сталося, що робота Гос-
пода процвітала так, що хри-
стилося і приєдналося до 
церкви Бога багато душ, так, 
саме десятки тисяч.

27 І так ми можемо бачити, 
що Господь милостивий до 
всіх, хто в щирості своїх сер-
дець прикликає Його святе 
імʼя.

28 Так, таким чином ми ба-
чимо, що а ворота небес від-
чинено для б всіх, саме тих, 
хто повірить в імʼя Ісуса Хри-
ста, Який є Сином Бога.

29 Так, ми бачимо, що 
той, хто захоче, може воло-
діти а словом Бога, яке є б жи-
вим і сильним, яке розірве на 
шматки всяку підступність, 
і пастки, і хитрощі диявола, 

 16 б Ал. 45:12–14.
 21 а пп Нефій, син 

Геламанів.
  б пп Легій, нефійський 

місіонер.
 23 а Гел. 2:4.
 28 а 2 Неф. 31:9, 17.
  б Дії 10:28;  

Рим. 2:10–11.
 29 а пп Слово Боже.
  б Євр. 4:12;  

УЗ 11:2.
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і поведе людину Христа тіс-
ним і в вузьким шляхом через 
ту вічну г безодню нещастя, 
яка приготовлена, щоб погли-
нути злочестивих—

30 І привести їхні душі, 
так, їхні безсмертні душі, по 
а правицю Бога в царстві не-
бесному, щоб сидіти поруч з 
Авраамом, і Ісаком, і з Яко-
вом, і з усіма нашими свя-
тими батьками, щоб більше 
не покидати того місця.

31 І того року була тривала 
радість на землі Зарагемлі, і 
в усіх краях навколо, дійсно 
по всій землі, якою володіли 
 Нефійці.

32 І сталося, що був мир і 
надзвичайно велика радість 
до кінця сорок і девʼятого 
року; так, і також був три-
валий мир і велика радість у 
пʼятдесятому році правління 
суддів.

33 А в пʼятдесят і першому 
році правління суддів був та-
кож мир, за винятком того, 
що була гордовитість, яка 
почала проникати до цер-
кви—не до церкви Бога, але в 
серця людей, які заявляли, що 
належать до церкви Бога,—

34 І вони підносилися в а гор-
довитості аж до того, що пе-
реслідували багатьох зі своїх 
братів. Тож це було велике 
зло, через яке покірливіша 
частина народу зазнала ве-
ликих переслідувань і долала 
багато скорбот.

35 Проте вони а постилися 
і б молилися часто, і ставали 
все сильнішими і сильні-
шими в своїй в покірливості, і 
все стійкішими і стійкішими 
у вірі в Христа, до того, що 
наповнило їхні душі раді-
стю і втіхою, авжеж, аж до 
г очищення й д освячення їхніх 
сердець, освячення, яке при-
ходить через те, що вони е від-
дають свої серця Богові.

36 І сталося, що пʼятдесят і 
другий рік закінчився в мирі 
також, за винятком надзви-
чайно великої гордовитості, 
яка увійшла в серця людей; 
а було це через їхні надзви-
чайні а багатства і їхнє про-
цвітання на цій землі; і вона 
зростала в них з дня на день.

37 І сталося, у пʼятдесят і 
третьому році правління суд-
дів Геламан помер, а його 
старший син Нефій почав 
правити замість нього. І ста-
лося, що він посідав місце 
суду з правосуддям і спра-
ведливістю; так, він дотриму-
вався заповідей Бога і йшов 
шляхами свого батька.

РОЗДІЛ 4
Нефійські розкольники і Ла
манійці обʼєднують свої сили 
і захоплюють землю Зара
гемлі—Нефійці зазнають 
поразок через свою злочести
вість—Церква вироджується, 
а люди стають такими слаб

 29 в 2 Неф. 9:41; 33:9.
  г 1 Неф. 15:28–30.
 30 а Мт. 25:33–34.
 34 а пп Гординя.

 35 а пп Піст, Пощення.
  б пп Молитва.
  в пп Упокоритися, 

Покірність.

  г пп Чистий, Чистота.
  д пп Освячення.
  е 2 Хр. 30:8; Мос. 3:19.
 36 а пп Багатство.
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кими, як Ламанійці. Близько 
38–30 рр. до р.х.

І сталося, в пʼятдесят і чет-
вертому році було багато роз-
колів у церкві, і була також 
а суперечка серед народу, так 
що було багато кровопро-
лиття.

2 І бунтівну частину було 
вбито і вигнано з землі, і вони 
пішли до царя Ламанійців.

3 І сталося, що вони намага-
лися підбурювати Ламанійців 
до війни проти Нефійців; але, 
бачите, Ламанійці були над-
звичайно налякані, так що 
вони не прислухалися до слів 
тих розкольників.

4 Але сталося пʼятдесят і 
шос того року правління суд-
дів, були а розкольники, які 
перейшли від Нефійців до Ла-
манійців; і їм удалося з тими 
другими підбурити їхній гнів 
проти Нефійців; і вони весь 
той рік готувалися до війни.

5 І пʼятдесят і сьомого року 
вони пішли проти Нефійців на 
битву і почали діяння смерті; 
так, такою мірою, що в пʼятде-
сят і восьмому році правління 
суддів їм удалося заволодіти 
землею Зарагемлі; так, і також 
усіма землями, аж до землі, 
яка була біля землі Щедрої.

6 І Нефійців, і військо Мо-
ронійги було вигнано аж до 
землі Щедрої;

7 І там вони зводили укріп-
лення проти Ламанійців від 
західного моря аж до схід-
ного; було то на відстані од-

ноденної мандрівки для 
Нефійця, вздовж лінії, яку 
вони укріпили і вздовж якої 
вони розмістили своє військо, 
щоб захищати свою північну 
країну.

8 І так ті розкольники з Не-
фійців з допомогою числен-
ного війська Ламанійців 
здобули всі володіння Нефій-
ців, які були на землі, що на 
півдні. І все це відбулося в 
пʼятдесят і восьмому і девʼя-
тому роках правління суддів.

9 І сталося в шістдесятому 
році правління суддів, Мо-
ронійзі вдалося зі своїм вій-
ськом здобути багато частин 
землі; так, вони знову заво-
лоділи багатьма містами, які 
до того попали в руки Лама-
нійців.

10 І сталося в шістдесят і 
першому році правління суд-
дів їм удалося знову заволо-
діти аж половиною всіх своїх 
володінь.

11 Тож ця велика втрата Не-
фійців, і велике вбивство, яке 
було серед них, не сталися б, 
якби не їхня злочестивість і 
їхні мерзоти, що були серед 
них; так, і це було також се-
ред тих, хто заявляв, що нале-
жить до церкви Бога.

12 І було це через а гордови-
тість їхніх сердець, через над-
звичайні б багатства, так, це 
було через те, що вони гно-
били в бідних, не давали їжі 
голодним, не давали одягу 
роздягненим, і били своїх 
покірливих братів по щоці, 

4 1 а 3 Неф. 11:29.
 4 а Гел. 5:17.

 12 а Овд. 1:3–4; УЗ 101:42.
  б 1 Тим. 6:17;  

2 Неф. 9:42.
  в УЗ 42:30–31.
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глузували з того, що є свя-
щенним, заперечували дух 
пророцтва й одкровення 
через убивства, грабежі, 
брехню, крадіжки, чинення 
перелюбу, повставання у ве-
ликих суперечках, втечу до 
землі Нефія, до Ламанійців,—

13 І через цю їхню велику 
злочестивість і їхнє а вихва-
ляння своєю власною силою 
їх було залишено з їхньою 
власною силою; отже, вони 
не процвітали, але були 
страждаючими, і побитими, 
і гнаними Ламанійцями, доки 
вони не втратили володіння 
майже всіма своїми землями.

14 Але ось, Моронійга про-
повідував багато чого людям 
через їхні беззаконня, і також 
а Нефій і Легій, які були си-
нами Геламана, проповіду-
вали багато чого людям, так, 
і пророкували їм багато чого 
стосовно їхніх беззаконь, і що 
станеться з ними, якщо вони 
не покаються у своїх гріхах.

15 І сталося, що вони покая-
лися, і наскільки вони покая-
лися, настільки вони почали 
процвітати.

16 Бо коли Моронійга поба-
чив, що вони покаялися, він 
зважився повести їх з місця 
до місця, і від міста до міста, 
аж поки вони не повернуть 
одну половину своєї власно-
сті й одну половину всіх своїх 
земель.

17 І так закінчився шістде-
сят і перший рік правління 
суддів.

18 І сталося у шістдесят і 
другому році правління суд-
дів, що Моронійга не міг 
більше здобути володінь у 
Ламанійців.

19 Отже, вони облишили 
свій план отримати решту 
своїх земель, бо такими чис-
ленними були Ламанійці, що 
Нефійці вже не могли здобу-
вати більше влади над ними; 
отже, Моронійга використав 
усе своє військо для утри-
мування тих частин, якими 
вони вже оволоділи.

20 І сталося, через величезну 
кількість Ламанійців, Нефійці 
були у великому страхові, що 
їх буде переможено, і роздав-
лено, і вбито, і знищено.

21 Так, вони почали зга-
дувати пророцтва Алми, а 
також слова Мосії; і вони по-
бачили, що вони були твер-
дошиїм народом, і що вони 
зневажали заповіді Бога;

22 І що вони змінили і роз-
топтали під ногами а закони 
Мосії; тобто, ті закони, які 
Господь заповідав йому пере-
дати людям; і вони побачили, 
що їхні закони було перекру-
чено, і що вони стали злоче-
стивим народом, до того, що 
вони були такими самими 
злочестивими, як і Ламанійці.

23 І через їхні беззаконня 
церква почала а вироджува-
тися; і вони піддалися зневірі 
в духові пророцтва і духові 
одкровення; і вироки Бога 
дивилися їм прямо в обличчя.

24 І вони побачили, що вони 

 13 а пп Гординя.
 14 а Гел. 3:21.

 22 а Ал. 1:1.
 23 а пп Відступництво.
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стали а слабкішими, як і їхні 
брати Ламанійці, і що б Дух 
Господа не оберігає їх більше; 
так, Він полишив їх, тому що 
Дух Господа не живе в в не-
святих храмах,—

25 Отже, Господь перестав 
оберігати їх Своєю дивовиж-
ною і незрівнянною силою, 
бо вони впали в стан а зневіри 
і жахливої злочестивості; і 
вони бачили, що Ламанійці 
були надзвичайно численні-
шими за них, і якщо вони не 
б припадуть до Господа Бога 
їхнього, вони неминуче заги-
нуть.

26 Бо ось, вони побачили, 
що сила Ламанійців була так 
само великою, як і їхня сила, 
тобто чоловік за чоловіка. І 
таким чином вони впали у цю 
велику провину; так, таким 
чином вони стали слабкими 
через свою провину протягом 
а не дуже багатьох років.

РОЗДІЛ 5
Нефій і Легій присвячують себе 
проповідуванню—Їхні імена 
спонукають їх наслідувати у 
житті приклад цих своїх пред
ків—Христос викупляє тих, 
хто кається—Нефій і Легій 
навертають багатьох людей 
і їх увʼязнено, і полумʼя ото
чує їх—Хмара темряви заті
няє триста чоловік—Земля 
трясеться, і голос наказує 
людям покаятися—Нефій і 

Легій спілкуються з ангелами, 
і натовп оточено полумʼям. 
Близько 30 р. до р.х.

І сталося, що того самого ро-
ку, ось, а Нефій передав місце 
суду чоловікові, чиє імʼя було 
Сезорам.

2 Бо оскільки їхні закони і 
їхні уряди було встановлено 
а голосом народу, і ті, хто б об-
рав зло, були численнішими, 
ніж ті, хто обрав добро, 
отже, вони вже дозріли для 
знищення, бо закони стали 
перекрученими.

3 Так, і це ще не все; вони 
були твердошиїм народом, 
так що ними не можна було 
управляти ні законом, ні пра-
восуддям, хіба що тільки зни-
щити їх.

4 І сталося, що Нефій вто-
мився від їхнього беззаконня; 
і він а відмовився від місця 
суду, і взявся за проповіду-
вання слова Бога всю решту 
днів своїх, і його брат Легій 
також, усю решту днів своїх;

5 Бо вони памʼятали слова, 
які їхній батько Геламан про-
мовляв до них. І ось ті слова, 
які він промовляв:

6 Дивіться, сини мої, я ба-
жаю, щоб ви не забували ви-
конувати заповіді Бога; і я б 
хотів, щоб ви проголосили 
людям ці слова. Слухайте, я 
дав вам імена наших перших 
а батьків, які вийшли з землі 
Єрусалима; і це я зробив для 

 24 а Мос. 1:13.
 24 б пп Святий Дух.
  в Мос. 2:37;  

Ал. 7:21; 34:36.

 25 а пп Невіра.
  б Кн. Як. 6:5.
 26 а Ал. 46:8; Гел. 12:3–4.
5 1 а Гел. 3:37.

 2 а Мос. 29:25–27.
  б Ал. 10:19.
 4 а Ал. 4:15–20.
 6 а 1 Неф. 1:1, 5.
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того, щоб ви, памʼятаючи свої 
імена, памʼятали і їх; а коли 
ви памʼятатимете їх, ви памʼя-
татимете їхні діяння; а коли 
ви памʼятатимете їхні діяння, 
ви знатимете, як про це ска-
зано, і також написано, що 
вони були б добрими.

7 Отже, сини мої, я б хотів, 
щоб ви робили те, що добре, 
щоб про вас можна було ска-
зати, і також написати саме 
так, як було сказано і напи-
сано про них.

8 І ось сини мої, дивіться, я 
ще дечого хочу від вас, хочу, 
щоб ви не робили це для того, 
щоб вихвалятися, але для того, 
щоб ви могли робити це, щоб 
складати собі а скарб на небе-
сах, так, скарб, що є вічним, 
і що не зникає; так, щоб ви 
могли мати той б дорогоцін-
ний дар вічного життя, який, 
за нашим розумінням, було 
дано нашим батькам.

9 О памʼятайте ж, памʼя-
тайте, сини мої, а слова, які 
цар Веніямин казав своєму 
народові; так, памʼятайте, що 
немає ніякого іншого шляху, 
ані засобу, з допомогою якого 
людина може бути спасен-
ною, як тільки через б спо-
кутуючу кров Ісуса Христа, 
Який прийде; авжеж, памʼя-
тайте, що Він прийде, щоб 
в викупити г світ.

10 І памʼятайте також а слова, 
які Амулек сказав Зизромові 
в місті Аммонійга; бо він ска-
зав йому, що Господь дійсно 
прийде, щоб викупити Свій 
народ, але Він прийде не для 
того, щоб викупити їх в їхніх 
гріхах, а для того, щоб вику-
пити їх від їхніх гріхів.

11 І в Нього є сила, дана 
Йому від Батька, щоб вику-
пити їх від їхніх гріхів через 
покаяння; отже, Він а послав 
Своїх ангелів проголосити 
новину про умови покаяння, 
яке силою Викупителя при-
носить спасіння їхнім душам.

12 І ось, сини мої, памʼятайте, 
памʼятайте, що на а камені на-
шого Викупителя, Який є 
Христос, Син Бога, ви повинні 
побудувати свій б фундамент; 
так, щоб коли диявол пошле 
вперед свої могутні вітри, так, 
свої стріли у вихорі, так, коли 
весь його град і його могутня 
в буря вдарить по вас, воно не 
матиме сили над вами, щоб 
втягнути вас до безодні не-
щастя і нескінченного горя, 
завдяки каменеві, на якому 
ви збудувалися, який є надій-
ним фундаментом, фундамен-
том, що на ньому якщо люди 
будують, вони не можуть  
упасти.

13 І сталося, що такими 
були слова, якими Геламан 

 6 б 2 Неф. 33.
 8 а 3 Неф. 13:19–21.
  б УЗ 14:7.
 9 а Мос. 2:9.
  б Мос. 3:17–18.  

пп Спокута, 
Спокутувати.

  в пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  г пп Світ—Люди, 
які не слухаються 
заповідей.

 10 а Ал. 11:34.
 11 а Ал. 13:24–25.
 12 а Мт. 7:24–27;  

УЗ 6:34;  
Мойс. 7:53.  
пп Наріжний камінь;  
Скеля.

  б Ісая 28:16;  
Кн. Як. 4:16.

  в 3 Неф. 14:25, 27.
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а навчав своїх синів; так, він 
навчав їх багато чому, що 
не записано, а також багато 
чому, що записано.

14 І вони запамʼятали його 
слова; і тому вони пішли впе-
ред, дотримуючися заповідей 
Бога, навчати слову Бога се-
ред усього народу Нефія, по-
чинаючи з міста Щедре;

15 А звідти до міста Ґід; а з 
міста Ґід до міста Мулек;

16 І ось з одного міста до ін-
шого, доки вони не пройшли 
серед усього народу Нефія, 
який був на землі, що на пів-
дні; а звідти до землі Зара-
гемлі, серед Ламанійців.

17 І сталося, що вони про-
повідували з великою силою, 
так що вони збентежили бага-
тьох з тих а розкольників, які 
відійшли від Нефійців, так що 
вони прийшли, і сповідалися 
у своїх гріхах, і христилися на 
покаяння, і негайно поверну-
лися до Нефійців, щоб спро-
бувати відшкодувати їм те 
погане, що вони вчинили.

18 І сталося, що Нефій і Ле-
гій проповідували Ламаній-
цям з такою великою силою 
і владою, бо вони мали силу 
і владу, надану їм, щоб вони 
могли а говорити, і їм також 
було відкрито те, що їм слід 
говорити,—

19 Отже, вони говорили, на 
превеликий подив Ламаній-
ців, а переконуючи їх, так що 

вісім тисяч Ламанійців, які 
були на землі Зарагемлі і нав-
коло, христилися на покаяння 
і переконалися у злочестиво-
сті традицій своїх батьків.

20 І сталося, що Нефій і Ле-
гій вирушили звідти до землі 
Нефія.

21 І сталося, що їх було схоп- 
лено військом Ламанійців і 
кинуто у а вʼязницю; так, саме 
в ту вʼязницю, в яку Аммона і 
його братів було кинуто слу-
гами Лімгія.

22 І після того як їх було ки-
нуто у вʼязницю на багато 
днів без їжі, ось, прийшли до 
вʼязниці взяти їх, щоб убити.

23 І сталося, що Нефія і Ле-
гія було оточено нібито 
а полумʼям, так що ті не нава-
жувалися накласти руки на 
них через страх, що можуть 
бути спаленими. Проте, Не-
фія і Легія не було спалено; і 
нібито вони стояли серед по-
лумʼя, а їх не було спалено.

24 І коли вони побачили, 
що їх оточив а стовп вогню і 
він не спалював їх, їхні серця 
сповнилися мужності.

25 Бо вони побачили, що Ла-
манійці не наважуються на-
класти руки на них; також 
не наважуються вони підійти 
близько до них, але стоять, 
немов онімілі від подиву.

26 І сталося, що Нефій і Ле-
гій встали і почали говорити 
до них, кажучи: Не бійтеся, 

 13 а Мос. 1:4.
 17 а Гел. 4:4.
 18 а УЗ 100:5–8.  

пп Пророцтво, 
Пророкувати.

 19 а пп Місіонерська 
робота;  
Навернення, 
Навернений.

 21 а Мос. 7:6–7; 21:23.

 23 а Вих. 3:2.
 24 а Вих. 14:24;  

1 Неф. 1:6;  
УЗ 29:12;  
ДС—Іст. 1:16.
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бо знайте, це Бог показав вам 
цю дивовижну річ, чим вам 
було показано, що ви не мо-
жете накласти руки на нас, 
щоб убити нас.

27 І ось, коли вони сказали 
ці слова, земля затряслася 
надзвичайно, і стіни вʼязниці 
затряслися, немов от-от упа-
дуть на землю; але дивіться, 
вони не впали. І дивіться, ті, 
хто був у вʼязниці, були Ла-
манійцями і Нефійцями, які 
були розкольниками.

28 І сталося, що їх покрила 
хмара а темряви, і жахливий, 
затьмарюючий страх зійшов 
на них.

29 І сталося, що долинув а го-
лос, нібито з-понад хмари 
темряви, кажучи: Покайтеся, 
покайтеся, і не намагайтеся 
більше знищити Моїх слуг, 
яких Я послав до вас проголо-
шувати добру новину.

30 І сталося, коли вони по-
чули цей голос, і зрозуміли, 
що це не був голос грому, а та-
кож це не був голос великого 
збудженого галасу, але ось, це 
був а спокійний голос цілкови-
тої лагідності, немов шепіт, і 
Він проникав у кожну душу—

31 І, незважаючи на лагід-
ність голосу, дивіться, земля 
тряслася надзвичайно, і стіни 
вʼязниці затремтіли знову, 
нібито збиралися впасти 
на землю; і дивіться, хмара 
темряви, що покрила їх, не 
розсіювалася—

32 І ось голос долинув знову, 
кажучи: Покайтеся ви, по-

кайтеся, бо царство небесне 
вже поруч; і не намагайтеся 
знищити Моїх слуг. І сталося, 
що земля знову затряслася, і 
стіни затремтіли.

33 І також втретє голос знову 
долинув і промовив до них ті 
дивовижні слова, які не мо-
жуть бути вимовлені люди-
ною; і стіни знову затремтіли, 
і земля затряслася, немов 
от-от розколеться на шматки.

34 І сталося, що Ламанійці 
не могли втекти через хмару 
темряви, яка покривала їх; 
так, і ще їх скував страх, що 
зійшов на них.

35 Тож серед них був один, 
Нефієць за походженням, 
який колись належав до цер-
кви Бога, але відколовся від 
неї.

36 І сталося, що він повер-
нувся і ось, побачив крізь 
хмару темряви обличчя Не-
фія і Легія; і ось, а сяяли вони 
надзвичайно, так само як об-
личчя ангелів. І він побачив, 
що вони зводять очі до небес; 
і вони наче розмовляли або 
здіймали свої голоси до яко-
їсь істоти, яку вони бачили.

37 І сталося, що цей чоловік 
заволав до натовпу, щоб вони 
повернулися і подивилися. І 
ось, їм було надано силу, щоб 
вони повернулися і подиви-
лися; і вони дійсно побачили 
обличчя Нефія і Легія.

38 І вони сказали цьому чо-
ловікові: Дивися, що це все 
означає, і хто то такий, з ким 
ці люди спілкуються?

 28 а Вих. 14:20.
 29 а 3 Неф. 11:3–14.

 30 а 1 Цар. 19:12;  
УЗ 85:6.

 36 а Вих. 34:29–35;  
Дії 6:15.
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39 Тож чоловікове імʼя було 
Амінадав. І Амінадав сказав 
їм: Вони спілкуються з анге-
лами Бога.

40 І сталося, що Ламанійці 
сказали йому: а Що нам пот-
рібно зробити, щоб ця хмара 
темряви була усунута і не 
 покривала нас?

41 І Амінадав сказав їм: Ви 
повинні а покаятися і волати 
до голосу, аж поки не будете 
мати б віру в Христа, про Якого 
вчили вас Алма, і Амулек, і 
Зизром; і коли ви це зробите, 
хмара темряви буде усунута і 
не покриватиме вас.

42 І сталося, що вони всі по-
чали волати до голосу Того, 
Хто тряс землю; так, вони во-
лали аж доки хмара темряви 
не розсіялася.

43 І сталося, що коли вони 
кинули оком навколо і поба-
чили, що хмара темряви роз-
сіялася і не покривала їх, ось, 
вони побачили, що їх було 
а оточено, так, кожну душу, 
стовпом вогню.

44 І Нефій, і Легій були по-
серед них; так, їх було ото-
чено; так, вони були нібито 
серед палаючого вогню, і все-
таки він не шкодив їм, а та-
кож він не охоплював стін 
вʼязниці; і вони були сповнені 
такої а радості, яка є невимов-
ною і повною слави.

45 І ось, а Святий Дух Бога зі-
йшов з небес і увійшов у їхні 
серця, і вони наче сповнилися 

вогнем, і вони могли б гово-
рити дивовижні слова.

46 І сталося, що долинув до 
них голос, так, приємний го-
лос, нібито шепіт, кажучи:

47 а Мир, мир вам через 
вашу віру в Мого Найулю-
бленішого, Який був від за-
снування світу.

48 І тоді, коли вони почули 
це, вони кинули оком, немов 
для того, щоб подивитися, 
звідки линув голос; і ось, 
вони побачили а небеса від-
криті; і ангели зійшли з небес 
і священнослужили їм.

49 І було близько трьохсот 
душ, які бачили і чули це; і 
їм було сказано піти, і не ди-
вуватися, і також не сумніва-
тися.

50 І сталося, що вони пішли 
і священнослужили людям, 
проголошуючи по всіх нав-
колишніх краях усе, що вони 
чули і бачили, так що більшу 
частину Ламанійців вони пе-
реконали завдяки величі свід-
чень, які вони отримали.

51 І всі, кого було а переко-
нано, склали свою зброю 
війни, а також і свою нена-
висть, і традиції своїх батьків.

52 І сталося, що вони повер-
нули Нефійцям землі їхнього 
успадкування.

РОЗДІЛ 6
Праведні Ламанійці проповіду
ють злочестивим Нефійцям— 

 40 а Дії 2:37–39.
 41 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б пп Віра.

 43 а 3 Неф. 17:24; 19:14.
 44 а пп Радість.
 45 а 3 Неф. 9:20;  

Етер 12:14.

  б пп Дари Духа.
 47 а пп Мир.
 48 а 1 Неф. 1:8.
 51 а Ал. 31:5.
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Обидва народи процвітають під 
час доби миру і достатку—Лю
цифер, творець гріха, збуджує 
серця злочестивих і Ґадіанто
нових розбійників на вбивство  
і злочестя—Розбійники захоп
люють владу над нефійським 
урядом. Близько 29–23  рр. до 
р.х.

І сталося, що коли шістдесят 
і другий рік правління суддів 
закінчився, все це трапилося, 
і Ламанійці стали, більшість 
їх, праведним народом, так 
що їхня а праведність завдяки 
їхній стійкості і їхній непо-
хитності у вірі перевищила 
праведність Нефійців.

2 Бо ось, було багато Нефій-
ців, які а закамʼяніли, і не хо-
тіли каятися, і стали вкрай 
злочестивими, так що вони 
заперечували слово Бога і всі 
проповідування і пророцтва, 
які були серед них.

3 Проте люди церкви мали 
велику радість через навер-
нення Ламанійців, так, через 
церкву Бога, яку було вста-
новлено серед них. І вони 
а товаришували між собою і 
втішалися один одним, і мали 
велику радість.

4 І сталося, що багато Ла-
манійців прийшло на землю 
Зарагемлі, і проголосило на-
родові Нефійців шлях їхнього 
а навернення, і закликало їх 
до віри і покаяння.

5 Так, і багато проповіду-
вало з надзвичайно великою 

силою і владою, так що при-
вели багатьох з них до глибин 
покірності, щоб бути покір-
ними послідовниками Бога і 
Агнця.

6 І сталося, що багато Лама-
нійців пішло на землю, що на 
півночі; і також Нефій і Легій 
пішли на а землю, що на пів-
ночі, проповідувати людям. 
І так закінчився шістдесят і 
третій рік.

7 І дивіться, був мир на всій 
землі, так що Нефійці ходили 
в ту частину землі, в яку хо-
тіли, чи до Нефійців, чи то до 
Ламанійців.

8 І сталося, що Ламанійці 
також ходили, де їм зама-
неться, чи то серед Ламаній-
ців, чи то серед Нефійців; і, 
таким чином, між ними були 
вільні стосунки, щоб купу-
вати, і продавати, і отриму-
вати прибуток згідно з їхнім 
бажанням.

9 І сталося, що вони стали 
надзвичайно багатими, і Ла-
манійці, і Нефійці; і вони 
мали надзвичайно багато зо-
лота, і срібла, і всіляких до-
рогоцінних металів і на землі, 
що на півдні, і на землі, що на 
півночі.

10 Тож земля на півдні нази-
валася Легій, а земля на пів-
ночі називалася а Мулек, бо 
була названа за іменем сина 
Седекії; бо Господь привів 
Мулека на землю, що на пів-
ночі, а Легія—на землю, що 
на півдні.

6 1 а Гел. 13:1.
 2 а Рим. 1:28–32.
 3 а пп Товаришування.

 4 а пп Навернення, 
Навернений.

 6 а Ал. 63:4–9;  

Гел. 3:11–12.
 10 а Мос. 25:2–4;  

Гел. 8:21.
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11 І ось, було всілякого зо-
лота на обох цих землях, і 
срібла, і дорогоцінної руди 
всіх видів; і були також умілі 
майстри, які обробляли всі 
види руди і збагачували її, і 
так вони стали багатими.

12 Вони вирощували зерна 
рясно і на півночі, і на півдні; 
і вони процвітали надзви-
чайно і на півночі, і на пів-
дні. І вони розмножувалися 
і ставали надзвичайно силь-
ними на цій землі. І вони ви-
рощували багато отар і стад, 
так, багато вгодованих моло-
дих тварин.

13 Ось, жінки їхні працю-
вали, і пряли, і виготовляли 
всіляку тканину з тонкоткан-
ного полотна і тканину різ-
ного роду, щоб зодягти свою 
наготу. І так шістдесят і чет-
вертий рік пройшов у мирі.

14 І в шістдесят і пʼятому 
році вони також мали велику 
радість і мир, так, багато 
проповідування і багато про-
роцтв стосовно того, що має 
статися. І так пройшов шіст-
десят і пʼятий рік.

15 І сталося, що в шістде-
сят і шостому році прав-
ління суддів, ось, а Сезорама 
було вбито невідомою рукою, 
коли він сидів на місці суду. 
І сталося, що того ж самого 
року його сина, якого було 
призначено народом на його 
місце, було також убито. 
І так закінчився шістдесят і 
шостий рік.

16 І на початку шістдесят 
і сьомого року народ почав 

ставати надзвичайно злоче-
стивим знову.

17 Бо ось, Господь благо-
словляв їх так довго багат-
ствами світу, що серед них 
не збуджувалися ні гнів, ні 
війни, ні кровопролиття; 
отже, вони почали прики-
пати серцями до своїх ба-
гатств; так, вони почали 
прагнути отримувати прибу-
ток, щоб заноситися один над 
одним; отже, вони почали 
чинити а таємні вбивства, і 
розбійничати, і грабувати, 
щоб отримувати прибуток.

18 І ось, дивіться, ті вбивці 
і грабіжники були бандою, 
яку було сформовано Кішку-
меном і а Ґадіантоном. І ось 
сталося, що багато було їх, 
тобто серед Нефійців, з Ґаді-
антонової банди. Але бачите, 
їх було більше числом серед 
більш злочестивої частини 
Ламанійців. І їх називали Ґа-
діантоновими розбійниками і 
вбивцями.

19 І саме вони вбили голов-
ного суддю Сезорама і його 
сина на місці суду; і знайте, 
їх не було знайдено.

20 І тоді сталося, що коли 
Ламанійці зʼясували, що се-
ред них були розбійники, 
вони надзвичайно опеча-
лилися; і вони застосували 
всі способи, що були в їхній 
силі, щоб знищити їх з лиця 
землі.

21 Але ось, Сатана збуджу-
вав серця більшості Нефій-
ців, так що вони приєдналися 
до тих банд розбійників 

 15 а Гел. 5:1.  17 а 3 Неф. 9:9.  18 а Гел. 2:4, 12–13.
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і ввійшли в їхні змови і їхні 
клятви, що будуть захищати і 
зберігати один одного, у які б 
складні обставини їх не було 
б поставлено, що їх не буде 
покарано за їхні вбивства, і 
їхні грабежі, і їхні крадіжки.

22 І сталося, що вони мали 
свої знаки, так, свої а та-
ємні знаки і таємні слова; і 
це для того, щоб розрізняти 
брата, який увійшов у змову, 
щоб яку б злочестивість його 
брат не вчинив, його не буде 
уражено ні його братом, ні 
тими, хто належить до його 
банди, яка уклала цю змову.

23 І таким чином вони 
могли вбивати, і грабувати, і 
красти, і чинити розпусту і 
всіляку злочестивість, всупе-
реч законам своєї країни і та-
кож законам свого Бога.

24 І якщо хтось з тих, хто 
належав до їхньої банди, від-
криє світові їхню а злочести-
вість і їхні мерзоти, його буде 
засуджено не за законами їх-
ньої країни, але за законами 
їхньої злочестивості, які було 
дано Ґадіантоном і Кішкуме-
ном.

25 Тож бачите, це ті таємні 
а клятви і згоди, які, як запо-
відав Алма своєму синові, не 
повинні бути відкриті сві-
тові, щоб вони не стали за-
собом приведення людей до 
знищення.

26 Тож бачите, ті а таємні 

клятви і згоди не прийшли 
до Ґадіантона з літописів, 
які було передано Гелама-
нові; але ось, їх було закла-
дено в серце Ґадіантона тією 
б самою істотою, тим, хто спо-
кусив наших перших батьків 
скуштувати від забороненого 
плоду,—

27 Так, тією самою істотою, 
тим, хто підʼюджував а Каїна, 
що якщо він убʼє свого брата 
Авеля, світ не дізнається про 
це. І він підʼюджував Каїна 
і його послідовників з того 
часу і надалі.

28 І також це та сама іс-
тота, це той, хто заклав у 
серця людей бажання а побу-
дувати башту, досить високу 
для того, щоб їм дістатися не-
бес. І це була та сама істота, 
це той, хто захопив серця 
людей, які прийшли від тієї 
башти на цю землю; той, хто 
поширює діяння темряви 
і мерзоти по всьому лицю 
землі, доки він не приведе 
людей до б повного знищення 
і до вічного пекла.

29 Так, це та сама істота, це 
той, хто заклав у серце а Ґа-
діантонові намір продов-
жувати діяння темряви і 
таємного вбивства; і він поро-
джував це від появи людини 
аж дотепер.

30 І ось, це він є а творцем 
усякого гріха. І знайте, він 
виконує свої діяння темряви 

 22 а пп Таємні змови.
 24 а пп Злочестиві, 

Злочестивість.
 25 а Ал. 37:27–32.
 26 а Мойс. 5:29, 49–52.

  б 3 Неф. 6:28;  
Мойс. 4:6–12.

 27 а Мойс. 5:18–33.
 28 а Бут. 11:1–4;  

Етер 1:3.

  б Етер 8:9, 15–25.
 29 а Гел. 2:4–13.
 30 а Ал. 5:39–42;  

Морон. 7:12, 17;  
Мойс. 4:4.
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і таємного вбивства і передає 
свої замисли, і свої клятви, і 
свої згоди, і свої плани жах-
ливої злочестивості від поко-
ління до покоління, залежно 
від того, чи може він воло-
діти серцями дітей людських.

31 А тепер дивіться, він 
сильно заволодів серцями Не-
фійців; авжеж, так що вони 
стали надзвичайно злочести-
вими; так, більшість їх звер-
нула зі шляху праведності, і 
а розтоптала під ногами запо-
віді Бога, і повернула на свої 
власні шляхи, і створила собі 
ідолів зі свого золота і свого 
срібла.

32 І сталося, що всі ці безза-
коння прийшли до них про-
тягом а небагатьох років, так 
що більша частина цього ста-
лася з ними в шістдесят і сьо-
мому році правління суддів 
над народом Нефія.

33 І вони зростали у своїх 
беззаконнях також і в шістде-
сят і восьмому році, на преве-
ликий жаль і тугу праведних.

34 І таким чином ми ба-
чимо, що Нефійці почали 
вироджуватися у зневірі і 
зростати у злочестивості і 
мерзотах, у той час, як Ла-
манійці почали зростати 
надзвичайно в знанні про їх-
нього Бога; вони почали до-
тримуватися Його уставів і 
заповідей і ходити в істині й 
чесності перед ним.

35 І так ми бачимо, що Дух 
Господа почав а залишати 

Нефійців через злочестивість 
і закамʼянілість їхніх сердець.

36 І так ми бачимо, що Гос-
подь почав проливати Свій 
Дух на Ламанійців завдяки 
їхній покірливості і бажанню 
вірити в Його слова.

37 І сталося, що Ламанійці 
переслідували банду розбій-
ників Ґадіантона; і вони про-
повідували слово Бога серед 
найзлочестивіших з них, так 
що цю банду розбійників 
було повністю винищено з-
поміж Ламанійців.

38 І сталося з іншого боку, 
що Нефійці посилювали їх і 
підтримували їх, починаючи з 
найзлочестивіших з них, доки 
вони не поширилися по всій 
землі Нефійців і не звабили 
більшість праведних, доки ті 
не опустилися до того, що по-
вірили в їхню справу, і ділили 
з ними здобич, і приєдналися 
до них в їхніх таємних убив-
ствах і змовах.

39 І так вони отримали ціл-
ковите управління урядом, 
так що вони топтали ногами, 
і били, і роздирали, і повер-
талися спинами до а бідних, і 
покірних, і смиренних послі-
довників Бога.

40 І так ми бачимо, що 
вони були в жахливому стані 
і а дозрівали до вічного зни-
щення.

41 І сталося, що так закін-
чився шістдесят і восьмий рік 
правління суддів над наро-
дом Нефія.

 31 а 1 Неф. 19:7.
 32 а Ал. 46:8.
 35 а Мос. 2:36;  

УЗ 121:37.
 39 а Пс. 109:16;  

Ал. 5:54–56;  

УЗ 56:16.
 40 а Гел. 5:2; 11:37;  

УЗ 18:6.
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Пророцтво Нефія, сина Ге-
ламана—Бог погрожує лю-
дям Нефія, що Він у Своєму 
гніві покарає їх, аж до пов-
ного знищення, якщо вони не 
покаються у своїй злочести-
вості. Бог карає людей Нефія 
пошестю; вони каються і по-
вертаються до Нього. Самуїл, 
Ламанієць, пророкує Нефій-
цям.
Вміщено в розділах з 7 до 16.

РОЗДІЛ 7
Нефія не сприймають на пів
ночі, і він повертається до За
рагемлі—Він молиться на вежі 
у своєму саду і потім закликає 
людей покаятися, або вони заги
нуть. Близько 23–21 рр. до р.х.
Ось тоді сталося в шістдесят і 
девʼятому році правління суд-
дів над народом Нефійців, що 
Нефій, син Геламана, а повер-
нувся на землю Зарагемлі з 
землі, що на півночі.

2 Бо він ходив поміж лю-
дей, які були на землі, що на 
півночі, і проповідував слово 
Бога їм, і пророкував багато 
чого їм;

3 А вони заперечували всі 
слова його, так що він не міг 
залишатися серед них, але 
повернувся знову до землі 
свого народження.

4 І він побачив, що на-
род перебуває у стані такої  
жахливої злочестивості, а ті  
Ґадіантонові розбійники 
посідають  місця  суду— 
узурпували силу і владу на 

цій землі; не звертають уваги 
на заповіді Бога, і анітрохи 
не праві перед Ним; не чи-
нять правосуддя серед дітей 
людських;

5 Обвинувачують правед-
них через їхню праведність; 
дозволяють винуватим і зло-
честивим залишатися не-
покараними за їхні гроші; і 
більше того, утримувати ос-
новні посади в уряді, пра-
вити і чинити за своїми 
бажаннями, щоб вони могли 
мати вигоду і славу а світу, і, 
більше того, щоб вони могли 
легше чинити перелюб, і 
красти, і вбивати, і чинити 
за своїми власними бажан-
нями,—

6 Тож таке велике безза-
коння зійшло на Нефій-
ців протягом кількох років; і 
коли Нефій побачив це, його 
серце сповнилося смутком у 
грудях; і він вигукнув у агонії 
своєї душі:

7 О, якби ж то я міг про-
жити свої дні у дні, коли мій 
батько Нефій вперше вий-
шов з землі Єрусалима, щоб я 
міг радіти з ним на землі обі-
цяній; тоді його люди легше 
сприймали, твердо викону-
вали заповіді Бога, і не поспі-
шали чинити беззаконня; але 
вони поспішали прислуха-
тися до слів Господа—

8 Так, якби мої дні пройшли 
в ті дні, тоді душа моя б уті-
шалася праведністю моїх 
братів.

9 Але ось, мені призначено, 
щоб саме ці дні були моїми, і  

7 1 а Гел. 6:6.  5 а Мт. 13:22; 16:26.
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щоб мою душу сповнював 
смуток через злочестивість 
моїх братів.

10 І ось, тоді сталося, і було 
це на вежі, що в саду Нефія, 
який був біля дороги, що вела 
до головного ринку, який був 
у місті Зарагемля; отже, Не-
фій вклонився на вежі, що 
була в його саду, вежа, що 
була також поруч з садовими 
воротами, повз які пролягала 
дорога.

11 І сталося, що мимо про-
ходили якісь люди і поба-
чили Нефія, коли він виливав 
свою душу Богові на вежі; і 
вони побігли і сказали лю-
дям про те, що вони бачили, і 
люди зібралися у натовп, щоб 
узнати причину такого вели-
кого оплакування злочести-
вості людей.

12 І тоді, коли Нефій під-
вівся, він побачив натовп лю-
дей, які зібралися разом.

13 І сталося, що він відкрив 
свої вуста і сказав їм: Слу-
хайте, а чому ви зібралися ра-
зом? Щоб я міг розповісти 
вам про ваші беззаконня?

14 Так, тому що я зійшов на 
вежу, щоб вилити свою душу 
моєму Богові через надзви-
чайний смуток мого серця, 
який є через ваші беззаконня!

15 І через моє оплакування і 
голосіння ви зібралися разом 
і дивуєтеся; так, і ви маєте 
велику потребу дивуватися; 
так, вам слід дивуватися, 

тому що ви піддалися, так що 
диявол має такий великий 
вплив на ваші серця.

16 Так, як ви могли піддатися  
спокусам того, хто прагне 
 кинути ваші душі у вічне 
 нещастя і нескінченне горе?

17 О покайтеся ж ви, покай-
теся! Для а чого вам умирати? 
Поверніться ви, поверніться 
ви до Господа Бога вашого. 
Чому Він покинув вас?

18 Це тому, що ви закамʼя-
ніли серцями своїми; так, ви 
не прислухаєтеся до голосу 
а доброго пастиря; так, ви 
б вик ликали в Нього великий 
гнів проти вас.

19 І дивіться, замість того, 
щоб а зібрати вас, якщо ви не 
покаєтеся, дивіться, Він роз-
сіє вас повсюди, щоб ви стали 
мʼясом для собак і диких зві-
рів.

20 О, як же ви могли за-
бути вашого Бога в той самий 
день, коли Він визволив вас?

21 Але ось, це для того, щоб 
отримати вигоду, щоб вас 
хвалили люди, так, і щоб ви 
могли отримати золото і сріб- 
ло. І ви прикипіли своїми 
 серцями до багатств і мар-
них речей цього а світу, за які 
ви вбиваєте, і грабуєте, і кра-
дете, і б неправдиво свідчите 
проти ближнього свого, і чи-
ните  всілякі беззаконня.

22 І з цієї причини горе 
прийде до вас, якщо ви не 
покаєтеся. Бо якщо ви не 

 13 а Мт. 3:5–8.
 17 а Єз. 18:23, 31–32.
 18 а Єз. 34:12;  

Іван 10:14–16;  

Ал. 5:38–41, 57–60.  
пп Добрий Пастир.

  б Кн. Як. 1:8;  
Ал. 12:36–37.

 19 а 3 Неф. 10:4–7.
 21 а пп Суєтність.
  б Вих. 20:16;  

Мт. 15:19–20.
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покаєтеся, знайте, це велике 
місто, а також усі ті великі 
навколишні міста, що є на 
землі нашого володіння, бу-
дуть забрані, щоб вам не було 
місця в них; бо знайте, Гос-
подь не дасть вам а сили, як 
Він досі чинив, щоб проти-
стояти вашим ворогам.

23 Бо знайте, так каже Гос-
подь: Я не покажу злоче-
стивим Моєї сили, ніякому 
народу більше, за винятком 
тих, хто кається у своїх грі-
хах і прислухається до Моїх 
слів. Ось тому я б хотів, щоб 
ви зрозуміли, мої браття, що 
Ламанійцям буде а краще, ніж 
вам, якщо ви не покаєтеся.

24 Бо ось, вони праведніші 
за вас, бо вони не грішили 
проти того великого знання, 
яке ви отримали; отже, Гос-
подь буде милостивим до 
них; так, Він а подовжить їхні 
дні і збільшить їхнє сімʼя, тоді 
як вас буде повністю б зни-
щено, якщо ви не покаєтеся.

25 Так, горе вам через ту ве-
лику мерзоту, яка скоїлася 
серед вас; і ви приєдналися 
до цього, так, до тієї а таємної 
банди, яку було створено Ґа-
діантоном!

26 Так, а горе прийде до вас 
через ту гордовитість, якій 
ви дозволили увійти у ваші 
серця, яка піднесла вас за 
межі того, що є добрим, че-
рез ваші великі б багатства!

27 Так, горе вам через ваші 
злочестивість і мерзоти!

28 І якщо ви не покаєтеся, 
то ви загинете; так, навіть 
ваші землі буде забрано від 
вас, і вас буде знищено з лиця 
землі.

29 Дивіться тепер, я не 
кажу, що це станеться, від 
себе, тому що не від себе я 
а знаю це; але ось, я знаю, що 
це істинно, тому що Господь 
Бог повідомив це мені, тому 
я свідчу, що все це станеться.

РОЗДІЛ 8
Продажні судді намагаються 
підбурити людей проти Не
фія—Авраам, Мойсей, Зинос, 
Зинок, Езія, Ісая, Єремія, Легій 
і Нефій—всі свідчили про Хрис 
та—За натхненням Нефій 
 проголошує вбивство головного 
судді. Близько 23–21 рр. до р.х.
І тоді сталося, що коли Не-
фій промовив ці слова, ось, 
були люди, які були суддями, 
які теж належали до таємної 
банди Ґадіантона, і вони роз-
гнівалися, і вони вигукували 
проти нього, кажучи людям: 
Чому ви не схопите цього чо-
ловіка і не приведете його, 
щоб обвинуватити його від-
повідно до злочину, який він 
учинив?

2 Чому ви дивитеся на цього 
чоловіка і слухаєте, як він 
ганьбить цей народ і наш за-
кон?

3 Бо ось, Нефій говорив їм 
про продажність їхнього за-
кону; так, багато чого Нефій 

 22 а Мос. 7:29.
 23 а Гел. 15:11–15.
 24 а Ал. 9:16;  

УЗ 5:33.
  б Ал. 9:19.
 25 а Гел. 3:23.

 26 а Ісая 5:8–25.
  б Кн. Як. 2:13.
 29 а Ал. 5:45–46.
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говорив такого, що не може 
бути записано; і нічого він не 
казав такого, що було б усу-
переч заповідям Бога.

4 А ті судді були розгні-
вані на нього через те, що 
він а говорив їм відверто про 
їхні таємні діяння темряви; 
проте, вони не наважува-
лися накласти руки на нього, 
бо боялися, що люди будуть 
обурені ними.

5 Отже, вони закричали 
до людей, кажучи: Чому ви 
дозволяєте цьому чоловікові 
ганьбити нас? Бо ось, він зви-
нувачує весь цей народ, і на-
віть каже про знищення; так,  
і також що ці наші великі 
 міста буде забрано в нас, щоб 
не мати нам місця в них.

6 І тепер ми знаємо, що це 
неможливо, бо ось ми сильні, 
і наші міста великі, отже 
наші вороги не можуть мати 
влади над нами.

7 І сталося, що таким чи-
ном вони підбурювали лю-
дей до гніву проти Нефія і 
викликали суперечки серед 
них; бо там були деякі, які 
кричали: Не чіпайте цього 
чоловіка, бо він хороший 
чоловік, і те, що він каже, 
точно здійсниться, якщо ми 
не покаємося;

8 Так, знайте, всі вироки зі-
йдуть на нас, про які він свід-
чив нам; бо ми знаємо, що 
він свідчив нам правильно 
стосовно наших беззаконь. І 
знайте, їх багато, і він а знає 
також про все, що трапиться 

з нами, так само як він знає 
про наші беззаконня;

9 Так, і знайте, якби він не 
був пророком, він не міг би 
свідчити про це.

10 І сталося, що ті люди, 
які намагалися знищити Не-
фія, були змушені через їх-
ній страх не накладати руки 
на нього; отже, він почав 
знову говорити до них, по-
бачивши, що він здобув при-
хильність в очах декого, так 
що решта боялася робити 
щось.

11 Отже, він був змушений 
ще звернутися до них, ка-
жучи: Слухайте, браття мої, 
хіба ви не читали, що Бог 
дав силу одному чоловікові, 
а саме Мойсеєві, вдарити 
по водах а Червоного моря, і 
вони розступилися в обидві 
сторони, так що Ізраїльтяни, 
які були нашими батьками, 
пройшли крізь них посуху, а 
води зійшлися над військом 
Єгиптян і поглинули їх?

12 І ось знайте, якщо Бог 
дав цьому чоловікові таку 
силу, тоді чому ви сперечає-
теся між собою і кажете, що 
Він не дав мені ніякої сили, 
через яку я можу знати сто-
совно вироків, які зійдуть на 
вас, якщо ви не покаєтеся?

13 Але ось ви не тільки за-
перечуєте мої слова, але ви 
також заперечуєте всі слова, 
сказані нашими батьками, і 
також слова, сказані цим чо-
ловіком, Мойсеєм, який мав 
таку велику силу, дану йому, 

8 4 а 1 Неф. 16:2–3.
 8 а Гел. 7:29.

 11 а Вих. 14:16;  
1 Неф. 17:26;  

Мос. 7:19; УЗ 8:2–3;  
Мойс. 1:25.
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так, слова, які він сказав про 
пришестя Месії.

14 Так, хіба він не дав свід-
чення, що Син Бога має 
прийти? І так само, як він 
а підносив мідяного змія в пус-
тині, саме так буде піднесено і 
Того, Хто прийде.

15 І так само, як всі, хто ди-
вився на того змія, залишалися 
а живими, саме так усі, хто ди-
витиметься на Сина Бога з ві-
рою, маючи упокорений дух, 
можуть б жити, аж до того 
життя, яке вічне.

16 А тепер дивіться, не 
тільки Мойсей свідчив про це, 
але й а усі святі пророки від 
його днів аж до днів Авраама.

17 Так, і ось а Авраам мав ви-
діння про Його пришестя і був 
сповнений задоволенням і вті-
шився.

18 Так, і дивіться, я кажу вам, 
що Авраам був не єдиний, 
хто знав про це, але було а ба-
гато таких до днів Авраама, 
кого було покликано за б чи-
ном Бога; так, саме за чином 
Його Сина; і це для того, щоб 
показати людям, за дуже ба-
гато тисяч років до Його при-
шестя, що дійсно викуплення 
прийде до них.

19 І тепер я хотів би, щоб ви 
знали, що аж від днів Авра-

ама було багато пророків, які 
свідчили це; так, ось, пророк 
а Зинос свідчив сміливо; і за 
це його було вбито.

20 І ось, також а Зинок, і та-
кож Езія, і також б Ісая, і 
в Єремія (Єремія був тим про-
роком, який свідчив про зни-
щення г Єрусалима), і тепер 
ми знаємо, що Єрусалим 
було знищено, відповідно до 
слів Єремії. О чому ж тоді не 
прийде Син Бога, відповідно 
до його пророцтва?

21 А тепер чи заперечува-
тимете ви, що а Єрусалим 
було зруйновано? Чи гово-
ритимете ви, що б синів Се-
декії не було вбито, всіх, за 
винятком в Мулека? Так, і хіба 
не бачите ви, що сімʼя Седе-
кії з нами, і їх було вигнано з 
землі Єрусалима? Але знайте, 
це не все—

22 Нашого батька, Легія, 
було вигнано з Єрусалима 
через те, що він свідчив про 
це. Нефій також свідчив про 
це, і також майже всі з на-
ших батьків, аж дотепер; так, 
вони свідчили про а пришестя 
Христа, і чекали на це, і вті-
шалися Його днем, який на-
стане.

23 І знайте, Він є Бог, і Він з 
ними, і Він являвся їм, щоб їх 

 14 а Чис. 21:6–9;  
2 Неф. 25:20;  
Ал. 33:19–22.  
пп Ісус Христос—
Символи Христа.

 15 а 1 Неф. 17:41;  
Ал. 37:45–47;  
3 Неф. 15:9.

  б Іван 11:25.
 16 а Кн. Як. 4:4–5; 7:11.
 17 а Бут. 22:8–14;  

Іван 8:56.
 18 а Ал. 13:19;  

УЗ 84:6–16; 136:37.
  б пп Мелхиседекове 

священство.
 19 а Ал. 34:7.
 20 а 1 Неф. 19:10;  

3 Неф. 10:15–16.  
пп Писання—
Втрачені Писання.

  б Ісая 53.

  в 1 Неф. 5:13; 7:14.
  г Єр. 26:18; 1 Неф. 1:4.
 21 а 2 Неф. 6:8; Ом. 1:15.
  б 2 Цар. 25:7;  

Єр. 39:6; 52:10.
  в Єз. 17:22–23;  

Гел. 6:10.
 22 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.
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було викуплено Ним; і вони 
склали Йому хвалу за те, що 
станеться.

24 А тепер, побачивши, що 
ви знаєте це і не можете за-
перечувати це, якщо не бу-
дете брехати, отже, ось у 
чому ви грішні, бо ви запе-
речували все це, незважаючи 
на так багато свідчень, які ви 
отримали; так, ви дійсно от-
римали а все, і те, що на не-
бесах, і те, що на землі, як 
свідчення, що це істинно.

25 Але знайте, ви запе-
речили істину і а повстали 
проти вашого святого Бога; 
і саме в цей час, замість 
того, щоб складати для себе 
б скарби на небесах, де нічого 
не торкається тління, і куди 
ніщо не може прийти, якщо 
воно нечисте, ви нагромад-
жуєте на себе гнів на день 
в суду.

26 Так, саме в цей час ви 
дозріваєте, через ваші вбив-
ства, і ваш а блуд, і злочести-
вість, для вічного знищення; 
так, і якщо ви не покаєтеся, 
воно прийде до вас скоро.

27 Так, дивіться, воно вже 
тепер саме біля ваших две-
рей; так, ідіть до місця суду 
і шукайте; і дивіться, вашого 
суддю вбито, і він а лежить у 
своїй крові; і його було вбито 
б його братом, який прагне 
посісти місце суду.

28 І знайте, вони обидва на-
лежать до вашої таємної 

банди, чий а засновник Ґа-
діантон і Злий, який прагне 
знищити душі людей.

РОЗДІЛ 9
Посланці знаходять головного 
суддю мертвим на місці суду—
Їх увʼязнюють і згодом від
пускають—За натхненням 
Нефій визначає Сеантума як 
убивцю—Дехто сприймає Не
фія як пророка. Близько 23–
21 рр. до р.х.
Ось тоді сталося, що коли 
Нефій промовив ці слова, де-
які чоловіки, які були серед 
них, побігли до місця суду; 
так, а саме пʼятеро було тих, 
котрі пішли, і вони говорили 
між собою, поки йшли:

2 Бачите, зараз ми будемо 
знати напевно, чи цей чоло-
вік пророк і чи Бог наказав 
йому пророкувати такі диво-
вижні речі нам. Бачите, ми 
не віримо, що Він наказав 
йому; так, ми не віримо, що 
він є пророком; проте, якщо 
те, що він сказав стосовно го-
ловного судді, істинне, що він 
буде мертвим, тоді ми пові-
римо, що й інші слова, які він 
говорив, істинні.

3 І сталося, що вони побігли 
щосили і ввійшли до місця 
суду; і ось головний суддя, 
впавши на землю, а лежав у 
своїй крові.

4 І тоді ось, коли вони поба-
чили це, вони були здивовані 

 24 а Ал. 30:44;  
Мойс. 6:63.

 25 а Мос. 2:36–38; 3:12.
  б Гел. 5:8;  

3 Неф. 13:19–21.
  в УЗ 10:20–23; 

121:23–25.
 26 а пп Блуд.

 27 а Гел. 9:3, 15.
  б Гел. 9:6, 26–38.
 28 а Гел. 6:26–30.
9 3 а Гел. 8:27.



467 ГЕЛАМАН 9:5–16

надзвичайно, так що вони 
впали на землю; бо вони до 
того не вірили словам, які го-
ворив Нефій стосовно голов-
ного судді.

5 Але тепер, коли вони по-
бачили, вони повірили, і 
страх зійшов на них, що всі 
вироки, про які Нефій го-
ворив, прийдуть на лю-
дей; отже, вони затремтіли і 
впали на землю.

6 Тож, негайно, коли суддю 
було вбито—його заколов 
його брат, замаскувавшись за 
допомогою одягу, і він утік, а 
слуги побігли і розповіли лю-
дям, зчинивши серед них га-
лас про вбивство;

7 І ось люди зібралися разом 
там, де було місце суду,—і 
ось на їхній подив вони по-
бачили тих пʼятьох чоловіків, 
які впали на землю.

8 І ось дивіться, люди нічого 
не знали про натовп, який зі-
брався разом у а саду Нефія; 
тому вони говорили між со-
бою: Ці люди є тими, хто 
вбив суддю, і Бог покарав їх, 
щоб вони не могли втекти від 
нас.

9 І сталося, що вони схо-
пили їх, і звʼязали їх, і кинули 
до вʼязниці. І було надіслано 
повсюди проголошення, що 
суддю вбито, а вбивців схо-
плено і кинуто до вʼязниці.

10 І сталося, що наступного 
дня люди зібралися разом оп-
лакувати і а поститися на по-
хороні великого головного 
судді, якого було вбито.

11 І таким чином ті судді, 

які також були в саду Нефія, 
і почули його слова, також зі-
бралися разом на похороні.

12 І сталося, що вони розпи-
тували серед людей, кажучи: 
Де ті пʼятеро, яких послали 
дізнатися про головного 
суддю, чи був він мертвим? 
І вони відповідали і сказали: 
Про цих пʼятьох, яких, як ви 
кажете, ви послали, ми ні-
чого не знаємо; але є пʼятеро, 
які є вбивцями, котрих ми 
кинули до вʼязниці.

13 І сталося, що судді за-
жадали, щоб їх привели; 
і їх привели, і ось вони ви-
явилися тими, кого було по-
слано; і ось судді спитали 
в них, що вони знають сто-
совно цієї справи, і вони 
розповіли їм усе, що вони ро-
били, кажучи:

14 Ми побігли й опинилися 
на тому місці, де було місце 
суду, і коли ми побачили все 
те, про що саме Нефій свід-
чив, ми були настільки зди-
вовані, що впали на землю; а 
коли ми отямилися від здиву-
вання, ось, вони кинули нас у 
вʼязницю.

15 Тож стосовно вбивства 
цього чоловіка, ми не зна-
ємо, хто це вчинив; а ми зна-
ємо тільки те, що ми побігли 
й опинилися там згідно з тим, 
як ви хотіли, і ось він був 
мертвим, згідно зі словами 
Нефія.

16 І тоді сталося, що судді 
розʼяснили цю справу наро-
дові, і кричали проти Нефія, 
кажучи: Дивіться, ми знаємо, 

 8 а Гел. 7:10.  10 а пп Піст, Пощення.
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що цей Нефій певно домо-
вився з кимось убити суддю, і 
щоб потім оголосити нам про 
це, щоб навернути нас у свою 
віру, щоб він міг представити 
себе наче він велика людина, 
обрана Богом, і пророк.

17 І тепер ось ми викри-
ємо цього чоловіка, і він зі-
знається у своєму злочині і 
скаже нам, хто є справжнім 
убивцею цього судді.

18 І сталося, що тих пʼятьох 
було звільнено в день похо-
рону. Проте вони докоряли 
суддям за слова, які ті гово-
рили проти Нефія, і спереча-
лися з ними поодинці, так що 
примусили їх замовкнути.

19 Проте ті вчинили так, 
що Нефія було схоплено, і 
звʼязано, і приведено перед 
натовпом, і вони почали до-
питувати його різними спо-
собами, щоб примусити його 
протирічити собі, щоб його 
можна було засудити на 
смерть,—

20 Кажучи йому: Ти—спів-
учасник; хто той чоловік, 
який учинив це вбивство? Те-
пер скажи нам і зізнайся у 
своєму злочині; кажучи: Ба-
чиш, ось гроші; і ми також 
даруємо тобі твоє життя, 
якщо ти скажеш нам і зізна-
єшся у тій змові, в яку ти 
ввійшов з ним.

21 Але Нефій сказав їм: О 
ви, а дурні, ви, необрізані сер-
цем, ви, сліпі, і ви, б твердошиї 
люди, чи знаєте ви, як довго 
Господь Бог ваш дозволятиме 

вам продовжувати йти цим 
вашим шляхом гріха?

22 О, вам слід починати го-
лосити і а тужити через ве-
лике знищення, яке на цей 
раз очікує вас, якщо ви не по-
каєтеся.

23 Ось ви кажете, що я змо-
вився з якимось чоловіком, 
щоб він убив Сизорама, на-
шого головного суддю. Але 
ось, я кажу вам, що все це че-
рез те, що я свідчив вам, щоб 
ви могли знати про це; ав-
жеж, саме за свідчення вам, 
що я знаю про злочестивість і 
мерзоти, які є серед вас.

24 І через те, що я зробив це, 
ви кажете, що я змовився з 
якимось чоловіком, щоб він 
учинив це; так, тому що я по-
казав вам цю ознаку, ви роз-
сердилися на мене і прагнете 
знищити моє життя.

25 А тепер ось, я покажу 
вам ще одну ознаку і подив-
люся, чи будете ви за це праг-
нути знищити мене.

26 Ось я кажу вам: Ідіть у 
дім Сеантума, який є а братом 
Сизорама, і скажіть йому:

27 Чи Нефій, удаваний про-
рок, який пророкував так 
багато зла стосовно цього на-
роду, змовився з тобою, щоб 
ти вбив Сизорама, який є 
твоїм братом?

28 І дивіться, він скаже вам: 
Ні.

29 А ви скажете йому: Це ти 
вбив свого брата?

30 А він стоятиме переляка-
ний і не знатиме, що сказати. 

 21 а Дії 7:51.
  б пп Бунт.

 22 а Мос. 7:24.
 26 а Гел. 8:27.
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І ось, він заперечуватиме вам; 
і він буде вдавати, нібито 
він здивований; проте він за-
явить вам, що невинний.

31 Але ось, ви перевіряти-
мете його і виявите кров на 
полі його плаща.

32 А коли ви побачите це, 
ви скажете: Звідки взялася ця 
кров? Хіба ми не знаємо, що 
це кров твого брата?

33 І тоді він затремтить і 
зблідне, неначе смерть при-
йшла до нього.

34 А тоді ви скажете: Через 
цей страх і цю блідість, яка 
вкрила обличчя твоє, ось, ми 
знаємо, що ти винен.

35 І тоді ще більший страх 
зійде на нього; і тоді він зіз-
нається вам і не заперечува-
тиме більше, що він учинив 
це вбивство.

36 І тоді він скаже вам, що я, 
Нефій, нічого не знав би про 
цю справу, якби те не було ві-
домо мені силою Бога. І тоді 
ви будете знати, що я чесна 
людина і що мене послано до 
вас від Бога.

37 І сталося, що вони пішли 
і зробили саме так, як Не-
фій їм сказав. І ось, слова, 
які він сказав, були правди-
вими; бо відповідно до цих 
слів, він заперечував; і також 
відповідно до цих слів, він 
 зізнався.

38 І його було приведено до 
підтвердження того, що саме 
він був убивцею, так що тих 
пʼятьох було відпущено на 
волю, а також і Нефія.

39 І дехто з Нефійців пові-

рив словам Нефія; і дехто та-
кож повірив через свідчення 
пʼятьох, бо їх було навер-
нено, поки вони були у вʼяз-
ниці.

40 І ось дехто серед людей 
говорив, що Нефій—пророк.

41 І були такі, які говорили: 
Дивіться, він є бог, бо якби 
він не був богом, він не міг 
би знати про все. Бо ось, він 
розповідав нам думки на-
ших сердець, і також розпо-
відав нам про події; і навіть 
дав нам знання про те, хто є 
справжнім убивцею нашого 
головного судді.

РОЗДІЛ 10
Господь дає Нефієві запечату
вальну владу—Він має владу 
звʼязувати і розвʼязувати на 
землі і на небесах—Він нака
зує людям покаятися, або вони 
загинуть—Дух веде його від 
громади до громади. Близько 21–
20 рр. до р.х.
І сталося, що виникло роз-
ділення серед людей, так що 
вони розділилися на групи і 
пішли своїми шляхами, зали-
шаючи Нефія одного стояти 
серед них.

2 І сталося, що Нефій пішов 
своєю дорогою до свого влас-
ного дому, а обдумуючи те, 
що Господь показав йому.

3 І сталося, коли він так роз-
думував—будучи дуже при-
гніченим через злочестивість 
народу Нефійців, їхніх та-
ємних діянь темряви, і їхніх 
убивств, і їхніх грабежів, і  

10 2 а пп Обдумувати.
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всіляких беззаконь—і ста-
лося, коли він так роздумував 
у серці своєму, ось, голос дій-
шов до нього, кажучи:

4 Благословенний ти, Не-
фію, за те, що ти зробив; бо Я 
бачив, як ти а невтомно про-
голошував Слово, яке Я дав 
тобі, цьому народові. І ти не 
злякався їх і не прагнув вря-
тувати своє б власне життя, 
але прагнув виконати Мою 
в волю і дотримуватися Моїх 
заповідей.

5 І ось, через те що ти ро-
бив це так невтомно, ось, Я 
благословлю тебе назавжди; 
і я зроблю тебе могутнім у 
слові і вчинках, у вірі і в ді-
яннях; так, дійсно а все буде 
зроблено тобі відповідно до 
твого б слова, бо ти в не будеш 
просити того, що суперечить 
Моїй волі.

6 Слухай, ти—Нефій, а Я—
Бог. Слухай, Я проголошую 
тобі у присутності Моїх ан-
гелів, що ти матимеш владу 
над цими людьми, і покараєш 
землю а голодом, і чумою, і 
знищенням, згідно зі злоче-
стивістю цього народу.

7 Ось, Я даю тобі владу, що 
все, що ти а запечатаєш на 
землі, буде запечатано на не-
бесах; і все, що ти розвʼяжеш 
на землі, буде розвʼязано на 
небесах; і таким чином ти 
матимеш владу серед цього 
народу.

8 І таким чином, якщо ти 
скажеш цьому храмові, щоб 
він розділився надвоє, так і 
буде зроблено.

9 І якщо ти скажеш цій 
а горі: Опустися і стань рів-
ною, так і буде зроблено.

10 І ось, якщо ти скажеш, що 
Бог покарає цей народ, так і 
станеться.

11 А тепер ось, Я наказую 
тобі, що ти підеш і проголо-
сиш цьому народові, що так 
каже Господь Бог, Який є 
Всемогутнім: Якщо ви не по-
каєтеся, вас буде покарано, 
аж до а знищення.

12 І ось, тоді сталося, що 
коли Господь промовив ці 
слова Нефієві, він зупинився 
і не пішов до свого влас-
ного дому, а повернувся до 
натовпу, який розсіявся по 
лицю землі, і почав проголо-
шувати їм слово Господа, яке 
було сказано йому стосовно 
їхнього знищення, якщо вони 
не покаються.

13 Тож ось, незважаючи на 
таке велике чудо, яке Нефій 
вчинив, сказавши їм стосовно 
смерті головного судді, вони 
закамʼяніли серцями своїми і 
не прислухалися до слів Гос-
пода.

14 Отже, Нефій проголосив 
їм слово Господа, кажучи: 
Якщо ви не покаєтеся, так 
каже Господь, вас буде пока-
рано аж до знищення.

 4 а пп Старанність.
  б пп Жертва, 

Жертвувати.
  в 3 Неф. 11:11.
 5 а 3 Неф. 18:20;  

УЗ 88:63–65.

  б Ен. 1:12.
  в 2 Неф. 4:35;  

УЗ 46:30.
 6 а Гел. 11:4–18.
 7 а Мт. 16:19.  

пп Запечатувати, 

Запечатування.
 9 а Мт. 17:20;  

Кн. Як. 4:6;  
Морм. 8:24;  
Етер 12:30.

 11 а Гел. 5:2.
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15 І сталося, що коли Не-
фій проголосив їм Слово, ось, 
вони все ще були закамʼянілі 
серцями своїми і не прислу-
халися до його слів; отже, 
вони кривдили його і намага-
лися накласти руки на нього, 
щоб кинути його до вʼязниці.

16 Але ось, сила Бога була 
з ним, і вони не могли схо-
пити його, щоб кинути його 
до вʼязниці, бо його було охо-
плено Духом і перенесено 
геть з-посеред них.

17 І сталося, що таким чи-
ном він переносився Духом 
від натовпу до натовпу, про-
голошуючи слово Бога, аж 
доки він не проголосив його 
всім їм, або передав його всім 
людям.

18 І сталося, що вони не 
прислухалися до його слів; і 
почалися суперечки, так що 
вони розділилися між собою 
і почали вбивати один одного 
мечем.

19 І так закінчився сімдесят 
і перший рік правління суд-
дів над народом Нефія.

РОЗДІЛ 11
Нефій переконує Господа за
мінити їхню війну голодом—
Багато людей гине—Вони 
каються, і Нефій благає у Го
спода дощу—Нефій і Легій 
отримують багато одкровень—
Ґадіантонові розбійники укріп
люються на цій землі. Близько 
20–6 рр. до р.х.
І ось сталося сімдесят і дру-

гого року правління суддів, 
що суперечки збільшилися, 
так що почалися війни по 
всій землі серед усього на-
роду Нефія.

2 І саме ця а таємна банда 
розбійників виконувала цю 
роботу знищення і злочести-
вості. І ця війна продовжува-
лася весь той рік; і в сімдесят 
і третьому році вона також 
продовжувалася.

3 І сталося, що того року 
Нефій волав до Господа, ка-
жучи:

4 О Господи, не дозволяй, 
щоб цей народ було зни-
щено мечем; але, о Господи, 
краще нехай буде а голод на 
цій землі, щоб збудити в них 
спогад про Господа Бога їх-
нього, і, може, вони пока-
ються і звернуться до Тебе.

5 І так було зроблено, 
згідно зі словами Нефія. І 
був страшний голод на землі, 
серед усіх людей Нефія. І 
таким чином у сімдесят і чет-
вертому році голод продов-
жувався, і робота знищення 
мечем припинилася, але 
стала тяжкою через голод.

6 І ця робота знищення про-
довжувалася в сімдесят і пʼя-
тому році. Бо землю було 
проклято, щоб вона стала су-
хою і не давала зерна в пору 
зерна; і всю землю було прок-
лято, і серед Ламанійців, і так 
само серед Нефійців, так що їх 
було покарано, щоб вони ги-
нули тисячами в найзлочести-
віших частинах землі.

11 2 а Гел. 6:18–24; 
11:25–26.

 4 а 1 Цар. 17:1;  
Гел. 10:6.
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7 І сталося, що люди поба-
чили, що вони от-от загинуть 
від голоду, і вони почали а зга-
дувати Господа Бога свого; і 
вони почали згадувати слова 
Нефія.

8 І люди почали благати 
своїх головних суддів і своїх 
вождів, щоб вони сказали Не-
фієві: Слухай, ми знаємо, що 
ти людина Бога, і тому волай 
до Господа Бога нашого, щоб 
Він відвернув від нас цей го-
лод, щоб усі а слова, які ти ка-
зав про наше знищення, не 
здійснилися.

9 І сталося, що судді сказали 
Нефієві все згідно зі словами, 
яких від них бажали. І ста-
лося, що коли Нефій побачив, 
що люди покаялися і упоко-
рилися у волосяниці, він заво-
лав до Господа знову, кажучи:

10 О Господи, дивись, цей 
народ кається; і вони змели 
геть банду Ґадіантона з-по-
між себе, так що ті вимерли 
і сховали свої таємні плани в 
землю.

11 Тож, о Господи, через 
цю їхню покірність відверни 
Свій гнів, і нехай Твій гнів 
удовольниться знищенням 
тих злочестивих людей, яких 
Ти вже знищив.

12 О Господи, відверни Свій 
гнів, так, Свій лютий гнів, і 
зроби так, щоб цей голод 
припинився на цій землі.

13 О Господи, вислухай 
мене, і зроби, щоб було вчи-
нено відповідно до моїх слів, 

і пошли а дощ на лице землі, 
щоб вона могла приносити 
свої плоди і своє зерно в пору 
зерна.

14 О Господи, Ти прислу-
хався до а моїх слів, коли я ка-
зав: Нехай буде голод, щоб 
пошесть від меча могла при-
пинитися; і я знаю, що Ти, 
саме в цей час, прислухаєшся 
до моїх слів, бо Ти сказав: 
Якщо ці люди покаються, Я 
помилую їх.

15 Так, о Господи, і Ти ба-
чиш, що вони покаялися 
через голод, і пошесть, і зни-
щення, яке зійшло на них.

16 А тепер, о Господи, від-
верни Свій гнів і спробуй ще 
раз, чи будуть вони служити 
Тобі? І якщо так, о Господи, 
Ти можеш благословити їх 
згідно з Твоїми словами, які 
Ти сказав.

17 І сталося, що в сімдесят 
і шостому році Господь від-
вернув Свій гнів від людей і 
зробив так, щоб а дощ упав на 
землю, так що вона вродила 
плоди свої в пору плодів своїх. 
І сталося, що вона вродила 
зерно своє в пору зерна свого.

18 І ось, люди зраділи і про-
славляли Бога, і все лице 
землі було сповнене радістю; 
і вони більше не намагалися 
знищити Нефія, але пова-
жали його як а великого про-
рока і людину від Бога, яка 
має велику силу і владу, дану 
йому від Бога.

19 І ось, Легій, брат його, 

 7 а Гел. 12:3.
 8 а Гел. 10:11–14.
 13 а 1 Цар. 18:1, 41–46.

 14 а Гел. 11:4.
 17 а Повтор. 11:13–17.
 18 а Гел. 10:5–11.

 19 а Гел. 5:36–44.
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а аніскільки не відставав від 
нього, що стосується правед-
ності.

20 І так сталося, що люди 
 Нефія почали процвітати 
знову на землі, і почали за-
будовувати свої спустошені 
місця, і почали розмножува-
тися і поширюватися, аж поки 
не вкрили все лице землі, і на 
півночі, і на півдні, від моря 
на заході до моря на сході.

21 І сталося, що сімдесят і 
шостий рік закінчився в мирі. 
І сімдесят і сьомий рік по-
чався в мирі; і а церква поши-
рилася по всьому лицю землі; 
і більшість людей, і Нефій-
ців, і Ламанійців, належала 
до церкви; і в них був надзви-
чайно стійкий мир на землі; і 
так закінчився сімдесят і сьо-
мий рік.

22 І також у них був мир і в 
сімдесят і восьмому році, за 
винятком декількох супере-
чок стосовно питань учення, 
яке було встановлене проро-
ками.

23 А в сімдесят і девʼятому 
році почалася велика бо-
ротьба. Але сталося, що Не-
фій, і Легій, і багато з їхніх 
братів, які знали про істинні 
питання вчення, маючи ба-
гато а одкровень щодня, отже, 
вони проповідували людям, 
так що вони поклали край їх-
ній боротьбі ще того самого 
року.

24 І сталося, що у вісімде-
сятому році правління суд-
дів над народом Нефія була 
деяка кількість розкольників 

з народу Нефія, які декілька 
років перед тим перейшли 
до Ламанійців і взяли на себе 
імʼя Ламанійців, а також де-
яка кількість тих, які були 
справжніми нащадками Ла-
манійців, яких було під-
бурено на гнів ними, тобто 
тими розкольниками, отже, 
вони почали війну зі своїми 
братами.

25 І вони чинили вбивство 
і грабіж; а потім відходили 
назад у гори, і в пустиню, і 
в таємні місця, переховую-
чися, щоб їх не можна було 
знайти, отримуючи щоденно 
поповнення до своєї кілько-
сті, оскільки були розколь-
ники, які приходили до них.

26 І так з часом, так, саме 
протягом небагатьох років, 
вони стали надзвичайно ве-
ликою бандою розбійників; і 
вони проникли у всі таємні 
плани Ґадіантона; і таким 
чином вони стали розбійни-
ками Ґадіантона.

27 Тож ось, ці розбійники 
завдавали великого руйну-
вання, так, дійсно великого 
знищення серед народу Не-
фія, а також серед народу 
Ламанійців.

28 І сталося, що було необ-
хідно покласти кінець цій ро-
боті знищення; отже вони 
послали військо сильних чо-
ловіків у пустиню і в гори 
розшукати цю банду розбій-
ників і знищити їх.

29 Але ось сталося, що того 
самого року їх було відки-
нуто назад аж у їхні власні 

 21 а пп Церква Ісуса Христа.  23 а Ал. 26:22; УЗ 107:19.



474ГЕЛАМАН 11:30–12:2

землі. І так закінчився вісім-
десятий рік правління суддів 
над народом Нефія.

30 І сталося, на початку ві-
сімдесят і першого року вони 
знову пішли проти банди 
розбійників і знищили бага-
тьох; і багато з них самих теж 
підпало під велике знищення.

31 І вони знову були зму-
шені повернутися з пустині 
і з гір до своїх земель через 
надзвичайну величезність чи-
сельності тих розбійників, 
якими кишіли гори і пустиня.

32 І сталося, що так закін-
чився цей рік. І розбійників 
ставало більше, і вони ста-
вали сильнішими, так що 
вони протистояли цілому вій-
ськові Нефійців і також Ла-
манійців; і вони викликали 
великий страх у людей пов-
сюди на лиці землі.

33 Авжеж, бо вони чинили 
напади на багато частин землі 
і піддавали їх великому зни-
щенню; авжеж, убивали ба-
гатьох, а інших забирали в 
полон до пустині, так, і осо-
бливо їхніх жінок і їхніх дітей.

34 Тож це велике зло, яке 
зійшло на людей через їхні 
беззаконня, знову збудило їх 
пригадати Господа Бога їх-
нього.

35 І так закінчився вісімде-
сят і перший рік правління 
суддів.

36 А в вісімдесят і другому 
році вони почали знову а за-
бувати Господа Бога свого. А 
в вісімдесят і третьому році 

вони сильніше піддалися 
беззаконню. І в вісімдесят і 
четвертому році вони не ви-
правили своїх шляхів.

37 І сталося, що у вісімде-
сят і пʼятому році вони все 
сильніше і сильніше зростали 
у своїй гордовитості і своїй 
злочестивості; і таким чином 
вони знову дозріли для зни-
щення.

38 І так закінчився вісімде-
сят і пʼятий рік.

РОЗДІЛ 12
Люди невірні, і нерозумні, і 
швидкі на те, щоб чинити 
зло—Господь карає Свій народ—
Нікчемність людей у порів
нянні з силою Бога—У день суду 
люди отримають вічне життя 
або вічне прокляття. Близько 
6 р. до р.х.
І таким чином ми можемо 
бачити віроломність, а також 
нестійкість сердець дітей 
людських; так, ми можемо 
бачити, що Господь у Його 
великій безкінечній велико-
душності благословляє і дає 
а процвітання тим, хто покла-
дає б довіру на Нього.

2 Так, і ми можемо бачити 
в той самий час, коли Він дає 
процвітання Своїм людям, 
так, збільшуючи їхні поля, їхні 
отари, і їхні стада, і їхнє зо-
лото, і срібло, і всілякі кош-
товності кожного виду і роду; 
зберігаючи їхнє життя і виз-
воляючи їх від рук їхніх во-
рогів; помʼякшуючи серця  

 36 а Ал. 46:8.
12 1 а 2 Хр. 26:5;  

Пс. 1:2–3.
  б Пс. 36:7–8;  

2 Неф. 22:2; Мос. 4:6.  
пп Довіра.
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їхніх ворогів, щоб вони не ого-
лошували воєн проти них; 
так, і в цілому роблячи все за-
ради добробуту і щастя Свого 
народу; так, тоді настає час, 
коли вони а камʼяніють сер-
цями своїми і забувають Гос-
пода Бога свого, і б топчуть під 
ногами Святого—так, і все че-
рез їхній спокій і їхнє надзви-
чайно велике процвітання.

3 І таким чином ми бачимо, 
що доки Господь не а покарає 
Свій народ багатьма скорбо-
тами, так, доки Він не вра-
зить їх смертю, і жахом, і 
голодом, і всілякою пошестю, 
вони не б згадують про Нього.

4 О якими ж нерозумними, 
і якими марними, і якими 
злими, і диявольськими, і 
якими а швидкими чинити 
беззаконня, і якими повіль-
ними творити добро є діти 
людські; так, як швидко при-
слухаються до слів Злого, і 
прикипають б серцями своїми 
до марних речей світу!

5 Так, які швидкі вони під-
носитися в а гордовитості; 
так, які швидкі вихвалятися 
і чинити всіляке беззаконня; 
і як повільно вони згадують 
Господа Бога свого, і прихи-
ляють вухо до Його порад, 
так, як повільно вони б йдуть 
стежками мудрості!

6 Бачите, вони не бажають, 
щоб Господь Бог їхній, Який 
а створив їх, б правив і царю-
вав над ними; незважаючи на 
Його велику великодушність 
і Його милість до них, вони 
зневажають Його поради, і 
вони не хочуть, щоб Він був 
їхнім провідником.

7 О яка ж велика а нікчемність 
дітей людських; так, вони на-
віть менші за прах землі.

8 Бо дивіться, прах землі пе-
реміщається туди-сюди і на-
віть розділяється на частини 
за наказом нашого великого і 
вічного Бога.

9 Так, дивіться, від Його го-
лосу пагорби і гори тремтять 
і а трясуться.

10 І а силою Його голосу 
вони розколюються і стають 
рівними, так, справді наче 
долина.

11 Так, силою Його голосу 
а вся земля трясеться;

12 Так, силою Його голосу 
підвалини коливаються, аж 
до самого центру.

13 Так, і якщо Він скаже 
землі: Руш,—вона зрушить.

14 Так, якщо Він скаже 
а землі: Ти будеш б рухатися на-
зад, щоб це в подовжило день 
на багато годин,—це буде зро-
блено;

15 І таким чином, згідно з 

 2 а пп Відступництво.
  б Ал. 5:53;  

3 Неф. 28:35.
 3 а Мос. 23:21;  

УЗ 98:21; 101:8.
  б Ам. 4:6–11.
 4 а Вих. 32:8.
  б Мт. 15:19;  

Євр. 3:12.

 5 а Пр. 29:23.  
пп Гординя.

  б пп Ходити, 
Ходити з Богом.

 6 а Ісая 45:9;  
УЗ 58:30;  
Мойс. 7:32–33.

  б УЗ 60:4.
 7 а Ісая 40:15, 17;  

Мос. 4:19;  
Мойс. 1:10.

 9 а 3 Неф. 22:10.
 10 а 1 Неф. 17:46.
 11 а Морм. 5:23;  

Етер 4:9.
 14 а Єг. 10:12–14.
  б Ісая 38:7–8.
  в 2 Цар. 20:8–11.
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Його словом, земля рухати-
меться назад, і здаватиметься 
людині, що сонце стоїть на 
місці; так, і знайте, що це так 
і є; бо певно, що це земля ру-
хається, а не сонце.

16 І ось, ще, якщо Він ска-
же а водам великої глиби-
ни: б Висохніть,—так буде  
зроблено.

17 Дивіться, якщо Він скаже 
цій горі: Піднімися, і а при-
ходь, і впади на це місто, щоб 
його було поховано,—знайте, 
це зроблено.

18 І дивіться, якщо людина 
а сховає скарб у землі, а Гос-
подь скаже: Хай його буде 
б проклято через беззаконня 
того, хто сховав його,—
знайте, його буде проклято.

19 А якщо Господь скаже: 
Будь ти проклятий, щоб ні-
хто з людей не знайшов тебе 
з цього часу надалі і на-
завжди,—знайте, жодна лю-
дина не отримає його з цього 
часу і назавжди.

20 І дивіться, якщо Господь 
скаже людині: Через твої без-
законня тебе буде проклято 
назавжди,—так буде зро-
блено.

21 І якщо Господь скаже: Че-
рез твої беззаконня тебе буде 
відсічено від Моєї присут-
ності,—Він зробить, щоб це 
було так.

22 І горе тому, кому Він скаже 
це, бо це трапиться з тим, хто 
чинитиме беззаконня, і його 

не можна буде спасти; отже, 
для того, щоб людей можна 
було спасти, було проголо-
шено покаяння.

23 Отже, благословенні ті, 
хто покається і прислуха-
ється до голосу Господа Бога 
їхнього; бо це ті, які будуть 
а спасенні.

24 І нехай Господь дарує, у 
Своїй великій повноті, щоб 
людей було приведено до по-
каяння і добрих діянь, щоб їх 
було відновлено до благодаті 
за а благодать, згідно з їхніми 
діяннями.

25 А я хотів би, щоб усі люди 
могли бути спасенними. Але 
ми читаємо, що у великий 
і останній день будуть такі, 
кого буде знехтувано, так, 
кого буде знехтувано від при-
сутності Господа;

26 Так, кого буде призначено 
до стану нескінченного нещас- 
тя, виповнюючи слова, які ка-
жуть: Ті, хто чинив добро, ма-
тимуть а вічне життя; а ті, хто 
чинив зло, матимуть вічне 
б прокляття. І так це є. Амінь.

Пророцтво Самуїла Лама-
нійця Нефійцям.
Вміщено в розділах з 13 до 15.

РОЗДІЛ 13
Самуїл Ламанієць пророкує 
знищення Нефійців, якщо вони 

 16 а Мт. 8:27.
  б Ісая 44:27; 51:10.
 17 а 3 Неф. 8:10.
 18 а Морм. 1:18;  

Етер 14:1.
  б Гел. 13:17.
 23 а пп Спасіння.
 24 а пп Благодать.

 26 а Мт. 25:46;  
Іван 5:28–29;  
Рим. 6:13.

  б пп Осуд.
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не покаються—Їх і їхні ба
гатства проклято—Вони від
мовляються від пророків і 
каменують їх, їх оточено демо
нами, і вони прагнуть щастя 
в тім, що чинять беззаконня. 
Близько 6 р. до р.х.

І ось сталося у вісімдесят і 
шостому році, Нефійці все ще 
залишалися у злочестивості, 
так, у великій злочестивості, 
тоді як а Ламанійці стежили 
за тим, щоб суворо дотриму-
ватися заповідей Бога, згідно 
з законом Мойсея.

2 І сталося, що цього року 
був один Самуїл, Ламанієць, 
який прийшов на землю За-
рагемлі, і почав проповіду-
вати людям. І сталося, що він 
проповідував багато днів по-
каяння людям, і вони знехту-
вали його, і він уже збирався 
повернутися на свою власну 
землю.

3 Але ось, голос Господа дій-
шов до нього, що йому треба 
повертатися знову і пророку-
вати людям усе те, що спаде 
йому на а серце.

4 І сталося, що вони не доз-
волили, щоб він увійшов у 
місто; отже, він пішов і під-
нявся на стіну того міста, і 
простер свою руку, і заволав 
гучним голосом, і пророку-
вав людям усе те, що Господь 
укладав йому в серце.

5 І він сказав їм: Слухайте, 
я, Самуїл, Ламанієць, говорю 

словами Господа, які Він 
укладає в моє серце; і знайте, 
Він уклав у моє серце сказати 
цьому народові, що а меч пра-
восуддя висить над цим на-
родом; і чотириста років ще 
не пройде, як меч правосуддя 
впаде на цей народ.

6 Так, тяжке а знищення оч і-
кує на цей народ, і воно пев-
но прийде до цього народу, і 
ніщо не спасе цей народ, ок-
рім покаяння і віри в Господа 
Ісуса Христа, Який обовʼязко-
во прийде у світ і вистраждає 
багато і Його буде вбито за 
Свій народ.

7 І знайте, а ангел Господа 
проголосив це мені, і він при-
ніс б добру новину моїй душі. 
І ось, мене було послано до 
вас проголосити це і вам та-
кож, щоб ви могли мати доб- 
ру новину; але ось ви не 
 хотіли сприймати мене.

8 Тому, так каже Господь: 
Через закамʼянілість сердець 
народу Нефійців, якщо вони 
не покаються, Я заберу Своє 
слово від них, і Я а відведу 
Мій Дух від них, і Я не буду 
їх більше терпіти, і Я поверну 
серця їхніх братів проти них.

9 І а чотириста років ще не 
пройде перед тим, як Я зроб- 
лю так, що їх буде пере-
можено; так, Я покараю їх 
мечем, і голодом, і пошестю.

10 Так, Я покараю їх у Мо-
єму лютому гніві, і будуть 
такі в а четвертому поколінні 

13 1 а Гел. 15:4–5.
 3 а УЗ 100:5.
 5 а Ал. 60:29; 3 Неф. 2:19.
 6 а Ал. 45:10–14; 

   Гел. 15:17.
 7 а Ал. 13:26.
  б Ісая 52:7.
 8 а Гел. 6:35.

 9 а Ал. 45:10–12.
 10 а 1 Неф. 12:12;  

2 Неф. 26:9;  
3 Неф. 27:32.
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серед ваших ворогів, які жи-
тимуть, щоб побачити ваше 
цілковите знищення; і це обо-
вʼязково станеться, якщо ви 
не покаєтеся, каже Господь; а 
ті з четвертого покоління по-
карають вас знищенням.

11 Але якщо ви покаєтеся 
і а повернетеся до Господа 
Бога вашого, Я відверну Мій 
гнів, каже Господь; авжеж, 
так каже Господь, благосло-
венні ті, хто покається і по-
вернеться до Мене, але горе 
тому, хто не покається.

12 Так, а горе цьому вели-
кому місту Зарагемля; бо ось, 
саме завдяки тим, хто правед-
ний, його врятовано; так, горе 
цьому великому місту, бо Я 
відчуваю, каже Господь, що є 
багато, так, дійсно, більшість 
цього великого міста, які за-
камʼяніють своїми серцями 
проти Мене, каже Господь.

13 Але благословенні ті, хто 
покається, бо їх Я помилую. 
Але знайте, якби не праведні, 
які є в цьому великому місті, 
знайте, Я б зробив так, щоб 
а вогонь зійшов з небес і зни-
щив його.

14 Але знайте, заради пра-
ведних його помилувано. Але  
знайте, час настане, каже Гос-
подь, що якщо ви проженете 
праведних з-поміж себе, тоді 
ви дозрієте для знищення; так,  
горе цьому великому місту 
 через злочестивість і мерзоти, 
які в ньому.

15 Так, і горе місту Гедеон 

через злочестивість і мер-
зоти, які в ньому.

16 Так, і горе всім містам, 
які знаходяться на цій землі 
навкруги і якими володіють 
Нефійці, через злочестивість 
і мерзоти, які є в них.

17 І знайте, а прокляття впа-
де на землю, каже Господь 
Саваот, через людей, які є на 
цій землі, так, через їхню зло-
честивість і їхні мерзоти.

18 І станеться, каже Господь 
Саваот, так, наш великий і іс-
тинний Бог, що той, хто а схо-
ває скарби в землі, не знайде 
їх більше знову через велике 
прокляття землі, якщо він не 
буде праведною людиною і 
не сховає їх у Господа.

19 Бо Я хочу, каже Господь, 
щоб вони сховали свої скарби 
у Мене; і прокляті будуть ті, 
хто не сховає свої скарби у 
Мене; бо ніхто не ховає свої 
скарби у Мене, крім правед-
них; а той, хто не ховає свої 
скарби у Мене, буде прокля-
тий, а також і скарб його, і 
ніхто не викупить його, через 
прокляття землі.

20 І настане день, коли вони 
сховають свої скарби, тому 
що вони прикипіли серцями 
своїми до багатств; і через те 
що вони прикипіли серцями 
своїми до багатств своїх, вони 
і сховають свої скарби, коли 
втікатимуть від своїх ворогів; 
через те, що вони не схова-
ють їх у Мене, прокляті бу-
дуть вони і їхні скарби; і в 

 11 а 3 Неф. 10:5–7.
 12 а 3 Неф. 8:8, 24; 9:3.
 13 а Бут. 19:24;  

2 Цар. 1:9–16;  
3 Неф. 9:11.

 17 а Гел. 12:18.

 18 а Морм. 1:18;  
Етер 14:1.
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той день будуть вони пока-
рані, каже Господь.

21 Слухайте ви, люди цього 
великого міста, і а прислухай-
теся до Моїх слів; так, прислу-
хайтеся до слів, які Господь 
каже; бо знайте, Він каже, що 
вас проклято через ваші ба-
гатства, і також ваші багат-
ства прокляті через те, що ви 
прикипіли серцями своїми до 
них і не прислухаєтеся до слів 
Того, Хто дав їх вам.

22 Ви не згадуєте Господа 
Бога вашого в тому, чим 
Він благословив вас, але ви 
завжди згадуєте свої а багат-
ства, не дякуючи Господу 
Богу вашому за них; так, ваші  
серця не повернені до Гос-
пода, але вони пихатяться 
від великої б гордовитості, аж 
до вихваляння, і до великої 
пихи, в заздрощів, розбрату, 
злоби, утисків, і вбивств, і всі-
ляких беззаконь.

23 З цієї причини Господь  
Бог зробив так, щоб прок-
ляття зійшло на цю землю, а 
також і на ваші багатства, і 
все через ваші беззаконня.

24 Так, горе цьому наро-
дові через той час, що настав, 
коли ви а виганяєте пророків, 
і глузуєте з них, і каменуєте 
їх, і вбиваєте їх, і чините їм 
всілякі беззаконня, так само 
як робили в минулі часи.

25 І ось, коли ви говорите, 
ви кажете: Якби нашими 

днями були дні наших 
а батьків минулого, ми б не 
вбивали пророків; ми б не ка-
менували їх і не виганяли їх.

26 Знайте, ви гірші за них; 
бо як Господь живий, якщо 
а пророк приходить до вас і  
проголошує вам слово Гос-
пода, яке свідчить про ваші 
гріхи і беззаконня, ви б гніва-
єтеся на нього, і виганяєте 
його, і прагнете всілякими 
способами знищити його; 
так, ви кажете, що він в лже-
пророк, і що він грішник, і 
від диявола, тому що г свід-
чить, що ваші вчинки є зло.

27 Але знайте, якщо чоло-
вік прийде до вас і скаже: 
Робіть це, і в цьому немає 
беззаконня; робіть це, і ви 
не будете страждати; так, 
він скаже: Ідіть за гордовиті-
стю ваших власних сердець; 
так, ідіть за гордовитістю ва-
ших очей і робіть те, що ваше 
серце бажає—і якщо чоловік 
прийде до вас і скаже таке, 
ви сприймете його і скажете, 
що він а пророк.

28 Так, ви возвеличите його, 
і ви дасте йому від вашого 
майна; ви дасте йому від ва-
шого золота, і від вашого 
срібла, і ви одягнете його у 
коштовний одяг; і через те, 
що він казатиме а улесливі 
слова вам, і він скаже, що все 
добре, то ви не знайдете хиби 
в нього.

 21 а пп Слухати.
 22 а Лк. 12:34.  

пп Багатство;  
Суєтність.

  б пп Гординя.
  в пп Заздрити, 

Заздрість.
 24 а 2 Хр. 36:15–16;  

1 Неф. 1:20.
 25 а Дії 7:51.
 26 а 2 Хр. 18:7; Лк. 16:31.
  б Ісая 30:9–10.

  в Мт. 13:57.
  г Гал. 4:16.
 27 а Мих. 2:11.  

пп Орудування 
священиків.

 28 а 2 Тим. 4:3–4.
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29 О ви, злочестиве і роз-
бещене покоління; ви, зака-
мʼянілі і твердошиї люди, як 
довго ще, ви гадаєте, Господь 
терпітиме вас? Так, як довго 
ви дозволятимете, щоб вас 
вели а нерозумні і б сліпі про-
відники? Так, як довго ще 
в обиратимете ви темряву за-
мість г світла?

30 Так, дивіться, гнів Господа 
вже запалено проти вас; ди-
віться, Він уже прокляв землю 
через ваші беззаконня.

31 І знайте, настане час, коли 
Він прокляне ваші багатства, 
щоб вони стали а слизькими, 
щоб ви не могли утримати їх; і 
в дні вашої бідності ви не змо-
жете зберегти їх.

32 І в дні вашої бідності 
ви волатимете до Господа; і 
марно будете ви волати, бо 
ваше спустошення вже при-
йде до вас, і ваше знищення 
вже буде певним; і тоді бу-
дете ви тужити і завивати в 
той день, каже Господь Са-
ваот. І тоді ви будете голо-
сити, і скажете:

33 О а якби ж то я покаявся, 
і не вбивав пророків, і не б ка-
менував їх, і не виганяв їх. 
Так, того дня ви скажете: О 
якби ми згадали Господа Бога 
нашого в той день, коли Він 
дав нам наші багатства, і тоді 
вони б не стали слизькими, 
і ми не згубили б їх; бо ди-
віться, наші багатства пішли 
від нас.

34 Ось, ми кладемо інстру-
мент тут, а на завтра його  
вже немає; і ось, наші мечі 
заб рано від нас того дня, 
коли ми шукали їх для битви.

35 Так, ми сховали наші 
скарби, і вони вислизнули 
від нас через прокляття цієї 
землі.

36 О якби ж то ми покая-
лися того дня, коли слово 
Гос пода прийшло до нас; бо 
ось, землю проклято, і все 
стало слизьким, і ми не мо-
жемо втримати нічого.

37 Дивіться, нас обступили 
демони, так, нас оточили ан-
гели того, хто прагнув зни-
щити наші душі. Дивіться,  
наші беззаконня великі. О Гос-
поди, чи не можеш Ти  відвести 
Свій гнів від нас? І такою буде 
ваша мова в ті дні.

38 Але знайте, а дні вашого 
випробування пройшли; 
ви б відклали день свого спа-
сіння доки вже не стало на-
віки надто пізно, і ваше 
знищення вже неминуче; так, 
бо ви прагнули в усі дні свого 
життя того, чого ви не могли 
отримати; і ви прагнули в щас- 
тя, творячи беззаконня, що 
 суперечить природі правед-
ності, яка є в нашому вели-
кому і Вічному Главі.

39 О ви, люди цієї землі, хоч 
би ви почули мої слова! І я мо-
люся, щоб гнів Господа було 
відведено від вас і щоб ви по-
каялися і були спасенними.

 29 а 2 Неф. 28:9.
  б Мт. 15:14.
  в Іван 3:19.
  г Йов 24:13.

 31 а Морм. 1:17–18.
 33 а Морм. 2:10–15.
  б Мт. 23:37.
 38 а Морм. 2:15.

  б Ал. 34:33–34.
  в Ал. 41:10–11.
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РОЗДІЛ 14
Самуїл передрікає світло вночі і 
нову зірку при народженні Хри
ста—Христос викупляє людей 
від фізичної і духовної смерті—
Ознаками Його смерті будуть 
три дні темряви, розколення 
скель і великі зрушення в при
роді. Близько 6 р. до р.х.
І ось сталося, що а Самуїл, Ла-
манієць, пророкував ще ба-
гато великого, чого не можна 
записати.

2 І ось, він сказав їм: Бачите, 
я даю вам ознаку; бо пройде 
ще пʼять років, і ось, тоді при-
йде Син Бога викупити всіх 
тих, хто віритиме в Його імʼя.

3 І знайте, це я вам даю як 
а ознаку часу Його пришестя; 
бо знайте, будуть у небесах 
великі вогні, такі, що вночі 
перед тим, як Він прийде, не 
буде темряви, так що здава-
тиметься людині, що це день.

4 Отже, буде один день, і ніч, 
і день—нібито один тільки 
день і не буде ночі; і це буде 
вам за ознаку; бо ви знатимете 
про схід сонця і також про 
його захід; отже, вони знати-
муть напевно, що буде два дні 
і ніч; проте, вночі не стемніє; і 
це буде ніч перед тим, як а Він 
народиться.

5 І ось, зійде нова а зірка, 
така, яку ви ніколи не бачили; 
і це теж буде ознакою вам.

6 І ось це ще не все, буде 

багато ознак і чудес на небе-
сах.

7 І станеться, що ви будете 
всі здивовані і здивуєтеся так, 
що а впадете на землю.

8 І станеться, що всі, які а ві-
ритимуть в Сина Бога, ті ма-
тимуть вічне життя.

9 І ось, так Господь нака-
зав мені через Свого ангела, 
щоб я прийшов і розповів це 
вам; так, Він наказав, щоб я 
пророкував це вам; так, Він 
сказав мені: волай до цього 
народу, щоб покаялися і го-
тували дорогу Господеві.

10 І ось, тому що я Ламані-
єць і переказав вам ті слова, 
що Господь наказав мені, і 
тому що вони були сильно 
проти вас, ви обурюєтеся 
проти мене, і прагнете зни-
щити мене, і а прогнали мене 
з-поміж себе.

11 І ви почуєте мої слова, 
бо задля цієї мети піднявся я 
на стіни цього міста, щоб ви 
могли почути і знати вироки 
Бога, які очікують на вас че-
рез ваші беззаконня, і ще щоб 
ви могли знати умови пока-
яння;

12 І ще, щоб ви могли знати 
про пришестя Ісуса Христа, 
Сина Бога, а Батька небес і 
землі, Творця всього від по-
чатку; і щоб ви могли знати 
про ознаки Його пришестя з 
тим наміром, щоб ви могли 
повірити в Його імʼя.

14 1 а Гел. 13:2.
 3 а 3 Неф. 1:15.
 4 а пп Ісус Христос—

Пророцтва про 
народження і 

   смерть Ісуса Христа.
 5 а Мт. 2:1–2;  

3 Неф. 1:21.
 7 а 3 Неф. 1:16–17.
 8 а Іван 3:16.

 10 а Гел. 13:2.
 12 а Мос. 3:8;  

3 Неф. 9:15;  
Етер 4:7.  
пп Ісус Христос.
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13 І якщо ви а повірите в 
Його імʼя, ви покаєтеся в усіх 
своїх гріхах, щоб у такий спо-
сіб ви могли мати прощення 
їх через Його б заслуги.

14 І дивіться, ще одну оз-
наку я даю вам, так, ознаку 
Його смерті.

15 Бо знайте, Він обовʼяз-
ково має вмерти, щоб могло 
прийти а спасіння; так, Йому 
належить і необхідно вмерти, 
щоб принести б воскресіння 
мертвим, щоб у такий спо-
сіб люди могли бути приведе-
ними у присутність Господа.

16 Так, знайте, ця смерть 
приносить воскресіння і а ви-
купляє все людство від пер-
шої смерті—тієї духовної 
смерті; бо все людство, б па-
дінням Адама будучи в від-
січеним від присутності 
Господа, вважається г мер-
твим, стосовно того, що фі-
зичне, і того, що духовне.

17 Але ось, воскресіння 
Хрис та а викупляє все людство,  
так, дійсно все людство, і  
приводить їх назад до при-
сутності Господа.

18 Так, і воно створює 
умови для покаяння, щоб 
усіх, хто кається, не було зру-
бано і кинуто у вогонь; але 
всіх, хто не кається, буде 
зрубано і кинуто у вогонь; і 
тоді находить на них знову 
духовна смерть, так, друга 

смерть, бо їх буде відсічено 
знову від усього, що стосу-
ється праведності.

19 А тому, покайтеся ви, по-
кайтеся ви, щоб не сталося 
так, що, знаючи це і не вико-
нуючи, ви дозволите собі під-
пасти під засудження, і вас 
буде приведено до цієї дру-
гої смерті.

20 Але ось, як я сказав вам 
стосовно іншої а ознаки, оз-
наки Його смерті, знайте, 
того дня, коли Він зазнає 
смерті, сонце б потьмяніє і від-
мовиться давати світло вам; 
і також місяць і зірки; і не 
буде світла на лиці цієї землі, 
аж відтоді, коли Він зазнає 
смерті й протягом в трьох 
днів, до тих пір, коли Він 
устане знову з мертвих.

21 Так, і тоді, коли Він від-
дасть дух, будуть а громи і 
блискавки протягом багатьох 
годин, і земля буде трястися 
і тремтіти; і скелі, що на лиці 
цієї землі, ті, що і на землі, 
і під нею, ті, що, як ви зна-
єте, зараз тверді, або краще 
сказати, більша частина яких 
є однією твердою масою, бу-
дуть б розколюватися;

22 Так, вони розколяться 
над воє, і з того часу вони а бу-
дуть у рубцях, і тріщинах, і 
розбитих уламках по лицю 
всієї землі, так, і над землею, 
і під нею.

 13 а Дії 16:30–31.
  б УЗ 19:16–20.
 15 а пп Спаситель.
  б Ал. 42:23.  

пп Воскресіння.
 16 а пп План викуплення.
  б пп Падіння 

Адама і Єви.
  в Ал. 42:6–9.
  г пп Смерть, духовна.
 17 а пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 20 а 3 Неф. 8:5–25.

  б Лк. 23:44.
  в Мос. 3:10.
 21 а 3 Неф. 8:6.
  б 3 Неф. 10:9.
 22 а 3 Неф. 8:18.
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23 І ось, будуть великі бурі, 
буде багато гір зроблено 
плоскими, як долини, і буде 
багато місць, які зараз нази-
ваються долинами, що ста-
нуть горами великої висоти.

24 І багато доріг буде роз-
бито, і багато а міст буде спус-
тошено.

25 І багато а могил відкри-
ються і віддадуть багатьох зі 
своїх мертвих; і багато святих 
являться багатьом.

26 І ось, таким чином а ангел 
говорив до мене; бо він сказав 
мені, що будуть громи і блис-
кавки протягом багатьох го-
дин.

27 І він сказав мені, що поки 
грім і блискавка триватимуть, 
і буря, що це має статися, і 
що а темрява вкриє лице всієї 
землі протягом трьох днів.

28 І ангел сказав мені, що 
багато хто побачить велич-
ніші за ці справи для того, 
щоб вони могли повірити, що 
а ці ознаки і ці чудеса повинні 
статися на всьому лиці цієї 
землі, для того, щоб не було 
причини для невіри серед ді-
тей людських,—

29 І це для того, щоб усі, хто 
повірять, могли бути спа-
сенні, а на тих, хто не пові-
рить, праведне а засудження 
зійде на них; і також, якщо їх 
буде засуджено, вони накли-
чуть на себе своє власне засу-
дження.

30 А тепер памʼятайте, па-
мʼятайте, мої браття, що всі, 
хто загине, загине через себе; 
а той, хто чинить беззаконня, 
чинить його собі; бо ось, ви 
а свободні; вам дозволено ді-
яти за себе; бо ось, Бог дав 
вам б знання і зробив вас сво-
бодними.

31 Він надав вам можли-
вість а відрізняти добро від 
зла, і Він надав вам можли-
вість б вибирати життя або 
смерть; і ви можете творити 
добро, і вас буде в відновлено 
в тому, що є добро, тобто 
ви матимете те, що є добро, 
відновленим для вас; або ви 
 можете чинити зло і мати 
те, що є зло, відновленим для 
вас.

РОЗДІЛ 15
Господь карає Нефійців, тому 
що любить їх—Навернені Ла
манійці стійкі і непохитні 
у своїй вірі—Господь буде ми
лостивим до Ламанійців в ос
танні дні. Близько 6 р. до р.х.
І ось, мої улюблені браття, 
знайте, я проголошую вам, 
якщо ви не покаєтеся, ваші 
домівки буде залишено вам 
а спустошеними.

2 Так, якщо ви не покає-
теся, ваші жінки будуть мати 
серйозні причини сумувати 
в той день, коли вони году-
ватимуть немовлят; бо ви 

 24 а 3 Неф. 9:3–12.
 25 а Мт. 27:50–54;  

3 Неф. 23:9–11.
 26 а Ал. 13:26.
 27 а 1 Неф. 19:10;  

3 Неф. 8:3.

 28 а 1 Неф. 12:4–5.
 29 а пп Суд, останній.
 30 а 2 Неф. 2:26–29;  

Мойс. 6:56.  
пп Свобода вибору.

  б пп Знання.

 31 а Морон. 7:16.
  б 2 Неф. 2:28–29;  

Ал. 3:26–27.
  в Ал. 41:3–5.
15 1 а Мт. 23:37–38.
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намагатиметеся втекти, і вам 
не буде притулку; так, і горе 
тим, хто а з дитиною, бо вони 
будуть важкими і не зможуть 
утекти; отже, їх буде розтоп-
тано і залишено на загибель.

3 Так, горе цим людям, які 
називаються народом Нефія, 
якщо вони не покаються, по-
бачивши всі ці ознаки і чу-
деса, які будуть показані їм; 
бо знайте, вони були вибра-
ним народом Господа; так, 
Він любив народ Нефія, і та-
кож Він а карав їх; так, у дні 
їхніх беззаконь карав Він їх, 
тому що любив їх.

4 Але знайте, мої браття, 
Ламанійців Він ненавидів, 
бо їхні вчинки тривалий час 
були злими, і це через без-
законня а традиції їхніх бать-
ків. Але дивіться, спасіння 
прийшло до них через про-
повідування Нефійців; і задля 
цього б подовжив Господь їхні 
дні.

5 І я б хотів, щоб ви зро-
зуміли, що а більшість їх на 
шляху свого обовʼязку, і вони 
йдуть обачно перед Богом, і 
вони стежать за тим, щоб до-
тримуватися Його заповідей, 
і Його уставів, і Його прису-
дів згідно з законом Мойсея.

6 Так, я кажу вам, що біль-
шість їх робить це, і вони 
намагаються з невтомною 
старанністю привести решту 
братів своїх до пізнання іс-
тини; отже, є багато таких, 

хто щодня приєднується до 
їхнього числа.

7 І ось, ви самі знаєте, бо ви 
були свідками цього, що всі 
ті з них, кого приведено до 
пізнання істини, і щоб діз-
натися про злочестиві і мер-
зотні традиції їхніх батьків, 
і кого приведено повірити 
святому писанню, так, про-
роцтвам святих пророків, які 
записано, які привели їх до 
віри в Господа і до покаяння, 
до віри і покаяння, які при-
носять їм а зміну серця,—

8 Отже, всі ті з них, які при-
йшли до цього, ви знаєте 
самі, що вони а стійкі і непо-
хитні у вірі і в тому, чим їх 
було зроблено свободними.

9 І ви знаєте також, що вони 
а поховали свою зброю війни, 
і вони бояться братися за 
неї, щоб ні в якому разі не 
грішити; так, ви можете ба-
чити, що вони бояться грі-
шити—бо ось, вони згодні, 
щоб їх було розтоптано і 
вбито їхніми ворогами, і не 
піднімуть мечів своїх проти 
них, і це все завдяки їхній 
вірі в Христа.

10 І тож через їхню непо-
хитність, коли вони вірять у 
те, у що вони вірять, тож че-
рез їхню стійкість, коли їх 
одного разу освічено, ось, 
Гос подь благословить їх і по-
довжить їхні дні, незважаючи 
на їхні беззаконня—

11 Так, навіть якщо вони 
 2 а Мт. 24:19.
 3 а Пр. 3:12;  

Євр. 12:5–11;  
УЗ 95:1.

 4 а пп Традиції.
  б Ал. 9:16.
 5 а Гел. 13:1.
 7 а пп Навернення, 

Навернений.
 8 а Ал. 23:6; 27:27;  

3 Неф. 6:14.
 9 а Ал. 24:17–19.



485 ГЕЛАМАН 15:12–16:1

виродяться у зневірі, Господь 
а подовжить їхні дні, доки час 
не прийде, про який було 
сказано нашими батьками, і 
також пророком б Зиносом, і 
багатьма іншими пророками 
стосовно в відновлення наших 
братів, Ламанійців, знову до 
пізнання істини—

12 Так, я кажу вам, що в 
прийдешні часи а обіцяння 
Господа поширяться на на-
ших братів Ламанійців; і не-
зважаючи на багато скорбот, 
які вони матимуть, і незважа-
ючи на те, що їх буде б гнано 
по всьому лицю землі, на них 
будуть полювати, і знищу-
вати, і розсіювати повсюди, і 
вони не матимуть місця для 
притулку, Господь буде в ми-
лостивим до них.

13 І це згідно з пророц-
твом, що їх буде знову а при-
ведено до істинного знання, 
яке є знанням про нашого Ви-
купителя, і їхнього великого 
й істинного б Пастиря, і буде 
причислено до Його овець.

14 Отже, я кажу вам, буде 
а краще їм, ніж вам, якщо ви 
не покаєтеся.

15 Бо дивіться, якби їм а було 
показано могутні діяння, які 
було показано вам, авжеж, 
їм, які виродилися у зневірі 
через традиції їхніх батьків, 
ви могли б бачити самі, що 
вони ніколи б знову не виро-
дилися у зневірі.

16 Отже, каже Господь: Я не 
знищу їх повністю, але Я 
зроб лю так, щоб того самого 
дня, за Моєю мудрістю, вони 
знову повернулися до Мене, 
каже Господь.

17 А тепер ось, каже Гос-
подь стосовно народу Нефій-
ців: Якщо вони не покаються 
і не намагатимуться вико-
нувати Мою волю, Я  повні-
стю а знищу їх, каже Господь, 
через їхню зневіру, незва-
жаючи на багато могутніх 
діянь, які Я вчинив серед 
них; і так точно, як те, що 
Господь живий, це буде, 
каже Господь.

РОЗДІЛ 16
Нефійців, які вірять Самуїлу, 
хрищено Нефієм—Самуїла не 
можна вбити стрілами і ка
мінням тих Нефійців, які не 
каються—Дехто камʼяніє сер
цями своїми, а інші бачать ан
гелів—Невіруючі кажуть, що 
нерозумно вірити в Христа і 
в Його пришестя в Єрусалим. 
Близько 6–1 рр. до р.х.
І ось сталося, що було ба-
гато таких, які чули слова 
Самуїла, Ламанійця, які він 
промовляв на стінах міста. І 
всі, хто повірив його слову, 
пішли і шукали Нефія; а коли 
вони прийшли і знайшли 
його, вони зізналися йому у 
своїх гріхах і не замовчували, 

 11 а Ал. 9:16.
  б Гел. 8:19.
  в 2 Неф. 30:5–8.
 12 а Ен. 1:12–13.
  б Морм. 5:15.

  в 1 Неф. 13:31;  
2 Неф. 10:18–19;  
Кн. Як. 3:5–6.

 13 а 3 Неф. 16:12.
  б пп Добрий Пастир.

 14 а Гел. 7:23.
 15 а Мт. 11:20–23.
 17 а Гел. 13:6–10.
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бажаючи, щоб їх було хри-
щено в імʼя Господа.

2 Але всі ті, хто не пові-
рив словам Самуїла, були 
сердиті на нього; і вони ки-
дали камінням у нього на  
стіні, і також багато хто пус-
кав стріли в нього, поки він  
стояв на стіні; але Дух Гос-
пода був з ним, так що вони 
не могли вцілити в нього ані 
своїм камінням, ані своїми 
стрілами.

3 Тоді, коли вони побачили, 
що не можуть вцілити в 
нього, набагато більше людей 
повірило його словам, так що 
вони пішли до Нефія, щоб їх 
було хрищено.

4 Бо ось, Нефій христив, і 
пророкував, і проповідував, 
волаючи про покаяння до лю-
дей, вказуючи на ознаки і 
а чудеса, творячи чудеса се-
ред людей, щоб вони могли 
знати, що Христос має б скоро 
прийти,—

5 Розповідаючи їм про те, 
що має невдовзі статися, щоб 
вони могли знати і згадати в 
час, коли це настане, що їм 
було повідомлено наперед, 
для того, щоб вони повірили; 
отже, всі, які повірили словам 
Самуїла, пішли до нього, щоб 
бути хрищеними, бо вони 
прийшли, каючись і зізнаю-
чись у своїх гріхах.

6 Але більшість з них не 
повірила словам Саму-
їла; отже, коли вони поба-
чили, що вони не можуть 
вцілити в нього своїм камін-
ням і своїми стрілами, вони 

закричали до своїх полковод-
ців, кажучи: Схопіть цього 
хлопця і звʼяжіть його, бо ба-
чите, у ньому диявол; і через 
силу диявола, яка в ньому, 
ми не можемо вцілити в 
нього нашим камінням і на-
шими стрілами; отже, схо-
піть його, і звʼяжіть його, і 
заберіть його геть.

7 І коли вони пішли наклас- 
ти на нього руки, ось, він 
стрибнув зі стіни й утік з їх-
ніх земель, так, аж до своєї 
власної країни, і почав про-
повідувати і пророкувати се-
ред свого власного народу.

8 І ось, більше ніколи не 
було чути про нього се-
ред Нефійців; і такими були 
справи людей.

9 І так закінчився вісімдесят 
і шостий рік правління суддів 
над народом Нефія.

10 І так закінчився також і 
вісімдесят і сьомий рік прав-
ління суддів, більшість на-
роду залишалася в своїй 
гордовитості і злочестивості, 
а менша частина йшла обач-
ніше перед Богом.

11 І такими були умови та-
кож і у вісімдесят і восьмому 
році правління суддів.

12 І були тільки невеликі 
зміни у справах людей, крім 
того, що люди почали ста-
вати більш закамʼянілими в 
беззаконні, і чинили більше 
і більше такого, що було всу-
переч заповідям Бога, у ві-
сімдесят і девʼятому році 
правління суддів.

13 Але сталося в девʼяно-

16 4 а пп Чудо.   б Гел. 14:2.
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стому році правління суддів, 
що було людям дано а великі 
ознаки і дива; і слова проро-
ків б почали збуватися.

14 І а ангели являлися людям, 
мудрим людям, і проголошу-
вали їм добру новину великої 
радості; таким чином того 
року писання почало здійс-
нюватися.

15 Проте народ почав камʼя-
ніти серцями своїми, всі, за 
винятком найбільш віруючої 
частини з них, і Нефійців, і 
також Ламанійців, і вони по-
чали покладатися на свою 
власну силу і на свою а власну 
мудрість, кажучи:

16 Може про деякі речі 
вони й здогадалися пра-
вильно серед багатьох інших; 
але ось, ми знаємо, що не мо-
жуть статися всі ці величні 
і дивовижні діяння, про які 
розповідається.

17 І вони почали обговорю-
вати і сперечатися між со-
бою, кажучи:

18 а Не може такого бути, що 
така істота, як Христос, при-
йде; якби так, і Він є Сином 
Бога, Батьком небес і землі, як 
було сказано, чому б Йому не 
явити Себе нам, так само як і 
тим, хто буде в Єрусалимі?

19 Авжеж, чому б Йому не 
явити Себе на цій землі так 
само, як і на землі Єрусалима?

20 Але ось, ми знаємо, що це 
злочестива а традиція, яка пе-
редалася нам нашими бать-
ками, щоб зробити так, щоб 

ми повірили у щось велике і 
дивовижне, що має статися, 
але не серед нас, а на землі, 
що розташована дуже далеко, 
землі, яку ми не знаємо; тому 
вони можуть тримати нас у 
незнанні, бо ми не можемо 
б бачити на наші власні очі, 
що воно істинне.

21 І вони підступними і та-
ємними діями Злого творити-
муть якусь велику таємницю, 
яку ми не можемо зрозуміти, 
яка буде тримати нас у по-
корі слугами їхніх слів, і та-
кож їхніми слугами, бо ми 
залежатимемо від того, що 
вони навчатимуть нас Слову; 
і таким чином вони тримати-
муть нас у незнанні, якщо ми 
віддамо їм себе, всі дні свого 
життя.

22 І ще багато чого люди 
уявляли собі у своїх сер-
цях, що було нерозумним і 
а марним; і вони були дуже 
схвильованими, бо Сатана 
збуджував їх постійно чи-
нити беззаконня; так, він хо-
див повсюди, поширюючи 
чутки і суперечки на всьому 
лиці землі, щоб зробити 
серця людей закамʼянілими 
проти того, що було добрим, 
і проти того, що має статися.

23 І незважаючи на ознаки і 
дива, які творилися серед лю-
дей Господа, і багато чудес, 
які вони чинили, Сатана от-
римав велику владу над сер-
цями людей на всьому лиці 
землі.

 13 а 3 Неф. 1:4.
  б Гел. 14:3–7.
 14 а Ал. 13:26.

 15 а Ісая 5:21.
 18 а Ал. 30:12–13.
 20 а пп Традиції.

  б Етер 12:5–6, 19.
 22 а пп Марний, 

Марнота.
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1 1 а 2 Неф. 25:19.
 2 а пп Нефій, син Нефіїв, 

онук Геламанів.
  б Ал. 37:3–5.

 3 а 3 Неф. 2:9.
 5 а Гел. 14:2–4.

РОЗДІЛ 1
Нефій, син Геламана, залишає 
землю, а його син Нефій веде 
літописи—Хоч ознак і див ба
гато, злочестиві планують 
убити праведних—Ніч народ
ження Христа настає—Дано 
ознаку, і встає нова зірка—
Брехня і обман наростають, і 
Ґадіантонові розбійники вбива
ють багатьох. Близько 1–4  рр. 
від р.х.

ТОЖ сталося, що девʼя-
носто і перший рік про-

йшов і виповнилося а шістсот 
років відтоді, як Легій зали-
шив Єрусалим; і було це того 
року, коли Лахонеус був го-
ловним суддею і правителем 
цієї землі.

2 І Нефій, син Геламана, пі-
шов з землі Зарагемлі, пе-
редавши відповідальність 
своєму синові а Нефію, який 

був його старшим сином, сто-
совно б пластин з латуні і всіх 
літописів, які велися, і всього 
того, що утримувалося свя-
щенним від виходу Легія з 
Єрусалима.

3 Після цього він вийшов з 
землі, і а куди він пішов, ніхто 
не знав; а його син Нефій вів 
літопис замість нього, так, лі-
топис цього народу.

4 І сталося, що на початку 
девʼяносто і другого року, 
ось, пророцтва пророків по-
чали здійснюватися повніше; 
бо ставало більше ознак і 
більше див, що вершилися се-
ред людей.

5 Але були деякі, які почали 
говорити, що минув уже час, 
коли мали здійснитися слова, 
а сказані Самуїлом, Ламаній-
цем.

6 І вони почали потішатися 
над своїми браттями, кажучи: 

   

ТРЕТІЙ НЕФІЙ
КНИГА НЕФІЯ  

СИНА НЕФІЯ, ЯКИЙ БУВ СИНОМ ГЕЛАМАНА

А Геламан був сином Геламана, який був сином Алми, який 
був сином Алми, того, який був нащадком Нефія, який був си-
ном Легія, який вийшов з Єрусалима в перший рік правління 
Седекії, царя Юдеї.

24 І так закінчився девʼяно-
стий рік правління суддів над 
народом Нефія.

25 І так закінчилася книга 
Геламана, відповідно до літо-
пису Геламана і його синів.
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Ось, час уже минув, а слова 
Самуїла не здійснилися; отже, 
ваша радість і ваша віра сто-
совно цього була марною.

7 І сталося, що вони зчинили 
великий галас по всій землі; а 
люди, які повірили, дуже за-
сумували, боячися, що яки-
мось чином те, про що було 
сказано, може не здійснитися.

8 Але ось, вони постійно че-
кали того дня, і тієї ночі, і 
того дня, які мають бути як 
один день, нібито не буде 
ночі, щоб вони знали, що їхня 
віра не була марною.

9 Тож сталося, що невіру-
ючі призначили день, коли 
всіх тих, хто вірив у ті тради-
ції, буде а віддано на смерть, 
якщо не явиться та ознака, 
яку дав пророк Самуїл.

10 Тож сталося, що коли Не-
фій, син Нефія, побачив зло-
честивість свого народу, його 
серце огорнув великий сму-
ток.

11 І сталося, що він вийшов, 
і вклонився до землі, і заволав 
щиро до свого Бога від імені 
свого народу, так, тих, кого 
от-от збиралися знищити че-
рез їхню віру в традиції їхніх 
батьків.

12 І сталося, що він волав 
щиро до Господа а весь той 
день; і ось, голос Господа до-
линув до нього, кажучи:

13 Підійми свою голову і 
будь у доброму гуморі; бо 

ось, час уже поруч, і цієї ночі 
буде дано ознаку, а а назавтра 
Я прийду у світ, щоб пока-
зати світові, що Я здійсню все 
те, що Я б уклав у вуста Моїх 
святих пророків.

14 Дивись, Я а приходжу до 
Своїх, щоб б здійснити все, 
що Я зробив відомим для ді-
тей людських від в заснування 
світу, і щоб виконати волю 
г і Батька, і Сина—Батька че-
рез Мене, і Сина через Мою 
плоть. І знай, час уже поруч, 
і цієї ночі вже буде дано оз-
наку.

15 І сталося, що слова, які 
дійшли до Нефія, здійсни-
лися, відповідно до того, як їх 
було сказано; бо ось, при за-
ході сонця а не було темряви; 
і люди почали дивуватися, 
тому що не було темряви, 
коли настала ніч.

16 І багато тих, хто досі 
не вірив у слова пророків, 
а упали на землю і стали наче 
мертві, бо вони зрозуміли, 
що великий б план знищення, 
який вони склали для тих, 
хто вірив словам пророків, 
було зірвано; бо ознака, яку 
було дано, була вже поруч.

17 І вони почали розуміти, 
що Син Бога має незаба-
ром явитися; так, у цілому, 
всі люди на лиці всієї землі 
від заходу до сходу, і на 
землі, що на півночі, і на 
землі, що на півдні, були так 

 9 а пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька смерть.

 12 а Ен. 1:4;  
Ал. 5:46.

 13 а Лк. 2:10–11.

  б пп Ісус Христос—
Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

 14 а Іван 1:11.
  б Мт. 5:17–18.

  в Ал. 42:26.
  г УЗ 93:3–4.
 15 а Гел. 14:3.
 16 а Гел. 14:7.
  б 3 Неф. 1:9.
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надзвичайно здивовані, що 
вони впали на землю.

18 Бо вони знали, що про-
роки свідчили про це багато 
років і що ознака, яку було 
дано, вже була поруч; і вони 
почали боятися через безза-
коння і свою зневіру.

19 І сталося, що не було тем-
ряви всієї тієї ночі, але було 
світло, наче у полудень. І ста-
лося, що сонце зійшло вранці 
знову, відповідно до належ-
ного порядку; і вони знали, 
що то був день, коли Господь 
має а народитися, завдяки оз-
наці, яку було дано.

20 І все сталося, дійсно, все-
все, кожна дрібниця, згідно зі 
словами пророків.

21 І сталося також, що нова 
а зірка зʼявилася, згідно зі Сло-
вом.

22 І сталося, що з тих пір 
почалося, що брехня роз-
повсюджувалася серед лю-
дей Сатаною, щоб зробити 
їхні серця закамʼянілими для 
того, щоб вони не вірили в 
ті ознаки і дива, які вони ба-
чили; але, незважаючи на ці 
брехню й обман, більшість 
людей повірила і була навер-
нена до Господа.

23 І сталося, що Нефій пі-
шов до людей, і також багато 
інших, христячи їх на пока-
яння, в якому було велике 
а відпущення гріхів. І таким 
чином для людей знову на-
став мир на цій землі.

24 І не було суперечок, за 

винятком того, що було де-
кілька таких, які почали про-
повідувати, намагаючись 
доводити з допомогою свя-
того писання, що вже немає 
а необхідності дотримуватися 
закону Мойсея. Тож у цьому 
вони помилялися, не розумі-
ючи писання.

25 Але сталося, що їх скоро 
було навернено і переконано 
у помилці, в якій вони були, 
бо їм стало відомо, що за-
кон ще не було а виповнено, а 
що він має виповнитися ціл-
ковито; так, слово дійшло до 
них, що він має виповнитися; 
так, що жодну йоту і риску 
не можна пропустити, доки 
він увесь не виповниться; 
отже, того самого року їх 
було приведено до пізнання  
їхньої помилки, і вони б виз-
нали свої хиби.

26 І так девʼяносто і другий 
рік пройшов, приносячи ра-
дісну новину людям через оз-
наки, які сталися, згідно зі 
словами пророцтва всіх свя-
тих пророків.

27 І сталося, що девʼяно-
сто і третій рік також про-
йшов у мирі, крім того, що 
а Ґадіантонові розбійники, 
які жили в горах, нападали 
на землю; бо настільки міц-
ними були їхні фортеці і їхні 
таємні місця, що люди не 
могли перемогти їх; отже, 
вони чинили багато вбивств і 
влаштовували різанину серед 
народу.

 19 а Лк. 2:1–7.
 21 а Мт. 2:1–2; Гел. 14:5.
 23 а пп Відпущення 

гріхів.
 24 а Ал. 34:13.
 25 а Мт. 5:17–18.

  б Мос. 26:29.
 27 а пп Ґадіантонові 

розбійники.
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28 І сталося, що в девʼяносто 
і четвертому році вони по-
чали зростати у великій кіль-
кості, тому що було багато 
розкольників серед Нефійців, 
які втікали до них, що стало 
причиною великого горя для 
тих Нефійців, які залишалися 
на землі.

29 І була також причина для 
великого горя серед Ламаній-
ців; бо ось, вони мали багато 
дітей, які виросли і почали 
дорослішати, так що вони 
вирішували самі за себе, і їх 
було відвернуто деякими, які 
були а Зорамійцями, їхньою 
брехнею і їхніми улесливими 
словами, щоб приєднати до 
тих Ґадіантонових розбійни-
ків.

30 І отже, Ламанійці теж 
заз нали скорбот і почали ос-
лаблюватися у своїй вірі і 
праведності через злочести-
вість молодого покоління.

РОЗДІЛ 2
Злочестивість і мерзоти се
ред людей зростають—Не
фійці і Ламанійці обʼєднуються, 
щоб захищатися від Ґадіанто
нових розбійників—Навернені 
Ламанійці стають білими і на
зиваються Нефійцями. Близько 
5–16 рр. від р.х.
І сталося, що так пройшов 
девʼяносто і пʼятий рік та-
кож, і люди почали забувати 
ті ознаки і дива, про які вони 
чули, і почали все менше і 
менше дивуватися ознаці або 

дивові з небес, так що вони 
стали закамʼянілими серцем 
і сліпі розумом своїм, і пере-
стали вірити всьому тому, що 
вони чули і бачили,—

2 Уявляючи собі щось марне 
у своїх серцях, нібито це було 
вдіяно людьми і силою ди-
явола, щоб відвернути й а об-
манути серця людей; і таким 
чином Сатана заволодів сер-
цями людей знову, так що 
він засліпив їм очі і повів їх 
геть, щоб вони повірили, що 
вчення Христа було нерозум-
ним і марним.

3 І сталося, що люди почали 
сильніше впадати у злоче-
стивість і мерзоти; і вони не 
вірили, що буде дано ще оз-
наки і дива; і Сатана а ходив 
навколо, відводячи геть серця  
людей, спокушаючи їх і роб-
лячи так, що вони чинили 
велику злочестивість на цій 
землі.

4 І так пройшов девʼяносто 
і шостий рік; і також девʼя-
носто і сьомий рік; і також 
девʼяносто і восьмий рік; і 
також девʼяносто і девʼятий 
рік;

5 І також сто років пройшло 
від днів а Мосії, який був ца-
рем над народом Нефійців.

6 І шістсот і девʼять років 
пройшло відтоді, коли Легій 
залишив Єрусалим.

7 І девʼять років пройшло з 
тих пір, як було дано ознаку, 
про яку говорили пророки, 
що Христос має прийти у 
світ.

 29 а Ал. 30:59.
2 2 а пп Обман, 

   Обманювати.
 3 а УЗ 10:27.

 5 а Мос. 29:46–47.
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8 Тож Нефійці почали вести 
відлік свого часу відтоді, як 
було дано ознаку, тобто від 
пришестя Христа; отже, де-
вʼять років пройшло.

9 І Нефій, який був батьком 
Нефія, який мав відповідаль-
ність за літописи, а не повер-
нувся на землю Зарагемлі, і 
його не можна було відшу-
кати на всій землі.

10 І сталося, що народ все 
ще залишався у злочестиво-
сті, незважаючи на багато 
проповідувань і пророку-
вань, які посилалися до них; 
і так пройшов і десятий рік 
також; і одинадцятий рік та-
кож пройшов у беззаконні.

11 І сталося, у тринадця-
тому році почалися війни і 
суперечки по всій землі; бо 
Ґадіантонові розбійники 
стали такими численними, 
і вбивали так багато людей, 
і спустошували так багато 
міст, і розповсюджували так 
багато смерті і кривавої роз-
прави по всій землі, що стало 
необхідним, щоб усі люди, і 
Нефійці, і Ламанійці, взялися 
до зброї проти них.

12 Отже, всі Ламанійці, яких 
було навернено до Господа, 
обʼєдналися зі своїми брат-
тями, Нефійцями, і були зму-
шені, заради безпеки свого 
життя, і своїх жінок, і своїх 
дітей взятися до зброї проти 
тих Ґадіантонових розбійни-
ків, так, і ще для того, щоб за-
хистити свої права, і привілеї 
своєї церкви і свого богослу-

жіння, і своєї а свободи і своєї 
б волі.

13 І сталося, що перед тим 
як цей тринадцятий рік про-
йшов, Нефійцям загрожувало 
цілковите знищення через цю 
війну, яка стала надзвичайно 
тяжкою.

14 І сталося, що тих Лама-
нійців, які приєдналися до 
Нефійців, було причислено 
до Нефійців;

15 І а прокляття їх було знято 
з них, і їхня шкіра стала б бі-
лою, як у Нефійців;

16 І їхні юнаки і їхні дочки 
стали надзвичайно краси-
вими, і їх було причислено 
до Нефійців і названо Нефій-
цями. І так закінчився три-
надцятий рік.

17 І сталося, на початку чо-
тирнадцятого року війна між 
розбійниками і людьми Не-
фія продовжувалася і ставала 
надзвичайно тяжкою; проте 
люди Нефія отримали деяку 
перевагу над розбійниками, 
так що вони вигнали їх геть зі 
своїх земель у гори і в їхні та-
ємні місця.

18 І так закінчився чотир-
надцятий рік. А в пʼятнадця-
тому році вони виступили 
проти народу Нефія; і че-
рез злочестивість народу Не-
фія і значні їхні суперечки і 
розколи, Ґадіантонові роз-
бійники отримали багато пе-
реваг над ними.

19 І так закінчився пʼятнад-
цятий рік, і таким чином, 
люди були в стані багатьох 

 9 а 3 Неф. 1:2–3.
 12 а пп Вільний, Воля.

  б пп Свобода.
 15 а Ал. 17:15; 23:18.

  б 2 Неф. 5:21; 30:6;  
Кн. Як. 3:8.
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скорбот; і а меч знищення ви-
сів над ними, так що їх от-от 
було б зрубано ним, і все це 
через їхні беззаконня.

РОЗДІЛ 3
Ґіддіангій, Ґадіантоновий 
вождь, вимагає, щоб Лахо
неус і Нефійці здалися самі 
і здали свої землі—Лахонеус 
призначає Ґідґіддонія голов
ним полководцем війська—Не
фійці збираються в Зарагемлі 
і Щедрому, щоб захищати себе. 
Близько 16–18 рр. від р.х.
І ось сталося, що в шістнад-
цятому році від пришестя 
Христа, Лахонеус, правитель 
цієї землі, отримав послання 
від вождя і правителя цієї 
банди розбійників; і такі 
слова там було написано, в 
яких говорилося:

2 Лахонеусе, найблаго-
родніший і найголовніший 
правителю цієї землі, ось, 
я пишу це послання тобі і 
складаю тобі надзвичайно 
велику хвалу через твою 
стійкість і також стійкість 
твоїх людей у захисті того, 
що ви вважаєте вашим пра-
вом і волею; так, ви стали 
міцно, нібито вас підтри-
мано рукою Бога, на захист 
вашої волі, і вашого майна, і 
вашої країни, тобто того, що 
ви так називаєте.

3 І мені, здається, жаль, най-
благородніший Лахонеусе, 
що ти настільки нерозумний 
і пихатий, що вважаєш, що ти 
зможеш протистояти такій 

великій кількості хоробрих 
чоловіків, які є під моїм ко-
мандуванням, які вже в цей 
час стоять озброєні і очіку-
ють з великим нетерпінням 
на команду: Нападіть на Не-
фійців і знищіть їх.

4 І я, знаючи їхній непере-
можний дух, випробувавши 
їх на полі бою і знаючи їхню 
одвічну ненависть до вас че-
рез те велике лихо, якого ви 
завдали їм, отже, якщо вони 
нападуть на вас, вони пока-
рають вас цілковитим зни-
щенням.

5 Отже, я написав це пос-
лання, запечатавши його 
своєю власною рукою, тур-
буючися про ваш добробут, 
через вашу стійкість у тому, 
що ви вважаєте правильним, і 
ваш благородний дух на полі 
бою.

6 Отже, я пишу тобі, бажа-
ючи, щоб ви краще здали цим 
моїм людям ваші міста, ваші 
землі, і ваші володіння, ніж 
вони прийдуть до вас з мечем 
і знищення зійде на вас.

7 Тобто, іншими словами, 
здавайтеся нам, і обʼєднай-
теся з нами, і ознайомтеся з 
нашими а таємними діяннями, 
і станьте нашими браттями, 
щоб ви були, як ми—не на-
шими рабами, але нашими 
браттями і напарниками в 
усьому, що ми маємо.

8 І знайте, я а клянуся вам, 
якщо ви зробите це, з клятвою, 
вас не буде знищено; але якщо 
ви не зробите цього, я клянуся 
вам клятвою, що наступного 

 19 а Ал. 60:29. 3 7 а Гел. 6:22–26.  8 а Етер 8:13–14.
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місяця я накажу, щоб моє вій-
сько напало на вас, і вони не 
стримуватимуть своєї руки, і 
не щадитимуть, але вбивати-
муть вас, і дозволятимуть ме-
чеві падати на вас, аж доки не 
винищать вас.

9 І ось, я—Ґіддіангій; і я—
правитель цієї а таємної 
організації Ґадіантона; ор-
ганізації, яку і діяння якої я 
вважаю б добрими; і вони іс-
нують з в давніх часів, і їх 
було передано нам.

10 І я пишу це послання 
тобі, Лахонеусе, і я сподіва-
юся, що ти здаси свої землі 
і володіння без пролиття 
крові, щоб ці мої люди могли 
повернути собі свої права й 
уряд, люди, які відкололися 
від вас через вашу злочести-
вість у відмові їм у їхніх пра-
вах урядування, і якщо ви не 
вчините так, я відомщу за 
їхні образи. Я є Ґіддіангій.

11 І ось сталося, коли Лахо-
неус отримав це послання, 
він був надзвичайно здиво-
ваний хоробрістю Ґіддіангія, 
який вимагав володіння зем-
лею Нефійців і також погро-
жував народові помстою за 
образи тих, які не зазнали ні-
яких образ, за винятком того, 
що вони самі собі а вчинили 
лихо, відколовшись геть до 
злочестивих і мерзотних роз-
бійників.

12 Тож ось, цей Лахонеус, 
правитель, був справедливим 
чоловіком, і його не можна 

було залякати вимогами і 
пог розами а розбійника; отже,  
він не прислухався до пос-
лання Ґіддіангія, правителя 
розбійників, але він зробив 
так, щоб його люди волали 
до Господа і просили сили на 
той час, коли розбійники на-
падуть на них.

13 Так, він розіслав проголо-
шення серед усього народу, 
щоб вони зібралися разом 
зі своїми жінками, і своїми 
дітьми, своїми отарами і ста-
дами, і з усім їхнім майном, 
окрім своєї землі, в одне місце.

14 І він наказав, що має бути 
збудовано укріплення нав-
коло них, і їхня міцність має 
бути надзвичайно великою. 
І він наказав, щоб військо, і 
Нефійців, і Ламанійців, тобто 
всіх тих, хто був зачислений 
до Нефійців, було розміщено 
як сторожу довкола, щоб до-
глядати за ними і охороняти 
їх від розбійників удень і 
вночі.

15 Так, він сказав їм: Як 
Гос подь живий, якщо ви не 
покаєтеся в усіх ваших без-
законнях і не волатимете до 
Господа, вас аж ніяк не буде 
визволено від рук тих Ґадіан-
тонових розбійників.

16 І такими величними і ди-
вовижними були слова і про-
роцтва Лахонеуса, що вони 
навели страх на всіх людей; 
і вони дійсно напружилися з 
усією міццю, щоб виконати 
слова Лахонеуса.

 9 а пп Таємні змови.
  б Ал. 30:53.
  в Гел. 6:26–30;  

Мойс. 5:29, 49–52.
 11 а Гел. 14:30.
 12 а Ал. 54:5–11;  

3 Неф. 4:7–10.
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17 І сталося, що Лахонеус 
призначив головних полко-
водців над усім військом Не-
фійців командувати ними  
тоді, коли розбійники виступ-
лять з пустині проти них.

18 Тож було призначено 
найголовнішого серед усіх 
головних полководців і вер-
ховного командувача вій-
ськом Нефійців, і його імʼя 
було а Ґідґіддоній.

19 Тож був звичай серед 
усіх Нефійців призначати 
своїми головними полковод-
цями (за винятком часів їх-
ньої злочестивості) когось, 
хто має дух одкровення і та-
кож а пророцтва; отже, цей 
Ґідґіддоній був великим про-
роком серед них і також го-
ловним суддею.

20 Тож люди сказали Ґідґід-
донієві: Молися Господеві, і 
ходімо в гори і в пустиню, 
щоб напасти на розбійників 
і знищити їх на їхніх власних 
землях.

21 Але Ґідґіддоній каже їм: 
а Борони Господи; бо якби ми 
пішли проти них, Господь 
б віддав би нас у їхні руки; 
отже, ми приготуємося в се-
редині наших земель, і ми 
зберемо все наше військо ра-
зом, і ми не підемо проти 
них, але зачекаємо, доки 
вони не виступлять проти 
нас; отже, як Господь живий, 
якщо ми зробимо це, Він від-
дасть їх у наші руки.

22 І сталося у сімнадцятому 

році, наприкінці року, про-
голошення Лахонеуса пішло 
по всьому лицю землі, і вони 
взяли своїх коней, і свої вози, 
і свою рогату худобу, і всі 
свої отари, і свої стада, і своє 
зерно, і все своє майно, і ви-
рушили вперед тисячами і 
десятками тисяч, доки всі 
не прийшли в те місце, де їм 
було призначено зібратися 
разом, щоб захищатися від 
своїх ворогів.

23 А земля, яку було при-
значено, була землею Зара-
гемлі і землею, яка була між 
землею Зарагемлі і землею 
Щедрою, так, до границі, яка 
була між землею Щедрою і 
землею Спустошення.

24 І було дуже багато тисяч 
людей, які називалися Не-
фійцями, які зібралися разом 
на цій землі. Тож Лахонеус  
наказав, що вони мають зіб-
ратися разом на землі, що  
на півдні, через велике прок-
ляття, яке було на а землі, що 
на півночі.

25 І вони укріпилися проти 
своїх ворогів; і жили на од-
ній землі, і однією групою, 
і вони боялися слів, які було 
сказано Лахонеусом, так що 
вони покаялися в усіх своїх 
гріхах; і вони складали свої 
молитви до Господа Бога 
свого, щоб Він а визволив їх 
у той час, коли їхні вороги 
прийдуть битися проти них.

26 І вони були надзвичайно 
сумними через своїх ворогів. 

 18 а 3 Неф. 6:6.
 19 а пп Пророцтво, 

Пророкувати.

 21 а Ал. 48:14.
  б 1 Сам. 14:12.
 24 а Ал. 22:31.

 25 а пп Довіра.
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І Ґідґіддоній наказав, щоб 
вони зробили а зброю війни 
всякого роду, і щоб вони 
були сильними з бронею, і з 
щитами, і з малими круглими 
щитами, так, як він учив.

РОЗДІЛ 4
Нефійське військо перемагає Ґа
діантонових розбійників—Ґідді
ангія вбито, а його наступника, 
Земнарійгу, повішено—Нефійці 
складають хвалу Господеві за 
свої перемоги. Близько 19–22 рр. 
від р.х.
І сталося, що наприкінці ві-
сімнадцятого року те військо 
грабіжників підготувалося до 
битви і почало спускатися і 
робити вилазки з-за пагорбів, 
і з гір, і пустині, і своїх фор-
тець, і своїх таємних місць, 
і почали захоплювати землі, 
і ті, що були на землі на пів-
дні, і ті, що були на землі на 
півночі, і почали займати всі 
землі, що їх було а покинуто 
Нефійцями, і міста, які було 
залишено спустілими.

2 Але ось, не було ні диких 
звірів, ані дичини на тих зем-
лях, які було покинуто Не-
фійцями, і не було ніякої 
дичини для розбійників, 
крім тієї, що була в пустині.

3 І розбійники не могли іс-
нувати ніде, крім пустині, 
через нестачу їжі; бо Не-
фійці залишили свої землі 
спустілими, і зібрали свої 
отари, і стада, і все своє 
майно, і вони були однією 
групою.

4 Отже, не було можливо-
сті розбійникам грабувати і  
здобувати їжу, як тільки вис-
тупити на відкриту битву 
проти Нефійців; а Нефійці, 
будучи однією групою і в та-
кій великій кількості, і збе-
рігаючи для себе провізію, і 
коней, і худобу, і отари вся-
кого роду, щоб можна було 
харчуватися протягом семи 
років, а за цей час вони спо-
дівалися знищити розбій-
ників з лиця землі; і так 
пройшов вісімнадцятий рік.

5 І сталося, що в девʼятнад-
цятому році Ґіддіангій зро-
зумів, що необхідно йому 
йти на битву проти Нефій-
ців, бо не було для них ін-
шого шляху, щоб вижити, як 
тільки грабувати, і розбійни-
чати, і вбивати.

6 І вони не наважувалися 
розповсюджуватися по лицю 
землі так, щоб вирощувати 
зерно, аби Нефійці не на-
пали на них і не повбивали 
їх; отже, Ґіддіангій дав наказ 
своєму військові, що цього 
року вони мають піти на 
битву проти Нефійців.

7 І сталося, що вони пішли 
на битву; і було це шостого 
місяця; і знайте, великим і 
жахливим був той день, коли 
вони пішли на битву; і були 
вони підперезані за звичаєм 
розбійників, і мали вони яг-
нячі шкури навколо стегон, і 
були вони пофарбовані кро-
вʼю, а їхні голови було пого-
лено, і вони мали шоломи на 
них; і величним і жахливим 

 26 а 2 Неф. 5:14. 4 1 а 3 Неф. 3:13–14, 22.
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був вигляд війська Ґіддіангія 
через їхню броню, і через те, 
що вони були пофарбовані 
кровʼю.

8 І сталося, що військо Не-
фійців, побачивши вигляд 
війська Ґіддіангія, впало на 
землю, і здійняло волання 
свої до Господа Бога свого, 
щоб Він пощадив їх і визво-
лив їх від рук їхніх ворогів.

9 І сталося, що коли військо 
Ґіддіангія побачило це, вони 
почали голосно кричати, ра-
діючи, бо вони вважали, що 
Нефійці впали від страху, 
злякавшись їхнього війська.

10 Але в цьому вони були 
розчаровані, бо Нефійці не 
боялися їх; але вони а боялися 
свого Бога і благали у Нього 
захисту; отже, коли військо 
Ґіддіангія кинулося на них, 
вони були готові зустріти їх; 
так, з силою Господа вони 
прийняли їх.

11 І битва почалася цього 
шостого місяця; і великою і 
жахливою була битва в той 
час, авжеж, великою і жахли-
вою була різанина в той час, 
так що не було ще відомо та-
кої великої різанини серед 
усіх людей Легія відтоді, як 
він залишив Єрусалим.

12 І, незважаючи на а пог-
рози і клятви Ґіддіангія, ось, 
Нефійці розбили їх, так що ті 
відступили від них.

13 І сталося, що а Ґідґіддоній  
наказав, щоб його військо пе-
реслідувало їх аж до меж пус-
тині і щоб вони не щадили 
нікого, хто попаде в їхні руки 

по дорозі; і так вони переслі-
дували їх і вбивали їх до меж 
пустині, аж доки не виконали 
наказу Ґідґіддонія.

14 І сталося, що Ґіддіангія, 
який стояв і бився з хоробрі-
стю, переслідували, коли він 
тікав; і оскільки він втомився 
через довгу свою боротьбу, 
його було захоплено і вбито. 
І таким був кінець розбій-
ника Ґіддіангія.

15 І сталося, що військо Не-
фійців повернулося знову до 
місця своєї безпеки. І ста-
лося, що цей девʼятнадцятий 
рік пройшов, і розбійники 
не поверталися на битву; не 
приходили вони знову і в 
двадцятому році.

16 І в двадцять і першому 
році вони не виходили на 
битву, але вони підійшли з 
усіх боків поставити облогу 
навколо народу Нефія; бо 
вони вважали, що якби вони 
відсікли народ Нефія від їх-
ніх земель, і оточили б їх з 
усіх боків, і якби вони відсі-
кли їх від усіх їхніх зовнішніх 
привілеїв, тоді вони б зму-
сили їх здатися згідно з їх-
німи бажаннями.

17 Тож вони призначили 
собі іншого вождя, чиє імʼя 
було Земнарійга; отже, саме 
Земнарійга наказав, щоб ця 
облога мала місце.

18 Але ось, це було пере-
вагою для Нефійців; бо роз-
бійникам було неможливо 
утримувати облогу настільки 
довго, щоб це мало якийсь 
вплив на Нефійців, бо вони 

 10 а пп Страх.  12 а 3 Неф. 3:1–10.  13 а 3 Неф. 3:18.
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зробили великий запас про-
візії,

19 І через нестачу провізії 
у розбійників—бо ось, вони 
нічого не мали, окрім мʼяса, 
для свого харчування, мʼяса,  
яке вони отримували з пус-
тині;

20 І сталося, що а дичина 
стала рідкістю в пустині—так 
що розбійники мало не заги-
нули від голоду.

21 А Нефійці постійно вихо-
дили вдень і вночі, і нападали 
на їхнє військо, і рубали їх 
тисячами і десятками тисяч.

22 І тому люди Земнарійги 
забажали відмовитися від 
свого плану через велике зни-
щення, яке приходило на них 
вночі і вдень.

23 І сталося, що Земнарійга 
віддав наказ своїм людям, що 
вони мають відмовитися від 
облоги і прямувати у найвід-
даленіші частини землі, що 
на півночі.

24 І тоді Ґідґіддоній, будучи 
обізнаним з їхнім планом і 
знаючи про їхню слабкість 
через нестачу їжі і велику 
різанину, яка сталася серед 
них, отже, він вислав своє 
військо вночі, і відрізав їм 
шлях до відступу, і розмістив 
своє військо на шляху їхнього 
відступу.

25 І це здійснили вони в ніч-
ний час і просувалися вперед 
у своєму поході, виперед-
жаючи розбійників, так що 
наступного дня, коли роз-
бійники почали свій похід, 

їх зустріло військо Нефія і 
з їхнього фронту, і з їхнього 
тилу.

26 А розбійників, які були 
на півдні, було також відрі-
зано на дорогах їхнього від-
ступу. І все це було зроблено 
за наказом Ґідґіддонія.

27 І було багато тисяч та-
ких, які здалися в полон Не-
фійцям, а решту з них було 
вбито.

28 І їхнього вождя, Земна-
рійгу, було захоплено і по-
вішено на дереві, так, аж на 
самій його верхівці, доки він 
не вмер. А коли він, повіше-
ний, вмер, вони зрубали де-
рево, поваливши його на 
землю, і заволали гучним го-
лосом, кажучи:

29 Хай Господь збереже 
Свій народ у праведності 
і в святості серця, щоб вони 
могли зрубати до землі тих, 
хто намагатиметься вбити їх 
через владу і таємні змови, 
так само, як цього чоловіка 
було зрубано до землі.

30 І вони зраділи і заво-
лали знову в один голос, ка-
жучи: Нехай а Бог Авраама, і 
Бог Ісака, і Бог Якова захи-
щає цей народ у праведності 
стільки, скільки вони б при-
кликатимуть імʼя свого Бога 
на захист.

31 І сталося, що вони гря-
нули, всі як один, спів і а хвалу 
їхньому Богу за те велике, що 
Він зробив для них, зберіга-
ючи їх від того, щоб не потра-
пити до рук їхніх ворогів.

 20 а 1 Неф. 18:25.
 30 а Ал. 29:11.

  б Етер 4:15.
 31 а Ал. 26:8.  

пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.
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32  Так, вони кричали: 
а Осанна Всевишньому Бо-
гові. І вони кричали: Благо-
словенне імʼя Господа Бога 
б Всемогутнього, Всевишнього 
Бога.

33 І їхні серця сповнилися 
радістю, аж до великого про-
лиття сліз, через великодуш-
ність Бога у врятуванні їх 
від рук їхніх ворогів; і вони 
знали, що це через їхнє по-
каяння і їхню смиренність їх 
було врятовано від вічного 
знищення.

РОЗДІЛ 5
Нефійці каються і припиня
ють грішити—Мормон пише 
історію свого народу і проголо
шує їм вічне слово—Ізраїль буде 
зібрано з його тривалого розсі
яння. Близько 22–26 рр. від р.х.
І ось тоді не було жодної жи-
вої душі серед усього народу 
Нефійців, яка б хоч якнай-
менше сумнівалася в словах 
усіх святих пророків, які го-
ворили; бо вони знали, що 
має бути необхідність, щоб 
вони здійснилися.

2 І вони знали, що має бути 
необхідно, щоб Христос при-
йшов, через багато ознак, які 
було дано згідно зі словами 
пророків; і через те, що вже 
сталося, вони знали, що необ-
хідно, щоб все сталося згідно 
з тим, що було сказано.

3 Отже, вони припинили 
чинити всі свої гріхи, і свої 
мерзоти, і свою розпусту і 

служили Богу з усією старан-
ністю вдень і вночі.

4 І тоді сталося, що коли 
вони взяли в полон усіх роз-
бійників, так що жоден з тих, 
кого не було вбито, не втік, 
вони кинули своїх увʼязнених 
у вʼязницю і наказали, щоб 
слово Бога було проповіду-
вано їм; і всіх тих, які покая-
лися в своїх гріхах і увійшли 
в завіт більше не вбивати, 
було відпущено на а волю.

5 Але всіх тих, які не 
увійшли в завіт, і які все ще 
продовжували мати ті таємні 
вбивства в своїх серцях, так, 
усіх, які видихали погрози 
проти своїх братів, було засу-
джено і покарано згідно з за-
коном.

6 І так вони поклали край 
усім тим злочестивим, і та-
ємним, і мерзотним змовам,  
в яких було так багато злочес- 
тивості і так багато вбивств 
було вчинено.

7 І так а двадцять і другий 
рік пройшов, і двадцять і тре-
тій рік також, і двадцять і 
четвертий, і двадцять і пʼя-
тий; і так пройшло двадцять і 
пʼять років.

8 І багато чого сталося та-
кого, що в очах декого було 
великим і дивовижним; проте 
все це неможливо записати 
в цій книзі; так, ця книга не 
може вмістити навіть а сотої  
частини того, що було зроб-
лено серед такої кількості лю-
дей протягом двадцяти і пʼяти 
років;

 32 а пп Осанна.
  б 1 Неф. 1:14.  

пп Бог, Божество.
5 4 а пп Свобода.

 7 а 3 Неф. 2:8.
 8 а 3 Неф. 26:6–12.
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9 Але дивіться, є а літописи, 
які дійсно містять усі події 
серед цього народу; і Нефій 
подає коротшу, але правдиву 
розповідь.

10 Отже, я зробив мій літо-
пис про це, згідно з літопи-
сом Нефія, вигравіюваного 
на пластинах, які називалися 
пластинами Нефія.

11 І знайте, я роблю запис 
на пластинах, які я виготовив 
своїми власними руками.

12 І знайте, мене звуть 
а Мормоном, мене було наз-
вано за б землею Мормон, 
землею, в якій Алма засну-
вав церкву серед людей, так,  
першу церкву, яку було зас-
новано серед них після їхньої 
провини.

13 Знайте, я учень Ісуса 
Христа, Сина Бога. Мене Він 
покликав проголошувати 
слово Його серед Його на-
роду, щоб вони могли мати 
вічне життя.

14 І стало доцільним, щоб 
я,—згідно з волею Бога, щоб 
молитви тих, які пройшли 
переді мною і які були свя-
тими, було виконано згідно 
з їхньою вірою,—вів а літопис 
того, що було зроблено—

15 Так, невеликий літопис 
того, що відбувалося з тих 
пір, коли Легій залишив Єру-
салим і аж дотепер.

16 Отже, я складаю свій лі-
топис з розповідей, які було 

подано тими, хто був переді 
мною, до початку мого дня;

17 І тоді я складаю а літо-
пис того, що я бачив на свої 
власні очі.

18 І я знаю, що літопис, 
який я складаю, є справед-
ливий і правдивий літопис; 
проте є багато такого, чого 
нашою мовою ми не можемо 
а написати.

19 І тепер я закінчую мої 
вис ловлювання, які від мене, 
і продовжую подавати мою 
розповідь про те, що було до 
мене.

20 Я—Мормон, і прямий на-
щадок Легія. Я маю причину 
благословляти мого Бога і  
мого Спасителя Ісуса Хрис- 
та за те, що Він вивів наших 
батьків з землі Єрусалима 
(і а ніхто не знав того, крім 
Нього Самого і тих, кого Він 
вивів з тієї землі), і що Він дав 
мені і моєму народові так ба-
гато знань, які приведуть до 
спасіння наших душ.

21 Дійсно, Він благословив 
а дім б Якова і був в милостивим 
до сімені Йосипа.

22 І а наскільки діти Легія ви-
конували Його заповіді, на-
стільки Він благословляв їх 
і допомагав їм процвітати 
згідно з Його словом.

23 Так, і дійсно Він знову 
приведе а решту сімені Йосипа 
до б пізнання Господа Бога їх-
нього.

 9 а Гел. 3:13–15.
 12 а Морм. 1:1–5.
  б Мос. 18:4;  

Ал. 5:3.
 14 а Ен. 1:13–18;  

УЗ 3:19–20.
 17 а Морм. 1:1.
 18 а Етер 12:25.
 20 а 1 Неф. 4:36.
 21 а пп Ізраїль.

  б Бут. 32:28.
  в Повтор. 33:13–17.
 22 а 2 Неф. 1:20.
 23 а Ал. 46:24.
  б 2 Неф. 3:12.
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24 І так дійсно, як те, що 
Господь живий, а збере Він з 
чотирьох сторін землі всю 
решту сімені Якова, яка роз-
сіяна повсюди по всьому 
лицю землі.

25 І оскільки Він склав завіт 
з усім домом Якова, саме так, 
завіт, який Він склав з домом 
Якова, буде здійснено в свій 
належний час, аж до а від-
новлення всього дому Якова 
до пізнання завіту, який Він 
склав з ними.

26 І тоді вони а знатимуть 
свого Викупителя, Яким є 
Ісус Христос, Син Бога; і тоді 
їх буде зібрано з чотирьох 
сторін землі на свої власні 
землі, з яких їх було розсіяно; 
так, як Господь живий, так це 
і буде. Амінь.

РОЗДІЛ 6
Нефійці процвітають—Вини
кають гордовитість, багатство 
і класові розбіжності—Цер
кву роздирають розколи—Са
тана веде людей на відкрите 
повстання—Багато пророків 
закликає до покаяння, і їх уби
вають—Їхні вбивці таємно за
мишляють захопити владу в 
уряді. Близько 26–30 рр. від р.х.
І тоді сталося, що весь народ 
Нефійців повернувся до своїх 
власних земель у двадцять і 
шостому році, кожний чо-
ловік зі своєю сімʼєю, своїми 
отарами і своїми стадами, 
своїми кіньми, і своєю худо-
бою, і з усім, що їм належало.

2 І сталося, що вони не зʼїли 
всю свою провізію; отже, 
вони забрали з собою все, що 
вони не поїли, все своє зерно 
кожного сорту, і своє золото, 
і своє срібло, і всі свої доро-
гоцінні речі, і вони поверну-
лися до своїх власних земель 
і своїх володінь, і на півночі, 
і на півдні, і на землі, що на 
північ, і на землі, що на пів-
день.

3 І вони подарували тим 
розбійникам, які увійшли в 
завіт зберігати мир на землі 
і які бажали залишитися Ла-
манійцями, землі, відпо-
відно до їхньої кількості, щоб 
вони могли своїми зусиллями 
утримувати себе; і таким чи-
ном вони встановили мир на 
всій землі.

4 І вони почали процвітати 
і ставати великими; і двад-
цять і шостий, і сьомий роки 
пройшли, і був великий поря-
док на цій землі; і вони сфор-
мували свої закони згідно зі 
справедливістю і правосуд-
дям.

5 І тепер не було нічого на 
всій цій землі, що б заважало 
людям постійно процвітати, 
якби вони не впали у про-
вину.

6 І ось, Ґідґіддоній, і суддя 
Лахонеус, і ті, кого було при-
значено вождями, встано-
вили цей великий мир на 
землі.

7 І сталося, що багато нових 
міст було побудовано і багато 
старих міст відновлено.

 24 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 25 а 3 Неф. 16:5.
 26 а 2 Неф. 30:5–8;  

3 Неф. 20:29–34.
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8 І було багато шляхів про-
кладено і багато доріг зроб-
лено, які вели від міста до 
міста, і від землі до землі, і 
від місця до місця.

9 І так пройшов двадцять 
і восьмий рік, і люди мали 
тривалий мир.

10 Але сталося, що в двад-
цять і девʼятому році поча-
лися суперечки серед людей; 
і дехто підносився у а гордо-
витості і вихваляннях через 
свої надзвичайно великі ба-
гатства, так, аж до сильних 
утисків;

11 Бо було багато купців на 
цій землі, і також багато за-
конників, і багато службов-
ців.

12 І люди почали розрізня-
тися за рангами, відповідно 
до своїх а багатств і своїх мож-
ливостей до навчання; так, 
деякі були неосвіченими че-
рез свою бідність, а інші от-
римали хорошу освіту через 
свої багатства.

13 Деякі підносилися у 
своїй гордовитості, а інші 
були надзвичайно покірли-
вими; деякі відповідали лай-
кою на лайку, тоді як інші 
сприймали лайку, і а утиски, 
і всілякі скорботи, і не повер-
талися і не б лаялися у відпо-
відь, але були покірними і 
каялися перед Богом.

14 І так почалася велика не-
рівність на всій землі, так що 
церква почала розпадатися; 

авжеж, так що в тридцятому 
році церква розпалася на всій 
землі, за винятком того, що 
вона була серед декількох Ла-
манійців, яких було навер-
нено до істинної віри; і вони 
не відступали від неї, бо були 
твердими, стійкими і непо-
хитними, бажаючи з усією 
а старанністю виконувати за-
повіді Господа.

15 Тож причиною цього 
беззаконня народу було ось 
що: Сатана мав велику силу, 
таку, що підбурював людей 
чинити всілякі беззаконня, і 
роздуватися від гордовито-
сті, спокушаючи їх прагнути 
сили, і влади, і багатств, і 
марних речей світу.

16 І так Сатана звів серця 
людей чинити всілякі безза-
коння; отже, вони втішалися 
миром тільки декілька років.

17 І таким чином, на по-
чатку тридцятого року—а 
людей було залишено на три-
валий час і відведено а спо-
кусами диявола туди, куди 
тільки б він не захотів їх від-
вести, і вони чинили таке 
беззаконня, яке б тільки 
він не захотів, щоб вони 
чинили,—і таким чином, на 
початку цього тридцятого 
року вони були в стані жах-
ливої злочестивості.

18 Тож вони не грішили 
у а незнанні, бо вони знали 
волю Бога стосовно їх, бо 
цьому їх було навчено; отже, 

6 10 а пп Гординя.
 12 а 1 Тим. 6:17–19;  

Гел. 4:12.
 13 а пп Переслідувати, 

   Переслідування.
  б Мт. 5:39;  

4 Неф. 1:34;  
УЗ 98:23–25.

 14 а пп Старанність.
 17 а пп Спокушати, 

Спокуса.
 18 а Мос. 3:11.
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вони свідомо б повстали проти 
Бога.

19 І ось було це в дні Лахо-
неуса, сина Лахонеуса, бо 
Лахонеус посів місце свого 
батька і управляв народом 
того року.

20 І зʼявилися люди, які от-
римували а натхнення з не-
бес і їх було послано вперед, 
і вони йшли поміж людьми 
по всій землі, проповідуючи 
і свідчачи сміливо про гріхи і 
беззаконня народу, і свідчачи 
їм стосовно викуплення, яке 
Господь зробить для Свого  
народу, тобто, іншими сло-
вами, про воскресіння Хрис- 
та; і вони свідчили прямо про 
Його б смерть і страждання.

21 Тож було багато людей, 
які були надзвичайно сер-
дитими на тих, хто свідчив 
про це; і ті, сердиті, були го-
ловним чином головними 
суддями, і ті, які а були перво-
священиками і законниками; 
так, усі ті, які були закон-
никами, були сердитими на 
тих, хто свідчив про це.

22 Тож не було жодного за-
конника, ані судді, ані пер-
восвященика, який би мав 
владу засуджувати когось 
на смерть, якщо їхнє засу-
дження не було підписано 
правителем землі.

23 Тож було багато таких, 
які свідчили про те, що сто-
сується Христа, які свідчили 
сміливо, яких було схоплено 

і таємно віддано суддями на 
смерть, так що звістка про 
їхню смерть доходила до пра-
вителя землі тільки після їх-
ньої смерті.

24 Тож ось, це було всупе-
реч законам цієї землі, щоб 
якусь людину було віддано 
на смерть, якщо вони не мали 
влади від правителя землі—

25 Отже, скарга надійшла 
до землі Зарагемлі, до прави-
теля землі, проти цих суддів, 
які незаконно засуджували 
пророків Господа на смерть.

26 Тож сталося, що їх було 
взято і приведено перед суд-
дею, щоб судити за злочин, 
який вони вчинили, згідно 
з а законом, встановленим 
людьми.

27 Тож сталося, що ті судді 
мали багато друзів і родичів; 
а решта, так, майже всі за-
конники і первосвященики, 
зібралися разом і обʼєдналися 
з родичами тих суддів, яких 
мали судити згідно з зако-
ном.

28 І вони увійшли в а завіт 
один з одним, так, саме в за-
віт, який було їм дано в дав-
нину, завіт, який було дано і 
призначено б дияволом, щоб 
обʼєднатися проти всієї пра-
ведності.

29 Отже, вони таки обʼєд-
налися проти людей Господа 
і увійшли в завіт, щоб зни-
щити їх і звільнити тих, хто 
був винен у вбивстві, від руки 

 18 б пп Бунт.
 20 а пп Натхнення, 

Надихати;  
Пророк.

  б пп Розпʼяття;  
Спокута, 
Спокутувати.

 21 а УЗ 121:36–37.  

пп Відступництво.
 26 а Мос. 29:25; Ал. 1:14.
 28 а пп Таємні змови.
  б Гел. 6:26–30.
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правосуддя, яке вже повинно 
було здійснитися згідно з за-
коном.

30 І вони кинули виклик за-
конові і правам своєї кра-
їни; і вони уклали завіт один 
з одним, щоб знищити пра-
вителя і встановити а царя на 
цій землі, щоб земля більше 
не була вільною, але була б 
підлеглою царям.

РОЗДІЛ 7
Головного суддю вбито, уряд 
знищено, і люди діляться на 
племена—Яків, антихрист, 
стає царем таємної змови—
Нефій проповідує покаяння і 
віру в Христа—Ангели свя
щеннослужать йому щоденно, і 
він піднімає свого брата з мер
твих—Багато хто кається і 
христиться. Близько 30–33 рр. 
від р.х.
Тож дивіться, я покажу вам, 
що вони не встановили царя 
над цією землею; але того са-
мого року, так, тридцятого 
року, вони знищили на місці 
суду, так, вбили головного 
суддю цієї землі.

2 І люди розділилися один 
проти одного; і вони відді-
лилися один від одного у 
племена, кожний чоловік від-
повідно до своєї родини, і 
своїх родичів, і друзів; і так 
вони знищили уряд на землі.

3 І кожне племʼя призна-
чило собі ватажка, або 
вождя; і так вони стали пле-
менами і вождями племен.

4 Тож бачите, не було жод-
ного чоловіка серед них, 
який не мав би великої ро-
дини і багатьох родичів і 
друзів; отже, їхні племена 
стали надзвичайно великими.

5 Тож все це було зроблено, 
і не було ще воєн між ними; 
і все це беззаконня зійшло на 
людей, тому що вони а підда-
лися силі Сатани.

6 І постанови уряду було 
знищено через а таємну змову 
друзів і родичів тих, які 
вбили пророків.

7 І вони зробили так, що по-
чалися великі суперечки на 
цій землі, так що праведніша 
частина народу майже вся 
стала злочестивою; так, зали-
шилося тільки декілька пра-
ведних людей серед них.

8 І ось, ще не пройшло й 
шес ти років відтоді, як біль-
шість народу відвернулася 
від своєї праведності, так 
само як пес повертається 
до своєї а блювотини, або як 
свиня—до валяння в багні.

9 Тож ця таємна змова, яка 
принесла таке велике безза-
коння серед народу, зібрала 
їх разом, і поставила на чолі 
чоловіка, якого вони нази-
вали Яків;

10 І вони назвали його своїм 
царем; отже, він став царем 
над цією злочестивою бан-
дою; і він був один з найго-
ловніших, хто віддав свій 
голос проти пророків, які 
свідчили про Ісуса.

11 І сталося, що вони не 

 30 а 1 Сам. 8:5–7; Ал. 51:5.
7 5 а Рим. 6:13–16;  

Ал. 10:25.
 6 а 2 Неф. 9:9.

 8 а Пр. 26:11;  
2 Пет. 2:22.
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були такими сильними кіль-
кістю своєю, як племена лю-
дей, які обʼєдналися разом, 
за винятком того, що їхні 
вожді встановили свої за-
кони, кожний відповідно до 
свого племені; проте, вони 
були ворогами; незважаючи 
на те, що вони не були пра-
ведним народом, все ж таки 
вони були обʼєднані в нена-
висті до тих, які увійшли в за-
віт, щоб знищити уряд.

12 Отже, Яків, побачивши, 
що їхні вороги були числен-
ніші за них, через те, що він 
був царем банди, отже, він 
наказав своїм людям, що вони 
повинні втекти у найпівніч-
нішу частину землі і там по-
будувати собі а царство, доки 
до них не приєднаються роз-
кольники (бо він улестив їх, 
що буде багато розкольни-
ків), і доки вони не стануть 
досить сильними, щоб боро-
тися з племенами народу; і 
вони так і вчинили.

13 І настільки швидким 
був їхній похід, що йому не 
можна було перешкодити, 
доки вони не вийшли за межі 
досяжності для людей. І так 
закінчився тридцятий рік; і 
такими були справи народу 
Нефія.

14 І сталося у тридцять і 
першому році, що вони роз-
ділилися на племена, кож-
ний чоловік згідно зі своєю 
сімʼєю, родичами і друзями; 
проте вони дійшли згоди, що 
не будуть іти війною один 
на одного; але вони не були 

єдині щодо своїх законів і 
свого способу урядування, бо 
їх було зорганізовано відпо-
відно до міркувань тих, які 
були їхніми ватажками і їх-
німи вождями. Але вони вста-
новили дуже суворі закони, 
що одне племʼя не повинно 
провинитися проти іншого, 
так що деякою мірою вони 
мали мир на землі; проте їхні 
серця були відвернуті від Го-
спода Бога їхнього, і вони 
каменували пророків і вига-
няли їх з-поміж себе.

15 І сталося, що а Нефій, бу-
дучи відвіданий ангелами і 
почувши голос Господа, тож 
побачивши ангелів, і будучи 
очевидцем, і маючи силу, 
дану йому, щоб він міг знати  
про священнослужіння Хрис- 
та, і також будучи очевидцем 
їхнього швидкого повернення 
від праведності до їхньої зло-
честивості і мерзот;

16 Отже, будучи опечале-
ним через закамʼянілість їх-
ніх сердець і сліпоту їхнього 
розуму, пішов до них того са-
мого року і почав свідчити  
сміливо про покаяння і відпу-
щення гріхів через віру в Гос-
пода Ісуса Христа.

17 І він учив їх багато чому; 
і все це не може бути запи-
сано, а частини з того не 
буде достатньо, отже, це не 
записано в цій книзі. І Нефій 
вчив з а силою і з великою вла-
дою.

18 І сталося, що були вони 
сердиті на нього, саме через 
те, що він мав більшу силу,  

 12 а 3 Неф. 6:30.  15 а 3 Неф. 1:2.  17 а пп Сила.
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ніж вони, бо було а немож-
ливо не повірити його сло-
вам, бо такою великою була 
його віра в Господа Ісуса 
Христа, що ангели священно-
служили йому щоденно.

19 І в імʼя Ісуса він виганяв 
дияволів і а нечистих духів; і 
навіть свого брата він підняв 
з мертвих, після того як того 
каменували і він прийняв 
смерть від людей.

20 І люди бачили це, і свід-
чили про це, і сердилися на 
нього через його силу; а він 
творив ще а набагато більше 
чудес на очах людей в імʼя 
Ісуса.

21 І сталося, що тридцять і 
перший рік пройшов, і було 
тільки декілька таких, яких 
було навернено до Господа; 
але всі, кого було навернено, 
дійсно висловлювали людям, 
що їх було відвідано силою і 
Духом Бога, Який був в Ісусі 
Христі, в Якого вони вірили.

22 І всі, з кого було вигнано 
дияволів, кого було виліку-
вано від їхніх хвороб і їхніх 
недугів, істинно являли лю-
дям, що на них вплинув Дух 
Бога і їх було вилікувано; і 
вони показували також оз-
наки і творили деякі чудеса 
серед людей.

23 Так пройшов також 
тридцять і другий рік. І Не-
фій волав до людей на по-
чатку тридцять і третього 

року; і він проповідував їм 
покаяння і відпущення гріхів.

24 Тож я хотів би, щоб ви па-
мʼятали також, що не було ні-
кого, кого було б приведено 
до покаяння і не було б а хри-
щено водою.

25 Отже, Нефій посвятив 
чоловіків до цього священно-
служіння, щоб усіх тих, хто 
приходив до них, було хри-
щено водою, і це є доказ і 
свідчення перед Богом і пе-
ред людьми, що вони покая-
лися і отримали а відпущення 
своїх гріхів.

26 І було багато таких на по-
чатку цього року, кого було 
хрищено на покаяння; і так 
пройшла більша частина 
року.

РОЗДІЛ 8
Бурі, землетруси, пожежі, ура
гани і природні зрушення під
тверджують розпʼяття 
Христа—Багато людей зни
щено—Темрява покриває землю 
на три дні—Ті, які залиша
ються, оплакують свою долю. 
Близько 33–34 рр. від р.х.
І ось сталося, що згідно з на-
шим літописом, а ми знаємо, 
що наш літопис істинний, бо 
ось, той чоловік був справед-
ливим, хто вів той літопис,—
бо він дійсно творив багато 
а чудес в б імʼя Ісуса; а не було 
жодного чоловіка, який міг 
би творити чудо в імʼя Ісуса, 

 18 а 2 Неф. 33:1; Ал. 4:19.
 19 а пп Дух—Злі духи.
 20 а 3 Неф. 8:1.
 24 а пп Хрищення, 

Христити.
 25 а УЗ 20:37.  

пп Відпущення 
гріхів.

8 1 а 3 Неф. 7:19–20;  
Морм. 9:18–19.

  б Дії 3:6;  
Кн. Як. 4:6.
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якщо його не було очищено 
до останньої крихточки від 
його беззаконня,—

2 І ось сталося, якщо цей чо-
ловік не допустив ніякої по-
милки у обчисленні нашого 
часу, а тридцять і третій рік 
пройшов;

3 І люди з палким бажан-
ням почали чекати на оз-
наку, яку дав пророк Самуїл, 
Ламанієць, так, на той час, 
коли буде а темрява протягом 
трьох днів на лиці землі.

4 І почалися великі сумніви 
і суперечки серед людей, не-
зважаючи на так багато а оз-
нак, які було дано.

5 І сталося у тридцять і 
четвертому році, першого 
місяця, на четвертий день мі-
сяця, здійнялася велика буря, 
така, якої не знавали досі на 
всій землі.

6 І була також велика і жах-
лива гроза; і був страшенний 
а грім, такий, що він б трусив 
усю землю, нібито вона от-от 
розколеться навпіл.

7  І  були надзвичайно 
яскраві блискавиці, такі, 
яких не знавали досі на всій 
землі.

8 І а місто Зарагемля взялося 
вогнем.

9 І місто Мороній затонуло 
в глибинах моря, і всі жителі 
його потонули.

10 І землею занесло місто 
Моронійга, так що на місці 
цього міста виросла гора.

11 І велике і жахливе руй-
нування було на землі, що на 
півдні.

12 Але ось, найбільш вели-
чезне і жахливе руйнування 
було на землі, що на півночі; 
бо ось, все лице землі зміни-
лося через грозу й урагани, 
і громи, і блискавиці, і над-
звичайно великі струси всієї 
землі;

13 І а шляхи було розбито, і 
рівні дороги було зіпсовано, 
і багато плоских місць стало 
нерівними.

14 І багато великих і знач-
них міст було а затоплено, і 
багато згоріло, і багато тру-
сило, доки будівлі їхні не 
впали на землю, і жителів їх-
ніх було вбито, і місця було 
спустошено.

15 І було декілька міст, 
що залишилися; але пошко-
дження в них були надзви-
чайно великі, і було багато 
там таких, яких було вбито.

16 І було декілька таких, 
яких віднесло ураганом; і 
куди вони пішли, жодна лю-
дина не знає, крім того, що 
знають, що їх було віднесено 
геть.

17 І, отже, лице всієї землі 
було спотворено через грози, 
і громи, і блискавиці, і земле-
труси.

18 І ось, а скелі було розко-
лото навпіл; їх було розбито 
по лицю всієї землі, так що 
вони були розбиті на уламки, 

 2 а 3 Неф. 2:8.
 3 а 1 Неф. 19:10;  

Гел. 14:20, 27;  
3 Неф. 10:9.

 4 а пп Розпʼяття.
 6 а 1 Неф. 19:11;  

Гел. 14:21.
  б Мт. 27:45, 50–51.

 8 а 4 Неф. 1:7–8.
 13 а Гел. 14:24; 3 Неф. 6:8.
 14 а 1 Неф. 12:4.
 18 а Гел. 14:21–22.
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і в рубцях, і в тріщинах, по 
всьому лицю землі.

19 І сталося, що коли громи, 
і блискавиці, і буря, і гроза, 
і землетрус припинилися—
бо ось, вони тривали близько 
а трьох годин; а дехто гово-
рив, що й довше; проте, всі 
ці великі й жахливі речі від-
бувалися протягом майже 
трьох годин—а потім, ось, 
була темрява на лиці землі.

20 І сталося, що густа тем-
рява вкрила все лице землі, 
так що жителі її, хто не заги-
нув, могли а відчувати б туман 
темряви;

21 І не можна було мати 
світла через темряву, ні сві-
чок, ні факелів; не можна 
було запалити вогню з їхньої 
хорошої і надзвичайно сухої 
деревини, так що не могло 
бути ніякого світла зовсім;

22 І не було видно зовсім ні-
якого світла, ані вогню, ані 
мигтіння, ні сонця, ні місяця, 
ні зірок, бо такими великими 
були тумани темряви, що 
були на лиці землі.

23 І сталося, що це продов-
жувалося протягом а трьох 
днів, що не було видно ні-
якого світла; і було велике 
тужіння, і голосіння, і оп-
лакування серед усіх людей 
тривалий час; так, великим 
був стогін людей через тем-
ряву і велике знищення, яке 
зійшло на них.

24 І в одному місці було 
чути, як вони волали, ка-

жучи: О, якби ж то ми по-
каялися перед тим великим і 
жахливим днем, тоді б наших 
братів було помилувано, і їх 
не було б спалено у тому ве-
ликому місті а Зарагемля.

25 А в іншому місці було 
чути, як вони волають і ту-
жать, кажучи: О якби ж то 
ми покаялися перед тим ве-
ликим і жахливим днем, і 
не вбивали, і не каменували 
пророків, і не виганяли їх 
геть; тоді б наших матерів, 
і наших прекрасних дочок, 
і наших дітей було помилу-
вано і не засипано в тому ве-
ликому місті Моронійга. І 
таким великим і жахливим 
було голосіння людей.

РОЗДІЛ 9
У темряві голос Христа про
голошує знищення багатьох 
людей і міст через їхню злоче
стивість—Він також прого
лошує Свою божественність, 
повідомляє, що закон Мойсея 
виповнено, і запрошує людей 
прийти до Нього і бути спасен
ними. Близько 34 р. від р.х.
І сталося, що почувся а голос 
серед усіх жителів землі, на 
всьому лиці цієї землі, який 
казав:

2 Горе, горе, горе цьому на-
родові; а горе жителям усієї 
землі, якщо вони не пока-
ються; бо диявол б сміється, 
і його ангели радіють через 
убивство прекрасних синів і 

 19 а Лк. 23:44.
 20 а Вих. 10:21–22.
  б 1 Неф. 12:5; 19:11.

 23 а 1 Неф. 19:10.
 24 а Гел. 13:12.
9 1 а 1 Неф. 19:11;  

3 Неф. 11:10.
 2 а Мт. 11:20–21.
  б Мойс. 7:26.
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дочок Мого народу; і це че-
рез свої беззаконня і мерзоти 
вони загинули!

3 Знайте, те велике місто За-
рагемля Я спалив вогнем, і 
жителів його також.

4 І знайте, Я зробив так, 
що те велике місто Мороній 
було потоплено в глибинах 
моря, а жителі його пото-
нули.

5 І знайте, те велике місто 
Моронійга вкрив Я землею 
і жителів його, щоб сховати 
їхні беззаконня і мерзоти від 
Мого лиця, щоб кров проро-
ків і святих не ставала більше 
переді Мною проти них.

6 І знайте, Я зробив так, що 
місто Ґілґал було потоплено, 
і жителів його поховано в 
глибинах землі;

7 Так, і місто Онійга і жи-
телів його, і місто Мокум і 
жителів його, і місто Єруса-
лим і жителів його; і Я зро-
бив так, щоб а води прийшли 
на місце їх, щоб сховати їхню 
злочестивість і мерзоти від 
мого лиця, щоб кров проро-
ків і святих не ставала більше 
переді Мною проти них.

8 І знайте, місто Ґадіандій, і 
місто Ґадіомна, і місто Яків, 
і місто Ґімґімно, всім їм Я 
зробив так, щоб їх було по-
топлено, і зробив а пагорби і 
долини на їхніх місцях; і жи-
телів їхніх Я поховав у гли-
бинах землі, щоб сховати 
їхню злочестивість і мер-
зоти від мого лиця, щоб кров 

пророків і святих не ставала 
більше переді Мною проти 
них.

9 І знайте, те велике місто 
Яковуґат, яке було заселено 
людьми царя Якова, Я зро-
бив так, що його було спа-
лено вогнем через їхні гріхи 
і їхню злочестивість, яка була 
понад усю злочестивість усієї 
землі, через їхні а таємні вбив-
ства і змови; бо саме вони 
знищили мир серед Мого на-
роду й уряд цієї землі; отже, 
Я зробив так, щоб їх було 
спалено, щоб б знищити їх від 
Мого лиця, щоб кров проро-
ків і святих не ставала більше 
переді Мною проти них.

10 І знайте, місто Ламан, і  
місто Йош, і місто Ґад, і міс- 
то Кішкумен, Я зробив так, 
що їх було спалено вогнем, 
і їхніх жителів також, через 
їхню злочестивість у вигнанні 
пророків і каменуванні тих, 
кого Я прислав проголошу-
вати їм про їхню злочести-
вість і їхні мерзоти.

11 І через те що вони вига-
няли їх усіх, доки не зали-
шилося жодного праведного 
серед них, Я наслав а вогонь 
і знищив їх, щоб їхню зло-
честивість і мерзоти можна 
було сховати від Мого лиця, 
щоб кров пророків і святих, 
яких Я посилав до них, не во-
лала до Мене б з землі проти 
них.

12 І Я зробив так, що а багато 
великих знищень сталося на 

 7 а Єз. 26:19.
 8 а 1 Неф. 19:11.
 9 а Гел. 6:17–18, 21.

  б Мос. 12:8.
 11 а 2 Цар. 1:9–16;  

Гел. 13:13.

  б Бут. 4:10.
 12 а 3 Неф. 8:8–10, 14.
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цій землі і з цим народом, че-
рез їхню злочестивість і їхні 
мерзоти.

13 О всі ви, кого було а по-
милувано, тому що ви були 
більш праведними, ніж вони, 
чи повернетеся ви тепер до 
Мене, і покаєтеся у ваших грі-
хах, і навернетеся, щоб Я міг 
б зцілити вас?

14 Так, істинно кажу Я вам, 
якщо ви а прийдете до Мене, 
ви матимете б вічне життя. 
Дивіться, Моя в рука милості 
простерта до вас, і хто при-
йде, того Я прийму; і благо-
словенні ті, хто приходить до 
Мене.

15 Ось, Я є Ісус Христос, 
Син Бога. Я а створив небеса, 
і землю, і все, що на них. Я 
був з Батьком від початку. б Я 
в Батькові, і Батько в Мені; і в 
Мені Батько прославив Своє 
імʼя.

16 Я прийшов до Своїх, і Свої 
не а прийняли Мене. І писання 
про Моє пришестя виповни-
лися.

17 І всі, які прийняли Мене, 
їм Я а дав можливість стати си-
нами Бога; і саме так Я дам 
усім, хто повірить у Моє 
імʼя, бо знайте, через Мене 

б викуплення приходить, і в 
Мені в закон Мойсея випов-
нився.

18 Я є а світло і життя світу. 
Я є б Альфа і Омега, початок і 
кінець.

19 І ви не будете а більше при-
носити Мені пролиття крові; 
так, з вашими жертвами і ва-
шими всеспаленнями буде по-
кінчено, бо Я не прийматиму 
жодної з ваших жертв і ваших 
всеспалень.

20 І ви принесете в а жертву 
Мені скрушене серце і упоко-
рений дух. І той, хто прийде 
до Мене із скрушеним серцем 
і упокореним духом, того Я 
б хрищу вогнем і Святим Ду-
хом, саме так, як Ламанійців, 
через їхню віру в Мене в час 
їхнього навернення було хри-
щено вогнем і Святим Духом, 
і вони не знали цього.

21 Дивіться, Я прийшов у 
світ принести викуплення сві-
тові, щоб спасти світ від гріха.

22 Отже, кожного, хто а ка-
ється і приходить до Мене, як 
мале б дитя, того Я прийму, 
бо для таких царство Бога. 
Знайте, за таких Я в поклав 
Своє життя і знову взяв його; 
отже, покайтеся і приходьте 

 13 а 3 Неф. 10:12.
  б Єр. 3:22;  

3 Неф. 18:32.
 14 а 2 Неф. 26:24–28;  

Ал. 5:33–36.
  б Іван 3:16.
  в Ал. 19:36.
 15 а Іван 1:1–3;  

Кол. 1:16;  
Гел. 14:12;  
Етер 4:7; УЗ 14:9.

  б Іван 17:20–22;  
3 Неф. 11:27; 19:23, 29.

 16 а Іван 1:11; УЗ 6:21.
 17 а Іван 1:12.  

пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку;  
Сини і дочки Божі.

  б пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  в 3 Неф. 12:19, 46–47;  
15:2–9.

 18 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б Об. 1:8.  

пп Альфа і Омега.
 19 а Ал. 34:13.
 20 а 3 Неф. 12:19;  

УЗ 20:37.
  б 2 Неф. 31:13–14.
 22 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б Мр. 10:15;  

Мос. 3:19;  
3 Неф. 11:37–38.

  в Іван 10:15–18.
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до Мене, ви, кінці землі, і 
будьте спасенними.

РОЗДІЛ 10
Тиша на землі протягом ба
гатьох годин—Голос Христа 
обіцяє зібрати Свій народ, як 
квочка збирає своїх курчаток—
Найбільш праведних людей збе
режено. Близько 34–35  рр. від 
р.х.
І тоді ось сталося, що всі люди 
на цій землі почули ці вислов-
лювання і були очевидцями 
того. А після тих висловлю-
вань була тиша на землі про-
тягом багатьох годин;

2 Бо таким великим було 
здивування людей, що вони 
припинили голосити і зави-
вати через утрату своїх ро-
дичів, яких було вбито; отже, 
була тиша на всій землі про-
тягом багатьох годин.

3 І сталося, що дійшов знову 
голос до людей, і всі люди по-
чули і були очевидцями того, 
як Він казав:

4 О ви, люди цих а великих 
міст, що загинули, хто є на-
щадками Якова, так, хто з 
дому Ізраїля, скільки разів 
Я збирав вас, як квочка зби-
рає своїх курчаток під свої 
крила, і б годував вас.

5 І знову, а скільки разів Я 
збирав вас, як квочка зби-
рає своїх курчаток під свої 
крила, так, о ви, люди з дому 
Ізраїля, які загинули; так, о 

ви, люди з дому Ізраїля, ви, 
хто живе в Єрусалимі, як і 
ті, хто загинув; так, скільки 
разів Я хотів зібрати вас, як 
квочка збирає своїх курча-
ток, а ви не хотіли.

6 О ви, доме Ізраїля, кого 
Я а пощадив, скільки разів Я 
збиратиму вас, як квочка зби-
рає курчаток своїх під свої 
крила, якщо ви покаєтеся і 
б повернетеся до Мене з щи-
рими намірами в в серці.

7 Але якщо ні, о доме Ізраїля, 
місця твоїх помешкань будуть 
спустошеними до часу випов-
нення а завіту, складеного з ва-
шими батьками.

8 І тоді сталося, що після 
того як люди почули ці слова, 
ось, вони почали плакати і 
голосити знову через втрату 
своїх родичів і друзів.

9 І сталося, що так пройшло 
три дні. І було це вранці, і 
а темрява розсіялася з лиця 
землі, і земля перестала трем-
тіти, і скелі перестали розко-
люватися, і страшний стогін 
припинився, і весь збентеже-
ний галас пройшов.

10 І земля зʼєдналася знову, 
щоб стояти; і тужіння, і опла-
кування, і зойки людей, яких 
було залишено в живих, при-
пинилися; і їхнє тужіння пе-
ретворилося на радість, і їхнє 
голосіння—на хвалу і подяку 
Господеві Ісусу Христу, їх-
ньому Викупителеві.

11 І дотепер а виповнилися 
10 4 а 3 Неф. 8:14.
  б 1 Неф. 17:3.
 5 а Мт. 23:37;  

УЗ 43:24–25.

 6 а 3 Неф. 9:13.
  б 1 Сам. 7:3;  

Гел. 13:11;  
3 Неф. 24:7.

  в Єз. 36:26.
 7 а пп Завіт.
 9 а 3 Неф. 8:19.
 11 а Дії 3:18–20.



5123 НЕФІЙ 10:12–19

писання, які промовлялися 
пророками.

12 І саме а праведніші з на-
роду були спасенними, і саме 
вони були тими, хто приймав 
пророків і не каменував їх; 
і саме вони були тими, хто 
не проливав кров святих, і їх 
було помилувано—

13 І їх було помилувано, і 
не втоплено, і не поховано в 
землі; і вони не потонули в 
глибинах моря; і їх не було 
спалено вогнем, і нічого не 
впало на них і не задавило на 
смерть; і не було їх віднесено 
ураганом; і не задихнулися 
вони в тумані з диму і тем-
ряви.

14 І ось, хто б не читав це, 
нехай зрозуміє; той, хто має 
писання, нехай а вивчає їх, і 
побачить, і зрозуміє, чи не є 
всі ці смерті і знищення вог-
нем, і дим, і грози, і урагани, 
і б розʼєднання землі, щоб по-
глинути їх, і все це чи не є 
виповненням пророцтв бага-
тьох зі святих пророків.

15 Ось, я кажу вам: Так, ба-
гато хто свідчив про ці явища 
під час пришестя Христа, і 
їх було а вбито, тому що вони 
свідчили про це.

16 Так, пророк а Зинос свід-
чив про це, і також Зинок го-
ворив про це, тому що вони 
свідчили особливо про нас, 
хто є рештою їхнього сімені.

17 Ось, наш батько Яків 

також свідчив про а решту сі-
мені Йосипа. І ось, хіба ми 
не є рештою сімені Йосипа? 
І те, що свідчить про нас, хіба 
не написано на пластинах з 
латуні, які наш батько Легій 
приніс з Єрусалима?

18 І сталося, що наприкінці 
тридцять і четвертого року, 
ось, я покажу вам, що людям 
Нефія, яких було помилу-
вано, і також тим, яких на-
зивали Ламанійцями, кого 
було помилувано, було вика-
зано великі милості для них, 
і великі благословення було 
пролито на їхні голови, так 
що невдовзі після а сходження 
Христа на небеса Він істинно 
явив Себе їм—

19 а Показав їм Своє тіло і 
священнослужив їм; і розпо-
відь про Його священнослу-
жіння буде подано далі. Отже, 
на цей час я закінчую мою 
розповідь.

Ісус Христос явив Себе лю-
дям Нефія, коли натовп  
зібрався разом на землі Щед-
рій, і священнослужив їм; і 
у такий спосіб Він явив їм 
Себе.
Вміщено в розділах з 11 до 26.

РОЗДІЛ 11
Батько свідчить про Свого 

 12 а 2 Неф. 26:8;  
3 Неф. 9:13.

 14 а пп Писання—
Цінність Писань.

  б 1 Неф. 19:11;  
2 Неф. 26:5.

 15 а пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька  
смерть.

 16 а Гел. 8:19–20.
 17 а 2 Неф. 3:4–5;  

Ал. 46:24;  
3 Неф. 5:23–24.

 18 а Дії 1:9–11.
 19 а 3 Неф. 11:12–15.
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Улюбленого Сина—Христос 
зʼявляється й оголошує про 
Свою Спокуту—Люди тор
каються слідів від ран на 
Його руках, ногах і на боці—
Вони вигукують Осанну—Він 
встановлює порядок і спосіб 
хрищення—Дух суперечок є від 
диявола—Христове вчення по
лягає в тому, що люди мають 
повірити, і бути хрищеними, 
і отримати Святого Духа. 
Близько 34 р. від р.х.

І тоді сталося, що зібрався 
великий натовп людей Не-
фія навколо храму, який був 
на землі Щедрій; і вони ди-
вувалися і цікавилися один в 
одного, і вказували один од-
ному на а велику і дивовижну 
зміну, що сталася.

2 І вони також говорили 
про Цього Ісуса Христа, про 
смерть Якого було дано а оз-
наку.

3 І сталося, що в той час, 
коли вони так розмовляли 
між собою, вони почули а го-
лос, і линув він нібито з не-
бес; і вони кинули оком 
навколо, бо не зрозуміли го-
лос, який почули; і цей голос 
не був ані грубим, ані гуч-
ним; проте, і незважаючи 
на те, що це був б тихий го-
лос, він проникав у них аж 
до самого нутра, так що не 
було жодної часточки їх-
нього тіла, яку б це не зму-
сило здригнутися; так, він 

проникав у саму душу і запа-
лював їхні серця.

4 І сталося, що знову вони 
почули голос і не зрозуміли 
Його.

5 І знову, втретє, вони по-
чули голос, і відкрили свої 
вуха, щоб почути Його; і їхні 
очі повернулися в напрямі 
цього звуку; і вони пильно 
дивилися в небеса, звідки лу-
нав той звук.

6 І ось, з третього разу вони 
зрозуміли голос, який по-
чули; і Він сказав їм:

7 Ось Мій а Улюблений Син, 
б в Якому Я задоволений, в 
Якому Я прославив Своє 
імʼя,—слухайте Його.

8 І сталося, коли вони зрозу-
міли, вони кинули оком знову 
на небеса; і ось а побачили 
вони Чоловіка, Який сходив 
з небес; і був Він одягнений 
у білі шати; і Він спустився і 
став поміж них; і очі всіх у на-
товпі звернулися до Нього, і 
вони не наважилися відкрити 
свої вуста, навіть один до од-
ного, і не знали, що то зна-
чить, бо вони думали, що то 
ангел, який явився їм.

9 І сталося, що Він простер 
Свою руку вперед і звернувся 
до людей, кажучи:

10 Дивіться, Я є Ісус Хрис-
тос, про Якого пророки  
свідчили, що Він прийде на 
землю.

11 І знайте, Я є а світло і життя 
світу; і Я випив з тієї гіркої  

11 1 а 3 Неф. 8:11–14.
 2 а Гел. 14:20–27.
 3 а Повтор. 4:33–36;  

Гел. 5:29–33.
  б 1 Цар. 19:11–13; 

   УЗ 85:6.
 7 а Мт. 3:17; 17:5;  

ДС—Іст. 1:17.
  б 3 Неф. 9:15.
 8 а 1 Неф. 12:6;  

2 Неф. 26:1.
 11 а пп Світло, Світло 

Христа.
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б чаші, яку Батько дав Мені, 
і прославив Батька, в взявши 
на Себе гріхи світу, в чому 
Я перетерпів г волю Батька в 
усьому від початку.

12 І сталося, що коли Ісус 
промовив ці слова, всі з на-
товпу впали на землю; бо 
вони згадали, що їм було 
а пророковано, що Христос 
має явити Себе їм після Свого 
сходження у небеса.

13 І сталося, що Господь 
звернувся до них, кажучи:

14 Встаньте і підійдіть до 
Мене, щоб ви могли а вкласти 
руки свої до Мого боку, і та-
кож щоб ви могли б відчути 
сліди цвяхів на Моїх руках і 
на Моїх ногах, щоб ви могли 
знати, що Я в Бог Ізраїля і 
Бог усієї г землі, і Мене було 
вбито за гріхи світу.

15 І сталося, що безліч лю-
дей підійшло і вклало руки 
свої в Його бік, і торкнулося 
слідів цвяхів на Його руках 
і на Його ногах; і це вони 
зробили, підходячи один за 
одним, доки вони всі не пі-
дійшли, і доки не побачили 
на свої власні очі і не торк-
нулися своїми власними ру-
ками, і доки не дізналися 
напевно і не засвідчили, що 
а це був Він, про Кого було 

написано пророками, що Він 
має прийти.

16 А коли вони всі попід-
ходили і стали самі очевид-
цями, вони заволали в один 
голос, кажучи:

17 Осанна! Благословенне 
імʼя Всевишнього Бога! І вони 
припали до ніг Ісуса і а покло-
нялися Йому.

18 І сталося, що Він звер-
нувся до а Нефія (бо Нефій 
був серед натовпу) і наказав 
йому вийти наперед.

19 І Нефій встав, і підійшов, 
і вклонився Господеві, і поці-
лував Йому ноги.

20 І Господь наказав йому, 
щоб він підвівся. І він підвівся 
і став перед Ним.

21 І Господь сказав йому: Я 
даю тобі а владу, щоб ти б хри-
стив цей народ, коли Я знову 
зійду на небеса.

22 І ще Господь підізвав а ін-
ших і сказав їм те саме; і Він 
дав їм владу христити. І Він 
сказав їм: У такий спосіб ви 
будете христити; і б не буде 
сперечань між вами.

23 Істинно Я кажу вам, що 
кожного, хто покається у 
своїх гріхах через ваші а слова 
і б бажатиме христитися в Моє 
імʼя, у такий спосіб будете ви 
христити їх—Ось ви підете і  

 11 б Мт. 26:39, 42.
  в Іван 1:29;  

УЗ 19:18–19.
  г Мр. 14:36;  

Іван 6:38;  
УЗ 19:2.

 12 а Ал. 16:20.
 14 а Іван 20:27.
  б Лк. 24:36–39;  

УЗ 129:2.

  в Ісая 45:3;  
3 Неф. 15:5.

  г 1 Неф. 11:6.
 15 а пп Ісус Христос—

Посмертні 
явлення Христа.

 17 а пп Поклоніння, 
Поклонятися.

 18 а 3 Неф. 1:2, 10.
 21 а пп Влада.

  б пп Хрищення, 
Христити.

 22 а 1 Неф. 12:7;  
3 Неф. 12:1.

  б 3 Неф. 18:34.
 23 а 3 Неф. 12:2.
  б пп Хрищення, 

Христити—Вимоги 
для хрищення.
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в станете у воду, і в Моє імʼя 
будете ви христити їх.

24 І тож слухайте, ось слова, 
які ви промовлятимете, нази-
ваючи їх по імені, кажучи:

25 Маючи а повноваження, 
надане мені Ісусом Христом, 
я хрищу тебе в імʼя б Батька, і 
Сина, і Святого Духа. Амінь.

26 І тоді ви а занурите їх у 
воду і піднімете знову з води.

27 І у такий спосіб будете 
ви христити в Моє імʼя; бо 
знайте, істинно кажу вам, що 
Батько, і Син, і Святий Дух 
а єдині; і Я в Батькові, і Батько 
в Мені, і Батько і Я єдині.

28 І згідно з тим, що Я вам 
заповідав, так ви будете хри-
стити. І не буде а сперечань 
між вами, як досі було; і не 
буде також сперечань між 
вами стосовно питань Мого 
вчення, як досі було.

29 Бо істинно, істинно Я 
кажу вам, той, в кому є а дух 
б суперечок, не від Мене, але 
від диявола, який є батьком 
суперечок, і він підбурює 
серця людей сперечатися із 
злістю, один з другим.

30 Ось, це не Моє вчення—
підбурювати серця людей 
на злість один проти одного; 

але Моє вчення у тому, щоб з 
цим було покінчено.

31 Ось, істинно, істинно 
кажу Я вам, Я проголошу вам 
Моє а вчення.

32 І це Моє а вчення, і це 
вчення, яке Батько дав Мені; і 
Я даю б свідчення про Батька, 
а Батько дає свідчення про 
Мене, і в Святий Дух дає свід-
чення про Батька і про Мене; 
і Я даю свідчення, що Батько 
наказав усім людям, повсюди, 
покаятися і повірити в Мене.

33 І кожен, хто повірить у 
Мене і а христиться, той буде 
б спасенний; і вони є тими, 
хто в успадкує царство Бога.

34 А кожного, хто не пові-
рить у Мене і не христиться, 
буде проклято.

35 Істинно, істинно Я кажу 
вам, що це є Моє вчення, і Я 
даю Моє свідчення про це від 
Батька; і кожен, хто а повірить 
у Мене, повірить і в Батька 
також; і йому дасть Батько 
свідчення про Мене, бо Він 
благословить його б вогнем і 
в Святим Духом.

36 І так Батько даватиме 
свідчення про Мене, і Свя-
тий Дух даватиме свідчення 
йому про Батька і про Мене; 

 23 в 3 Неф. 19:10–13.
 25 а Мос. 18:13;  

УЗ 20:73.  
пп Хрищення, 
Христити—Належне 
повноваження.

  б пп Бог, Божество.
 26 а пп Хрищення, 

Христити—
Хрищення 
зануренням.

 27 а Іван 17:20–22;  
3 Неф. 28:10;  

Морм. 7:7;  
УЗ 20:28.

 28 а 1 Кор. 1:10;  
Еф. 4:11–14;  
УЗ 38:27.

 29 а 2 Тим. 2:23–24;  
Мос. 23:15.  
пп Суперечка.

  б пдс Еф. 4:26 
(Додаток);  
Мос. 2:32–33.

 31 а 2 Неф. 31:2–21.
 32 а пп Учення Христове.

  б 1 Іван. 5:7.
  в 3 Неф. 28:11;  

Етер 5:4.
 33 а Мр. 16:16.  

пп Хрищення, 
Христити—
Необхідність.

  б пп Спасіння.
  в пп Целестіальна 

слава.
 35 а Етер 4:12.
  б 3 Неф. 9:20; 12:2.
  в пп Святий Дух.
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бо Батько, і Я, і Святий Дух є 
єдине.

37 І знову кажу Я вам, ви 
маєте покаятися, і а стати як 
мале дитя, і бути хрищеними 
в Моє імʼя, інакше ні в якому 
разі не отримаєте ви цього.

38 І знову Я кажу вам, ви по-
винні покаятися, і бути хри-
щеними в Моє імʼя, і стати 
як мале дитя, інакше ви ні в 
якому разі не зможете успад-
кувати царство Бога.

39 Істинно, істинно Я кажу 
вам, що це є Моє вчення, і 
кожний, хто а будуватиме на 
цьому, будуватиме на Моєму 
камені, і б ворота пекла не пе-
реможуть їх.

40 І кожний, хто проголо-
шуватиме більше або менше 
від цього і видаватиме те за 
Моє вчення, той приходить 
від зла і не побудований на 
Моєму камені; але він будує 
на а піщаній основі, і ворота 
пекла стоять відчиненими, 
щоб прийняти таких, коли 
розіллються ріки і вітри вда-
рять по них.

41 Отже, йдіть до цих лю-
дей і проголошуйте слова, які 
Я сказав, по всіх кінцях землі.

РОЗДІЛ 12
Ісус покликає й уповнова
жує дванадцятьох учнів—
Він звертається до Нефійців 

з промовою, схожою на Про
повідь на горі—Він виголошує 
Заповіді Блаженства—Його 
вчення перевершує і переважає 
закон Мойсея—Людям запові
дано бути досконалими, так  
само, як Він і Його Батько дос
коналі—Порівняйте: Матвій 5. 
Близько 34 р. від р.х.

І сталося, що коли Ісус про-
мовив ці слова Нефієві і тим, 
кого було покликано (тож 
число тих, кого було покли-
кано і хто отримав силу і 
владу христити, було а два-
надцять), і ось, Він простер 
вперед Свою руку до на-
товпу і заволав до них, ка-
жучи: б Благословенні ви, 
якщо звернете увагу на слова 
цих дванадцятьох, яких Я в об-
рав з-поміж вас священно-
служити вам і бути вашими 
слугами; і їм Я дав владу, щоб 
вони могли христити вас во-
дою; і після того як вас буде 
хрищено водою, ось, Я хрищу 
вас вогнем і Святим Духом; 
отже, благословенні ви, якщо 
повірите в Мене і христитеся, 
після того як ви бачили Мене 
і знаєте, що Я є.

2 І знову, ще більш благосло-
венні ті, хто а повірить вашим 
словам, тому що ви будете 
свідчити, що бачили Мене і 
знаєте, що Я є. Так, благосло-
венні ті, хто повірить вашим 

 37 а Мр. 10:15;  
Лк. 18:17;  
Мос. 3:19;  
3 Неф. 9:22.

 39 а Мт. 7:24–29;  
Гел. 5:12.  
пп Скеля.

  б 3 Неф. 18:12–13.
 40 а 3 Неф. 14:24–27.
12 1 а 3 Неф. 13:25.
  б пп Благословити, 

Благословенний, 
Благословення.

  в пп Покликати, 

   Покликаний Богом, 
Покликання.

 2 а УЗ 46:13–14.  
пп Вірування, 
Вірувати.
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словам і б спуститься до гли-
бин покірливості і буде хри-
щений, бо вони будуть 
відвідані в вогнем і Святим 
Духом, і отримають відпу-
щення своїх гріхів.

3 Так, благословенні а бідні 
духом, які б приходять до 
Мене, бо їхнім є царство не-
бесне.

4 І ще, благословенні всі ті, 
хто тужить, бо вони втішаться.

5 І благословенні а лагідні, бо 
вони успадкують б землю.

6 І благословенні всі ті, хто 
а голодує і б спрагне за в пра-
ведністю, бо будуть вони 
сповнені Святим Духом.

7 І благословенні а милостиві, 
бо вони отримають милість.

8 І благословенні всі а чисті 
серцем, бо вони б побачать 
Бога.

9 І благословенні всі а ми-
ротворці, бо їх буде названо 
б дітьми Бога.

10 І благословенні всі ті, 
кого а переслідують через 
Моє імʼя, бо їхнім є царство 
небесне.

11 І благословенні ви, коли 
люди будуть кривдити вас і 
утискувати, і всіляко злосло-
вити проти вас брехливо, че-
рез Мене;

12 Бо ви матимете велику 

радість і будете надзвичайно 
раді, бо великою буде ваша 
а винагорода на небесах; бо 
так само переслідували вони 
пророків, які були перед 
вами.

13 Істинно, істинно кажу Я 
вам, Я даю вам бути а сіллю 
землі; але якщо сіль втратить 
свою солоність, то чим тоді 
земля солитися буде? Сіль 
тоді буде ні до чого непри-
датною, як тільки бути ви-
кинутою і розтоптаною під 
ногами людей.

14 Істинно, істинно Я кажу 
вам, Я даю вам бути світлом 
для цього народу. Місто, що 
поставлене на пагорбі, не 
можна сховати.

15 Дивіться, чи люди запа-
люють а свічку і ставлять її під 
посудину? Ні, але на свічник, 
і вона дає світло всім, хто в 
домі;

16 Отже, нехай ваше а світло 
сяє перед цим народом, 
щоб вони бачили ваші добрі 
вчинки і прославляли вашого 
Батька, Який на небесах.

17 Не думайте, що Я при-
йшов знищити закон чи 
пророків. Я не прийшов зни-
щити, але виповнити;

18 Бо істинно кажу Я вам, 
жодна йота, жодна риска не 

 2 б Етер 4:13–15.
  в 3 Неф. 11:35; 19:13.
 3 а УЗ 56:17–18.  

пп Упокоритися, 
Покірність.

  б Мт. 11:28–30.
 5 а Рим. 12:16;  

Мос. 3:19.  
пп Лагідний, 
Лагідність.

  б пп Земля.

 6 а 2 Неф. 9:51;  
Ен. 1:4.

  б Єр. 29:13.
  в Пр. 21:21.
 7 а пп Милостивий, 

Милість.
 8 а пп Чистий,  

Чистота.
  б УЗ 93:1.
 9 а пп Миротворець.
  б пп Сини і 

дочки Божі.
 10 а УЗ 122:5–9.  

пп Переслідувати, 
Переслідування.

 12 а Етер 12:4.
 13 а УЗ 101:39–40.  

пп Сіль.
 15 а Лк. 8:16.
 16 а 3 Неф. 18:24.
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зникла з а закону, але в Мені 
він весь був виконаний.

19 І ось, Я дав вам закон і за-
повіді Мого Батька, щоб ви 
повірили в Мене, і щоб ви по-
каялися у своїх гріхах і при-
йшли до Мене із а скрушеним 
серцем і упокореним духом. 
Ось, ви маєте заповіді перед 
собою, і б закон виповнено.

20 Отже, прийдіть до Мене 
і будьте спасенними; бо іс-
тинно кажу Я вам, що якщо ви 
не виконуватимете Моїх за-
повідей, які Я заповідав вам у 
цей час, ви ні в якому разі не 
увійдете в царство небесне.

21 Ви чули, як це було ска-
зано тими, що з давнини, і 
це також написано перед 
вами—не а вбивати, а тому, 
хто вбиватиме, загрожува-
тиме покарання від Бога;

22 Але кажу я вам, що тому, 
хто сердиться на брата свого, 
загрожуватиме його пока-
рання. І тому, хто скаже 
братові своєму: Рака,—загро-
жуватиме суд; а тому, хто 
скаже: Ти дурень,—загрожу-
ватиме вогонь пекельний.

23 Отже, якщо ви прийдете 
до Мене або бажатимете 
прийти до Мене, і памʼятати-
мете, що ваш брат має щось 
проти вас,—

24 Спрямуйте свій шлях до 
брата свого і спочатку а при-
миріться зі своїм братом, а 

тоді приходьте до Мене з щи-
рими намірами в серці, і Я 
прийму вас.

25 Примиріться зі своїм су-
противником швидко, доки 
ти в дорозі з ним, щоб він ні в 
який час не міг схопити тебе 
і тебе не було кинуто у вʼяз-
ницю.

26 Істинно, істинно кажу 
Я тобі, ти ні в якому разі не 
вийдеш звідти, доки ти не за-
платиш все до останнього се-
ніна. А поки ти у вʼязниці, 
хіба можеш ти заплатити хоч 
би один а сенін? Істинно, іс-
тинно Я кажу тобі: Ні.

27 Ось написано тими, хто 
з давнини, не чинити а пере-
любу;

28 Але Я кажу вам, що той, 
хто дивиться на жінку, при-
страсно а бажаючи її, вже вчи-
нив перелюб у серці своєму.

29 Ось, Я даю вам заповідь, 
щоб ви не дозволяли нічому з 
цього входити у ваше а серце;

30 Бо краще вам відмови-
тися від цього, взявши на себе 
а хреста свого, ніж вас буде 
кинуто у пекло.

31 Було написано, що той, 
хто залишить дружину свою, 
нехай той дасть їй запис про 
а розлучення.

32 Істинно, істинно кажу Я 
вам, що той, хто а залишить 
дружину свою, якщо це не 
з причини б блуду, робить  

 18 а пп Закон Мойсеїв.
 19 а 3 Неф. 9:20.  

пп Скрушене серце.
  б 3 Неф. 9:17.
 21 а Вих. 20:13;  

Мос. 13:21;  
УЗ 42:18.

 24 а пп Простити, 
Прощати.

 26 а Ал. 11:3.
 27 а 2 Неф. 9:36;  

УЗ 59:6.
 28 а УЗ 42:23.  

пп Жадати.

 29 а Дії 8:22.
 30 а Мт. 10:38; 16:24;  

Лк. 9:23.
 31 а пп Розлучення.
 32 а Мр. 10:11–12.
  б пп Блуд.
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так, що вона чинить в пере-
люб; а той, хто одружиться з 
тією, яка розлучена, чинить 
перелюб.

33 І ще написано, не пору-
шуй клятви, але виконуй пе-
ред Господом а клятви свої;

34 Але істинно, істинно 
кажу Я вам, не а кляніться зов-
сім; ані небесами, бо це Бо-
жий престол;

35 Ані землею, бо це підні-
жок його;

36 Не клянись головою 
своєю, бо не можеш ти зро-
бити жодної волосини чор-
ною або білою;

37 Але нехай твоя відповідь 
буде: Так, так; Ні, ні; бо все, 
що виходить понад це, є злом.

38 І ось написано: а Око за 
око, і зуб за зуб;

39 Але Я кажу вам, не а чи-
ніть опір злу, але якщо хтось 
ударить тебе по твоїй пра-
вій щоці, б поверни до нього й 
другу також;

40 І якщо якийсь чоловік по-
рушить справу проти тебе в 
суді і забере сорочку твою, 
віддай йому і плаща твого та-
кож;

41 І хто б не примусив тебе 
пройти милю, пройди з ним 
дві.

42 а Дай тому, хто просить у 
тебе, і від того, хто хотів би 
позичити в тебе, не відвер-
тайся.

43 І ось написано ще любити 
ближнього свого і ненавидіти 
ворога свого;

44 Але ось я кажу вам, лю-
біть а ворогів ваших, благо-
словляйте тих, хто проклинає 
вас, творіть добро тим, хто 
ненавидить вас, і б моліться за 
тих, хто жорстоко ставиться 
до вас і утискує вас;

45 Щоб могли ви бути 
дітьми вашого Батька, Який 
на небесах; бо Він наказує 
сонцю Своєму сходити над 
злими і над добрими.

46 Отже, те, що з давнини, 
що було під законом, в Мені 
все виповнилося.

47 Усе а старе скінчилося, і 
все новим стало.

48 Отже, Я б хотів, щоб ви 
були а досконалими, саме 
яким є Я, або Яким доскона-
лим є ваш Батько, Який на 
небесах.

РОЗДІЛ 13
Ісус навчає Нефійців Господ
ній молитві—Вони мають 
накопичувати скарби на небе
сах—Дванадцятьом у їхньому 
священнослужінні наказано не 
турбуватися про мирське—По
рівняйте: Матвій 6. Близько 
34 р. від р.х.
Істинно, істинно кажу Я, що 
хотів би, щоб ви давали а ми-
лостиню бідним; але зверніть 

 32 в пп Перелюб.
 33 а пп Клятва.
 34 а пп Богохульство.
 38 а Лев. 24:20.
 39 а 3 Неф. 6:13;  

4 Неф. 1:34;  
УЗ 98:23–32.

  б пп Терпіння.
 42 а Кн. Як. 2:17–19;  

Мос. 4:22–26.
 44 а Пр. 24:17;  

Ал. 48:23.
  б Дії 7:59–60.
 47 а 3 Неф. 15:2, 7; 

   УЗ 22:1.
 48 а Мт. 5:48;  

3 Неф. 27:27.  
пп Довершений, 
Досконалий.

13 1 а пп Милостиня, 
Роздача милостині.
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увагу на те, щоб не давати ми-
лостиню перед людьми для 
того, щоб вони побачили вас; 
інакше ви не матимете ви-
нагороди від вашого Батька, 
Який на небесах.

2 Отже, коли будете давати 
милостиню, не сурміть пе-
ред собою, як лицеміри чи-
нитимуть у синагогах і на 
вулицях, щоб мати а славу від 
людей. Істинно кажу Я вам, 
вони мають свою винагороду.

3 Але коли ти даєш мило-
стиню, нехай ліва твоя рука 
не знає, що чинить твоя 
права рука;

4 Щоб твоя милостиня була 
таємною; і твій Батько, Який 
бачить таємне, Сам винаго-
родить тебе відкрито.

5 І коли ти а молишся, не 
чини, як лицеміри, бо вони 
люблять молитися, сто-
ячи в синагогах і на розі ву-
лиць, щоб їх побачили люди. 
Істинно кажу Я тобі, вони 
мають свою винагороду.

6 Але ти, коли молишся, 
увійди до своєї комірчини, і, 
зачинивши двері свої, помо-
лися Батькові своєму, Який в 
таємниці; і твій Батько, Який 
бачить таємне, винагородить 
тебе відкрито.

7 А коли ти молишся, не 
вживай марних повторень, 
як язичник, бо вони думають, 
що їх буде почуто через те, 
що багато говорять.

8 Отже, не будьте схожими 
на них, бо ваш Батько а знає, 
в чому у вас є потреба, ще 
до того, як ви попросите в 
Нього.

9 Тож у такий а спосіб б мо-
літься ви: в Батьку наш, Який 
на небесах, нехай освячено 
буде імʼя Твоє.

10 Твоя воля нехай буде на 
землі, як на небі.

11 І прости нам борги наші, 
як ми прощаємо боржникам 
нашим.

12 І не а введи нас у спокусу, 
але визволи нас від зла.

13 Бо Твоє є царство, і сила, 
і слава навіки. Амінь.

14 Бо, якщо ви а прощаєте 
людям їхні провини, ваш Не-
бесний Батько також про-
стить вам;

15 Але якщо ви не прощаєте  
людям їхніх провин, не прос-
тить вам і ваш Батько ваші 
провини.

16 Більш того, коли ви а пос-
титеся, не будьте, як лице-
міри, з сумним обличчям, бо 
вони спотворюють свої об-
личчя, щоб люди могли по-
бачити, що вони постяться. 
Істинно, кажу Я вам, вони 
мають свою винагороду.

17 Але ти, коли постишся, 
помаж свою голову і вмий об-
личчя своє;

18 Щоб не люди бачили, що 
ти постишся, а твій Батько, 
Який є а таємним; і твій 

 2 а УЗ 121:34–35.
 5 а пп Молитва.
 8 а УЗ 84:83.
 9 а Мт. 6:9–13.
  б пп Молитва.
  в пп Бог, Божество— 

Бог Батько.
 12 а пдс Мт. 6:14 

(Додаток).
 14 а Мос. 26:30–31;  

УЗ 64:9.  
пп Простити,             

Прощати.
 16 а Ісая 58:5–7.  

пп Піст, Пощення.
 18 а УЗ 38:7.
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Батько, Який бачить таємне, 
віддячить тобі відкрито.

19 Не накопичуй для себе 
скарбів на землі, де міль та 
іржа зіпсують і злодії увір-
вуться і вкрадуть;

20 Але накопичуй для себе 
а скарби на небесах, де ні 
міль, ні іржа не зіпсують і де 
злодії не увірвуться і не вкра-
дуть.

21 Бо де ваш скарб, там буде 
і ваше серце також.

22 а Світло тіла є око; отже, 
якщо твоє око буде єдино-
спрямованим, твоє тіло буде 
сповненим світлом.

23 Але якщо твоє око буде 
злим, все твоє тіло буде спов-
неним темряви. Отже, якщо 
світло, що в тобі, є темрявою, 
то якою великою є та тем-
рява!

24 Жоден чоловік не може 
а служити двом хазяям; він 
або буде ненавидіти одного 
і любити другого, або буде 
вірним одному і зневажати 
другого. Ви не можете слу-
жити Богові і мамоні.

25 І от сталося, що коли 
Ісус промовив ці слова, Він 
подивився на дванадця-
тьох, яких Він обрав, і ска-
зав їм: Памʼятайте слова, які 
Я промовив. Бо знайте, ви ті, 
кого Я обрав а священнослу-
жити цьому народові. Отже, 
Я кажу вам, б не турбуйтеся 
про своє життя, що ви будете 
їсти або що ви будете пити; 
а також про своє тіло—у що 

ви одягнетеся. Хіба життя 
не більше, ніж їжа, а тіло не 
більше, ніж одяг?

26 Подивіться на птахів у 
повітрі: адже вони не сіють, 
не жнуть вони і не збирають 
у комору; і все-таки ваш Не-
бесний Батько годує їх. Хіба 
ви не набагато кращі за них?

27 Хто з вас може, потурбу-
вавшись, додати один лікоть 
до свого зросту?

28 А для чого турбуватися 
про одяг? Подумайте про лі-
леї польові, як вони ростуть; 
вони не трудяться, а також 
не прядуть;

29 І все ж таки, кажу я вам, 
що навіть Соломон у всій 
своїй славі не був одягнений, 
як одна з них.

30 Отже, якщо Бог так одягає 
траву польову, яка сьогодні є, 
а завтра її вже викинуто в піч, 
так само Він одягне і вас, якщо 
ви не малої віри.

31 Отже, не беріть до думки, 
кажучи: Що ми будемо їсти? 
або: Що ми будемо пити? або: 
У що ми будемо одягатися?

32 Бо ваш Небесний Батько 
знає, що ви маєте потребу в 
усьому цьому.

33 Але шукайте найперше 
всього а царства Бога і Його 
праведності, і все це до-
дасться вам.

34 Не турбуйтеся про зав-
трашній день, бо завтрашній 
день потурбується про себе 
сам. Досить у цьому дні зла 
свого.

 20 а Гел. 5:8; 8:25.
 22 а УЗ 88:67.
 24 а 1 Сам. 7:3.

 25 а пп Служити, 
Священнослужити.

  б Ал. 31:37–38;  

УЗ 84:79–85.
 33 а Лк. 12:31.
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РОЗДІЛ 14
Ісус наказує: Не судіть; пи
тайте у Бога; остерігайтеся 
лжепророків—Він обіцяє спа
сіння тим, хто виконує волю 
Батька—Порівняйте: Матвій 
7. Близько 34 р. від р.х.
І тоді сталося, що коли Ісус 
промовив ці слова, Він по-
вернувся знову до натовпу 
і знову відкрив до них Свої 
уста, кажучи: Істинно, іс-
тинно кажу Я вам, не а судіть, 
щоб вас не було суджено.

2 а Бо яким судом ви судите, 
таким і вас буде суджено; і 
якою мірою ви міряєте, та-
кою і вам буде відміряно та-
кож.

3 І чому бачиш ти поро-
шинку, що в оці брата твого, 
але не зважаєш на колоду, що 
в твоєму власному оці?

4 Або як ви скажете своєму 
братові: Давай вийму поро-
шинку з твого ока—аж ось, 
колода в твоєму власному 
оці?

5 Ти, лицеміре, спершу ви-
кинь а колоду зі свого влас-
ного ока; тоді ти ясно 
побачиш, як вийняти поро-
шинку з братового ока.

6 Не давайте того, що 
а святе, собакам, і не розки-
дайте перлин ваших перед 
свинями, щоб вони не роз-
топтали їх під ногами, і не 

повернулися до вас, і не розі-
рвали вас.

7 а Просіть, і буде дано вам; 
шукайте, і ви знайдете; сту-
кайте, і буде відчинено вам.

8 Бо кожний, хто просить, 
отримає; і той, хто шукає, 
знайде; і тому, хто стукає, 
буде відчинено.

9 Чи є серед вас хтось, хто, 
якщо у нього син попросить 
хліба, дасть йому камінь?

10 Або якщо попросить 
риби, дасть йому змію?

11 Тож якщо ви, будучи  
злими, знаєте, як давати доб- 
рі дари вашим дітям, як  
набагато більше буде ваш 
Батько, Який на небесах, да-
вати добре тим, хто просить 
у Нього?

12 Отже, все, що б ви хотіли, 
аби люди робили для вас, 
а робіть таке для них, бо це і є 
закон і пророки.

13 Увійдіть через а тісні во-
рота; бо широкими є ворота 
і б широким є шлях, що веде 
до знищення, і багато хто йде 
через них;

14 Тому що тісні а ворота, 
і б вузький шлях, що веде до 
життя, і в мало хто знаходить 
його.

15 Остерігайтеся а лжепро-
років, які приходять до вас в 
одежі овечій, але в душі вони 
є хижі вовки.

16 Ви пізнаєте їх по їхніх 
14 1 а пдс Мт. 7:1–2 

(Додаток);  
Іван 7:24.

 2 а Морм. 8:19.
 5 а Іван 8:3–11.
 6 а пп Святий 

(прикметник).

 7 а 3 Неф. 27:29.  
пп Молитва.

 12 а пп Співчуття.
 13 а Лк. 13:24;  

3 Неф. 27:33.
  б УЗ 132:25.
 14 а 2 Неф. 9:41;  

31:9, 17–18;  
УЗ 22.

  б 1 Неф. 8:20.
  в 1 Неф. 14:12.
 15 а Єр. 23:21–32;  

2 Неф. 28:9, 12, 15.
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плодах. Хіба збирають люди 
виноград з тернини або фіґи 
з чортополоху?

17 Саме так кожне добре де-
рево приносить добрий плід; 
а зіпсоване дерево приносить 
злий плід.

18 Добре дерево не може 
принести злий плід, також не 
може і зіпсоване дерево при-
нести добрий плід.

19 Кожне дерево, що не 
а приносить добрі плоди, зру-
бається і кидається у вогонь.

20 Ось чому за їхніми а пло-
дами ви пізнаєте їх.

21 Не кожний, хто каже 
Мені: Господи, Господи,—
увійде в царство небесне; але 
той, хто виконує волю Батька 
Мого, Який на небесах.

22 Багато хто а скаже Мені в 
той день: Господи, Господи, 
хіба ми не пророкували в імʼя 
Твоє, і в Твоє імʼя хіба не ви-
ганяли дияволів, і в Твоє імʼя 
не вчинили багато чудових 
діянь?

23 І тоді Я заявлю їм: Я ні-
коли не а знав вас; б відійдіть 
від Мене, ви, хто чинить без-
законня.

24 Отже, кожного, хто чує 
ці висловлювання Мої і ви-
конує їх, Я порівняю його з 
мудрим чоловіком, який по-
будував дім свій на а камені,—

25 І а дощ падав, і розлилися 
ріки, і подули вітри, і вда-
рили по домові цьому; і він 

не б впав, бо його було закла-
дено на камені.

26 І кожного, хто чує ці Мої 
висловлювання і не виконує їх, 
буде порівняно з нерозумним 
чоловіком, який побудував 
свій дім на а піску,—

27 І дощ падав, і розлилися 
ріки, і подули вітри, і вда-
рили по домові цьому; і він 
упав, і великим було падіння 
його.

РОЗДІЛ 15
Ісус проголошує, що закон Мой
сея виповнено в Ньому—Не
фійці є іншими вівцями, про 
яких Він говорив у Єрусалимі—
Через беззаконня люди Господа 
в Єрусалимі не знають про роз
сіяних овець Ізраїля. Близько 
34 р. від р.х.
І тоді сталося, що коли Ісус 
закінчив ці висловлювання, 
Він кинув оком навколо у на-
товп і сказав їм: Ось, ви чули 
те, чого Я навчав перед тим, 
як Я зійшов до Мого Батька; 
отже, кожний, хто памʼятає 
ці висловлювання Мої і а вико-
нує їх, того Я б підніму з мер-
твих в останній день.

2 І сталося, що коли Ісус 
промовив ці слова, Він від-
чув, що були деякі серед них, 
які здивувалися і побажали 
знати, що саме Він хотів ска-
зати стосовно а закону Мой-
сея; бо вони не зрозуміли 

 19 а Мт. 3:10;  
Ал. 5:36–41;  
УЗ 97:7.

 20 а Лк. 6:43–45;  
Морон. 7:5.

 22 а Ал. 5:17.

 23 а Мос. 5:13; 26:24–27.
  б Лк. 13:27.
 24 а пп Скеля.
 25 а Ал. 26:6;  

Гел. 5:12.
  б Пр. 12:7.

 26 а 3 Неф. 11:40.
15 1 а Як. 1:22.
  б 1 Неф. 13:37;  

УЗ 5:35.
 2 а пп Закон Мойсеїв.
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висловлювання, що старе ві-
дійшло і що все стало новим.

3 І Він сказав їм: Не дивуй-
теся, що Я сказав вам, що 
старе відійшло і що все стало 
новим.

4 Знайте, Я кажу вам, що 
а закон, який було дано Мой-
сеєві, виповнено.

5 Отже, а Я Той, Хто дав за-
кон, і Я Той, Хто склав завіт з 
Моїм народом, Ізраїлем; отже, 
закон у Мені виповнився, бо 
Я прийшов б виконати закон; 
отже, він має кінець.

6 Ось, Я а не знищую проро-
ків, бо все, що не виповнено 
в Мені, істинно Я кажу вам, 
буде все виповнено.

7 І через те, що Я кажу вам, 
що старе відійшло, Я не зни-
щую те, що було сказано про 
те, що має статися.

8 Бо ось, а завіт, який Я склав 
з Моїм власним народом, 
не весь виконано; але закон, 
який було дано Мойсеєві, має 
закінчення в Мені.

9 Ось, Я є а закон і б світло. 
Подивіться на Мене, і ви-
терпіть до кінця, і ви в жити-
мете; бо тому, хто г витерпить 
до кінця, подарую Я вічне 
життя.

10 Ось, Я дав вам а заповіді; 
отже, виконуйте Мої запо-
віді. І це і є закон і пророки, 

бо вони дійсно б свідчать про 
Мене.

11 І тоді сталося, що коли 
Ісус промовив ці слова, Він 
сказав тим дванадцятьом, 
яких Він обрав:

12 Ви—Мої учні; і ви є сві-
точем для цього народу, який 
є залишком дому а Йосипа.

13 І ось, це є а земля вашого 
успадкування; і Батько дав її 
вам.

14 І ні в які часи не давав 
Батько Мені наказу, що Я 
мушу а розповісти це вашим 
браттям в Єрусалимі.

15 Ні в які часи також не 
давав Батько Мені наказ, що 
Я мушу розповісти їм про 
а інші коліна дому Ізраїля, які 
Батько вивів з тієї землі.

16 Ось що Батько наказав 
Мені, щоб Я сказав їм:

17 Інших овець Я маю, що не 
з цієї отари; їх також Я маю 
привести, і вони почують го-
лос Мій; і буде одна отара, і 
один а пастир.

18 І ось, через твердошиїсть 
і зневіру вони не а розуміють 
Моє слово; отже, Мені було 
наказано не казати їм нічого 
більше від Батька стосовно 
цього.

19 Але істинно кажу Я вам, 
що Батько наказав Мені, і 
Я кажу це вам, що вас було 

 4 а Мос. 13:27–31;  
3 Неф. 9:17–20.

 5 а 1 Кор. 10:1–4;  
3 Неф. 11:14.  
пп Єгова.

  б Ал. 34:13.
 6 а 3 Неф. 23:1–5.
 8 а 3 Неф. 5:24–26.
 9 а 2 Неф. 26:1.

  б пп Світло, Світло 
Христа.

  в Іван 11:25;  
УЗ 84:44.

  г пп Терпіти.
 10 а 3 Неф. 12:20.
  б Мос. 13:33.
 12 а пп Йосип, син 

Яковів.

 13 а 1 Неф. 18:22–23.
 14 а 3 Неф. 5:20.
 15 а 3 Неф. 16:1–4.  

пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

 17 а пп Добрий Пастир.
 18 а УЗ 10:59.
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відділено від них через їхнє 
беззаконня; отже, саме через 
своє беззаконня вони не зна-
ють про вас.

20 І істинно кажу Я вам ще, 
що інші коліна Батько відді-
лив від них; і це через їхнє 
беззаконня вони не знають 
про них.

21 І істинно кажу Я вам, що 
ви ті, про яких Я сказав: а Ін-
ших овець Я маю, що не з цієї 
отари; їх також Я маю при-
вести, і вони почують голос 
Мій; і буде одна отара і один 
пастир.

22 І вони не зрозуміли 
Мене, бо вони гадали, що це 
були а Іновірці; бо вони не 
зрозуміли, що Іновірці мають 
бути б навернені з допомогою 
їхнього проповідування.

23 І вони не зрозуміли 
Мене, коли Я сказав, що вони 
почують Мій голос; і вони 
не зрозуміли Мене, що а Іно-
вірці ні в які часи не почули 
б Мій голос—що Я б не явив 
Себе їм, хіба що через б Свя-
того Духа.

24 Але ось, ви і чули а Мій 
голос, і бачили Мене; і ви 
Мої вівці, і вас причислено до 
тих, кого Батько б дав Мені.

РОЗДІЛ 16
Ісус відвідує інших загубле
них овець Ізраїля—В останні 
дні євангелія піде до Іновірців, 

а потім до дому Ізраїля—Гос
подній народ побачить на свої 
власні очі, коли Він знову відно
вить Сіон. Близько 34 р. від р.х.

І істинно, істинно кажу Я 
вам, що в Мене є а інші вівці, 
які не з цієї землі, і не з землі 
Єрусалима, і не з якихось 
час тин тієї землі, навколо 
якої Я священнослужив.

2 Бо ті, про кого Я кажу, ще 
не чули Мого голосу; і також 
ні в які часи Я не являв Себе 
їм.

3 Але Я отримав наказ від 
Батька, що Я мушу піти до 
а них і що вони почують Мій 
голос і будуть причислені до 
Моїх овець, щоб могла бути 
одна отара й один пастир; 
отже, Я йду, щоб показати 
Себе їм.

4 І Я наказую вам, щоб ви 
записали ці а висловлювання 
після того, як Я піду, щоб 
якщо буде так, що Мій народ 
в Єрусалимі, ті, хто бачив 
Мене і був зі Мною в Моєму 
священнослужінні, не по-
просить у Батька в Моє імʼя, 
щоб вони могли отримати 
знання про вас через Свя-
того Духа, а також про інші 
коліна, про які вони не зна-
ють, щоб ці висловлювання, 
які ви запишете, було збе-
режено і явлено б Іновірцям, 
щоб через повноту Іновірців, 
залишки їхнього сімені, які 

 21 а Іван 10:14–16.
 22 а пп Іновірці.
  б Дії 10:34–48.
 23 а Мт. 15:24.
  б 1 Неф. 10:11.  

пп Святий Дух.

 24 а Ал. 5:38;  
3 Неф. 16:1–5.

  б Іван 6:37;  
УЗ 27:14.

16 1 а 3 Неф. 15:15.  
пп Ізраїль—Десять 

   загублених 
колін Ізраїля.

 3 а 3 Неф. 17:4.
 4 а пп Писання.
  б 1 Неф. 10:14;  

3 Неф. 21:6.
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буде розсіяно по лицю землі 
через їхню зневіру, могло 
бути приведено, тобто могло 
бути приведено до в пізнання 
Мене, їхнього Викупителя.

5 І тоді а зберу Я їх з чотирьох 
кінців землі; і тоді Я виповню 
б завіт, який Батько склав з 
усім народом з в дому Ізраїля.

6 І благословенні а Іновірці 
через їхню віру в Мене, в 
б Святого Духа і через Нього, 
Який свідчить їм про Мене і 
про Батька.

7 Ось, через їхню віру в 
Мене, каже Батько, і через 
твою зневіру, о доме Ізраїля, 
в а прийдешні дні істина при-
йде до Іновірців, щоб повнота 
цього стала відомою їм.

8 Але горе, каже Батько, не-
віруючим Іновірцям—бо не-
зважаючи на те, що вони 
прийшли на лице цієї землі 
і а розсіяли Мій народ, який 
з дому Ізраїля; і Мій народ, 
який з дому Ізраїля, було 
б знехтувано з-поміж них і 
було розтоптано ними під 
ногами;

9 І через милості Батька до 
Іновірців, а також вироки 
Батька Моєму народові, який 
з дому Ізраїля, істинно, іс-
тинно кажу Я вам, що після 
всього цього, і після того, що 
Я зробив так, що Мій народ, 
який з дому Ізраїля, було 

побито, і йому було завдано 
скорбот, і його було а вбито, 
і викинуто геть з-поміж них, 
і було зненавиджено ними, і 
піддано освистуванню і зро-
блено посміховищем серед 
них—

10 І так наказує Батько, щоб 
Я сказав вам: Того дня, коли 
Іновірці согрішать проти 
Моєї євангелії, і зречуться 
повноти Моєї євангелії, і бу-
дуть а піднесені в гордо-
витості своїх сердець над 
усіма народами, і над усіма 
людьми з усієї землі, і будуть 
сповнені всілякою брехнею, 
і обманом, і злом, і всіляким 
лицемірством, і вбивствами, 
і б орудуванням священи-
ків, і розпустою, і таємними 
мерзотами; і якщо вони ро-
битимуть усе це, і зречуться 
повноти Моєї євангелії, ось, 
каже Батько, Я заберу пов-
ноту євангелії від них.

11 І тоді Я а згадаю Мій завіт, 
який Я склав з Моїм наро-
дом, о доме Ізраїля, і Я при-
несу Мою євангелію їм.

12 І Я покажу тобі, о доме 
Ізраїля, що Іновірці не мати-
муть влади над тобою; але Я 
згадаю Мій завіт тобі, о доме  
Ізраїля, і ви прийдете до а піз-
нання повноти Моєї єванге-
лії.

13 Але якщо Іновірці пока-

 4 в Єз. 20:42–44;  
3 Неф. 20:13.

 5 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б 3 Неф. 5:24–26.
  в 1 Неф. 22:9;  

3 Неф. 21:26–29.
 6 а 1 Неф. 13:30–42;  

2 Неф. 30:3.
  б 2 Неф. 32:5;  

3 Неф. 11:32, 35–36.  
пп Святий Дух.

 7 а пп Відновлення 
євангелії.

 8 а 1 Неф. 13:14;  
Морм. 5:9, 15.

  б 3 Неф. 20:27–29.
 9 а Ам. 9:1–4.
 10 а Морм. 8:35–41.
  б 2 Неф. 26:29.
 11 а 3 Неф. 21:1–11;  

Морм. 5:20.
 12 а Гел. 15:12–13.
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ються і повернуться до Мене, 
каже Батько, ось, їх буде 
а причислено до Мого народу, 
о доме Ізраїля.

14 І Я не дозволю Моєму на-
родові, який з дому Ізраїля, 
пройти серед них і розтоп-
тати їх, каже Батько.

15 Але якщо вони не повер-
нуться до Мене і не прислу-
хаються до Мого голосу, Я 
дозволю їм, так, Я дозволю 
Моєму народові, о доме Із-
раїля, щоб вони пройшли се-
ред них і а розтоптали їх, і 
будуть вони, як сіль, що втра-
тила свою солоність, яка 
після цього ні на що не при-
датна, хіба що тільки бути 
викинутою і розтоптаною під 
ногами Мого народу, о доме 
Ізраїля.

16 Істинно, істинно кажу 
Я вам, так наказав Мені 
Батько—щоб Я дав цьому 
народові землю для їхнього 
успадкування.

17 І тоді сповняться а слова 
пророка Ісаї, який сказав:

18 а Твої б охоронці піднімуть 
голос; голосом разом вони 
співатимуть, бо вони поба-
чать на свої власні очі, коли 
Господь відновить знову Сіон.

19 Вибухніть радістю, спі-
вайте разом, ви, спустошені 
місця Єрусалима; бо Господь 

утішив Свій народ, Він вику-
пив Єрусалим.

20 Господь обнажив Свою 
святу руку на очах усіх наро-
дів; і всі кінці землі побачать 
спасіння від Бога.

РОЗДІЛ 17
Ісус наказує народу обдумувати 
Його слова і молитися про ро
зуміння їх—Він виліковує їхніх 
хворих—Він молиться за на
род, використовуючи мову, яку 
не можна записати—Ангели 
священнослужать їхнім ма
лим дітям, і вогонь оточує їх. 
Близько 34 р. від р.х.
Ось тоді сталося, що коли 
Ісус промовив ці слова, Він 
знову обвів поглядом натовп, 
і Він сказав їм: Ось, Мій а час 
вже поруч.

2 Я відчуваю, що ви слабі, 
що ви не можете а зрозуміти 
всіх Моїх слів, які Мені було 
наказано Батьком сказати 
вам у цей час.

3 Отже, ідіть до своїх домі-
вок, і а подумайте над тим, що 
Я сказав, і просіть у Батька в 
Моє імʼя, щоб ви могли зро-
зуміти і б підготувати свій ро-
зум до в завтра, і Я прийду до 
вас знову.

4 Але тепер Я а йду до Батька, 
і ще щоб б показати Себе 

 13 а Гал. 3:7, 29;  
1 Неф. 15:13–17;  
2 Неф. 10:18;  
3 Неф. 30:2;  
Авр. 2:9–11.

 15 а Мих. 5:7–14;  
3 Неф. 20:16–19;  
21:12–21; 

   УЗ 87:5.

 17 а 3 Неф. 20:11–12.
 18 а Ісая 52:8–10.
  б Єз. 33:1–7.  

пп Вартувати, 
Вартовий.

17 1 а тобто час 
повертатися  
до Батька.  
Див. вірш 4.

 2 а Іван 16:12;  
УЗ 78:17–18.

 3 а пп Обдумувати.
  б УЗ 132:3.
  в 3 Неф. 19:2.
 4 а 3 Неф. 18:39.
  б 3 Неф. 16:1–3.
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в загубленим колінам Ізра-
їля, бо вони не загублені для 
Батька, адже Він знає, куди 
Він їх привів.

5 І сталося, що коли Ісус 
промовив так, Він кинув 
оком знову навколо на на-
товп і побачив, що вони були 
в сльозах і дивилися неру-
хомо на Нього, нібито хотіли 
попросити Його залишитися 
трохи довше з ними.

6 І Він сказав їм: Знайте, 
Моє нутро сповнене а співчут-
тям до вас.

7 Чи маєте хворих серед 
вас? Приведіть їх сюди. Чи 
маєте ви кривих, або слі-
пих, або кульгавих, або ска-
лічених, або прокажених, або 
сухоруких, або глухих, або 
яких інших стражденних? 
Приведіть їх сюди, і Я зцілю 
їх, бо Я маю співчуття до вас; 
Моє нутро сповнене милості.

8 Бо Я відчуваю, що ви ба-
жаєте, щоб Я показав вам те, 
що Я робив вашим браттям в 
Єрусалимі, бо Я бачу, що ва-
шої а віри б вистачить, аби Я 
зцілив вас.

9 І сталося, що коли Він так 
сказав, увесь натовп, одно-
стайно, підійшов зі своїми 
хворими, і своїми стражда-
ючими, і своїми кривими, 
і зі своїми сліпими, і зі сво-
їми глухими, і з усіма тими, 
хто страждав від чогось; і Він 

а зцілив кожного з тих, кого 
було приведено до Нього.

10 І вони всі, кого було зці-
лено і хто був здоровим,  
схилилися до Його ніг і пок-
лонялися Йому; і всі, хто зміг 
підійти з натовпу, а цілували 
Йому ноги, так що омили 
Його ноги сльозами.

11 І сталося, що Він нака-
зав, щоб було приведено їхніх 
а малих дітей.

12 Тож вони привели своїх 
малих дітей і поставили їх на 
землю навколо Нього, й Ісус 
стояв посередині; і натовп 
розступився, доки всіх їх не 
було приведено до Нього.

13 І сталося, що коли всіх їх 
було приведено і Ісус стояв 
посередині, Він наказав на-
товпу, щоб вони опустилися 
а навколішки на землю.

14 І сталося, що коли вони 
опустилися навколішки на 
землю, Ісус застогнав у собі і 
сказав: Батьку, Я а стурбова-
ний через злочестивість на-
роду з дому Ізраїля.

15 І коли Він сказав ці  
слова, Він Сам також опус-
тився навколішки на землю; 
і ось Він молився до Батька, 
і те, про що Він молився, не 
можна записати, і натовп да-
вав свідчення, хто чув Його.

16 І так вони дають свід-
чення: а Око ніколи не бачило, 
також і вухо ніколи не чуло 

 4 в пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

 6 а пп Співчуття.
 8 а Лк. 18:42.
  б 2 Неф. 27:23;  

Етер 12:12.

 9 а Мос. 3:5;  
3 Неф. 26:15.

 10 а Лк. 7:38.
 11 а Мт. 19:13–14;  

3 Неф. 26:14, 16.
 13 а Лк. 22:41;  

Дії 20:36.

 14 а Мойс. 7:41.
 16 а Ісая 64:4;  

1 Кор. 2:9;  
УЗ 76:10,  
114–119.
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досі такого великого і диво-
вижного, як те, що Ісус, як ми 
побачили і почули, говорив 
Батькові;

17 І жодний а язик не може 
вимовити, а також жодний 
чоловік не може це написати, 
а також не можуть серця лю-
дей сприйняти такого вели-
кого і дивовижного, як те, 
що Ісус, як ми і побачили, і 
почули, говорив; і ніхто не 
може сприйняти радість, яка 
сповнила наші душі в той 
час, коли ми чули, як Він мо-
литься за нас Батькові.

18 І сталося, що коли Ісус 
закінчив молитися Батькові, 
Він підвівся; але такою вели-
кою була а радість натовпу, 
що їх було знесилено.

19 І сталося, що Ісус звер-
нувся до них і попросив їх 
підвестися.

20 І вони підвелися з землі, 
і Він сказав їм: Благословенні 
ви через вашу віру. А тепер 
ось, Моя радість повна.

21 І коли Він промовив ці 
слова, Він а заплакав, і натовп 
свідчив про це, і Він узяв їх-
ніх малих дітей, одного за 
другим, і б благословив їх, і 
молився Батькові за них.

22 А коли Він зробив це, Він 
знову заплакав;

23 І Він звернувся до на-
товпу і сказав їм: Дивіться на 
своїх маленьких.

24 І коли вони подиви-
лися, щоб побачити, вони ки-
нули погляд до небес, і вони 

побачили небеса відкриті, і 
вони побачили ангелів, які 
спускалися з небес, нібито 
це було посередині вогню; і 
вони спустилися і а оточили 
тих маленьких, і їх було ото-
чено вогнем; і ангели священ-
нослужили їм.

25 І натовп побачив, і по-
чув, і свідчив; і вони знають, 
що їхнє свідчення істинне, 
бо вони всі бачили і чули, 
кожна людина сама по собі; а 
було їх числом близько двох 
тисяч і пʼятсот душ; і серед 
них були чоловіки, жінки і 
діти.

РОЗДІЛ 18
Ісус запроваджує причастя се
ред Нефійців—Їм наказано мо
литися завжди в Його імʼя 
—Тих, хто недостойно їдять 
Його тіло і пʼють Його кров, 
проклято—Учням дано владу 
надавати Святого Духа. Близь
ко 34 р. від р.х.
І сталося, що Ісус наказав 
Своїм учням, щоб вони при-
несли а хліба й вина Йому.

2 І поки вони ходили за хлі-
бом і вином, Він наказав на-
товпу, щоб вони сіли на землю.

3 А коли учні підійшли з 
а хлібом і вином, Він узяв хліб і 
розломив, і благословив його; 
і Він дав учням і наказав, щоб 
вони їли.

4 А коли вони зʼїли і насити-
лися, Він наказав, щоб вони 
дали людям з натовпу.

 17 а 2 Кор. 12:4.
 18 а пп Радість.
 21 а Іван 11:35.

  б Мр. 10:14–16.
 24 а Гел. 5:23–24, 43–45.
18 1 а Мт. 26:26–28.

 3 а пп Причастя.
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5 І коли люди з натовпу 
зʼїли і сповнилися, Він ска-
зав учням: Дивіться, буде од-
ного з-поміж вас висвячено, 
і йому Я дам владу, щоб він 
а розламував хліб і благослов-
ляв його, і давав його людям 
з Моєї церкви, всім тим, хто 
повірить і буде хрищений в 
імʼя Моє.

6 І це ви завжди будете ре-
тельно виконувати, саме як Я 
зробив, саме так, як Я розло-
мив хліб, і благословив його, і 
дав його вам.

7 І це ви будете робити в 
а памʼять Мого тіла, яке Я по-
казав вам. І це буде свідчен-
ням Батькові, що ви завжди 
памʼятаєте Мене. А якщо ви 
завжди памʼятатимете Мене, 
Мій Дух буде завжди з вами.

8 І сталося, що коли Він ска-
зав ці слова, Він наказав Своїм 
учням, щоб вони взяли вина з 
чаші, і пили його, і щоб вони 
також дали людям з натовпу, 
щоб ті могли пити з неї.

9 І сталося, що вони зробили 
так, і випили вина, і спов-
нилися; і вони дали людям з 
натовпу, і ті випили, і вони 
сповнилися.

10 І коли учні зробили так, 
Ісус сказав їм: Благословенні 
ви за те, що ви зробили, бо це 
є виконання Моїх заповідей, 
і це свідчить Батькові, що ви 
бажаєте робити те, що Я за-
повідав вам.

11 І це ви будете завжди 

робити для тих, хто кається 
і христиться в Моє імʼя; і ви 
будете робити це в памʼять 
Моєї крові, яку Я пролив за 
вас, щоб ви могли свідчити 
Батькові, що ви завжди памʼя-
таєте Мене. І якщо ви будете 
завжди памʼятати Мене, Мій 
Дух буде завжди з вами.

12 І Я даю вам заповідь, 
щоб ви робили так. І якщо ви 
завжди робитимете це, благо-
словенні ви, бо ви збудовані 
на Моєму а камені.

13 А той серед вас, хто буде 
робити більше або менше, ті 
не збудовані на Моєму ка-
мені, але збудовані на піщаній 
основі; і коли дощ падатиме, і 
ріки розіллються, і вітри по-
дують, і вдарять по них, вони 
а впадуть, і б ворота пекла від-
чиняться, готові прийняти їх.

14 Отже, благословенні ви, 
якщо ви дотримуєтеся Моїх 
заповідей, які Батько запові-
дав Мені, щоб Я дав вам.

15 Істинно, істинно кажу Я 
вам, ви повинні завжди пиль-
нувати і а молитися, щоб вас 
не спокусив диявол і не за-
брав у свій полон.

16 І так само, як Я мо-
лився серед вас, так і ви бу-
дете молитися в Моїй церкві, 
серед Моїх людей, які ка-
ються і христяться в Моє імʼя. 
Знайте, Я є а світло; Я подав 
б приклад для вас.

17 І сталося, що після того 
як Ісус промовив ці слова до 

 5 а Морон. 4.
 7 а Морон. 4:3.
 12 а пп Скеля.
 13 а пп Відступництво.

  б 3 Неф. 11:39.
 15 а Ал. 34:17–27.  

пп Молитва.
 16 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б пп Ісус Христос— 

Приклад Ісуса 
Христа.
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Своїх учнів, Він повернувся 
знову до натовпу і сказав їм:

18 Ось, істинно, істинно 
кажу Я вам, ви повинні пиль-
нувати і молитися завжди, 
щоб не увійти у спокусу; бо 
а Сатана жадає володіти вами, 
щоб він міг просіяти вас, як 
пшеницю.

19 Отже, ви завжди повинні 
молитися Батькові в Моє імʼя;

20 І а чого б ви не попросили 
у Батька в Моє імʼя, того, що 
є правильним, віруючи, що 
отримаєте, ось це буде дано 
вам.

21 а Моліться в своїх сімʼях 
Батькові, завжди в Моє імʼя, 
щоб ваші жінки і ваші діти 
могли бути благословенні.

22 І ось, ви будете зустріча-
тися часто; і не будете забо-
роняти нікому приходити до 
вас, коли ви збиратиметеся 
разом, але дозволятимете їм, 
щоб вони могли приходити до 
вас, і не заборонятимете їм;

23 Але ви будете а молитися 
за них, і не проганятимете їх; 
і якщо так буде, що вони при-
ходитимуть до вас часто, ви 
будете молитися за них Бать-
кові в Моє імʼя.

24 Отже, тримайте свій а сві-
точ: щоб він міг сяяти сві-
тові. Знайте, Я є б світоч, який 
ви будете піднімати,—те, 
що ви бачили, як Я роблю. 
Ось ви бачите, що Я молився 

Батькові, і ви всі були очевид-
цями.

25 І ви бачите, що Я наказав, 
щоб а ніхто з вас не йшов геть, 
але, швидше, Я наказав, щоб 
ви приходили до Мене, щоб 
ви могли б відчути і побачити; 
саме так ви робитимете для 
світу; а той, хто порушить цю 
заповідь, дозволить собі бути 
введеним у спокусу.

26 І тоді сталося, що після 
того як Ісус промовив ці слова, 
Він повернув очі знову до уч-
нів, яких Він обрав, і сказав їм:

27 Ось, істинно, істинно 
кажу Я вам, Я даю вам ще 
одну заповідь, і тоді Я маю 
іти до Свого а Батька, щоб Я 
міг виконати б інші заповіді, 
які Він дав Мені.

28 А тепер ось ця заповідь, 
яку Я даю вам: не дозволяйте 
нікому свідомо а куштувати 
від Моєї плоті і крові б недо-
стойно, коли ви будете свя-
щеннослужити;

29 Бо хто б не їв і не пив від 
Моєї плоті й а крові б недо-
стойно, їсть і пʼє прокляття 
для своєї душі; отже, якщо 
ви знаєте, що людина недо-
стойна їсти і пити від Моєї 
плоті й крові, ви забороните 
їй.

30 Проте, ви не а знехтуєте її 
з-поміж вас, але будете слу-
жити їй і молитися за неї 
Батькові в Моє імʼя; і якщо 

 18 а Лк. 22:31;  
2 Неф. 2:17–18;  
УЗ 10:22–27.

 20 а Мт. 21:22; Гел. 10:5;  
Морон. 7:26;  
УЗ 88:63–65.

 21 а Ал. 34:21.

 23 а 3 Неф. 18:30.
 24 а Мт. 5:16.
  б Мос. 16:9.
 25 а Ал. 5:33.
  б 3 Неф. 11:14–17.
 27 а пп Бог, Божество— 

Бог Батько.

  б 3 Неф. 16:1–3.
 28 а 1 Кор. 11:27–30.
  б Морм. 9:29.
 29 а пп Кров;  

Причастя.
  б УЗ 46:4.
 30 а УЗ 46:3.
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буде так, що вона покається 
і христиться в Моє імʼя, тоді 
ви приймете її і священнослу-
житимете їй від Моєї плоті і 
крові.

31 Але якщо вона не пока-
ється, її не буде причислено 
до Мого народу, щоб вона 
не знищила Мій народ, бо Я 
знаю а Своїх овець, і всіх їх пе-
речислено.

32 Проте ви не викинете її 
з ваших синагог або з ваших 
місць поклоніння, бо таким 
ви продовжуватимете про-
повідувати; бо ви не знаєте, 
може вони повернуться, і по-
каються, і прийдуть до Мене з 
щирими намірами в серці, і Я 
а зцілю їх; а ви будете знаряд-
дям принесення їм спасіння.

33 Отже, виконуйте те, що Я 
наказав вам, щоб не прийти 
до а засудження; бо горе тому, 
кого Батько засуджує.

34 І Я даю вам ці заповіді, 
через сперечання, що були 
між вами. І благословенні ви, 
якщо а не маєте сперечань 
між собою.

35 А тепер Я йду до Батька, 
тому що доцільно, щоб Я пі-
шов до Батька а заради вас.

36 І сталося, що коли Ісус за-
кінчив ці висловлювання, Він 
торкнувся а рукою Своєю б уч-
нів, яких Він обрав, одного за 
одним, доки їх усіх не торк-
нувся, і говорив з ними, коли 
торкався їх.

37 І натовп не чув слів, які 
Він казав, отже, вони не да-
ють свідчень; але учні свід-
чать, що Він надав їм а владу 
надавати б Святого Духа. І я 
покажу вам згодом, що це 
свідчення правдиве.

38 І сталося, що коли Ісус 
торкнувся їх усіх, найшла 
а хмара й затінила натовп, так 
що вони не бачили Ісуса.

39 І в той час, коли їх було 
затінено, Він залишив їх і зі-
йшов на небеса. А учні ба-
чили і свідчать, що Він знову 
зійшов на небеса.

РОЗДІЛ 19
Дванадцять учнів проповіду
ють людям і моляться, щоб 
отримати Святого Духа—
Учні христяться і отримують 
Святого Духа і священнослу
жіння ангелів—Ісус молиться, 
використовуючи слова, які не 
можна записати—Він підтвер
джує надзвичайно велику віру 
цих Нефійців. Близько 34  р. від 
р.х.
І тоді сталося, що коли Ісус 
зійшов на небеса, натовп ро-
зійшовся, і кожний чоловік 
узяв свою жінку й своїх дітей 
і повернувся до свого влас-
ного дому.

2 І поширилися чутки се-
ред людей негайно, перед 
тим як стемніло, що натовп 
людей бачив Ісуса, і що Він 

 31 а Іван 10:14; Ал. 5:38;  
3 Неф. 15:24.

 32 а 3 Неф. 9:13–14;  
УЗ 112:13.

 33 а пп Засуджувати, 
Засудження.

 34 а 3 Неф. 11:28–30.
 35 а 1 Іван. 2:1;  

2 Неф. 2:9;  
Морон. 7:27–28;  
УЗ 29:5.

 36 а пп Рукопокладання.

  б 1 Неф. 12:7;  
3 Неф. 19:4.

 37 а пп Влада.
  б пп Дар Святого 

Духа.
 38 а Вих. 19:9, 16.



533 3 НЕФІЙ 19:3–16

священнослужив їм, і що Він 
також явить Себе перед на-
товпом наступного дня.

3 Так, і дійсно всю ніч по-
ширювалися чутки про Ісуса; 
і так сильно вони розповсю-
джувалися серед людей, що 
було багато таких, авжеж, 
надзвичайно велика кількість 
людей докладала надзви-
чайно великих зусиль усієї 
тієї ночі, щоб наступного дня 
бути на тому місці, де Ісус 
мав явити Себе натовпу.

4 І сталося, що зранку, коли 
натовп зібрався разом, ось, 
Нефій і його брат, якого він 
підняв з мертвих, чиє імʼя 
було Тимофій, і також його 
син, чиє імʼя було Йона, і та-
кож Матоній, і Матонійга, 
його брат, і Кумен, і Куме-
нонгій, і Єремія, і Шемнон, і 
Йона, і Седекія, і Ісая—тож 
це були імена учнів, яких 
Ісус обрав,—і сталося, що 
вони вийшли і стали посеред 
натовпу.

5 І ось, натовп був настільки 
великий, що вони наказали, 
щоб ті розділилися на два-
надцять груп.

6 І дванадцятеро навчали 
натовп; і ось, вони зробили 
так, щоб натовп опустився 
навколішки на лиці землі і 
молився Батькові в імʼя Ісуса.

7 І учні молилися Батькові 
також в імʼя Ісуса. І сталося, 
що вони підвелися і пропові-
дували людям.

8 І коли вони проповідували 
ті самі слова, які Ісус ска-
зав,—не змінюючи жодного 
слова з того, що Ісус сказав,—
ось, вони знову опустилися 
навколішки і молилися Бать-
кові в імʼя Ісуса.

9 І вони молилися про те, 
чого вони більше всього ба-
жали; а бажали вони, щоб 
а Святого Духа було дано їм.

10 А коли вони так помоли-
лися, вони підійшли до краю 
води, і натовп пішов слідом за 
ними.

11 І сталося, що Нефій увій-
шов а у воду і був хрищений.

12 І він вийшов з води і по-
чав христити. І він христив 
усіх тих, кого Ісус обрав.

13 І сталося, коли їх усіх 
було а хрищено і вони вийшли 
з води, Святий Дух зійшов на 
них і вони сповнилися б Свя-
тим Духом і вогнем.

14 І ось, їх було а оточено ні-
бито вогнем; і він спускався 
з небес, люди з натовпу були 
очевидцями цього і давали 
свідчення; і ангели спусти-
лися з небес і священнослу-
жили їм.

15 І сталося, що коли ан-
гели священнослужили уч-
ням, ось, Ісус підійшов і став 
посередині і священнослу-
жив їм.

16 І сталося, що Він звер-
нувся до натовпу і наказав їм, 
щоб вони знову опустилися 
навколішки на землю, і також 

19 9 а 3 Неф. 9:20.
 11 а 3 Неф. 11:23.
 13 а пп Хрищення, 

Христити.

  б 3 Неф. 12:2;  
Морм. 7:10.  
пп Дар Святого 
Духа.

 14 а Гел. 5:23–24, 43–45;  
3 Неф. 17:24.
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Його учні мають опуститися 
навколішки на землю.

17 І сталося, що коли вони 
всі опустилися навколішки на 
землю, Він наказав Своїм уч-
ням молитися.

18 І ось, вони почали моли-
тися; і вони молилися Ісусові, 
називаючи Його своїм Госпо-
дом і своїм Богом.

19 І сталося, що Ісус вийшов 
з-поміж них, і відійшов на де-
яку відстань від них, і вкло-
нився до землі, і Він сказав:

20 Батьку, Я вдячний Тобі, 
що Ти дав Святого Духа тим, 
кого Я вибрав; і це через їхню 
віру в Мене Я вибрав їх з 
світу.

21 Батьку, Я молюся Тобі, 
щоб Ти дав Святого Духа всім 
тим, хто віритиме в їхні слова.

22 Батьку, Ти дав їм Свя-
того Духа, тому що вони ві-
рять у Мене; і Ти бачиш, що 
вони вірять у Мене, тому що 
Ти чуєш їх, і вони моляться 
Мені; і вони моляться Мені, 
тому що Я з ними.

23 А тепер, Батьку, Я мо-
люся Тобі за них і також за 
всіх тих, хто повірить їхнім 
словам, так щоб вони могли 
повірити в Мене, щоб Я міг 
бути в них, так само а як Ти, 
Батьку, є в Мені, щоб ми 
могли бути б єдиним.

24 І сталося, що коли Ісус 
таким чином молився Бать-
кові, Він підійшов до Своїх 

учнів, і ось, вони продовжу-
вали безупинно молитися 
Йому; і вони не а повторю-
вали багато слів, бо їм було 
дано, як вони мають б моли-
тися, і вони були сповнені ба-
жанням.

25 І сталося, що Ісус благо-
словив їх, коли вони моли-
лися Йому; і Його обличчя 
посміхалося до них, і світло 
Його а обличчя осявало їх, і 
ось, були вони такими б бі-
лими, як обличчя і також 
одяг Ісуса; і ось білизна ця пе-
ревершувала всяку білизну, 
так, дійсно не могло бути на 
землі нічого білішого понад 
цю білизну.

26 І Ісус сказав їм: Моліться 
далі; проте вони і не переста-
вали молитися.

27 І Він відвернувся від них 
знову, і відійшов трохи далі, 
і вклонився до землі; і Він мо-
лився знову Батькові, кажучи:

28 Батьку, Я вдячний Тобі, 
що Ти а очистив тих, кого Я 
обрав через їхню віру, і Я мо-
люся за них і також за тих, 
хто повірить їхнім словам, 
щоб їх було очищено в Мені 
через віру в їхні слова, саме 
так, як їх очищено в Мені.

29 Батьку, Я молюся не за 
світ, а за тих, кого Ти дав 
мені а з світу, через їхню віру, 
щоб вони могли бути очище-
ними в Мені, щоб Я міг бути 
в них, як Ти, Батьку, є в Мені, 

 23 а 3 Неф. 9:15.
  б Іван 17:21–23.  

пп Єдність.
 24 а Мт. 6:7.
  б УЗ 46:30.

 25 а Чис. 6:23–27.
  б пп Переображення—

Переображені 
істоти.

 28 а Морон. 7:48;  

УЗ 50:28–29; 88:74–75.  
пп Чистий, Чистота.

 29 а Іван 17:6.
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щоб ми могли бути єдиним, 
щоб Я міг бути прославленим 
у них.

30 І коли Ісус промовив ці 
слова, Він підійшов знову до 
Своїх учнів; і ось, вони моли-
лися Йому щиро, безупинно; 
і Він знову посміхнувся їм; і 
ось були вони а білими, так 
само як Ісус.

31 І сталося, що Він знову ві-
дійшов трохи далі і молився 
Батькові;

32 І язик не може вимовити 
слова, якими Він молився, і 
також не можуть бути а запи-
сані людиною ті слова, якими 
Він молився.

33 І натовп почув і свідчив; 
і їхні серця були відкриті, і 
вони розуміли серцями сво-
їми слова, якими Він молився.

34 Проте такими великими 
і дивовижними були слова, 
якими Він молився, що їх не 
можна записати, і також їх 
не може а вимовити людина.

35 І сталося, що коли Ісус за-
кінчив молитися, Він знову 
підійшов до учнів і сказав їм: 
Такої великої а віри Я ніколи 
не бачив серед усіх Юдеїв; 
ось чому Я не міг показати 
їм таких великих чудес, че-
рез їхню б зневіру.

36 Істинно кажу Я вам, не-
має жодного з них, хто б ба-
чив стільки великого, скільки 
ви бачили; і не чули вони 
стільки великого, скільки ви 
чули.

РОЗДІЛ 20
Ісус чудодійно забезпечує хлібом 
і вином і знову прислуговує при
частя людям—Залишок Якова 
прийде до пізнання Господа Бога 
їхнього і успадкує Америку—
Ісус є пророком, так само як 
Мойсей, і Нефійці є дітьми про
років—Інших Господніх лю
дей буде зібрано в Єрусалимі. 
Близько 34 р. від р.х.
І сталося, що Він наказав лю-
дям з натовпу, щоб вони пе-
рестали молитися, а також і 
Його учні. І Він наказав їм, 
щоб вони не припиняли а мо-
литися у своїх серцях.

2 І Він наказав їм, щоб вони 
підвелися і стали на ноги. 
І вони підвелися і стали на 
ноги.

3 І сталося, що Він розло-
мив хліб знову, і благословив 
його, і дав від нього учням зʼї-
сти.

4 А коли вони зʼїли, Він на-
казав їм, щоб вони розломали 
хліб і роздали його людям з 
натовпу.

5 А коли вони вже роздали 
людям з натовпу, Він також 
дав їм вина випити і наказав 
їм, щоб вони дали людям з 
натовпу.

6 Тож не було ні а хліба, ані 
вина, принесеного ані уч-
нями, ані людьми з натовпу;

7 Але Він дійсно а дав їм їсти 
хліб і також випити вино.

8 І Він сказав їм: Той, хто 

 30 а Мт. 17:2.
 32 а УЗ 76:116.
 34 а 2 Кор. 12:4;  

3 Неф. 17:17.

 35 а пп Віра.
  б Мт. 13:58.  

пп Невіра.
20 1 а 2 Неф. 32:9; 

   Мос. 24:12.
 6 а Мт. 14:19–21.
 7 а Іван 6:9–14.
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а їсть цей хліб, їсть від Мого 
тіла для своєї душі; а той, 
хто пʼє це вино, пʼє від Моєї 
крові для своєї душі; і його 
душа ніколи не буде ні голо-
дувати, ані відчувати спрагу, 
але буде наповнена.

9 Тож, коли люди з натовпу 
всі зʼїли і випили, ось, вони 
сповнилися Духом; і вони за-
волали в один голос, і склали 
хвалу Ісусові, Якого вони і 
бачили, і чули.

10 І сталося, що коли вони 
всі склали хвалу Ісусові, Він 
сказав їм: Ось тепер Я закін-
чую заповідь, яку Батько за-
повідав Мені щодо цього 
народу, який є залишком 
дому Ізраїля.

11 Ви памʼятайте, що Я звер-
тався до вас і казав, що коли 
а слова б Ісаї сповняться—ось 
вони написані, ви маєте їх пе-
ред собою, отже, вивчайте 
їх—

12 І істинно, істинно кажу 
Я вам, що коли їх буде здійс-
нено, тоді буде виповнено а за-
віт, який Батько склав з Його 
народом, о доме Ізраїля.

13 І тоді а залишки, які буде 
б розсіяно навкруги по лицю 
землі, буде в зібрано зі сходу, і 
з заходу, і з півдня, і з півночі;  
і їх буде приведено до г піз-
нання Господа Бога їхнього, 
Який викупив їх.

14 І Батько наказав Мені, 
щоб Я дав вам цю а землю у 
ваше успадкування.

15 І Я кажу вам, якщо Іно-
вірці не а покаються після 
благословення, яке вони от-
римають, після того як вони 
розсіяли Мій народ,—

16 Тоді ви, хто є залишком 
дому Якова, підете до них; 
і ви будете всередині них, 
яких буде багато; і ви будете 
серед них, як лев серед зві-
рів лісу і як молодий а лев се-
ред отари овець, який, якщо 
він пройде крізь неї, то б роз-
топче і розірве на шматки, і 
ніхто не спасеться.

17 Твою руку буде підне-
сено над супротивниками 
твоїми, і всіх твоїх ворогів 
буде відсічено.

18 І Я а зберу Мій народ ра-
зом, як чоловік збирає свої 
снопи в клуню.

19 Бо Я зроблю Мій народ, з 
яким Батько склав завіт, так, 
Я зроблю залізним твій а ріг, і 
Я зроблю латунними твої ко-
пита. І ти розпорошиш чис-
ленні народи; і Я посвячу 
їхню здобич для Господа і 
їхнє майно для Господа всієї 
землі. І ось Я Той, Хто зро-
бить це.

20 І станеться, каже Батько, 
що а меч Мого правосуддя 
висітиме над ними в той  

 8 а Іван 6:50–58;  
3 Неф. 18:7.  
пп Причастя.

 11 а 3 Неф. 16:17–20;  
23:1–3.

  б 2 Неф. 25:1–5;  
Морм. 8:23.

 12 а 3 Неф. 15:7–8.

 13 а 3 Неф. 16:11–12;  
21:2–7.

  б пп Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля.

  в пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  г 3 Неф. 16:4–5.
 14 а пп Обіцяна земля.

 15 а 3 Неф. 16:10–14.
 16 а Морм. 5:24;  

УЗ 19:27.
  б Мих. 5:7–8;  

3 Неф. 16:14–15; 21:12.
 18 а Мих. 4:12.
 19 а Мих. 4:13.
 20 а 3 Неф. 29:4.
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день; і якщо вони не пока-
ються, він упаде на них, каже 
Батько, так, дійсно, на всі на-
роди Іновірців.

21 І станеться, що Я вста-
новлю Мій а народ, о доме Із-
раїля.

22 І ось, цей народ Я вста-
новлю на цій землі, до здійс-
нення а завіту, який Я склав з 
твоїм батьком Яковом; і буде 
це б Новий Єрусалим. І сили 
небес будуть серед цих лю-
дей; так, саме в Я буду серед 
вас.

23 Ось, Я Той, про Кого 
Мойсей розповідав, кажучи: 
а Пророка поставить Господь 
Бог ваш для вас з ваших бра-
тів, як мене; Його ви слухай-
теся в усьому, що б Він не 
сказав вам. І станеться, що 
кожну душу, яка не слуха-
тиме Того Пророка, буде від-
січено від народу.

24 Істинно кажу Я вам, так, 
і а всі пророки від Самуїла і 
ті, які йшли слідом, усі, хто 
говорив, свідчили про Мене.

25 І ось, ви є діти пророків; 
і ви з дому Ізраїля; і ви з того 
а завіту, який Батько склав з 
вашими батьками, кажучи 
Авраамові: І б в твоєму сімені 
всі коліна землі будуть благо-
словенні.

26 Батько поставив Мене 
для вас спочатку і послав 
Мене благословити вас, а від-
вертаючи кожного з вас від 
ваших беззаконь; і це через 
те, що ви—діти завіту—

27 І після того як вас було 
так благословлено, тоді ви-
конає Батько завіт, який Він 
склав з Авраамом, кажучи: а У 
твоєму сімені будуть усі ко-
ліна землі благословленні—
до пролиття Святого Духа 
через Мене на Іновірців, і це 
благословення на б Іновірців 
зробить їх могутніми над усе, 
до розсіяння Мого народу, о 
доме Ізраїля.

28 І будуть вони а бичем для 
народу цієї землі. Проте коли 
вони отримають повноту 
Моєї євангелії, тоді, якщо 
вони закамʼяніють серцями 
своїми проти Мене, Я по-
верну їхні беззаконня на їхні 
власні голови, каже Батько.

29 І Я а згадаю завіт, який 
Я склав з Моїм народом; і 
Я склав з ними завіт, що Я 
б зберу їх разом у Свій на-
лежний час, щоб Я міг дати 
їм знову в землю їхніх бать-
ків для їхнього успадкування, 
яка і є землею г Єрусалима, 
яка є для них обіцяною зем-
лею назавжди, каже Батько.

 21 а 3 Неф. 16:8–15.
 22 а Бут. 49:22–26;  
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  б Ісая 2:2–5;  

3 Неф. 21:23–24;  
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Збирання Ізраїля.
  в Ам. 9:14–15.
  г пп Єрусалим.
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30 І станеться, що час нас-
тане, коли повноту Моєї  
євангелії буде проповідувано 
їм;

31 І вони а повірять у Мене, 
що Я є Ісус Христос, Син 
Бога, і будуть молитися Бать-
кові в Моє імʼя.

32 Тоді їхні а охоронці підні-
муть свій голос, і в єдиний го-
лос вони заспівають; бо вони 
побачать на свої власні очі.

33 Тоді Батько збере їх ра-
зом знову і дасть їм Єрусалим 
як землю їхнього успадку-
вання.

34 Тоді вони грянуть з ра-
дістю—а Співайте разом, ви, 
спустошені місця Єрусалима; 
бо Батько утішив Свій народ, 
Він викупив Єрусалим.

35 Батько обнажив Свою 
святу руку на очах усіх наро-
дів; і всі кінці землі побачать 
спасіння Батька; і Батько і Я 
є єдине.

36 І потім станеться те, що 
написано: а Прокинься, про-
кинься знову і зодягнись у 
силу свою, о Сіоне; зодягни 
свої прекрасні шати, о Єруса-
лиме, святе місто, бо з цього 
часу не прийдуть більше до 
тебе необрізані і нечисті.

37 Обтруси з себе прах; під-
ведися, сідай, о Єрусалиме; 
звільни себе від пут, що на 
шиї твоїй, о полонена дочко 
Сіону.

38 Бо так каже Господь: Ви 
продали себе задарма, і вас 
буде викуплено без грошей.

39 Істинно, істинно кажу Я 
вам, що Мій народ знатиме 
Моє імʼя; в той день вони зна-
тимуть, що Я Той, Хто гово-
рить.

40 І тоді вони скажуть: а Які 
прекрасні на горах ноги того, 
хто приносить добру новину 
їм, хто б проголошує мир; 
хто приносить добру новину 
тим, хто від добра, хто прого-
лошує спасіння; хто каже Сі-
онові: Твій Бог царює!

41 І тоді крик пролунає: 
а Вирушайте ви, вирушайте 
ви, виходьте звідти, не тор-
кайтеся того, що б нечисте; 
виходьте з середини його; 
будьте в чистими, ви, хто но-
сить посудини Господа.

42 Бо ви а не будете виходити 
ні з поспішністю, ані втечею; 
бо Господь піде перед вами, а 
Бог Ізраїля буде за вами.

43 Ось, Мій Слуга діятиме 
розважливо; Він буде підне-
сений, вихвалений і дуже ви-
сокий.

44 Як багато хто був здиво-
ваний Тобою—Його лик був 
такий спотворений, більше 
ніж у будь-кого з людей, а 
Його тіло—більше ніж у си-
нів людських—

45 Так Він окропить багато 
народів; царі закриють уста 

 31 а 3 Неф. 5:21–26;  
21:26–29.

 32 а Ісая 52:8;  
3 Неф. 16:18–20.  
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Вартовий.

 34 а Ісая 52:9.

 36 а Ісая 52:1–3;  
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  в УЗ 133:5.
 42 а 3 Неф. 21:29.
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свої перед Ним, бо те, що не 
було сказано їм, вони поба-
чать; і те, чого вони не чули, 
зрозуміють.

46 Істинно, істинно кажу Я 
вам, усе це справді станеться, 
саме так, як Батько запові-
дав Мені. Тоді цей завіт, який 
Батько склав з народом Своїм, 
виповниться; і тоді а Єрусалим 
буде знову заселено Моїм на-
родом, і це буде земля їхнього 
успадкування.

РОЗДІЛ 21
Ізраїль буде зібрано, коли зʼя
виться Книга Мормона—Іно
вірців буде встановлено як 
свободний народ в Америці—
Їх буде спасено, якщо вони пові
рять і послухаються; інакше, 
їх буде відсічено і знищено—Із
раїль збудує Новий Єрусалим, 
і загублені коліна повернуться. 
Близько 34 р. від р.х.
І істинно кажу Я вам, Я даю 
вам ознаку, щоб ви могли 
знати той а час, коли це по-
винно буде здійснитися—
що Я зберу з їхнього довгого 
розсіяння Мій народ, о доме 
Ізраїля, і встановлю знову се-
ред них Мій Сіон;

2 І знайте, ось що Я дам вам 
за ознаку—бо істинно кажу Я 
вам, що коли те, що Я прого-
лошую вам, і те, що Я прого-
лошу вам потім Сам і силою 
Святого Духа, Який буде 

дано вам Батьком, стане ві-
домо Іновірцям, щоб вони 
могли знати про цей народ, 
який є залишком дому Якова, 
і про цей Мій народ, який 
буде розсіяно ними;

3 Істинно, істинно кажу Я 
вам, коли а це буде відомим їм 
від Батька і прийде від Батька 
через вас до них;

4 Бо є мудрість у Батька, що 
вони мають бути відновлені 
на цій землі і встановлені 
як а свободний народ силою 
Батька, щоб це могло пе-
рейти від них до залишку ва-
шого сімені, щоб могло бути 
виконано б завіт Батька, який 
Він склав зі Своїм народом, о 
доме Ізраїля;

5 Отже, коли ці справи і 
справи, які буде звершено се-
ред вас згодом, прийдуть а від 
Іновірців до вашого б сімені, 
яке виродиться у зневірі че-
рез беззаконня;

6 Бо так потрібно Батькові, 
щоб це прийшло від а Іно-
вірців, щоб Він міг показати 
Свою силу Іновірцям, для 
того, щоб Іновірці, якщо вони 
не закамʼяніють серцями сво-
їми, щоб вони могли пока-
ятися і прийти до Мене, і 
бути хрищеними в Моє імʼя, 
і знати істинні положення 
Мого вчення, щоб їх можна 
було б причислити до Мого 
народу, о доме Ізраїля;

7 І коли станеться, що твоє 
 46 а Етер 13:5, 11.
21 1 а пп Останні дні.
 3 а Етер 4:17;  

ДС—Іст. 1:34–36.
 4 а 1 Неф. 13:17–19;  

УЗ 101:77–80.

  б Морм. 5:20.  
пп Авраамів завіт.

 5 а 3 Неф. 26:8.
  б 2 Неф. 30:4–5;  

Морм. 5:15;  
УЗ 3:18–19.

 6 а 1 Неф. 10:14;  
Кн. Як. 5:54;  
3 Неф. 16:4–7.

  б Гал. 3:7, 29;  
3 Неф. 16:13;  
Авр. 2:9–11.
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а сімʼя почне пізнавати це— 
це і буде ознакою для них, 
так щоб вони могли знати, 
що робота Батька вже по-
чалася у виконанні завіту, 
який Він склав з людьми, які з 
дому Ізраїля.

8 І коли той день настане, 
станеться, що царі зімкнуть 
вуста свої; бо те, чого не було 
сказано їм, побачать вони; і 
про те, чого не чули, будуть 
вони роздумувати.

9 Бо в той день заради Мене 
Батько роботу звершить, яка 
буде великою і а дивовижною 
роботою серед них; і будуть 
серед них ті, які не повірять 
цьому, хоч чоловік проголо-
сить їм це.

10 Але ось, життя Мого 
слуги буде в Моїх руках; тому 
вони не зашкодять йому, хоч 
його і буде а спотворено через 
них. Все ж таки Я зцілю його,  
бо Я покажу їм, що б Моя муд-
рість більша за підступність 
диявола.

11 Отже, станеться, що 
всі ті, хто не повірить сло-
вам Моїм, Того, Хто є Ісусом 
Христом, які Батько наказав 
а Йому принести до Іновір-
ців, і дасть Йому силу, щоб 
Він приніс їх до Іновірців 
(це буде зроблено саме так, 
як сказав Мойсей), тих буде 
б відсічено від Мого народу, 
який є завітним.

12 І Мій народ, який є за-
лишком Якова, буде серед 
Іновірців, так, всередині них, 
як а лев серед звірів лісу, як 
молодий лев серед отари 
овець, який, якщо він пройде 
крізь неї, то б розтопче і розі-
рве на шматки, і ніхто не спа-
сеться.

13 Їхню руку буде піднесено 
над супротивниками їхніми, 
і всіх їхніх ворогів буде відсі-
чено.

14 Так, горе Іновірцям, 
якщо вони не а покаються; бо 
станеться в той день, каже 
Батько, що Я відсічу твоїх ко-
ней від тебе, і Я знищу твої 
колісниці;

15 І Я відсічу міста від твоєї 
землі і зруйную всі твої фор-
теці;

16 І Я відсічу чаклунство з 
твоєї землі, і більше не будете 
мати ворожбитів;

17 Твої а вирізьблені зобра-
ження Я теж відсічу, і твої 
стоячі зображення з-поміж 
тебе, і ти більше не будеш 
поклонятися витворам рук 
твоїх;

18 І Я повитинаю твої гаї 
з-поміж тебе; також і міста 
твої знищу.

19 І станеться, що з усією 
а брехнею, і обманами, і заздро-
щами, і чварами, і орудуван-
ням священиків, і розпустою 
буде покінчено.

 7 а 3 Неф. 5:21–26.
 9 а Ісая 29:14;  

Дії 13:41;  
1 Неф. 22:8.  
пп Відновлення 
євангелії.

 10 а УЗ 135:1–3.

  б УЗ 10:43.
 11 а 2 Неф. 3:6–15;  

Морм. 8:16, 25.
  б УЗ 1:14.
 12 а Мих. 5:7–14;  

3 Неф. 20:16.
  б 3 Неф. 16:13–15.

 14 а 2 Неф. 10:18; 33:9.
 17 а Вих. 20:3–4;  

Мос. 13:12–13;  
УЗ 1:16.  
пп Ідолопоклонство.

 19 а 3 Неф. 30:2.
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20  Бо станеться, каже 
Батько, що в той день усіх, 
хто не покається і не прийде 
до Мого Улюбленого Сина, 
тих Я відсічу від Мого на-
роду, о доме Ізраїля;

21 І Я звершу помсту і неса-
мовитість над ними, так само 
як над язичниками, такі, про 
які вони навіть не чули.

22 Але якщо вони покаються 
і прислухаються до Моїх слів, 
і не закамʼяніють серцями 
своїми, Я а встановлю Свою 
церкву серед них, і вони 
увійдуть у завіт, і їх буде 
б причислено до цих залишків 
Якова, кому Я дав цю землю 
для їхнього успадкування;

23 І вони допомагатимуть 
Моєму народові, залишкам 
Якова, і також усім з дому Із-
раїля, хто прийде, щоб вони 
могли побудувати місто, яке 
буде названо а Новим Єруса-
лимом.

24 І тоді вони допоможуть 
Моєму народові, щоб їх було 
зібрано, тих, кого розсіяно по 
всьому лицю землі, в Новий 
Єрусалим.

25 І тоді а сила небес зійде на 
них; і б Я теж буду всередині.

26 І тоді робота Батька роз-
почнеться в той день, саме 
тоді, коли цю євангелію буде 
проповідувано серед залиш-
ків цього народу. Істинно 
кажу Я вам, у той день ро-

бота Батька а розпочнеться 
серед усіх розсіяних з Мого 
народу, так, саме колін, які 
було б загублено, яких Батько 
вивів з Єрусалима.

27 Так, робота розпочнеться 
серед усіх а розсіяних з Мого 
народу, і Батько готує путь, 
якою вони можуть прийти до 
Мене, щоб вони могли звер-
татися до Батька в Моє імʼя.

28 Так, і тоді робота розпоч-
неться, і Батько серед усіх на-
родів готує путь, якою Його 
народ може бути а зібрано до-
дому на землю свого успадку-
вання.

29 І вони вийдуть з усіх на-
родів; і вони не підуть з а по-
спішністю, ані втечею, бо 
Я піду перед ними, каже 
Батько, і Я буду поза ними.

РОЗДІЛ 22
В останні дні Сіон і його коли 
буде встановлено, й Ізраїль 
буде зібрано у милості і ніж
ності—Вони переможуть—По
рівняйте: Ісая 54. Близько 34 р. 
від р.х.
І тоді те, що написано, ста-
неться: Співай, неплідна, та, 
що не родила; зайдися а співом 
і волай гучно, та, що мук по-
родільних не мала; бо більше 
дітей у бездітної, ніж у заміж-
ньої жінки, каже Господь.

2 Збільши місце намету 

 22 а пп Розподіл.
  б 2 Неф. 10:18–19;  

3 Неф. 16:13.
 23 а 3 Неф. 20:22;  

Етер 13:1–12.  
пп Новий Єрусалим.

 25 а 1 Неф. 13:37.

  б Ісая 2:2–4;  
3 Неф. 24:1.

 26 а 1 Неф. 14:17;  
3 Неф. 21:6–7.

  б пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

 27 а 3 Неф. 16:4–5.
 28 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
 29 а Ісая 52:12;  

3 Неф. 20:42.
22 1 а пп Співати.
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твого, і дай їм простягнути 
далі завіси твоїх помешкань; 
не шкодуй, подовжуй твої 
мотузки і зміцнюй свої а коли;

3 Бо ти розширишся пра-
воруч і ліворуч, і твоє сімʼя 
успадкує а Іновірців і заселить 
спустошені міста.

4 Не бійся, бо тебе не буде 
посоромлено; не буде тебе і 
принижено, бо ти не зазнаєш 
а сорому; бо ти забудеш сором 
своєї юності, і не памʼятати-
меш ганьби своєї юності, і не 
памʼятатимеш більше ганьби 
свого вдівства.

5 Бо твій Творець, твій чоло-
вік, Господь Саваот Його імʼя; 
і твій Викупитель, Святий Із-
раїля—Богом усієї землі Його 
буде названо.

6 Бо Господь покликав тебе, 
як жінку покинуту і засму-
чену духом і дружину юно-
сті, коли тебе було відкинуто, 
каже твій Бог.

7 На коротку мить залишив 
Я тебе, але з великими мило-
стями тебе Я зберу.

8 У невеликому гніві Я схо-
вав Своє обличчя від тебе на  
одну мить, але з вічною доб-
ротою буду Я мати а милість 
до тебе, каже Господь, Вику-
питель твій.

9 Бо а це як б води Ноя для 
Мене, бо як Я поклявся, що 
води Ноя більш не розіллються 
по землі, так Я поклявся, що 
не буду гніватися на тебе.

10 Бо а гори зрушаться, і па-
горби зсунуться, але Моя доб-
рота не б зрушиться від тебе,  
і завіт миру також не зсу-
неться, каже Господь, Який 
має милість до тебе.

11 О ти, стражденна, гнана 
бурею, і невтішна! Ось, Я по-
кладу а каміння твоє яскра-
вих кольорів і закладу основи 
твої з сапфірів.

12 І Я зроблю твої вікна з 
агатів, і твої ворота з карбун-
кулів, і всі твої межі з приєм-
ного каміння.

13 І а всіх твоїх дітей буде 
навчено Господом; і великим 
буде мир серед твоїх дітей.

14 У а праведності буде тебе 
встановлено; ти будеш далеко 
від гноблення, бо ти не будеш 
боятися, і від жаху, бо він не 
наблизиться до тебе.

15 Ось, вони певно збира-
тимуться разом проти тебе, 
не від Мене; всі, хто збира-
тимуться разом проти тебе, 
впадуть заради тебе.

16 Ось, Я створив коваля, 
який роздуває вугілля у вог-
нищі і який виробляє зна-
ряддя для своєї праці; і Я 
створив вигубника, щоб руй-
нувати.

17 Жодна зброя, що то-
читься проти тебе, не буде 
мати успіху; і кожний язик, 
що скривдить тебе в суді, ти 
засудиш. Такою є спадщина 
служителів Господа, і їхня 

 2 а пп Кіл.
 3 а пп Іновірці.
 4 а 2 Неф. 6:7, 13.
 8 а пп Милостивий, 

Милість.

 9 а Ісая 54:9.
  б пп Потоп 

Ноєвих часів.
 10 а Ісая 40:4.
  б Пс. 94:14;  

УЗ 35:25.
 11 а Об. 21:18–21.
 13 а Єр. 31:33–34.
 14 а пп Праведник, 

Праведність.
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праведність від Мене, каже 
Господь.

РОЗДІЛ 23
Ісус схвалює слова Ісаї—Він 
наказує людям вивчати про
років—Слова Самуїла, Лама
нійця, про Воскресіння додано 
до їхніх літописів. Близько 34 р. 
від р.х.
І тепер ось, Я кажу вам, що 
вам слід а вивчати це. Так, 
заповідь Я даю вам, щоб ви 
старанно вивчали це; бо ве-
ликими є слова б Ісаї.

2 Бо дійсно, він говорив, 
торкаючись усього щодо 
Мого народу, який від дому 
Ізраїля; отже, має бути не-
обхідність у тому, що він по-
винен говорити також до 
Іновірців.

3 І все, що він казав, було і 
а буде, саме згідно зі словами, 
які він говорив.

4 А тому, зверніть увагу на 
Мої слова; запишіть те, що Я 
сказав вам; і згідно з часом і 
волею Батька вони перейдуть 
до Іновірців.

5 І той, хто прислухається до 
Моїх слів, і покається, і хри-
ститься, той буде спасенний. 
Вивчайте а пророків, бо багато 
хто з них свідчить про це.

6 І тоді сталося, що коли 
Ісус промовив ці слова, Він 
знову звернувся до них, після 
того як Він розʼяснив їм усі 

писання, які вони отримали, 
Він сказав їм: Слухайте, інші 
писання Я б хотів, щоб ви на-
писали, такі що ви не напи-
сали ще.

7 І сталося, що Він сказав 
Нефієві: Принеси літопис, 
який ви вели.

8 І коли Нефій приніс літо-
писи і поклав їх перед Ним, 
Він кинув оком на них і 
 сказав:

9 Істинно кажу Я вам, Я на-
казав Моєму служителеві а Са-
муїлу Ламанійцеві, щоб він 
свідчив цьому народові, що в 
день, коли Батько прославить 
Своє імʼя в Мені, буде б багато 
в святих, які г встануть з мер-
твих, і являться багатьом, і свя-
щеннослужитимуть їм. І Він 
сказав їм: Хіба не так було?

10 І Його учні відповіли 
Йому і сказали: Так, Господи, 
Самуїл пророкував згідно з 
Твоїми словами, і їх було всі 
здійснено.

11 А Ісус сказав їм: Як же 
так, що ви не записали цього, 
того, що багато святих встало 
з мертвих, і явилося багатьом, 
і проповідувало їм?

12 І сталося, що Нефій зга-
дав, що це не було записано.

13 І сталося, що Ісус наказав, 
що це слід записати; отже, це 
було записано згідно з тим, 
як Він наказав.

14 І тоді сталося, що коли 
Ісус а розʼяснив їм разом усі 

23 1 а пп Писання.
  б 2 Неф. 25:1–5;  

Морм. 8:23.  
пп Ісая.

 3 а 3 Неф. 20:11–12.

 5 а Лк. 24:25–27.
 9 а Гел. 13:2.
  б Гел. 14:25.
  в пп Святий, Свята 

(іменник).

  г Мт. 27:52–53.  
пп Воскресіння.

 14 а Лк. 24:44–46.
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писання, які вони написали, 
Він наказав їм, що їм слід 
навчати тому, що Він розʼяс-
нив їм.

РОЗДІЛ 24
Господній посланець підготує 
шлях для Другого пришестя—
Христос чинитиме суд—Із
раїлю заповідано сплачувати 
десятину і пожертвування—
Ведеться памʼятна книга—По
рівняйте: Малахія 3. Близько 
34 р. від р.х.
І сталося, що Він наказав 
їм, що вони мають записати 
слова, які Батько дав Мала-
хії, щоб той переказав їм. І 
сталося, що після того як їх 
було записано, Він розʼяснив 
їх. І ось ті слова, які Він пере-
казав їм, кажучи: Так Батько 
сказав Малахії: Знай, Я на-
дішлю Свого а посланця, і Він 
підготує шлях переді Мною, 
і Господь, Якого ви шука-
єте, раптово прийде до Свого 
храму, саме посланець завіту, 
яким ви втішаєтеся; знайте, 
Він прийде, каже Господь 
 Саваот.

2 Але хто а переживе день 
Його пришестя, і хто висто-
їть, коли Він явиться? Бо Він, 
як вогонь б плавильника і як 
мило валяльника.

3 І Він сидітиме, як плавиль-
ник і очищувач срібла; і Він 

очистить а синів Левія і про-
чистить, як золото і срібло, 
щоб вони могли б принести 
Господеві жертву в праведно-
сті.

4 Тоді буде жертвопри-
ношення Юдеї і Єрусалима 
приємне Господеві, як у дні 
давнини і як у минулі роки.

5 І Я прийду близько до вас, 
щоб судити; і Я буду скорим 
свідком проти чаклунів, і 
проти перелюбників, і проти 
тих, хто лжеприсягу дає, і 
проти тих, хто пригноблює 
наймитів у платні, вдову і 
а безбатченка, і хто виганяє 
геть незнайомця, і не боїться 
мене, каже Господь Саваот.

6 Бо Я є Господь, Я не змі-
нююсь; отже, вас, синів 
Якова, не буде винищено.

7 Аж з днів ваших батьків ви 
а відійшли від Моїх обрядів і 
не дотримуєтеся їх. б Повер-
ніться до Мене, і Я повернуся 
до вас, каже Господь Саваот. 
Але ви кажете: У чому маємо 
ми повернутися?

8 Чи буде людина грабу-
вати Бога? А ви пограбували 
Мене. Але ви кажете: У чому 
ми пограбували Тебе? У а де-
сятинах і б пожертвуваннях.

9 Ви прокляті прокляттям, 
бо ви пограбували Мене, 
саме весь цей народ.

10 Принесіть ви всі а деся-
тину в комору, щоб могла 

24 1 а УЗ 45:9.
 2 а 3 Неф. 25:1.
  б Зах. 13:9;  

УЗ 128:24.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа;  
Земля—Очищення 

   землі.
 3 а Повтор. 10:8;  

УЗ 84:31–34.
  б УЗ 13.
 5 а Як. 1:27.
 7 а пп Відступництво.
  б Гел. 13:11;  

3 Неф. 10:6;  
Морон. 9:22.

 8 а пп Десятини, 
Десятина.

  б пп Пожертвування.
 10 а УЗ 64:23; 119.
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бути їжа в Моєму домі; і ви-
пробуйте цим Мене тепер, 
каже Господь Саваот, чи Я не 
відчиню вам вікна небес і не 
проллю б благословення, що 
не буде достатньо місця при-
йняти його.

11 І Я докорятиму пожи-
рателеві заради вас, і він не 
буде знищувати плоди ва-
шої землі; а також і ваша ви-
ноградна лоза не скидатиме 
свої плоди передчасно на по-
лях, каже Господь Саваот.

12 І всі народи назвуть вас 
благословенними, бо ви бу-
дете чудовою землею, каже 
Господь Саваот.

13 Ваші слова були дуже 
зухвалими проти Мене, каже 
Господь Саваот. І все-таки ви 
кажете: Що ми казали проти 
Тебе?

14 Ви казали: Марно слу-
жити Богові, і яка вигода, що 
ми дотримувалися Його об-
рядів і що ми йшли в жалобі 
перед Господом Саваотом?

15 Аж ось, ми називаємо 
гордовитих щасливими; так, 
ті, хто чинить злочестивість, 
влаштовані; так, ті, хто спо-
кушає Бога, навіть визволені.

16 Тоді ті, які боялися Гос-
пода, а розмовляли часто одне  
з одним, а Господь прислу-
хався і чув; і памʼятну б книгу 

було написано перед Ним для 
тих, хто боявся Господа і хто 
імʼя Його поважав.

17 І вони будуть Моїми, 
каже Господь Саваот, у той 
день, коли Я а вироблятиму 
Свої самоцвіти; і Я помилую 
їх, як чоловік милує свого 
власного сина, який служить 
йому.

18 Тоді ви повернетеся і 
а розпізнаєте, де праведні, а 
де злочестиві, де той, хто слу-
жить Богові, і де той, хто не 
служить.

РОЗДІЛ 25
Під час Другого пришестя гор
довитих і злочестивих буде 
спалено, як стерню—Ілля по
вернеться перед тим великим і 
жахливим днем—Порівняйте: 
Малахія 4. Близько 34 р. від р.х.
Бо знайте, день настає, що 
а палатиме, як піч; і всі б гордо-
виті, авжеж, і всі, хто чинить 
злочестя, стануть стернею; і 
день, що настає, спалить їх, 
каже Господь Саваот, так 
що Він не залишить їм ні ко-
ріння, ані віти.

2 Але для того, хто боїться 
Мого імені, встане а Син Пра-
ведності зі зціленням на Своїх 
крилах; і ви підете і б рости-
мете, як в телята в стійлі.

 10 б пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

 16 а Морон. 6:5.
  б УЗ 85:9;  

Мойс. 6:5.  
пп Книга спомину.

 17 а УЗ 101:3.
 18 а пп Проникливість, 

   дар проник 
ливості.

25 1 а Ісая 24:6;  
1 Неф. 22:15;  
3 Неф. 24:2;  
УЗ 29:9; 64:23–24; 
133:64;  
ДС—Іст. 1:37.  
пп Земля—

   Очищення землі.
  б 2 Неф. 20:33.  

пп Гординя.
 2 а Етер 9:22.
  б УЗ 45:58.
  в Ам. 6:4;  

1 Неф. 22:24.
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3 І ви а розтопчете злочести-
вих; бо вони будуть попелом 
під підошвами ваших ніг у 
той день, коли Я зроблю це, 
каже Господь Саваот.

4 Памʼятайте ви закон Мой-
сея, Мого слуги, який Я дав 
йому як заповідь на а Хориві 
для всього Ізраїля, зі стату-
тами і присудами.

5 Ось, Я надішлю тобі а Іл-
лю-пророка перед пришестям  
великого і жахливого б дня 
Гос пода;

6 І він а поверне серця батьків 
до дітей, а серця дітей—до їх-
ніх батьків, щоб Я не прийшов 
і не вразив землю прокляттям.

РОЗДІЛ 26
Ісус розʼяснює все від початку 
до кінця—Немовлята і діти 
кажуть дивовижні речі, які 
не можна записати—Ті, хто 
в церкві Христа, мають усе 
спільне між собою. Близько 
34 р. від р.х.
І тоді сталося, що коли Ісус 
промовив це, Він розʼяснив 
це всьому натовпу; і Він-таки 
розʼяснив їм усе це, і велике, 
і мале.

2 І Він каже: а Ці писання, 

яких у вас немає, Батько на-
казав Мені, щоб Я дав вам; бо 
була мудрість у Нього, що їх 
треба дати майбутнім поко-
лінням.

3 І Він розʼяснив усе це, аж 
від початку і до тих пір, коли 
Він прийде у Своїй а славі,—
так, дійсно все, що має ста-
тися на лиці землі, аж доки 
б елементи не розплавляться 
від сильної спеки і землю не 
буде в згорнуто, як сувій, і не-
беса й земля минуться;

4 І аж до того а великого й 
останнього дня, коли всі 
люди, і всі коліна, і всі на-
роди, і язики б стануть перед 
Богом, щоб їх було суджено  
за їхні діяння, чи то вони 
доб рі або чи то вони злі—

5 Якщо будуть вони доб-
рими—на а воскресіння до 
вічного життя; і якщо бу-
дуть вони злими—на воскре-
сіння до прокляття; будучи 
на одній паралелі, одне по 
один бік і друге по другий 
бік, згідно з милістю, і б спра-
ведливістю, і святістю, що є в 
Христі, Який був ще в до того, 
як світ почався.

6 І ось, не можна запи-
сати в цій книзі навіть а сотої  

 3 а 3 Неф. 21:12.
 4 а Вих. 3:1–6.
 5 а 2 Цар. 2:1–2;  

УЗ 2:1; 110:13–16; 
128:17–18.  
пп Запечатувати, 
Запечатування;  
Ілля;  
Спасіння мертвих.

  б пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 6 а УЗ 2:2.
26 2 а тобто Мал. 3–4, які 

   цитуються у  
3 Неф. 24–25.

 3 а пп Ісус Христос—
Слава Ісуса Христа.

  б Ам. 9:13;  
2 Пет. 3:10, 12;  
Морм. 9:2.  
пп Земля—
Очищення землі;  
Світ—Кінець світу.

  в Морм. 5:23.
 4 а Гел. 12:25;  

3 Неф. 28:31.

  б Мос. 16:10–11.  
пп Суд, останній.

 5 а Дан. 12:2;  
Іван 5:29.

  б пп Справедливість.
  в Етер 3:14.  

пп Ісус Христос—
Доземне існування 
Христа.

 6 а Іван 21:25;  
3 Неф. 5:8.
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частини того, чого Ісус дійсно 
навчав народ;

7 Але ось, а пластини Нефія 
вміщують більшу частину 
того, чого Він навчав людей.

8 І це я записав, що є мен-
шою частиною того, чого 
Він учив людей; і я записав 
це з таким наміром, щоб це 
могло бути знову принесено 
цьому народові а від Іновір-
ців, згідно зі словами, які Ісус 
говорив.

9 І коли вони отримають 
це, те, що їм доцільно мати 
спочатку, щоб ви́пробувати 
свою віру, і якщо буде так, 
що вони повірять цьому, тоді 
а більше буде явлено їм.

10 А якщо буде так, що 
вони не повірять цьому, тоді 
більше буде а забрано від них 
на їхнє засудження.

11 Ось, я вже збирався за-
писати все, що було виграві-
ювано на пластинах Нефія, 
але Господь заборонив це, 
кажучи: Я а ви́пробую віру 
Мого народу.

12 Тому я, Мормон, пишу 
те, що було наказано мені 
Господом. І тепер я, Мор-
мон, закінчую свої вислов-
лювання, і переходжу до 
написання того, що було 
мені наказано.

13 Отже, я хотів би, щоб 
ви знали, що Господь дійсно 
навчав людей протягом 
трьох днів; і після цього Він 

а являв Себе їм часто, і роз-
ламував б хліб часто, і благо-
словляв його, і давав його їм.

14 І сталося, що Він навчав 
а дітей з натовпу, про яких 
вже говорилося, і священно-
служив їм, і Він б розвʼязав їм 
язики, і вони говорили своїм 
батькам великі й дивовижні 
речі, навіть величніші, ніж 
Він відкрив людям; і Він роз-
вʼязав їхні язики, щоб вони 
могли вимовляти.

15 І сталося, що після того 
як Він зійшов на небеса—
після того як удруге Він по-
казав їм Себе і пішов до 
Батька, після того, що Він 
а зцілив усіх їхніх хворих і їх-
ніх калік, і відкрив очі їхнім 
сліпим, і відкрив вуха їхніх 
глухих, і після того, що Він 
звершив усілякі зцілення се-
ред них, і підняв чоловіка з 
мертвих, і показав їм Свою 
силу, і зійшов до Батька—

16 Ось, сталося наступного 
дня, що натовп зібрався ра-
зом, і вони і бачили, і чули 
цих дітей; так, навіть а немов-
лята відкрили свої вуста і ви-
мовили дивовижні слова; і те, 
що вони вимовили, було за-
боронено жодній людині за-
писувати.

17 І сталося, що а учні, яких 
Ісус обрав, почали з тих пір 
і надалі б христити і нав-
чати всіх тих, хто прихо-
див до них; і всіх, кого було 

 7 а пп Пластини.
 8 а 3 Неф. 21:5–6.
 9 а Етер 4:4–10.
 10 а Ал. 12:9–11.
 11 а Етер 12:6.
 13 а Іван 21:14.

  б 3 Неф. 20:3–9.  
пп Причастя.

 14 а 3 Неф. 17:11–12.
  б Ал. 32:23;  

3 Неф. 26:16.
 15 а 3 Неф. 17:9.  

пп Зцілити,  
Зцілення;  
Чудо.

 16 а Мт. 11:25.
 17 а 3 Неф. 19:4–13.
  б 4 Неф. 1:1.
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хрищено в імʼя Ісуса Христа, 
було сповнено Святим Ду-
хом.

18 І багато з них бачило і 
чуло невимовне, яке запису-
вати а не дозволено.

19 І вони навчали і служили 
один одному; і вони мали 
а все б спільне між собою, всі 
люди вели справи справед-
ливо один з одним.

20 І сталося, що вони ро-
били все саме так, як Ісус на-
казав їм.

21 І ті, кого було хрищено в 
імʼя Ісуса Христа, називалися 
а церквою Христа.

РОЗДІЛ 27
Ісус наказує їм назвати церкву 
Його іменем—Його місія і спо
кутувальна жертва станов
лять Його євангелію—Людям 
заповідано покаятися і христи
тися, щоб вони могли бути 
освячені Святим Духом—Вони 
мають бути саме такими, як 
Ісус. Близько 34–35 рр. від р.х.
І сталося, що поки учні Ісуса 
мандрували і проповідували 
те, що вони і чули і бачили, 
і христили в імʼя Ісуса, ста-
лося, що учні зібралися разом 
і а зʼєдналися в могутній мо-
литві й б пості.

2 І Ісус знову а явився їм, бо 
вони молилися Батькові в 
Його імʼя; і Ісус прийшов, і 

став поміж них, і сказав їм: 
Що б ви хотіли, аби Я дав 
вам?

3 І вони сказали Йому: Гос-
поди, ми б хотіли, аби Ти 
сказав нам імʼя, яким ми бу-
демо називати цю церкву; бо 
є сперечання серед людей 
стосовно цього питання.

4 І Господь сказав їм: 
Істинно, істинно кажу Я вам, 
чому це люди мають рем-
ствувати і сперечатися про 
це?

5 Хіба вони не читали пи-
сання, в яких сказано, що ви  
маєте взяти на себе а імʼя 
Хрис та, яке є Моїм іменем? 
Бо цим іменем вас називати-
муть в останній день;

6 І той, хто візьме на себе 
Моє імʼя і а витерпить до 
кінця, той буде спасенний в 
останній день.

7 Отже, що б ви не робили, 
робіть це в Моє імʼя; отже, 
ви назвете церкву Моїм іме-
нем; і ви проситимете Батька 
в Моє імʼя, аби Він благосло-
вив церкву заради Мене.

8 І як може вона бути 
а Моєю б церквою, якщо не 
буде називатися Моїм іме-
нем? Бо якщо церква нази-
вається Мойсеєвим іменем, 
тоді це Мойсеєва церква; або 
якщо вона називається іме-
нем людини, тоді це цер-
ква людини; але якщо вона 

 18 а 3 Неф. 26:11.
 19 а 4 Неф. 1:3.
  б пп Посвячувати, 

Закон посвячення.
 21 а Мос. 18:17.  

пп Церква Ісуса 
Христа.

27 1 а УЗ 29:6.
  б Ал. 6:6.  

пп Піст, Пощення.
 2 а 3 Неф. 26:13.  

пп Ісус Христос—
Посмертні 
явлення Христа.

 5 а пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 6 а 3 Неф. 15:9.
 8 а УЗ 115:4.
  б пп Ісус Христос—

Глава Церкви.
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називатиметься Моїм іменем, 
тоді це Моя церква, якщо 
буде так, що вони збудовані 
на Моїй євангелії.

9 Істинно кажу я вам, що ви 
збудовані на Моїй євангелії; 
отже, ви будете просити все 
те, що будете просити, в Моє 
імʼя; отже, якщо ви просити-
мете Батька за церкву, якщо 
це буде в Моє імʼя, Батько по-
чує вас;

10 І якщо це так, що церкву 
збудовано на Моїй євангелії, 
тоді Батько явить Свої власні 
діяння в ній.

11 Але якщо її не збудовано 
на Моїй євангелії, а збудо-
вано на діяннях людей або 
на діяннях диявола, істинно 
кажу Я вам, вони мають ра-
дість на час, а поступово при-
ходить кінець, і їх а зрубано і 
кинуто у вогонь, звідкіля не-
має повернення.

12 Бо їхні діяння а йдуть 
за ними слідом, бо саме че-
рез свої діяння вони зрубані; 
отже, памʼятайте те, що Я 
сказав вам.

13 Ось, Я дав вам Свою а єван-
гелію, і такою є євангелія, яку 
Я дав вам,—що Я прийшов 
у світ виконати б волю Мого 
Батька, тому що Мій Батько 
послав Мене.

14 І Мій Батько послав Мене, 
щоб Мене було а піднято на 

хресті; і після того як Мене 
було піднято на хресті, щоб 
Я міг б привести всіх людей до 
Себе, щоб так як Мене було 
піднято людьми, так і людей 
буде піднято Батьком, щоб 
вони стали переді Мною, щоб 
бути в судженими за свої ді-
яння, чи то вони добрі або чи 
то вони злі—

15 І з цієї причини Мене 
було а піднято; отже, згідно з 
силою Батька Я приведу всіх 
людей до Себе, щоб їх було 
суджено згідно з їхніми діян-
нями.

16 І станеться, що кожний, 
хто а покається і буде б хрище-
ний в Моє імʼя, буде сповне-
ний; і якщо він в витерпить до 
кінця, ось того Я вважатиму 
невинним перед Моїм Бать-
ком того дня, коли Я стану 
судити світ.

17 А того, хто не витер-
пить до кінця, того буде 
також зрубано і кинуто у во-
гонь, звідки вони не зможуть 
більше повернутися завдяки 
а справедливості Батька.

18 І таке слово Він дав дітям 
людським. І з цієї причини 
Він виконує всі слова, які Він 
дає, і Він не обманює, але ви-
конує всі Свої слова.

19 І а ніщо нечисте не може 
увійти в Його царство; отже, 
ніхто не входить до Його 

 11 а Ал. 5:52.
 12 а Об. 14:13;  

УЗ 59:2.
 13 а УЗ 76:40–42.  

пп Євангелія.
  б Іван 6:38–39.
 14 а 1 Неф. 11:32–33;  

Мойс. 7:55.

  б Іван 6:44;  
2 Неф. 9:5;  
УЗ 27:18.

  в пп Ісус Христос—
Суддя.

 15 а пп Спокута, 
Спокутувати.

 16 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б пп Хрищення, 

Христити.
  в 1 Неф. 13:37.  

пп Терпіти.
 17 а пп Справедливість.
 19 а Ал. 11:37.
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б покою, крім тих, хто в омив 
свій одяг в Моїй крові через 
свою віру, і покаяння в усіх 
своїх гріхах, і свою вірність 
до кінця.

20 Тож ось ця заповідь: а по-
кайтеся, всі ви, кінці землі, 
і прийдіть до Мене і б хри-
стіться в Моє імʼя, щоб вас 
можна було в освятити при-
йняттям Святого Духа, щоб 
ви могли стояти г незаплямо-
ваними переді Мною в ос-
танній день.

21 Істинно, істинно кажу Я 
вам, це є Моя євангелія; і ви 
знаєте те, що ви повинні ро-
бити в Моїй церкві; бо ті ді-
яння, які ви бачили, коли Я 
робив, є тими, які ви теж бу-
дете робити; бо те, що ви ба-
чили, як Я робив, саме те 
будете ви робити;

22 Отже, якщо ви робити-
мете це, благословенні ви, бо 
вас буде піднесено в остан-
ній день.

23 Запишіть те, що ви поба-
чили і почули, окрім того, 
що а заборонено.

24 Запишіть діяння цього 
народу, які ще будуть, саме 
так, як було записано про те, 
що було.

25 Бо знайте, за книгами, 
які було написано і які буде 
написано, а судитимуть цей 

народ, бо завдяки їм будуть 
їхні б діяння відомі людям.

26 І знайте, все а записано 
Батьком; отже, за книгами, 
які буде написано, буде світ 
суджено.

27 І знайте ви, що а ви бу-
дете суддями цього народу, 
згідно з судженням, яке Я 
дам вам, яке буде справед-
ливе. Отже, б якими людьми 
повинні ви бути? Істинно Я 
кажу вам, такими самими, 
в як Я є.

28 А тепер Я а іду до Батька. 
І істинно кажу Я вам, все, що 
ви попросите Батька в Моє 
імʼя, буде дано вам.

29 Отже, а просіть, і ви от-
римаєте; стукайте, і вам буде 
відчинено; бо той, хто про-
сить, отримує; а тому, хто 
стукає, буде відчинено.

30 І ось, знайте, великою є 
Моя радість, аж до повноти 
її, через вас і також це поко-
ління; так, і навіть Батько ра-
діє, а також усі святі ангели, 
через вас і це покоління; бо 
а нікого з них не загублено.

31 Ось я б хотів, щоб ви 
зрозуміли; бо Я маю на 
увазі тих, хто а зараз живий 
з б цього покоління; і ніхто з 
них не загублений; і в них Я 
матиму повноту в радості.

32 Але знайте, Мене засму-
 19 б УЗ 84:24.  

пп Покій.
  в Об. 1:5; 7:14;  

Ал. 5:21, 27; 13:11–13.
 20 а Етер 4:18.
  б пп Хрищення, 

Христити—
Необхідність.

  в пп Освячення.
  г УЗ 4:2.

 23 а 3 Неф. 26:16.
 25 а 2 Неф. 33:10–15;  

Сл. Морм. 1:11.
  б 1 Неф. 15:32–33.
 26 а 3 Неф. 24:16.  

пп Книга життя.
 27 а 1 Неф. 12:9–10;  

Морм. 3:19.
  б пп Ісус Христос—

Приклад Ісуса 

Христа.
  в Мт. 5:48;  

3 Неф. 12:48.
 28 а Іван 20:17.
 29 а Мт. 7:7;  

3 Неф. 14:7.
 30 а Іван 17:12.
 31 а 3 Неф. 9:11–13; 10:12.
  б 3 Неф. 28:23.
  в пп Радість.
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чує а четверте покоління від 
цього покоління, бо їх буде 
забрано в полон саме тим, 
ким був і син загибелі; бо  
вони продадуть Мене за сріб- 
ло і за золото, і за те, що 
б міллю псується, і що можуть 
украсти злодії, коли врива-
ються. І в той день Я покараю 
їх, саме повертаючи їхні ді-
яння на їхні власні голови.

33 І сталося, що коли Ісус за-
кінчив ці висловлювання, Він 
сказав Своїм учням: Увій-
діть ви а тісними воротами; бо 
тісні ворота, і вузький шлях, 
що веде до життя, і мало хто 
знаходить його; але широ-
кими є ворота, і просторим 
шлях, що веде до смерті, і ба-
гато буде тих, хто йтиме ним, 
доки не настане ніч, коли 
жодна людина не зможе ді-
яти.

РОЗДІЛ 28
За бажанням девʼятьох з два
надцяти учнів їм обіцяно 
успадкування в Христовому 
царстві після їхньої смерті—
За бажанням трьох Нефійців 
їм надано силу над смертю, щоб 
залишитися на землі, поки Ісус 
не прийде знову—Їх перетво
рено, і вони бачать те, що ви
мовляти не дозволено, і тепер 
вони священнослужать серед 
людей. Близько 34–35 рр. від р.х.
І сталося, коли Ісус промовив 

ці слова, Він звернувся до уч-
нів Своїх, до кожного по 
черзі, кажучи їм: Чого ви ба-
жаєте від Мене, після того, як 
Я піду до Батька?

2 І всі вони говорили, за ви-
нятком трьох, кажучи: Ми 
хочемо, щоб, після того як 
ми проживемо людський вік, 
наше священнослужіння, до 
якого Ти покликав нас, могло 
підійти до кінця, щоб ми 
могли якнайшвидше прийти 
до Тебе в Твоє царство.

3 І Він сказав їм: Благосло-
венні ви, тому що ви бажаєте 
цього від Мене; отже, після 
того як вам виповниться по 
сімдесят два роки, ви при-
йдете до Мене у Моє цар-
ство; і зі Мною ви знайдете 
а покій.

4 І після того як Він погово-
рив з ними, Він повернувся 
до трьох і сказав їм: Що б ви 
хотіли, аби Я зробив для вас, 
коли Я піду до Батька?

5 І вони опечалилися в сер-
цях своїх, бо вони не наважу-
валися сказати Йому про те, 
чого вони хотіли.

6 І Він сказав їм: Ось, Я 
а знаю ваші думки, і ви хочете 
того, чого б Іван, Мій улюбле-
ний, який був зі Мною в Мо-
єму священнослужінні, перед 
тим як Мене було розіпʼято 
Юдеями, бажав від Мене.

7 Отже, благословенніші 
ви, бо ви а ніколи не пізнаєте 

 32 а 2 Неф. 26:9–10;  
Ал. 45:10, 12.

  б Мт. 6:19–21;  
3 Неф. 13:19–21.

 33 а Мт. 7:13–14; 

   3 Неф. 14:13–14;  
УЗ 22.

28 3 а пп Покій.
 6 а Ам. 4:13;  

Ал. 18:32.

  б Іван 21:21–23;  
УЗ 7:1–4.

 7 а 4 Неф. 1:14;  
Морм. 8:10–11;  
Етер 12:17.
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смаку б смерті; але ви бу-
дете жити, щоб побачити 
всі діяння Батька для ді-
тей людських, аж доки все 
не виповниться згідно з во-
лею Батька, коли Я прийду в 
Моїй славі з в силами небес.

8 І вам ніколи не терпіти 
мук смерті; але коли Я при-
йду в Моїй славі, вас буде 
змінено, як оком змигнути, 
від а смертності до б безсмертя; 
і тоді вас буде благословлено 
в царстві Мого Батька.

9 І ще, ви не знатимете 
болю, поки житимете в плоті, 
і ні суму, крім суму за гріхи 
світу; і все це Я зроблю через 
те, чого ви бажали від Мене, 
бо ви хотіли а приводити душі 
людей до Мене, поки світ 
стоятиме.

10 І з цієї причини ви ма-
тимете а повноту радості; і ви 
сядете в царстві Мого Батька; 
так, ваша радість буде пов-
ною, саме так, як Батько 
дав Мені повноту радості; і 
ви будете такими самими, 
як Я, а Я є Таким Самим, як 
Батько; і Батько і Я є б єдине;

11 І а Святий Дух приносить 
свідчення про Батька і про 
Мене; і Батько дає Святого 
Духа дітям людським завдяки 
Мені.

12 І сталося, що коли Ісус 
промовив ці слова, Він торк-
нувся кожного з них Своїм 
перстом, крім трьох, які ще 

мали залишатися, і тоді Він 
пішов.

13 І ось, небеса відкрилися, 
і їх було а взято на небеса, і 
вони побачили і почули не-
вимовне.

14 І їм було а заборонено ви-
словлюватися; і не було та-
кож дано їм сили, щоб вони 
могли висловити те, що вони 
бачили і чули;

15 І чи були вони в тілі чи 
поза тілом, вони не могли 
сказати; бо їм здалося це схо-
жим на їхнє а перетворення, 
ніби їх було змінено з цього 
тіла з плоті у безсмертний 
стан, так що вони могли ба-
чити те, що від Бога.

16 Але сталося, що вони 
знову священнослужили на 
лиці землі; проте вони не 
проповідували те, що вони 
чули і бачили, бо мали запо-
відь, яку було дано їм на не-
бесах.

17 І ось, чи були вони смертні, 
чи безсмертні з дня їхнього пе-
ретворення, я не знаю;

18 Але я знаю тільки, згідно 
з літописом, який було 
дано—вони пішли по лицю 
землі і проповідували всім 
людям, приєднуючи до цер-
кви всіх, хто вірив у їхнє про-
повідування; христячи їх, і 
всі, кого було хрищено, отри-
мували Святого Духа.

19 І їх було кинуто у вʼяз-
ницю тими, хто не належав 

 7 б пп Перетворені 
істоти.

  в 3 Неф. 20:22.
 8 а 3 Неф. 28:36–40.  

пп Смертний, 
Смертне життя.

  б пп Безсмертя, 
Безсмертний.

 9 а Фил. 1:23–24;  
УЗ 7:5–6.

 10 а УЗ 84:36–38.
  б Іван 17:20–23.

 11 а 2 Неф. 31:17–21;  
3 Неф. 11:32.

 13 а 2 Кор. 12:2–4.
 14 а УЗ 76:114–116.
 15 а Мойс. 1:11.  

пп Переображення.
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до церкви. І а вʼязниці не 
могли утримати їх, бо вони 
розпадалися надвоє.

20 І їх було скинуто у 
землю; але вони вдарили 
землю словом Бога, так що 
Його а силою їх було визво-
лено з глибин землі; і тому 
вони не змогли викопати ям, 
достатніх, щоб утримати їх.

21 І тричі їх було кинуто в 
а піч, і вони не дістали ніяких 
ушкоджень.

22 І двічі було їх кинуто в 
а лігво диких звірів; і знайте, 
вони бавилися зі звірями, як 
дитина з ягням-сисунцем, і не 
дістали пошкоджень.

23 І сталося, що таким чи-
ном вони ходили серед 
усього народу Нефія і про-
повідували а євангелію Христа 
всім людям на лиці землі; і їх 
було навернено до Господа і 
приєднано до церкви Христа, 
і у такий спосіб людей б того 
покоління було благослов-
лено згідно зі словом Ісуса.

24 А тепер я, Мормон, при-
пиняю на деякий час розпові-
дати про це.

25 Ось я вже збирався напи-
сати а імена тих, кому було 
призначено ніколи не пізнати 
смаку смерті, але Господь за-
боронив; отже, я не записую 
їх, бо вони сховані від світу.

26 Але знайте, я бачив їх, і 
вони священнослужили мені.

27 І знайте, вони будуть се-
ред Іновірців, і Іновірці не 
знатимуть їх.

28 Вони також будуть серед 
Юдеїв, і Юдеї не знатимуть 
їх.

29 І настане час, коли Гос-
подь вважатиме можливим 
у Своїй мудрості, щоб вони 
проповідували всім а розсі-
яним колінам Ізраїля і всім 
народам, колінам, язикам і 
людям і приводили з-поміж 
них до Ісуса багато душ, щоб 
їхнє бажання могло здійсни-
тися, а також через перекону-
ючу силу Бога, яка була в них.

30 І вони як а ангели Бога, і 
якщо вони будуть молитися 
Батькові в імʼя Ісуса, вони 
зможуть явитися до кожної 
людини, до якої їм здається 
добрим.

31 Отже, великі і дивовижні 
діяння звершать вони перед 
а великим днем, що настає, 
коли всі люди мають неод-
мінно стати перед місцем 
суду Христа;

32 Так, навіть серед Іновір-
ців вони звершать а велику і 
дивовижну роботу перед 
днем суду.

33 І якщо ви маєте всі пи-
сання, які містять розповідь 
про всі дивовижні діяння 
Христа, ви будете, згідно зі 
словами Христа, знати, що це 
має неодмінно статися.

 19 а Дії 16:26;  
Ал. 14:26–28.

 20 а Морм. 8:24.
 21 а Дан. 3:22–27;  

4 Неф. 1:32.
 22 а Дан. 6:16–23;  

4 Неф. 1:33.

 23 а пп Євангелія.
  б 3 Неф. 27:30–31.
 25 а 3 Неф. 19:4.
 29 а пп Ізраїль—Десять 

загублених колін 
Ізраїля;  
Ізраїль—Розсіяння 

Ізраїля.
 30 а пп Ангели.
 31 а Гел. 12:25;  

3 Неф. 26:4–5.
 32 а 2 Неф. 25:17.
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34 І горе тому, хто а не при-
слухається до слів Ісуса, а та-
кож б тих, кого Він обрав і 
послав до них; бо той, хто не 
приймає слів Ісуса і слів тих, 
кого Він послав, зрікається 
Його; і тому Він не прийме їх 
в останній день;

35 І було б краще для них, 
аби вони не народилися. Бо 
невже ви гадаєте, що ви змо-
жете уникнути правосуддя 
ображеного Бога, Якого а роз-
топтано під ногами людей, 
щоб через це могло прийти 
спасіння?

36 А тепер ось, як казав 
я стосовно тих, кого Гос-
подь обрав, так, саме трьох, 
яких було забрано на небеса, 
що я не знаю, чи були вони 
очищені від смертності до 
безсмертя—

37 Але знайте, відколи я пи-
сав, я спитав у Господа, і Він 
зробив так, щоб показати 
мені, що повинна бути необ-
хідність у тому, щоб у їхніх 
тілах сталася зміна, бо інакше 
буде необхідно, щоб вони 
обовʼязково пізнали смак 
смерті.

38 Отже, для того, щоб вони 
могли не пізнавати смак 
смерті, сталася а зміна в їх-
ніх тілах, щоб вони могли 
не страждати ні від болю, ні 
від печалі, окрім тільки як за 
гріхи світу.

39 Тож ця зміна не дорів-
нювала тій, яка станеться 

в останній день; але таку 
зміну було вчинено над їх-
німи тілами, щоб Сатана 
не міг мати сили над ними, 
щоб він не міг а спокушати їх; 
і їх було б освячено в плоті, 
так щоб вони були в святими 
і щоб сили землі не мали 
впливу на них.

40 І в цьому стані вони по-
винні залишатися до дня 
суду Христового; а в той 
день вони мали отримати ще 
більшу зміну і бути прийня-
тими в царство Батька, щоб 
більше не залишати Його, 
але жити з Богом вічно на 
небесах.

РОЗДІЛ 29
Поява Книги Мормона є озна
кою того, що Господь почав зби
рати Ізраїль і виконувати Свої 
завіти—Тих, які заперечують 
Його одкровення і дари останніх 
днів, буде проклято. Близько 
34–35 рр. від р.х.
А тепер ось, я кажу вам, що 
коли Господь вважатиме 
можливим, у Своїй мудро-
сті, щоб ці висловлювання 
а дійшли до Іновірців згідно 
з Його словом, тоді ви мо-
жете пізнати, що б завіт, який 
Батько склав з дітьми Ізраїля 
стосовно їхнього відновлення 
на землях їхнього успадку-
вання, вже починає здійсню-
ватися.

2 І ви можете пізнати, що 

 34 а Етер 4:8–12.
  б пп Пророк.
 35 а Гел. 12:2.
 38 а пп Перетворені 

істоти.
 39 а пп Спокушати, 

Спокуса.
  б пп Освячення.

  в пп Святість.
29 1 а 2 Неф. 30:3–8.
  б Морм. 5:14, 20.
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слова Господа, які було ска-
зано святими пророками, 
буде всі здійснено; і вам не 
варто говорити, що Господь 
а бариться зі Своїм пришестям 
до дітей Ізраїля.

3 І вам не варто уявляти в 
своїх серцях, що слова, які 
було сказано, марні, бо ди-
віться, Господь згадає Свій за-
віт, який Він склав зі Своїм 
народом, який з дому Ізраїля.

4 А коли ви побачите, що ці 
висловлювання приходять до 
вас, тоді вам не треба буде 
більше відкидати із зневагою 
діяння Господа, бо а меч Його 
б правосуддя в Його правиці; 
і знайте, в той день, якщо ви 
будете відкидати із знева-
гою Його діяння, Він учинить 
так, щоб він швидко наздог-
нав вас.

5 а Горе тому, хто б відкидає 
із зневагою діяння Господа; 
так, горе тому, хто в заперечу-
ватиме Христа і Його справи!

6 Так, а горе тому, хто за-
перечуватиме одкровення 
Господа і хто казатиме, що Го-
сподь більше не діє через од-
кровення, або пророцтва, або 
б дари, або язики, або зцілення, 
або силу Святого Духа!

7 Так, і горе тому, хто скаже 
в той день, щоб дістати а при-
буток, що не може бути б ні-
яких чудес, творимих Ісусом 
Христом; бо той, хто скаже 

таке, стане як в син прокляття, 
для кого не було милості, 
згідно зі словом Христа!

8 Так, і вам не треба більше 
а освистувати, і б відкидати 
зневажливо, і робити посмі-
ховисько з в Юдеїв або будь-
якого залишку дому Ізраїля; 
бо знайте, Господь памʼятає 
Свій завіт з ними, і Він вчи-
нить з ними так, як Він по-
клявся.

9 Отже, ви не повинні вва-
жати, що можете перетво-
рити праву руку Господа на 
ліву, щоб Він не вершив пра-
восуддя аж до виконання за-
віту, який Він склав з домом 
Ізраїля.

РОЗДІЛ 30
Іновірцям останніх днів запо
відано покаятися, прийти до 
Христа і бути причисленими 
до дому Ізраїля. Близько 34–
35 рр. від р.х.
Прислухайтеся, о ви, Іно-
вірці, і почуйте слова Ісуса 
Христа, Сина живого Бога, 
які Він а заповідав мені ска-
зати про вас, бо ось, Він за-
повідає мені, щоб я записав, 
кажучи:

2 Відверніться, всі ви, а Іно-
вірці, від ваших злочестивих 
шляхів; і б покайтеся у своїх 
злих діяннях, у своїй брехні 
й обманах, і у своїй розпусті, 

 2 а Лк. 12:45–48.
 4 а 3 Неф. 20:20.
  б пп Справедливість.
 5 а 2 Неф. 28:15–16.
  б Морм. 8:17;  

Етер 4:8–10.
  в Мт. 10:32–33.

 6 а Морм. 9:7–11, 15.
  б пп Дари Духа.
 7 а пп Орудування 

священиків.
  б 2 Неф. 28:4–6;  

Морм. 9:15–26.
  в пп Сини загибелі.

 8 а 1 Неф. 19:14.
  б 2 Неф. 29:4–5.
  в пп Юдеї.
30 1 а 3 Неф. 5:12–13.
 2 а пп Іновірці.
  б пп Покаятися, 

Покаяння.
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ЧЕТВЕРТИЙ НЕФІЙ
КНИГА НЕФІЯ  

ЯКИЙ Є СИНОМ НЕФІЯ—ОДНОГО З УЧНІВ ІСУСА ХРИСТА

Розповідь про народ Нефія, згідно з його літописом.

і у своїх таємних мерзотах, і у 
своєму ідолопоклонстві, і  у 
своїх убивствах, і у своєму ору-
дуванні священиків, і ваших 
заздрощах, і ваших чварах, 
і  від усілякого свого злочестя 
і мерзот, і приходьте до Мене, 

і христіться в Моє імʼя, щоб ви 
могли отримати відпущення 
своїх гріхів і сповнитися Свя-
тим Духом, щоб вас було в при-
числено до Мого народу, який 
з дому  Ізраїля.

 2 в Гал. 3:27–29;  
2 Неф. 10:18–19;  
3 Неф. 16:10–13; 
21:22–25; Авр. 2:10.

[4 Нефій]
1 3 а Дії 4:32;  

3 Неф. 26:19.  
пп Посвячувати, 

Закон посвячення.
 5 а пп Зцілити, Зцілення.
  б Іван 14:12.  

пп Чудо.

Усіх Нефійців і Ламанійців на
вернено до Господа—У них усе 
спільне, вони творять чудеса і 
процвітають на цій землі—Че
рез два століття виникають 
розділення, зло, лжецеркви й 
утиски—Через триста років і 
Нефійці, і Ламанійці стають 
злочестивими—Аммарон хо
ває священні літописи. Близько 
35–321 рр. від р.х.

І СТАЛОСЯ, що пройшов  
  тридцять і четвертий рік, 

а також тридцять і пʼятий, і 
ось, учні Ісуса організували 
церкву Христа на всіх землях 
навкруги. І всіх, хто прихо-
див до них і щиро каявся у 
своїх гріхах, було хрищено в 
імʼя Ісуса; і вони також отри-
мували Святого Духа.

2 І сталося в тридцять і 

шостому році, всіх людей 
було навернено до Господа, 
по всьому лицю землі, і Не-
фійців, і Ламанійців, і не було 
суперечок і сперечань серед 
них, і всі люди справедливо 
вели справи один з одним.

3 І в них а усе було спільним 
між собою; отже, не було ба-
гатих і бідних, залежних і 
свободних, але всі вони були 
свободними і причасниками 
небесного дару.

4 І сталося, що тридцять і 
сьомий рік пройшов також, 
і на землі все ще тривав мир.

5 І величні і дивовижні ді-
яння творили учні Ісуса, такі, 
що вони а зціляли хворих, під-
німали з мертвих і робили 
так, що каліки починали хо-
дити, сліпі отримували зір, а 
глухі—слух; і всілякі б чудеса 
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 8 а 3 Неф. 8:8.
 9 а 3 Неф. 9:4, 7.
 10 а Морм. 9:6.
 12 а 2 Неф. 25:30;  

3 Неф. 15:2–8.
  б пп Закон Мойсеїв.
  в Морон. 6:5;  

УЗ 88:76–77.
 14 а пп Рай.
  б 3 Неф. 28:3–9.  

пп Перетворені 
істоти.

  в пп Учень.
  г пп Висвячувати, 

Висвячення.
 15 а пп Мир.
 16 а пп Єдність.
  б пп Жадати.
  в Мос. 2:41;  

Ал. 50:23.  
пп Радість.

творили вони серед ді-
тей людських; і ніяк інакше 
не творили вони чудес, як 
тільки в імʼя Ісуса.

6 І так тридцять і восьмий 
рік пройшов, і також трид-
цять і девʼятий, і сорок і пер-
ший, і сорок і другий, так, і 
аж доки сорок і девʼять ро-
ків не пройшло, а також пʼят-
десят і перший, і пʼятдесят 
і другий; так, аж доки пʼят-
десят і девʼять років не про-
йшло.

7 І Господь сприяв їхньому 
надзвичайному процвітанню 
на цій землі; авжеж, так що 
вони знову збудували міста 
там, де міста було спалено.

8 Так, навіть те велике а міс- 
то Зарагемля було відбудо-
вано знову.

9 Але було багато міст, що 
було а затоплено, і води пі-
дійшли на їхнє місце; отже, 
ці міста не можна було відно-
вити.

10 І тоді ось сталося, що 
люди Нефія стали силь-
ними, і розмножувалися над-
звичайно швидко, і стали 
надзвичайно а красивим і 
приємним народом.

11 І вони одружувалися і ви-
ходили заміж, і їх було бла-
гословлено згідно з безліччю 
обіцянь, які Господь дав їм.

12 І вони більше не жили 
за а відправами і обрядами 

б закону Мойсея; але вони 
жили за заповідями, які вони 
отримали від їхнього Господа 
і їхнього Бога, продовжуючи 
в піст і молитву, часто збира-
ючись разом, щоб молитися і 
чути слово Господа.

13 І сталося, що не було су-
перечок серед усього народу, 
по всій землі; але могутніми 
були чудеса, що творили 
учні Ісуса.

14 І сталося, що сімдесят і 
перший рік пройшов, і також 
сімдесят і другий рік, так, і, 
нарешті, аж доки сімдесят і 
девʼятий рік не пройшов; так, 
справді, сто років пройшло, і 
учні Ісуса, яких Він обрав, усі 
відійшли до а раю Бога, за ви-
нятком б трьох, які мали зали-
шитися; і було інших в учнів 
г посвячено замість них; і та-
кож багато з цього покоління 
пішло з життя.

15 І сталося, що а не було су-
перечок на цій землі через 
любов Бога, яка жила в сер-
цях людей.

16 І не було а ані заздрощів, 
ані розбрату, ані заворушень, 
ані розпусти, ані неправди, 
ані вбивств, ніякої б похітли-
вості; і певно не могло бути 
в щасливішого народу серед 
усіх людей, яких було ство-
рено рукою Бога.

17 Не було ані розбійни-
ків, ані вбивць, не було також 
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Ламанійців, і ніяких інших-
ійців; але були вони всі як 
а один дітьми Христа і спад-
коємцями царства Бога.

18 І якими благословенними 
були вони! Бо Господь благо-
словив їх у всіх їхніх діяннях; 
так, саме були вони благосло-
венними і процвітаючими, 
доки сто і десять років не 
пройшло; і перше покоління 
від Христа пішло з життя, і не 
було суперечок по всій землі.

19 І сталося, що Нефій, той, 
який вів цей останній літо-
пис (а він його вів на а пласти-
нах Нефія), помер, і його син 
Амос вів його замість нього; і 
він вів його також на пласти-
нах Нефія.

20 І він вів його вісімдесят 
і чотири роки, і все ще був 
мир на землі, за винятком 
того, що була невелика група 
людей, яка відпала від цер-
кви і взяла на себе імʼя Ла-
манійців; отже, знову почали 
існувати Ламанійці на цій 
землі.

21 І сталося, що Амос по-
мер також (а було це сто і де-
вʼяносто і чотири роки від 
пришестя Христа), і його 
син Амос вів літопис замість 
нього; і він також вів його на 
пластинах Нефія; і це було 
також написано в книзі Не-
фія, якою і є ця книга.

22 І сталося, що двісті років 
пройшло; і друге покоління 

все пішло з життя, крім де-
кількох.

23 І ось тепер я, Мормон, 
хотів би, щоб ви знали, що 
люди розмножилися, так що 
їх було поширено по всьому 
лицю землі, і що вони стали 
надзвичайно багатими через 
своє процвітання у Христі.

24 І тоді, в цьому двісті і 
першому році зʼявилися се-
ред них такі, які були підне-
сені у своїй а гордовитості, 
бо носили коштовний одяг, і 
всілякі прекрасні перлини, і 
прекрасні речі цього світу.

25 І з тих пір і надалі їхні 
речі і їхнє майно перестали 
бути а спільними між ними.

26 І почали вони ділитися 
на класи; і почали вони бу-
дувати а церкви для себе, щоб 
отримувати б прибуток, і по-
чали зрікатися істинної цер-
кви Христа.

27 І сталося, що коли про-
йшло двісті і десять років, 
на землі було багато церков; 
так, було багато церков, що  
заявляли, що знають Хрис- 
та, і все ж таки вони а запе-
речували більшість положень 
Його євангелії, так що вони 
сприймали всіляку злочести-
вість і роздавали те, що було 
священним, тим, кому це 
було б заборонено через нече-
стивість.

28 І ця а церква збільшува-
лася надзвичайно через без-

 17 а Іван 17:21.  
пп Сіон.

 19 а пп Пластини.
 24 а пп Гординя.
 25 а 4 Неф. 1:3.

 26 а 1 Неф. 22:23;  
2 Неф. 28:3;  
Морм. 8:32–38.

  б УЗ 10:56.  
пп Орудування 

священиків.
 27 а пп Відступництво.
  б 3 Неф. 18:28–29.
 28 а пп Диявол—

Церква диявола.
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законня і через силу Сатани, 
який заволодів їхніми сер-
цями.

29 І знову, була ще одна 
церква, яка зреклася Христа; 
і вони а утискували істинну 
церкву Христа через їхню по-
кірливість і їхню віру в Хрис- 
та; і вони зневажали їх через 
ті великі чудеса, які твори-
лися серед них.

30 Отже, вони користува-
лися силою і владою над уч-
нями Ісуса, які залишилися 
з ними, і вони кинули їх до 
а вʼязниці; але силою слова 
Бога, яка була в них, вʼяз-
ниці розпалися надвоє, і вони 
вийшли, творячи могутні чу-
деса серед них.

31 Проте, і незважаючи на 
всі ці чудеса, люди закамʼя-
ніли серцями своїми і таки 
прагнули вбити їх, саме як 
Юдеї в Єрусалимі прагнули 
вбити Ісуса, відповідно до 
Його слова.

32 І вони кидали їх у а печі 
б вогняні, а вони виходили, не 
діставши ніяких ушкоджень.

33 І вони також кидали їх у 
а лігво диких звірів, а вони ба-
вилися з дикими звірями так 
само, як дитина—з ягням; і  
вони виходили від них, не 
діс тавши ніяких ушкоджень.

34 Проте, люди закамʼя-
ніли серцями своїми, бо 
багато священиків і лжепро-
років вело їх будувати ба-
гато церков і чинити всіляке 

беззаконня. І вони а били лю-
дей Ісуса; але люди Ісуса 
не били їх у відповідь. І так 
вони вироджувалися в зневірі 
і злочестивості з року в рік, 
аж доки не пройшло двісті і 
тридцять років.

35 І ось сталося в цьому 
році, так, у двісті і тридцять 
і першому році, відбулося ве-
лике розділення між людьми.

36 І сталося в цьому році, 
що виник народ, який на-
зивався Нефійцями, і вони 
були істинно віруючими в 
Христа; а серед них були 
ті, яких Ламанійці назвали—
Яківцями, Йосипівцями і Зо-
рамійцями;

37 Отже, істинно віруючі в 
Христа, і ті, хто істинно по-
клонявся Христу (серед яких 
були а троє учнів Ісуса, які 
мали залишитися), назива-
лися Нефійцями, і Яківцями, і 
Йосипівцями, і Зорамійцями.

38 І сталося, що ті, хто за-
перечував євангелію, на-
зивалися Ламанійцями, і 
Лемуїльцями, і Ізмаїльцями; і 
вони не виродилися у зневірі, 
а навмисно а повстали проти 
євангелії Христа; і вони нав-
чали своїх дітей, щоб вони 
не вірили, так само, як їхні 
батьки, від початку, вироди-
лися.

39 І було це через злочести-
вість і мерзоту їхніх батьків, 
саме як це було на початку. І 
їх було а навчено ненавидіти 

 29 а пп Переслідувати, 
Переслідування.

 30 а 3 Неф. 28:19–20.
 32 а 3 Неф. 28:21.

  б Дан. 3:26–27.
 33 а 3 Неф. 28:22.
 34 а 3 Неф. 12:39;  

УЗ 98:23–27.

 37 а 3 Неф. 28:6–7;  
Морм. 8:10–11.

 38 а пп Бунт.
 39 а Мос. 10:17.
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дітей Бога, так само, як Ла-
манійців було навчено не-
навидіти дітей Нефія від 
початку.

40 І сталося, що пройшло 
двісті і сорок і чотири роки, 
і такими були справи на-
роду. І злочестивіша час-
тина народу стала сильною,  
і їх стало надзвичайно більше 
числом, ніж людей Бога.

41 І вони все ще продовжу-
вали будувати церкви для 
себе і прикрашати їх всіля-
кими дорогоцінними речами. 
І так пройшло двісті і пʼят-
десят років, і також двісті і 
шістдесят років.

42 І сталося, що злочестива 
частина людей почала знову 
складати таємні клятви і 
а змови Ґадіантона.

43 І також люди, які назива-
лися людьми Нефія, ставали 
гордовитими у своїх серцях 
через свої надзвичайні багат-
ства і стали суєтними, як їхні 
браття, Ламанійці.

44 І з тих пір учні почали 
сумувати через а гріхи світу.

45 І сталося, що коли триста 
років пройшло, обидва наро-
ди—і народ Нефія, і народ 
Ламанійців—стали надзви-

чайно злочестивими,—і пер-
ший, і другий.

46 І сталося, що розбійники 
Ґадіантона поширилися по 
всьому лицю землі; і не було 
жодного, хто був би правед-
ним, окрім учнів Ісуса. І зо-
лота і срібла вони наскладали 
про запас рясно, і торгували 
всілякими видами торгівлі.

47 І сталося, що після того 
як пройшло триста і пʼять ро-
ків (а люди все ще залиша-
лися в злочестивості), Амос 
помер; і його брат Аммарон 
вів літопис замість нього.

48 І сталося, що коли трис- 
та і двадцять років пройшло, 
Аммарон, будучи примуше-
ний Святим Духом, сховав 
а літописи, які були священ-
ними,—так, саме всі священні 
літописи, які передавалися 
від покоління до покоління, 
які були священними,—аж до 
триста і двадцятого року від 
пришестя Христа.

49 І він сховав їх під захист 
Господа, щоб вони знову 
могли а зʼявитися залишкові 
дома Якова, згідно з пророц-
твами й обіцяннями Господа. 
І таким є кінець літопису Ам-
марона.

 42 а пп Таємні змови.
 44 а 3 Неф. 28:9.

 48 а Гел. 3:13, 15–16.
 49 а Ен. 1:13.

   

КНИГА МОРМОНА
РОЗДІЛ 1

Аммарон наставляє Мормона 

щодо священних літописів—
Починається війна між Нефій
цями і Ламанійцями—Трьох 
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1 1 а пп Мормон, 
Нефійський пророк.

  б 3 Неф. 5:11–18.
 2 а 4 Неф. 1:47–49.

  б Мос. 1:3–5.
 3 а Етер 9:3.
 4 а Сл. Морм. 1:1, 11.  

пп Пластини.

 5 а 3 Неф. 5:12, 20.
 13 а 3 Неф. 28:2, 12.

Нефійців забрано—Панує злоче
стивість, зневіра, чаклунство 
і ворожбитство. Близько 321–
326 рр. від р.х.

І ОСЬ я, а Мормон, пишу б лі-
топис про те, що я і бачив, 

і чув, і називаю його Книгою 
Мормона.

2 І приблизно в той час, 
коли а Аммарон ховав літо-
писи під захист Господа, він 
прийшов до мене (мені було 
тоді близько десяти років і 
мене починали б навчати де-
чому згідно зі знаннями мого 
народу), і Аммарон сказав 
мені: Я відчуваю, що ти роз-
судлива і з швидким сприй-
няттям дитина;

3 Отже, коли тобі буде двад-
цять і чотири роки, я б хотів,  
щоб ти згадав те, що ти спос-
терігав стосовно цього на-
роду; і коли ти будеш того 
віку, піди на землю Антум, до 
пагорба, який зветься а Шим;  
і там я заховав під захист Гос-
пода всі священні вигравію-
вання стосовно цього народу.

4 І ось, ти візьмеш а пластини 
Нефія собі, а решту залишиш 
в тому місці, де вони є; і ти 
вигравіюєш на пластинах Не-
фія все, що ти спостерігав 
стосовно цього народу.

5 І я, Мормон, нащадок а Не-
фія, (а імʼя мого батька було 
Мормон), я запамʼятав те, що 
Аммарон наказав мені.

6 І сталося, що коли мені було 

одинадцять років, мій батько 
взяв мене на землю, що на пів-
дні, саме на землю Зарагемлі.

7 Все лице землі було 
вкрито будівлями, а людей 
було так багато, майже як 
піску морського.

8 І сталося того року, що по-
чалася війна між Нефійцями, 
які складалися з Нефійців, і 
Яківців, і Йосипівців, і Зора-
мійців; і ця війна була між 
Нефійцями та Ламанійцями, 
і Лемуїльцями, і Ізмаїльцями.

9 Тож Ламанійці, і Лему-
їльці, і Ізмаїльці називалися 
Ламанійцями, і двома сторо-
нами були Нефійці і Лама-
нійці.

10 І сталося, що війна поча-
лася між ними в границях За-
рагемлі, поблизу вод Сидону.

11 І сталося, що Нефійці зіб-
рали разом велику кількість 
чоловіків, навіть перевищу-
ючи кількість у тридцять ти-
сяч. І сталося, що того самого 
року вони мали декілька 
битв, в яких Нефійці пере-
могли Ламанійців і вбили ба-
гатьох з них.

12 І сталося, що Ламанійці 
відмовилися від свого плану, і 
було встановлено мир на цій 
землі; і мир тривав протягом 
чотирьох років, коли не було 
кровопролиття.

13 Але злочестивість пану-
вала на лиці всієї землі, так що 
Господь забрав своїх а улюбле-
них учнів, і творення чудес 
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і зцілень припинилося через 
беззаконня людей.

14 І не було а дарів від Гос-
пода, і б Святий Дух не при-
ходив ні до кого через їхню 
злочестивість і в зневіру.

15 І мене, якому було пʼят-
надцять років і який мав дос-
татньо розсудливий розум, 
отже, мене відвідав Господь, і 
я відчув смак великодушності 
Ісуса і пізнав її.

16 І я намагався проповіду-
вати цьому народові, але мої 
вуста було замкнено, і мені 
було заборонено проповіду-
вати їм; бо знайте, вони нав-
мисно а повстали проти свого 
Бога; і улюблених учнів було 
б забрано з землі через їхні 
беззаконня.

17 Але я залишився серед 
них, але мені було заборо-
нено проповідувати їм через 
закамʼянілість їхніх сердець; 
і через закамʼянілість їхніх  
сердець землю було а прок-
лято через них.

18 І ці Ґадіантонові розбій-
ники, які були серед Лама-
нійців, заповнили землю, 
так що жителі її почали хо-
вати свої а скарби в землю; і 
вони ставали висковзаючими, 
тому що Господь прокляв 
землю, щоб вони не могли ані 
втримати їх, ані відшукати їх 
знову.

19 І сталося, що було чак-
лунство, і ворожбитство, і 
магія; і влада Злого поширю-
валася по всьому лицю землі, 

аж до виповнення всіх слів 
Авінадія і також Самуїла, Ла-
манійця.

РОЗДІЛ 2
Мормон очолює Нефійське вій
сько—Кров і різанина охоплю
ють землю—Нефійці голосять 
і тужать сумом проклятих—
Їхній день благодаті минув—
Мормон отримує пластини 
Нефія—Війни тривають. 
Близько 327–350 рр. від р.х.
І сталося, того самого року 
почалася війна між Нефій-
цями і Ламанійцями. І не-
зважаючи на те, що я був 
молодим, я був міцної ста-
тури; отже, народ Нефія 
приз начив мене, щоб я був  
їхнім вождем, тобто полко-
водцем їхнього війська.

2 Отже, сталося, що у свої 
шістнадцять років я став на 
чолі війська Нефійців проти 
Ламанійців; отже, пройшло 
триста і двадцять і шість ро-
ків.

3 І сталося, що в триста і 
двадцять і сьомому році Ла-
манійці напали на нас над-
звичайно великою силою, так 
що вони налякали-таки моє 
військо; отже, воно не захо-
тіло битися і почало відсту-
пати до північних країн.

4 І сталося, що ми при-
йшли у місто Анґола, і ми за-
хопили володіння містом, і 
зробили приготування, щоб 
захищатися від Ламанійців. І 

 14 а Морон. 10:8–18, 24.
  б пп Святий Дух.
  в пп Невіра.

 16 а пп Бунт.
  б Морм. 8:10.
 17 а 2 Неф. 1:7;  

Ал. 45:10–14, 16.
 18 а Гел. 13:18–20;  

Етер 14:1–2.
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сталося, що ми укріпили міс- 
то з усієї сили; але, незва-
жаючи на наші укріплення,  
Ламанійці напали на нас і 
виг нали нас з міста.

5 І вони також вигнали нас з 
землі Давида.

6 І ми попрямували вперед 
і прийшли на землю Єгошуа, 
яка була в границях на захід 
від морського узбережжя.

7 І сталося, що ми зібрали 
наш народ так швидко, як 
тільки можна було, щоб звес- 
ти їх усіх разом в один загін.

8 Але бачите, на землі було 
повно розбійників і Ламаній-
ців; і, незважаючи на велике 
знищення, яке нависло над 
моїм народом, вони не покая-
лися у своїх злодіяннях; отже, 
по всьому лицю землі поши-
рилися кров і різанина, як з 
боку Нефійців, так і з боку 
Ламанійців; і був один ціл-
ковитий переворот скрізь по 
всьому лицю землі.

9 Аж ось, у Ламанійців був 
цар, і його імʼя було Аарон; і 
він виступив проти нас з вій-
ськом у сорок і чотири ти-
сячі. І ось, я протистояв йому 
з сорока і двома тисячами. І 
сталося, що я з моїм військом 
переміг його, так що він утік 
від мене. І ось, все це відбу-
лося, і триста і тридцятий рік 
пройшов.

10 І сталося, що Нефійці по-
чали каятися у своєму безза-
конні і благати, саме так як 

пророкував пророк Самуїл; 
бо знайте, жодний чоловік 
не міг утримати те, що було 
його власним, через злодіїв, і 
розбійників, і вбивць, і чаро-
дійницьке ремесло, і ворож-
битство, які були на землі.

11 Таким чином почалися 
туга і голосіння по всій землі 
через це, і найбільше серед 
народу Нефія.

12 І сталося, що коли я, 
Мормон, споглянув їхнє го-
лосіння, і їхнє тужіння, і їх-
ній сум перед Господом, моє 
серце почало втішатися в 
мені, бо я знав милості і дов-
готерпіння Господа, отже, 
гадав, що Він буде мило-
сердним до них, так що вони 
знову стануть праведним на-
родом.

13 Але знайте, ця моя ра-
дість була марною, бо їхній 
а сум був не на покаяння, че-
рез великодушність Бога; але 
швидше це був сум б прокля-
тих, через те що Господь не 
завжди захоче дозволяти їм 
мати в щастя у гріхові.

14 І вони не прийшли до 
Ісуса із скрушеними а сер-
цями і упокореними ду-
хами, але вони б проклинали 
Бога і хотіли вмерти. Проте 
вони боролися мечем за свої 
життя.

15 І сталося, що мій сум 
знову повернувся до мене, і я 
побачив, що а день б благодаті 
в проминув для них, і фізично, 

2 13 а 2 Кор. 7:10;  
Ал. 42:29.

  б пп Осуд.
  в Ал. 41:10.

 14 а пп Скрушене серце.
  б пп Блюзнити, 

Блюзнірство.
 15 а Гел. 13:38.

  б пп Благодать.
  в Єр. 8:20;  

УЗ 56:16.
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і духовно; бо я бачив тисячі 
їх зрубаними у відкритому 
бунті проти свого Бога, і на-
валеними, як купи гною на 
лиці землі. І так пройшло 
триста і сорок і чотири роки.

16 І сталося, що в триста і 
сорок і пʼятому році Нефійці 
почали втікати від Ламаній-
ців; і їх переслідували, доки 
вони не дійшли аж до землі 
Яшон, після чого вже стало 
можливим зупинити їх у їх-
ньому відступі.

17 І ось, місто Яшон було 
поруч з а землею, де Аммарон 
сховав літописи під захист 
Господа, щоб їх не можна 
було знищити. І ось, я пішов 
згідно зі словом Аммарона, і 
взяв пластини Нефія, і напи-
сав літопис згідно зі словами 
Аммарона.

18 І на пластинах Нефія 
я подав докладну розповідь 
про всю злочестивість і мер-
зоти; але на цих а пластинах 
я утримався від того, щоб по-
дати докладну розповідь про 
їхню злочестивість і мерзоти, 
бо ось, тривала картина зло-
честивості і мерзот була пе-
ред моїми очима завжди 
з тих пір, як я став підходя-
щим, щоб розуміти шляхи 
людські.

19 І горе мені через їхню 
злочестивість; бо моє серце 
сповнене смутком через їхню 
злочестивість усі мої дні; 
проте я знаю, що мене буде 
а піднесено в останній день.

20 І сталося, що в цьому році 

народ Нефія знову пересліду-
вали і гнали. І сталося, що нас 
гнали, доки ми не прийшли 
на північ до землі, яка нази-
валася Сим.

21 І сталося, що ми укрі-
пили місто Сим, і ми зіб-
рали в ньому наших людей, 
скільки було можливо, щоб, 
якщо вдасться, врятувати їх 
від знищення.

22 І сталося у триста і сорок 
і шостому році, вони почали 
наступати на нас знову.

23 І сталося, що я звернувся 
до мого народу і благав їх з 
великою силою, щоб вони 
стояли сміливо перед Лама-
нійцями і а билися за своїх 
жінок, і своїх дітей, і свої бу-
динки, і свої домівки.

24 І мої слова збудили в них 
деякою мірою силу, так що 
вони не тікали від Ламаній-
ців, але зі сміливістю проти-
стояли їм.

25 І сталося, що ми військом 
у тридцять тисяч зіткнулися 
з військом у пʼятдесят тисяч. 
І сталося, що ми протистояли 
їм з такою стійкістю, що вони 
тікали від нас.

26 І сталося, що коли вони 
тікали, ми переслідували їх з 
нашим військом, і знову зус-
трічали їх, і перемагали їх; 
проте, сили Господа не було з 
нами; так, нас було залишено 
наодинці з собою, так що Дух 
Господа не перебував з нами; 
отже, ми стали слабкими, як і 
наші браття.

27 І моє серце сумувало 

 17 а Морм. 1:1–4.
 18 а пп Пластини.

 19 а Мос. 23:22;  
Етер 4:19.

 23 а Мос. 20:11;  
Ал. 43:45.
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через цю велику біду мого 
народу, через їхню злочести-
вість і їхні мерзоти. Але ось, 
ми пішли проти Ламанійців і 
розбійників Ґадіантона, доки 
не заволоділи знову землями 
нашого успадкування.

28 І минув триста і сорок 
і девʼятий рік. А в триста і 
пʼятдесятому році ми уклали 
угоду з Ламанійцями і роз-
бійниками Ґадіантона, за 
якою ми розділили землі на-
шого успадкування.

29 І Ламанійці віддали нам 
землю, що на півночі, так, 
аж до а вузького перешийка, 
який вів до землі, що на пів-
дні. А ми віддали Ламаній-
цям усю землю, що на півдні.

РОЗДІЛ 3
Мормон закликає до покаяння 
Нефійців—Вони здобувають ве
лику перемогу і пишаються 
своєю власною силою—Мормон 
відмовляється очолювати їх, і 
його молитви за них не мають 
віри—Книга Мормона запро
шує дванадцять колін Ізраїля 
вірити євангелії. Близько 360–
362 рр. від р.х.
І сталося, що Ламанійці не 
приходили на битву знову, 
аж доки десять років не про-
йшло. І ось, я загадав моїм 
людям, Нефійцям, підготу-
вати свої землі і свою зброю 
до часу битви.

2 І сталося, що Господь ска-
зав мені: Благай цей народ—
Покайтеся ви, і прийдіть до 
Мене, і христіться ви, і збу-

дуйте знову Мою церкву, і 
вас буде помилувано.

3 І я благав цей народ, але 
марно; і вони не уявляли собі, 
що це Господь помилував їх і 
дарував їм можливість пока-
ятися. І бачите, вони закамʼя-
ніли серцями своїми проти 
Господа Бога свого.

4 І сталося, що після того як 
цей десятий рік пройшов, за-
вершуючи, в цілому, триста і 
шістдесят років від пришестя 
Христа, цар Ламанійців від-
правив мені послання, яким 
давав мені знати, що вони го-
туються виступити знову на 
битву проти нас.

5 І сталося, що я наказав 
моїм людям зібратися разом  
на землі Спустошення, у міс- 
ті, яке було на границі, по-
близу вузького перешийка, 
який вів до землі, що на пів-
дні.

6 І там ми розташували 
наше військо, щоб ми могли 
зупинити військо Ламаній-
ців, щоб вони не могли за-
володіти жодною з наших 
земель; отже, ми укріпилися 
проти них з усією нашою си-
лою.

7 І сталося, що в триста і 
шістдесят і першому році Ла-
манійці прийшли до міста 
Спустошення битися проти 
нас; і сталося, що того року 
ми перемогли їх, так що вони 
повернулися на свої власні 
землі знову.

8 А в триста і шістдесят 
і другому році вони знову 
прийшли на битву. І ми знову 

 29 а Ал. 22:32.
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перемогли їх і вбили велику 
кількість їх, і їхніх мертвих 
було кинуто в море.

9 І ось, через цю велику 
справу, яку мої люди, Нефійці, 
здійснили, вони почали а ви-
хвалятися своєю власною си-
лою і почали клястися перед 
небесами, що вони помстяться 
за кров своїх братів, яких було 
вбито їхніми ворогами.

10 І вони клялися небесами 
і також престолом Бога, що 
вони а підуть на битву проти 
своїх ворогів, і відсічуть їх 
геть з лиця землі.

11 І сталося, що я, Мормон, 
повністю відмовився з цих пір 
бути полководцем і вождем 
цього народу через їхні зло-
честивість і мерзоту.

12 Дивіться, я водив їх, незва-
жаючи на їхню злочестивість я 
водив їх багато разів на битву 
і любив їх а любовʼю Бога, що 
була в мені, від усього свого 
серця; і моя душа виливалася 
в молитві за них до мого Бога 
протягом цілого дня; проте це 
було б без віри, через закамʼяні-
лість їхніх сердець.

13 І тричі визволяв я їх від 
рук їхніх ворогів, але вони не 
покаялися у своїх гріхах.

14 І коли вони поклялися 
усім, чим було а заборонено їм 
нашим Господом і Спасите-
лем Ісусом Христом, що вони 
підуть на своїх ворогів битися 
і помститися за кров своїх 

братів, ось, голос Господа дій-
шов до мене, кажучи:

15 а Помста за Мною, і Я 
б відплачу; а через те що цей 
народ не покаявся після того, 
як Я визволив їх, знайте, їх 
буде відсічено з лиця землі.

16 І сталося, що я повністю 
відмовився виступити проти 
моїх ворогів; і я зробив саме 
так, як Господь наказав мені; 
і я стояв як бездіяльний оче-
видець, щоб показати світові 
те, що я бачив і чув, згідно з 
проявами Духа, Який свідчив 
про те, що станеться.

17 Отже, я пишу а для вас, 
Іновірці, і також для вас, 
доме Ізраїля: коли робота 
почнеться, щоб ви вже го-
тувалися до повернення на 
землю вашого успадкування.

18 Так, ось, я пишу для всіх 
кінців землі; так, для вас, два-
надцять колін Ізраїля, кого 
буде а суджено згідно з вашими 
діяннями дванадцятьма, яких 
Ісус обрав бути Його учнями 
на землі Єрусалима.

19 І я пишу також залишку 
цього народу, кого теж буде 
суджено а дванадцятьма, яких 
Ісус обрав на цій землі; і їх 
буде суджено іншими два-
надцятьма, яких Ісус обрав 
на землі Єрусалима.

20 І це Дух являє мені; отже, 
я пишу вам усім. І з цієї при-
чини я пишу вам, щоб ви 
могли знати, що ви повинні 

3 9 а 2 Неф. 4:34.
 10 а 3 Неф. 3:20–21;  

Морм. 4:4.
 12 а пп Любов.
  б Морм. 5:2.

 14 а 3 Неф. 12:34–37.
 15 а пп Помста.
  б УЗ 82:23.
 17 а 2 Неф. 30:3–8;  

3 Неф. 29:1.

 18 а Мт. 19:28;  
Лк. 22:29–30;  
УЗ 29:12.

 19 а 1 Неф. 12:9–10.
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всі стати перед а місцем суду 
Христа, так, кожна душа, 
яка належить до всієї люд-
ської б сімʼї Адама; і ви повинні 
стати, щоб вас було суджено  
за ваші діяння, чи то вони доб- 
рі, чи злі;

21 І ще для того, щоб ви 
могли а вірити євангелії Ісуса 
Христа, яку ви матимете се-
ред вас; і ще для того, щоб 
б Юдеї, завітний народ Гос-
пода, мали ще одного в оче-
видця, окрім того, кого вони 
бачили і чули, що Ісус, Якого 
вони вбили, був Той г Самий 
Христос і Той Самий Бог.

22 І я б хотів, щоб мені вда-
лося переконати а всіх вас, 
кінці землі, покаятися і підго-
туватися стати перед місцем 
суду Христа.

РОЗДІЛ 4
Війна і різанина продовжу
ються—Злочестиві карають 
злочестивих—Панує ще більша 
злочестивість, ніж будь
коли до того в усьому Ізра
їлі—Жінок і дітей приносять 
у жертву ідолам—Ламанійці 
починають змітати Нефій
ців поперед себе. Близько 363–
375 рр. від р.х.
І ось сталося, що в триста 
і шістдесят і третьому році 
Нефійці прийшли зі своїм 
військом битися проти Лама-
нійців, з землі Спустошення.

2 І сталося, що військо 

Нефійців було відкинуто на-
зад знову до землі Спусто-
шення. І поки вони ще були 
втомлені, свіже військо Лама-
нійців напало на них; і була 
між ними тяжка битва, так 
що Ламанійці заволоділи міс-
том Спустошення, і вбили 
багатьох Нефійців, і взяли ба-
гатьох полонених.

3 А решта втекла і приєд-
налася до жителів міста Те-
анкум. Тож місто Теанкум 
лежало в границях поблизу 
морського узбережжя; і було 
воно також поблизу міста 
Спустошення.

4 І саме а через те, що вій-
сько Нефійців пішло на Лама-
нійців, їх почали знищувати; 
бо якби не це, Ламанійці ні-
коли не мали б влади над 
ними.

5 Але, знайте, вироки Бога 
настигнуть злочестивих; і 
саме з допомогою злочести-
вих а покарано злочестивих; 
бо саме злочестиві підбурю-
ють серця дітей людських на 
кровопролиття.

6 І сталося, що Ламанійці 
зробили приготування, щоб 
виступити проти міста Теан-
кум.

7 І сталося, у триста і шіст-
десят і четвертому році Ла-
манійці виступили проти 
міста Теанкум, щоб заволо-
діти містом Теанкум також.

8 І сталося, що їх було від-
кинуто і вигнано назад  

 20 а пп Суд, останній.
  б УЗ 27:11.
 21 а УЗ 3:20.
  б пп Юдеї.

  в 2 Неф. 25:18.
  г 2 Неф. 26:12;  

Мос. 7:27.
 22 а Ал. 29:1.

4 4 а Морм. 3:10.
 5 а УЗ 63:33.
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Нефійцями. А коли Нефійці 
побачили, що вони вигнали 
Ламанійців, вони знову по-
чали вихвалятися своєю влас-
ною силою; і вони виступили 
вперед у своїй власній силі, і 
заволоділи знову містом Спу-
стошення.

9 І ось усе це відбулося, і 
були тисячі вбитих з обох сто-
рін, і Нефійців, і Ламанійців.

10 І сталося, що триста і 
шістдесят і шостий рік про-
йшов, і Ламанійці знову при-
йшли до Нефійців битися; а 
Нефійці все ще не покаялися 
в тому злі, яке вони вчинили, 
але вперто стояли на своїй 
злочестивості постійно.

11 І язиком неможливо 
зобразити, або людина не 
зможе записати досконале 
зображення жахливої кар-
тини крові і різанини, яка 
була серед людей, і серед Не-
фійців, і серед Ламанійців; і 
кожне серце закамʼяніло, так 
що вони втішалися пролит-
тям крові постійно.

12 І ніколи не було такої ве-
ликої а злочестивості серед 
усіх дітей Легія, ані навіть 
серед усього дому Ізраїля, 
згідно зі словами Господа, як 
було серед цього народу.

13 І сталося, що Ламанійці 
заволоділи містом Спусто-
шення, і це сталося через те, 
що їхнє а число перевищувало 
число Нефійців.

14 І вони також вирушили 
вперед проти міста Теанкум, 
і вигнали жителів звідти, і 

взяли багато полонених, жі-
нок і дітей, і принесли їх у 
жертву своїм а богам-ідолам.

15 І сталося, що в триста і 
шістдесят і сьомому році, 
оскільки Нефійці були роз-
гнівані через те, що Лама-
нійці принесли в жертву 
їхніх жінок і їхніх дітей, вони 
виступили проти Ламаній-
ців у надзвичайно великому 
гніві, так що вони розбили 
Ламанійців і вигнали їх зі 
своїх земель.

16 І Ламанійці не виступали 
проти Нефійців аж до триста 
і сімдесят і пʼятого року.

17 І в цьому році вони вийшли 
проти Нефійців з усіма своїми 
силами; і їх не можна було пе-
речислити через величезність 
їхнього числа.

18 І а з тих пір Нефійці не 
здобували переваги над Ла-
манійцями, але їх самих було 
зметено, як росу сонцем.

19 І сталося, що Ламанійці 
виступили проти міста Спу-
стошення; і була надзвичайно 
тяжка битва, що відбулася 
на землі Спустошення, в якій 
вони перемогли Нефійців.

20 І знову вони втекли від 
них, і вони прийшли в місто 
Боаз; і там вони протистояли 
Ламанійцям з надзвичайною 
сміливістю, так що Ламанійці 
не перемогли їх, доки не при-
йшли знову вдруге.

21 І коли вони прийшли 
вдруге, Нефійців було вигнано 
і забито надзвичайно вели-
ким убивством; їхніх жінок і  

 12 а Бут. 6:5;  
3 Неф. 9:9.

 13 а Морм. 5:6.
 14 а пп Ідолопоклонство.

 18 а Морм. 3:3.
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їхніх дітей було знову прине-
сено в жертву ідолам.

22 І сталося, що Нефійці 
знову втекли від них, заб-
равши всіх жителів з собою, і 
в містах, і в селах.

23 І ось, я, Мормон, поба-
чивши, що Ламанійці от-от 
заволодіють землею, отже, я 
пішов до пагорба а Шим і взяв 
усі літописи, які Аммарон 
сховав під захист Господа.

РОЗДІЛ 5
Мормон знову очолює Нефій
ське військо в битвах крові і 
різанини—Книга Мормона зʼя
виться, щоб переконати весь 
Ізраїль, що Ісус є Христос—
Через свою зневіру Ламанійців 
буде розсіяно, і Дух припинить 
боротися за них—Вони отри
мають євангелію від Іновірців 
в останні дні. Близько 375–
384 рр. від р.х.
І сталося, що я пішов до Не-
фійців і покаявся у а клятві, 
яку я дав у тому, що не буду 
більше допомагати їм; і вони 
знову передали мені коман-
дування своїм військом, бо 
вони дивилися на мене як на 
такого, хто зможе їх позба-
вити їхніх скорбот.

2 Але бачите, в мене а не 
було надії, бо я знав вироки 
Господа, які мали зійти на 
них; бо вони не покаялися у 
своїх беззаконнях, але боро-
лися за свої життя, не звер-
таючись до тієї Істоти, Яка 
створила їх.

3 І сталося, що Ламанійці  

напали на нас, коли ми втек- 
ли до міста Йордан; але ось, 
їх було відкинуто назад, так 
що вони не захопили міста 
того разу.

4 І сталося, що вони знову 
напали на нас, і ми втримали 
місто. І були інші міста, які 
втримувалися Нефійцями, 
чиї фортеці відсікали їх, так 
що вони не могли вторгну-
тися в країну, яка лежала 
перед нами, щоб знищити 
жителів нашої землі.

5 Але сталося, що які з тих 
земель ми залишали, а їхніх 
жителів не забирали з собою, 
їх знищували Ламанійці, а 
їхні містечка, і села, і міста 
було спалено вогнем; і таким 
чином пройшло триста і сім-
десят і девʼять років.

6 І сталося, що в триста і ві-
сімдесятому році Ламанійці 
знову прийшли проти нас 
битися, і ми протистояли 
їм сміливо; але це все було 
марно, бо таким великим 
було їхнє число, що вони роз-
топтали Нефійців під своїми 
ногами.

7 І сталося, що ми знову взя-
лися до втечі, і ті, чия втеча 
була швидшою за переслі-
дування Ламанійців, вряту-
валися, а тих, чия втеча не 
перевищувала наступу Ла-
манійців, було зметено і зни-
щено.

8 І ось я, Мормон, не бажаю 
терзати душі людей, роз-
криваючи перед ними таку 
жахливу картину крові і рі-
занини, яка відкрилася моїм 

 23 а Морм. 1:3. 5 1 а Морм. 3:11.  2 а Морм. 3:12.
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очам; але я, знаючи, що це 
має бути повідомлено обо-
вʼязково і що все, що сховано, 
має бути а відкрито на дахах 
будинків—

9 І ще, щоб знання про це 
мусило а прийти до залишку 
цього народу, а також до Іно-
вірців, які, Господь сказав, 
б розсіють цей народ, і цей на-
род буде вважатися за ніщо 
серед них—отже, я викладаю 
це в в невеликому скороченні, 
не наважуючись дати повний 
опис того, що я бачив, через 
заповідь, яку я отримав, і та-
кож щоб ви не засмучувалися 
так сильно через злочести-
вість цього народу.

10 І ось дивіться, це я кажу 
їхньому сімені, а також Іно-
вірцям, які потурбуються про 
дім Ізраїля, які розуміють і 
знають, звідки приходять їхні 
благословення.

11 Бо я знаю, що такі будуть 
засмучені через біду дому Із-
раїля; так, вони будуть засму-
чені через знищення цього 
народу; вони будуть засму-
чені через те, що ці люди не 
покаялися, щоб мати змогу 
опинитися в обіймах рук 
Ісуса.

12 Тож а це написано для б за-
лишку дому Якова; і напи-
сано саме так, тому що Богу 
відомо, що через злочести-

вість воно не дійде до них; і 
його слід в сховати під захист 
Господа, щоб воно могло зʼя-
витися в належний для Нього 
час.

13 І це заповідь, яку я отри-
мав; і знайте, воно зʼявиться 
згідно з заповіддю Господа, 
коли Він вважатиме за на-
лежне у Своїй мудрості.

14 І ось, воно прийде до не-
віруючих з а Юдеїв; і ось з 
яким наміром прийде воно—
щоб їх можна було б пере-
конати, що Ісус є Христос, 
Син живого Бога; що Батько 
може здійснити, через Свого 
Найулюбленішого, Свою ве-
лику і вічну мету у віднов-
ленні Юдеїв, тобто всього 
дому Ізраїля, на землі їхнього 
успадкування, яку Господь 
Бог їхній дав їм, щоб випов-
нився Його в завіт;

15 І також щоб сімʼя а цього 
народу могло повніше ві-
рити в Його євангелію, яка 
б перейде до них від Іновір-
ців; бо цей народ буде в розсі-
яно, і вони г стануть темним, 
брудним і огидним народом, 
понад описання того, що ко-
ли-небудь було серед нас, 
так, навіть того, що коли-не-
будь було серед Ламанійців, 
і все це через їхню зневіру й 
ідолопоклонство.

16 Бо знайте, Дух Господа 

 8 а Лк. 12:2–3;  
2 Неф. 27:11;  
УЗ 1:3.

 9 а 4 Неф. 1:49.
  б 3 Неф. 16:8.
  в Морм. 1:1.
 12 а Ен. 1:16;  

Гел. 15:11–13.  

пп Книга Мормона.
  б УЗ 3:16–20.
  в Морм. 8:4, 13–14;  

Морон. 10:1–2.
 14 а 2 Неф. 29:13; 30:7–8.  

пп Юдеї.
  б 2 Неф. 25:16–17.
  в 3 Неф. 29:1–3.

 15 а 3 Неф. 21:3–7, 24–26.
  б 1 Неф. 13:20–29, 38;  

Морм. 7:8–9.
  в 1 Неф. 10:12–14;  

3 Неф. 16:8.
  г 2 Неф. 26:33.
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вже припинив а боротися ра-
зом з їхніми батьками; і вони 
без Христа і без Бога у світі; і 
їх жене, як б полову вітром.

17 Колись вони були при-
ємним народом, і був у них 
Христос за а пастиря їхнього; 
так, їх вів Сам Бог Батько.

18 Але тепер, ось, їх а веде 
Сатана, саме як полову 
жене вітром, або судно ки-
дає хвилями, без вітрил чи 
якоря, або без будь-чого, 
чим можна було його вести; 
і саме яким воно є, такі самі 
й вони.

19 І ось Господь відклав 
їхні благословення, які вони 
могли б отримати на цій 
землі, для а Іновірців, які воло-
дітимуть цією землею.

20 Але ось, станеться, що їх 
буде вигнано і розсіяно Іно-
вірцями; а після того як їх 
буде вигнано і розсіяно Іно-
вірцями, знайте, тоді Господь 
а згадає б завіт, який Він склав 
з Авраамом і з усім домом Із-
раїля.

21 І ще Господь згадає а мо-
литви праведних, які підно-
силися Йому за них.

22 І тоді, о ви, Іновірці, як 
зможете ви встояти перед си-
лою Бога, якщо ви не пока-
єтеся і не звернете зі своїх 
злих шляхів?

23 Хіба ви не знаєте, що ви в 
руках Бога? Хіба ви не знаєте, 

що в Нього вся сила, і за Його 
великим а наказом земля враз 
б скрутиться, як сувій?

24 Отже, покайтеся ви і упо-
коріться перед Ним, щоб Він 
не явився у правосудді проти 
вас—щоб залишок сімені 
Якова не пройшов поміж вас, 
як а лев, і не розірвав вас на 
шматки, і не буде нікого, щоб 
визволити.

РОЗДІЛ 6
Нефійці збираються на землі 
Кумора для вирішальних 
битв—Мормон ховає священні 
літописи на пагорбі Кумора—
Ламанійці перемагають, а 
Нефійський народ знищено—
Сотні тисяч загинуло від меча. 
Близько 385 р. від р.х.
А тепер я закінчую мій літо-
пис про а знищення мого на-
роду, Нефійців. І сталося, що 
ми відступали перед Лама-
нійцями.

2 І я, Мормон, написав по-
слання до царя Ламанійців 
і забажав від нього, щоб він 
дозволив нам зібрати разом 
наших людей на а землі Ку-
мора, біля пагорба, який на-
зивався Кумора, а там ми 
можемо дати їм бій.

3 І сталося, що цар Лама-
нійців дозволив мені те, що я 
 бажав.

4 І сталося, що ми попряму-

 16 а Бут. 6:3;  
Етер 2:15.

  б Пс. 1:4.
 17 а пп Добрий Пастир.
 18 а 2 Неф. 28:21.
 19 а 3 Неф. 20:27–28.
 20 а 3 Неф. 16:8–12.

  б пп Авраамів завіт.
 21 а Ен. 1:12–18;  

Морм. 9:36–37.
 23 а Гел. 12:8–17.
  б 3 Неф. 26:3.
 24 а Мих. 5:7;  

3 Неф. 20:15–16.

6 1 а 1 Неф. 12:19;  
Яр. 1:10;  
Ал. 45:9–14;  
Гел. 13:5–11.

 2 а Етер 9:3.
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вали до землі Кумора і пос-
тавили наші намети навколо 
пагорба Кумора; і було це 
на землі багатьох вод, рік і 
джерел; і тут ми мали надію 
здобути перевагу над Лама-
нійцями.

5 І коли триста і вісімдесят і  
чотири роки пройшло, ми 
зіб рали весь залишок нашого 
народу на землі Кумора.

6 І сталося, що коли ми зіб-
рали весь наш народ в одне 
ціле на землі Кумора, ось я, 
Мормон, зістарився; і зна-
ючи, що це буде остання 
битва мого народу, і маючи 
заповідь від Господа, що я не 
повинен допустити, щоб літо-
писи, які було передано нам 
нашими батьками, які були 
священними, потрапили в 
руки Ламанійців (бо Лама-
нійці б знищили їх), отже, я 
написав а цей літопис з плас-
тин Нефія і б сховав на па-
горбі Кумора всі літописи, 
які було довірено мені рукою 
Господа, за винятком в цих де-
кількох пластин, які я дав мо-
єму синові г Моронієві.

7 І сталося, що мої люди, 
зі своїми жінками і своїми 
дітьми, побачили а військо Ла-
манійців, яке наступало на 
них; і з тим жахливим стра-
хом смерті, який сповнює 
груди всіх злочестивих, вони 
чекали на зустріч з ними.

8 І сталося, що вони при-
йшли битися проти нас, і 
душу кожного сповнював 

жах через величезність їх-
нього числа.

9 І сталося, що вони напали 
на мій народ з мечем, і з лу-
ком, і зі стрілою, і з сокирою, 
і з усілякою зброєю війни.

10 І сталося, що моїх людей 
було порубано, так, дійсно, 
мої десять тисяч, що були зі 
мною, і я впав поранений се-
ред них; і вони пройшли повз 
мене, так що не позбавили 
мене життя.

11 І коли вони пройшли 
крізь нас і порубали а всіх 
моїх людей, крім того, що за-
лишилося двадцять і четверо 
з нас (серед яких був мій син 
Мороній), і ми, переживши 
мертвих з нашого народу, 
побачили наступного дня, 
коли Ламанійці повернулися 
у свої табори, з вершини па-
горба Кумора, що десять ти-
сяч моїх людей, яких я вів за 
собою, було порубано.

12 І ми також побачили де-
сять тисяч моїх людей, яких 
вів мій син Мороній.

13 І ось, десять тисяч людей 
Ґідґіддони пало, і він також 
серед них.

14 І Лама пав з його деся-
тьма тисячами; і Ґілґал пав 
з його десятьма тисячами; і 
Лімга пав з його десятьма ти-
сячами; і Єнеум пав з його 
десятьма тисячами; і Куме-
нійга, і Моронійга, і Антіо-
нум, і Шиблом, і Сим, і Йош 
пали зі своїми десятьма тися-
чами кожний.

 6 а пп Пластини.
  б Етер 15:11.
  в Сл. Морм. 1:2.

  г Морм. 8:1.
 7 а 1 Неф. 12:15.
 11 а 1 Неф. 12:19–20;  

Гел. 15:17.
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15 І сталося, що було ще 
десять, які пали від меча, зі 
своїми десятьма тисячами 
кожний; так, саме а всі мої 
люди, крім тих двадцяти і 
чотирьох, які були зі мною, 
і ще декількох, які втекли в 
південні країни, і декількох, 
які дезертирували до Лама-
нійців, пали; і їхня плоть, і 
кістки, і кров лежали на лиці 
землі, залишені руками тих, 
хто вбив їх, щоб вони розси-
палися по землі, розпалися і 
повернулися до своєї матері-
землі.

16 І моя душа розривалася 
від болю, через убивство моїх 
людей, і я заволав:

17 О ви, прекрасні, як ви 
могли зійти зі шляхів Гос-
пода! О ви, прекрасні, як ви 
могли зректися Того Ісуса, 
Який стояв з розкритими 
обіймами, щоб прийняти вас!

18 Бачите, якби ви не зро-
били цього, ви б не пали. Але 
бачите, ви пали, і я оплакую 
втрату вас.

19 О ви, прекрасні сини і 
дочки, ви, батьки і матері, 
ви, чоловіки і жінки, ви, пре-
красні, як же це так, що ви 
могли загинути!

20 Але ось, ви пішли, і мої 
печалі не можуть повернути 
вас.

21 І незабаром настане день, 
коли ваше смертне зодяг-
неться у безсмертне, і ці 
тіла, які тепер розсипаються 
у тлінні, мусять незабаром 

стати а нетлінними тілами; 
і тоді ви повинні стати пе-
ред місцем суду Христа, щоб 
бути судженими згідно з ва-
шими діяннями; і якщо так 
є, що ви праведні, тоді благо-
словенні ви разом з батьками 
вашими, які пішли з життя 
ще перед вами.

22 О, якби ви тільки пока-
ялися перед тим, як це ве-
лике знищення прийшло до 
вас. Але бачите, ви пішли, а 
Батько, так, Вічний Батько 
небес, знає ваше становище; 
і Він чинить з вами згідно зі 
Своїм а правосуддям і б милі-
стю.

РОЗДІЛ 7
Мормон запрошує Ламанійців  
останніх днів повірити в Хрис 
та, прийняти Його євангелію і 
бути спасенними—Усі, хто ві
рить Біблії, повірить також і 
Книзі Мормона. Близько 385  р. 
від р.х.
А тепер ось, я б хотів дещо 
сказати а залишкові цього 
народу, яких помилувано, 
якщо буде так, що Бог зможе 
передати їм мої слова, щоб 
вони могли знати про справи 
своїх батьків; так, я зверта-
юся до вас, ви, залишок дому 
Ізраїля; і ось слова, які я 
кажу:

2 Знайте ви, що ви з а дому 
Ізраїля.

3 Знайте ви, що ви повинні 
прийти до покаяння, інакше 

 15 а Ал. 9:24.
 21 а 1 Кор. 15:53–54.
 22 а пп Справедливість.

  б пп Милостивий, 
Милість.

7 1 а Гел. 15:11–13.

 2 а Ал. 10:3.
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ви не можете бути спасен-
ними.

4 Знайте ви, що ви повинні 
скласти вашу зброю війни, і 
не втішатися більше пролит-
тям крові, і не братися до 
зброї знову, за винятком того, 
коли Бог накаже вам.

5 Знайте ви, що ви повинні 
прийти до а знання про ваших 
батьків, і покаятися в усіх ва-
ших гріхах і беззаконнях, і 
б повірити в Ісуса Христа, що 
Він є Син Бога, і що Його 
було вбито Юдеями, і силою 
Батька Він піднявся знову, 
чим отримав в перемогу над 
могилою; і також у Ньому 
жало смерті поглинуто.

6 І Він приносить а воскре-
сіння мертвих, чим людину 
мусить бути піднято, щоб 
стала вона перед Його б міс-
цем суду.

7 І Він приніс а викуплення 
світові, через що тому, кого 
виявлено б невинним перед 
Ним у день суду, буде дано 
в жити у присутності Бога в  
Його царстві, щоб співати без- 
упинну хвалу з г хорами, що 
над нами, Батькові, і Синові, 
і Святому Духові, Які є д єди-
ним Богом, у стані е щастя, яке 
не має кінця.

8 Отже, покайтеся, і хрис-
тіться в імʼя Ісуса, і тримай-

теся а євангелії Христа, яку 
буде предʼявлено вам не 
тільки в цьому літописі, але 
також у б літописі, який при-
йде до Іновірців в від Юдеїв, 
літописі, який прийде від 
Іновірців г до вас.

9 Бо ось, а це написано з на-
міром, щоб ви могли б пові-
рити в те; і якщо ви повірите 
в те, ви повірите в це також; а 
якщо ви повірите в це, ви зна-
тимете про ваших батьків і 
також про дивовижні діяння, 
звершені силою Бога серед 
них.

10 І ви також будете знати, 
що ви є залишок сімені 
Якова; отже, вас зачислено 
до народу першого завіту; 
і якщо так є, що ви вірите в 
Христа, і христитеся, спо-
чатку водою, потім вогнем і 
Святим Духом, наслідуючи 
а приклад нашого Спасителя, 
згідно з тим, що Він заповідав 
нам, з вами все буде гаразд у 
день суду. Амінь.

РОЗДІЛ 8
Ламанійці розшукують і знищу
ють Нефійців—Книгу Мормона 
буде явлено силою Бога—Горе 
оголошується тим, хто ди
хає гнівом і бореться проти 
діянь Господа—Нефійський  

 5 а 2 Неф. 3:12.
  б пп Віра;  

Вірування, Вірувати.
  в Ісая 25:8;  

Мос. 16:7–8.
 6 а пп Воскресіння.
  б пп Ісус Христос—

Суддя;  
Суд, останній.

 7 а пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  б пп Виправдання, 
Виправдовувати.

  в 1 Неф. 10:21;  
УЗ 76:62; Мойс. 6:57.

  г Мос. 2:28.
  д УЗ 20:28.  

пп Бог, Божество.
  е пп Радість.
 8 а пп Євангелія.
  б пп Біблія.
  в 2 Неф. 29:4–13.
  г 1 Неф. 13:38.
 9 а пп Книга Мормона.
  б 1 Неф. 13:38–41.
 10 а 2 Неф. 31:5–9.
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літопис буде явлено в день зло
честивості, занепаду і відступ
ництва. Близько 400–421  рр. 
від р.х.

Ось я, а Мороній, завершую 
б літопис мого батька, Мор-
мона. Ось, я маю тільки дещо 
написати, те, що мені було 
наказано моїм батьком.

2 І ось, сталося, що після а ве-
ликої і страшної битви під 
Куморою, ось, Нефійців, які 
втекли у країну, що на півдні, 
переслідували б Ламанійці, 
доки їх усіх не було знищено.

3 І мого батька також було 
вбито ними, і тільки я а єди-
ний залишився, щоб записати 
сумну історію знищення мого 
народу. Але бачите, вони за-
гинули, і я виконую заповідь 
мого батька. І чи вбʼють мене, 
я не знаю.

4 Отже, я напишу і сховаю 
літописи в землі; а куди я 
піду, не має значення.

5 Знайте, мій батько напи-
сав а цей літопис, і він написав 
про намір для цього. І знайте, 
я б теж написав, якби було 
місце на б пластинах, але його 
немає; і руди в мене немає, 
бо я один. Мого батька вбито 
в битві і всіх моїх родичів, і 
я не маю ані друзів, ані куди 
йти; і скільки ще Господь доз-
волить мені жити, я не знаю.

6 Отже, а чотириста років 

пройшло від пришестя на-
шого Господа і Спасителя.

7 І ось, Ламанійці переслі-
дували мій народ, Нефійців, 
від міста до міста, і з місця до 
місця, аж доки їх уже більше 
не стало; і великим було їхнє 
а падіння; так, великим і диво-
вижним є знищення мого на-
роду, Нефійців.

8 І дивіться, рукою Гос-
пода зроблено це. І дивіться 
ще, Ламанійці у стані а війни 
один з одним; і все лице цієї 
землі є одним безперервним 
кругом убивства і кровопро-
лиття; і ніхто не знає, коли 
кінець війні.

9 А тепер ось, я більше ні-
чого не скажу про них, бо ні-
кого немає, крім Ламанійців і 
а розбійників, які ще існують 
на лиці землі.

10 І немає нікого, хто знав 
би істинного Бога, крім а уч-
нів Ісуса, які залишалися на 
землі, доки злочестивість лю-
дей не стала такою великою, 
що Господь не дозволив їм 
б залишатися з людьми; і чи є 
вони на лиці землі, жодний 
чоловік не знає.

11 Але знайте, мій а батько і 
я бачили їх, і вони священно-
служили нам.

12 І той, хто отримає цей 
літопис і не буде зневажати 
його через недосконалості, 
які є в ньому, той дізнається 

8 1 а пп Мороній, син 
Мормона.

  б пп Пластини.
 2 а Морм. 6:2–15.
  б УЗ 3:18.
 3 а Морон. 9:22.

 5 а Морм. 2:17–18.
  б Морм. 6:6.
 6 а Ал. 45:10.
 7 а 1 Неф. 12:2–3.
 8 а 1 Неф. 12:20–23.
 9 а Морм. 2:8.

 10 а 3 Неф. 28:7;  
Етер 12:17.  
пп Троє Нефійських 
учнів.

  б Морм. 1:16.
 11 а 3 Неф. 28:24–26.
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про ще а величніше, ніж це. 
Ось, я—Мороній; і якби то 
було можливо, я б зробив усе 
відомим для вас.

13 Ось, я закінчую розпові-
дати про цей народ. Я—син 
Мормона, а мій батько був 
а нащадком Нефія.

14 І я той, хто а ховає цей 
літопис під захист Господа; 
пластини ці не мають цінно-
сті через заповідь Господа. Бо 
Він істинно каже, що ніхто не 
матиме їх, щоб б отримати ко-
ристь; але літопис на них—
великої цінності; і той, хто 
виведе його до світла, того 
Господь благословить.

15 Бо ніхто не може мати 
силу вивести його до світла, 
якщо це не дано йому Богом;  
бо Бог хоче, щоб це було зроб- 
лено з а оком, єдиноспрямова-
ним до Його слави, тобто бла-
гополуччя давнього і надовго 
розсіяного завітного народу 
Господа.

16 І благословенним буде 
а той, хто виведе його до 
світла; бо його буде б виве-
дено з темряви до світла 
згідно зі словом Бога; так, 
його буде виведено з землі, і 
він сяятиме з темряви і люди 
пізнають його; і буде це зро-
блено силою Бога.

17 І якщо будуть а помилки, 
так то будуть помилки лю-
дини. Але ось, ми не знаємо 
ніякої помилки; проте Бог 

знає все; отже, той, хто б засу-
джує, нехай той усвідомлює, 
щоб не опинитися йому у не-
безпеці пекельного вогню.

18 І той, хто каже: Пока-
жіть мені, інакше вас буде 
побито,—нехай він остеріга-
ється, щоб не вимагати того, 
що заборонено Господом.

19 Бо ось, того, хто а судить 
необачно, буде суджено не-
обачно теж; бо відповідною 
його роботі буде й платня; 
отже, того, хто бʼє, буде по-
бито теж Господом.

20 Слухайте, що писання 
каже—людина не повинна 
бити, а також не повинна 
судити; бо суд є Мій, каже  
Господь, і помста Моя теж, і 
Я відплачу.

21 А той, хто дихатиме гні-
вом і боротиметься проти 
діянь Господа і проти завіт-
ного народу Господа, який 
є домом Ізраїля, і скаже: Ми 
знищимо діяння Господа, 
і Господь не памʼятатиме 
Свого завіту, який Він склав з 
домом Ізраїля,—той у небез-
пеці бути порубаним і кину-
тим у вогонь;

22 Бо вічні а наміри Господа 
будуть собі розгортатися 
далі, доки всі Його обіцяння 
не буде виконано.

23  Вивчайте пророцтва 
а Ісаї. Ось, я не можу записати 
їх. Так, ось я кажу вам, що 
ті святі, які померли переді 

 12 а 3 Неф. 26:6–11.
 13 а 3 Неф. 5:20.
 14 а Морон. 10:1–2.
  б ДС—Іст. 1:46.
 15 а УЗ 4:5.
 16 а 2 Неф. 3:6–7, 11,  

13–14.
  б Ісая 29:18;  

2 Неф. 27:29.
 17 а Морм. 9:31, 33;  

Етер 12:23–28.
  б 3 Неф. 29:5; Етер 4:8.

 19 а пдс Мт. 7:1–2 
(Додаток);  
3 Неф. 14:1–2;  
Морон. 7:14.

 22 а УЗ 3:3.
 23 а 3 Неф. 20:11; 23:1.
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мною, які володіли цією зем-
лею, будуть б волати, авжеж, 
навіть з праху волатимуть 
вони до Господа; і як Господь 
живий, Він памʼятатиме завіт, 
який Він склав з ними.

24 І Він знає їхні а молитви, 
що були вони заради їх-
ніх братів. І Він знає їхню 
віру, бо в Його імʼя вони 
могли б гори пересувати; і в 
Його імʼя могли вони нака-
зати землі здригнутися; і 
силою Його слова вони нака-
зали в вʼязницям завалитися на 
землю; так, навіть вогненна 
піч не могла зашкодити їм, 
ані дикі звірі, ані отруйні 
змії, завдяки силі Його слова.

25 І ось, їхні а молитви були 
також заради того, кому Гос-
подь дозволить донести ці 
речі.

26 І ніхто не може сказати, 
що вони не зʼявляться, бо 
вони напевно зʼявляться, бо 
Господь сказав це; бо а з землі 
їх буде явлено рукою Гос-
пода, і ніхто не зможе зупи-
нити цього; і це станеться в 
той день, коли будуть гово-
рити, що б чудеса більше не 
відбуваються; і це станеться 
так, нібито хтось говоритиме 
в з мертвих.

27 І це станеться в той день, 

коли а кров святих волатиме 
до Господа через б таємні 
змови і діяння темряви.

28 Так, це станеться в той 
день, коли силу Бога будуть 
заперечувати, і а церкви бу-
дуть осквернені і піднесені в 
гордовитості своїх сердець; 
так, саме в той день, коли 
провідники церков і вчи-
телі підноситимуться в гор-
довитості своїх сердець, аж 
до того, що зазіхатимуть на 
тих, хто належить до їхніх 
 церков.

29 Так, це станеться в той 
день, коли а буде почуто про 
пожежі, і бурі, і б тумани з 
диму в чужих землях;

30 І буде також почуто про 
а війни, чутки воєнні і земле-
труси в різних місцях.

31 Так, це станеться в той 
день, коли будуть великі 
осквернення на лиці землі; 
будуть убивства, і розбій, і 
брехня, і обмани, і розпуста, 
і всілякі мерзоти; коли буде 
багато таких, які скажуть: 
Роби це або роби те—а немає 
значення, бо Господь б захи-
стить таких в останній день. 
Але горе таким, бо вони пе-
ребувають у в жовчі гіркоти і 
в путах беззаконня.

32 Так, це станеться в той 

 23 б Ісая 29:4;  
2 Неф. 3:19–20; 26:16.

 24 а Ен. 1:12–18;  
Морм. 9:36;  
УЗ 10:46.

  б Кн. Як. 4:6;  
Гел. 10:9.

  в Ал. 14:27–29.
 25 а Морм. 5:21.
 26 а Ісая 29:4;  

2 Неф. 33:13.

  б Морм. 9:15–26;  
Морон. 7:27–29,  
33–37.

  в 2 Неф. 26:15–16;  
Морм. 9:30;  
Морон. 10:27.

 27 а Етер 8:22–24;  
УЗ 87:6–7.

  б пп Таємні змови.
 28 а 2 Тим. 3:1–7;  

1 Неф. 14:9–10;  

2 Неф. 28:3–32;  
УЗ 33:4.

 29 а Йоіл 3:1–5;  
2 Неф. 27:2–3.

  б 1 Неф. 19:11;  
УЗ 45:39–42.

 30 а Мт. 24:6;  
1 Неф. 14:15–17.

 31 а 2 Неф. 28:21–22.
  б 2 Неф. 28:8.
  в Ал. 41:11.
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день, коли буде збудовано 
церкви, які говоритимуть: 
Приходьте до мене, і за ваші 
гроші вам буде прощено ваші 
гріхи.

33 О ви, злочестиві, і вперті, 
і твердошиї люди, чому ви 
понабудовували церков для 
себе, щоб отримувати а ко-
ристь? Чому ви б видозмінили  
священне слово Бога, щоб 
принести в прокляття на свої 
душі? Ось, дивіться ви на од-
кровення Бога; бо ось, час  
настає в той день, коли все це 
має здійснитися.

34 Ось, Господь показав мені 
великі і дивовижні речі сто-
совно того, що має невдовзі 
відбутися, в той день, коли ці 
речі прийдуть до вас.

35 Ось, я звертаюся до вас, 
нібито ви присутні тут, і все 
ж вас немає. Але знайте, Ісус 
Христос показав мені вас, і я 
знаю ваші діла.

36 І я знаю, що ви а прохо-
дите в гордовитості ваших 
сердець; і немає нікого, крім 
тільки декількох, хто б не 
б підносився у гордовитості 
своїх сердець, аж до того, що 
носить в дуже красивий одяг, 
аж до заздрощів, і розбрату, 
і злоби, і утисків, і всіляких 
беззаконь; і ваші церкви, так,  
дійсно, кожна з них, стали 
заб рудненими через гордови-
тість ваших сердець.

37 Бо знайте, ви таки лю-

бите а гроші, і своє майно, і 
свій красивий одяг, і при-
краси своїх церков більше, 
ніж ви любите бідних і нуж-
денних, хворих і стражден-
них.

38 О ви, бруднота, ви, лице-
міри, ви, вчителі, які прода-
ють себе за те, що розʼїдає, 
чому ви забруднили святу 
церкву Бога? Чому вам а со-
ромно взяти на себе імʼя Хрис- 
та? Чому ви не думаєте, що  
набагато цінніше нескін- 
ченне щастя, ніж б нещастя, 
яке ніколи не вмирає,—через 
в вихваляння світу?

39 Чому ви прикрашаєте 
себе тим, що не має життя, і 
все ж дозволяєте голодним, і 
нужденним, і роздягненим, і 
хворим, і стражденним про-
ходити повз вас, і не поміча-
єте їх?

40 Так, чому ви будуєте 
ваші а таємні мерзоти, щоб 
отримати користь, і робите 
так, щоб вдови тужили перед 
Господом, а також сироти ту-
жили перед Господом, а та-
кож кров їхніх батьків і їхніх 
чоловіків волала до Господа з 
землі про помсту на ваші го-
лови?

41 Отже, меч помсти висить  
над вами; і час невдовзі нас-
тане, коли Він а помститься 
вам за кров святих, бо Він не 
може більше слухати їхні во-
лання.

 33 а пп Орудування 
священиків.

  б 1 Неф. 13:26–29.
  в пп Осуд.
 36 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.

  б Кн. Як. 2:13.
  в Ал. 5:53.
 37 а 2 Неф. 28:9–16.
 38 а Рим. 1:16;  

2 Тим. 1:8;  
1 Неф. 8:25–28;  

Ал. 46:21.
  б Мос. 3:25.
  в 1 Неф. 13:9.
 40 а пп Таємні змови.
 41 а 1 Неф. 22:14.
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РОЗДІЛ 9
Мороній закликає тих, хто не 
вірить у Христа, покаятися—
Він проголошує Бога чудес, 
Який дає одкровення і проли
ває дари й ознаки на вірних—
Чудеса припиняються через 
зневіру—Ознаки слідують за 
тими, хто вірить—Людей спо
нукають бути мудрими і ви
конувати  заповіді. Близько 
401–421 рр. від р.х.
І ось, я кажу також стосовно 
тих, хто не вірить у Христа.

2 Ось, чи повірите ви того 
дня, коли вас буде пока-
рано,—знайте, коли Господь 
прийде, авжеж, саме того 
а великого дня, коли б земля 
скрутиться разом, як су-
вій, а елементи в розплав-
ляться від сильної спеки, так, 
у той великий день, коли 
вас буде приведено сто-
яти перед Агнцем Бога,—чи 
скажете ви тоді, що немає  
Бога?

3 Чи будете ви тоді й далі 
заперечувати Христа, або 
чи зможете ви подивитися 
на Агнця Бога? Чи думаєте 
ви, що зможете жити з Ним, 
усвідомлюючи свою вину? 
Чи думаєте ви, що зможете 
бути щасливими, якщо жи-
тимете з Тією священною 
Істотою, коли ваші душі вис-
нажено усвідомленням вини, 

що ви постійно безчестили 
Його закони?

4 Слухайте, я кажу вам, 
що ви будете нещаснішими, 
якщо житимете зі святим 
і справедливим Богом, усві-
домлюючи свою брудноту 
перед Ним, ніж якщо жити-
мете з а проклятими душами 
в б пеклі.

5 Бо ось, коли вас приве-
дуть, щоб ви побачили свою 
а наготу перед Богом, а також 
славу Бога і святість Ісуса 
Христа, це запалить полумʼя 
невгасимого вогню на вас.

6 О тоді ви, а невіруючі, б по-
верніться до Господа; волайте 
голосно до Батька; волайте 
голосно до Батька в імʼя Ісуса, 
щоб, можливо, вас виявили 
незаплямованими, в чистими, 
прекрасними і білими, бу-
дучи очищеними кровʼю 
г Агнця в той великий і остан-
ній день.

7 І знову я кажу вам, тим, 
хто а заперечує одкровення 
Бога, і каже, що з ними по-
кінчено, що немає ні одкро-
вень, ні пророцтв, ні дарів, 
ні зцілення, ні мовлення язи-
ками, ні б тлумачення язиків;

8 Ось, я кажу вам, той, хто 
заперечує це, не знає а єванге-
лію Христа; так, він не читав 
писань; а якщо й читав, то не 
б розуміє їх.

9 Бо хіба ми не читаємо, що 
9 2 а Мал. 4:5;  

3 Неф. 28:31.
  б Морм. 5:23;  

УЗ 63:20–21.  
пп Світ—
Кінець світу.

  в Ам. 9:13;  

3 Неф. 26:3.
 4 а пп Осуд.
  б пп Пекло.
 5 а 2 Неф. 9:14.
 6 а пп Невіра.
  б Єз. 18:23, 32;  

УЗ 98:47.

  в пп Чистий, Чистота.
  г пп Агнець Божий.
 7 а 3 Неф. 29:6–7.
  б 1 Кор. 12:7–10;  

УВ 1:7.
 8 а пп Євангелія.
  б Мт. 22:29.
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Бог є Той а Самий учора, сьо-
годні і навіки, і в Ньому не-
має ніякої мінливості, чи тіні 
переміни?

10 І ось, якщо ви уявили собі 
бога, який змінюється, і в 
якому є тінь змін, тоді ви уя-
вили собі бога, який не є Бо-
гом чудес.

11 Але ось, я покажу вам 
Бога чудес, саме Бога Авра-
ама, і Бога Ісака, і Бога Якова; 
і це Той Самий а Бог, Який 
створив небеса і землю, і все, 
що на них.

12 Знайте, Він створив 
Адама, а через а Адама сталося 
б падіння людини. А через па-
діння людини прийшов Ісус 
Христос, саме Батько і Син; а 
через Ісуса Христа прийшло і 
в викуплення людства.

13 А через викуплення люд-
ства, яке прийшло через Ісуса 
Христа, їх приведено назад у 
присутність Господа; так, ось 
чому всіх людей викуплено, 
бо смерть Христа приносить 
а воскресіння, яке приносить 
викуплення від нескінчен-
ного б сну—сну, від якого всіх 
людей буде пробуджено си-
лою Бога, коли сурма зазву-
чить; і вони прийдуть, і малі, 
і великі, і всі стануть перед 

Його місцем суду, будучи ви-
куплені і звільнені від цих 
вічних в пут смерті, смерті, 
яка є фізичною смертю.

14 І тоді приходить а суд 
Святого на них; і тоді настане 
час, коли той, хто б брудний, 
буде все ще брудним; а той, 
хто праведний, буде все ще 
праведним; той, хто щасли-
вий, буде все ще щасливим; 
а той, хто нещасливий, буде 
все ще нещасливим.

15 А тепер, о всі ви, хто уя-
вив собі бога, який не може 
творити а ніяких чудес, я б 
хотів запитати вас, чи все це 
відбулося вже, про що я ска-
зав? Чи прийшов уже кінець? 
Ось, я кажу вам: Ні; і Бог не 
перестав бути Богом чудес.

16 Ось, хіба те, що звершив 
Бог, не дивовижно в наших 
очах? Так, і хто може осягти 
дивовижні а діяння Бога?

17 Хто скаже, що це було не 
чудо, коли за Його а словом 
небеса і земля стали бути; і 
силою Його слова було б ство-
рено чоловіка з в праху землі; 
і силою Його слова чудеса 
творилися?

18 І хто скаже, що Ісус Хрис- 
тос не робив багато могут-
ніх а чудес? І багато могутніх 

 9 а Євр. 13:8;  
1 Неф. 10:18–19;  
Ал. 7:20;  
Морон. 8:18;  
УЗ 20:12.

 11 а Бут. 1:1;  
Мос. 4:2;  
УЗ 76:20–24.  
пп Ісус Христос.

 12 а Мос. 3:26.
  б пп Падіння 

Адама і Єви.

  в пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

 13 а Гел. 14:15–18.
  б УЗ 43:18.
  в УЗ 138:16.
 14 а пп Суд,  

останній.
  б Ал. 7:21;  

УЗ 88:35.
 15 а Морон. 7:35–37;  

УЗ 35:8.  

пп Чудо.
 16 а Пс. 40:6;  

УЗ 76:114;  
Мойс. 1:3–5.

 17 а Кн. Як. 4:9.
  б пп Створити, 

Сотворіння.
  в Бут. 2:7;  

Мос. 2:25.
 18 а Іван 6:14.
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чудес було зроблено руками 
апостолів.

19 А якщо творилися а чу-
деса тоді, чому ж Бог припи-
нив би бути Богом чудес і все 
ж був незмінною Істотою? І 
ось, я кажу вам, Він не зміню-
ється; інакше Він перестав би 
бути Богом; а Він не перестає 
бути Богом, і є Богом чудес.

20 А причина, через яку Він 
перестав творити а чудеса се-
ред дітей людських, у тому, 
що вони вироджуються у зне-
вірі, і звертають з правиль-
ного шляху, і не знають Бога, 
Якому вони повинні б дові-
ряти.

21 Ось, я кажу вам, що той, 
хто вірить у Христа, не сум-
ніваючись ні в чому, а все, що 
він попросить у Батька в імʼя 
Христа, буде дано йому; і це 
обіцяння усім, тобто всім кін-
цям землі.

22 Бо знайте, так сказав Ісус 
Христос, Син Бога, Своїм уч-
ням, які мали залишитися, 
так, і також усім Своїм уч-
ням, у присутності натовпу: 
а Ідіть ви до всього світу і про-
повідуйте євангелію кож-
ному створінню;

23 А того, хто вірить і хри-
ститься, буде спасенно, але 
того, хто не вірить, буде 
а проклято;

24 І ті а ознаки слідувати-
муть за тими, хто вірить,—у 
Моє імʼя виганятимуть вони 
б дияволів; вони говоритимуть 
новими язиками; вони брати-
муть зміїв; а якщо вони смер-
тодійне що випʼють, воно не  
заподіє їм шкоди; вони клас-
тимуть в руки на хворих і ті 
будуть одужувати;

25 І тому, хто віритиме в 
Моє імʼя, не сумніваючись ні 
в чому, тому Я а підтверджу 
всі Мої слова, тобто всім кін-
цям землі.

26 А тепер дивіться, хто 
може протистояти діянням 
Господа? а Хто може запере-
чувати Його висловлювання? 
Хто повстане проти всемогут-
ньої сили Господа? Хто знева-
жатиме діяння Господа? Хто 
зневажатиме дітей Христа? 
Знайте, всі ви, хто є б зневаж-
ники діянь Господа, бо ви ди-
вуватиметеся і загинете.

27 О, тоді не зневажайте і 
не дивуйтеся, але прислухай-
теся до слів Господа, і про-
сіть Батька в імʼя Ісуса все те, 
в чому ви матимете нужду. 
Не сумнівайтеся, але вірте, і 
почніть як у давнину, і а при-
йдіть до Господа всім б серцем 
вашим, в домагайтеся свого 
власного спасіння зі страхом і 
тремтінням перед Ним.

 19 а УЗ 63:7–10.
 20 а Суд. 6:11–13;  

Етер 12:12–18;  
Морон. 7:35–37.

  б пп Довіра.
 21 а Мт. 21:22;  

3 Неф. 18:20.
 22 а Мр. 16:15–16.  

пп Місіонерська 

робота.
 23 а пп Осуд.
 24 а Мр. 16:17–18.  

пп Ознака.
  б Дії 16:16–18.
  в пп Благословення 

хворих.
 25 а пп Одкровення;  

Свідок, Свідчення.

 26 а 3 Неф. 29:4–7.
  б Пр. 13:13.
 27 а Морон. 10:30–32.
  б Єг. 22:5;  

УЗ 64:22, 34.  
пп Серце.

  в Фил. 2:12.
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28 Будьте а мудрими в дні 
свого випробування; скиньте 
з себе всю нечистоту; не про-
сіть, щоб ви могли вжити це 
для своєї б похоті, але просіть 
з твердістю непохитною, щоб 
ви не піддалися ніякій спо-
кусі, але щоб ви служили іс-
тинному і в живому Богові.

29 Дивіться, щоб ви не хрис-
тилися а недостойно; дивіться, 
щоб ви не куштували прича-
стя Христа б недостойно; але 
дивіться, щоб ви робили все 
з в достоїнством, і робили це  
в імʼя Ісуса Христа, Сина  
живого Бога; і якщо ви  
робитимете це і витерпите до 
кінця, вас ні в якому разі не 
буде знехтувано.

30 Слухайте, я звертаюся до 
вас, нібито я а звертаюся до 
вас з мертвих; бо я знаю, що 
до вас дійдуть мої слова.

31 Не звинувачуйте мене 
через мою а недосконалість, 
ані мого батька через його 
недосконалість, ані тих, хто 
писав перед ним; але краще 
складіть подяку Богові за те,  
що Він явив вам наші недос-
коналості, щоб ви могли  
навчитися бути мудрішими 
за нас.

32 А тепер дивіться, ми на-
писали цей літопис згідно 
з нашим знанням, письме-
нами, які називалися серед 

нас а реформованими єгипет-
ськими, які було передано 
нам і змінено нами, згідно зі 
стилем нашої мови.

33 І якби наші пластини бу-
ли достатньо великими, ми б 
писали гебрейською; але ге-
брейську мову нами теж було 
змінено; і якби ми могли пи-
сати гебрейською, ось, ви б 
не мали ніяких недосконало-
стей в нашому літописі.

34 Але Господь знає те, що 
ми написали, і ще, що ніякий 
інший народ не знає нашої 
мови; і через те що ніякий 
інший народ не знає нашої 
мови, отже, Він підготував 
а засоби для тлумачення її.

35 І це написано, щоб ми 
могли позбавити наш одяг від 
крові наших братів, які виро-
дилися у а зневірі.

36 І знайте, те, що ми а ба-
жаємо для наших братів, так, 
а саме їхнього відновлення 
до пізнання Христа, відпові-
дає молитвам усіх святих, які 
жили на цій землі.

37 І нехай Господь Ісус 
Хрис тос дарує, щоб на їхні 
молитви відповідалося згідно 
з їхньою вірою; і нехай Бог 
Батько памʼятає завіт, який 
Він склав з домом Ізраїля; і 
нехай благословить їх на-
завжди, через віру в імʼя Ісуса 
Христа. Амінь.

 28 а Кн. Як. 6:12.
  б пп Жадати.
  в Ал. 5:13.
 29 а пп Хрищення, 

Христити—Вимоги 
для хрищення.

  б 1 Кор. 11:27–30;  
3 Неф. 18:28–32.

  в пп Достоїнство, 
Достойний.

 30 а Морм. 8:26;  
Морон. 10:27.

 31 а Морм. 8:17;  
Етер 12:22–28, 35.

 32 а 1 Неф. 1:2;  
Мос. 1:4.

 34 а Мос. 8:13–18;  
Етер 3:23, 28;  
УЗ 17:1.

 35 а 2 Неф. 26:15.
 36 а Морм. 8:24–26;  

УЗ 10:46–49.



1 1 а пп Мороній, син 
Мормона.

  б Морм. 5:23;  
УЗ 87:6–7.

 2 а Ал. 37:21;  
Етер 15:33.

 3 а Ом. 1:22; Мос. 28:17;  
Гел. 6:28.

 4 а тобто охоплює 
той самий період, 
що й Буття 1–10.

 6 а Етер 12:2; 15:34.

Літопис Яредійців, взятий з двадцяти чотирьох пластин, 
знайдених народом Лімгія за днів царя Мосії.

   

КНИГА ЕТЕРА

РОЗДІЛ 1
Мороній скорочує писання 
Етера—Подається Етерів родо
від—Мову Яредійців не змішано 
при Вавилонській башті—Гос
подь обіцяє вести їх до вибраної 
землі і зробити їх великим на
родом.

І ОСЬ я, а Мороній, присту-
паю до подання розповіді 

про тих давніх жителів, яких 
було знищено б рукою Господа 
на лиці цієї північної країни.

2 І я беру мою розповідь з 
а двадцяти і чотирьох плас-
тин, які було знайдено наро-
дом Лімгія, і вона називається 
Книгою Етера.

3 І оскільки я вважаю, що 
першу частину цього літо-
пису, в якій розповідається 
про створення світу, а також 
про Адама, і міститься розпо-
відь з тих пір аж до великої 
а башти, і все, що траплялося 
серед дітей людських до тих 
пір, вели Юдеї—

4 Отже, я не пишу те, що 
трапилося від а днів Адама до 
тих пір; але це є на пласти-
нах; і той, хто відшукає їх, 
той буде мати силу отримати 
повну розповідь.

5 Але ось, я не подаю повної 

розповіді, але частину розпо-
віді я подаю, від башти до тих 
пір, коли їх було знищено.

6 І в такий спосіб я подаю 
цю розповідь. Той, хто писав 
цей літопис, був а Етер, і він 
був нащадком Коріантора.

7 Коріантор був сином Мо-
рона.

8 А Морон був сином Етема.
9 А Етем був сином Аги.
10 А Ага був сином Сифа.
11 А Сиф був сином Шиб-

лона.
12 А Шиблон був сином 

Кома.
13 А Ком був сином Коріан-

тума.
14 А Коріантум був сином 

Амніґадди.
15 А Амніґадда був сином 

Аарона.
16 А Аарон був нащадком 

Хета, який був сином Геар-
тома.

17 А Геартом був сином 
Ліва.

18 А Лів був сином Кіша.
19 А Кіш був сином Корома.
20 А Кором був сином Левія.
21 А Левій був сином Кіма.
22 А Кім був сином Моріан-

тона.
23 А Моріантон був нащад-

ком Ріплакіша.
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 33 а пп Яред.
  б Бут. 11:6–9.
  в Мос. 28:17.
 34 а пп Яредів брат.

 38 а пп Обіцяна земля.
 41 а Етер 6:20.
  б Етер 6:16.
 42 а 1 Неф. 2:1–2;  

Авр. 2:3.
  б УЗ 84:88.
  в 1 Неф. 13:30.

24 А Ріплакіш був сином 
Шеза.

25 А Шез був сином Хета.
26 А Хет був сином Кома.
27 А Ком був сином Коріан-

тума.
28 А Коріантум був сином 

Емера.
29 А Емер був сином Омера.
30 А Омер був сином Шула.
31 А Шул був сином Ківа.
32 А Ків був сином Орійги, 

який був сином Яреда;
33 Того а Яреда, який виру-

шив зі своїм братом і їхніми 
сімʼями, ще з іншими і з їхніми 
сімʼями, від великої башти 
тоді, коли Господь б змішав 
мову людей і поклявся у гніві 
Своєму, що їх буде розсіяно 
по всьому в лицю землі; і відпо-
відно до слова Господа людей 
було розсіяно.

34 А а брат Яреда був кре-
мезним і могутнім чоловіком 
і чоловіком, якого щедро бла-
гословив Господь; Яред, його 
брат, сказав йому: Волай до 
Господа, аби Він не змішав 
нас так, щоб ми не могли ро-
зуміти наші слова.

35 І сталося, що брат Яреда 
волав до Господа, і Господь 
змилувався над Яредом; 
отже, Він не змішав мову 
Яреда; і Яреда та його брата 
не було змішано.

36 Тоді Яред сказав своєму  
братові: Волай знову до Гос-
пода, і може статися, що Він 
відверне Свій гнів від тих, хто 

є нашими друзями, щоб Він 
не змішав їхню мову.

37 І сталося, що брат Яреда 
волав до Господа, і Господь 
мав співчуття до їхніх друзів 
і їхніх сімей також, так що їх 
не було змішано.

38 І сталося, що Яред звер-
нувся знову до свого брата, ка-
жучи: Іди й спитай в Господа, 
чи вижене Він нас з цієї землі, 
а якщо Він вижене нас з цієї 
землі, волай до Нього, куди  
нам іти. І хто знає, може Гос-
подь поведе нас на землю, яка 
є а обраною над усі інші у світі? 
А якщо це так, то будьмо вір-
ними Господеві, щоб ми могли 
отримати її для нашого успад-
кування.

39 І сталося так, що брат 
Яреда волав до Господа від-
повідно до того, що було ска-
зано вустами Яреда.

40 І сталося, що Господь по-
чув брата Яреда, і мав спів-
чуття до нього, і сказав йому:

41 Піди і збери разом свої 
отари, самців і самиць, кож-
ного виду; і також насіння 
землі кожного виду; і твої 
а сімʼї; і також Яреда, брата 
твого, та його сімʼю, і також 
твоїх б друзів та їхні сімʼї, і 
друзів Яреда та їхні сімʼї.

42 А коли ти зробиш це, то 
а підеш на чолі їх вниз на до-
лину, що на півночі. І там Я 
зустріну тебе, і Я піду б перед 
тобою на землю, що є в обра-
ною над усі землі у світі.
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43 І там Я благословлю тебе 
і твоє сімʼя і зроблю для Себе 
з твого сімені, і з сімені твого 
брата, і тих, хто піде з вами, 
великий народ. І не буде 
нікого величнішого за той 
народ, який Я зроблю Собі 
з вашого сімені, на всьому  
лиці землі. І таке я зроб- 
лю для тебе, тому що цей 
тривалий час ти волав до  
Мене.

РОЗДІЛ 2
Яредійці готуються до своєї 
мандрівки на обіцяну землю—
Це обрана земля, на якій люди 
мусять служити Христові, 
інакше їх буде зметено геть—
Господь говорить з братом 
Яреда протягом трьох годин— 
Яредійці будують барки—Гос
подь просить брата Яреда  
запропонувати, як саме буде 
освітлено барки.
І сталося, що Яред, і його 
брат, і їхні сімʼї, а також друзі 
Яреда, і його брата, і їхні сімʼї 
спустилися в долину, яка була 
на півночі (а назва цієї долини 
була а Німрод, що її дали за 
іменем могутнього мисливця),  
з їхніми отарами, які вони зіб-
рали разом, самців і самиць, 
кожного виду.

2 І вони також поставили  
сильця і піймали птахів повіт- 
ря; і вони також підготували 
посудину, в якій вони везли з 
собою риби вод.

3 І вони також везли з собою 

дезерет, що у перекладі оз-
начає медоносна бджола; і, 
таким чином, вони везли з со-
бою рої бджіл і всякого роду 
те, що було на лиці землі, на-
сіння кожного виду.

4 І сталося, що коли вони 
спустилися в долину Нім-
род, Господь зійшов і говорив 
з братом Яреда; і був Він у 
а хмарині, і брат Яреда не ба-
чив Його.

5 І сталося, що Господь на-
казав їм, що вони мають  
іти в пустиню, так, у ту час-
тину, де ніколи не було лю-
дей. І сталося, що Господь 
ішов перед ними, і розмовляв 
з ними, поки стояв у а хма-
рині, і вказував напрям, куди 
їм слід іти.

6 І сталося, що вони мандру-
вали по пустині і збудували  
барки, на яких вони перет-
нули багато вод, будучи пос-
тійно керованими рукою 
Господа.

7 І Господь не дозволяв їм 
зупинятися по той бік моря 
у пустині, але Він хотів, щоб 
вони пішли аж у глиб а землі 
обіцяної, яка була обраною 
серед усіх інших земель, яку 
Господь Бог зберіг для пра-
ведних людей.

8 І Він поклявся у Своєму 
гніві братові Яреда, що той, 
хто володітиме цією землею 
обіцяною, з тих пір, надалі 
і назавжди, має а служити 
Йому, істинному і єдиному 
Богові, або інакше їх буде 

2 1 а Бут. 10:8.
 4 а Чис. 11:25;  

УЗ 34:7–9;  

ДС—Іст. 1:68.
 5 а Вих. 13:21–22.
 7 а 1 Неф. 4:14.  

пп Обіцяна земля.
 8 а Етер 13:2.
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б зметено геть, коли повнота 
Його гніву зійде на них.

9 І ось, ми можемо бачити 
накази Бога стосовно цієї 
землі, що це є земля обіцяна; 
і який би народ не володів 
нею, він має служити Богові, 
інакше їх буде зметено геть, 
коли повнота Його гніву зі-
йде на них. А повнота Його 
гніву зійде на них, коли вони 
дозріють у беззаконні.

10 Бо знайте, це земля, яка 
є обраною серед усіх інших 
земель; отже, той, хто воло-
діє нею, має служити Богові, 
інакше його буде зметено 
геть; бо це є вічний наказ  
Бога. І тільки тоді, коли нас-
тане а повнота беззаконня се-
ред дітей цієї землі, їх буде 
б зметено геть.

11 І це приходить до вас, о 
ви, а Іновірці, щоб ви знали 
накази Бога—щоб ви могли 
покаятися, і не продовжу-
вати свої беззаконня, щоб не 
настала повнота, щоб ви не 
накликали на себе повноту 
гніву Бога, як жителі цієї 
землі вчинили перед тим.

12 Ось, це є обрана земля, і 
той народ, який володітиме 
нею, буде а свободний від за-
лежності, і від неволі, і від усіх 
інших народів під небесами, 
якщо вони тільки б служити-
муть Богу цієї землі, Яким є 
Ісус Христос, Якого було яв-
лено через те, що ми написали.

13 І тепер я продовжую свій 
літопис; бо ось, сталося, що 
Господь привів Яреда і його 
братів аж до того великого 
моря, яке розділяє землі. І 
коли вони підійшли до моря, 
вони поставили свої намети; 
і вони назвали це місце Морі-
анкумер; і вони жили в наме-
тах, і вони жили в наметах на 
березі моря протягом чоти-
рьох років.

14 І сталося в кінці чотирьох 
років, що Господь знову при-
йшов до брата Яреда і стояв 
у хмарі й розмовляв з ним.  
І протягом трьох годин Гос-
подь розмовляв з братом 
Яреда і а соромив його, тому 
що той не згадав б прикли-
кати імʼя Господа.

15 І брат Яреда покаявся в 
злі, яке він учинив, і прикли-
кав імʼя Господа за своїх бра-
тів, які були з ним. І Господь 
сказав йому: Я прощаю тобі 
і твоїм братам ваші гріхи; 
але ти не повинен більше грі-
шити, бо памʼятайте, що не 
буде Мій а Дух б перемагатися 
в людині навіки; отже, якщо 
ви будете грішити до того, 
поки повністю не дозрієте, 
вас буде відсічено від при-
сутності Господа. І такі Мої 
думки про землю, яку Я дам 
вам у ваше успадкування; бо 
це буде земля, в обрана з усіх 
інших земель.

16 І Господь сказав: Ідіть 

 8 б Яр. 1:3, 10;  
Ал. 37:28;  
Етер 9:20.

 10 а 2 Неф. 28:16.
  б 1 Неф. 17:37–38.
 11 а 2 Неф. 28:32.

 12 а пп Свобода.
  б Ісая 60:12.
 14 а пп Карати, 

Покарання.
  б пп Молитва.
 15 а Етер 15:19.

  б Бут. 6:3;  
2 Неф. 26:11;  
Морм. 5:16.

  в Етер 9:20.
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працювати і будувати у та-
кий спосіб барки так, як ви 
досі будували. І сталося, що 
брат Яреда пішов працювати, 
а також його брати, і буду-
вали барки у той спосіб, у 
який вони будували раніше, 
за а вказівками Господа. І вони 
були маленькими, і вони 
були легкими на воді, дійсно, 
наче легкість птаха на воді.

17 І було їх збудовано в та-
кий спосіб, що вони були над-
звичайно а щільними, саме 
такими, що вони б тримали 
воду, як посудина; і дно в 
них було таким щільним, як 
у посудині; і боки в них були  
такими щільними, як у посу-
дині; і кінці в них були загос-
трені; а верхня частина в них 
була такою щільною, як у по-
судині; а довжиною вони були 
в довжину дерева; а двері там, 
коли були зачиненими, були 
щільними, як у посудині.

18 І сталося, що брат Яреда 
волав до Господа, кажучи: О 
Господи, я виконав роботу, 
яку Ти наказав мені, і я спо-
рудив барки, згідно з тим, як 
Ти настановив мене.

19 І ось, о Господи, в них не-
має світла; як ми поведемо їх? 
І ще, ми загинемо, бо зможемо  
в них дихати тільки тим повіт-
рям, що в них є; отже, ми за-
гинемо.

20 І Господь сказав бра-
тові Яреда: Дивись, ти зро-
биш отвір зверху і також у 
днищі; і коли тобі потрібне 
буде повітря, ти відкупориш 

отвір і отримаєш повітря. І 
якщо буде так, що вода пол-
лється на тебе, ось, ти закупо-
риш отвір, щоб не загинути в 
потоці.

21 І сталося, що брат Яреда 
зробив так, згідно з тим, що 
наказав Господь.

22 І він знову заволав до Гос-
пода, кажучи: О Господи,  
бачиш, я вчинив саме так, як 
Ти мені наказав; і я підготу-
вав судна для моїх людей, і 
ось, в них немає світла. Ди-
вись, о Господи, чи допустиш 
Ти, щоб ми перетинали ці ве-
ликі води в темряві?

23 І Господь сказав братові 
Яреда: Що ти хочеш, щоб Я 
зробив, аби ви мали світло на 
ваших суднах? Бо бачиш, ви 
не можете мати вікон, бо їх 
рознесе вщент; також не мо-
жете ви взяти з собою вогню, 
бо ви не будете плисти при 
світлі вогню.

24 Бо ось, будете ви, наче 
кит посередині моря; бо гори 
хвиль обрушаться на вас. 
Проте Я знову виноситиму 
вас з глибин моря; бо а вітри 
вийшли з Моїх вуст, а також 
б дощі й потоки послав Я.

25 І ось, Я готую вас до 
цього; бо ви не зможете пе-
ретнути цю велику глибо-
чинь, якщо Я не підготую вас 
до хвиль моря, і вітрів, які ві-
ють, і потоків, які прийдуть. 
Отже, що ж ти хочеш, щоб Я 
підготував для вас для того, 
щоб ви мали світло, коли вас 
поглинуть глибини моря?

 16 а 1 Неф. 17:50–51.
 17 а Етер 6:7.

 24 а Етер 6:5.
  б Пс. 148:8.
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РОЗДІЛ 3
Брат Яреда бачить перст Гос
пода, коли Він торкається  
шістнадцяти камінців—Хрис
тос показує Своє духовне тіло 
брату Яреда—Тих, хто має 
досконале знання, не можна 
втримати поза завісою—Тлу
мачі передбачено для того, щоб 
вивести Яредійський літопис 
до світла.
І сталося, що брат Яреда 
(тож число суден, які було 
підготовлено, було вісім), пі-
шов на гору, яку вони нази-
вали горою Шелем через її 
надзвичайну висоту, і випла-
вив з каменю шістнадцять 
маленьких камінців; і були 
вони білі і ясні, точно як про-
зоре скло; і він поніс їх у 
своїх руках на вершину гори 
і заволав знову до Господа,  
кажучи:

2 О Господи, Ти сказав, що 
нас має бути оточено пото-
ками. Тож дивись, о Господи, 
і не сердься на Твого слугу 
через його слабкість перед 
Тобою; бо ми знаємо, що Ти 
святий і живеш на небесах, і 
ми недостойні перед Тобою; 
через а падіння наші б натури 
стали постійно грішними; 
проте, о Господи, Ти дав нам 
заповідь, щоб ми прикликали 
Тебе, щоб від Тебе ми могли 
отримати згідно з нашими 
бажаннями.

3 Дивись, о Господи, Ти по-
карав нас через наше без-

законня і гнав нас уперед, і 
всі ці багато років ми були 
в пустині; проте Ти був а ми-
лостивим до нас. О Господи, 
подивись на мене з жалем і 
відверни Свій гнів від цього 
Свого народу, і не дозволяй, 
аби вони йшли вперед крізь 
цю бурхливу глибочінь у 
темряві; але подивись на те, 
що я виплавив з каменю.

4 І я знаю, о Господи, що 
Ти маєш усю а силу і мо-
жеш робити все, що хочеш, 
на благо людині; отже, торк-
нися цих камінців, о Господи, 
Своїм перстом і підготуй їх 
так, щоб вони могли сяяти в 
темряві; і вони будуть сяяти 
нам на суднах, які ми приго-
тували, щоб ми могли мати 
світло, коли будемо перети-
нати море.

5 Дивись, о Господи, Ти мо-
жеш зробити це. Ми знаємо, 
що Ти можеш показати ве-
лику силу, яка а виглядає ма-
лою для розуміння людей.

6 І сталося, що коли брат 
Яреда промовив ці слова, ось, 
а Господь простер Свою руку і 
торкнувся камінців, одного за 
одним, Своїм перстом. І б за-
вісу було знято з очей брата 
Яреда, і він побачив перст 
Господа; і він був як перст 
людини, нібито з плоті і 
крові; і брат Яреда впав пе-
ред Господом, бо він був при-
голомшений страхом.

7 І Господь побачив, що 
брат Яреда впав на землю; і 

3 2 а пп Падіння 
Адама і Єви.

  б Мос. 3:19.

 3 а Етер 1:34–43.
 4 а пп Сила.
 5 а Ісая 55:8–9;  

1 Неф. 16:29.
 6 а пп Ісус Христос.
  б Етер 12:19, 21.
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Господь сказав йому: Вста-
вай, чому ти впав?

8 А він каже Господеві: Я 
побачив перст Господа, і я 
злякався, щоб він не вразив  
мене; бо я не знав, що Гос-
подь має плоть і кров.

9 І Господь сказав йому: Че-
рез свою віру ти побачив, 
що Я візьму на Себе а плоть 
і кров; і ніколи ще не про-
ходив переді Мною чоловік 
з такою надзвичайною ві-
рою, як у тебе; бо якби це не 
було так, ти б не зміг поба-
чити Мій перст. Чи бачив ти 
більше, ніж це?

10 І він відповів: Ні; Гос-
поди, покажися мені.

11 І Господь сказав йому: 
Чи повіриш ти словам, які Я 
скажу?

12 І він відповів: Так, Гос-
поди, я знаю, що Ти кажеш 
істину, бо Ти є Бог істини і 
а не можеш брехати.

13 І коли він сказав ці слова, 
ось, Господь а показав Себе 
йому, і сказав: б Через те що 
ти знаєш це, тебе викуплено 
від падіння; отже, тебе при-
ведено назад до Моєї присут-
ності; отже, Я в покажуся тобі.

14 Дивись, Я є Той, Кого 
було підготовлено від засну-
вання світу, щоб а викупити 
Мій народ. Дивись, Я є Ісус 
Христос. Я є б Батько і Син. 

У Мені все людство матиме 
в життя, і матиме вічно, саме 
ті, хто віритиме в Моє імʼя; і 
вони стануть Моїми г синами 
і Моїми дочками.

15 І ніколи Я не показував 
Себе людині, яку Я створив, 
бо ніколи людина не а ві-
рила в Мене так, як ти. Чи 
бачиш ти, що тебе створено 
за Моїм власним б образом? 
Так, дійсно, всіх людей було 
створено на початку за Моїм 
власним образом.

16 Бачиш, це тіло, яке ти те-
пер бачиш, є тіло Мого а духа; 
і людину Я створив за тілом 
Мого духа; і так само як Я 
явився тобі, будучи в дусі, 
явлюся Я Моєму народові в 
плоті.

17 І ось, як я, Мороній, ска-
зав, я не можу записати док-
ладну розповідь про те, що 
написано, отже, досить того, 
що я скажу, що Ісус показав 
Себе цьому чоловікові в дусі, 
саме у такий спосіб і в по-
добі такого самого тіла, як 
Він а показав Себе Нефійцям.

18 І Він священнослужив 
йому так само, як Він священ-
нослужив Нефійцям; і все це, 
щоб цей чоловік міг знати, 
що Він Бог, через багато ве-
ликих діянь, які Господь по-
казав йому.

19 І завдяки знанням цього 

 9 а пп Ісус Христос;  
Плоть;  
Смертний, 
Смертне життя.

 12 а Євр. 6:18.
 13 а УЗ 67:10–11.
  б Ен. 1:6–8.
  в пп Ісус Христос— 

Доземне існування 
Христа.

 14 а пп Викупитель;  
Викупляти, Викупле-
ний, Викуплення.

  б Мос. 15:1–4.
  в Мос. 16:9.
  г пп Сини і 

дочки Божі.
 15 а пп Вірування, 

Вірувати.
  б Бут. 1:26–27;  

Мос. 7:27;  
УЗ 20:17–18.

 16 а пп Дух.
 17 а 3 Неф. 11:8–10.
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чоловіка його не можна було 
утримати від бачення поза 
а завісою; і він бачив перст 
Ісуса, через який, коли він 
побачив його, він упав від 
страху; бо він знав, що це був 
перст Господа; і вже не мав 
він віри, а він знав, не сумні-
ваючись ні в чому.

20 Тому що він мав таке дос-
конале знання про Бога, його 
а не можна було тримати 
поза завісою; отже, він бачив 
Ісуса; і Він священнослужив 
йому.

21 І сталося, що Господь ска-
зав братові Яреда: Ось, ти не 
допустиш, щоб те, що ти ба-
чив і чув, пішло в світ, доки  
не настане а час, коли Я прос-
лавлю Своє імʼя у плоті; тому 
ти зберігай як скарб те, що 
ти бачив і чув, і не показуй 
це нікому з людей.

22 І дивись, коли ти йти-
меш до Мене, ти запишеш це 
і запечатаєш це, щоб ніхто не 
міг тлумачити це; бо ти на-
пишеш це мовою, яку вони 
не зможуть прочитати.

23 І дивись, ці а два камінці 
Я даю тобі, і ти запечатаєш 
їх разом з тим, що ти напи-
шеш.

24 Бо знай, мову, якою ти 
писатимеш, Я змішав; отже, Я 
зроблю так у Свій належний 
час, щоб ці камінці збільшу-
вали для очей людських те, 
що ти напишеш.

25 І коли Господь промовив 

ці слова, Він показав братові 
Яреда а всіх жителів землі, 
які були, і також усіх, які 
будуть; і Він не усував їх 
з  його поля зору, аж до кін-
ців землі.

26 Бо Він сказав йому в ті 
часи, що були до того, що 
а якщо він б повірить у Нього, 
то Він покаже йому в все—це 
буде показано йому; отже, 
Господь ніщо не міг прихо-
вати від нього, бо він знав, що 
Господь міг показати йому 
все.

27 І Господь сказав йому: За-
пиши це і а запечатай це; і Я 
покажу це у Свій належний 
час дітям людським.

28 І сталося, що Господь на-
казав йому, що він має запе-
чатати два а камені, які він 
отримав, і не показувати їх, 
доки Господь не покаже їх ді-
тям людським.

РОЗДІЛ 4
Моронію наказано запеча
тати писання брата Яреда—
Їх не буде відкрито, аж доки 
люди не матимуть віри, як 
брат Яреда—Христос наказує 
людям вірити Його словам і 
словам Його учнів—Людям на
казано каятися, вірити єванге
лії і бути спасенними.

І Господь наказав братові 
Яреда спуститися з гори 
від присутності Господа і 

 19 а пп Завіса.
 20 а Етер 12:19–21.
 21 а Етер 4:1.
 23 а пп Урім і Туммім.

 25 а Мойс. 1:8.
 26 а Етер 3:11–13.
  б пп Вірування, 

Вірувати.

  в Етер 4:4.
 27 а 2 Неф. 27:6–8.
 28 а УЗ 17:1.
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а записати те, що він бачив; і 
цьому було заборонено дохо-
дити до дітей людських, аж 
б доки Його не буде піднесено 
на хресті; і з цією метою цар 
Мосія зберігав це, щоб воно 
не дійшло до світу, аж доки 
Христос не явить Себе Своєму 
народові.

2 А після того як Христос 
дійсно показав Себе Своєму 
народові, Він наказав, щоб це 
було явлено.

3 І тепер, після цього, вони 
всі виродилися в зневірі; і не-
має нікого, окрім Ламаній-
ців, і вони зреклися євангелії 
Хрис та; отже, мені наказано, 
щоб я знову а сховав це в землі.

4 Дивіться, я написав на цих 
пластинах саме те, що брат 
Яреда бачив; і ніколи не було 
явлено величнішого, ніж те, 
що було явлено братові Яреда.

5 Отже, Господь наказав 
мені написати це; я написав 
це. І Він наказав мені, щоб я 
а запечатав це; і Він також на-
казав мені, щоб я запечатав 
тлумачення цього; отже, я за-
печатав б тлумачі згідно з за-
повіддю Господа.

6 Бо Господь сказав мені: 
Воно не дійде до Іновірців аж 
до того дня, коли вони пока-
ються у своєму беззаконні і 
стануть чистими перед Гос-
подом.

7 І в той день, коли вони ви-
являтимуть віру в Мене, каже 
Господь, саме так, як брат 
Яреда, щоб вони могли бути 
а освяченими в Мені, тоді Я 
явлю їм те, що брат Яреда 
бачив, аж до того, що роз-
горну перед ними всі Мої 
одкровення, каже Ісус Хрис-
тос, Син Бога, б Батько небес і 
землі і всього того, що на них 
є.

8 А той, хто а боротиметься 
проти слова Господа, нехай 
буде проклятий; і той, хто 
буде б заперечувати це, нехай 
буде проклятий; бо їм Я в не 
покажу більш великого, каже 
Ісус Христос; бо Я є Той, Хто 
каже.

9 І за Моїм наказом не-
беса відкриваються і а закри-
ваються; і за Моїм словом 
б земля здригнеться; і за Моїм 
наказом жителі її загинуть, 
наче від вогню.

10 І той, хто не вірить Моїм 
словам, не вірить і Моїм уч-
ням; і якщо буде так, що Я 
не буду говорити, судіть ви; 
бо ви знатимете, що це Я 
Той, Хто говорить в а остан-
ній день.

11 Але той, хто а вірить у те, 
що Я сказав, того Я відвідаю 
проявами Мого Духа, і він 
знатиме і складатиме свід-
чення. Бо через Мій Дух він 

4 1 а Етер 12:24.  
пп Писання.

  б Етер 3:21.
 3 а Морм. 8:14.
 5 а Етер 5:1.
  б УЗ 17:1;  

ДС—Іст. 1:52.  
пп Урім і Туммім.

 7 а пп Освячення.
  б Мос. 3:8.
 8 а 3 Неф. 29:5–6;  

Морм. 8:17.
  б 2 Неф. 27:14; 

28:29–30.
  в Ал. 12:10–11;  

3 Неф. 26:9–10.

 9 а 1 Цар. 8:35;  
УЗ 77:8.

  б Гел. 12:8–18;  
Морм. 5:23.

 10 а 2 Неф. 33:10–15.
 11 а УЗ 5:16.
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б знатиме, що це в істина; бо 
Він переконує людей чинити 
добро.

12 І все те, що переконує 
людей чинити добро, є від 
Мене; бо а добро не прихо-
дить ні від кого, окрім Мене. 
Я Той Самий, Хто веде людей 
до всього доброго; і той, хто 
не б віритиме Моїм словам, 
не віритиме Мені—що Я є; 
і той, хто не віритиме Мені, 
не віритиме Батькові, Який 
прислав Мене. Бо знайте, Я є 
Батько, Я є в світло, і г життя, і 
істина світу.

13 а Приходьте до Мене, о 
ви, Іновірці, і Я покажу вам 
більш велике—знання, яке 
сховано через зневіру.

14 Приходьте до Мене, о ви, 
доме Ізраїля, і для вас буде 
зроблено а явним, скільки ве-
ликого Батько зберіг для вас 
від заснування світу; і воно 
не прийшло до вас через зне-
віру.

15 Дивіться, коли ви розір-
вете ту завісу зневіри, яка ро-
бить так, що ви залишаєтеся у 
вашому жахливому стані зло-
честивості, і закамʼянілості 
серця, і сліпоти розуму, тоді 
буде велике і дивовижне, що 
було а сховано від вас від зас-
нування світу,—так, коли ви 

закличете до Батька в Моє 
імʼя, із скрушеним серцем і 
упокореним духом, тоді ви 
знатимете, що Батько згадав 
завіт, який Він склав з вашими 
батьками, о доме Ізраїля.

16 І тоді Мої а одкровення, 
які Я наказав записати Мо-
єму слузі Івану, розгорнуться 
перед очима всіх людей. Па-
мʼятайте, коли ви побачите 
це, ви будете знати, що час 
уже поруч, коли це буде яв-
лено насправді.

17 Отже, а коли ви отрима-
єте цей літопис, ви зможете 
знати, що діяння Батька по-
чалися на всьому лиці землі.

18 Отже, а покайтеся ви, всі 
кінці землі, і прийдіть до 
Мене, і повірте в Мою єван-
гелію, і б христіться в Моє 
імʼя; бо того, хто вірить і 
христиться, буде спасенно; 
а того, хто не вірить, буде 
проклято; і в ознаки слідува-
тимуть за тими, хто вірить у 
Моє імʼя.

19 І благословенний той, 
хто виявиться а вірним Мо-
єму імені в останній день, бо 
його буде піднесено жити в 
царстві, підготовленому для 
нього б від заснування світу. І 
знайте, Я є Той, Хто сказав 
це. Амінь.

 11 б пп Свідок, 
Свідчення.

  в Етер 5:3–4;  
Морон. 10:4–5.

 12 а Ал. 5:40;  
Морон. 7:16–17.

  б 3 Неф. 28:34.
  в пп Світло, Світло 

Христа.
  г Іван 8:12;  

Ал. 38:9.
 13 а 3 Неф. 12:2–3.
 14 а УЗ 121:26–29.
 15 а 2 Неф. 27:10.
 16 а Об. 1:1;  

1 Неф. 14:18–27.
 17 а 3 Неф. 21:1–9, 28.
 18 а 3 Неф. 27:20;  

Морон. 7:34.
  б Іван 3:3–5.  

пп Хрищення, 
Христити—
Необхідність.

  в пп Дари Духа.
 19 а Мос. 2:41;  

УЗ 6:13.  
пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

  б 2 Неф. 9:18.
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РОЗДІЛ 5
Троє свідків і сама робота сто
ятимуть як свідчення про іс
тинність Книги Мормона.
І ось я, Мороній, написав 
слова, які мені було наказано, 
згідно з моєю памʼяттю; і я 
розповів вам те, що я а запе-
чатав; отже не торкайтеся 
цього для того, щоб перекла-
сти; бо це заборонено вам, аж  
поки невдовзі на це буде муд-
рість Бога.

2 І знайте, ви можете мати  
перевагу, щоб показати плас-
тини а тим, хто буде допома-
гати виконати цю роботу;

3 І а трьом буде їх показано 
силою Бога; тож вони будуть 
б знати напевно, що це є в іс-
тина.

4 І вустами трьох а свідків 
їх буде стверджено; і свід-
чення трьох, і ця робота, в 
якій буде показано силу Бога 
і також Його слово, про які 
Батько, і Син, і Святий Дух 
засвідчують,—і все це стоя-
тиме як свідчення проти світу 
в останній день.

5 І якщо буде так, що вони 
покаються і а прийдуть до 
Батька в імʼя Ісуса, їх буде 
прийнято в царство Бога.

6 І ось, чи я не маю влади на 
це, судити вам; бо ви знати-
мете, що я маю владу, коли 
ви побачите мене, і ми бу-

демо стояти перед Богом в 
останній день. Амінь.

РОЗДІЛ 6
Яредійські барки несе вітрами 
до обіцяної землі—Люди прос
лавляють Господа за Його  
великодушність—Орійгу приз
начено царем над ними—Яред і 
його брат умирають.
А тепер я, Мороній, продов-
жую подавати літопис Яреда 
і його брата.

2 Бо сталося після того як 
Господь приготував а ка-
мінці, які брат Яреда приніс 
на гору, брат Яреда зійшов 
з гори, і він поклав камінці в 
судна, які було підготовлено, 
по одному з кожного кінця 
їх; і ось, вони дійсно давали 
світло для суден.

3 І таким чином Господь 
зробив так, що камінці по-
чали сяяти в темряві, давати 
світло чоловікам, жінкам і ді-
тям, щоб вони не пересікали 
великі води в темряві.

4 І сталося, що коли вони 
підготували всіляку їжу, щоб 
з її допомогою вони могли 
харчуватися на воді, і також 
корм для своїх отар, і стад, і 
для всякого звіра, і тварини, 
і птаха, яких вони взяли з 
собою,—і сталося, що коли 
вони зробили все це, вони 
сіли на свої судна, або барки, 

5 1 а 2 Неф. 27:7–8, 21;  
Етер 4:4–7.

 2 а 2 Неф. 27:12–14;  
УЗ 5:9–15.

 3 а 2 Неф. 11:3; 27:12.
  б УЗ 5:25.

  в Етер 4:11.
 4 а Див. УЗ 17, заголовок 

і вірші 1–3;  
див. також 
“Свідчення Трьох 
свідків” на вступних 

сторінках до 
Книги Мормона.

 5 а Морм. 9:27;  
Морон. 10:30–32.

6 2 а Етер 3:3–6.
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і вирушили в море, вручивши 
себе Господеві Богу своєму.

5 І сталося, що Господь Бог 
учинив так, щоб а шалений  
вітер дув на лиці вод у нап-
рямі землі обіцяної; і, отже, 
їх шпурляло на хвилях моря 
під вітром.

6 І сталося, що їх багато ра-
зів було поховано в глибинах 
моря горами хвиль, які обру-
шувалися на них, і також ве-
ликими і жахливими бурями, 
які було викликано шалені-
стю вітру.

7 І сталося, що коли їх було 
поховано в глибині, ніяка 
вода не могла зашкодити їм, 
їхні судна були а щільними, 
як посудина, і також вони 
були щільними, як б ковчег 
Ноя; отже, коли їх було ото-
чено багатьма водами, вони 
волали до Господа, і Він під-
німав їх знову на поверхню 
вод.

8 І сталося, що вітер ніколи 
не припиняв дути у напрямі 
обіцяної землі, доки вони 
були на воді; і таким чином, 
вітром їх було гнано вперед.

9 І вони а співали хвалу Гос-
подеві; так, брат Яреда спі-
вав хвалу Господеві, і він 
б дякував і хвалив Господа 
впродовж усього дня; і коли 
ніч наставала, вони не при-
пиняли хвалити Господа.

10 І так їх було гнано впе-
ред; і ніяка потвора з моря не 
могла зруйнувати їх, і також 

кит не міг зашкодити їм; і 
вони мали світло постійно, 
чи це було над водою, чи під 
водою.

11 І так їх було гнано вперед 
триста і сорок і чотири дні 
по воді.

12 І вони висадилися на бе-
рег обіцяної землі. І коли 
вони ступили на береги обі-
цяної землі, вони вклонилися 
аж до лиця землі, і упокори-
лися перед Господом, і про-
ливали сльози радості перед 
Господом через безліч Його 
лагідних милостей до них.

13 І сталося, що вони пішли 
вперед по лицю землі і по-
чали обробляти землю.

14 А Яред мав чотирьох си-
нів; і вони звалися Яком, і 
Ґілґа, і Мейга, і Орійга.

15 І брат Яреда також мав 
синів і дочок.

16 А а друзів Яреда і його 
брата було числом близько 
двадцяти і двох душ; і в них 
також були сини і дочки пе-
ред тим, як вони прийшли 
на обіцяну землю; і, отже, їх 
стало багато.

17 І їх було навчено а прохо-
дити покірно перед Госпо-
дом; і їх також було б навчено 
з неба.

18 І сталося, що вони по-
чали поширюватися на лиці 
землі, і розмножуватися, і об-
робляти землю; і вони стали 
сильними на цій землі.

19 І брат Яреда зістарився, і 

 5 а Етер 2:24–25.
 7 а Етер 2:17.
  б Бут. 6:14;  

Мойс. 7:43.

 9 а пп Співати.
  б 1 Хр. 16:7–9;  

Ал. 37:37;  
УЗ 46:32.

 16 а Етер 1:41.
 17 а пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  б пп Одкровення.



595 ЕТЕР 6:20–7:2

побачив він, що має невдовзі 
зійти в могилу; ось чому він 
сказав Яреду: Зберімо разом 
наших людей, щоб ми могли 
перелічити їх, щоб ми могли 
дізнатися від них, що саме 
вони захочуть від нас перед 
тим, як ми зійдемо в могили.

20 І відповідно до цього, лю-
дей було зібрано разом. Тож 
синів і дочок брата Яреда 
числом було двадцять і дві 
душі; а синів і дочок Яреда 
числом було дванадцять, бо 
він мав чотирьох синів.

21 І сталося, що вони пере-
лічили своїх людей; а після 
того як вони перелічили їх, 
вони забажали, щоб ті ска-
зали, чого б вони хотіли, щоб 
вони зробили перед тим, як 
зійти в могили.

22 І сталося, що люди поба-
жали від них, щоб вони а по-
мазали одного з їхніх синів 
бути царем над ними.

23 І тепер ось, це було гірко 
для них. І брат Яреда сказав 
їм: Безсумнівно, це а приведе 
вас у неволю.

24 Але Яред сказав своєму 
братові: Дозволь їм мати 
царя. І тому той сказав їм: 
Обирайте ви з-поміж наших 
синів царя, саме того, кого ви 
хочете.

25 І сталося, що вони обрали 
саме першонародженого у 
брата Яреда; і його імʼя було 
Пейґаґ. І сталося, що він від-
мовився і не захотів бути їх-
нім царем. А люди хотіли, 
щоб його батько примусив 

його, але його батько не захо-
тів; і він наказав їм, що вони 
не повинні примушувати 
жодного чоловіка бути їхнім 
царем.

26 І сталося, що вони оби-
рали всіх братів Пейґаґа, а 
вони не хотіли.

27 І сталося, що також не за-
хотіли і сини Яреда, дійсно 
всі, крім одного; і Орійгу 
було помазано бути царем 
над народом.

28 І він почав царювати, і 
люди почали процвітати; і 
вони стали надзвичайно ба-
гатими.

29 І сталося, що Яред помер, 
і його брат також.

30 І сталося, що Орійга хо-
див покірно перед Госпо-
дом, і памʼятав, як багато 
великого Господь зробив для 
його батька, і також учив 
свій народ, як багато вели-
кого Господь зробив для їхніх 
батьків.

РОЗДІЛ 7
Орійга царює в праведності—
Посеред узурпації і боротьби 
встановлено суперницькі цар
ства Шул і Когор—Пророки 
засуджують злочестивість і 
ідолопоклонство народу, який 
потім кається.
І сталося, що Орійга чинив 
правосуддя на землі в пра-
ведності в усі свої дні, а днів 
його було надзвичайно ба-
гато.

2 І породив він синів і до-
 22 а пп Помазати, 

Помазувати.
 23 а 1 Сам. 8:10–18;  

Мос. 29:16–23.
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чок; так, він породив трид-
цять і одного, серед яких 
було двадцять і троє синів.

3 І сталося, що він також 
породив Ківа у своєму похи-
лому віці. І сталося, що Ків 
царював замість нього; а Ків 
породив Коригора.

4 І коли Коригорові було 
тридцять і два роки, він пов-
став проти свого батька, і пі-
шов від нього, і жив на землі 
Негор; і він породив синів і 
дочок, і вони стали надзви-
чайно красивими; ось чому 
Коригор вивів за собою ба-
гато людей.

5 І коли він зібрав разом 
військо, він пішов на землю 
Морон, де жив цар, і взяв 
його у неволю, що привело 
до здійснення а слів брата 
Яреда, що їх буде приведено 
у неволю.

6 Тож земля Морон, де жив 
цар, була близько від землі,  
яку Нефійці називали Спус-
тошення.

7 І сталося, що Ків жив у 
неволі, і його народ був під 
Коригором, його сином, аж 
поки він не став надзвичайно 
старим; проте Ків породив 
Шула у своєму похилому 
віці, поки він ще був у неволі.

8 І сталося, що Шул був сер-
дитим на свого брата; і Шул 
зростав сильним і став мо-
гутнім силою людською; і 
він також був могутнім у су-
дженні.

9 Ось чому він пішов до па-
горба Єфрем, і він виплавив 

з пагорба і виготовив мечі зі 
сталі для тих, кого він вивів 
за собою; і після того як він 
озброїв їх мечами, він повер-
нувся до міста Негор, і дав 
бій своєму братові Кориго-
рові, завдяки чому він отри-
мав царство і відновив його 
для свого батька Ківа.

10 І ось за те, що Шул зро-
бив, його батько нагородив 
його царством; отже, він по-
чав царювати замість свого 
батька.

11 І сталося, що він чинив 
правосуддя в праведності; і 
він розширив своє царство 
на все лице землі, бо людей 
стало надзвичайно багато.

12 І сталося, що Шул також 
породив багатьох синів і до-
чок.

13 І Коригор покаявся у 
всьому злі, яке він наро-
бив; ось чому Шул дав йому 
владу у своєму царстві.

14 І сталося, що Коригор 
мав багато синів і дочок. 
І серед синів Коригора був 
один, чиє імʼя було Ной.

15 І сталося, що Ной пов-
став проти Шула, царя, і та-
кож свого батька Коригора, 
і потягнув за собою Когора, 
свого брата, і також усіх 
його братів і багатьох людей.

16 І він дав бій Шулові, ца-
реві, після якого він отри-
мав землю їхнього першого 
успадкування; і він став ца-
рем над тією частиною землі.

17 І сталося, що він дав бій 
Шулові, цареві; і він захопив 

7 5 а Етер 6:23.
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Шула, царя, і забрав його в 
полон у Морон.

18 І сталося, що коли він 
вже збирався віддати його 
на смерть, сини Шула вночі 
прокралися в дім Ноя, і 
вбили його, і зламали двері 
вʼязниці, і вивели звідти 
свого батька, і посадили його 
на його престол в його цар-
стві.

19 Ось чому син Ноя збу-
дував його царство замість 
нього; проте вони не мали 
сили більше над Шулом, ца-
рем, і люди, які були під 
царюванням Шула, царя, 
процвітали надзвичайно і 
ставали сильними.

20 І країну було поділено; 
і було два царства, царство 
Шула і царство Когора, сина 
Ноя.

21 І Когор, син Ноя, зробив 
так, щоб його люди дали бій 
Шулові, в якому Шул побив 
їх і вбив Когора.

22 І ось, Когор мав сина, 
якого звали Німрод; і Нім-
род віддав Шулові царство 
Когора і здобув прихиль-
ність в очах Шула; ось чому 
Шул нагородив його вели-
кою прихильністю до нього, 
і він чинив у царстві Шула 
згідно зі своїми бажаннями.

23 І ще під час царювання 
Шула приходили пророки 
до людей, яких було послано 
від Господа, пророкуючи, 
що злочестивість і а ідолопо-
клонство людей приносять 
прокляття на землю, і їх 

треба буде знищити, якщо 
вони не покаються.

24 І сталося, що люди крив-
дили пророків і глузували з 
них. І сталося, що цар Шул 
чинив правосуддя проти всіх 
тих, хто кривдив пророків.

25 І він видав закон по всій 
землі, який давав повнова-
ження пророкам, щоб вони 
ходили, куди захочуть; і з 
цієї причини людей було 
приведено до покаяння.

26 І через те що люди пока-
ялися у своїх беззаконнях і 
ідолопоклонстві, Господь по-
щадив їх, і вони почали про-
цвітати знову на цій землі. І 
сталося, що Шул породив си-
нів і дочок у своєму похи-
лому віці.

27 І не було більше воєн 
у дні Шула; і він памʼятав 
великі діяння, які Господь 
здійснив для його батьків, 
переправивши їх а крізь ве-
лику глибочінь на обіцяну 
землю; ось чому він чинив 
правосуддя у праведності в 
усі свої дні.

РОЗДІЛ 8
Боротьба і суперечки за цар
ство—Акіш організовує скріп
лену клятвою таємну змову, 
щоб убити царя—Таємні змови 
є від диявола і призводять до 
знищення народів—Сучасних 
Іновірців попереджено проти 
таємної змови, яка намагати
меться повалити свободу всіх 
земель, народів і країн.

 23 а пп Ідолопоклонство.  27 а Етер 6:4, 12.
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І сталося, що він породив 
Омера, і Омер царював за-
мість нього. А Омер породив 
Яреда; і Яред породив синів 
і дочок.

2 І Яред повстав проти свого 
батька, і пішов, і оселився на 
землі Хет. І сталося, що він 
улещував багатьох людей сво-
їми підступними словами, 
доки не здобув половину цар-
ства.

3 А коли він здобув по-
ловину царства, то дав бій 
своєму батькові, і забрав 
свого батька в неволю, і при-
мусив його служити в неволі;

4 І ось, у дні царювання 
Омера він був у неволі поло-
вину своїх днів. І сталося, що 
він породив синів і дочок, се-
ред яких були Есром і Корі-
антумр;

5 І їх надзвичайно розсер-
дили діяння Яреда, їхнього 
брата, так що вони зібрали 
військо і дали бій Яредові. І 
сталося, що вони дали йому 
бій уночі.

6 І сталося, що коли вони 
вбили військо Яреда, вони 
вже збиралися вбити його та-
кож; і він благав їх, щоб вони 
не вбивали його, а він віддав 
би царство своєму батькові. 
І сталося, що вони дарували 
йому життя.

7 І тоді Яред надзвичайно 
засмутився через втрату цар-
ства, бо він прикипів серцем 
своїм до царства і до слави 
світу.

8 Тож дочка Яреда, будучи 

надзвичайно кмітливою і по-
бачивши сум свого батька, 
надумала скласти план, з до-
помогою якого вона змогла б 
повернути царство для свого 
батька.

9 Тож дочка Яреда була 
надзвичайно красивою. І ста-
лося, що вона поговорила зі 
своїм батьком і сказала йому: 
Чим мій батько такий засму-
чений? Хіба він не читав лі-
топис, який наші батьки 
перенесли через велику гли-
бочінь? Ось, хіба там немає 
розповіді про тих, хто жив 
у давнину, що вони згідно зі 
своїми а таємними планами 
отримували царства й велику 
славу?

10 І ось тому нехай мій 
батько пошле за Акішем, си-
ном Кімнора; і ось, я красива, 
і я буду а танцювати перед 
ним, і я сподобаюсь йому, так 
що він захоче взяти мене за 
дружину; так ось, якщо він 
захоче від тебе, щоб ти дав 
йому мене за дружину, тоді 
ти скажеш: Я віддам її, якщо 
ти принесеш мені голову 
мого батька, царя.

11 Аж ось, Омер був другом  
Акіша; отже, коли Яред пос-
лав за Акішем, дочка Яреда 
танцювала перед ним, щоб 
сподобатися йому, так що він 
забажав взяти її за дружину. 
І сталося, що він сказав Яре-
дові: Віддай її мені за дру-
жину.

12 І Яред сказав йому: Я від-
дам її тобі, якщо ти прине-

8 9 а Гел. 6:26–30;  
3 Неф. 6:28;  

Мойс. 5:51–52.
 10 а Мр. 6:22–28.
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сеш мені голову мого батька, 
царя.

13 І сталося, що Акіш зібрав 
у домі Яреда всіх своїх ро-
дичів і сказав їм: Клянетесь 
мені, що ви будете вірними 
мені в тому, що я побажаю 
від вас?

14 І сталося, що вони всі а по-
клялися йому Богом небес, і 
також небесами, і також зем-
лею, і своїми головами, що 
той, хто відмовиться надати 
допомогу, яку Акіш бажає, 
той загубить свою голову; і 
той, хто розголосить будь-що 
з того, що Акіш повідомив їм, 
той загубить своє життя.

15 І сталося, що на цьому 
вони погодилися з Акішем. І 
Акіш привів їх до а клятв, які 
складали ті, хто жив у дав-
нину і хто також прагнув 
влади, які передавалися аж 
від б Каїна, який був убивцею 
від початку.

16 І їх було збережено си-
лою диявола, щоб приводити 
людей до цих клятв, щоб три-
мати їх у темряві, щоб до-
помогти таким, хто прагне 
сили, отримати силу, і вби-
вати, і грабувати, і брехати, і 
чинити всіляку злочестивість 
і розпусту.

17 І була це дочка Яреда, 
яка заронила в його серце 
знайти те, що з давнини; 
а Яред заронив це в серце 
Акіша; ось чому Акіш при-
вів до цього свою рідню і дру-
зів, зманюючи їх красивими 

обіцяннями зробити все, що 
він забажає.

18 І сталося, що вони орга-
нізували а таємну змову, саме 
так, як ті в давнину; змову, 
найбільш мерзотну і злоче-
стиву з усіх в очах Бога;

19 Бо Господь не діє в таєм-
них змовах, і не хоче Він та-
кож, щоб людина проливала 
кров, але в усьому заборонив 
це, від початку людини.

20 І тепер я, Мороній, не 
писатиму про способи їхніх 
клятв і змов, бо мені було по-
відомлено, що такі є серед 
усіх людей, і є вони серед Ла-
манійців.

21 І вони призвели до а зни-
щення цього народу, про 
який я тепер розповідаю, і 
також до знищення народу 
Нефія.

22 І той народ, який буде 
підтримувати такі таємні 
змови, щоб отримати силу 
і наживу, до того, що вони 
поширяться серед усього 
народу, знайте, його буде 
знищено; бо Господь не доз-
волить, щоб а кров Його свя-
тих, яку буде ними пролито, 
завжди волала до Нього з-під 
землі до б помсти за них, і щоб 
Він не помстився за них.

23 Ось чому, о ви, Іно-
вірці, за мудрістю Бога, все 
це було показано вам, щоб з 
допо могою цього ви могли 
покая тися у своїх гріхах і 
не дозволити, щоб над вами 
взяли верх ці смертоносні 

 14 а пп Блюзнити, 
Блюзнірство.

 15 а пп Клятва.

  б Бут. 4:7–8;  
Мойс. 5:28–30.

 18 а пп Таємні змови.

 21 а Гел. 6:28.
 22 а Морм. 8:27, 40–41.
  б пп Помста.
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змови, які зводяться, щоб от-
римати а силу й наживу,—і 
щоб діяння, так, саме діяння 
знищення зійшло на вас, так, 
саме меч правосуддя віч-
ного Бога впав на вас, до ва-
шого повалення і знищення, 
якщо ви дозволите цьому  
статися.

24 Ось чому Господь на-
казує вам, що коли ви по-
бачите, що це відбувається 
серед вас, щоб ви прокину-
лися до відчуття вашого жах-
ливого становища через цю 
таємну змову, яка буде се-
ред вас; інакше горе їй через 
кров тих, кого було вбито; бо 
вони волатимуть з праху про 
помсту їй і також тим, хто 
звів її.

25 Бо станеться так, що той, 
хто заводить її, намагається 
повалити а свободу всіх зе-
мель, народів і країн, і вона 
приносить знищення всіх лю-
дей, бо вона зводиться дияво-
лом, який є батьком усякої 
брехні; саме тим брехуном, 
який б обманув наших перших 
батьків, так, саме тим бреху-
ном, який змусив людину чи-
нити вбивство від початку, 
який зробив закамʼянілими 
серця людей, так що вони 
вбивали пророків, і камену-
вали їх, і виганяли їх від по-
чатку.

26 Отже, мені, Мороні-
єві, заповідано написати це, 
щоб можна було покінчити 

зі злом і щоб настав час, коли 
Сатана а не мав би сили над 
серцями дітей людських, але 
щоб їх можна було б переко-
нати чинити добро постійно, 
щоб вони могли прийти до 
джерела всієї праведності і 
бути спасенними.

РОЗДІЛ 9
Царство переходить від одного 
до іншого за походженням, і че
рез інтригу, і вбивство—Емер 
бачив Сина Праведності—Ба
гато пророків волають про по
каяння—Голод і отруйні змії 
мучать людей.
А тепер я, Мороній, продов-
жую мій літопис. Отже, ди-
віться, сталося, що через 
а таємні змови Акіша і його 
друзів, дивіться, вони ски-
нули з царства Омера.

2 Проте Господь був мило-
стивим до Омера, і також до 
його синів і його дочок, які 
не хотіли його знищення.

3  І Господь попередив 
Омера уві сні, що йому слід 
піти з цієї землі; ось чому 
Омер покинув цю землю зі 
своєю сімʼєю, і мандрував ба-
гато днів, і прийшов, і про-
йшов повз пагорб а Шим, і 
пройшов повз місце, б де Не-
фійців було знищено, а звідти 
на схід, і прийшов до місця,  
яке називалося Авлом, поб-
лизу морського узбережжя, і 
там він поставив свій намет,  

 23 а 1 Неф. 22:22–23;  
Мойс. 6:15.

 25 а пп Вільний, Воля.
  б Бут. 3:1–13;  

2 Неф. 9:9; Мос. 16:3;  
Мойс. 4:5–19.

 26 а 1 Неф. 22:26.
  б 2 Неф. 33:4;  

Морон. 7:12–17.
9 1 а Етер 8:13–17.
 3 а Морм. 1:3; 4:23.
  б Морм. 6:1–15.
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і також його сини і дочки, і 
всі його домочадці, за винят-
ком Яреда і його сімʼї.

4 І сталося, що Яреда було 
помазано царем над народом 
рукою злочестивості; і він 
віддав Акішеві свою дочку за 
дружину.

5 І сталося, що Акіш нама-
гався позбавити життя свого 
тестя; і він звернувся до тих, 
хто поклявся йому прися-
гою прадавніх, і вони здо-
були голову його тестя, коли 
він сидів на своєму престолі і 
приймав своїх людей.

6 Бо таким великим було 
поширення цього злочести-
вого і таємного товариства, 
що воно зіпсувало серця всіх 
людей; тому Яреда було 
вбито на його престолі, і 
Акіш царював замість нього.

7 І сталося, що Акіш почав 
заздрити своєму синові, тому 
він замкнув його у вʼязниці і 
тримав його впроголодь або  
зовсім без їжі, доки той не 
заз нав смерті.

8 І ось, брат того, хто заз-
нав смерті (а його імʼя було 
Німра), був сердитий на 
свого батька за те, що його 
батько вчинив з його братом.

9 І сталося, що Німра зібрав 
разом невелике число чоло-
віків, і втік з цієї землі, і при-
йшов, і став жити з Омером.

10 І сталося, що Акіш по-
родив інших синів, і вони 
завоювали серця людей, не-
зважаючи на те, що вони по-
клялися йому чинити всіляке 
беззаконня, згідно з тим, що 
він побажає.

11 Тож люди Акіша праг-
нули до наживи, так само як 
Акіш прагнув до влади; ось 
чому сини Акіша запропону-
вали їм гроші, з допомогою 
чого вони потягнули більшу 
частину людей за собою.

12 І почалася війна між Акі-
шем і синами Акіша, яка 
тривала впродовж багатьох 
років, так, аж до знищення 
майже всіх людей царства, 
так, саме всіх, крім тридцяти 
душ і тих, хто втік з домом 
Омера.

13 Отже, Омера було від-
новлено знову на землі його 
успадкування.

14 І сталося, що Омер почав 
старіти; проте у своєму похи-
лому віці він породив Емера; 
і він помазав Емера бути ца-
рем, щоб царювати замість 
нього.

15 А після того як він по-
мазав Емера бути царем, він 
бачив мир на цій землі про-
тягом двох років, і він по-
мер, переживши на своєму 
віку надзвичайно багато днів, 
сповнених смутком. І ста-
лося, що Емер царював за-
мість нього і йшов по стопах 
свого батька.

16 І Господь почав знову зні-
мати прокляття з цієї землі, 
і дім Емера процвітав над-
звичайно за часи царювання 
Емера; і протягом шістдесяти 
і двох років вони стали над-
звичайно сильними, так що 
вони стали надзвичайно бага-
тими—

17 Маючи всілякі плоди, і 
зерно, і шовки, і витончену 
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білизну, і золото, і срібло, і 
коштовності;

18 І також всіляку худобу, 
волів, і корів, і овець, і сви-
ней, і кіз, і також багато ін-
ших видів тварин, які були 
корисні для харчування лю-
дини.

19 І вони також мали а коней 
і ослів, і були в них слони, і 
куреломи, і кумоми; всі вони 
були корисні людині, а най-
перше слони, і куреломи, і 
кумоми.

20 І так Господь пролив Свої 
благословення на цю землю, 
яка була а обраною з усіх ін-
ших земель; і він заповідав, 
що той, хто володітиме зем-
лею, має володіти нею для 
Господа, інакше їх буде б зни-
щено, коли вони дозріють у 
беззаконні; бо на таких, каже 
Господь: Я виллю повноту 
свого гніву.

21 І Емер чинив правосуддя 
в праведності в усі свої дні, і 
він породив багатьох синів і 
дочок; і він породив Коріан-
тума, і він помазав Коріан-
тума царювати замість себе.

22 І після того як він пома-
зав Коріантума царювати 
замість себе, він прожив чо-
тири роки, і він бачив мир 
на землі; так, і він навіть ба-
чив а Сина Праведності, і він 
насолоджувався і пишався 
його днем; і він помер у 
мирі.

23 І сталося, що Коріантум 
йшов по стопах свого батька, 
і побудував багато могутніх 

міст, і призначав своїм людям 
те, що було добре, в усі свої 
дні. І сталося, що в нього не 
було дітей аж до тих пір, як 
він став надзвичайно старим.

24 І сталося, що його жінка 
померла, маючи сто і два 
роки. І сталося, що Коріан-
тум взяв за жінку, в своєму 
похилому віці, молоду дів-
чину, і породив синів і дочок; 
отже, він жив, доки йому не 
виповнилося сто і сорок і два 
роки.

25 І сталося, що він породив 
Кома, і Ком царював замість 
нього; і він царював сорок і 
девʼять років, і він породив 
Хета; і він ще породив інших 
синів і дочок.

26 І люди поширилися знову 
по всьому лицю землі, і знову 
почалася надзвичайно ве-
лика злочестивість на лиці 
цієї землі, і Хет почав знову 
сприймати таємні плани дав-
нини, щоб знищити свого 
батька.

27 І сталося, що він скинув з 
престолу свого батька, якого 
він убив його ж власним ме-
чем; і він царював замість 
нього.

28 І знову приходили про-
роки на цю землю, волаючи 
їм про покаяння—що вони  
мають підготувати шлях Гос-
подеві, бо інакше прокляття 
має прийти на лице землі; 
так, дійсно, має бути великий 
голод, яким їх буде знищено, 
якщо вони не покаються.

29 Але люди не вірили 

 19 а 1 Неф. 18:25.
 20 а Етер 2:15.

  б Етер 2:8–11.
 22 а 3 Неф. 25:2.
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словам пророків, а виганяли 
їх; і декого з них вони кидали 
в ями і залишали їх гинути. І 
сталося, що вони робили все 
це за наказом царя Хета.

30 І сталося, що почалася ве-
лика нестача їжі на землі, і 
жителі почали знищуватися 
надзвичайно швидко через 
цю нестачу, бо не було дощу 
на лиці землі.

31 І зʼявилися ще отруйні 
змії на лиці землі і отруїли 
багато людей. І сталося, що 
їхні отари почали втікати від 
отруйних змій до землі, що 
на півдні, яку Нефійці нази-
вали а Зарагемлею.

32 І сталося, що було багато 
з них, які загинули в дорозі; 
проте, були деякі, які втекли 
на землю, що на півдні.

33 І сталося так, що Господь 
наказав а зміям, щоб вони не 
переслідували їх більше, але 
щоб вони перешкоджали 
шлях, щоб люди не змогли 
пройти, щоб той, хто спро-
бує пройти, впав від отруй-
них змій.

34 І сталося, що люди пря-
мували за звірями і поїдали 
туші тих, які падали по до-
розі, доки не поїли їх усіх. 
Тож коли люди побачили, 
що вони мають загинути, 
вони почали а каятися у своїх 
беззаконнях і волати до Гос-
пода.

35 І сталося, що коли вони 
а впокорилися достатньо пе-
ред Господом, Він послав дощ 
на лице землі; і люди почали 

оживати знову, і зʼявилися 
плоди в північних краях і в 
усіх краях навкруги. І Гос-
подь показав їм Свою силу, 
рятуючи їх від голоду.

РОЗДІЛ 10
Один цар змінює іншого—
Дехто з царів є праведний; інші 
є злочестивими—Коли пра
ведність переважує, Господь 
благословляє людей і вони про
цвітають.
І сталося, що Шез, який був 
нащадком Хета,—бо Хет за-
гинув від голоду і всі його до-
мочадці, крім Шеза,—отже, 
Шез почав знову відновлю-
вати розорений народ.

2 І сталося, що Шез памʼя-
тав про знищення своїх бать-
ків, і він будував праведне 
царство; бо він памʼятав, що 
Господь учинив, переправ-
ляючи Яреда і його брата 
а через глибочінь; і він ішов 
шляхами Господа; і він поро-
див синів і дочок.

3 І його старший син, чиє 
імʼя було Шез, повстав проти 
нього; проте Шеза було за-
бито рукою розбійника через 
його надзвичайні багатства, 
що знову принесло мир його 
батькові.

4 І сталося, що його батько 
побудував багато міст на лиці 
землі, і люди почали знову 
поширюватися по всьому 
лицю землі. І Шез дожив до 
надзвичайно похилого віку; і 
він породив Ріплакіша. І він 

 31 а Ом. 1:13.
 33 а Чис. 21:6–9.

 34 а Ал. 34:34;  
УЗ 101:8.

 35 а УЗ 5:24.
10 2 а Етер 6:1–12.
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помер, і Ріплакіш царював за-
мість нього.

5 І сталося, що Ріплакіш 
не робив того, що було пра-
вильно в очах Господа, бо він 
мав багато жінок і а налож-
ниць і звалив на плечі людей 
таке, що було тяжко знести; 
авжеж, він обклав їх тяж-
кими податками; і за ці по-
датки він будував просторі 
будинки.

6 І він спорудив собі над-
звичайно красивий пре-
стол; і він побудував багато 
вʼязниць, і тих, хто не підко-
рявся податкам, він кидав у 
вʼязницю; і тих, хто був не-
спроможним сплачувати по-
датки, він кидав у вʼязницю;  
і він наказав, щоб вони пос-
тійно трудилися для їхнього 
утримання; а того, хто від-
мовлявся трудитися, він на-
казував віддавати на смерть.

7 Ось так він здобував усю 
свою витончену роботу, так, 
навіть своє високоякісне зо-
лото він наказав очищувати 
у вʼязниці; і всілякі витон-
чені вироби він наказав ви-
робляти у вʼязниці. І сталося, 
що він завдавав страждань 
людям своєю розпустою і 
мерзотами.

8 І коли він процарював 
протягом сорока і двох ро-
ків, люди підняли бунт проти 
нього; і знову почалася війна 
на землі, так що Ріплакіша 
було вбито, а його нащадків 
було вигнано з цієї землі.

9 І сталося, через багато ро-
ків Моріантон (він був на-

щадком Ріплакіша) зібрав 
разом військо вигнанців, пі-
шов і дав бій людям; і він 
здобув владу над багатьма 
містами; і війна стала над-
звичайно тяжкою і тривала 
протягом багатьох років; і він 
здобув владу над усією зем-
лею і настановив себе царем 
над цією землею.

10 І після того як він на-
становив себе царем, він по-
легшив тягар народу, чим 
здобув прихильність в очах 
народу, і вони помазали його 
бути їхнім царем.

11 І він чинив правосуддя 
над людьми, але не над со-
бою за свою велику розпусту; 
ось чому його було відсічено 
від присутності Господа.

12 І сталося, що Моріан-
тон побудував багато міст, і 
люди стали надзвичайно ба-
гатими за часів його царю-
вання і будинками, і золотом 
та сріблом, і вирощуванням 
зерна, і отарами, і стадами, і 
тим, що було відновлено для 
них.

13 І Моріантон прожив до 
надзвичайно значного віку, і 
тоді він породив Кіма; і Кім 
царював замість свого батька; 
і він царював вісім років, і 
його батько помер. І сталося, 
що Кім не царював у пра-
ведності, ось чому він не мав 
прихильності від Господа.

14 І його брат підняв бунт 
проти нього, під час якого він 
забрав його в неволю; і він за-
лишався в неволі всі свої дні; 
і він породив синів і дочок у 

 5 а Кн. Як. 3:5; Мос. 11:2.
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неволі, а в своєму похилому 
віці він породив Левія; і він 
помер.

15 І сталося, що Левій слу-
жив у неволі після смерті 
свого батька протягом сорока 
і двох років. І він затіяв війну 
проти царя цієї землі, з до-
помогою якої він здобув собі 
царство.

16 І після того як він здобув 
собі царство, він робив те,  
що було правильно в очах  
Господа; і люди процві-
тали на землі; і він дожив до 
вельми похилого віку, і поро-
див синів і дочок; і він також 
породив Корома, якого він 
помазав царем замість себе.

17 І сталося, що Кором ро-
бив те, що було добре в очах 
Бога всі свої дні; і він породив 
багато синів і дочок; і після 
того як він бачив багато днів, 
він пішов з життя так само, 
як решта на землі; і Кіш ца-
рював замість нього.

18 І сталося, що Кіш також 
пішов з життя, і Лів царював 
замість нього.

19 І сталося, що Лів також 
робив те, що було добре в 
очах Бога. І за днів Ліва а от-
руйних змій було знищено. 
Ось чому вони пішли на 
землю, що на півдні, щоб по-
люванням здобути їжу для 
людей на землі, бо землю 
було вкрито тваринами з 
лісу. І Лів сам також став ве-
ликим мисливцем.

20 І вони побудували ве-
лике місто поблизу вузького 
перешийку землі, поблизу 

того місця, де море розділює 
землю.

21 І вони зберегли землю на 
півдні дикою місцевістю, щоб 
здобувати дичину. А все лице 
землі на півночі було вкрито 
жителями.

22 І вони були надзвичайно 
працелюбними, і вони купу-
вали, і продавали, і торгували 
один з другим, щоб отриму-
вати прибуток.

23 І вони обробляли всіляку 
руду, і вони виробляли зо-
лото, і срібло, і а залізо, і ла-
тунь, і всілякі метали; і вони 
викопували її з землі; ось 
чому вони понакидали ве-
личезні купи землі, щоб здо-
бути руду—золоту, і срібну, 
і залізну, і мідну. І вони ви-
робляли всілякі витончені ви-
роби.

24 І вони мали шовки і тон-
коткане полотно; і вони ви-
робляли всілякі тканини, щоб 
прикрити свою наготу.

25 І вони робили всілякі зна-
ряддя, щоб обробляти землю, 
і орати, і сіяти, і жати, і са-
пати, і ще молотити.

26 І вони робили всіляке 
знаряддя, з яким вони приму-
шували працювати своїх тва-
рин.

27 І вони робили всіляку 
зброю війни. І вони виро-
бляли всілякі вироби надзви-
чайно витонченої роботи.

28 І ніколи не могли люди 
бути благословеннішими, ніж 
вони були, і більш процвіта-
ючими від руки Господа. І 
вони були на землі, яка була 

 19 а Етер 9:31.  23 а 2 Неф. 5:15.
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обраною з усіх земель, бо  
Господь сказав це.

29 І сталося, що Лів прожив 
багато років, і породив синів 
і дочок; і він також породив 
Геартома.

30 І сталося, що Геартом ца-
рював замість свого батька. 
І коли Геартом процарю-
вав двадцять і чотири роки, 
ось, царство було відібрано 
в нього. І він служив багато 
років у неволі, так, саме всю 
решту своїх днів.

31 І він породив Хета, і Хет 
жив у неволі всі свої дні. А 
Хет породив Аарона, і Аа-
рон прожив у неволі всі свої 
дні; і він породив Амніґадду, 
і Амніґадда також прожив у 
неволі всі свої дні; і він поро-
див Коріантума, і Коріантум 
прожив у неволі всі свої дні; і 
він породив Кома.

32 І сталося, що Ком відтяг-
нув половину царства. І він 
царював над половиною цар-
ства сорок і два роки; і він 
виступив на битву проти 
царя Амґіда, і вони боролися 
протягом багатьох років, за 
цей час Ком здобув владу над 
Амґідом і дістав владу над 
рештою царства.

33 А за днів Кома зʼявилися 
розбійники на землі; і вони 
прийняли старі плани, і при-
водилися до а присяги в спосіб 
прадавніх, і намагалися знову 
знищити царство.

34 Тож Ком багато боровся 
проти них; проте він не пере-
боров їх.

РОЗДІЛ 11
Війни, розколи і злочести
вість панують в Яредійському 
житті—Пророки провіщають 
цілковите знищення Яредій
ців, якщо вони не покаються—
Люди заперечують слова 
пророків.
І приходило також у дні 
Кома багато пророків і про-
рокували про знищення 
того великого народу, якщо 
вони не покаються, і не по-
вернуться до Господа, і не 
полишать свої вбивства і зло-
честивість.

2 І сталося, що пророків 
було відринуто людьми, і 
вони втекли до Кома під за-
хист, бо люди прагнули зни-
щити їх.

3 І вони пророкували Комові 
багато чого; і він був благосло-
вен на всю решту своїх днів.

4 І він дожив до доброго-
таки похилого віку, і породив 
Шиблома; і Шиблом царю-
вав замість нього. А брат Ши-
блома повстав проти нього, і 
почалася надзвичайно велика 
війна на всій землі.

5 І сталося, що брат Шиб-
лома зробив так, щоб усіх 
пророків, які пророкували 
про знищення народу, було 
віддано на смерть.

6 І була велика біда на всій 
землі, бо вони свідчили, що 
велике прокляття має зійти 
на землю і також на народ 
і що має бути велике зни-
щення серед них, таке, якого 

 33 а пп Клятва;  Таємні змови.
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ніколи не було на лиці землі, 
і їхні кістки перетворяться 
на а купи праху на лиці землі, 
якщо вони не покаються у 
своїй злочестивості.

7 І вони не прислухалися до 
голосу Господа через свої та-
ємні змови; ось чому поча-
лися війни, і суперечки на 
всій землі, і також багато го-
лоду і пошесті, так що було 
велике знищення, таке, яке 
досі ніколи не було відоме на 
лиці землі; і все це сталося у 
дні Шиблома.

8 І люди почали каятися у 
своїх беззаконнях; і наскільки 
вони робили це, настільки 
Господь мав а милість до них.

9 І сталося, що Шиблома  
було вбито, і Сифа було заб-
рано в неволю, і він прожив у 
неволі всі свої дні.

10 І сталося, що Ага, його 
син, здобув царство; і він ца-
рював над людьми всі свої 
дні. І він чинив всілякі без-
законня у свої дні, через що 
пролилося багато крові; і не-
довгими були його дні.

11 І Етем, будучи нащадком 
Аги, здобув царство; і він теж 
робив те, що було злочести-
вим у його дні.

12 І сталося, що в дні Етема 
приходило багато пророків 
і знову пророкувало людям; 
так, вони пророкували, що 
Господь цілковито знищить 
їх з лиця землі, якщо вони не 
покаються у своїх беззакон-
нях.

13 І сталося, що люди зака-
мʼяніли серцями своїми і не 
а прислухалися до їхніх слів; 
а пророки сумували і зали-
шали людей.

14 І сталося, що Етем чи-
нив правосуддя в злочестиво-
сті всі свої дні; і він породив 
Морона. І сталося, що Морон 
царював замість нього; і Мо-
рон робив те, що злочестиве 
перед Господом.

15 І сталося, що зчинився 
а бунт поміж людей, через ту 
таємну змову, яку було зве-
дено, щоб здобути владу й 
наживу; і піднявся серед них 
чоловік, могутній у безза-
конні, і дав бій Моронові, в 
якому він загарбав половину 
царства; і половину царства 
він утримував багато років.

16 І сталося, що Морон пе-
реміг його і здобув царство 
знову.

17 І сталося, що піднявся ще 
один могутній чоловік; і був 
він нащадком брата Яреда.

18 І сталося, що він переміг 
Морона і здобув царство; ось 
чому Морон прожив у неволі 
решту всіх своїх днів; і він по-
родив Коріантора.

19 І сталося, що Коріантор 
прожив у неволі всі свої дні.

20 І у дні Коріантора також 
приходило багато пророків, і 
пророкували про велике і ди-
вовижне, і волали про пока-
яння людям, і якщо вони не 
покаються, Господь Бог чини-
тиме а правосуддя проти них 

11 6 а Ом. 1:22;  
Етер 14:21.

 8 а пп Милостивий, 

   Милість.
 13 а Мос. 16:2.
 15 а пп Бунт.

 20 а пп Суд, Судити.
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до їхнього цілковитого зни-
щення;

21 І що Господь Бог пришле 
або приведе а інший народ во-
лодіти землею, Своєю силою, 
так, як Він привів їхніх бать-
ків.

22 І вони відринули всі 
слова пророків через своє та-
ємне обʼєднання і злочестиві 
мерзоти.

23 І сталося, що Коріантор 
породив а Етера, а сам помер, 
проживши в неволі всі свої 
дні.

РОЗДІЛ 12
Пророк Етер спонукає людей 
вірити в Бога—Мороній пере
повідає чудеса і дива, здійснені 
через віру—Віра надала змогу 
Яредовому братові побачити 
Христа—Господь наділяє лю
дей слабкістю, щоб вони були 
покірними—Брат Яредів пере
суває вірою Гору Зерін—Віра, 
надія і милосердя є суттєвими 
для спасіння—Мороній бачить 
Ісуса лице до лиця.

І сталося, що дні Етера були 
за днів Коріантумра; і а Корі-
антумр був царем над усією 
землею.

2 І а Етер був пророком Гос-
пода; ось чому Етер прийшов 
у дні Коріантумра і почав 
пророкувати людям, бо його 

не можна було б стримати 
 через Дух Господа, Який був 
у ньому.

3 Бо він а волав з ранку аж 
до заходу сонця, спонукаючи 
людей повірити в Бога аж 
до покаяння, щоб їх не було 
б знищено, кажучи їм, що в ві-
рою все здійснюється,—

4 Ось чому той, хто вірить 
в Бога, може з впевненістю 
а надіятися на кращий світ, 
так, саме на місце праворуч 
Бога, така надія приходить 
через віру, стає б якорем для 
душ людей, який зробить їх 
впевненими і непохитними, 
завжди багатими на в добрі ді-
яння, і веденими до г услав-
лення Бога.

5 І сталося, що Етер про-
рокував велике і дивовижне 
людям, у що вони не вірили, 
тому що не бачили цього.

6 І ось я, Мороній, хотів би 
сказати дещо про це; я хотів 
би показати світові, що а віра 
є б сподіване, але в не бачене; 
ось чому не сперечайтеся че-
рез те, що не бачите, бо ви не 
матимете доказів перед тим, 
як буде г випробувано вашу 
віру.

7 Бо саме через віру Христос 
показав Себе нашим батькам, 
після того як Він встав з мер-
твих; і Він показав їм Себе 
тільки після того, як вони 
мали віру в Нього; ось чому  

 21 а Етер 13:20–21.
 23 а Етер 1:6;  
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має бути необхідність в тому, 
щоб хтось мав віру в Нього, бо 
Він не показав Себе світові.

8 Але завдяки вірі людей Він 
показав Себе світові, і уславив 
імʼя Батька, і підготував шлях, 
щоб ним інші могли бути при-
часниками небесного дару, 
щоб вони могли надіятися на 
те, чого вони не бачили.

9 Ось чому ви також можете 
мати надію і бути причасни-
ками цього дару, якщо тільки 
матимете віру.

10 Ось, було це через віру, 
що тих у давнину було а покли-
кано за святим чином Бога.

11 Ось чому через віру було 
дано закон Мойсея. Але в 
дарі Свого Сина підготував 
Бог більш а чудовий шлях; і 
через віру його було здійс-
нено.

12 Бо якщо не буде а віри се-
ред дітей людських, Бог не 
зможе творити ніякого б чуда 
серед них; ось чому Він по-
казав Себе тільки після їхньої 
віри.

13 Ось, саме віра Алми й 
Амулека зробила так, що а вʼяз-
ниця завалилася на землю.

14 Ось, саме віра Нефія і Ле-
гія зробила а зміну в Ламаній-
цях, так що їх було хрищено 
вогнем і б Святим Духом.

15 Ось, саме віра а Аммона і 

його братів б зробила таке ве-
лике чудо серед Ламанійців.

16 Авжеж, і справді всі ті, 
хто творив а чудеса, творив їх 
б вірою, навіть ті, які були до 
Христа і також ті, які були 
опісля.

17 І саме вірою троє учнів 
здобули обіцяння, що вони 
а не відчують смаку смерті; 
і вони здобули це обіцяння 
тільки після своєї віри.

18 І також ніхто ніколи не 
творив чудес, як тільки внас-
лідок своєї віри; ось чому 
спочатку вони повірили в 
Сина Бога.

19 І було багато таких, чия 
віра була такою надзвичайно 
сильною, навіть а до того, як 
Христос прийшов, що їх не 
можна було утримувати поза 
б завісою, і вони істинно по-
бачили на свої власні очі те, 
що вони бачили оком віри, і 
вони зраділи.

20 І ось, ми побачили в цьому 
літописі, що один з таких був 
брат Яреда; бо такою вели-
кою була його віра в Бога, що 
коли Бог простер вперед Свій 
а перст, Він не міг сховати його 
від погляду брата Яреда, че-
рез Його слово, яке Він сказав 
йому, слово, яке він здобув ві-
рою.

21 А після того як брат 
 10 а Ал. 13:3–4.  

пп Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

 11 а 1 Кор. 12:31.
 12 а 2 Неф. 27:23;  

Мос. 8:18;  
Морон. 7:37;  
УЗ 35:8–11.

  б Мт. 13:58; Морм. 9:20.
 13 а Ал. 14:26–29.
 14 а Гел. 5:50–52.
  б Гел. 5:45; 3 Неф. 9:20.
 15 а Ал. 17:29–39.
  б тобто як сказано 

в Алма 17–26.
 16 а пп Чудо.
  б Євр. 11:7–40.

 17 а 3 Неф. 28:7;  
Морм. 8:10–12.

 19 а 2 Неф. 11:1–4;  
Кн. Як. 4:4–5;  
Яр. 1:11;  
Ал. 25:15–16.

  б Етер 3:6.  
пп Завіса.

 20 а Етер 3:4.
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Яреда побачив перст Гос-
пода, через а обіцяння, яке 
брат Яреда здобув вірою, 
Гос подь не міг нічого сховати 
від його очей; ось чому Він 
показав йому все, бо його не 
можна було більше тримати 
поза б завісою.

22 І саме вірою мої батьки 
здобули а обіцяння, що це пе-
рейде до їхніх братів через 
Іновірців; тому Господь нака-
зав мені, так, Сам Ісус Хрис-
тос.

23 І я сказав Йому: Господи, 
Іновірці будуть насміхатися 
над цим, через нашу а слаб-
кість у письмі; бо Ти, Гос-
поди, зробив нас могутніми 
у слові через віру, але Ти 
не зробив нас б могутніми в 
письмі; бо Ти зробив усіх цих 
людей так, щоб вони могли 
говорити багато завдяки Свя-
тому Духові, Який Ти дав їм;

24 І Ти зробив нас, щоб ми 
могли писати тільки трохи, 
через незграбність наших рук. 
Дивись, Ти не зробив нас мо-
гутніми у а письмі, як брата 
Яреда, бо Ти зробив так, щоб 
те, що він писав, було так само 
могутнім, як Ти є, щоб спону-
кати людину читати це.

25 Ти також зробив наші 
слова сильними й великими, 
що ми навіть не можемо за-
писати їх; ось чому, коли ми 

пишемо, ми бачимо нашу 
слабкість і спотикаємося у 
розміщенні наших слів; і я бо-
юся, що Іновірці будуть а на-
сміхатися з наших слів.

26 І коли я сказав це, Гос-
подь звернувся до мене, ка-
жучи: Дурні а насміхаються, 
але вони будуть плакати; а 
Моєї благодаті вистачить для 
лагідних, щоб вони не скори-
сталися вашою слабкістю;

27 І якщо люди прийдуть до 
Мене, Я покажу їм їхню а слаб-
кість. Я б даю людям слабкість, 
щоб вони були покірними; і 
достатньо Моєї в благодаті 
для всіх людей, які г упокорю-
ються переді Мною; бо якщо 
вони упокорюються переді 
Мною і мають віру в Мене, 
то Я вчиню так, щоб д слабке 
стало сильним для них.

28 Ось, Я покажу Іновірцям 
їхню слабкість, і Я покажу їм, 
що а віра, надія і милосердя 
ведуть до Мене—джерела 
всієї праведності.

29 І я, Мороній, почувши ці 
слова, заспокоївся, і сказав: О 
Господи, Твоє праведне буде 
здійснено, бо я знаю, що Ти 
робиш дітям людським згідно 
з їхньою вірою;

30 Бо брат Яреда сказав горі 
Зерін: а Зсунься!—і вона зсу-
нулася. А якби в нього не 
було віри, вона б не зсуну-

 21 а Етер 3:25–26.
  б Етер 3:20;  

УЗ 67:10–13.
 22 а Ен. 1:13.
 23 а Морм. 8:17; 9:33.
  б 2 Неф. 33:1.
 24 а пп Мова.
 25 а 1 Кор. 2:14.

 26 а Гал. 6:7.
 27 а Кн. Як. 4:7.
  б Вих. 4:11; 1 Кор. 1:27.
  в пп Благодать.
  г Лк. 18:10–14;  

УЗ 1:28.  
пп Упокоритися, 
Покірність.

  д Лк. 9:46–48;  
2 Кор. 12:9.

 28 а 1 Кор. 13;  
Морон. 7:39–47.

 30 а Мт. 17:20;  
Кн. Як. 4:6;  
Гел. 10:6, 9.  
пп Сила.
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 31 а пп Віра.
 32 а Іван 14:2; Ен. 1:27;  

УЗ 72:4; 98:18.
  б пп Надія.
 33 а Іван 3:16–17.
 34 а Морон. 7:47.  

пп Любов;  
Милосердя.

 35 а Мт. 25:14–30.  
пп Дар;  
Талант.

 36 а пп Благодать.
 37 а УЗ 38:42; 88:74–75;  

135:4–5.
  б Етер 12:27.
 38 а пп Ісус Христос— 

Суддя.
  б Кн. Як. 1:19.
 39 а пп Ісус Христос—

Посмертні 
явлення Христа.

  б Бут. 32:31;  
Вих. 33:11.

 41 а УЗ 88:63; 101:38.

лася; ось чому Ти дієш після 
того, як люди мають віру.

31 Бо так Ти явився Своїм 
учням; бо після того як вони 
мали а віру і зверталися до 
імені Твого, Ти показав-таки 
їм Себе у великій силі.

32 І я також памʼятаю, що 
Ти сказав, що приготував дім 
для людини, так, саме серед 
а осель Твого Батька, на який 
людина може мати більш чу-
дову б надію; ось чому людина 
мусить надіятися, інакше 
вона не зможе отримати спа-
док у тому місці, яке Ти при-
готував.

33 І ще, я памʼятаю, Ти ска-
зав, що Ти а полюбив світ на-
стільки, що навіть поклав 
Своє життя за світ, щоб 
могти взяти його знову, аби 
приготувати місце для дітей 
людських.

34 І тепер я знаю, що ця а лю-
бов, яку Ти мав до дітей люд-
ських, є милосердя; ось чому, 
якщо люди не матимуть ми-
лосердя, вони не зможуть 
успадкувати те місце, яке Ти 
приготував в оселях Твого 
Батька.

35 Ось чому я знаю з того, 
що Ти сказав, якщо Іновірці 
не матимуть милосердя, че-
рез нашу слабкість, тоді Ти 
випробуєш їх, і забереш їхній 
а талант, так, саме той, який 

вони отримали, і віддаси тим, 
хто матиме більше.

36 І сталося, що я молився 
Господеві, аби Він дав Іно-
вірцям а благодать, щоб вони 
мали милосердя.

37 І сталося, що Господь ска-
зав мені: Якщо вони не мають 
милосердя, це не має для тебе 
значення, бо ти був вірним; 
ось чому твій одяг буде а очи-
щено. І тому, що ти бачив 
свою б слабкість, тебе буде 
зроблено настільки сильним, 
що будеш ти сидіти на місці, 
яке Я приготував в оселях 
Мого Батька.

38 І ось я, Мороній, проща-
юся з Іновірцями, так, і та-
кож з моїми братами, яких 
я люблю, до тих пір, коли 
ми зустрінемося перед а міс-
цем суду Христа, де всі люди 
будуть знати, що мій б одяг 
не заплямований вашою  
кровʼю.

39 І тоді ви будете знати, що 
я а бачив Ісуса, і що Він гово-
рив зі мною б лице до лиця, і 
що Він сказав мені про це з 
простим смиренням, саме як 
один чоловік каже іншому, 
моєю власною мовою;

40 Але я записав тільки 
дещо, через мою слабкість у 
письмі.

41 А тепер я б хотів порадити 
вам а шукати Цього Христа, 
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 41 б 3 Неф. 11:32.
13 2 а Бут. 7:11–24; 8:3.
  б Етер 2:8.
 3 а 3 Неф. 20:22;  

21:23–24.  
пп Новий  
Єрусалим.

  б Об. 3:12; 21:2.

 4 а пп Сіон.
 5 а пп Єрусалим.
  б 1 Неф. 1:18–20.
  в Об. 21:10;  

3 Неф. 20:29–36.
 6 а УЗ 42:9; 45:66–67; 

84:2–5;  
УВ 1:10.

  б пп Йосип, син 
Яковів.

  в Ал. 46:24.  
пп Символізм.

 7 а Бут. 46:2–7; 47:6.
  б 2 Неф. 3:5.
 8 а пп Обіцяна земля.
  б Морон. 10:31.

про Якого пророки й апо-
столи писали, щоб благодать 
Бога Батька, і також Господа 
Ісуса Христа, і Святого Духа, 
Який складає б свідчення про 
Них, могла бути і жити в вас 
завжди. Амінь.

РОЗДІЛ 13
Етер каже про Новий Єру
салим, який буде збудовано в 
Америці сіменем Йосипа—Він 
пророкує, стає вигнанцем, пише 
Яредійську історію і провіщає 
знищення Яредійців—Війна бу
шує по всій землі.
І тепер я, Мороній, присту-
паю до завершення мого літо-
пису про знищення народу, 
про який я писав.

2 Бо ось, вони відринули всі 
слова Етера; бо він дійсно 
розповів їм про все це, від 
початку людини; і що після 
того як води а відступили з 
лиця цієї землі, вона стала об-
раною землею серед усіх ін-
ших земель, обраною землею 
Господа; ось чому Господь 
вимагає, щоб всі люди, які 
живуть на лиці її, б служили 
Йому;

3 І що це є місцем а Нового 
Єрусалима, який б зійде з не-
бес, і святе святилище Гос-
пода.

4 Ось, Етер бачив дні  Христа 

і говорив про а Новий Єруса-
лим на цій землі.

5 І він говорив також про 
дім Ізраїля і а Єрусалим, з 
якого має прийти б Легій,—
після того як його буде зни-
щено, його буде відбудовано 
знову, в священне місто для 
Господа; ось чому він не 
може бути новим Єрусали-
мом, бо він уже був за часів 
давнини; але його буде знову 
відбудовано, і він стане свя-
тим містом Господа; і його 
має бути збудовано для дому 
Ізраїля—

6 І що а Новий Єрусалим має 
бути збудовано на цій землі 
для залишків сімені б Йосипа, 
і для цього був в символ.

7 Бо як Йосип привів свого 
батька на землю а Єгипту, так  
він і вмер там; ось тому Гос-
подь вивів залишки сімені 
Йосипа з землі Єрусалима, 
щоб бути Йому милости-
вим до сімені Йосипа, щоб 
вони не б загинули, саме так, 
як Він був милостивим до 
батька Йосипа, аби той не  
загинув.

8 Отже, залишок дому Йо-
сипа буде встановлено на цій 
а землі; і вона буде землею їх-
нього успадкування; і вони 
збудують святе місто для  
Господа, як Єрусалим у дав-
нину; і вони більше б не бу-
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дуть змішані, доки не настане 
кінець, коли земля зникне.

9 І буде а нове небо і нова 
земля; і вони будуть як попе-
редні, за винятком того, що 
попередні зникли, і все стало 
новим.

10 А тоді настає Новий Єру-
салим; і благословенні ті, 
які живуть у ньому, бо вони 
є саме тими, чий одяг є а ви-
біленим через кров Агнця; 
і вони є тими, кого причис-
лено до залишків сімені Йо-
сипа, які були з дому Ізраїля.

11 І тоді також настає Єру-
салим з давнини; і жителі 
його, благословенні вони, бо 
їх було омито кровʼю Агнця; 
і вони є тими, кого розсіяно 
і а зібрано з чотирьох частин 
землі і з б північних країн, і 
вони є причасниками випов-
нення завіту, який Бог склав з 
їхнім батьком, в Авраамом.

12 І коли це настає, то випов-
нюється писання, яке каже: ті, 
які були а першими, будуть ос-
танніми; а ті, які були остан-
німи, будуть першими.

13 І я збирався написати 
більше, але мені заборонено; 
але великими і дивовижними 
були пророцтва Етера; але 
вони вважали його за ніщо і 
вигнали його; і він ховався в 
ущелині скелі вдень, а вночі 
він виходив, щоб оглядати те, 
що мало статися з людьми.

14 І коли він жив в ущелині 

скелі, він склав решту свого 
літопису, оглядаючи ночами 
знищення, які відбувалися в 
народі.

15 І сталося, що того самого 
року, коли його було вигнано 
з-поміж народу, почалася ве-
лика війна серед народу, бо 
серед повсталих було багато 
таких, які були могутніми 
чоловіками, і вони прагнули 
знищити Коріантумра своїми 
таємними планами злочести-
вості, про які вже йшлося.

16 І ось Коріантумр, нав-
чившись сам усім хитро-
щам війни і всій підступності 
світу, отже, він дав бій тим, 
хто прагнув знищити його.

17 Але він не покаявся, так 
само як його прекрасні сини 
й дочки; так само як пре-
красні сини й дочки Когора; 
так само як прекрасні сини і 
дочки Коригора; і в цілому, 
не було жодного з прекрас-
них синів і дочок на лиці 
всієї землі, хто б покаявся у 
своїх гріхах.

18 Ось чому сталося, що 
першого року, коли Етер жив 
в ущелині скелі, було багато 
людей, яких було вбито ме-
чем тих а таємних змов під 
час боротьби проти Коріан-
тумра за здобуття царства.

19 І сталося, що сини Корі-
антумра билися багато і сті-
кали кровʼю багато.

20 І другого року слово 

 9 а 2 Пет. 3:10–13;  
Об. 21:1;  
3 Неф. 26:3;  
УЗ 101:23–25.

 10 а Об. 7:14;  
1 Неф. 12:10–11;  

Ал. 5:27.
 11 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  б УЗ 133:26–35.
  в пп Авраамів завіт.
 12 а Мр. 10:31;  

1 Неф. 13:42;  
Кн. Як. 5:63;  
УЗ 90:9.

 18 а Етер 8:9–26.
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Господа прийшло до Етера, 
що йому слід піти і проро-
кувати а Коріантумрові, що, 
якщо він покається і всі його 
домочадці, Господь дасть 
йому його царство і поща-
дить людей—

21 Інакше їх буде знищено, 
і всіх його домочадців, крім 
нього самого. А він буде 
жити, тільки щоб побачити 
виповнення пророкувань, що 
говорилися про а інший на-
род, який отримає землю для 
свого успадкування; і Коріан-
тумра буде поховано ними; 
і кожну душу буде знищено, 
крім б Коріантумра.

22 І сталося, що Коріантумр 
не покаявся, так само як його 
домочадці і як народ; і війни 
не припинилися; і вони на-
магалися вбити Етера, але він 
утік від них і знову сховався в 
ущелині скелі.

23 І сталося, що постав Ша-
ред, і він також дав бій Корі-
антумрові; і він побив його, 
так що на третій рік він при-
вів його у неволю.

24 І сини Коріантумра на 
четвертий рік побили Ша-
реда і знову здобули царство 
для свого батька.

25 Тож почалася війна по 
всьому лицю землі, кожний 
чоловік зі своєю бандою бо-
ровся за те, що він хотів.

26 І були розбійники, і в ці-
лому всіляка злочестивість на 
всьому лиці землі.

27 І сталося, що Коріантумр 

був надзвичайно сердитий на 
Шареда, і він пішов зі своїм 
військом битися проти нього; 
і вони зустрілися у великому 
гніві, і вони зустрілися у до-
лині Ґілґал; і бій став надзви-
чайно тяжким.

28 І сталося, що Шаред 
бився з ним протягом трьох 
днів. І сталося, що Корі-
антумр побив його і пере-
слідував його, доки він не 
прийшов у рівнину Гешлон.

29 І сталося, що Шаред 
знову дав йому бій на рів-
нині; і ось, він побив Коріан-
тумра і прогнав його назад, 
знову у долину Ґілґал.

30 І Коріантумр дав Шаре-
дові бій знову у долині Ґіл-
ґал, де він переміг Шареда і 
вбив його.

31 І Шаред поранив Коріан-
тумра в стегно, так що той 
не ходив на бій знову протя-
гом двох років, а за цей час 
усі люди на лиці землі про-
ливали кров, і не було нікого, 
хто б зупинив їх.

РОЗДІЛ 14
Беззаконня людей приносить 
прокляття на землю—Ко
ріантумр вступає в боротьбу 
проти Ґілеада, потім Ліва і 
потім Шиза—Кров і різанина 
вкривають землю.
І тоді почалося велике а прок-
ляття на всій землі через без-
законня людей, в якому, якщо 
чоловік покладе своє знаряддя 

 20 а Етер 12:1–2.
 21 а Ом. 1:19–21;  

Етер 11:21.

  б Етер 15:29–32.
14 1 а Гел. 12:18;  

13:17–23; 

   Морм. 1:17–18;  
2:10–14.
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або меч на полицю або на те 
місце, де він зберігав би його, 
ось, наступного дня він не міг 
його знайти, таким великим 
було прокляття на землі.

2 Ось чому кожний чоло-
вік припадав до того, що було 
його власним, своїми руками, 
і не позичав, і не давав у по-
зику нікому; і кожний чо-
ловік тримав рукоять свого 
меча в правиці, на захист 
свого майна, і свого власного 
життя, і своїх жінок і дітей.

3 І ось, коли минуло два 
роки і після смерті Шареда, 
ось, постав брат Шареда, і 
дав він бій Коріантумрові, в 
якому Коріантумр переміг 
його і переслідував його до 
пустині Акіш.

4 І сталося, що брат Шареда 
дав йому бій у пустині Акіш; і 
бій був надзвичайно тяжким, 
і багато тисяч пало від меча.

5 І сталося, що Коріантумр 
установив облогу в пустині;  
а брат Шареда вийшов з пус-
тині вночі і вбив частину 
війська Коріантумра, коли 
вони спʼяніли.

6 І він пішов на землю Мо-
рон і посів місце на престолі 
Коріантумра.

7 І сталося, що Коріантумр 
перебував зі своїм військом 
у пустині протягом двох ро-
ків, упродовж яких він отри-
мав велике підкріплення для 
свого війська.

8 Тож брат Шареда, імʼя 
якого було Ґілеад, також от-
римав велике підкріплення 
для свого війська через таємні 
змови.

9 І сталося, що його перво-
священник убив його, коли 
він сидів на своєму престолі.

10 І сталося, що один з та-
ємної змови вбив його на та-
ємній стежці і здобув для 
себе царство; а імʼя його було 
Лів; і Лів був чоловіком міц-
ної статури, більший за будь-
якого іншого чоловіка серед 
усього народу.

11 І сталося, що в перший рік 
Ліва Коріантумр прийшов на 
землю Морон і дав бій Лівові.

12 І сталося, що він бився з 
Лівом, і в цій битві Лів ударив 
його по руці так, що поранив 
його; проте, військо Коріан-
тумра тіснило вперед Ліва, 
так що він кинувся навтіки до 
меж морського узбережжя.

13 І сталося, що Коріантумр 
переслідував його; і Лів дав 
бій йому на морському узбе-
режжі.

14 І сталося, що Лів розбив 
військо Коріантумра, так що 
ті знову втекли у пустиню 
Акіш.

15 І сталося, що Лів переслі-
дував його, доки він не при-
йшов на рівнину Аґош. І 
Коріантумр узяв усіх людей 
з собою, коли втікав від Ліва, 
в ту частину землі, до якої 
 втікав.

16 І коли він прийшов на 
рівнину Аґош, він дав бій Лі-
вові, і він ударив його так, що 
той помер; проте, брат Ліва 
вийшов проти Коріантумра 
замість того, і бій став над-
звичайно тяжким, в якому 
Коріантумр утік знову від 
війська Лівового брата.
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17 Тож імʼя брата Ліва було 
Шиз. І сталося, що Шиз пе-
реслідував Коріантумра, і 
він завоював багато міст, і він 
убив багатьох жінок і дітей, і 
він спалив ці міста.

18 І пішов страх перед 
Шизом по всій землі; так, 
волання пішло по всій землі—
Хто може протистояти вій-
ськові Шиза? Бачите, він 
змітає все на своєму шляху!

19 І сталося, що люди по-
чали збиратися докупи у вій-
сько, по всьому лицю землі.

20 І вони розділилися; і час-
тина з них втекла до війська 
Шиза, а частина з них втекла 
до війська Коріантумра.

21 І такою великою і три-
валою була війна, і такими 
довгими були дії кровопро-
лиття і різанини, що все лице 
землі було вкрито а тілами за-
гиблих.

22 І такою поспішною і 
швидкою була війна, що ні-
кого не залишилося, щоб по-
ховати мертвих, але вони 
переходили вперед від кро-
вопролиття до кровопро-
лиття, залишаючи тіла і 
чоловіків, і жінок, і дітей 
розкиданими по лицю землі, 
щоб вони стали здобиччю 
а черви плоті.

23 І сморід звідти поши-
рився по лицю землі, аж по 
всьому лицю землі; ось чому 
люди були стурбовані вдень і 
вночі, через сморід звідти.

24 Проте, Шиз не припинив 
переслідувати Коріантумра; 
бо він поклявся помститися 

Коріантумрові за кров свого 
брата, якого було вбито, і 
слово Господа, яке дійшло до 
Етера, що Коріантумр не за-
гине від меча.

25 І, отже, ми бачимо, що 
Господь покарав їх у повноті 
Свого гніву, і їхні злочести-
вість і мерзоти підготували 
шлях до їхнього вічного зни-
щення.

26 І сталося, що Шиз пере-
слідував Коріантумра на 
схід, аж до меж біля мор-
ського узбережжя, і там він 
дав бій Шизові упродовж 
трьох днів.

27 І настільки жахливим 
було знищення серед війська 
Шиза, що люди злякалися і 
кинулися втікати від війська 
Коріантумра; і вони втекли 
на землю Коригор, і змітали 
жителів на своєму шляху, всіх 
тих, хто не хотів приєднува-
тися до них.

28 І вони поставили свої на-
мети в долині Коригор; а 
Коріантумр поставив свої на-
мети в долині Шурр. Тож до-
лина Шурр була біля пагорба 
Комнор; ось чому Коріан-
тумр зібрав своє військо на 
пагорбі Комнор, і залунала 
сурма для війська Шиза, за-
кликаючи їх на бій.

29 І сталося, що вони при-
йшли, але їх було вигнано 
знову; і вони прийшли вдруге, 
і їх було вигнано вдруге. І ста-
лося, що вони прийшли знову 
втретє, і битва стала надзви-
чайно тяжкою.

30 І сталося, що Шиз ударив 

 21 а Етер 11:6.  22 а Ісая 14:9–11.
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Коріантумра так, що наніс 
йому багато глибоких ран; і 
Коріантумр, втративши ба-
гато крові, знепритомнів, і 
його було віднесено, наче він 
був мертвим.

31 А втрати чоловіків, жі-
нок і дітей з обох боків були 
настільки значними, що Шиз 
наказав своїм людям, щоб 
вони не переслідували вій-
сько Коріантумра; ось чому 
вони повернулися до свого 
табору.

РОЗДІЛ 15
Мільйони Яредійців гинуть у 
битві—Шиз і Коріантумр зби
рають весь народ на смертний 
бій—Дух Господа припиняє пе
ремагатися в них—Яредійський 
народ повністю винищено—
Залишається тільки Коріан
тумр.
І сталося, коли Коріантумр 
одужав від своїх ран, він по-
чав згадувати а слова, які Етер 
сказав йому.

2 Він побачив, що майже два 
мільйони його людей було 
вбито мечем, і він почав су-
мувати у своєму серці; так, 
було вбито два мільйони мо-
гутніх чоловіків, а також їх-
ніх жінок і їхніх дітей.

3 Він почав каятися у тому 
злі, що він заподіяв; він почав 
згадувати слова, які були ска-
зані вустами всіх пророків, і 
він бачив, що вони здійсню-
валися досі, кожна крихта; і 
його душа тужила і відмовля-
лася заспокоюватися.

4 І сталося, що він написав 
послання Шизові, бажаючи 
від нього, щоб той пощадив 
людей, а він віддасть царство 
заради життя людей.

5 І сталося, що коли Шиз 
отримав його послання, 
він написав послання Ко-
ріантумрові, що якщо той 
здасться, щоб він міг його 
вбити його власним мечем, 
тоді він пощадить життя лю-
дей.

6 І сталося, що люди не по-
каялися у своєму беззаконні; 
і люди Коріантумра були 
збуджені до гніву проти лю-
дей Шиза; а люди Шиза були 
збуджені до гніву проти лю-
дей Коріантумра; ось чому 
люди Шиза дали бій людям 
Коріантумра.

7 І коли Коріантумр поба-
чив, що він близький до по-
разки, він утік знову від 
людей Шиза.

8 І сталося, що він прийшов 
до вод Ріпліанкума, що в пе-
рекладі означає: великий, або 
перевершуючий все; отже, 
коли вони підійшли до цих 
вод, вони поставили свої на-
мети; а Шиз також поста-
вив свої намети поблизу них; 
і, отже, наступного дня вони 
вийшли на бій.

9 І сталося, що вони билися 
у надзвичайно тяжкій битві, 
в якій Коріантумра було по-
ранено знову, і він знепри-
томнів від втрати крові.

10 І сталося, що військо Ко-
ріантумра натискало на вій-
сько Шиза, так що вони 

15 1 а Етер 13:20–21.
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побили їх, так що ті почали 
втікати від них; і вони вте-
кли на південь і поставили 
свої намети в місці, яке нази-
валося Оґат.

11 І сталося, що військо Ко-
ріантумра поставило свої на-
мети поблизу пагорба Рама; 
і то був той самий пагорб, де 
мій батько Мормон а сховав 
під захист Господа літописи, 
які були священними.

12 І сталося, що вони зіб-
ралися разом, усі люди на 
всьому лиці землі, яких не 
було вбито, крім Етера.

13 І сталося, що Етер бачив 
усі діяння людей; і він бачив, 
що людей, які були за Корі-
антумра, було зібрано ра-
зом до війська Коріантумра; 
а людей, які були за Шиза, 
було зібрано разом до війська 
Шиза.

14 Отже, вони протягом чо-
тирьох років збирали людей, 
щоб здобути всіх, хто був на 
лиці землі, і щоб вони от-
римали всю силу, яку вони 
могли отримати.

15 І сталося, що коли їх усіх 
було зібрано разом, кожного 
до того війська, до якого він 
хотів, з їхніми жінками і їх-
німи дітьми—і чоловіків, 
і жінок, і дітей було озбро-
єно зброєю війни, вони мали 
щити, і а нагрудники, і шо-
ломи і були одягнені на ма-
нір війни—вони виступили 
один проти одного на битву; 
і вони билися весь той день і 
не здолали один одного.

16 І сталося, що коли нас-
тала ніч, вони були втомлені 
і відступили до своїх таборів; 
а після того як вони відсту-
пили до своїх таборів, вони 
почали завивати і голосити 
через втрату вбитих зі свого 
народу; і такими великими 
були їхні волання, їхні зави-
вання і голосіння, що вони 
розривали повітря надзви-
чайно.

17 І сталося, що наступ-
ного дня вони знову пішли 
на битву, і великим та жах-
ливим був той день; проте 
вони не здолали один одного, 
і коли ніч знову настала, 
вони розривали повітря сво-
їми воланнями, і своїми 
завиваннями, і своїми опла-
куваннями, через втрату вби-
тих зі свого народу.

18 І сталося, що Корі-
антумр написав знову пос-
лання до Шиза, бажаючи, 
щоб той не виступав знову 
на битву, але щоб він узяв 
царство і пощадив життя лю-
дей.

19 Але ось, Дух Господа 
припинив боротися з ними, і 
а Сатана мав повну владу над 
серцями людей; бо їх було 
віддано до закамʼянілості їх-
ніх сердець і сліпоти їхнього 
розуму, щоб їх можна було 
знищити; отже, вони знову 
пішли на бій.

20 І сталося, що вони билися  
весь той день, а коли ніч нас-
тала, вони поснули на своїх 
мечах.

 11 а Морм. 6:6.  15 а Мос. 8:7–10.  19 а пп Диявол.
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21 І наступного дня вони 
билися, аж поки ніч не нас-
тала.

22 А коли ніч настала, вони 
а спʼяніли від гніву, так само 
як чоловік, який спʼянів від 
вина; і вони поснули знову на 
своїх мечах.

23 І наступного дня вони би-
лися знову; і коли ніч нас-
тала, вони всі полягли від 
меча, крім пʼятдесятьох і двох 
з народу Коріантумра та 
шістдесятьох і девʼяти з на-
роду Шиза.

24 І сталося, що вони спали 
на своїх мечах тієї ночі, а 
нас тупного дня вони билися 
знову, і вони боролися що-
сили своїми мечами і своїми 
щитами весь той день.

25 А коли ніч настала, зали-
шилося тридцять і два з на-
роду Шиза та двадцять і сім з 
народу Коріантумра.

26 І сталося, що вони їли, і 
спали, і готувалися до смерті 
наступного дня. А були вони 
крупними й могутніми чоло-
віками щодо сили людей.

27 І сталося, що вони билися 
протягом трьох годин, і вони 
знепритомніли від втрати 
крові.

28 І сталося, що коли люди 
Коріантумра набралися дос-
татньо сили, щоб могти хо-
дити, вони вже збиралися 
втікати заради свого життя; 
але ось, Шиз піднявся і також 
його люди, і він поклявся у 

своєму гніві, що він убʼє Ко-
ріантумра або загине від 
меча.

29 Ось чому він пересліду-
вав їх, і наступного дня він 
наздогнав їх; і вони знову би-
лися на мечах. І сталося, що 
коли вони а всі полягли від 
меча, крім Коріантумра і 
Шиза, ось, Шиз знепритомнів 
від втрати крові.

30 І сталося, що коли Корі-
антумр відпочив трохи, спи-
раючись на свій меч, він 
відрубав Шизові голову.

31 І сталося, що після того 
як він відрубав Шизові го-
лову, Шиз піднявся на руках 
і впав; і після того як він зро-
бив зусилля, щоб дихнути, 
він помер.

32 І сталося, що а Коріан-
тумр упав на землю і став 
наче неживий.

33 І Господь звернувся до 
Етера і сказав йому: Виходь. 
І він вийшов і побачив, що 
всі слова Господа здійсни-
лися; і він закінчив свій а лі-
топис (і сотої частини я не 
написав); і він сховав їх у та-
кий спосіб, що люди Лімгія 
знайшли їх.

34 Тож останні слова, які 
було написано а Етером, такі: 
Чи хоче Господь, щоб мене 
було перетворено, чи щоб 
я зніс волю Господа в плоті, 
не має значення, якщо буде 
так, що мене буде спасенно в 
царстві Бога. Амінь.

 22 а Морон. 9:23.
 29 а Етер 13:20–21.
 32 а Ом. 1:20–22.

 33 а Мос. 8:9;  
Ал. 37:21–31;  
Етер 1:1–5.

 34 а Етер 12:2.



1 1 а пп Мороній, син 
Мормона.

 2 а 1 Неф. 12:20–23.
  б Ал. 45:14.
 3 а Мт. 10:32–33;  

3 Неф. 29:5.

2 1 а 3 Неф. 13:25.
 2 а пп Влада.
  б пп Рукопокладання.
  в 3 Неф. 18:37.
 3 а Дії 19:6.
3 1 а Ал. 6:1.  

пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  б пп Висвячувати, 
Висвячення.

   

КНИГА МОРОНІЯ
РОЗДІЛ 1

Мороній пише заради Лама
нійців—Нефійців, які не зрі
каються Христа, віддано на 
смерть. Близько 401–421 рр. від 
р.х.

ТОЖ я, а Мороній, закін-
чивши скорочення роз-

повіді про народ Яреда, не 
думав, що напишу ще щось, 
але я ще не загинув; і я не даю 
про себе знати Ламанійцям, 
щоб вони не знищили мене.

2 Бо ось, їхні а війни поміж 
себе надзвичайно люті; і через 
свою ненависть вони б віддають 
на смерть кожного Нефійця, 
який не зрікається Христа.

3 І я, Мороній, не а зречуся 
Христа; ось чому я блукаю 
всюди, де можу, заради без-
пеки свого власного життя.

4 Отже, я напишу ще дещо, 
всупереч тому, що я думав; 
бо я думав, що не напишу 
більше нічого; але я напишу 
ще дещо, щоб, можливо, це 
стало у пригоді моїм брат-
тям, Ламанійцям, колись, у 
майбутній день, згідно з во-
лею Господа.

РОЗДІЛ 2
Ісус наділяє дванадцятьох Не
фійських учнів силою надавати 

дар Святого Духа. Близько 401–
421 рр. від р.х.

Слова Христа, які Він казав 
Своїм а учням, дванадцятьом, 
яких Він обрав, коли Він по-
клав Свої руки на них,—

2 І Він назвав їх по імені, ка-
жучи: Ви будете звертатися 
до Батька в Моє імʼя, в могут-
ній молитві; і після того як ви 
зробите це, ви будете мати 
а силу, щоб тому, на кого ви 
покладатимете б руки, в ви б 
дали Святого Духа; і в Моє 
імʼя ви даватимете Його, бо 
так роблять Мої апостоли.

3 Тож Христос казав їм ці 
слова під час Своєї першої 
появи; і велика кількість лю-
дей не чула цього, але учні 
чули це; і на всіх, на кого 
вони а покладали руки, схо-
див Святий Дух.

РОЗДІЛ 3
Старійшини висвячують свя
щеників і вчителів рукопокла
данням. Близько 401–421 рр. від 
р.х.
Спосіб, у який учні, яких 
було покликано а старійши-
нами церкви, б висвячували 
священиків і вчителів,—

2 Після того як вони моли-
лися Батькові в імʼя Христа, 
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вони поклали на них руки і 
казали:

3 В імʼя Ісуса Христа я вис-
вячую тебе у священики (або, 
якщо він буде вчителем: Я ви-
свячую тебе в учителі), щоб 
проповідувати покаяння і 
а відпущення гріхів через 
Ісуса Христа, через терпіння 
з вірою в Його імʼя до кінця. 
Амінь.

4 І в такий спосіб вони а вис-
вячували священиків і вчи-
телів, згідно з б дарами і 
покликаннями Бога людям; і 
вони висвячували їх в силою 
Святого Духа, яка була в них.

РОЗДІЛ 4
Пояснюється, як саме старій
шини і священики благословля
ють причасний хліб. Близько 
401–421 рр. від р.х.
а Спосіб, у який їхні б старій-
шини і священики прича-
щали церкву кровʼю і плоттю 
Христа; і вони в причащали 
цим згідно з заповідями 
Христа; отже, ми знаємо, 
що цей спосіб є істинним; і 
старійшина або священик 
священнослужив це—

2 І вони ставали навколішки 
разом з церквою і молилися 
Батькові в імʼя Христа, ка-
жучи:

3 О Боже, Вічний Батьку, 
ми просимо Тебе в імʼя Твого 
Сина, Ісуса Христа, благосло-
вити і освятити цей а хліб для 
душ усіх тих, хто причаща-
ється ним; щоб вони могли 
їсти в б памʼять тіла Твого 
Сина, і свідчити перед То-
бою, о Боже, Вічний Батьку, 
що вони бажають узяти 
на себе в імʼя Твого Сина і 
завжди памʼятати Його, і до-
тримуватися Його запові-
дей, які Він дав їм, щоб Його 
г Дух міг завжди бути з ними. 
Амінь.

РОЗДІЛ 5
Подається зразок благословення 
причасного вина. Близько 401–
421 рр. від р.х.
а Спосіб благословення вина—
Ось, вони брали чашу і ка-
зали:

2 О Боже, Вічний Батьку, 
ми просимо Тебе в імʼя Твого 
Сина, Ісуса Христа, благо-
словити і освятити це а вино 
для душ усіх тих, хто пʼє 
його, щоб вони могли робити 
це в б памʼять крові Твого 
Сина, яку було пролито за 
них; щоб вони могли свід-
чити перед Тобою, о Боже, 
Вічний Батьку, що вони 
завжди памʼятають Його, щоб 

 3 а пп Відпущення 
гріхів.

 4 а УЗ 18:32; 20:60.
  б пп Дар.
  в 1 Неф. 13:37;  

Морон. 6:9.
4 1 а 3 Неф. 18:1–7.
  б пп Старійшина 

(Старший, Старець, 

Пресвітер).
  в УЗ 20:76–77.
 3 а пп Причастя.
  б Лк. 22:19;  

1 Кор. 11:23–24;  
3 Неф. 18:7.

  в пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

  г пп Святий Дух.
5 1 а 3 Неф. 18:8–11;  

УЗ 20:78–79.
 2 а УЗ 27:2–4.  

пп Причастя.
  б Лк. 22:19–20;  

1 Кор. 11:25.
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Його Дух міг бути з ними.  
Амінь.

РОЗДІЛ 6
Людей, які покаялися, хрис
тять і приймають до това
риства—Членам церкви, які 
каються, прощається—Збори 
проводяться силою Святого 
Духа. Близько 401–421  рр. від 
р.х.
А тепер я скажу про а хри-
щення. Ось, старійшин, свя-
щеників і вчителів було 
хрищено; і їх не було хри-
щено, доки вони не прино-
сили плід, достатній для того, 
щоб вони були б гідні цього.

2 Також нікого не приймали 
вони до хрищення, доки вони 
не приходили із а скрушеним 
серцем і упокореним духом і 
свідчили перед церквою, що 
вони дійсно покаялися в усіх 
своїх гріхах.

3 І нікого не приймали до 
хрищення, якщо вони не 
а брали на себе імʼя Христа, 
маючи рішучість служити 
Йому до кінця.

4 А після того як їх при-
ймали до хрищення, і вони 
приймали його і а очищалися 

силою Святого Духа, їх за-
числяли до людей церкви 
Христа; і їхні б імена брали, 
щоб їх можна було памʼятати 
і насичувати добрим сло-
вом Бога, щоб утримувати 
їх на правильному шляху, 
щоб утримувати їх постійно 
в пильними до молитви, г по-
кладаючись тільки на заслуги 
Христа, Який був д творцем і 
виконавцем їхньої віри.

5 І а церква збиралася разом 
б часто, щоб в поститися, і мо-
литися, і розмовляти один 
з одним про благополуччя 
своїх душ.

6 І вони збиралися часто, 
щоб причащатися хлібом 
і вином у памʼять Господа 
Ісуса.

7 І вони суворо стежили, 
щоб не було а ніякого безза-
коння серед них; і якщо ви-
являлося, що хтось учинив 
беззаконня і б три свідки з 
церкви засуджували його пе-
ред в старійшинами, і якщо 
вони не каялися і не г зізна-
валися, їхні імена д викреслю-
валися, і вони не числилися 
серед людей Христа.

8 Але а стільки, скільки вони 
каялися і прагнули прощення 

6 1 а пп Хрищення, 
Христити.

  б пп Достоїнство, 
Достойний.

 2 а пп Скрушене серце.
 3 а пп Ісус Христос—

Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 4 а пп Чистий,  
Чистота.

  б УЗ 20:82.
  в Ал. 34:39;  

3 Неф. 18:15–18.

  г 2 Неф. 31:19;  
УЗ 3:20.

  д Євр. 12:2.
 5 а пп Церква Ісуса 

Христа.
  б 3 Неф. 18:22;  

4 Неф. 1:12;  
УЗ 88:76.

  в пп Піст, Пощення.
 7 а УЗ 20:54.
  б УЗ 42:80–81.  

пп Свідок, 
Свідчення.

  в Ал. 6:1.  
пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  г пп Сповідувати, 
Сповідь.

  д Вих. 32:33;  
УЗ 20:83.  
пп Відлучення 
від Церкви.

 8 а Мос. 26:30–31.
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з щирим наміром, їм б проща-
лося.

9 І їхні збори а проводилися 
церквою за подобою діянь 
Духа і силою б Святого Духа; 
бо як сила Святого Духа вела 
їх або проповідувати, або за-
кликати, або молитися, або 
просити, або співати, то так 
воно і діялося.

РОЗДІЛ 7
Дається запрошення ввійти 
в покій Господа—Молитися з 
щирими намірами—Дух Хрис 
та дає змогу людям відрізнити 
добро від зла—Сатана переко
нує людей зректися Христа і 
чинити зло—Пророки ясно  
показують пришестя Христа—
Вірою творяться чудеса і ан
гели священнослужать—Люди 
повинні надіятися на вічне 
життя і припадати до мило
сердя. Близько 401–421  рр. від 
р.х.
А тепер я, Мороній, напишу 
дещо зі слів мого батька Мор-
мона, які він сказав стосовно 
а віри, надії і милосердя; бо 
так він говорив до людей, 
коли навчав їх у синагозі, яку  
вони побудували як місце 
пок лоніння.

2 І ось я, Мормон, кажу 
вам, мої улюблені браття; 
і саме через благодать Бога 
Батька і нашого Господа Ісуса 

Христа і Його святої волі, че-
рез дароване мені Його а пок-
ликання, мені дозволено 
говорити до вас на цей раз.

3 Отже, я б хотів звернутися 
до вас, хто з церкви, хто є ми-
ролюбними послідовниками 
Христа й отримали достатньо 
надії, щоб ви могли увійти до 
а покою Господа, з цих пір і на-
віки, доки ви не будете почи-
вати з Ним на небесах.

4 А тепер, браття мої, я 
складаю собі таку думку про 
вас через вашу миролюбну 
а ходу з дітьми людськими.

5 Бо я памʼятаю слово Бога, 
яке каже, що за їхніми ділами 
ти а впізнаєш їх; бо якщо їхні 
діла добрі, то й вони добрі 
також.

6 Бо ось, Бог сказав, що чо-
ловік, будучи а злим, не може 
чинити те, що добре; бо якщо 
він запропонує дарунок або 
б помолиться Богові і не зро-
бить цього з щирими на-
мірами, це не піде йому на 
користь.

7 Бо ось, це не буде йому за-
раховано як праведність.

8 Бо ось, якщо чоловік, бу-
дучи а злим, дає дарунок, він 
робить це б неохоче; отже, 
це зараховується йому так, 
наче він утримав цей дару-
нок; отже, його зараховано 
до злих перед Богом.

9 І так само зараховано до 

 8 б пп Простити, 
Прощати.

 9 а УЗ 20:45; 46:2.
  б пп Святий Дух.
7 1 а 1 Кор. 13;  

Етер 12:3–22, 27–37;  
Морон. 8:14; 

10:20–23.
 2 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

 3 а пп Покій.
 4 а 1 Іван. 2:6;  

УЗ 19:23.

 5 а 3 Неф. 14:15–20.
 6 а Мт. 7:15–18.
  б Ал. 34:28.  

пп Молитва.
 8 а Пр. 15:8.
  б УЗ 64:34.
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злих чоловіка, якщо він мо-
литиметься, але не з а щирим 
наміром у серці; так, і це не 
піде йому на користь, бо Бог 
не приймає нікого з таких.

10 Ось чому чоловік, будучи 
злим, не може чинити те, що 
добре; не дасть він також і 
доброго дарунку.

11 Бо знайте, гірке а джерело 
не може дати доброї води; не 
може також і добре джерело 
дати гіркої води; ось чому 
чоловік, будучи слугою ди-
явола, не може слідувати за 
Христом; а якщо він б слідува-
тиме за Христом, він не може 
бути слугою диявола.

12 Ось чому все, що є а доб-
рим, походить від Бога; а 
те, що б зле, походить від ди-
явола; бо диявол є воро-
гом Богові, і бореться проти 
Нього постійно, і запрошує, 
і принаджує в грішити і чи-
нити те, що є зло, постійно.

13 Але знайте, те, що від 
Бога, запрошує і принаджує 
творити добро постійно; 
ось чому все, що запрошує і 
а принаджує творити добро, 
і любити Бога, і служити 
Йому, б надихнуто Богом.

14 Ось чому зверніть увагу, 
мої улюблені браття, і не вва-
жайте, нібито те, що а зле, є 

від Бога, або те, що є добрим 
і від Бога, є від диявола.

15 Бо знайте, браття мої, 
вам дано а судити, щоб ви від-
різняли добро від зла; і спосіб  
відрізняти є настільки прос-
тим, щоб знати вам доскона-
лим знанням, як денне світло 
від темної ночі.

16 Бо знайте, а Дух Христа  
дано кожній людині, щоб 
вона б відрізняла добро від 
зла; ось чому я показую вам,  
як саме судити; бо все, що  
запрошує творити добро і  
переконує вірити в Хрис- 
та, послано силою і даром 
Христа; ось чому ви можете 
знати досконалим знанням, 
що це є від Бога.

17 Але все, що переконує лю-
дей чинити а зло, і не вірити в 
Христа, і заперечувати Його, і 
не служити Богові, ви можете 
знати досконалим знанням, 
що це від диявола; бо саме так 
діє диявол, бо він жодну лю-
дину не переконує творити 
добро, ні, жодну; і також його 
ангели; і також ті, хто підко-
рився йому.

18 А тепер, браття мої, по-
бачивши, що ви знаєте світло, 
за яким ви можете судити, 
світло, яке є а світлом Христа, 
пильнуйте, щоб ви не судили 

 9 а Як. 1:6–7; 5:16;  
Морон. 10:4.

 11 а Як. 3:11–12.
  б Мт. 6:24;  

2 Неф. 31:10–13;  
УЗ 56:2.

 12 а Як. 1:17;  
1 Іван. 4:1–2;  
Етер 4:12.

  б Ал. 5:39–42.
  в Гел. 6:30.  

пп Гріх.
 13 а 2 Неф. 33:4;  

Етер 8:26.
  б пп Натхнення, 

Надихати.
 14 а Ісая 5:20;  

2 Неф. 15:20.
 15 а пп Проникливість, 

дар проникливості.
 16 а пп Світло, Світло 

Христа;  

Сумління.
  б Бут. 3:5;  

2 Неф. 2:5, 18, 26;  
Мос. 16:3;  
Ал. 29:5;  
Гел. 14:31.

 17 а пп Гріх.
 18 а Мос. 16:9;  

УЗ 50:24; 88:7–13.  
пп Світло, Світло 
Христа.
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невірно; бо яким б судом су-
дити будете, таким осудять і 
вас.

19 Отже, я благаю вас, 
браття, щоб ви шукали ста-
ранно у а світлі Христа, щоб 
відрізнити добро від зла; і 
якщо ви сприймете все добре 
і не засуджуватимете його, ви 
справді будете б дитям Христа.

20 А тепер, браття мої, як 
таке можливо, щоб ви сприй-
няли все добре?

21 І ось я підходжу до тієї 
віри, про яку я сказав, що буду 
про неї говорити; і я скажу 
вам про спосіб, у який ви мо-
жете сприйняти все добре.

22 Бо ось, Бог, а знаючи все, 
будучи від вічного до віч-
ного, ось, Він послав б ангелів 
священнослужити дітям люд-
ським, обʼявити про прише-
стя Христа; і що через Христа 
прийде все добре.

23 І Бог також проголосив 
пророкам Своїми власними 
вустами, що Христос має 
прийти.

24 І ось, були різні способи, 
якими Він ясно показував ді-
тям людським усе, що було 
добре; і все, що є добре, по-
ходить від Христа; інакше б 
люди були а павшими і ніщо 
добре не могло б прийти до 
них.

25 Отже, з допомогою свя-
щеннослужіння а ангелів і 
кожного слова, яке виходило 

з уст Бога, люди почали ви-
являти віру в Христа; і, отже, 
через віру вони сприймали 
все добре; і так було до при-
шестя Христа.

26 А після того як Він при-
йшов, людей також було спа-
сенно через віру в Його імʼя; і 
через віру вони стали синами 
Бога. І так само, як те, що 
Христос живе, Він звернувся 
з такими словами до наших 
батьків, кажучи: а Усе, що б 
ви не просили у Батька в Моє 
імʼя, що є добрим, з вірою 
сподіваючись, що ви отрима-
єте, знайте, це буде зроблено 
для вас.

27 Отже, мої улюблені 
браття, чи припинилися а чу-
деса через те, що Христос зі-
йшов на небеса і посів місце 
праворуч Бога, б предʼявля-
ючи Батькові Свої права на 
милість, яку Він має до дітей 
людських?

28 Бо Він задовольнив закон 
повною мірою, і Він предʼяв-
ляє права на всіх тих, хто має 
віру в Нього; і ті, хто має віру 
в Нього, а припадуть до всього 
доброго; отже, Він б захищає 
справу дітей людських; і Він 
перебуває вічно на небесах.

29 І через те, що Він зробив 
це, мої улюблені браття, чи 
припинилися чудеса? Ось, я 
кажу вам: Ні; і ангели також 
не припинили священнослу-
жити дітям людським.

 18 б пдс Мт. 7:1–2 
(Додаток);  
Лк. 6:37; Іван 7:24.

 19 а УЗ 84:45–46.
  б Мос. 15:10–12; 27:25.  

пп Сини і дочки Божі.

 22 а пп Бог, Божество.
  б Мойс. 5:58. 

пп Ангели.
 24 а 2 Неф. 2:5.
 25 а Ал. 12:28–30.
 26 а 3 Неф. 18:20.  

пп Молитва.
 27 а пп Чудо.
  б Ісая 53:12; Мос. 14:12.
 28 а Рим. 12:9; УЗ 98:11.
  б 1 Іван. 2:1; 2 Неф. 2:9.  

пп Заступник.
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30 Бо ось, вони підлеглі Йому 
у священнослужінні згідно 
зі словом Його наказу, пока-
зуючи себе тим, хто сильної 
віри й твердого бажання до 
всілякого благочестя.

31 І обовʼязок їхнього свя-
щеннослужіння у тому, щоб 
закликати людей до пока-
яння та здійснювати і вико-
нувати роботу щодо завітів 
Батька, які Він склав з дітьми 
людськими, щоб підготувати 
шлях серед дітей людських, 
проголошуючи слово Христа 
обраним посудинам Господа, 
щоб вони могли приносити 
свідчення про Нього.

32 І чинячи так, Господь Бог  
готує шлях, щоб решта лю-
дей могла мати а віру в Хрис- 
та, щоб Святий Дух міг мати 
місце в їхніх серцях згідно з 
силою Його; і так виповнює 
Батько завіти, які Він склав з 
дітьми людськими.

33 І Христос сказав: а Якщо 
ви матимете віру в Мене, то 
матимете силу робити все, 
що Я вважаю за б доцільне.

34 І Він сказав: а Покай-
теся ви, всі кінці землі, і при-
ходьте до Мене, і христіться в 
Моє імʼя, і майте віру в Мене, 
щоб вас було спасенно.

35 І ось, мої улюблені 
браття, якщо буде так, що все 
це істинно, що я сказав вам, 
і Бог покаже вам, з а силою і 
великою славою в останній 

б день, що це є істинним, то, 
якщо це є істинним, чи при-
пинився день чудес?

36 Або чи припинили ан-
гели являтися дітям люд-
ським? Або чи а забрав Він 
силу Святого Духа від них? 
Або чи забере Він її, доки час 
буде йти, або земля буде сто-
яти, або залишиться хоч би 
одна людина на лиці її, яку 
треба буде спасти?

37 Ось, я кажу вам: Ні; бо 
саме через віру а чудеса тво-
ряться; і саме через віру 
ангели являються і священно-
служать людям; отже, якщо 
це припинилося, горе дітям 
людським, бо це сталося че-
рез б зневіру, і все марно.

38 Бо жодна людина не 
може бути спасенною згідно 
з словами Христа, якщо вони 
не матимуть віру в Його імʼя; 
отже, якщо це припинилося, 
то віра припинилася також; 
і жахливим є становище лю-
дини, бо вони існують так, 
нібито ніякого викуплення не 
було вчинено.

39 Але знаєте, мої улю-
блені браття, я суджу про 
вас краще, бо я суджу, що ви 
матимете віру в Христа че-
рез вашу лагідність; бо якщо 
ви не матимете віри в Нього, 
то ви не а підходите для того, 
щоб бути причисленими до 
людей Його церкви.

40 І знову, мої улюблені 

 32 а пп Віра.
 33 а Мт. 17:20.
  б УЗ 88:64–65.
 34 а 3 Неф. 27:20;  

Етер 4:18.

 35 а 2 Неф. 33:11.
  б УЗ 35:8.
 36 а Морон. 10:4–5, 7, 19.
 37 а Мт. 13:58;  

Морм. 9:20;  

Етер 12:12–18.
  б Морон. 10:19–24.
 39 а пп Достоїнство, 

Достойний.
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браття, я б хотів поговорити 
з вами про а надію. Як може 
бути так, що ви досягнете 
віри, не маючи надії?

41 І що це таке, на що ви ма-
єте а надіятися? Ось, я кажу 
вам, що ви матимете б надію 
через спокуту Христа і силу 
Його воскресіння воскрес-
нути до в життя вічного, і 
це через вашу віру в Нього 
згідно з Його обіцянням.

42 Отже, якщо людина ма-
тиме а віру, вона б повинна 
мати і надію; бо без віри не 
може бути ніякої надії.

43 І ще, ось я кажу вам, що 
вона не може мати віри і на-
дії, якщо вона не буде а лагід-
ною і невибагливою серцем.

44 Якщо вона не буде такою, 
її а віра і надія марні, бо ніхто 
не приймається до Бога, крім 
лагідних і невибагливих сер-
цем; і якщо людина лагідна і 
невибаглива серцем і б визнає 
силою Святого Духа, що Ісус 
є Христос, вона тоді мусить 
мати милосердя; бо якщо вона 
не матиме милосердя, вона 
ніщо; отже, вона мусить мати 
милосердя.

45 А а милосердя довго тер-
пить, і є добрим, і не б заз-

дрить, і не чваниться, не 
шукає для себе, легко не дра-
тується, не думає злого, і не 
втішається беззаконням, але 
втішається істиною, зносить 
усе, вірить усьому, надіється 
на все, витерпить все.

46 Отже, мої улюблені 
браття, якщо ви не маєте ми-
лосердя, ви ніщо, бо мило-
сердя ніколи не минає. Отже, 
залишайтеся вірними мило-
сердю, яке величніше над 
усе, бо все минає—

47 Але а милосердя є чиста 
б любов Христа, і воно існує 
вічно; і той, хто матиме його 
в останній день, з ним усе 
буде добре.

48 Отже, мої улюблені 
браття, а моліться Батькові з 
усією енергією вашого серця, 
щоб вас було сповнено цією 
любовʼю, яку Він дарував 
усім, хто є істинними б послі-
довниками Його Сина, Ісуса 
Христа; щоб ви могли стати 
синами Бога; щоб коли Він 
явиться, ми могли в бути та-
кими, як Він, бо ми побачимо 
Його таким, як Він є; щоб ми 
могли мати цю надію; щоб 
нас було г очищено саме так, 
як Він є чистим. Амінь.

 40 а Етер 12:4.  
пп Надія.

 41 а УЗ 138:14.
  б Тит 1:2;  

Кн. Як. 4:4;  
Ал. 25:16;  
Морон. 9:25.

  в пп Вічне життя.
 42 а пп Віра.
  б Морон. 10:20.
 43 а пп Лагідний, 

Лагідність.
 44 а Ал. 7:24;  

Етер 12:28–34.
  б Лк. 12:8–9.  

пп Свідок, 
Свідчення;  
Сповідувати, 
Сповідь.

 45 а 1 Кор. 13.
  б пп Заздрити, 

Заздрість.
 47 а 2 Неф. 26:30.  

пп Милосердя.
  б Єг. 22:5.  

пп Любов.

 48 а пп Молитва.
  б пп Ісус Христос—

Приклад Ісуса 
Христа;  
Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  в 1 Іван. 3:1–3;  
3 Неф. 27:27.

  г 3 Неф. 19:28–29.  
пп Чистий,  
Чистота.



628МОРОНІЙ 8:1–10

РОЗДІЛ 8
Хрищення малих дітей є злою 
мерзотою—Малі діти живуть 
у Христі через Спокуту—Віра, 
покаяння, лагідність і невибаг
ливість серця, отримання Свя
того Духа і терпіння до кінця 
ведуть до спасіння. Близько 
401–421 рр. від р.х.
Послання мого а батька Мор-
мона, написане до мене,  
Моронія; і воно написане нев- 
довзі після мого покликання 
на священнослужіння. І так 
він писав мені, кажучи:

2 Мій улюблений сину, Мо-
ронію, я втішаюся надзви-
чайно, що твій Господь Ісус 
Христос був обізнаний про 
тебе і покликав тебе на Своє 
священнослужіння і Свою 
священну роботу.

3 Я згадую тебе завжди у 
своїх молитвах, постійно мо-
лячись Богові Батькові в імʼя 
Його Святої Дитини, Ісуса, 
щоб Він, через Свою нескін-
ченну а великодушність і б бла-
годать, зберігав тебе через 
терпіння віри в Його імʼя до 
кінця.

4 А тепер, мій сину, я звер-
таюсь до тебе стосовно того, 
що засмучує мене надзви-
чайно; бо мене засмучує, що 
мають виникнути а спере-
чання серед вас.

5 Бо, якщо я узнав правду, 

були сперечання серед вас 
стосовно хрищення ваших 
малих дітей.

6 І тож, мій сину, я хочу, 
щоб ви старанно працювали, 
аби цю велику помилку було 
усунуто з-поміж вас; бо з цієї  
причини я написав це пос-
лання.

7 Бо негайно після того як я 
дізнався про вас таке, я запи-
тав Господа про цю справу. 
І а слово Господа дійшло до 
мене силою Святого Духа, ка-
жучи:

8 Слухайте слова Христа, 
вашого Викупителя, вашого 
Господа і вашого Бога. Ось, 
Я прийшов у світ не для того, 
щоб закликати праведних, 
але грішників до покаяння; 
а здорові не потребують лі-
каря, але ті, хто хворі; отже, 
малі б діти є в здоровими, бо 
вони не здатні чинити г гріх;  
отже, прокляття д Адама заб-
рано від них через Мене, 
так що воно не має сили над 
ними; і закон е обрізання ви-
повнено через Мене.

9 І так Святий Дух явив мені 
слово Бога; отже, мій улюбле-
ний сину, я знаю, що це сер-
йозний глум перед Богом, щоб 
ви христили маленьких дітей.

10 Ось, я кажу вам, що 
цьому ви будете вчити—по-
каяння і хрищення тим, хто є 
а підзвітним і здатним чинити 

8 1 а Сл. Морм. 1:1.
 3 а Мос. 4:11.
  б пп Благодать.
 4 а 3 Неф. 11:22, 28; 18:34.
 7 а пп Слово Боже.
 8 а Мр. 2:17.

  б Мр. 10:13–16.
  в Мос. 3:16;  

УЗ 74:7.
  г пп Гріх.
  д 2 Неф. 2:25–27.  

пп Падіння 

Адама і Єви.
  е Бут. 17:10–11.  

пп Обрізання.
 10 а пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
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гріх; так, навчайте батьків, 
що вони мусять покаятися, і 
бути хрищеними, і упокори-
тися, як їхні малі б діти, і їх 
усіх буде спасенно з їхніми 
малими дітьми.

11 А їхні малі а діти не пот-
ребують ні покаяння, ні  
хрищення. Ось, хрищення є 
на покаяння для виповнення 
заповідей щодо б відпущення 
гріхів.

12 Але малі а діти живуть 
у Христі, аж від заснування 
світу; якби це було не так, 
тоді Бог є упередженим Бо-
гом і також змінним Богом 
і б зважає на особи; бо як ба-
гато малих дітей померло без 
хрищення!

13 Ось чому, якби малих ді-
тей не могло бути спасенно 
без хрищення, вони б мали 
піти у нескінченне пекло.

14 Ось, я кажу вам, що той,  
хто думає, що малі діти пот-
ребують хрищення, знахо-
диться у жовчі гіркоти й у 
путах беззаконня, бо він не 
має ні а віри, ні надії, ані ми-
лосердя; ось чому, якщо його 
має бути відсічено з такою  
думкою, він мусить піти в  
пекло.

15 Бо жахливою є злоче-
стивість думати, що Бог 

спасає одну дитину через 
хрищення, а інша повинна за-
гинути, тому що вона не хри-
щена.

16 Горе тим, хто так пере-
кручуватиме шляхи Господа, 
бо вони загинуть, якщо не по-
каються. Ось, я кажу зі сміли-
вістю, маючи а повноваження 
від Бога; і я не боюся того, що  
людина може зробити; бо  
досконала б любов в нехтує 
всяким страхом.

17 І мене сповнює а мило-
сердя, що є вічною любовʼю; 
ось чому всі діти однакові 
для мене; ось чому я люблю 
малих б дітей досконалою лю-
бовʼю; і вони всі однакові і є 
причасниками спасіння.

18 Бо я знаю, що Бог не є 
упередженим Богом, а також 
не є змінною істотою; але Він 
є а незмінним від б усієї вічно-
сті до всієї вічності.

19 Малі а діти не можуть ка-
ятися; ось чому є жахливою 
злочестивістю заперечувати 
чисті милості Бога для них, 
бо вони всі живі в Ньому че-
рез Його б милість.

20 А той, хто каже, що малі 
діти потребують хрищення, 
заперечує милості Христа і 
зводить нанівець Його а спо-
куту і силу Його викуплення.

 10 б пп Дитя, Діти;  
Упокоритися, 
Покірність.

 11 а пп Дитя, Діти;  
Хрищення, 
Христити—Вимоги 
для хрищення.

  б пп Відпущення 
гріхів.

 12 а УЗ 29:46–47; 93:38.
  б Еф. 6:9;  

2 Неф. 26:33;  
УЗ 38:16.

 14 а 1 Кор. 13;  
Етер 12:6;  
Морон. 7:25–28;  
10:20–23.

 16 а пп Повноваження.
  б пп Любов.
  в 1 Іван. 4:18.
 17 а пп Милосердя.
  б Мос. 3:16–19.

 18 а Ал. 7:20;  
Морм. 9:9.  
пп Бог, Божество.

  б Морон. 7:22.
 19 а Лк. 18:15–17.
  б пп Милостивий, 

Милість.
 20 а пп План викуплення;  

Спокута, 
Спокутувати.
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21 Горе таким, бо їм загро-
жують смерть, а пекло і б нес-
кінченна мука. Я кажу це 
сміливо; Бог наказав мені. 
Слухайте це і зверніть увагу, 
бо це стоятиме проти вас на 
в місці суду Христа.

22 Бо знайте, що всі малі діти 
а живуть у Христі, і також усі 
ті, хто без б закону. Бо сила в ви-
куплення приходить на всіх 
тих, які не мають закону; ось 
чому той, кого не засуджено, 
тобто той, хто не підлягає за-
судженню, не може покая-
тися; і такому хрищення не 
приносить ніякої користі—

23 Але це глум перед Богом,  
заперечення милостей Хрис- 
та і сили Його Святого Духа 
і покладання довіри на а мер-
тві вчинки.

24 Ось, сину мій, цього не 
слід робити; бо а покаяння 
для тих, хто під засуджен-
ням і під прокляттям від по-
рушення закону.

25 І першими плодами а по-
каяння є б хрищення; і хри-
щення приходить через віру 
у виповнення заповідей; а ви-
повнення заповідей прино-
сить в відпущення гріхів;

26 А відпущення гріхів при-
носить а лагідність, і неви-
багливість серця; а через 
лагідність і невибагливість 
серця приходить відвіду-
вання б Святого Духа, в Утіши-
теля, Який сповнює г надією і 
досконалою д любовʼю, любо-
вʼю, яка витерпить через е ста-
ранність у є молитві до того, 
як кінець настане, коли всі 
ж святі житимуть з Богом.

27 Ось, сину мій, я напишу 
тобі знову, якщо не піду не-
забаром проти Ламанійців. 
Ось, а гордовитість цього на-
роду, тобто народу Нефійців, 
закінчиться їхнім знищенням, 
якщо вони не покаються.

28 Молися за них, сину мій, 
щоб покаяння могло прийти 
до них. Але ось, я боюся, щоб 
Дух не припинив а перема-
гатися в них; і в цій частині 
землі вони також прагнуть 
повалити всю силу і владу, 
яка йде від Бога; і вони б запе-
речують Святого Духа.

29 А після відринення такого 
великого знання, сину мій, 
вони мають загинути скоро, 
на здійснення пророцтв, які 
промовлялися пророками, так 

 21 а пп Пекло.
  б Кн. Як. 6:10;  

Мос. 28:3;  
УЗ 19:10–12.

  в пп Ісус Христос—
Суддя.

 22 а пп Спасіння—
Спасіння дітей.

  б Дії 17:30;  
УЗ 76:71–72.

  в пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

 23 а УЗ 22:2.

 24 а пп Покаятися, 
Покаяння.

 25 а пп Хрищення, 
Христити—Вимоги 
для хрищення.

  б Мойс. 6:58–60.
  в УЗ 76:52.  

пп Відпущення 
гріхів.

 26 а пп Лагідний, 
Лагідність.

  б пп Святий Дух.
  в пп Утішитель.
  г пп Надія.

  д 1 Пет. 1:22;  
1 Неф. 11:22–25.

  е пп Старанність.
  є пп Молитва.
  ж пп Святий, Свята 

(іменник).
 27 а УЗ 38:39.  

пп Гординя.
 28 а Морм. 5:16.
  б Ал. 39:6.  

пп Непростимий 
гріх.
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само як і слів Самого нашого 
Спасителя.

30 Прощавай, сину мій, 
доки я не напишу тобі або 
доки не зустріну тебе знову. 
Амінь.

Друге послання Мормона 
своєму синові Моронію.
Вміщено у розділі 9.

РОЗДІЛ 9
І Нефійці, і Ламанійці розбе
щені і вироджуються—Вони 
катують і вбивають один 
одного— Мормон молиться, 
щоб благодать і великодуш
ність завжди були з Моронієм. 
Близько 401 р. від р.х.
Мій улюблений сину, я знову 
пишу до тебе, щоб ти знав, 
що я ще живий, але пишу про 
дещо сумне.

2 Бо знай, я мав тяжкий бій 
з Ламанійцями, в якому ми 
не перемогли; і Археантус 
пав від меча, і також Лурам і 
Емрон; так, і ми втратили ве-
лику кількість наших вибра-
них чоловіків.

3 А тепер ось, сину мій, я 
боюся, аби Ламанійці не зни-
щили цей народ; бо вони не 
каються, і Сатана підбурює 
їх постійно гніватися один на 
одного.

4 Ось, тружуся з ними пос-
тійно; і коли я промовляю 
слово Бога з а суворістю, вони 

тремтять і сердяться на мене; 
а коли я не використовую су-
ворості, вони камʼяніють сво-
їми серцями проти нього; ось  
чому я боюся, щоб Дух Гос-
пода не припинив б боротися 
з ними.

5 Бо так надзвичайно вони 
сердяться, що мені здається, 
ніби вони не мають страху 
смерті; і вони втратили свою 
любов один до одного; і вони  
а жадають крові і помсти пос-
тійно.

6 І ось, мій улюблений сину, 
незважаючи на їхню закамʼя-
нілість, трудімося а старанно; 
бо якби ми припинили б тру-
дитися, нас було б приведено 
до засудження; бо ми ма-
ємо працю, яку повинні ви-
конати, доки ми в цій скинії 
з глини, щоб ми могли пере-
могти ворога всієї правед-
ності і наші душі могли б 
почити в царстві Бога.

7 А тепер я напишу дещо 
про страждання цього на-
роду. Бо згідно з відомо-
стями, які я отримав від 
Аморона, ось, Ламанійці ма-
ють багато вʼязнів, яких вони 
взяли з башти Шерріза; і були 
там чоловіки, жінки і діти.

8 І чоловіків та батьків тих 
жінок і дітей вони вбили; і 
вони годували жінок плоттю 
їхніх чоловіків, а дітей—
плоттю їхніх батьків; і ніякої 
води, крім невеликої кілько-
сті, не давали вони їм.

9 І, незважаючи на цю ве-

9 4 а 2 Неф. 1:26–27;  
УЗ 121:41–43.

  б УЗ 1:33.

 5 а Морм. 4:11–12.
 6 а пп Старанність.
  б Кн. Як. 1:19;  

Ен. 1:20.  
пп Обовʼязок.



632МОРОНІЙ 9:10–22

лику мерзоту Ламанійців, 
вона не перевищує мерзоту 
нашого народу в Моріантумі. 
Бо ось, багато з дочок Лама-
нійців взяли вони у полон; і 
після позбавлення їх того, що 
було найдорожчим і найцін-
нішим за все—а цнотливості і 
б невинності,—

10 І після того як вони вчи-
нили так, вони замордували їх 
у найжорстокіший спосіб, ка-
туючи їхні тіла аж до смерті; 
а зробивши це, вони пожерли 
їхню плоть, як дикі звірі, че-
рез закамʼянілість своїх сер-
дець; і зробили вони це на 
знак хоробрості.

11 О сину мій улюблений, як 
може такий народ, як цей, що 
є без усякої цивілізованості—

12 (А ще декілька років тому 
вони були цивілізованим і чу-
довим народом)

13 Але, о сину мій, як може 
такий, як цей, народ, чия 
насолода є в такій великій 
мерзоті—

14 Як ми можемо сподіва-
тися, що Бог а стримає Свою 
руку з карою проти нас?

15 Ось, серце моє волає: Горе 
цьому народові. Прийди з 
карою, о Боже, і сховай їхні 
гріхи, і злочестивість, і мер-
зоти від Свого обличчя!

16 І ще, сину мій, є багато 
а вдів і їхніх дочок, які залиши-
лися в Шеррізі; і ту частину  
провізії, яку Ламанійці не заб-
рали, ось, військо Зенефія заб-
рало і полишило їх блукати 
всюди, де можна, шукаючи 

їжу; і багато старих жінок не-
притомніють по дорозі і вми-
рають.

17 А військо, яке зі мною, 
слабке; а військо Ламаній-
ців знаходиться між Шер-
різою і мною; і всі, хто втік 
до війська а Аарона, полягли 
жертвами їхньої жахливої 
жорстокості.

18 О розбещеність мого на-
роду! В них немає порядку 
і немає милості. Дивись, я 
тільки людина, і я маю тільки 
силу людини, і я не можу 
більше примушувати слуха-
тися моїх наказів.

19 І вони стали сильними 
у своєму збоченні; і всі вони 
однаково жорстокі, не ма-
ють пощади ні до кого—ні 
до старих, ні до молодих; і 
вони насолоджуються усім, 
крім добра; і страждання на-
ших жінок і наших дітей по 
всьому лицю землі перебіль-
шує все; так, язик не може 
розказати, і не можна опи-
сати цього.

20 І тепер, сину мій, я 
більше не буду докладно зу-
пинятися на цьому жахли-
вому видовищі. Ось, ти знаєш 
злочестивість цього народу; 
ти знаєш, що вони без прин-
ципів і поза почуттям; і їхня 
злочестивість а перевершує 
злочестивість Ламанійців.

21 Ось, сину мій, я не можу 
представляти їх Богові, щоб 
Він не покарав мене.

22 Але ось, сину мій, я 
представляю тебе Богові, і я 

 9 а пп Цнотливість.
  б пп Чеснота.

 14 а Ал. 10:23.
 16 а пп Вдова.

 17 а Морм. 2:9.
 20 а Гел. 6:34–35.
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довіряю Христові, що тебе 
буде спасенно; і я молюся Бо-
гові, щоб Він а пощадив твоє 
життя, щоб ти став очевид-
цем повернення Його народу 
до Нього, або їхнього цілко-
витого знищення; бо я знаю, 
що вони мають загинути, 
якщо не б покаються і не по-
вернуться до Нього.

23 А якщо вони загинуть, то 
це буде як у Яредійців, через 
свавільність їхніх сердець, які 
а прагнули крові і б помсти.

24 І якщо буде так, що вони 
загинуть, ми знатимемо, що 
багато наших братів а пере-
кинулося до Ламанійців, і 
ще багато перекинеться до 
них; ось чому напиши ще 
дещо, якщо тебе буде поми-
лувано, а я загину і не по-
бачу тебе; але сподіваюся, що 
зможу побачити тебе неза-
баром; бо я маю священні лі-
тописи, які б хотів б передати  
тобі.

25 Сину мій, будь вірним у 
Христі; і нехай те, що я на-
писав, не засмучує тебе, не 
гнітить тебе до смерті; але не-
хай Христос підносить тебе, 
і нехай Його а страждання, і 
смерть, і явлення Ним Свого 
тіла нашим батькам, і Його 
милість і довготерпіння, і 
надія на Його славу і б вічне 
життя покоїться у в свідомості 
твоїй завжди.

26 І нехай благодать Бога 
Батька, Чий престол високо 
на небесах, і наш Господь 
Ісус Христос, Який сидить 
а праворуч Його сили, доки 
все не стане підлеглим Йому, 
існуватимуть і перебувати-
муть з тобою завжди. Амінь.

РОЗДІЛ 10
Свідчення про Книгу Мормона 
приходить силою Святого 
Духа—Дари Духа роздаються 
вірним—Духовні дари завжди 
супроводжують віру—Моро
нієві слова промовляються ні
бито з праху—Приходьте до 
Христа, удосконалюйтеся в 
Ньому й освячуйте ваші душі. 
Близько 401–421 рр. від р.х.
Тож я, Мороній, пишу дещо, 
що мені здається добрим; і я 
пишу моїм браттям, а Лама-
нійцям; і я б хотів, щоб вони 
знали, що понад чотириста і 
двадцять років пройшло з тих 
пір, коли було дано ознаку 
про пришестя Христа.

2 І я а запечатую ці літописи 
після того, як я промовлю до 
вас декілька слів як заклик.

3 Ось, я б хотів закликати 
вас, що коли ви читатимете їх, 
якщо за мудрістю Бога буде 
так, що ви читатимете їх, то 
памʼятайте, наскільки ми-
лостивим був Господь до ді-
тей людських від сотворіння 

 22 а Морм. 8:3.
  б Мал. 3:7;  

Гел. 13:11;  
3 Неф. 10:6; 24:7.

 23 а Морм. 4:11–12.
  б Етер 15:15–31.
 24 а Ал. 45:14.

  б Морм. 6:6.
 25 а пп Спокута, 

Спокутувати.
  б пп Вічне життя.
  в пп Інтелект.
 26 а Лк. 22:69;  

Дії 7:55–56; 

   Мос. 5:9;  
Ал. 28:12.

10 1 а УЗ 10:48.
 2 а Морм. 8:4, 13–14.  

пп Писання—
Писання, про появу 
яких пророчили.
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Адама аж до тих пір, коли ви 
отримаєте їх і а обдумаєте це в 
б серцях своїх.

4 І коли ви отримаєте їх, я 
б хотів закликати вас, щоб 
ви а запитали у Бога, Вічного 
Батька, в імʼя Христа, чи б не 
істинні вони; і якщо ви пита-
тимете з в щирим серцем, із 
г справжнім наміром, маючи 
д віру в Христа, Він е явить вам 
є правду про це силою Свя-
того Духа.

5 І силою Святого Духа ви 
можете а пізнати б правду про 
все.

6 І все добре є справедливим  
і істинним; ось чому ніщо  
добре не заперечує Христа, 
але визнає, що Він є.

7 І те, що Він є, ви можете 
знати силою Святого Духа; 
ось чому я б хотів закли-
кати вас, щоб ви не запере-
чували силу Бога; бо Він діє 
силою, а згідно з вірою дітей 
людських, так само сьогодні, і 
вчора, і завжди.

8 І ще, я закликаю вас, 
браття мої, щоб ви не запе-
речували а дарів Бога, бо їх 
багато; і вони походять від 
Того Самого Бога. І є б різні 
шляхи, якими ці дари нада-
ються; але це Той Самий Бог, 
Який в усіх робить усе; і вони 

надаються проявами Духа 
Бога людям їм на користь.

9 Бо ось, а одному дається 
Духом Бога, що він може 
б навчати слову мудрості;

10 А іншому, щоб він міг 
навчати слову знання Тим 
Самим Духом;

11 А іншому—надзвичайно 
велика а віра; а іншому—дари 
б зцілення Тим Самим Духом;

12 А ще іншому, щоб він міг 
творити могутні а чудеса;

13 А ще іншому, щоб він міг 
пророкувати стосовно всього;

14 А ще іншому—бачення 
ангелів і службових духів;

15 А ще іншому—всілякі 
язики;

16 А ще іншому—тлума-
чення мов і різноманітних 
а язиків.

17 І всі ці дари приходять 
через Духа Христа; і вони 
приходять до кожної людини 
нарізно, відповідно до Його 
волі.

18 І я б хотів закликати вас, 
мої улюблені браття, щоб ви  
памʼятали, що а кожний до-
брий дар приходить від 
Хрис та.

19 І я б хотів закликати вас, 
мої улюблені браття, щоб 
ви памʼятали, що Він Той 
а Самий учора, сьогодні і  

 3 а Повтор. 11:18–19.  
пп Обдумувати.

  б Повтор. 6:6–7.
 4 а пп Молитва.
  б 1 Неф. 13:39; 14:30;  

Мос. 1:6;  
Етер 4:10–11; 5:3.

  в пп Чесний, Чесність.
  г Як. 1:5–7;  

Морон. 7:9.
  д пп Віра.

  е пп Одкровення.
  є пп Істина.
 5 а УЗ 35:19.  

пп Проникливість, 
дар проникливості;  
Свідок, Свідчення.

  б Іван 8:32.
 7 а 1 Неф. 10:17–19.
 8 а пп Дари Духа.
  б УЗ 46:15.
 9 а 1 Кор. 12:8–11;  

УЗ 46:8–29.
  б УЗ 88:77–79, 118.
 11 а пп Віра.
  б пп Зцілити,  

Зцілення.
 12 а пп Чудо.
 16 а пп Мова, дар мов.
 18 а Як. 1:17.
 19 а Євр. 13:8.
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навіки і що всі ці дари, про 
які я казав, які є духовними, 
ніколи не буде забрано, аж 
доки світ стоятиме, хіба що 
тільки через б зневіру дітей 
людських.

20 Ось чому має бути віра; а 
якщо має бути а віра, має бути 
і надія; а якщо має бути на-
дія, має бути і милосердя.

21 І якщо ви не матимете 
а милосердя, ви ніяк не змо-
жете бути спасенними в цар-
стві Бога; також не зможете 
ви бути спасенними в царстві 
Бога, якщо ви не маєте віри; 
також не можете, якщо ви не 
маєте надії.

22 А якщо ви не маєте на-
дії, то повинні бути у відчаї; 
а відчай приходить через без-
законня.

23 І Христос істинно ка-
зав нашим батькам: Якщо ви 
матимете а віру, ви можете 
зробити все, що Я вважаю 
доцільним.

24 А тепер я звертаюся до  
всіх кінців землі: якщо нас-
тане день, коли силу і дари 
Бога буде забрано від вас, то 
це буде а через б зневіру.

25 І горе дітям людським, 
якщо буде так; бо не буде  
а жодного, хто творив би 
доб ро, серед вас, жодного. 
Бо якщо буде серед вас один, 

який творить добро, він буде 
діяти силою і дарами Бога.

26 І горе тим, хто покінчить 
з цим і умре, бо вони а умруть 
у своїх б гріхах, і їх не можна 
буде спасти в царстві Бога; і 
я кажу це згідно зі словами 
Христа; і я не кажу неправду.

27 І я закликаю вас памʼятати 
це; бо час швидко настає, коли 
ви знатимете, що я не кажу не-
правду, бо ви побачите мене 
біля місця суду Бога; і Господь 
Бог скаже вам: Хіба Я не про-
голошував вам Мої а слова, які 
було записано цим чоловіком, 
нібито хтось б волає з мертвих, 
так, точно, нібито хтось гово-
рить з в праху?

28 Я проголошую це, щоб 
пророцтва було виповнено. 
І ось, вони вийдуть з вуст 
вічного Бога; і Його слово 
а засвище від покоління до по-
коління.

29 І Бог покаже вам, що те, 
що я написав, істинне.

30 І знову я закликаю вас 
а прийти до Христа і сприй-
мати кожний добрий дар, і 
не б торкатися злого дару, ані 
чогось нечистого.

31 І а прокинься, і встань 
з праху, о Єрусалиме; так, 
і зодягнись у свій краси-
вий одяг, о дочко б Сіону; і 
в зміцни свої г коли і розшир 

 19 б Морон. 7:37.
 20 а Етер 12:3–37.
 21 а 1 Кор. 13;  

Морон. 7:1, 42–48.  
пп Милосердя.

 23 а Морон. 7:33.
 24 а Морон. 7:37.
  б пп Невіра.
 25 а пдс Пс. 14:1–7 

(Додаток);  

Рим. 3:10–12.
 26 а Єз. 18:26–27;  

1 Неф. 15:32–33;  
Мос. 15:26.

  б Іван 8:21.
 27 а 2 Неф. 33:10–11.
  б 2 Неф. 3:19–20;  

27:13; 33:13;  
Морм. 9:30.

  в Ісая 29:4.

 28 а 2 Неф. 29:2.
 30 а 1 Неф. 6:4;  

Морм. 9:27;  
Етер 5:5.

  б Ал. 5:57.
 31 а Ісая 52:1–2.
  б пп Сіон.
  в Ісая 54:2.
  г пп Кіл.
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свої границі назавжди, щоб 
тебе д не було більше змішано, 
щоб завіти Вічного Батька, 
які Він склав з тобою, о доме 
Ізраїля, було виконано.

32 Так, а прийдіть до Христа, 
і б вдосконалюйтеся в Ньому, 
і відриньте від себе всю без-
божність; і якщо ви відри-
нете від себе всю безбожність 
і в любитимете Бога з усією 
вашою могутністю, розумом 
і силою, тоді Його благодаті 
буде достатньо вам, щоб че-
рез Його благодать ви могли  
бути досконалими в Хрис- 
ті; і якщо через г благодать 
Бога ви будете досконалими 
в Христі, ви ніяк не зможете 
заперечувати силу Бога.

33 І ще, якщо ви через бла-
годать Бога досконалі в Хрис- 
ті і не заперечуєте Його силу, 
тоді ви а освячені в Христі 
благодаттю Бога, через про-
лиття б крові Христа, що є в 
завіті Батька для в відпущення 
гріхів ваших, щоб ви стали 
г святими, незаплямованими.

34 А тепер я кажу всім, про-
щавайте. Я скоро піду а спо-
чивати в б раю Бога, доки мій 
в дух і тіло г зʼєднаються знову, 
і мене буде пронесено пере-
можно крізь д повітря, щоб 
зустрітися з вами перед е при-
ємним місцем суду великого 
є Єгови, Вічного ж Судді і жи-
вих, і мертвих. Амінь.

 31 д Етер 13:8.
 32 а Мт. 11:28;  

2 Неф. 26:33;  
Кн. Як. 1:7;  
Ом. 1:26.

  б Мт. 5:48;  
3 Неф. 12:48.  
пп Довершений, 
Досконалий.

  в УЗ 4:2; 59:5–6.
  г 2 Неф. 25:23.
 33 а пп Освячення.
  б пп Спокута, 

Спокутувати.
  в пп Відпущення 

гріхів.
  г пп Святість.
 34 а пп Покій.

  б пп Рай.
  в пп Дух.
  г пп Воскресіння.
  д 1 Сол. 4:17.
  е Кн. Як. 6:13.
  є пп Єгова.
  ж пп Ісус Христос—

Суддя.

КІНЕЦЬ
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ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ

Путівник по Писаннях дає визначення вибраним ученням, принципам, людям і 
місцям, які можна знайти в Біблії, Книзі Мормона, Ученні і Завітах та Дорого

цінній Перлині. Він також надасть ключові посилання на Писання по кожній статті, 
яку ви будете опрацьовувати. Цей Путівник допоможе, коли ви вивчатимете Пи
сання індивідуально і в сімейному колі. Він допоможе вам у пошуках відповіді на 
євангельські питання, у тематичному вивченні Писань, у підготовці промов і уро
ків, поглибленні знань і зміцненні свідчення про євангелію.

На цій схемі подано пояснення зразка статті в Путівнику по Писаннях:

Земля. Див. також Світ; Створити, 
Сотворіння

Планета, на якій ми живемо. Землю 
було створено Богом через Ісуса Христа 
для того, щоб людина користувалася 
нею під час свого земного випробу
вання. Кінцева доля Землі—стати про
славленою й піднесеною (УЗ 77:1–2; 
130:8–9). Земля стане вічною спадщи
ною тих, хто прожив життя, гідне це
лестіальної слави (УЗ 88:14–26). Вони 
насолоджуватимуться присутністю 
Батька і Сина (УЗ 76:62).

Створена для людини: Бог дав людині 
владарювання над землею, Бут. 1:28 
(Мойс. 2:28). Земля—Господня, Вих. 
9:29 (Пс. 24:1). Господь дав землю дітям 
людським, Пс. 115:16. Я зробив землю і 
сотворив чоловіка на ній, Ісая 45:12. 

Силою Його слова людина прийшла 
на землю, Кн. Як. 4:9. 

Землю буде дано тим, хто взяв собі 
провідником Святого Духа, УЗ 45:56–
58 (УЗ 103:7). Ті, хто послухався єван
гелії, нагороджені добром земним, УЗ 
59:3. Бідні й лагідні успадкують землю, 
УЗ 88:17 (Мт. 5:5; 3 Неф. 12:5). 

Ми зробимо землю і будемо випробо
вувати їх, Авр. 3:24–25. 

Конфірмація. Див. Рукопокладання

Розсіяння Ізраїля. Див. Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля

Назва статті надруко
вана жирним шриф
том.

Стаття містить її 
 коротке визначення.

У деякі статті 
 включено підтеми, 
набрані курсивом.

Тематично близькі 
посилання на Пи
сання подано в дуж
ках.

Іноді інформацію, що 
стосується певного 
предмета, не вклю
чено в статтю, яку ви 
відкрили. Набране 
курсивом слово Див. 
вказує на ту статтю, 
де знаходиться ця ін
формація.

Іноді інші статті в 
Путівникові містять 
інформацію, що є те
матично близькою до 
змісту тієї статті, яку 
ви вивчаєте. Набрані 
курсивом слова Див. 
також вказують на 
ці тематично близькі 
статті.

Посилання на Пи
сання, які допомага
ють вам зрозуміти 
визначення, подано в 
дужках.

Перед кожним по
силанням подається 
коротка цитата з пи
сання або загальна 
ідея даного уривка з 
Писань.

Набране курси
вом слово Див. (або 
слова Див. також), 
після якого (після 
яких) подано поси
лання, у складі якого 
є це тире, означає, що 
пот рібна інформація 
знаходиться у підтемі 
(“Розсіяння Ізраїля”), 
що входить до складу 
основної статті (“Із
раїль”).



Аарон, брат Мойсеїв. Див. також 
Ааронове священство; Мойсей

У Старому Завіті—син Амрама і Йо
хевед, з коліна Левієвого (Вих. 6:16–20); 
старший брат Мойсеїв (Вих. 7:7).

Господь призначив його допомагати 
Мойсеєві у виведенні дітей Ізраїле
вих з Єгипту, а також бути Мойсеє
вим промовником, Вих. 4:10–16, 27–31; 
5:1–12:51. На горі Сінай Мойсея наста
новлено висвятити Аарона і його чо
тирьох синів у Ааронове священство, 
Вих. 28:1–4. На вимогу народу вигото
вив золоте теля, Вих. 32:1–6, 21, 24, 35. 
Помер на Гор горі у 123 річному віці, 
Чис. 20:22–29 (Чис. 33:38–39). 

Господь закріпив священство за Аа
роном і його нащадками, УЗ 84:18, 26–
27, 30. Ті, хто звеличують покликання 
в священстві, стають синами Мойсеє
вими і Аароновими, УЗ 84:33–34. 

Аарон, син Мосіїн. Див. також 
Мосія, Його сини; Мосія, син 
Веніяминів

У Книзі Мормона—син царя Мосії. 
Завдяки місіонерському служінню Аа
рона, його старанності й зусиллям ба
гато душ навернулося до Христа.

Не вірив у Бога, намагався знищити 
Церкву, Мос. 27:8–10, 34. Йому і його 
товаришам явився ангел, Мос. 27:11. 
Покаявся і почав проповідувати Боже 
слово, Мос. 27:32–28:8. Відмовившись 
від царювання, проповідував Боже 
слово в землі Ламанійській, Ал. 17:6–
9. Постився й молився про Божий про
від, Ал. 17:8–11. Навчав батька царя 
Ламонія, Ал. 22:1–26. Пішов з пропо
віддю до Зорамійців, Ал. 31:6–7. 

Ааронове священство. Див. також 
Аарон, брат Мойсеїв; Закон 
Мойсеїв; Священство

Менше священство (Євр. 7:11–12; УЗ 
107:13–14). Має такі чини: єпископ, 
священик, учитель і диякон (УЗ 84:30; 
107:10, 14–15, 87–88). У давнину, за за
коном Мойсеєвим, були первосвяще
ники, священики і левити. Оскільки 
давні Ізраїльтяни збунтувалися проти 

Бога, Мойсей і святе священство були 
забрані від них і залишилося менше 
священство. Вони відмовилися від 
освячення й одержання Мелхиседеко
вого священства і його обрядів (Див. 
УЗ 84:23–26). Ааронове священство 
виконує фізичні й зовнішні обряди 
Мойсеєвого закону та євангелії (1 Хр. 
23:27–32; УЗ 84:26–27; 107:20). Три
має ключі служіння ангелів, євангелії 
покаяння й хрищення (УЗ 13). Ааро
нове священство відновлено на землі в 
часи цього розподілу 15 травня 1829 р. 
Іван Христитель дарував його Джо
зефу Сміту та Оліверу Каудері поб
лизу Гармоні, шт. Пенсильванія (УЗ 13; 
ДС—Іст. 1:68–73).

І він матиме завіт вічного священ
ства, Чис. 25:13. Господь очистить си
нів Левієвих і спокутує їх, Мал. 3:3 
(3 Неф. 24:3). 

Ніхто не може сам для себе взяти 
цієї честі, Євр. 5:4. Досконалості не 
досягти через левитське священство, 
Євр. 7:11. 

Це священство вже не буде забрано 
з землі, доки сини Левієві не прине
суть жертви, УЗ 13. Джозефа Сміта та 
Олівера Каудері було висвячено в Аа
ронове священство, УЗ 27:8. Менше 
священство тримає ключі служіння 
ангелів, УЗ 84:26 (УЗ 13). Існує два 
священства, а саме: Мелхиседекове і 
Ааронове, УЗ 107:1. Ааронове священ
ство названо другим, УЗ 107:13. 

Авакум
У Старому Завіті—пророк Юдей

ського царства, говорив про грі
ховність свого народу ймовірно за 
царювання Єгояхіна (прибл. 600 р. до 
р.х.).

Книга Авакума: Розділ 1 й є розмо
вою між Господом і Його пророком, 
подібною до тих, що вміщено в книзі 
Єремії 12 і Учення і Завіти 121. Ава
кум стурбований тим, що злочестиві, 
як йому здається, процвітають. У роз
ділі 2 му Господь радить Авакумові 
набратися терпіння: праведні мусять 
навчитися жити по вірі. У розділі 3 му 
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записано Авакумову молитву, в якій 
він визнає Божу справедливість.

Авед- Неґо. Див. також Даниїл
У Старому Завіті трьох юнаків 

ізраїльтян—Шадраха, Мешаха і 
Авед Неґо—разом з Даниїлом було 
приведено до палацу Навуходоно
сора, царя Вавилонського. Гебрейське 
імʼя Авед Неґо—Азарія. Усі чотири 
юнаки відмовилися вживати мʼясо й 
вино з царського столу, щоб не осквер
нитися (Дан. 1). Шадраха, Мешаха й 
Авед Неґо за наказом царя було ки
нуто в огненну піч, але у дивовиж
ний спосіб їхнє життя було збережено 
(Дан. 3).

Авель. Див. також Адам; Каїн
У Старому Завіті—син Адама і Єви.
Приніс Богові кращу жертву, ніж 

його брат Каїн, Бут. 4:4–5 (Євр. 11:4; 
Мойс. 5:16–21). Його вбив Каїн, Бут. 
4:8 (Мойс. 5:32). 

Одержав священство від Адама, УЗ 
84:16. 

Сатана увійшов з Каїном у таємну 
змову, щоб убити Авеля, Мойс. 5:28–
31 (Гел. 6:27). 

Авінадій. Див. також Мученик, 
Мучеництво, Мученицька смерть

У Книзі Мормона—нефійський про
рок.

Пророкував, що Бог покарає народ 
злочестивого царя Ноя, якщо цей на
род не покається, Мос. 11:20–25. Був 
увʼязнений за те, що пророкував про 
знищення царя Ноя і його народу, 
Мос. 12:1–17. Навчав злочестивих свя
щеників царя Ноя Законові Мойсеє
вому і Христовому, Мос. 12–16. Алма 
старший повірив і записав його слова, 
Мос. 17:2–4. Його спалив цар Ной, 
Мос. 17:20. 

Авраам. Див. також Авраамів завіт
Терахів син. Народився в халдей

ському місті Ур (Бут. 11:26, 31; 17:5). 
Пророк Господній, з яким Господь 
уклав вічні завіти, що через них благо

словенні всі народи землі. Авраам від 
народження мав імʼя Аврам.

Переселився у Харан, де Терах по
мер, Бут. 11:31–32 (Авр. 2:1–5). За Бо
жим покликанням пішов у Ханаан і 
згодом уклав завіт з Богом, Бут. 12:1–
8 (Авр. 2:4, 15–17). Пішов до Єгипту, 
Бут. 12:9–20 (Авр. 2:21–25). Оселився 
у Хевроні, Бут. 13:18. Врятував Лота, 
Бут. 14:1–16. Зустрівся з Мелхиседе
ком, Бут. 14:18–20. Аґар народила 
йому Ізмаїла, Бут. 16:15–16. Його імʼя 
було змінено на Авраам, Бут. 17:5. Гос
подь сказав Авраамові й Саррі, що у 
них буде син, Бут. 17:15–22; 18:1–14. 
Сарра народила йому Ісака, Бут. 21:2–
3. Отримав наказ принести в жертву 
Ісака, Бут. 22:1–18. Сарра померла і 
була похована, Бут. 23:1–2, 19. Авраам 
помер і був похований, Бут. 25:8–10. 

Авраамова готовність принести в 
жертву Ісака була подобою Божої го
товності пожертвувати Єдинонарод
женим Сином, Кн.  Як. 4:5. Платив 
десятину Мелхиседекові, Ал. 13:15. 
Передбачав пришестя Христове і свід
чив про нього, Гел. 8:16–17. 

Одержав священство від Мелхисе
дека, УЗ 84:14. Вірні стають сіменем 
Авраамовим, УЗ 84:33–34 (Гал. 3:27–
29). Одержав усе через одкровення і 
увійшов у піднесення, УЗ 132:29. 

Прагнув одержати батьківські бла
гословення і священство, Авр. 1:1–4. 
Його переслідували халдейські лже
священики, Авр. 1:5–15. Його врятував 
Господь, Авр. 1:16–20. Здобув знання 
про сонце, місяць і зірки, Авр. 3:1–14. 
Здобув знання про передземне життя 
й Сотворіння, Авр. 3:22–28. 

Книга Авраама: Давні літописи, що 
їх склав Авраам. Церква отримала їх 
у 1835 р. Літопис, а також кілька му
мій, знайшов Антоніо Леболо в єгипет
ських катакомбах. Він заповів знахідку 
Майклові Чендлеру. У 1835 р. Чендлер 
експонував ці речі у Сполучених Шта
тах. Друзі Джозефа Сміта купили їх у 
Чендлера й передали пророкові, який 
переклав літопис. Частину перекладу 
вміщено в Дорогоцінній Перлині.
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У 1 й розділ вміщено опис подій з 
життя Авраама в халдейському місті 
Ур, де злочестиві жерці намагалися 
принести його в жертву. У розділі 2 
му розповідається про його мандри до 
Ханаану. Йому явився Господь і уклав 
завіт з ним. У розділі 3 му йдеться про 
те, що Авраам побачив устрій всес
віту й збагнув взаємозвʼязок між не
бесними тілами. Розділи 4 й і 5 й є ще 
одним описом Сотворіння.

Авраамове сімʼя: Люди, які через дот
римання законів і обрядів євангелії 
Ісуса Христа одержують обіцяння й за
віти, що їх було укладено між Богом і 
Авраамом. Чоловіки й жінки можуть 
одержати ці благословення, якщо на
лежать до Авраамового роду по крові 
або якщо їх усиновлено через сприй
няття євангелії та хрищення (Гал. 3:26–
29; 4:1–7; УЗ 84:33–34; 103:17; 132:30–32; 
Авр. 2:9–11). Кровні потомки Авраамові 
можуть втратити свої благословення 
через неслухняність (Рим. 4:13; 9:6–8).

Авраамів завіт. Див. також Авраам; 
Завіт; Обрізання

Авраам прийняв євангелію, його 
було висвячено у вище священство 
(УЗ 84:14; Авр. 2:11), і він уклав целес
тіальний шлюб, який є завітом підне
сення (УЗ 131:1–4; 132:19, 29). Авраам 
одержав обіцяння, що всі благосло
вення цих завітів буде запропоновано 
його земному потомству (УЗ 132:29–
31; Авр. 2:6–11). Всі ці завіти й обіцяння 
названо Авраамовим завітом. Віднов
ленням цього завіту було Відновлення 
євангелії в останні дні, бо через нього 
благословляються усі народи землі 
(Гал. 3:8–9, 29; УЗ 110:12; 124:58; Авр. 
2:10–11).

Аврам. Див. Авраам

Агнець Божий. Див. також 
Ісус Христос; Пасха; Спокута, 
Спокутувати

Імʼя Спасителя, що визначає Ісуса як 
жертву, принесену заради нас.

Його приведено, як агнця на забій, 
Ісая 53:7 (Мос. 14:7). 

Ось Агнець Божий, Який бере на 
Себе гріхи світу, Іван 1:29 (Ал. 7:14). 
Вас викуплено дорогоцінною кровʼю 
Христовою, кровʼю Агнця непороч
ного, 1  Пет. 1:18–20. Достойний Аг
нець, Який вбитий був, Об. 5:12. Ми 
перемагаємо Сатану кровʼю Агнця, 
Об. 12:11. 

Оці відбілені в крові Агнця через 
їхню віру в Нього, 1  Неф. 12:11. Аг
нець Божий є Сином Вічного Батька і 
Спасителем світу, 1 Неф. 13:40 (1 Неф. 
11:21). Волайте гучно до Батька в імʼя 
Ісуса, щоб, можливо, ви були очищені 
кровʼю Агнця, Морм. 9:6 (Об. 7:14; Ал. 
34:36). 

Син Людини є Агнцем, вбитим від 
заснування світу, Мойс. 7:47. 

Агріппа. Див. також Павло
У Новому Завіті—син Ірода 

Агріппи  I, брат Верніки й Друзілли. 
Був царем у Халкисі Ливанському. 
Слухав апостола Павла, і його майже 
переконали стати християнином (Дії 
25–26; ДС—Іст. 1:24).

Аґар. Див. також Авраам; Ізмаїл, 
син Авраамів

У Старому Завіті—служниця Сарри, 
єгиптянка. Стала дружиною Авраама 
і матірʼю Ізмаїла (Бут. 16; 25:12; УЗ 
132:34, 65). Господь обіцяв Аґарі, що 
потомство її сина стане великим наро
дом (Бут. 21:9–21).

Адам. Див. також Адам онді Аман; 
Архангел; Еден; Єва; Михаїл; 
Падіння Адама і Єви

Перша створена на землі людина.
Адам є батьком і патріархом люд

ського роду на землі. Порушення за
повіді в Саду Еденському (Бут. 3; УЗ 
29:40–42; Мойс. 4) призвело до того, 
що він “пав” і став смертним, і це було 
необхідним кроком у розвитку люд
ства на цій землі (2  Неф. 2:14–29; Ал. 
12:21–26). Тому Адама і Єву слід вшано
вувати за те, що завдяки їм стало мож
ливим наше вічне зростання. Адам 
відомий як Старий Днями, а також 
як Михаїл (Дан. 7; УЗ 27:11; 107:53–54; 
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116; 138:38). Він архангел (УЗ 107:54) 
і повернеться на землю як патріарх 
людського роду (УЗ 116).

Бог сотворив людину за власною по
добою, Бут. 1:26–28 (Мойс. 2:26–28; 
Авр. 4:26–28). Бог дав людині влада
рювання над усім земним і заповів роз
множуватися та заселяти землю, Бут. 
1:28–31 (Мойс. 2:28–31; Авр. 4:28–31). 
Бог поселив Адама і Єву в Саду Еден
ському і заборонив їм куштувати від 
дерева пізнання добра і зла, Бут. 2:7–
9, 15–17 (Мойс. 3:7–9, 15–17; Авр. 5:7–
13). Адам дав імʼя кожній живій істоті, 
Бут. 2:19–20 (Мойс. 3:19–20; Авр. 5:20–
21). Бог одружив Адама з Євою, Бут. 
2:18–25 (Мойс. 3:18–25; Авр. 5:14–21). 
Сатана спокусив Адама і Єву скушту
вати від забороненого плоду, і їх було 
вигнано з Саду Еденського, Бут. 3 
(Мойс. 4). Адам помер у віці 930 років, 
Бут. 5:5 (Мойс. 6:12). 

Адам був першою людиною, УЗ 
84:16. Перед смертю Адам скликав 
своїх праведних потомків у Адам онді 
Амані і благословив їх, УЗ 107:53–57. 

Адам приніс жертву, Мойс. 5:4–8. 
Адама було охрищено, він одержав 
Святого Духа, і його було висвячено у 
священство, Мойс. 6:51–68. 

Адам- онді- Аман. Див. також Адам
Назва місця, де Адам за три роки до 

смерті благословив своїх праведних 
потомків (УЗ 107:53–56) і до якого він 
повернеться перед Другим пришестям 
(УЗ 116).

Алкоголь. Див. Слово мудрості

Алма старший
У Книзі Мормона—нефійський про

рок, який організував Церкву за прав
ління злочестивого царя Ноя.

Потомок Нефія, священик у злочес
тивого царя Ноя, Мос. 17:1–2. По
чувши Авінадієве проповідування, 
повірив йому, і за це цар вигнав його. 
Утік, переховувався і записав Авінаді
єві слова, Мос. 17:3–4. Покаявся і нав
чав Авінадієвим словам, Мос. 18:1. 
Христив у водах річки Мормон, Мос. 

18:12–16. Організував Церкву, Мос. 
18:17–29. Прийшов зі своїми людьми 
в землю Зарагемля, Мос. 24:25. Йому 
було надано повноваження очолювати 
Церкву, Мос. 26:8. Здійснював у Цер
кві суд і провід, Мос. 26:34–39. Висвя
тив свого сина в чин первосвященика, 
Ал. 4:4 (Мос. 29:42; Ал. 5:3). 

Алма, син Алмин. Див. також Алма 
старший; Амулек; Мосія, Його 
сини

У Книзі Мормона—перший голов
ний суддя і пророк серед Нефійців. 
Молодим намагався знищити Цер
кву (Мос. 27:8–10), однак після того, 
як йому явився ангел, був навернений 
до євангелії (Мос. 27:8–24; Ал. 36:6–
27). Згодом відмовився від посади го
ловного судді, щоб навчати людей (Ал. 
4:11–20).

Книга Алми: Складова частина 
Книги Мормона. Вміщує скорочений 
текст літописів Алми—сина Алми
ного, а також його сина Геламана. По
дії, відображені в книзі, відбувалися 
приблизно у 91–52  рр. до р.х. Книга 
складається з 63 розділів. У розділах 
1–4 описано бунт Негорових і Амлі
сієвих прихильників проти Нефійців. 
Цей бунт переріс у війни, які були на 
ту добу нефійської історії одними з 
найруйнівніших. Розділи 5–16 присвя
чено першим місіонерським подоро
жам Алми, включаючи його проповідь 
про Доброго Пастиря (Ал. 5) і його 
проповідування з Амулеком у місті 
Аммонійга. У розділах 17–27 вміщено 
звіт Мосіїних синів про їхнє служіння 
серед Ламанійців. У 28–44 розділах 
вміщено кілька найважливіших Алми
них проповідей. У розділі 32 му Алма 
порівнює Слово з насінням; у 36 му 
розділі він переказує своєму синові 
Геламану історію свого навернення. У 
розділах 39–42 вміщено поради його 
синові Коріантону, який вчинив гріх 
аморальності; у цій важливій пропо
віді дано тлумачення справедливості, 
милосердя, Воскресіння і Спокути. У 
розділах 45–63 дано опис тогочасних 
нефійських воєн, а також Гаґотових 
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переселень. Описано, як великі про
відники—полководець Мороній, Те
анкум і Легій, своїми відважними й 
своєчасними діями рятували Нефій
ців.

Альфа і Омега. Див. також Ісус 
Христос

Альфа є першою літерою грецького 
алфавіту, омега—останньою. Ці лі
тери також уживають як імена Ісуса 
Христа, які символізують те, що Хрис
тос є початком і кінцем усього (Об. 1:8; 
УЗ 19:1).

Амалекійці (Книга Мормона)
Група нефійських відступників, які 

вели Ламанійців на бій проти Нефій
ців (Ал. 21–24; 43).

Амалекійці (Старий Завіт)
Арабське племʼя, яке жило в Паран

ській пустелі, між Аравою і Середзем
ним морем. З часів Мойсеєвих (Вих. 
17:8) аж до часів Саулових і Давидо
вих (1 Сам. 15; 27:8; 30; 2 Сам. 8:11–12) 
постійно перебували у стані війни з 
євреями.

Амалікія
У Книзі Мормона—Нефієць, зрад

ник, який здобув владу над Ламаній
цями і повів їх проти Нефійців (Ал. 
46–51).

Амінь. Див. також Молитва
Має значення “хай буде так” або 

“так воно є”. Слово Амінь вживають, 
щоб висловити сердечні або урочис 
ті схвалення й згоду (Повтор. 27:14–
26) або підтвердити істинність (1 Цар. 
1:36). У наш час у кінці молитви, свід
чення або промови слухачі промов
ляють уголос амінь, виказуючи цим 
згоду й схвалення.

У часи Старого Завіту треба було 
промовити амінь під час клятви (1 Хр. 
16:7, 35–36; Неем. 5:12–13; 8:2–6). Хрис 
та названо “Амінь, вірний та істинний 
свідок” (Об. 3:14). Слово амінь також 
вживали як знак завіту у Школі про
років (УЗ 88:133–135).

Амлісій, Амлісійці
У Книзі Мормона—чоловік, який за 

часів правління суддів очолював групу 
Нефійців, прихильників влади царя. 
Ці, названі Амлісійцями Нефійці, від
крито повстали проти Бога і за це їх 
було проклято (Ал. 2–3).

Аммон, потомок Зарагемлі. Див. 
також Лімгій

У Книзі Мормона—чоловік могут
ньої сили, який очолив експедицію із 
Зарагемлі до землі Легій Нефій (Мос. 
7:1–16). Йому було показано давні лі
тописи і пояснено значення слова 
“провидець” (Мос. 8:5–18). Пізніше до
поміг цареві Лімгію та його народові 
визволитися і повернутися до Зара
гемлі (Мос. 22).

Аммон, син Мосіїн. Див. також 
Анті Нефій Легії; Мосія, Його 
сини; Мосія, син Веніяминів

У Книзі Мормона—син царя Мо
сії. Завдяки місіонерському служінню 
Аммона, його старанності та зусиллям 
багато душ навернулося до Христа.

Не вірив у Бога, намагався знищити 
Церкву, Мос. 27:8–10, 34. Йому і його 
товаришам явився ангел, Мос. 27:11. 
Покаявся і став проповідувати Боже 
слово, Мос. 27:32–28:8. Відмовився бути 
царем і пішов проповідувати Боже 
слово до землі Ламанійської, Ал. 17:6–
9. Постився і молився за Божий провід, 
Ал. 17:8–11. Його було звʼязано й при
ведено до царя Ламонія, Ал. 17:20–21. 
Врятував Ламонієві отари, Ал. 17:26–
39. Проповідував Ламонію, Ал. 18:1–
19:13. Дякував Богові і був пересилений 
радістю, Ал. 19:14. Навернені ним ні
коли не відступали, Ал. 23:6. Радів, що, 
приводячи тисячі людей до істини, був 
знаряддям у Божих руках, Ал. 26:1–8 
(Ал. 26). Вивів з небезпеки Анті Нефій 
Легіїв, Ал. 27. Зустрівши Алму, надзви
чайно зрадів, Ал. 27:16–18. 

Аморальність. Див. Злочестиві, 
Злочестивість; Сексуальна 
аморальність; Хтивий, Хтивість; 
Цнотливість

Альфа і Омега 6
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Амос
Пророк Старого Завіту. Пророкував 

приблизно між 792–740 рр. до р.х., за 
правління Юдейського царя Уззії та Із
раїльського царя Єровоама.

Книга Амоса: Книга Старого Завіту. 
Багато Амосових пророцтв були попе
редженнями, які закликали Ізраїль і 
суміжні з ним народи повернутися до 
праведного життя.

У розділах 1–5 вміщено зверне
ний до Ізраїля і суміжних з ним на
родів заклик до покаяння. У розділі 
3 му пояснено, що Господь відкриває 
Свої таємниці пророкам, а також го
вориться, що через провини Ізраїль 
буде зруйновано ворогами. До роз
ділів 6–8 включено проголошене за 
багато років до асирійської навали 
пророцтво про падіння Ізраїля. У 9 й 
розділ увійшло пророцтво про те, що 
Ізраїль буде відновлено на його влас
них землях.

Амулек. Див. також Алма, син 
Алмин

У Книзі Мормона—місіонер, супут
ник Алми, сина Алминого.

Йому явився ангел, Ал. 8:20; 10:7. 
Прийняв Алму у своєму домі, Ал. 
8:21–27. З силою проповідував жите
лям міста Аммонійга, Ал. 8:29–32; 
10:1–11. Був потомком Нефієвим, Легі
євим і Манасіїним, Ал. 10:2–3. Свідчив 
про істину, Ал. 10:4–11. Закликав лю
дей покаятися, але був знехтуваний, 
Ал. 10:12–32. Протистояв Зизромові, 
Ал. 11:20–40. Навчав про воскресіння, 
суд і відновлення, Ал. 11:41–45. Бажав 
припинити вбивство віруючих, Ал. 
14:9–10. Його було увʼязнено разом 
з Алмою, Ал. 14:14–23. Завдяки вірі 
звільнився від увʼязнення, Ал. 14:24–
29. Свідчив про Спокуту, милосердя 
і справедливість, Ал. 34:8–16. Навчав, 
як треба молитися, Ал. 34:17–28. За
кликав людей не відкладати покаяння, 
Ал. 34:30–41. Віра, що її мали Алма й 
Амулек, призвела до падіння стін вʼяз
ниці, Етер 12:13. 

Ананій з Дамаска. Див. також 
Павло

Учень християнин з Дамаска, який 
христив Павла (Дії 9:10–18; 22:12).

Ананій з Єрусалима
У Новому Завіті описано, як цей чо

ловік і його дружина Сапфіра збре
хали Господу, приховавши частину 
присвячених Йому грошей. Викриті 
Петром, вони обоє впали на землю і 
померли (Дії 5:1–11).

Ангели
На Небесах розрізняють два типи іс

тот, яких називають ангелами: духів 
і тих, які мають тіло з плоті й кісток. 
Ангели духи ще не одержали тіла з 
плоті й кісток, тобто вони вже мали 
фізичне тіло і очікують воскресіння. 
Ангели, які мають тіла з плоті й кісток, 
були або воскрешені, або перетворені.

У Писаннях є багато посилань на дії 
ангелів. Іноді ангели, проголошуючи 
Божі послання, говорять громовим го
лосом (Мос. 27:11–16). Смертні правед
ники також можуть зватися ангелами 
(ПДС, Бут. 19:15 [Додаток]). Деякі ан
гели служать біля Божого престолу на 
Небесах (Ал. 36:22).

У Писаннях сказано також про ди
яволових ангелів. Це ті духи, які стали 
послідовниками Люцифера і яких за 
часів доземного життя було вигнано з 
Божої присутності й скинуто на землю 
(Об. 12:1–9; 2 Неф. 9:9, 16; УЗ 29:36–37).

Яків бачив Божих ангелів, які підій
малися і спускалися, Бут. 28:12. Божі 
ангели зустріли Якова, Бут. 32:2–3. Гі
деон зустрівся з ангелом Господнім 
лице до лиця, Суд. 6:22. Ангел простяг 
руку на Єрусалим, щоб зруйнувати 
його, 2  Сам. 24:16. Ангел доторк
нувся Іллі й сказав йому: “Встань і їж”, 
1 Цар. 19:5–7. Даниїл у видінні бачив 
ангела Гавриїла, Дан. 8:15–16. Ангел 
Михаїл допоміг Даниїлові, Дан. 10:13. 

Бог послав ангела Гавриїла, Лк. 
1:19, 26–27. Дияволових ангелів будуть 
утримувати в кайданах для суду, Юд. 
1:6 (2 Пет. 2:4). 

Ангели7
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



Люди бачили ангелів, які спуска
лися з небес, 3  Неф. 17:24. Мороній 
писав про священнослужіння ангелів, 
Морон. 7:25–32. 

Ааронове священство тримає ключі 
священнослужіння ангелів, УЗ 13. Мо
роній, Іван Христитель, Петро, Яків, 
Іван, Мойсей, Ілля та Іліяс—усі слу
жили Джозефу Сміту як ангели, УЗ 
27:5–12. Ви не спроможні витри
мати священнослужіння ангелів, УЗ 
67:13. Архангел Михаїл—це Адам, УЗ 
107:54. Ангели є воскреслими істотами 
і мають тіла з плоті й кісток, УЗ 129. 
Серед ангелів немає таких, що лише 
священнослужать на цій землі, але всі 
вони належать до цієї землі, УЗ 130:5. 
Люди, які не шанують Божого закону 
вічного шлюбу, не будуть одружені, 
але призначаються бути ангелами на 
небесах, УЗ 132:16–17. 

Андрій
У Новому Завіті—брат Симона Пет 

ра і один з Дванадцяти апостолів, по
кликаних Ісусом під час Його земного 
служіння (Мт. 4:18–19; Мр. 1:16–18, 
29).

Анна. Див. також Самуїл, 
старозавітний пророк

Мати старозавітного пророка Саму
їла. Господь дав Анні Самуїла у відпо
відь на її молитви (1 Сам. 1:11, 20–28). 
Анна посвятила Самуїла Господу. Її 
пісню дякування можна порівняти з 
піснею Марії, Ісусової матері (1  Сам. 
2:1–10; Лк. 1:46–55).

Анна (чоловік). Див. також Кайяфа
У Новому Завіті—чоловік, який мав 

великий вплив на синедріон. Пер
ший з тих, до кого привели Ісуса після 
арешту (Іван 18:13); він також відігра
вав одну з провідних ролей у суді над 
апостолами (Дії 4:3–6).

Анна, пророчиця
У Новому Завіті—пророчиця з ко

ліна Асирового. На час народження 
Ісуса була літньою вдовицею. Поба
чила немовля Ісуса, коли Його несли 

до храму, й визнала Його Викупите
лем (Лк. 2:36–38).

Антихрист. Див. також Диявол
Будь яка особа, яка підроблює істин

ний євангельський план спасіння і від
крито або таємно протидіє Христові. 
Іван Одкровитель визначив антихрис 
та як обманщика (1 Іван. 2:18–22; 4:3–
6; 2  Іван. 1:7). Великим антихристом 
є Люцифер, але він має також багато 
помічників—як серед духовних істот, 
так і серед людей.

Син загибелі протидіє всьому й під
носить себе над усім, що походить від 
Бога, 2 Сол. 2:1–12. Він обманює жите
лів землі з допомогою чудес, Об. 13:13–
17. 

Шерем зрікся Христа й багатьох об
манув, Кн. Як. 7:1–23. Негор поширю
вав неправдиве вчення, організував 
церкву, і від нього пішло орудування 
священиків, Ал. 1:2–16. Коригор насмі
хався з Христа, Спокути й духа про
роцтва, Ал. 30:6–60. 

Анті- Нефій- Легії. Див. також 
Аммон, син Мосіїн; Геламан, його 
сини; Мосія, Його сини

У Книзі Мормона—ті Ламанійці, 
яких навернули до євангелії сини Мо
сіїни. Після свого навернення ці люди, 
які також називалися народом Аммо
новим, залишилися вірними до кінця 
життя (Ал. 23:4–7, 16–17; 27:20–27).

Вони стали називатися Анті Нефій 
Легії, Ал. 23:16–17; 24:1. Відмови
лися проливати кров і закопали свою 
зброю, Ал. 24:6–19. Їхні сини підготу
валися до війни та обрали Геламана 
своїм провідником, Ал. 53:16–19; 56–
58 (ці сини також відомі як 2000 юних 
воїнів). 

Апокаліпсіс. Див. також Обʼявлення 
Івана Богослова

Книга Обʼявлення, остання в Но
вому Завіті; може також означати 
будь яке інше визначне одкровення; 
грецьке слово, що означає “відкри
тий” чи “розкритий”.

Андрій 8
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Апокрифи. Див. також Біблія; 
Писання

Священні книги Юдейського на
роду, які не включено в гебрейську 
Біб лію, але збережено в Бібліях дея
ких християнських церков. Ці книги в 
багатьох випадках корисні для звʼязку 
між Старим і Новим Завітами; чи
тання їх Церква вважає за корисне.

Апокрифи значною мірою пере
кладено правильно, але в них вмі
щено неправильні вставки, УЗ 91:1–3. 
Апок рифи можуть бути корисними 
для тих, хто має в собі світло Духа, УЗ 
91:4–6. 

Апостол. Див. також Одкровення; 
Учень

Грецьке слово апостол означає “той, 
хто є посланцем”. Під час Свого зем
ного служіння Ісус дав цей титул Два
надцятьом, яких Він висвятив і обрав 
Своїми найближчими учнями і поміч
никами (Лк. 6:13; Іван 15:16). Ісус пос
лав їх, щоб вони представляли Його і 
служили Йому після Його вознесіння 
на небеса. У давні часи й у відновле
ній Церкві члени Кворуму Дванадця
тьох Апостолів є особливими свідками 
божественності й воскресіння Ісуса 
Христа для всього світу (Дії 1:22; УЗ 
107:23).

Христова Церква побудована на ос
нові апостолів і пророків, Еф. 2:20; 
4:11. 

Легій і Нефій бачили дванадцятьох 
апостолів, що слідували за Христом, 
1 Неф. 1:10; 11:34. Апостоли мають су
дити дім Ізраїля, Морм. 3:18. 

Ті, хто не приділяє уваги словам 
пророків і апостолів, будуть відсічені, 
УЗ 1:14 (3  Неф. 12:1). Одкровення 
про покликання і місію Дванадця
тьох, УЗ 18:26–36. Джозефа Сміта 
було висвячено в апостоли, УЗ 20:2; 
21:1. Апостоли є особливими свідками 
Христового імені й мають ключі слу
жіння, УЗ 27:12 (УЗ 112:30–32). Два
надцять апостолів складають кворум, 
повноваження якого є рівним з пов
новаженням Першого Президентства, 

УЗ 107:23–24. Дванадцять є Подоро
жуючою Головною Вищою Радою, УЗ 
107:33. Апостоли мають ключі місіо
нерської роботи, УЗ 107:35. Описання 
деяких апостольських обовʼязків, УЗ 
107:58. Я кажу всім Дванадцятьом: 
йдіть за Мною і годуйте Моїх овець, 
УЗ 112:14–15. 

Ми віримо в апостолів, УВ 1:6. 
Обрання апостолів: Апостолів виб

рав Господь (Іван 6:70; 15:16).
Із Своїх учнів Ісус вибрав дванад

цятьох апостолів, Лк. 6:13–16. Маттія 
було вибрано апостолом, Дії 1:21–26. 

Оліверу Каудері і Девіду Уітмеру 
було наказано знайти Дванадцятьох, 
УЗ 18:37–39. 

Армагеддон. Див. також Ґоґ; Друге 
пришестя Ісуса Христа; Маґоґ

Назва Армагеддон походить від геб
рейського Гар Меґіддон, що озна
чає “гора Мегіддо”. Долина Меґіддо 
розташована в західній частині Ез
драелонської рівнини, вісімдесят кіло
метрів на північ від Єрусалима; вона 
була місцем кількох вирішальних битв 
часів Старого Завіту. Великий і остан
ній конфлікт, який відбудеться безпо
середньо перед Другим пришестям 
Господа, має назву Битва Армагеддон
ська, бо її буде розпочато на тому са
мому місці (див. Єз. 39:11; Зах. 12–14, 
особливо 12:11; Об. 16:14–21).

Архангел. Див. також Адам; Михаїл
Михаїл, або Адам, є архангелом, 

тобто головним ангелом.
Господь зійде з небес з гучним окли

ком, з голосом архангельським, 1 Сол. 
4:16. Михаїл є архангелом, Юд. 1:9 (УЗ 
29:26; 88:112; 128:20–21). 

Аса
У Старому Завіті—третій цар Юдеї. 

У Писаннях записано, що “все його 
серце було з Господом усі його дні” 
(1 Цар. 15:14). Під час свого правління 
зібрав боєздатне військо, скинув ярмо 
ефіопів, викинув ідолів і закликав лю
дей укласти завіт поклонятися Єгові 

Аса9
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(1  Цар. 15–16; 2  Хр. 14–16). Проте, 
коли хвороба вразила його ноги, він 
не шукав допомоги у Господа і помер 
(1 Цар. 15:23–24; 2 Хр. 16:12–13).

Асир. Див. також Ізраїль; Яків, син 
Ісаків

У Старому Завіті—син Якова і 
Зілпи, Ліїної служниці (Бут. 30:12–13).

Асирове коліно: Яків благословив 
Асира (Бут. 49:20), а Мойсей благо
словив потомків Асира (Повтор. 33:1, 
24–29). Потомків Асира названо “мо
гутніми мужами доблесті” (1 Хр. 7:40).

Асирія
Давня імперія, яка в суперництві з 

Вавилоном управляла багатьма ста
рими державами, розташованими на 
терені Сирії та филистимської землі, 
протягом більшої частини старозавіт
них часів. Незважаючи на те, що аси
рійці були головною силою в регіоні 
починаючи з середини XII і до кінця 
VII ст. до р.х., вони так і не змогли ство
рити стабільну політичну структуру. 
Вони правили за допомогою терору, 
знищуючи ворогів вогнем і мечем та 
послабляючи їх шляхом переселення 
великих груп населення до інших час
тин імперії. Народи, що потрапили 
під асирійське правління, постійно во
ювали проти імперії (див. 2 Цар. 18–19; 
2 Хр. 32; Ісая 7:17–20; 10; 19; 37).

Ахав. Див. також Єзавель
У Старому Завіті—один з найзло

честивіших і наймогутніших царів 
Північного Ізраїля. Він одружився з 
сидонською царівною Єзавеллю, під 
впливом якої в Ізраїлі було запрова
джено культ Ваала і Астарти (1  Цар. 
16:29–33; 2 Цар. 3:2) і вчинено спробу 
відкинути пророків і відмовитися від 
поклоніння Єгові (1 Цар. 18:13).

Царював над Ізраїлем у Самарії про
тягом двадцяти двох років, 1 Цар. 16:29 
(1 Цар. 16–22). Учинив більше зла пе
ред Господом, ніж усі його поперед
ники, 1 Цар. 16:30. Його було вбито під 
час битви, 1 Цар. 22:29–40. 

Багатожонство. Див. Шлюб, 
Одружуватися—Множинний 
шлюб

Багатство. Див. також Гординя; 
Гроші

Достаток або ряснота. Господь 
порадив святим не прагнути мир
ських багатств, якщо тільки вони не 
викорис товуються для добрих справ. 
Святим не слід прагнути мирського 
багатства сильніше, ніж царства Бо
жого, в якому зберігаються багатства 
вічності (Кн. Як. 2:18–19).

Не зосереджуйте ваших сердець на 
накопиченні багатств, Пс. 62:11. Ба
гатство не допоможе в день гніву, Пр. 
11:4. Той впаде, хто надію свою покла
дає на багатство, Пр. 11:28. Краще доб 
ре імʼя за багатства великі, Пр. 22:1. 

Багатому дуже важко ввійти у цар
ство Боже, Мр. 10:23 (Лк. 18:24–25). 
Любов до грошей є коренем усього зла, 
1 Тим. 6:10. 

Горе багатим, які з презирством 
ставляться до бідних, і тим, богом кот
рих є їхній скарб, 2  Неф. 9:30. Пра
ведні не зосереджували сердець на 
багатствах, а ділилися всім, Ал. 1:30. 
Люди стали гордовитими через свої 
багатства, Ал. 4:6–8. Люди розділи
лися на ранги відповідно до своїх ба
гатств, 3 Неф. 6:12. 

Прагніть не багатства, а мудрості, 
УЗ 6:7 (Ал. 39:14; УЗ 11:7). Земні ба
гатства надані Богом, але стережіться 
гордості, УЗ 38:39. 

Багатства вічності: Складайте 
скарби на небесах, Мт. 6:19–21. 

Як часто Я закликав вас до багатств 
вічного життя, УЗ 43:25. Багатства віч
ності є Моїми, щоб роздавати їх, УЗ 
67:2 (УЗ 78:18). 

Бальзам Ґілеадський
Ароматичний глей, або смола, для 

заживлення ран (Бут. 43:11; Єр. 8:22; 
46:11; 51:8). Кущі, що виділяли смолу, 
яку збирали для виготовлення баль
заму, настільки густо росли у Ґілеаді 
за часів Старого Завіту, що за бальза
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мом закріпилася назва ґілеадського 
(Бут. 37:25; Єз. 27:17).

Батьки. Див. також Батько, 
смертний; Матір

Батьки і матері. Достойні чоловіки 
та їхні дружини, належним чином за
печатані в шлюбі у Божому храмі, ма
тимуть нагоду вічно виконувати свої 
батьківські обовʼязки. “Батьки мають 
священний обовʼязок виховувати своїх 
дітей у любові й праведності, забез
печувати їхні фізичні й духовні пот
реби, вчити їх любити один одного 
й служити один одному дотримува
тися заповідей Божих і бути законо
послушними громадянами, де б вони 
не жили” (“Сімʼя: Проголошення сві
тові”, Ліягона, лист. 2010, с. 129).

Діти, будьте послушні батькам, Еф. 
6:1–3 (Кол. 3:20). 

Адам і Єва були нашими першими 
батьками, 1 Неф. 5:11. Прокляття може 
впасти на голови ваших батьків, 2 Неф. 
4:6. Навчайте батьків, що вони мусять 
покаятися та охриститися, Морон. 8:10. 

Батькам заповідано навчати дітей 
євангелії, УЗ 68:25. Усі діти мають 
право бути на утриманні своїх бать
ків, УЗ 83:4. 

Відповідальність за гріхи батьків не 
може впасти на голови дітей, Мойс. 
6:54. 

Батько на Небесах. Див. також Бог, 
Божество

Батько духів усього людства (Пс. 
82:6; Мт. 5:48; Іван 10:34; Рим. 8:16–17; 
Гал. 4:7; 1 Іван. 3:2). Ісус є Його Єдино
народженим Сином у плоті. Людині 
заповідано виявляти послух Батькові, 
благоговіти перед Ним і молитися 
Йому в Ісусове імʼя.

Якщо простите людям, то й Батько 
ваш Небесний простить вам, Мт. 6:14 
(Мт. 18:35; 3  Неф. 13:14). Ваш Батько 
Небесний знає, що все це вам пот
рібно, Мт. 6:26–33 (3  Неф. 13:26–33). 
Наскільки ж більше ваш Небесний 
Батько дасть Святого Духа тим, хто 
просить у Нього, Лк. 11:11–13. Благо

словен будь, Боже і Батьку Господа на
шого Ісуса Христа, Еф. 1:3. 

Ви навіки в боргу у вашого Небес
ного Батька, Мос. 2:34. Христос про
славив Батькове імʼя, Етер 12:8. 

Святі мають свідчити про пересліду
вання, яким їх піддають, перед тим як 
Батько зʼявиться із Свого потаємного 
місця, УЗ 123:1–3, 6. 

Ми відчули великі й славетні бла
гословення нашого Небесного Батька, 
ДС—Іст. 1:73. 

Батько, смертний. Див. також 
Батьки; Патріарх, Патріарше; 
Патріарше благословення; Сімʼя

Священний титул чоловіка, від 
якого народилася дитина або який за
конно усиновив дитину.

Шануй батька і матір, Вих. 20:12 
(Повтор. 5:16; Мт. 19:19; Мос. 13:20). 
Батько поправлятиме того сина, якого 
він любить, Пр. 3:12. 

Батьки, не викликайте гніву у дітей, 
Еф. 6:1–4. 

Мене навчили усьому тому, що знав 
мій батько, 1 Неф. 1:1. Мій батько був 
справедливою людиною—бо він нав
чав мене, Ен. 1:1. Алма молився за 
свого сина, Мос. 27:14. Алма дав запо
віді своїм синам, Ал. 36–42. Геламан 
назвав синів на честь прабатьків, Гел. 
5:5–12. Мормон завжди згадував у мо
литвах свого сина, Морон. 8:2–3. 

Велике вимагається від руки бать
ківської, УЗ 29:48. Кожен чоловік зобо
вʼязаний піклуватися про свою сімʼю, 
УЗ 75:28. 

Він наказав мені йти до мого батька, 
ДС—Іст. 1:49. 

Безбожник, Безбожний. Див. 
також Бруд, Бруднота; Гріх; 
Злочестиві, Злочестивість; 
Неправедний, Неправедність

Той або те, що не відповідає волі і за
повідям Божим; злочестиве і несвяте.

Дорога безбожних загине, Пс. 1:6. 
Якщо праведний ледве спасеться, то 

безбожний де може зʼявитися, 1  Пет. 
4:18. 
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Відриньте від себе всю безбожність, 
Морон. 10:32. 

Помста приходить швидко на без
божних, УЗ 97:22. Серед безбожних го
лос Спасителя не здіймався, УЗ 138:20. 

Безкінечне життя. Див. Вічне 
життя

Безкінечний. Див. також Бог, 
Божество

Одне з Божих імен, що вказує на 
Його вічну природу (УЗ 19:10–12; 
Мойс. 1:3; 7:35).

Безсмертя, Безсмертний. Див. 
також Воскресіння; Ісус Христос; 
Смертний, Смертне життя; 
Спасіння; Спокута, Спокутувати

Безкінечне життя у воскрешеному 
стані; життя, непідвладне фізичній 
смерті.

Він воскрес, Мр. 16:6. Так само у  
Хрис ті всі оживуть, 1  Кор. 15:22. 
Смерть буде поглинуто, коли це 
смертне зодягнеться в безсмертя, 
1  Кор. 15:53–54. Христос знищив 
смерть і приніс безсмертя, 2 Тим. 1:10. 

Безсмертя—це воззʼєднання духа з 
тілом, 2  Неф. 9:13. Духи, зʼєднані зі 
своїми тілами, стають безсмертними, 
щоб уже ніколи не вмерти, Ал. 11:45. 

Вірних буде увінчано безсмертям і 
вічним життям, УЗ 75:5. Землю буде 
освячено, і вона стане безсмертною, 
УЗ 77:1 (УЗ 130:9). 

Божі робота і слава—здійснювати 
безсмертя і вічне життя людини, 
Мойс. 1:39. 

Бет- Ел
У перекладі з гебрейської означає 

“дім Божий”. Одне з найсвященніших 
місць в Ізраїлі. Знаходиться приблизно 
в шістнадцяти кілометрах на північ 
від Єрусалима. Тут Авраам спорудив 
жертовник, коли вперше прибув до 
Ханаану (Бут. 12:8; 13:3). Тут Яків ба
чив у видінні драбину, що сягала небес 
(Бут. 28:10–19). Це місце було священ
ним також у Самуїлові часи (1  Сам. 
7:16; 10:3).

Біблія. Див. також Апокрифи; 
Єфрем—Жезл Єфремів, або 
Йосипів; Канон; Новий Завіт; 
Писання; Старий Завіт; Юда—
Жезл Юди

Зібрання гебрейських і християн
ських літописів; містить божественні 
одкровення. Слово біблія означає 
“книги”. Біблія—це труд багатьох 
пророків і натхненних Святим Духом 
письменників (2 Пет. 1:21).

Християнська Біблія складається 
з двох частин, відомих під назвами 
Старий і Новий Завіти. Старий За
віт складено з книг Писань, якими ко
ристувалися палестинські Юдеї часів 
земного священнослужіння Господа. У 
Новий Завіт включено літописи апос
тольських часів; він має такі самі свя
тість і авторитет, як юдейські Писання. 
Книги Старого Завіту взяті з багатові
кової літератури цього народу; майже 
усі ці книги написано виключно геб
рейською мовою, в той час як ново
завітні книги були створені впродовж 
одного покоління і писалися здебіль
шого грецькою мовою.

У Старому Завіті слово завіт пред
ставлено гебрейським еквівалентом 
слова “угода”. Стара Угода—це закон, 
даний Мойсеєві, коли Ізраїль відмо
вився від повноти євангелії, якою від 
початку земного життя володіли всі, 
хто належав до Божого народу. Нова 
Угода, або Новий Завіт,—це євангелія, 
якої навчав Ісус Христос.

У гебрейській Біблії (Старий Завіт) 
книги розділено на три групи: Закон, 
Пророки та Літописи. У Біблії, яку ви
користовують у християнському світі, 
книги розрізняють за предметним зна
ченням: історичні, поетичні й про
рочі.

Книги Нового Завіту звичайно роз
міщені у такому порядку: чотири 
Євангелії і Дії святих апостолів; Пос
лання Павла; Соборні послання Якова, 
Петра, Івана та Юди; Обʼявлення Івана 
Богослова.

Церква Ісуса Христа Святих Остан
ніх Днів шанує і поважає Біблію і 
стверджує також, що в наш час Гос
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подь продовжує давати через Своїх 
пророків додаткові одкровення, які 
підтримують і засвідчують біблійні 
описи стосунків Бога з людством.

Жезл Юдин (Біблія) і жезл Йосипів 
(Книга Мормона) зʼєднаються у Гос
подній руці, Єз. 37:15–20. 

Писання останніх днів підтвердять 
істинність Біблії, 1 Неф. 13:38–40. Біб
лію буде поєднано з Книгою Мор
мона, щоб подолати хибні вчення, 
2 Неф. 3:12. Біблія! Біблія! Ми вже ма
ємо одну Біблію, 2  Неф. 29:3–10. Усі, 
хто вірять у Біблію, повірять також у 
Книгу Мормона, Морм. 7:8–10. 

Старійшини навчатимуть основам 
Моєї євангелії, які є у Біблії і Книзі 
Мормона, УЗ 42:12. 

Ми віримо, що Біблія—це слово 
Боже настільки, наскільки вона пра
вильно перекладена, УВ 1:8. 

Біблія, Переклад Джозефа Сміта 
(ПДС). Див. Переклад Джозефа 
Сміта (ПДС)

Бідний, Бідні. Див. також 
Благополуччя; Милостиня, 
Роздача милостині; Піст, Пощення; 
Пожертвування; Упокоритися, 
Покірність

У Писаннях слово бідний вживається 
стосовно (1) людей, позбавлених необ
хідних матеріальних благ, таких як 
продукти, одяг і притулок, або (2) лю
дей скромних і негордовитих.

Бідні матеріально: Ти не замкнеш 
руки твоєї від убогого брата свого, 
Повтор. 15:7. Злочестиві у гордовито
сті своїй переслідують бідних, Пс. 10:2. 
Той, хто дає бідному, не знатиме нес
татків, Пр. 28:27. Приведи бідного у 
свій дім, Ісая 58:6–7. 

Якщо хочеш бути досконалим, роз
дай усе бідним, Мт. 19:21 (Мр. 10:21; 
Лк. 18:22). Хіба не бідних Бог вибрав із 
світу цього, Як. 2:5. 

Через своє багатство вони з презир
ством ставляться до бідних, 2  Неф. 
9:30. Щоб не втратити прощення ва
ших гріхів, уділяйте від вашого майна 
бідним, Мос. 4:26. Вони вділяли від 

свого майна бідним, Ал. 1:27. Якщо ви 
відмовляєте бідним, даремні ваші мо
литви, Ал. 34:28. У Нефійців усе майно 
було спільним; багатих і бідних не 
було, 4 Неф. 1:3. 

Ти памʼятатимеш про бідних, УЗ 
42:30 (УЗ 52:40). Горе бідним, чиї 
серця не скрушені, УЗ 56:17–18. Бідні 
прийдуть на весілля Агнця, УЗ 58:6–
11. Єпископ має відшукувати бідних, 
УЗ 84:112. Євангельський закон нака
зує піклуватися про бідних, УЗ 104:17–
18. 

Не було бідних серед них, Мойс. 
7:18. 

Бідні духовно: Більше благословенні 
ті, хто упокорює себе без того, щоб 
бідність примусила, Ал. 32:4–6, 12–16. 
Благословенні бідні духом, які йдуть 
до Мене, 3 Неф. 12:3 (Мт. 5:3). 

Бідним і скромним буде пропові
дано євангелію, УЗ 35:15. 

Благоговіння. Див. також Страх; 
Шана, Шанувати

Глибока повага до священного, зди
вування.

Господь наказав Мойсею роззутися, 
бо той стояв на святій землі, Вих. 3:4–
5. Бога належить боятися і приймати з 
благоговінням, Пс. 89:8. 

Служіть Богові з бажанням, благого
вінням і божественним страхом, Євр. 
12:28. 

Мороній вклонився до землі і мо
лився гаряче, Ал. 46:13. На знак покло
ніння Христу натовп упав на землю, 
3 Неф. 11:12–19. 

Вклоніться переді Мною, УЗ 5:24. 
Усе схиляється в смиренному благо
говінні перед престолом Божим, УЗ 
76:93. Ваш розум було затьмарено, бо 
ви поставилися легковажно до того, 
що одержали, УЗ 84:54–57. Кожне ко
ліно вклониться і кожен язик визнає, 
УЗ 88:104. Через повагу і благоговіння 
до імені Вищої Істоти Церква назвала 
це священство Мелхиседековим іме
нем, УЗ 107:4. На того, хто благоговіє 
перед Господом у Його домі, прол
лється благословення, УЗ 109:21. 
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Благодать. Див. також Ісус Христос; 
Милостивий, Милість; Спасіння; 
Спокута, Спокутувати

Божа сила, яка дозволяє людям 
одержувати благословення цього 
життя і відкриває для них вічне життя 
та піднесення після того, як вони ви
явили віру, покаялися і доклали 
максимально можливих зусиль у до
триманні заповідей. Така божественна 
допомога і сила дається завдяки Божій 
милості та любові. Адамове Падіння 
і слабкість людини є причиною того, 
що кожна смертна особа потребує бо
жественної благодаті.

Істина й благодать прийшли через 
Ісуса Христа, Іван 1:17. Ми будемо 
спасенні через благодать Христову, 
Дії 15:11 (Рим. 3:23–24; УЗ 138:14). Че
рез віру ми маємо доступ до Його 
благодаті, Рим. 5:2. Благодаттю ви 
спасенні через віру, Еф. 2:8. Благодать 
Божа приносить спасіння, Тит 2:11. 
Сміливо йдіть до престолу благодаті, 
Євр. 4:16. Бог дає благодать смирен
ним, 1 Пет. 5:5. 

Ніхто не зможе жити в присутності 
Божій, як тільки завдяки заслугам, ми
лості та благодаті Святого Месії, 2 Неф. 
2:8. Тільки у благодаті Божій і через 
благодать Божу люди можуть спастися, 
2 Неф. 10:24. Ми спасенні благодаттю 
після всього, що ми змогли зробити, 
2  Неф. 25:23. Це Його благодаттю ми 
маємо силу звершувати все, Кн.  Як. 
4:7. Людей можуть відновити у благо
даті за благодать, згідно з їхніми вчин
ками, Гел. 12:24. Благодаті Моєї досить 
для лагідних і для всіх, хто упокорює 
себе, Етер 12:26–27. Мороній молився, 
щоб Іновірцям було дано благодать, 
аби вони могли мати милосердя, Етер 
12:36, 41. Благодаттю Божою ви доско
налі у Христі, Морон. 10:32–33. 

Ісус одержував благодать за благо
даттю, УЗ 93:12–13, 20. 

Благополуччя. Див. також Бідний, 
Бідні; Милостиня, Роздача 
милостині; Піст, Пощення; 
Пожертвування; Служіння

Процес піклування про духовні 

та матеріальні потреби і засоби для 
цього.

Відкрий ширше руку до брата твого, 
до бідного твого, до нужденного твого 
у країні твоїй, Повтор. 15:11. Той, хто 
дає бідному, не знатиме нестатків, Пр. 
28:27. Хіба ж це не той піст, що Я виб
рав? Щоб дати хліба голодному, при
вести бідного в твій дім, Ісая 58:6–7. 

Я був голодний, і ви нагодували 
Мене; Я був мандрівником, і ви прий
няли Мене. Коли ви зробили це для 
одного з найменших братів Моїх, ви 
зробили це для Мене, Мт. 25:35–40. 

Вділяйте від свого майна нужден
ним, Мос. 4:16–26. Вони віддавали 
один одному як матеріальне, так і 
духовне, згідно з їхніми нуждами і 
потребами, Мос. 18:29. Їм було запо
відано зʼєднатися у пості і молитві за 
благополуччя тих, хто не знав Бога, 
Ал. 6:6. Моліться за своє благополуч 
чя і за благополуччя тих, хто поруч 
з вами, Ал. 34:27–28. У них усе було 
спільним, 4 Неф. 1:3. 

Памʼятайте про бідних, УЗ 42:30–
31. Відвідуйте бідних і нужденних, 
УЗ 44:6. Памʼятайте в усьому бідних і  
нуж денних, УЗ 52:40. Горе вам, багаті, 
які не віддають свого майна бідним, 
і горе вам, бідні, які не вдоволені, які 
жадібні та не хочуть працювати, УЗ 
56:16–17. 

У Сіоні не було бідних, Мойс. 7:18. 

Благословення хворих. Див. також 
Зцілити, Зцілення; Олія; Помазати, 
Помазувати; Рукопокладання; 
Священство

Благословення, що його носії Мел
хиседекового священства дають хво
рому, використовуючи при цьому 
освячену олію.

Поклади на неї свою руку, Мт. 9:18. 
Ісус поклав руки на кількох хворих і 
зцілив їх, Мр. 6:5. Христові апостоли 
багатьох хворих помазували олією і 
зціляли їх, Мр. 6:13. Старійшини ма
ють помазувати і зціляти хворих, Як. 
5:14–15. 

Ви не зцілятимете хворих, якщо 
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вони не попросять вас, УЗ 24:13–14. 
Старійшини покладатимуть руки на 
хворого, УЗ 42:44. Покладайте руки 
на хворих, і вони одужають, УЗ 66:9. 

Благословити, Благословенний, 
Благословення. Див. також 
Благодать; Благословення хворих; 
Вдячні, Дякування, Подяка; Закон; 
Патріарше благословення

Передавати комусь щось добре від 
Бога. Усе, що сприяє істинному щас 
тю, добробуту і процвітанню, є благо
словенням.

Усі благословення мають своєю ос
новою вічні закони (УЗ 130:20–21). Бог 
бажає, щоб Його діти знайшли щастя 
в житті (2  Неф. 2:25), тому за послух 
до Його заповідей Він дарує благо
словення (УЗ 82:10) у відповідь на мо
литву, обряд священства (УЗ 19:38; 
107:65–67) або просто Своєю благо
даттю (2 Неф. 25:23).

Відомий перелік тверджень про бла
гословенність має назву “Блаженства” 
(Мт. 5:1–12; 3 Неф. 12:1–12).

Загальні посилання: Я створю від 
тебе великий народ, і Я благословлю 
тебе, Бут. 12:2–3 (1  Неф. 15:18; Авр. 
2:9–11). Благословення на голову пра
ведного, Пр. 10:6. Вірна людина багата 
на благословення, Пр. 28:20. Господь 
відчинить отвори небесні і проллє на 
вас благословення, Мал. 3:10 (3  Неф. 
24:10). 

У “Блаженствах” обіцяно благо
словення, Мт. 5:1–12 (3  Неф. 12:1–12). 
Благословенні ті, кого покликано на 
весільну вечерю Агнця, Об. 19:9. 

Той, хто праведний, до вподоби Бо
гові, 1  Неф. 17:35 (Мос. 10:13). Якщо 
слухатиметесь, Я залишу вам благо
словення, 2 Неф. 1:28. Я залишаю вам 
таке саме благословення, 2  Неф. 4:9. 
Він одразу благословляє вас, Мос. 2:24. 
Господь благословляє і дарує процві
тання тим, хто віру свою покладає на 
Нього, Гел. 12:1. 

Допомагайте провадити Мою ро
боту, і ви будете благословенні, УЗ 
6:9. Моліться завжди, і великим буде 
ваше благословення, УЗ 19:38. Охри

стіться, і одержите Мого Духа і бла
гословення таке велике, що ви такого 
раніше не знали, УЗ 39:10. Після вели
ких випробувань приходить благосло
вення, УЗ 58:4. Люди не слухаються; 
Я забираю благословення, і вони не 
одержать його, УЗ 58:32. Ви не зрозу
міли, які великі благословення Батько 
приготував для вас, УЗ 78:17. Від ви
щого священства йдуть благословення 
обрядів і благословення для церкви, 
УЗ 107:65–67. Є закон, на якому ґрун
туються усі благословення, УЗ 130:20. 
Усі ті, хто бажає одержати благосло
вення з Моїх рук, будуть дотримува
тися закону, УЗ 132:5. Благословення 
зберігаються для тих, хто любить Гос
пода, УЗ 138:52. 

Авраам прагнув одержати благосло
вення батьків і право надавати ці бла
гословення, Авр. 1:2. 

Благословення дітей: Він узяв їх на 
руки і благословив, Мр. 10:16. 

Він брав їхніх малюків, одного за од
ним, і благословляв їх, 3 Неф. 17:21. 

Старійшини мають благословляти 
дітей в імʼя Ісуса Христа, УЗ 20:70. 

Блаженства. Див. також Проповідь 
на горі

Ряд положень учення, що Ісус дав 
у Проповіді на горі; описує доскона
лий духовний образ (Мт. 5:3–12; Лк. 
6:20–23). Блаженства розміщено в та
кому порядку, що кожне наступне 
твердження ґрунтується на поперед
ньому. Найповніший і найточніший 
запис Блаженств вміщено у 3 Неф. 12.

Блуд. Див. також Перелюб; Хтивий, 
Хтивість; Цнотливість

Незаконні сексуальні стосунки між 
двома особами, що не перебувають у 
шлюбі. У Писаннях цей термін іноді 
вживається як символ відступництва.

Уникайте блуду, Дії 15:20. Тіло не 
для блуду, але для Господа, 1  Кор. 
6:13–18. Щоб уникнути блуду, нехай 
кожний чоловік має власну дружину, 
1 Кор. 7:2–3. Це Божа воля—що ви по
винні уникати блуду, 1 Сол. 4:3. 
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Яків застерігав народ Нефія проти 
блудодіяння, Кн. Як. 3:12. Ви дозріва
єте, чинячи ваші вбивства і блуд, для 
знищення, Гел. 8:26. 

Щоб приєднатися до Церкви, блудо
дійники мусять покаятися, УЗ 42:74–
78. 

Блюзнити, Блюзнірство. Див. 
також Богохульство; Непростимий 
гріх

Нечемні й нешанобливі розмови 
про Бога і про те, що є священним.

Юдеї кілька разів обвинувачували 
Ісуса у блюзнірстві за те, що Він про
голошував за Собою право прощати 
гріхи (Мт. 9:2–3; Лк. 5:20–21), за те, 
що Він називав Себе Сином Божим 
(Іван 10:22–36; 19:7) і за те, що Він ска
зав, що вони побачать, як Він сидить 
праворуч Божої сили і те, як Він іде 
по хмарах небесних (Мт. 26:64–65). 
Ці обвинувачення були б справед
ливими, якби Він насправді не був 
Тим, Ким Себе проголошував. На суді 
у Синедріоні (Мт. 26:59–61) за лже
свідченням Його було звинувачено у 
блюзнірстві на храм Божий. Блюзнір
ство на Святого Духа, тобто свідоме 
зречення Христа після того, як одер
жано досконале знання про Нього, є 
непростимим гріхом (Мт. 12:31–32; 
Мр. 3:28–29; УЗ 132:27).

Того, хто блюзнить імʼя Господнє, 
буде забито, Лев. 24:11–16. 

Господнім ворогам не буде дозво
лено блюзнити Його імʼя, УЗ 105:15. 
На тих, хто блюзнить Господа, прийде 
помста, УЗ 112:24–26. 

Боаз. Див. також Рут
Чоловік Рут (Рут 4:9–10); прадід Да

вида, царя Ізраїльського (Рут 4:13–17); 
пращур Христа, Царя Царів (Лк. 3:32).

Бог, Божество. Див. також Батько 
на Небесах; Господь; Ісус Христос; 
Святий Дух

Божество складають три окремі 
особи: Бог, Вічний Батько, Його Син, 
Ісус Христос, та Святий Дух. Ми ві
римо у кожного з Них (УВ 1:1). З од

кровення останніх днів дізнаємося, 
що Батько і Син мають відчутні на до
тик тіла з плоті й кості, а Святий Дух 
є особою з духа. Плоті й кості Він не 
має (УЗ 130:22–23). Ці три особи єдині 
у довершеній єдності і гармонії мети 
й учення (Іван 17:21–23; 2  Неф. 31:21; 
3 Неф. 11:27, 36).

Бог Батько: Батько, або Елогим,—
звичайно саме Йому належить ти
тул Бог. Його названо Батьком, тому 
що Він є батьком наших духів (Чис. 
16:22; 27:16; Мал. 2:10; Мт. 6:9; Еф. 4:6; 
Євр. 12:9). Бог Батько є верховним 
правителем всесвіту. Він всемогутній 
(Бут. 18:14; Ал. 26:35; УЗ 19:1–3), усе 
знає (Мт. 6:8; 2 Неф. 2:24) і присутній 
скрізь через Свого Духа (Пс. 139:7–12; 
УЗ 88:7–13, 41). Людство перебуває в 
особливих стосунках з Богом, і це від
різняє людину серед інших створінь: 
чоловіки й жінки є Божими духов
ними дітьми (Пс. 82:6; 1 Іван. 3:1–3; УЗ 
20:17–18).

Описано кілька випадків, коли Бог 
Батько являвся або говорив до людини. 
Писання кажуть, що Він розмовляв з 
Адамом і Євою (Мойс. 4:14–31) і кілька 
разів представляв Ісуса Христа (Мт. 
3:17; 17:5; Іван 12:28–29; 3  Неф. 11:3–
7). Він являвся Степанові (Дії 7:55–56) 
і Джозефу Сміту (ДС—Іст. 1:17). Піз
ніше Він явився Джозефу Сміту і Сідні 
Рігдону (УЗ 76:20, 23). Тим, хто лю
бить Бога і очищує себе перед Ним, 
Він іноді дарує привілей бачити Його і 
знати, що Він є Бог (Мт. 5:8; 3 Неф. 12:8; 
УЗ 76:116–118; 93:1).

Боже Мій, Боже Мій, чому Ти поки
нув Мене, Мр. 15:34. Ці люди—слуги 
Бога Всевишнього, Дії 16:17. Ми парос
тки Божі, Дії 17:28–29. 

Ти будеш підносити свої священно
дійства Всевишньому, УЗ 59:10–12. 

Енох бачив духів, створених Богом, 
Мойс. 6:36. Людина Святості—Його 
імʼя, Мойс. 6:57. 

Бог Син: Бог, відомий як Єгова,—
це Син, Ісус Христос (Ісая 12:2; 43:11; 
49:26; 1 Кор. 10:1–4; 1 Тим. 1:1; Об. 1:8; 
2 Неф. 22:2). Ісус діє під керівництвом 
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Батька і в повній гармонії з Ним. Усі 
люди—це Його брати і сестри, бо Він 
є найстаршим з духовних дітей Ело
гима. У деяких фрагментах Писань 
Його названо Богом. Наприклад, у Пи
санні сказано, що “Бог створив небо 
і землю” (Бут. 1:1), а фактично Твор
цем був Ісус, Який діяв під керівниц
твом Бога Батька (Іван 1:1–3, 10, 14; 
Євр. 1:1–2).

Господь визначив Себе як Я Є, Вих. 
3:13–16. Я Господь [Єгова], і крім 
Мене немає Спасителя, Ісая 43:11 (Ісая 
45:21). 

Я є світло для світу, Іван 8:12. Перш 
ніж був Авраам,—Я є, Іван 8:58. 

Господь священнослужитиме серед 
людей у скинії з глини, Мос. 3:5–10. 
Авінадій пояснив, як саме Христос є 
Батьком і Сином, Мос. 15:1–4 (Етер 
3:14). Господь явився братові Яреда, 
Етер 3. Слухайте слова Христа, Гос
пода і Бога вашого, Морон. 8:8. Єгова 
є суддею для живих і мертвих, Морон. 
10:34. 

Ісус явився Джозефу Сміту і Сідні 
Рігдону, УЗ 76:20, 23. Господь Єгова 
явився у Кертлендському храмі, УЗ 
110:1–4. 

Єгова розмовляв з Авраамом, Авр. 
1:16–19. Ісус явився Джозефу Сміту, 
ДС—Іст. 1:17. 

Бог Святий Дух: Святий Дух також 
є Богом; зветься Духом, Духом Божим, 
а також має інші, подібні до цих імена 
й титули. З допомогою Святого Духа 
людина може дізнатися про волю Бога 
Батька і про те, що Ісус є Христос 
(1 Кор. 12:3).

Святий Дух навчить вас, що казати, 
Лк. 12:12. Святий Дух є Утішителем, 
Іван 14:26 (Іван 16:7–15). Ісус через 
Святого Духа дав накази апостолам, 
Дії 1:2. Святий Дух свідчить про Бога 
і Христа, Дії 5:29–32 (1 Кор. 12:3). Свя
тий Дух також є свідком для нас, Євр. 
10:10–17. 

Силою Духа Святого ви можете піз
нати істину про все, Морон. 10:5. 

Святий Дух є духом одкровення, УЗ 
8:2–3 (УЗ 68:4). 

Богохульство. Див. також 
Блюзнити, Блюзнірство

Нечемність, зневага до святого; 
особ ливо—нешанобливість до Божого 
імені.

Не вживай імені Господа Бога твого 
даремно, Вих. 20:7 (2 Неф. 26:32; Мос. 
13:15; УЗ 136:21). Чому ви зневажаєте 
завіт ваших батьків, Мал. 2:10. 

За кожне марне слово людина від
повідатиме на суді, Мт. 12:34–37. З 
одних вуст виходить благословення і 
прокляття, а так не має бути, Як. 3:10. 

Наші слова судитимуть нас, Ал. 
12:14 (Мос. 4:30). 

Нехай усі люди з пересторогою 
приймають Моє імʼя на свої вуста, УЗ 
63:61–62. 

Божествування. Див. Вічне 
життя; Людина, Люди—Людина, 
можливість уподібнитися 
Небесному Батьку; Піднесення

Борг. Див. також Простити, 
Прощати

У Писаннях—гроші або майно, які 
хтось винен комусь, через що борж
ник потрапляє у залежність. В іншому 
значенні це слово вживане у повчанні 
Ісуса про те, що нам потрібно просити 
Батька простити наші борги, тобто 
звільнитися від гріхів через Спокуту 
Ісуса Христа, якщо ми простили ін
шим людям їхні провини перед нами 
(Мт. 6:12; 3 Неф. 13:11).

Злочестивий позичає і не віддає, Пс. 
37:21. Боржник є слугою заємодавця, 
Пр. 22:7. 

Я простив тобі весь борг—чи не 
слід було б і тобі мати співчуття, Мт. 
18:23–35. Не будьте винні нікому ні
чого, крім того, щоб любити один од
ного, Рим. 13:8. 

Ви вічні боржники вашого Небес
ного Батька, Мос. 2:21–24, 34. Хто з вас 
заборгувався, нехай поверне те, що ви
нен, Мос. 4:28. 

Сплати борг і звільни себе від неволі, 
УЗ 19:35. Позичати у ворогів заборо
нено, УЗ 64:27. Сплати всі твої борги, 
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УЗ 104:78. Не позичай на спорудження 
Дому Господнього, УЗ 115:13. 

Брати, Браття, Брат. Див. також 
Жінка, Жінки; Людина, Люди; 
Сестра

Будучи дітьми Небесного Батька, 
усі чоловіки і жінки є духовними бра
тами й сестрами. Серед членів Церкви 
чоловічої статі і друзів Церкви вжива
ється як звернення.

Як навернешся, зміцни братів твоїх, 
Лк. 22:32. Той, хто не любить свого 
брата, залишається мертвим, 1  Іван. 
3:10–17. 

Думай про братів, як про самого 
себе, Кн. Як. 2:17. 

Нехай кожна людина цінує брата, як 
самого себе, УЗ 38:24–25. Зміцнюй своїх 
братів у всіх своїх бесідах, УЗ 108:7. 

Брехня. Див. також Лихослівʼя; 
Обман, Обманювати; Чесний, 
Чесність

Будь які нечесні та неправдиві сто
сунки, які мають на меті обман.

Не крадіть, не чиніть неправдиво, 
не кажіть неправди, Лев. 19:11. Я нена
виджу брехню, огиду відчуваю до неї, 
Пс. 119:163. Лживі вуста—мерзота пе
ред Господом, Пр. 12:22. Ті, що не ка
жуть неправди, ті є Мій народ, Ісая 
63:8. 

Диявол є брехуном і батьком всієї 
брехні, Іван 8:44 (2  Неф. 2:18; Етер 
8:25; Мойс. 4:4). Ти збрехав не людям, а 
Богові, Дії 5:4 (Ал. 12:3). Якщо чоловік 
каже: “Я Бога люблю”, а брата свого 
ненавидить, то він брехун, 1 Іван. 4:20. 
Доля усіх брехунів—друга смерть, Об. 
21:8 (УЗ 63:17). 

Горе брехунові, бо його буде вки
нуто в пекло, 2  Неф. 9:34. Багато хто 
навчатиме лжевченням, кажучи: бре
шіть трохи, і немає шкоди в цьому, 
2  Неф. 28:8–9 (УЗ 10:25). Чи можете 
ви уявити собі, що ви можете обма
нути Господа, Ал. 5:17. Ти є Бог істини 
і не можеш казати неправди, Етер 3:12 
(Чис. 23:19; 1 Сам. 15:29; Тит 1:2; Євр. 
6:18; Ен. 1:6). 

Того, хто бреше і не кається, буде виг
нано, УЗ 42:21. Брехуни успадкують те
лестіальну славу, УЗ 76:81, 103–106. 

Ми віримо, що маємо бути чесними, 
УВ 1:13. 

Броня
Прикриття, яке вдягають для захисту 

тіла від ударів і проколів. Вживається 
також у значенні духовних якостей, які 
захищають людину від спокуси і зла.

Вдягніться у повну Божу броню, Еф. 
6:10–18 (УЗ 27:15–18). 

Бруд, Бруднота. Див. також 
Безбожник, Безбожний; Гріх; 
Злочестиві, Злочестивість; 
Неправедний, Неправедність; 
Чисте і нечисте

Духовна нечистота, викликана сві
домим непослухом Богу.

Господь змиє бруд дочок Сіону, Ісая 
4:4 (2 Неф. 14:4). 

Царство Боже не є брудним, 1 Неф. 
15:34 (Ал. 7:21). Брудні залишаться 
брудними, 2 Неф. 9:16 (Морм. 9:14). Як 
ви почуватимете себе, стоячи перед 
престолом Божим, маючи ваш одяг за
плямованим бруднотою, Ал. 5:22. 

Вони мусять залишатися такими ж 
брудними, УЗ 88:35. 

Де мені спочити й очиститися від 
брудноти, Мойс. 7:48. 

Бунт. Див. також Відступництво; 
Гріх; Диявол; Ремствувати

Виклик або протидія Господу, вклю
чаючи відмову слідувати за Його 
обраними провідниками і свідому не
покору Його заповідям.

Не бунтуйте проти Господа, Чис. 
14:9. Злий тільки бунту шукає, Пр. 
17:11. Горе синам неслухняним, Ісая 
30:1. 

Господь не спокутує жодного з тих, 
хто повстає проти Нього і вмирає у 
своїх гріхах, Мос. 15:26. Амлісійці від
крито повстали проти Бога, Ал. 3:18–
19. 

Бунтівних буде пронизано великим 
смутком, УЗ 1:3. Гнів Господній за
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палено проти бунтівних, УЗ 56:1 (УЗ 
63:1–6). 

Сатана повстав проти Бога, Мойс. 
4:3. 

Буття. Див. також Пʼятикнижжя
Книга Буття є першою книгою Ста

рого Завіту; її написав пророк Мой
сей. Вона описує багато з того, що було 
на початку: сотворіння землі, розмі
щення на землі тварин і людини, Па
діння Адама і Єви, відкриття євангелії 
Адаму, походження колін і рас, виник
нення різних мов у Вавилоні; описано 
також сімʼю Авраама і те, як було зас
новано на її основі дім Ізраїля. У Бутті 
наголошено роль Йосипа як рятівника 
Ізраїля.

Одкровення останніх днів підтвер
джують і проясняють літописи Буття 
(1 Неф. 5; Етер 1; Мойс. 1–8; Авр. 1–5).

У Книзі Буття, у розділах 1–4, роз
повідається про сотворіння світу і роз
виток Адамової сімʼї. У розділах 5–10 
описано історію Ноя. У розділах 11–20 
розповідається про Авраама і його сі
мʼю до Ісакових часів. У розділах 21–
35 ідеться про сімʼю Ісака. Розділ 36 й 
розповідає про Ісава і його сімʼю. У 
розділах 37–50 ідеться про сімʼю Якова 
і дано описання того, як Йосипа було 
продано в Єгипет, а також змальовано 
його роль у спасінні дому Ізраїля.

Ваал. Див. також Ідолопоклонство
Бог сонця, чоловічої статі, якому 

вклонялися здебільшого у Фінікії 
(1 Цар. 16:31), але також в інших міс
цях і в різні способи: Моавітяни—як 
Ваал Пеору (Чис. 25:1–3), у Сихемі—
як Ваал Бериту (Суд. 8:33; 9:4), в 
Екроні—як Ваал Зевуву (2  Цар. 1:2). 
Ваала можна порівняти з вавилон
ським Белом і грецьким Зевсом. Слово 
Ваал позначає стосунки між паном і 
його рабом. Звичайно символом Ваала 
був бугай. Здебільшого, поклоніння 
Ваалу супроводжувалося поклонінням 
богині Астарті.

Імʼя Ваал інколи зустрічається у спо
лученні з іншими іменами або сло

вами, що визначають відношення до 
Ваала, наприклад, місце, де йому вкло
нялися, або особу, що мала Ваалові 
риси. Пізніше, через те, що імʼя Ваал 
набуло дуже негативного значення, 
його було змінено у цих складних іме
нах і назвах на Бошет. Слово Бошет оз
начає “сором”.

Вавилон. Див. також 
Навуходоносор; Світ

Столиця Вавилонського царства.
Вавилон було засновано Німродом; 

це було одне з найдавніших міст Ме
сопотамії, або Шінеару (Бут. 10:8–10). 
Господь змішав мову в той час, коли 
люди будували Вавилонську башту 
(Бут. 11:1–9; Етер 1:3–5, 33–35). Піз
ніше Вавилон став столицею Наву
ходоносора. Той збудував величезне 
місто, руїни якого збереглися донині. 
Вавилон став дуже злочестивим міс
том і через те перетворився на символ 
злочестивості світу.

Тікайте з Вавилону, Єр. 51:6. 
Вавилон постане і паде, Об. 17–18. 
Вавилон буде зруйновано, 2  Неф. 

25:15. 
Вавилон паде, УЗ 1:16. Я не пощажу 

жодного, хто залишиться у Вавилоні, 
УЗ 64:24. Виходьте з Вавилону, УЗ 
133:5, 7, 14. 

Валаам
Пророк Старого Завіту, який хотів 

за гроші проклясти Ізраїль. Йому було 
наказано Господом не проклинати Із
раїль (Чис. 22–24).

Валаамова ослиця відмовилася прос
тувати далі, бо на її шляху став ангел, 
Чис. 22:22–35. 

Валтасар. Див. також Вавилон
У Старому Завіті—останній Вави

лонський цар; царював, допоки Кір не 
завоював Вавилон; син і спадкоємець 
Навуходоносора (Дан. 5:1–2).

Варавва
Імʼя чоловіка, якого замість Ісуса 

було відпущено перед Розпʼяттям. Ва
равва був бунтарем, вбивцею і бан
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дитом (Мт. 27:16–26; Мр. 15:6–15; Лк. 
23:18–25; Іван 18:40).

Варнава
Імʼя, дане Йосипові, левитові 

кіпріоту, який продав землю і віддав 
виторг апостолам (Дії 4:36–37). Хоч 
він не входив до складу первопокли
каних Дванадцятьох, він став апосто
лом (Дії 14:4, 14) і брав участь у кількох 
місіонерських подорожах (Дії 11:22–
30; 12:25; 13–15; 1 Кор. 9:6; Гал. 2:1, 9; 
Кол. 4:10).

Вартувати, Вартовий. Див. також 
Застерігати, Застереження

Бути обережним, пильнувати. Сто
рожкість і послух є ознаками під
готовленості людини. Вартові—це 
покликані Господніми представни
ками провідники, які мають певну від
повідальність за благополуччя інших. 
Ті, кого покликано бути провідни
ками, мають також особливий обовʼя
зок бути вартовими для решти світу.

Я зробив тебе вартовим, Єз. 3:17–
21. Вартові, які підносять голос попе
редження, спасають свою душу, Єз. 
33:7–9. 

Тож пильнуйте: бо не знаєте, в яку 
годину Господь прийде, Мт. 24:42–43 
(Мт. 25:13; Мр. 13:35–37; УЗ 133:10–
11). Пильнуйте й моліться, щоб вам 
не увійти в спокусу, Мт. 26:41 (3 Неф. 
18:15, 18). 

Якщо ви не будете стежити за со
бою, своїми думками, словами, спра
вами, ви повинні загинути, Мос. 4:30. 
Алма висвятив священиків і старій
шин, щоб вони головували над Цер
квою і пильнували її, Ал. 6:1. 

Того, хто не стежитиме за Спасите
лем, буде відсічено, УЗ 45:44. Єпископ 
та інші покликані та висвячені Богом 
наглядати за Церквою, УЗ 46:27. Гос
подь поставив вартових над виноград
ником, УЗ 101:44–58. 

Варфоломій. Див. також Нафанаїл
У Новому Завіті—один з дванадця

тьох первопокликаних апостолів Ісуса 
Христа (Мт. 10:2–4).

Вбивство. Див. також Каїн; 
Найвища міра покарання

Умисне і невиправдане позбавлення 
людини життя. З найдавніших часів 
убивство засуджено як гріх (Бут. 4:1–
12; Мойс. 5:18–41).

Хто б не пролив людську кров, того 
кров людиною пролита буде, Бут. 
9:6 (ПДС, Бут. 9:12–13; Вих. 21:12; Ал. 
34:12). Не вбивай, Вих. 20:13 (Повтор. 
5:17; Мт. 5:21–22; Мос. 13:21; УЗ 59:6). 

Ісус сказав: “Не вбивай”, Мт. 19:18. 
Доля вбивць—друга смерть, Об. 21:8. 

Ви є вбивцями у ваших серцях, 
1  Неф. 17:44. Горе вбивці, який нав
мисно вбиває, 2  Неф. 9:35. Бог запо
відав, щоб люди не вбивали, 2  Неф. 
26:32. Вбивство є мерзотою перед Гос
подом, Ал. 39:5–6. 

Той, хто вбиває, не матиме про
щення, УЗ 42:18. Кожного, хто вбиває, 
слід видати законові країни, УЗ 42:79. 

Вбити, Вбивати. Див. Вбивство; 
Найвища міра покарання

Вдова. Див. також Благополуччя
Жінка, чоловік якої помер і яка не 

вийшла заміж вдруге.
Сирота й вдова прийдуть і їстимуть, 

Повтор. 14:29. 
Ця бідна вдова віддала все, що мала, 

Мр. 12:41–44. Згляньтеся над сиро
тами і вдовами в їхніх стражданнях, 
Як. 1:27. 

Господь буде скорим свідком проти 
тих, хто чинить утиски вдовам, 3 Неф. 
24:5 (Зах. 7:10). 

Вдів та сиріт мають забезпечувати, 
УЗ 83:6 (УЗ 136:8). 

Вдячні, Дякування, Подяка. 
Див. також Благословити, 
Благословенний, Благословення; 
Поклоніння, Поклонятися

Дяка за благословення, одержане 
від Бога. Висловлення подяки приємно 
Богові. Істинне поклоніння включає 
дякування Йому. Ми маємо за все вис
ловлювати подяку Господу.

Це добре—дякувати Господу, Пс. 
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92:2. Хвалінням обличчя Його випе
реджуймо, Пс. 95:1–2. Будьте вдячні 
Йому і благословляйте Його імʼя, Пс. 
100. 

Не переставайте дякувати, Еф. 1:15–
16. Будьте вдячними, Кол. 3:15. Благо
словення, і слава, і дякування, і честь 
хай буде нашому Богові, Об. 7:12. 

О як же ви маєте дякувати своєму 
небесному Цареві, Мос. 2:19–21. Жи
віть у дякуванні щоденному, Ал. 34:38. 
Коли ти встаєш вранці, нехай твоє 
серце буде сповнене подяки до Бога, 
Ал. 37:37. 

Ви маєте робити все з молитвою і по
дякою, УЗ 46:7. Ви маєте дякувати Бо
гові, УЗ 46:32. Роби це з подякою, УЗ 
59:15–21. Прийми це благословення з 
Господньої руки із вдячним серцем, 
УЗ 62:7. Того, хто з вдячністю сприй
має все, буде прославлено, УЗ 78:19. За 
все будь вдячний, УЗ 98:1 (1 Сол. 5:18). 
Хвали Господа молитвою хвали й дя
кування, УЗ 136:28. 

Вдячність. Див. Вдячні, Дякування, 
Подяка

Велика і мерзотна церква. Див. 
Диявол—Церква диявола

Великдень. Див. Воскресіння; Ісус 
Христос

Веніямин, батько Мосіїн. Див. 
також Мосія, син Веніяминів

У Книзі Мормона, пророк і цар 
(Мос. 1–6).

Стикався з серйозними проблемами, 
повʼязаними зі встановленням миру в 
країні, Ом. 1:23–25 (Сл.  Морм. 1:12–
18). Навчав своїх синів, Мос. 1:1–8. По
клав царювання на свого сина Мосію, 
Мос. 1:9–18. Його народ зібрався по
слухати його останнє звернення, Мос. 
2:1–8. Звернувся до свого народу, Мос. 
2:9–4:30. Його народ уклав завіт з Гос
подом, Мос. 5–6. 

Веніямин, син Яковів. Див. також 
Ізраїль; Яків, син Ісаків

У Старому Завіті—другий син 
Якова і Рахілі (Бут. 35:16–20).

Коліно Веніяминове: Яків благосло
вив Веніямина (Бут. 49:27). Потомки 
Веніямина були войовничим наро
дом. Ось двоє знаних Веніяминівців—
Саул, перший Ізраїльский цар (1 Сам. 
9:1–2), і Павло, новозавітний апостол 
(Рим. 11:1).

Верховний єпископ
Генеральний авторитет у Церкві. 

Він має відповідальність за мирське 
благополуччя всієї Церкви (УЗ 107:68). 
Верховний єпископ і його радники, 
які також є Генеральними авторите
тами, очолюють Ааронове священство 
Церкви (УЗ 68:16–17; 107:76, 87–88).

Едварду Партриджу бути висвяче
ним у єпископи, УЗ 41:9. Єпископів 
покликає і призначає Перше Прези
дентство, УЗ 68:14–15. Прямі першо
народжені потомки Аарона мають 
право головувати, якщо їх покликано, 
призначено і висвячено Першим Пре
зидентством, УЗ 68:16, 18–20. Можуть 
бути засуджені тільки перед Пер
шим Президентством, УЗ 68:22–24 (УЗ 
107:82). 

Веселка. Див. також Ковчег; Ной, 
біблійний патріарх; Потоп Ноєвих 
часів

Ознака, або знак, Божого завіту 
з Ноєм (Бут. 9:13–17). У ПДС, Буття 
9:21–25 (Додаток) пояснено, що цей 
завіт включає обіцяння, що землю ні
коли більше не буде покрито водним 
потопом, що Сіон Еноха буде повер
нено і що Господь знову прийде жити 
на землю.

Вибирати, Вибирав, Вибрав. Див. 
також Вільний, Воля; Покликати, 
Покликаний Богом, Покликання; 
Свобода вибору

Коли Господь обирає особу або 
групу, Він звичайно покликає їх та
кож і служити.

Виберіть сьогодні, кому ви волієте 
служити, Єг. 24:15 (Ал. 30:8; Мойс. 
6:33). Я вибрав тебе у горні страж
дання, Ісая 48:10 (1 Неф. 20:10). 

Не ви вибрали Мене, але Я вибрав 
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вас, Іван 15:16. Бог вибрав з поміж 
світу немудре, щоб посоромити муд
рих, 1 Кор. 1:27. Він вибрав нас перше 
заснування світу, Еф. 1:4. 

Ми вільні вибрати свободу і вічне 
життя або полон і смерть, 2 Неф. 2:27. 

Благородні й великі були вибрані від 
початку, УЗ 138:55–56. 

Ізраїль було вибрано Богом, Мойс. 
1:26. Авраама було вибрано до його 
народження, Авр. 3:23. 

Вибір. Див. Вибирати, Вибирав, 
Вибрав; Свобода вибору

Вибрані. Див. також Покликати, 
Покликаний Богом, Покликання

Вибрані Богом для виконання особ
ливих обовʼязків.

Я склав завіт з Моїм вибраним, Пс. 
89:4. 

Багато покликаних, але мало виб
раних, Мт. 22:14 (УЗ 95:5; 121:34, 40). 
Святі є рід вибраний, царське священ
ство, 1 Пет. 2:9. 

Христос—Улюблений і Вибраний 
Божий від початку, Мойс. 4:2. 

Видіння. Див. також Одкровення; 
Перше видіння; Сон

Видиме одкровення певної події, 
особи або речі через силу Святого 
Духа.

Ось приклади важливих видінь: ви
діння останніх днів, що його мав Єзекі
їль (Єз. 37–39), Степанове видіння Ісуса, 
Який стояв по Божу правицю (Дії 7:55–
56), Іванове одкровення стосовно ос
танніх днів (Об. 4–21), Легієве і Нефієве 
видіння дерева життя (1 Неф. 8; 10–14), 
видіння ангела Господнього, що його 
бачив Алма молодший (Мос. 27), ви
діння всіх жителів землі, що його бачив 
брат Яреда (Етер 3:25), видіння слав 
(УЗ 76), видіння, дане Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері у Кертлендському 
храмі (УЗ 110), видіння викуплення 
мертвих, що його бачив Джозеф  Ф. 
Сміт (УЗ 138), Мойсеєве видіння Бога 
і сотворінь Божих (Мойс. 1), Енохове 
видіння Бога (Мойс. 6–7) та Перше ви
діння Джозефа Сміта (ДС—Іст. 1).

Без видінь люди гинуть, Пр. 29:18. 
Юнаки будуть бачити видіння, Йоіл 
3:1 (Дії 2:17). 

Він дав мені знання через видіння, 
2 Неф. 4:23. 

Він був вісником, посланим з Божої 
присутності, ДС—Іст. 1:33. Ми віримо 
в пророцтво, одкровення, видіння, УВ 
1:7. 

Визволитель. Див. також Ісус 
Христос

Ісус Христос є Визволителем люд
ства, бо Він спас усіх від полону смерті, 
а тих, хто покаявся,—від покарання за 
гріхи.

Господь—моя скеля і мій визволи
тель, 2  Сам. 22:2 (Пс. 18:3; 144:2). Ти 
поміч моя і Визволитель мій, Пс. 40:18 
(Пс. 70:6). 

Прийде Спаситель з Сіону, Рим. 
11:26. 

Святі визнають Сина Божого як 
свого Викупителя і Визволителя, УЗ 
138:23. 

Викупитель. Див. також Ісус 
Христос; Спаситель

Ісус Христос є великим Викупите
лем людства, бо через Свою Спокуту 
заплатив за гріхи людства та уможли
вив воскресіння всіх людей.

Я знаю, мій Викупитель живий, Йов 
19:25. Я поможу тобі, каже твій Вику
питель, Святий Ізраїлів, Ісая 41:14 (Ісая 
43:14; 48:17; 54:5; 59:20). Я Господь, твій 
Спаситель і твій Викупитель, Ісая 
49:26 (Ісая 60:16). 

Назви Його Ісусом, бо Він спасе 
народ Свій від гріхів їхніх, Мт. 1:21. 
Син Людини прийшов віддати Своє 
життя, щоб викупити багатьох, Мт. 
20:28 (1  Тим. 2:5–6). Господь Бог Із
раїля зглянувся на народ Свій і вику
пив його, Лк. 1:68. Ми примирилися з 
Богом через смерть Його Сина, Рим. 
5:10. Ісус Христос віддав Себе за нас, 
щоб викупити нас з усього беззаконня, 
Тит 2:13–14. Ісус Христос власною 
кровʼю Своєю обмив нас від наших 
гріхів, Об. 1:5. 
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Викуплення приходить у Святому 
Месії і через Нього, 2  Неф. 2:6–7, 26. 
Син узяв на Себе людські беззаконня і 
провини, викупив їх і виконав вимоги 
справедливості, Мос. 15:6–9, 18–27. 
Христос прийшов викупити всіх, кого 
буде охрищено в покаяння, Ал. 9:26–
27. Він прийде у світ, щоб викупити 
Свій народ, Ал. 11:40–41. Викуплення 
приходить через покаяння, Ал. 42:13–
26. Ісус Христос прийшов викупити 
світ, Гел. 5:9–12. Христос викупив люд
ство з фізичної й духовної смерті, Гел. 
14:12–17. Спокута приходить через 
Христа, 3 Неф. 9:17. Я є Той, Кого було 
підготовлено від заснування світу, щоб 
викупити Мій народ, Етер 3:14. 

Господь, Викупитель твій, перетер
пів смерть у плоті, УЗ 18:11. Христос 
вистраждав за всіх, якщо вони покая
лися, УЗ 19:1, 16–20. Маленьких дітей 
викуплено через Єдинонародженого, 
УЗ 29:46. Я послав у світ Мого Єди
нонародженого Сина для викуплення 
світу, УЗ 49:5. Христос є світлом і Ви
купителем світу, УЗ 93:8–9. Джозеф Ф. 
Сміт отримав видіння про викуплення 
мертвих, УЗ 138. 

Ми віримо, що завдяки Спокуті 
Христа все людство може бути спасен
ним, УВ 1:3. 

Викуплення, План. Див. План 
викуплення

Викупляти, Викуплений, 
Викуплення. Див. також Ісус 
Христос; Падіння Адама і Єви; 
Смерть, духовна; Смерть, фізична; 
Спасіння; Спокута, Спокутувати

Визволити, придбати або звільнити 
за викуп, подібно тому, як за платню 
викупляють з неволі. Викуплення сто
сується Спокути Ісуса Христа і виз
волення від гріха. Ісусова Спокута 
викупляє все людство з фізичної 
смерті. Завдяки Його Спокуті люди, 
які вірують в Нього і каються, викуп
лені також і з духовної смерті.

Я викупив тебе, Ісая 44:22. Я викуп 
лю їх зі смерті, Ос. 13:14 (Пс. 49:16). 

Ми маємо викуплення через кров 

Христову, Еф. 1:7, 14 (Євр. 9:11–15; 
1 Пет. 1:18–19; Ал. 5:21; Гел. 5:9–12). 

Господь викупив мою душу з пекла, 
2 Неф. 1:15. Викуплення приходить у 
Святому Месії і через Нього, 2  Неф. 
2:6–7, 26 (Мос. 15:26–27; 26:26). Вони 
співали пісню спокутної любові, Ал. 
5:9 (Ал. 5:26; 26:13). Злочестиві зали
шаються так, немовби не було викуп
лення, Ал. 11:40–41 (Ал. 34:16; 42:13; 
Гел. 14:16–18). Ісус Христос здійснив 
викуплення світу, Морм. 7:5–7. Сила 
викуплення приходить на всіх тих, хто 
не має закону, Морон. 8:22 (УЗ 45:54). 

Ті, хто не вірують, не можуть бути 
викупленими з їхнього духовного па
діння, УЗ 29:44. Малі діти викуплені 
від заснування світу, УЗ 29:46. Гос подь 
викупив Свій народ, УЗ 84:99. Джо
зеф  Ф. Сміт бачив у видінні викуп
лення мертвих, УЗ 138. 

Адам і Єва раділи у своєму викуп
ленні, Мойс. 5:9–11. 

Виноградник Господній. Див. 
також Ізраїль; Поле

Символ поля духовної праці. У Пи
саннях, образ виноградника Господ
нього звичайно стосується дому 
Ізраїля або царства Бога на землі. Іноді 
під ним розуміють усіх жителів землі.

Виноградник Господа Саваота—це 
дім Ізраїлів, Ісая 5:7 (2 Неф. 15:7). 

Ісус розповів притчу про робітників 
виноградника, Мт. 20:1–16. 

Ізраїль подібний до культивованого 
оливного дерева, яке підживлено в 
Гос подньому винограднику, Кн.  Як. 
5. Слуги Господні підріжуть Його ви
ноградник в останній раз, Кн. Як. 6. 

Господь благословить усіх, хто пра
цює в Його винограднику, УЗ 21:9 (Ал. 
28:14). Попрацюйте ви у Моєму вино
граднику в останній раз, УЗ 43:28. 

Випивати, Пʼяниця. Див. Слово 
мудрості

Виправдання, Виправдовувати. 
Див. також Освячення; Спокута, 
Спокутувати

Бути звільненим від покарання за 
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гріх і бути проголошеним невинним. 
Людина виправдана благодаттю Спа
сителя через віру в Нього. Цю віру 
проявляють через покаяння й послуш
ність до законів і обрядів євангелії. 
Спокута Ісуса Христа дає людям на
году покаятися і бути виправданими, 
тобто звільненими від покарання, яке 
в іншому випадку чекає на них.

У Господі весь Ізраїль буде виправ
дано, Ісая 45:25. 

Не слухачів, але виконавців закону 
буде виправдано, Рим. 2:13. Людина 
виправдана через кров Христову, 
Рим. 5:1–2, 9. Вас виправдано в імʼя 
Гос пода Ісуса, 1 Кор. 6:11. Виправдані 
з ласки Його, ми зробимося спадкоєм
цями, Тит 3:7. Чи не діями батько наш 
Авраам виправдався, Як. 2:21. Не ві
рою тільки, а й діями виправдовується 
людина, Як. 2:14–26. 

Законом жодна плоть не виправ
довується, 2 Неф. 2:5. Мій праведний 
слуга виправдає багатьох, бо Він по
несе їхні беззаконня, Мос. 14:11 (Ісая 
53:11). Чи могли б ви сказати, що ваш 
одяг очищено через Христа, Ал. 5:27. 

Виправдання через благодать Ісуса 
Христа є істинним, УЗ 20:30–31 (УЗ 
88:39). 

Духом ви виправдані, Мойс. 6:60. 

Висвячення наперед. Див. також 
Доземне життя

Доземне висвячення Богом Своїх 
доблесних духовних дітей на вико
нання певних місій у їхньому смерт
ному житті.

Бог поставив границі народам, Пов-
тор. 32:8. Перш ніж Я сформував тебе 
в утробі, Я висвятив тебе бути проро
ком, Єр. 1:5. 

Бог визначив часи перш, ніж приз
начив, Дії 17:26. Бо кого Він перед 
бачив, тих і призначив, Рим. 8:28–30. 
Він вибрав нас у Собі до заснування 
світу, Еф. 1:3–4. Ісуса Христа було вис
вячено наперед бути Викупителем, 
1 Пет. 1:19–20 (Об. 13:8). 

Їх було покликано й підготовлено 
від заснування світу, Ал. 13:1–9. 

Я спостерігав благородних і вели
ких, кого було вибрано на початку, 
УЗ 138:55–56. 

Мого Улюбленого Сина було виб
рано від початку, Мойс. 4:2. Авраама 
було вибрано перш, ніж він наро
дився, Авр. 3:23. 

Висвячення у священство. Див. 
Висвячувати, Висвячення

Висвячувати, Висвячення. Див. 
також Повноваження; Покликати, 
Покликаний Богом, Покликання; 
Рукопокладання; Священство; Чин

Надати чи дарувати повноваження 
або чин. Щоб використовувати пов
новаження у Господній Церкві, особа 
має бути покликана Богом через про
роцтво і рукопокладання тих, хто 
має повноваження (УВ 1:5). Хоч пов
новаження надається особі через вис
вячення, вона використовує його під 
керівництвом тих, хто має особливі 
ключі цього повноваження.

Я висвятив тебе пророком над наро
дами, Єр. 1:5. 

Не ви вибрали Мене, але Я вибрав 
вас і висвятив вас, Іван 15:16. 

Маючи повноваження від Бога, 
Алма висвятив священиків, Мос. 18:18. 
Чоловіків висвячують у вище священ
ство через святі обряди, Ал. 13:1–9. 
Ісус покликав і висвятив дванадцятьох 
учнів, 3 Неф. 12:1. Старійшини руко
покладанням висвячують священиків і 
вчителів, Морон. 3. 

Однак зачекайте трохи, бо вас ще 
не висвячено, УЗ 5:17. Джозефа Сміта 
було висвячено на апостола Ісуса 
Хрис та, УЗ 20:2 (УЗ 27:12). Жодну 
особу не можна висвячувати без го
лосування Церкви, УЗ 20:65. Не буде 
дано нікому проповідувати Мою єван
гелію, якщо його не буде висвячено 
тим, хто має повноваження, УЗ 42:11. 
Старійшин висвячено проповідувати 
Мою євангелію, УЗ 50:13–18. Це обо
вʼязок Дванадцятьох—висвячувати і 
впорядковувати всіх інших чинів Цер
кви, УЗ 107:58. 

Я шукав благословень батьків і 
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права, в яке мене необхідно було ви
святити, Авр. 1:2. Джозеф Сміт та Олі
вер Каудері висвятили один одного в 
Ааронове священство, ДС—Іст. 1:68–
72. 

Вихід. Див. також Пʼятикнижжя
Книга Старого Завіту, написана 

Мойсеєм. Описує вихід Ізраїльтян з 
Єгипту. Ранню історію Ізраїля, опи
сану у Виході, можна поділити на три 
частини: (1) рабство народу в Єгипті, 
(2) його вихід з Єгипту під Мойсеє
вим проводом і (3) їхнє посвячення на 
Боже служіння у релігійному і полі
тичному житті.

У першій частині, Вихід 1:1–15:21, 
показано утиски, яких зазнавав Ізра
їль в Єгипті; рання історія і покли
кання Мойсея; Вихід і встановлення 
Пасхи; перехід Червоного моря, зни
щення фараонового війська та Мойсе
єва пісня перемоги.

У другій частині, Вихід 15:22–18:27, 
розповідається про визволення і по
дії, що траплялися по дорозі від Чер
воного моря до гори Сінай; гіркі води 
Мари; послані перепелиці та манна, 
додержання Суботи, чудесне дару
вання води і битва з Амалекитянами 
в Рефідімі, прибуття до табору Їтро 
і його порада щодо громадського 
управління народом.

У третій частині, у розділах 19–
40, ідеться про посвячення Ізраїля на 
Боже служіння під час урочистих по
дій на Сінаї. Господь виділив народ як 
царство священиків і святу націю; Він 
дав Десять заповідей; Він також дав 
настановлення стосовно скинії, її об
ладнання і поклоніння в ній. Далі йде 
описання гріха, що його вчинив на
род, вклонившись золотому теляті, а 
наприкінці книги—описання спору
дження скинії і засобів для богослу
жіння в ній.

Вища рада
Рада дванадцятьох первосвящени

ків.
У ранні часи відновленої Церкви 

термін вища рада вживали стосовно 

двох різних керуючих органів: (1) Кво
руму Дванадцятьох Апостолів Цер
кви (УЗ 107:33, 38) і (2) вищої ради, що 
працювала у кожному колі (УЗ 102; 
107:36).

Відлучення від Церкви. Див. 
також Бунт; Відступництво

Відлучення від Церкви є найбіль
шим церковним покаранням. Відлу
чена особа більше не є членом Церкви. 
Повноважні церковні провідники від
лучають особу від Церкви тільки в 
тому разі, коли вона вибрала для себе 
життя, яке суперечить Господнім за
повідям і є несумісним з її подальшим 
членством у Церкві.

Серця багатьох закамʼяніли, і їхні 
імена було викреслено, Ал. 1:24 (Ал. 
6:3). Якщо він не покається, він не буде 
числитися серед Мого народу, 3 Неф. 
18:31 (Мос. 26). 

Блудодійників, які не каються, буде 
вигнано, УЗ 42:24. Того, хто грішить і 
не кається, буде вигнано, УЗ 42:28. На
дано процедури для розвʼязання знач
них ускладнень у Церкві, УЗ 102 (УЗ 
42:80–93). Єпископ призначений бути 
суддею в Ізраїлі, УЗ 107:72. Релігійні 
громади мають право розбирати не
правильну поведінку членів Церкви, 
УЗ 134:10. 

Відновлення євангелії. Див. 
також Відступництво; Євангелія; 
Розподіл; Сміт, Джозеф молодший

Повторне встановлення Богом істин 
і обрядів Його євангелії серед людей 
на землі. Євангелію Ісуса Христа було 
загублено для землі через відступ
ництво, яке сталося після закінчення 
земного служіння Христових апосто
лів. Те відступництво викликало необ
хідність Відновлення євангелії. Через 
видіння, священнослужіння ангелів і 
одкровення до людей на землі Бог від
новив євангелію. Відновлення поча
лося через пророка Джозефа Сміта 
(ДС—Іст. 1; УЗ 128:20–21) і продовжу
ється донині через труди живих Гос
подніх пророків.
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Дім Господній буде встановлено на 
вершині гір, Ісая 2:2 (Мих. 4:2; 2 Неф. 
12:2). Бог вчинить дивовижно й чу
десно, Ісая 29:14 (2  Неф. 25:17–18; УЗ 
4:1). Бог поставить царство, яке ніколи 
не буде зруйновано, Дан. 2:44. 

Ілля прийде та відновить все, Мт. 
17:11 (Мр. 9:12; УЗ 77:14). Настануть 
часи відновлення всього, Дії 3:21 (УЗ 
27:6). Під час розподілу повноти ча
сів Бог обʼєднає все, Еф. 1:10. Я поба
чив ще одного ангела, який мав вічну 
євангелію, щоб проповідана вона була, 
Об. 14:6. 

Повнота євангелії прийде до Іновір
ців, 1 Неф. 15:13–18. Юдеї будуть від
новлені в істинну Церкву, 2 Неф. 9:2. 
У день останній прийде істина, 3 Неф. 
16:7. 

Вам я передаю священство Аарона, 
УЗ 13 (ДС—Іст. 1:69). Я довірив ключі 
царства в останні часи, УЗ 27:6, 13–14 
(УЗ 128:19–21). Зберіться разом, коліна 
Ізраїля, і відновіть усе, УЗ 77:9. Ключі 
цього розподілу доручено, УЗ 110:16 
(УЗ 65:2). У розподілі повноти часів 
дано священство, УЗ 112:30. 

Я побачив двох Осіб, ДС—Іст. 1:17. 
Я відкрию вам священство рукою Іллі, 
ДС—Іст. 1:38 (Мал. 4:5–6). 

Відпущення гріхів. Див. також Ісус 
Христос; Покаятися, Покаяння; 
Простити, Прощати; Спокута, 
Спокутувати

Прощення гріха за умови покаяння. 
Відпущення гріхів можливе завдяки 
Спокуті Ісуса Христа. Людина одер
жує відпущення гріхів, якщо має віру 
в Ісуса Христа, кається в гріхах, отри
мує обряди хрищення і рукопокла
дання для надання дару Святого Духа 
та дотримується Божих заповідей (УВ 
1:3–4).

Хоч би гріхи ваші були як кармазин, 
стануть білими, як сніг, Ісая 1:16–18. 

Це кров Моя, що за багатьох про
ливається для відпущення гріхів, Мт. 
26:28 (Євр. 9:22–28; УЗ 27:2). Покайтеся 
й охристіться для відпущення гріхів, 
Дії 2:38 (Лк. 3:3; УЗ 107:20). Ті, хто віру

ють в Ісуса, отримають прощення грі
хів, Дії 10:43 (Мос. 3:13). 

Христос—джерело, до якого вони 
можуть звертатися за відпущенням 
гріхів, 2 Неф. 25:26. Щоб зберегти від
пущення ваших гріхів, ви маєте піклу
ватися про бідних і нужденних, Мос. 
4:11–12, 26. Той, хто покається, матиме 
право на милість, аж до прощення 
його гріхів, Ал. 12:34. Дотримання за
повідей приносить відпущення гріхів, 
Морон. 8:25. 

Ааронове священство має ключі 
хрищення зануренням для відпущення 
гріхів, УЗ 13 (УЗ 84:64, 74; УВ 1:4). Я, 
Господь, не памʼятаю більше їхніх грі
хів, УЗ 58:42–43 (Єз. 18:21–22). Їх було 
навчено вікарному хрищенню для від
пущення гріхів, УЗ 138:33. 

Відступництво. Див. також Бунт; 
Відновлення євангелії

Відвернення від істини, вчинене ок
ремими особами, Церквою або цілими 
народами.

Загальне відступництво: Ізраїль має 
пильнувати, щоб їхні серця не відвер
нулися від Господа, Повтор. 29:17. Без 
видінь люди гинуть, Пр. 29:18. Вони 
зламали вічний завіт, Ісая 24:5. 

Линула злива на той дім, і він впав, 
Мт. 7:27. Я здивований, що так швидко 
ви відвернулися до іншої євангелії, 
Гал. 1:6. 

Вони почали йти доброю дорогою, 
але заблукали в імлі, 1 Неф. 8:23 (1 Неф. 
12:17). Покуштувавши плід, вони від
ступили на заборонені дороги, 1 Неф. 
8:28. Відступництво Нефійців стало 
каменем спотикання для невіруючих, 
Ал. 4:6–12. Багато членів Церкви стали 
гордовитими й переслідували інших, 
Гел. 3:33–34 (Гел. 4:11–13; 5:2–3). Коли 
Господь дарує Своєму народові про
цвітання, вони часом камʼяніють сер
цем і забувають Його, Гел. 12:2; 13:38. 
Нефійці закамʼяніли серцем і підпали 
під владу Сатани, 3 Неф. 2:1–3. Моро
ній пророкував про відступництво в 
останні дні, Морм. 8:28, 31–41. 

Відступництво передуватиме Дру
гому пришестю, УЗ 1:13–16. 
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Відступництво первинної християн-
ської церкви: Ці люди наближаються 
до Мене вустами своїми, Ісая 29:10, 13. 
Темрява накриє землю, Ісая 60:2. Гос
подь нашле голод слухання Господніх 
слів, Ам. 8:11. 

Постануть лжехристи і лжепро
роки, Мт. 24:24. Хижі вовки увійдуть 
до вас, Дії 20:29. Я здивований, що так 
швидко ви відхилилися від Нього, Гал. 
1:6. Перед Другим пришестям буде від
падіння, 2 Сол. 2:3. Деякі помиляються 
стосовно істини, 2 Тим. 2:18. Деякі ма
ють побожний вигляд, але відкидають 
силу побожності, 2 Тим. 3:2–5. Прийде 
час, коли вони не триматимуться здо
рової науки, 2 Тим. 4:3–4. Будуть лже
пророки й лжевчителі серед людей, 
2 Пет. 2:1. Вповзли певні люди, що за
перечують єдиного Господа Бога, Юд. 
1:4. Деякі називаються апостолами, а 
ніколи не були ними, Об. 2:2. 

Нефій бачив утворення великої і 
мерзотної церкви, 1  Неф. 13:26. Іно
вірці спіткнулися й збудували багато 
церков, 2 Неф. 26:20. 

Вони відійшли від Моїх обрядів і 
зламали Мій вічний завіт, УЗ 1:15. 
Темрява вкриває землю й велика тем
рява—розум людський, УЗ 112:23. 

Джозефу було сказано, що всі цер
кви неправильні; їхні серця були да
леко від Бога, ДС—Іст. 1:19. 

Відчувати. Див. також Святий Дух
Сприймати спонукання Святого 

Духа.
Ви були поза почуттям, так що не 

сприймали його слова, 1  Неф. 17:45. 
Коли ви відчуєте ці рухи розбухання, 
ви почнете говорити собі, що це добре 
насіння, Ал. 32:28. 

Ви відчуєте, що це правда, УЗ 9:8. 
Усі люди, які увійдуть до Господнього 
дому, зможуть відчути Твою силу, УЗ 
109:13. 

Війна. Див. також Мир
Битва або збройний конфлікт; 

збройна боротьба. Господь виправ
довує війну Своїх святих лише як ос
танній спосіб захистити свої сімʼї, 

власність, права, привілеї і свободу 
(Ал. 43:9, 45–47).

Мороній прагнув захистити свій на
род, свої права, свою країну і свою ре
лігію, Ал. 48:10–17. 

Джозеф Сміт одержав одкровення і 
пророцтво про війну, УЗ 87. Зречіться 
війни і проголосіть мир, УЗ 98:16, 34–
46. Ми віримо, що люди виправдані у 
самозахисті, у захисті своїх друзів, і 
власності, і уряду, УЗ 134:11. 

Ми віримо у послух законові, його 
шанування і підтримку, УВ 1:12. 

Війна на Небесах. Див. також 
Доземне життя; Нарада на Небесах

Конфлікт між Божими духовними 
дітьми, який відбувався у доземному 
житті.

Сатану було скинуто з небес на 
землю, Об. 12:4, 7–9. 

Диявола і третю частину небес було 
скинуто, УЗ 29:36–37. Люцифер пов
став проти Єдинонародженого Сина, 
УЗ 76:25–26. 

Сатана шукав слави Батька і праг
нув знищити свободу вибору людини, 
Мойс. 4:1–4 (Ісая 14:12–15; Авр. 3:27–
28). Ті, хто пішли за Богом, зберегли 
свій перший стан, прийшли на землю і 
одержали тіла, Авр. 3:26. 

Вік підзвітності. Див. Дитя, Діти; 
Звіт, Підзвітний, Підзвітність; 
Хрищення немовлят; Хрищення, 
Христити—Хрищення—не для 
немовлят

Вікарний. Див. Обряди—Вікарний 
обряд; Спасіння мертвих

Вільний, Воля. Див. також Полон; 
Свобода; Свобода вибору

Сила або здатність робити свій вибір 
без примусу. У духовному значенні 
людина, яка покається і підкориться 
Божій волі, буде через Спокуту Ісуса 
Христа вільною від тягаря гріха (Мос. 
5:8).

Істина зробить вас вільними, Іван 
8:32. Ті, хто звільняються від гріха, ма
ють вічне життя, Рим. 6:19–23. 
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Праведну віту дому Ізраїлевого 
буде звільнено з полону, 2  Неф. 3:5. 
Вони волали до Господа, молячи про 
свою свободу, Ал. 43:48–50. Моро
ній радів свободі своєї країни, Ал. 
48:11. Дух Божий є духом свободи, 
Ал. 61:15. 

Ідіть за Мною, і будете вільними 
людьми, УЗ 38:22. 

Вінець. Див. також Вічне життя
Кругла прикраса, яку носили на 

голові правителі. Символізує целес
тіальні силу, владарювання і боже
ствування. Ті, хто витерплять до кінця, 
дотримуючись усіх Божих заповідей, 
одержать вінець вічного життя. (Див. 
УЗ 20:14; Мойс. 7:56; ДС—Мт. 1:1).

Мені призначено вінець праведно
сті, 2  Тим. 4:8. Ви одержите вінець 
слави невʼянучої, 1 Пет. 5:4. 

Тих, хто помирає в Господі, буде 
увінчано праведністю, УЗ 29:13. Їх 
буде увінчано у палаці Мого Батька, 
УЗ 59:2. Господь готує святих до схо
дження до вінця, для них підготовле
ного, УЗ 78:15. Господь пообіцяв Своїм 
святим вінець слави зі Своєї правиці, 
УЗ 104:7. 

Віра. Див. також Вірування, 
Вірувати; Довіра; Ісус Христос; 
Надія

Упевненість у чомусь або комусь. 
У Писаннях найчастіше вживається 
стосовно Ісуса Христа, упевненості в 
Ньому і довіри, що приводить особу до 
послуху Йому. Щоб привести людину 
до спасіння, її віра має бути зосере
дженою на Ісусі Христі. Святі остан
ніх днів також вірять у Бога Батька, 
Святого Духа, владу священства, а та
кож в інші важливі аспекти відновле
ної євангелії.

Віра включає в себе надію на те, 
чого не бачать, але що є істиною (Євр. 
11:1; Ал. 32:21; Етер 12:6). Віра збуджу
ється, коли ми чуємо євангелію, якій 
навчають послані Богом уповноважені 
(Рим. 10:14–17). Не чудеса є причиною 
віри; сильна віра зростає через послух 
до євангелії Ісуса Христа. Інакше ка

жучи, віра приходить через правед
ність (Ал. 32:40–43; Етер 12:4, 6, 12; УЗ 
63:9–12).

Істинна віра приносить чудеса, ви
діння, пророчі сни, зцілення і всі дари 
Бога, які Він дає Своїм святим. Завдяки 
вірі людина отримує відпущення грі
хів і згодом стає здатною жити в Божій 
присутності. Нестача віри веде до від
чаю, який виникає через беззаконня 
(Морон. 10:22).

Праведні житимуть вірою, Ав. 2:4. 
Віра твоя зцілила тебе, Мт. 9:22 

(Мр. 5:34; Лк. 7:50). По вірі твоїй не
хай буде тобі, Мт. 9:29. Якби ви мали 
віру з гірчичне зерно, нічого немож
ливого не було б для вас, Мт. 17:20 
(Лк. 17:6). Я молився за тебе, щоб не 
слабішала віра твоя, Лк. 22:32. Віра 
в імʼя Христове зцілила цього чоло
віка, Дії 3:16. Віра приходить через 
слухання слова Божого, Рим. 10:17. 
Якщо Христос не воскрес, то й віра 
наша марна, 1  Кор. 15:14. Віра пра
цює через любов, Гал. 5:6. Благодаттю 
ви спасенні через віру, Еф. 2:8 (2 Неф. 
25:23). Візьміть щита віри, Еф. 6:16 (УЗ 
27:17). Я шлях свій закінчив, віру збе
ріг, 2  Тим. 4:7. Віра—це зміст того, 
на що ми сподіваємося, Євр. 11:1. Без 
віри неможливо сподобатися Йому, 
Євр. 11:6. Віра без діл мертва, Як. 
2:17–18, 22. 

Я піду і зроблю те, що наказав Гос
подь, 1 Неф. 3:7. Господь здатний зро
бити все для дітей людських, якщо 
вони виявлятимуть віру в Нього, 
1  Неф. 7:12. Дороговкази на Ліягоні 
працювали відповідно до віри, 1 Неф. 
16:28. Покайтеся й охристіться в Його 
імʼя, маючи повну віру в Святого Ізра
їлевого, 2  Неф. 9:23. Христос робить 
великі чудеса серед дітей людських 
відповідно до їхньої віри, 2 Неф. 26:13 
(Етер 12:12; Морон. 7:27–29, 34–38). 
Еношеві гріхи було прощено за його 
віру у Христа, Ен. 1:3–8. Спасіння при
ходить не інакше, як тільки через віру 
в Господа Ісуса Христа, Мос. 3:12. Че
рез віру в Його імʼя змінюються серця, 
Мос. 5:7. Відповідь на молитви слуг 
Божих приходить відповідно до їх
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ньої віри, Мос. 27:14. Зміцни нас по 
вірі нашій у Христа, Ал. 14:26. Звер
тайтеся до імені Божого з вірою, Ал. 
22:16. Віра—це не довершене знання, 
Ал. 32:21 (Етер 12:6). Коли воно почне 
розбухати, підживлюйте його своєю 
вірою, Ал. 33:23 (Ал. 32:28). Їхнє спа
сіння було приписано чудотворній 
силі Бога через їхню надзвичайну 
віру, Ал. 57:25–27. Усі, хто з вірою шу
катиме Сина Божого, зможуть мати 
життя, Гел. 8:15. Я бачу, що ваша віра 
достатня, щоб Я зцілив вас, 3  Неф. 
17:8. Віра—це те, на що сподіваються, 
не бачачи, Етер 12:6. Усі, хто вчи
няв чудеса, робив це через віру, Етер 
12:12–18. Якщо вони матимуть віру в 
Мене, тоді Я зроблю так, що слабке 
стане сильним для них, Етер 12:27–
28, 37. Настанови Мормона стосовно 
віри, надії і милосердя, Морон. 7. Чого 
б доброго ви не попросили в Батька в 
Моє імʼя, твердо віруючи, що отрима
єте, ось, це буде зроблено вам, Морон. 
7:26. Ті, хто має віру в Христа, при
ліпляться до всього доброго, Морон. 
7:28. Якщо питатимете, маючи віру в 
Христа, Він проявить вам істину, Мо-
рон. 10:4. 

Без віри ви нічого не можете, тож 
просіть з вірою, УЗ 8:10. Це буде да
ровано їм відповідно до віри в їхніх 
молитвах, УЗ 10:47, 52. Усі люди му
сять, віруючи в Його імʼя, витерпіти 
до кінця, УЗ 20:25, 29. Через молитву 
віри буде дано вам Духа, УЗ 42:14. Не 
віра приходить через знамення, але 
знамення супроводжують віруючих, 
УЗ 63:9–12. Батьки мають навчати ді
тей вірі в Христа, УЗ 68:25. Прагніть 
пізнати, саме через навчання, а також 
через віру, УЗ 88:118. 

Віра в Господа Ісуса Христа—пер
ший принцип євангелії, УВ 1:4. 

Вірсавія. Див. також Давид
Дружина Урії; пізніше—дружина 

Давида і матір Соломона. Цар Давид 
вчинив з нею перелюб. Він же зробив 
так, щоб її чоловіка було вбито в бою 
(2  Сам. 11), і цей гріх мав вічні нас
лідки для Давида (УЗ 132:39).

Вірування, Вірувати. Див. також 
Віра; Довіра; Ісус Христос; Невіра

Мати віру в щось або сприймати 
щось як істину. Щоб здобути спасіння 
в царстві Божому, людина має покая
тися і вірити в Ісуса Христа (УЗ 20:29).

Віруйте в Господа Бога вашого; ві
руйте Його пророкам, 2 Хр. 20:20. Да
ниїл не постраждав у левʼячій ямі, бо 
вірив у Бога, Дан. 6:24. 

Як віруєш ти, так і буде зроблено 
тобі, Мт. 8:13. Усе, що тільки не попро
сите в молитві, віруючи, отримаєте, 
Мт. 21:22. Не бійтеся, лише віруйте, 
Мр. 5:36. Усе можливе тому, хто вірує, 
Мр. 9:23–24. Той, хто вірує і кого буде 
охрищено, спасенним буде, Мр. 16:16 
(2 Неф. 2:9; 3 Неф. 11:33–35). Той, хто 
вірує в Сина, має вічне життя, Іван 
3:16, 18, 36 (Іван 5:24; УЗ 10:50). Ми ві
руємо і впевнені, що Ти є Христос, 
Іван 6:69. Той, хто вірує в Мене, хоч 
би й вмер, буде жити, Іван 11:25–26. 
Ми, ті хто увірував, входимо до Його 
покою, Євр. 4:3. Віруйте в Христа і лю
біть один одного, 1 Іван. 3:23. 

Месія не знищить жодного з тих, 
хто вірує в Нього, 2  Неф. 6:14. Пере
слідування Юдеїв триватиме, доки їх 
не переконають повірити у Христа, 
2  Неф. 25:16. Якщо віруєте в це, ди
віться, щоб ви це робили, Мос. 4:10. 
Син візьме на Себе гріхи тих, хто ві
рує в Його імʼя, Ал. 11:40. Благосло
венний той, хто вірить у слово Бога, не 
будучи змушеним, Ал. 32:16. Якщо ви 
не спроможетеся на більше, як тільки 
на бажання увірувати, дайте цьому ба
жанню попрацювати в вас, Ал. 32:27. 
Якщо віруватимете в Христове імʼя, 
покаєтеся, Гел. 14:13. Той, хто вірує в 
Христа, вірує також і в Батька, 3 Неф. 
11:35. Ніколи людина не вірувала так 
у Господа, як Яредів брат, Етер 3:15. 
Усе, що переконує вірувати в Христа, 
послано силою Христовою, Морон. 
7:16–17. 

Тим, хто вірує Господнім словам, 
буде дано прояв Духа, УЗ 5:16. Ті, хто 
вірує в Господнє імʼя, стануть синами 
Божими, УЗ 11:30 (Іван 1:12). Декому 
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дано вірувати у слова інших, УЗ 46:14. 
Ознаки супроводжують віруючих, УЗ 
58:64 (УЗ 63:7–12). 

Ті, хто вірує, кається і охрищується, 
отримають Святого Духа, Мойс. 6:52. 

Віфанія
Село, в якому Ісус Христос прожив 

останній тиждень Свого смертного 
життя (Мт. 21:17; Мр. 11:11). Розта
шована на південно східному схилі 
Оливної гори, Віфанія була домівкою 
Лазаря, Марії та Марти (Іван 11:1–46; 
12:1).

Віфлеєм
Маленьке місто, розташоване у 

восьми кілометрах на південь від Єру
салима. У перекладі з гебрейської, Ві
флеєм означає “дім хліба”; він також 
має назву Єфрат, що означає “плід
ний”. У Віфлеємі народився Ісус Хрис
тос (Мих. 5:1; Мт. 2:1–8). У Віфлеємі 
похована Рахіль (Бут. 35:19; 48:7).

Рут і Боаз жили у Віфлеємі, Рут 1:22. 
Самуїл помазав у Віфлеємі Давида, 
1 Сам. 16:1–13; 17:12, 15; 20:6, 28. 

Ірод побив у Віфлеємі дітей, Мт. 
2:16. 

Вічне життя. Див. також Вінець; 
Життя; Піднесення; Спокута, 
Спокутувати; Целестіальна слава

Жити разом зі своєю сімʼєю у Бо
жій присутності (УЗ 132:19–20, 24, 55). 
Вічне життя—це найбільший Божий 
дар людині.

Ти маєш слова життя вічного, Іван 
6:68. Це є життя вічне, що вони мо
жуть пізнати Тебе, єдиного істинного 
Бога та Ісуса Христа, Іван 17:3 (УЗ 
132:24). Борися доброю боротьбою 
віри, ухопися за вічне життя, 1  Тим. 
6:12. 

Люди вільні вибрати свободу й вічне 
життя, 2  Неф. 2:27 (Гел. 14:31). Мати 
духовні помисли—це життя вічне, 
2  Неф. 9:39. Тоді ви стаєте на вузь
кий шлях, що веде до вічного життя, 
2  Неф. 31:17–20. Вірити в Христа та 
витерпіти до кінця—це вічне життя, 
2 Неф. 33:4 (3 Неф. 15:9). 

Багатий той, хто має вічне життя, 
УЗ 6:7 (УЗ 11:7). Вічне життя—це най
більший з усіх дарів Божих, УЗ 14:7 
(Рим. 6:23). Праведні матимуть мир у 
цьому світі й вічне життя у світі май
бутньому, УЗ 59:23. Ті, хто витерплять 
до кінця, матимуть вінець вічного 
життя, УЗ 66:12 (УЗ 75:5). Усі, хто вмер 
без євангелії, але сприйняв би її, якби 
дожив до неї, є спадкоємцями целесті
ального царства, УЗ 137:7–9. 

Божі робота й слава—здійсню
вати безсмертя і вічне життя людини, 
Мойс. 1:39. Бог дає вічне життя пос
лушним, Мойс. 5:11. 

Вічний Батько. Див. Батько на 
Небесах; Бог, Божество

Вічний завіт. Див. Завіт; Новий і 
вічний завіт

Влада. Див. також Повноваження; 
Священство

Мати владу над кимось або чимось 
означає бути спроможним контролю
вати когось або щось чи наказувати 
комусь або чомусь. У Писаннях влада 
часто повʼязана з владою Бога або вла
дою небес. Нерідко вона тісно повʼя
зана з повноваженням священства, яке 
є дозволом або правом чинити для 
Бога.

Уся влада дана Мені в небесах і на 
землі, Мт. 28:18. Вони дивувалися 
Його вченню, бо Його слово було 
владне, Лк. 4:32. Немає влади, як не 
від Бога, Рим. 13:1. 

Вони вчили з силою і владою від 
Бога, Ал. 17:2–3. Нефій священнослу
жив з силою і великою владою, 3 Неф. 
7:15–20 (3 Неф. 11:19–22). 

Вогонь. Див. також Земля—
Очищення землі; Пекло; Святий 
Дух; Хрищення, Христити

Символ очищення й освячення. Во
гонь може також використовуватися 
як символ Божої присутності.

Твій Бог—вогонь, що знищує, Пов-
тор. 4:24. Господь робить слуг Своїх 
вогнем полумʼяним, Пс. 104:4. Господь 
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Саваот відвідає їх полумʼям вогню по
жираючого, Ісая 29:6 (2 Неф. 27:2). Гос
подь прийде з вогнем, Ісая 66:15. Він 
немовби вогонь плавильниковий, Мал. 
3:2 (3 Неф. 24:2; УЗ 128:24). 

Він христитиме вас Святим Духом і 
вогнем, Мт. 3:11 (Лк. 3:16). 

Праведних буде збережено вогнем, 
1  Неф. 22:17. Злочестивих буде зни
щено вогнем, 2 Неф. 30:10. Нефій по
яснив, як ми отримуємо хрищення 
вогнем і Святим Духом, 2 Неф. 31:13–
14 (3 Неф. 9:20; 12:1; 19:13; Етер 12:14; 
УЗ 33:11). 

Проголошуй відпущення гріхів че
рез хрищення і через вогонь, УЗ 19:31. 
Велику й мерзотну церкву буде зруй
новано пожираючим вогнем, УЗ 29:21. 
Земля перейде як вогнем, УЗ 43:32. 
Присутність Господня буде як вогонь, 
що розтоплює, УЗ 133:41. 

Адама було охрищено вогнем і Ду
хом Святим, Мойс. 6:66. 

Вознесіння. Див. також Друге 
пришестя Ісуса Христа; Ісус 
Христос

Залишення Спасителем землі на со
роковий день після Свого воскресіння. 
Вознесіння відбулося на схилах Олив
ної гори у присутності учнів (Мр. 
16:19; Лк. 24:51). Під час цієї події два 
ангели з неба свідчили, що в майбут
ньому Господь повернеться “таким са
мим чином” (Дії 1:9–12).

Ворог. Див. Диявол

Ворожнеча. Див. також Заздрити, 
Заздрість; Любов; Помста

У Писаннях—антагонізм, воро
жість, ненависть.

Я покладу ворожнечу між тобою й 
жінкою, Бут. 3:15 (Мойс. 4:21). 

Плотський розум—це ворожнеча 
проти Бога, Рим. 8:7. Дружба із сві
том—то ворожнеча з Богом, Як. 4:4. 

У той день зникне ворожнеча від 
лиця Мого, УЗ 101:26. 

Воскресіння. Див. також Безсмертя, 
Безсмертний; Дух; Ісус Христос; 

Смерть, фізична; Спокута, 
Спокутувати; Тіло

Відбувається після смерті і є воз
зʼєднанням духовного тіла з фізичним 
тілом з плоті й кісток. Після воскре
сіння дух і тіло вже ніколи не будуть 
розділені, і людина стане безсмерт
ною. Кожну людину, народжену на 
землі, буде воскрешено завдяки пере
мозі Ісуса Христа над смертю (1 Кор. 
15:20–22).

Ісус Христос був першою людиною 
на цій землі, яка воскресла (Дії 26:23; 
Кол. 1:18; Об. 1:5). Новий Завіт бага
тий на докази, що Ісус воскрес у фі
зичному тілі: Його гробниця була 
порожньою, Він їв рибу й мед, Він 
мав тіло з плоті й кісток, люди тор
калися Його, ангели сказали, що Він 
воскрес (Мр. 16:1–6; Лк. 24:1–12, 36–
43; Іван 20:1–18). Одкровення останніх 
днів підтверджують реальність Вос
кресіння Христа і воскресіння всього 
людства (Ал. 11:40–45; 40; 3 Неф. 11:1–
17; УЗ 76; Мойс. 7:62).

Усіх людей не буде воскрешено ані 
в однакову славу (1 Кор. 15:39–42; УЗ 
76:89–98), ані одночасно (1 Кор. 15:22–
23; Ал. 40:8; УЗ 76:64–65, 85; 88:96–102). 
Багато святих воскресло після Христо
вого Воскресіння (Мт. 27:52). Правед
ники воскреснуть раніше злочестивих 
і підіймуться у Першому воскресінні 
(1  Сол. 4:16); грішники, які не розка
ялися, підіймуться в останньому вос
кресінні (Об. 20:5–13; УЗ 76:85).

Хоч це тіло буде знищено, у плоті я 
знову побачу Бога, Йов 19:26 (Мойс. 
5:10). Я відкрию ваші могили і зроблю 
так, що ви підніметеся, Єз. 37:12. 

Могили було відкрито, й тіла ба
гатьох постали, Мт. 27:52–53 (3  Неф. 
23:9). Господь воскрес, Лк. 24:34. Дух 
не має плоті й кісток, як ви бачите 
у Мене, Лк. 24:39. Я є воскресіння і 
життя, Іван 11:25. Дванадцять апос
толів навчали, що Ісус воскрес, Дії 
1:21–22 (Дії 2:32; 3:15; 4:33). У Христі 
всі оживуть, 1 Кор. 15:1–22. Ті, хто по
мер у Христі, воскреснуть першими, 
1  Сол. 4:16. Благословенний і святий 
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той, хто має долю у першому воскре
сінні, Об. 20:6. 

Христос віддав Своє життя і знову 
повернув його, щоб принести воскре
сіння мертвим, 2 Неф. 2:8 (Мос. 13:35; 
15:20; Ал. 33:22; 40:3; Гел. 14:15). Без 
воскресіння ми були б підвладні Са
тані, 2 Неф. 9:6–9. Воскресіння прийде 
до всіх людей, 2  Неф. 9:22. Авінадій 
навчав про перше воскресіння, Мос. 
15:21–26. Злочестиві залишаються так, 
немовби не було викуплення, лише 
пута смерті буде розірвано, Ал. 11:41–
45. Алма пояснив стан душ між смертю 
і воскресінням, Ал. 40:6, 11–24. 

З пришестям Господнім воскрес
нуть ті, хто вмер у Христі, УЗ 29:13 
(УЗ 45:45–46; 88:97–98; 133:56). Плачте 
особливо за тих, хто не має надії на 
прославлене воскресіння, УЗ 42:45. Ті, 
хто не знав закону, матимуть долю в 
цьому першому воскресінні, УЗ 45:54. 
Вони воскреснуть з мертвих і вже не 
вмруть, УЗ 63:49. Воскресіння з мер
твих—це викуплення душі, УЗ 88:14–
16. Дух і елемент, нерозривно звʼязані, 
одержують повноту радості, УЗ 93:33. 
Ангел, який є воскреслою істотою, має 
тіло з плоті й кісток, УЗ 129:1. Яких 
би знань ми не набули в цьому житті, 
вони постануть з нами у воскресінні, 
УЗ 130:18–19. 

Всемогутній. Див. також Бог, 
Божество

Божа властивість, яка означає на
явність повноти сили (Бут. 18:14; Ал. 
26:35; УЗ 19:1–3).

Всемудрий. Див. також Бог, 
Божество

Божа властивість, яка означає наяв
ність повноти знання (Мт. 6:8; 2 Неф. 
2:24).

Всеприсутній. Див. також Бог, 
Божество

Божа властивість бути присутнім 
скрізь через Свого Духа (Пс. 139:7–12; 
УЗ 88:7–13, 41).

Втрачені книги Писань. Див. 
Писання—Втрачені Писання

Вудрафф, Уілфорд. Див. також 
Маніфест; Офіційна декларація 1

Четвертий Президент Церкви від 
того часу, як пророк Джозеф Сміт від
новив євангелію. Народився у 1807 р. 
Помер у 1898 р.

Був покликаний на посаду в Раді 
Дванадцятьох, УЗ 118:6. Був серед виб
раних духів, яких було прибережено, 
щоб вони народилися в повноті часів, 
УЗ 138:53. Одержав одкровення при
пинити практику багатожонства в 
Церкві, ОД 1. 

Вухо. Див. також Слухати
У Писаннях часто використовується 

як символ персональної здатності слу
хати й розуміти Божі речі.

Мають вуха, та не чують, Пс. 115:6. 
Господь збуджує вухо мені, Ісая 50:4–
5 (2 Неф. 7:4–5). 

Хто має вухо, нехай слухає, Мт. 
11:15. Їхні вуха недочувають, Мт. 13:15 
(Мойс. 6:27). Того око не бачило, ані 
вухо не чуло, що Бог приготував для 
тих, хто любить Його, 1  Кор. 2:9 (УЗ 
76:10). 

Диявол шепоче їм на вухо, 2  Неф. 
28:22. Відкрийте вуха ваші, щоб ви 
могли почути, Мос. 2:9 (3  Неф. 11:5). 
Мене кликали багато разів, але я не 
хотів слухати, Ал. 10:6. Прихили вухо 
до Моїх слів, Ал. 36:1 (Ал. 38:1; УЗ 
58:1). 

Не знайдеться вуха, що не почує, 
УЗ 1:2. Вуха відкриваються через сми
рення й молитву, УЗ 136:32. 

Вʼязниця Ліберті, Міссурі 
(США). Див. також Сміт, Джозеф 
молодший

Маленька вʼязниця, до якої на пе
ріод з листопада 1838  р. до квітня 
1839  р. було несправедливо кинуто 
пророка Джозефа Сміта та інших. 
Перебуваючи у цих тяжких умовах, 
Джозеф отримав певні одкровення, 
пророкував і за натхненням написав 
важливого листа до святих, уривки 
з якого вміщено у 121–123 розділах 
Учення і Завітів.
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Гавриїл. Див. також Ангели; Марія, 
матір Ісусова; Ной, біблійний 
патріарх

Ангел, якого посилали до Даниїла 
(Дан. 8:16; 9:21), до Захарія (Лк. 1:11–
19; УЗ 27:7), до Марії (Лк. 1:26–38) та 
інших (УЗ 128:21). Пророк Джозеф 
Сміт зазначав, що Гавриїл—це старо
завітний пророк Ной.

Гаґот
У Книзі Мормона—нефійський суд

нобудівник (Ал. 63:5–7).

Гайд, Орсон
Член першого Кворуму Дванадця

тьох Апостолів, скликаного в цьому 
розподілі (УЗ 68:1–3; 75:13; 102:3; 
124:128–129). Ним було виконано для 
Церкви багато місій, у тому числі 
освячення в 1841  р. Святої Землі для 
повернення туди Юдейського на
роду.

Галати, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Книга Нового Завіту. Була напи
сана як лист до святих, що жили в Га
латії. Тема цього листа полягає в тому, 
що істинну свободу можна відшу
кати, лише живучи за євангелією Ісуса 
Христа. Сприйняття святими вчення 
християн юдеїв, які наполягали на 
дот риманні Мойсеєвого закону, при
звело б до обмеження або знищення 
свободи, яку вони знайшли в Христі. 
У цьому листі Павло підтверджує свій 
апостольський чин, пояснює вчення 
праведності через віру, а також під
тверджує важливість духовної релігії.

У розділах 1 му та 2 му Павло вис
ловлює жаль, дізнавшись про відступ
ництво серед галатів, і пояснює своє 
положення серед апостолів. Розділи 
3 й і 4 й присвячено обговоренню 
вчень про віру й труди. У розділи 5 й і 
6 й вміщено проповідь стосовно прак
тичних результатів учення віри.

Галілея
У давні й нові часи найпівнічніший 

район Ізраїля на захід від ріки Йордан 

і Галілейського моря. Галілея прос
тягалася приблизно на девʼяносто сім 
кілометрів у довжину та сорок вісім 
кілометрів у ширину. У старі часи це 
були одні з найкращих земель; там та
кож знаходилися міста, де найбільше 
вирувало життя в Ізраїлі. Через Галі
лею проходили важливі биті шляхи 
до Дамаска, Єгипту та східного Ізра
їлю. Чудовий клімат і родючий ґрунт 
давали багаті врожаї олив, пшениці, 
ячменю й винограду. Рибний проми
сел у Галілейському морі забезпечу
вав широку зовнішню торгівлю та був 
значним джерелом достатку. Спаси
тель прожив більшу частину Свого 
життя в Галілеї.

Велике світло встане в Галілеї, Ісая 
9:1–3 (2 Неф. 19:1–3). 

Ісус обійшов усю Галілею, пропові
дуючи, навчаючи і зціляючи, Мт. 4:23. 
Після воскресіння Ісус явився в Галі
леї, Мр. 14:28 (Іван 21:1–14). Слава Ісу
сова розійшлася по Галілеї, Лк. 4:14. 
Ісус почав творити чудеса у Кані Галі
лейській, Іван 2:11. 

Море Галілейське: Галілейське море 
знаходиться у північному Ізраїлі. 
Воно також має назву Кіннеретського 
моря у Старому Завіті і Генісарет
ського, або Тіверіядського, озера у Но
вому Завіті. Ісус виголосив там кілька 
проповідей (Мт. 13:2). Море має гру
шовидну форму, довжиною 20 кі
лометрів і 12 кілометрів упоперек у 
найширшому місці. Воно лежить на 
207 метрів нижче рівня моря, і через 
це біля нього часто накопичується га
ряче повітря. Холодне повітря схо
дить з гір і, зустрічаючись з гарячими 
випарами на поверхні води, часто ви
кликає несподівані шторми (Лк. 8:22–
24).

Гамаліїл. Див. також Фарисеї
У Новому Завіті—знаний фарисей, 

який, добре розуміючись на юдей
ському законі, навчав його. Апостол 
Павло був одним з його учнів (Дії 22:3). 
Мав великий вплив на синедріон (Дії 
5:34–40).
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Гарріс, Мартін. Див. також Свідки 
Книги Мормона

Один з трьох свідків божествен
ного походження та істинності Книги 
Мормона. Він надавав фінансову допо
могу Джозефу Сміту і Церкві. Господь 
попросив Мартіна Гарріса продати 
своє майно і дати кошти на публіка
цію Книги Мормона (УЗ 19:26–27, 34–
35), щоб бути зразком для Церкви (УЗ 
58:35) і допомогти покрити витрати на 
місіонерське служіння (УЗ 104:26).

Мартіна Гарріса було відлучено 
від Церкви, але пізніше його член
ство було відновлено повністю. До 
кінця життя він свідчив, що бачив ан
гела Моронія і золоті пластини, з яких 
Джозеф Сміт переклав Книгу Мор
мона.

Гасло волі. Див. також Мороній, 
полководець

У Книзі Мормона—прапор, що 
його підняв Мороній, головний ко
мандувач нефійських військ. Мороній 
зробив прапор, щоб надихнути нефій
ський народ на захист своєї релігії, 
свободи, миру і сімей.

Мороній зробив гасло волі зі свого 
одягу, Ал. 46:12–13. Ті, хто став під це 
гасло, увійшли в завіт, Ал. 46:20–22. 
Мороній наказав, щоб це гасло було 
піднято на кожній башті, Ал. 46:36 
(Ал. 51:20). 

Гебрейська мова. Див. також 
Ізраїль

Семітська мова, якою розмовляли 
діти Ізраїля.

Гебрейська мова була розмовною 
мовою Ізраїльтян, допоки вони не по
вернулися з вавилонського полону. 
На той час мовою щоденного спілку
вання стала арамійська. В Ісусові часи 
гебрейська була мовою вчених, мовою 
закону та релігійної літератури.

Гедеон (Книга Мормона)
Відданий Богові нефійський провід

ник.
Був сильною людиною і ворогом 

царя Ноя, Мос. 19:4–8. Радився з ца
рем Лімгієм, Мос. 20:17–22. Запро
понував план втечі з ламанійського 
полону, Мос. 22:3–9. Був убитий Него
ром, Ал. 1:8–10. 

Гедеон (Старий Завіт)
Провідник, який визволив Ізраїль 

з під мідіянітян (Суд. 6:11–40; 7–8).

Геламан, його сини. Див. також 
Анті Нефій Легії; Геламан, син 
Алмин

У Книзі Мормона, сини навернених 
Ламанійців, відомих як Аммонійці; 
стали воїнами під Геламановим про
водом (Ал. 53:16–22).

Геламан вважав їх гідними назива
тися його синами, Ал. 56:10. Їхні ма
тері навчили їх не мати сумнівів у 
здатності Господа зберегти їх, Ал. 
56:47. Вони завдали поразки Ламаній
цям і були збережені через їхню віру, 
так що нікого з них не було вбито, Ал. 
56:52–54, 56; 57:26. 

Геламан, син Алмин. Див. 
також Алма, син Алмин; 
Анті Нефій Легії; Геламан, його 
сини

У Книзі Мормона—старший син 
Алми, сина Алминого (Ал. 31:7). Гела
ман був пророком і полководцем.

Алма довірив своєму синові Гела
ману літописи свого народу і плас
тини Яредійців, Ал. 37:1–2, 21. Алма 
заповідав Геламанові продовжити за
писувати історію свого народу, Ал. 
45–62. Геламан відновив Церкву, 
Ал. 45:22–23. Дві тисячі юних воїнів 
Аммонійців схотіли, щоб Геламан був 
їхнім вождем, Ал. 53:19, 22. Геламан 
і його юні Аммонійці билися з Лама
нійцями і були збережені через віру, 
Ал. 57:19–27. 

Геламан, син Геламанів
У Книзі Мормона—пророк і хоро

нитель літописів, який навчав нефій
ський народ. Онук Алми молодшого 
і батько того Нефія, якому було дано 
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силу над усіма стихіями. Він і його син 
Нефій написали Книгу Геламана.

Книга Геламана: У розділах 1–2 опи
сано час великих політичних зво
рушень. У розділах 3–4 записано, як 
Геламан і Моронійга—головний пол
ководець нефійського війська, спро
моглися врешті добитися тимчасового 
примирення. Однак всупереч цим 
праведним провідникам злочестя на
роду зростало. У Геламан 5:1–6:14 
ідеться про те, що Нефій відмовляється 
від посади судді, подібно до свого діда 
Алми, щоб навчати народ. На якийсь 
час люди покаялися. Однак у Гела
ман 6:15–12:26 уже читаємо, що не
фійський народ став злочестивим. У 
заключні розділи, 13–16, вміщено над
звичайно важливий опис того, як про
рок на імʼя Самуїл Ламанієць передрік 
народження і розпʼяття Спасителя, а 
також ознаки, які позначать ці події.

Геламан, син царя Веніямина. Див. 
також Веніямин, батько Мосіїн

У Книзі Мормона—один з трьох си
нів царя Веніямина (Мос. 1:2–8).

Генеалогія. Див. також Книга 
спомину; Обряди—Вікарний 
обряд; Сімʼя; Спасіння; Спасіння 
мертвих; Хрищення, Христити—
Хрищення за мертвих

Запис, який простежує лінію потом
ства в сімʼї. Генеалогічні записи у Пи
саннях були дуже важливі, коли чини 
священства або певні благословення 
існували в межах окремої сімʼї (Бут. 
5; 10; 25; 46; 1  Хр. 1–9; Ездра 2:61–62; 
Неем. 7:63–64; Мт. 1:1–17; Лк. 3:23–38; 
1  Неф. 3:1–4; 5:14–19; Яр. 1:1–2). Сьо
годні члени відновленої Церкви так 
само простежують лінії походження 
своїх сімей, частково для того, щоб на
лежним чином визначити померлих 
родичів, аби виконати для них обряди 
спасіння. Ці обряди дійсні для тих по
мерлих, які сприймуть євангелію Ісуса 
Христа в духовному світі (УЗ 127–128).

Генеральні авторитети. Див. 
Апостол; Верховний єпископ; 

Перше Президентство; 
Сімдесятник

Гефсиманія. Див. також Оливна 
гора; Спокута, Спокутувати

Сад, про який іде мова в Новому За
віті. Розташований біля Оливної гори. 
У перекладі з арамійської слово Геф-
симанія означає “оливна давильня”. 
Ісус прийшов до цього саду тієї ночі, 
коли Юда зрадив Його. У Гефсиманії 
Він молився і страждав за гріхи люд
ства (Мт. 26:36, 39; Мр. 14:32; Іван 18:1; 
Ал. 21:9; УЗ 19:15–19).

Гефсиманський сад. Див. 
Гефсиманія

Гімн. Див. також Музика; Співати
Пісня подяки Богові.
Дванадцять апостолів співали гімн 

перед тим, як Господь пішов до Гефси
манії, Мт. 26:30. 

Господь покликав Емму Сміт зро
бити підбірку священних гімнів, УЗ 
25:11. Пісня праведників—молитва для 
Мене, і відповіддю на неї буде благо
словення на їхні голови, УЗ 25:12. Дя
куйте Господу співом і музикою, УЗ 
136:28. 

Гімній. Див. також Мосія, Його 
сини; Мосія, син Веніяминів

У Книзі Мормона—син царя Мосії. 
Гімній зі своїми братами пішов пропо
відувати до Ламанійців (Мос. 27:8–11, 
34–37; 28:1–9).

Гірчичне зерно
Зерно гірчичної рослини. Хоч це 

зерно є дуже маленьким, з нього 
вирос тає дуже висока рослина. Ісус 
порівнював Царство Небесне з гірчич
ним зерном (Мт. 13:31).

Якби ви мали віру з гірчичне зерно, 
то могли б гори пересувати, Мт. 17:20. 

Гнів. Див. також Любов; 
Ненавидіти, Ненависть

Гнів є виявом роздратування. Гос
подь застеріг Своїх святих, щоб ті 
стримували свій гнів (Мт. 5:22). Ані 
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батькам, ані дітям не слід ображати 
одне одного в сімʼї. У Писаннях образ 
вогню часто вживають для описання 
гніву (2 Неф. 15:25; УЗ 1:13).

І сильно розгнівався Каїн, і об
личчя його похилилось, Бут. 4:5. Ла
гідна відповідь гнів відвертає, Пр. 
15:1. Гнівлива людина роздражнює 
сварку, терпелива ж у гніві вспокоює 
заколот, Пр. 15:18 (Пр. 14:29). Ради 
ймення Свого Я спиняю Свій гнів, 
Ісая 48:9. Я простягав Свої руки до на
роду, що прогнівляє Мене постійно, 
Ісая 65:2–3. 

Коли вдарить тебе хто в праву щоку, 
підстав йому й другу, Мт. 5:39. Батьки, 
не дратуйте своїх дітей, Еф. 6:4. 

Через те, що я сказав вам правду, ви 
гніваєтесь на мене, Мос. 13:4. Я пока
раю цей народ у Своєму гніві, Ал. 8:29. 

Не запалено Його гнів проти жод
ного, крім тих, хто не визнає Його 
руку в усьому, УЗ 59:21. Я, Господь, 
гніваюся на злочестивих, УЗ 63:32. 

Голгофа. Див. також Ісус Христос; 
Розпʼяття

Голгофа в перекладі з арамійської оз
начає “череп”. Так називалося місце, 
на якому було розіпʼято Христа (Мт. 
27:33; Мр. 15:22; Іван 19:17).

Головні труди. Див. Канон

Голос. Див. також Одкровення
У Писаннях деколи вживається в 

значенні звукового послання, яке про
мовляє Господь або Його вісники. 
Голос Духа може також беззвучно 
спілкуватися з серцем і розумом.

Адам і Єва почули голос Господа 
Бога, Бут. 3:8 (Мойс. 4:14). Господь 
розмовляв з Іллею спокійним, лагід
ним голосом, 1 Цар. 19:11–13. 

Праведники йдуть за голосом Доб
рого Пастиря, Іван 10:1–16. Кожний, 
хто від істини, чує Мій голос, Іван 
18:37. 

Я послухався голосу Духа, 1  Неф. 
4:6–18. Голос прийшов до мене, ка
жучи: Енош, твої гріхи прощені, Ен. 
1:5. Це був тихий голос цілковитої ла

гідності і проникав до самої душі, Гел. 
5:29–33 (3 Неф. 11:3–7). 

Чи Моїм власним голосом, чи голо
сом Моїх слуг—все одно, УЗ 1:38. Те, 
що вони говоритимуть, спонукувані 
Святим Духом, буде голосом Господа, 
УЗ 68:2–4. Кожна душа, яка слухається 
Мого голосу, бачитиме Моє лице і зна
тиме, що Я є, УЗ 93:1. 

Голосування. Див. Загальна згода

Голуб, ознака голуба. Див. також 
Святий Дух

Заздалегідь приготовлена ознака, 
через яку Іван Христитель упізнав 
Месію (Іван 1:32–34). Джозеф Сміт 
навчав, що ознаку голуба було вста
новлено ще до сотворіння цього світу, 
щоб свідчити про Святого Духа, тому 
диявол не може зʼявитися в ознаці го
луба.

Дух Божий зійшов як голуб, Мт. 
3:16. 

Після того як Ісуса було охрищено, 
Святий Дух зійшов у вигляді голуба, 
1 Неф. 11:27. 

Я, Іван, свідчу, і ось, небеса були 
відкритими, і Святий Дух сходив на 
Нього у вигляді голуба, УЗ 93:15. 

Гоморра. Див. також Содом
У Старому Завіті—злочестиве міс то, 

яке було знищено Господом (Бут. 
19:12–29).

Гомосексуальна поведінка. Див. 
також Перелюб; Хтивий, Хтивість

Сексуальні стосунки між особами 
однієї статі. Бог заборонив сексуальні 
стосунки такого роду.

Виведи їх до нас—щоб нам їх піз
нати, Бут. 19:1–11 (Мойс. 5:51–53). Не 
лягай з чоловіком; це мерзота, Лев. 
18:22 (Лев. 20:13). Блудодія не буде з 
синів Ізраїлевих, Повтор. 23:18. Вони 
виявляють свій гріх, як Содом, не хо
ваючись, Ісая 3:9 (2 Неф. 13:9). 

Чоловіки розпалялися у хтивості 
своїй один на другого, Рим. 1:27. Ті, 
хто безчестить себе з чоловіками, не 
успадкують Царства Божого, 1  Кор. 
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6:9–10. Закон створено не для правед
ника, а для тих, хто поганить себе з 
чоловіками, 1  Тим. 1:9–10. Тих, хто 
шукає іншої плоті, покарано, як прик
лад, вогнем вічним, Юд. 1:7. 

Гора Олив. Див. Оливна гора

Гординя. Див. також Багатство; 
Гроші; Марний, Марнота; 
Суєтність; Упокоритися, 
Покірність

Нестача або відсутність смиреннос 
ті й здатності сприймати повчання. 
Гординя протиставляє людей один 
одному і Богу. Гордовита людина під
носить себе над оточенням і живе за 
власними бажаннями, а не за Божою 
волею. Типовими рисами гордови
тої людини є також чванливість, заз
дрість, твердосердя і пиха.

Стережися, щоб ти не забув Господа, 
щоб не заносилося серце твоє, Повтор. 
8:11–14. Гордовитих і зухвалих нена
виджу Я, Пр. 8:13 (Пр. 6:16–17). Гордо
витість передує знищенню, Пр. 16:18. 
День Господній паде на гордовитих, 
Ісая 2:11–12 (2 Неф. 12:11–12). Гордість 
серця твого обманула тебе, Овд. 1:3. 
Усі гордовиті стануть стернею, Мал. 
4:1 (1 Неф. 22:15; 3 Неф. 25:1; УЗ 29:9). 

Того, хто заноситься, буде прини
жено, Мт. 23:12 (УЗ 101:42). Бог про
тивиться гордовитим, 1 Пет. 5:5. 

Велика й простора будівля була 
гординею світу, 1  Неф. 11:36 (1  Неф. 
12:18). Коли вони освічені, вони дума
ють, що вони мудрі, 2  Неф. 9:28–29. 
Ви занеслися в гордощах своїх сердець, 
Кн. Як. 2:13, 16 (Ал. 4:8–12). Чи ви поз
бавлені гордовитості, Ал. 5:28. Над
звичайно велика гордість увійшла в 
серця народу, Гел. 3:33–36. Як швидко 
діти людські заносяться в гордощах, 
Гел. 12:4–5. Гордощі цього народу до
вели його до знищення, Морон. 8:27. 

Стережіться гордовитості, щоб ви 
не стали як Нефійці, УЗ 38:39. Звіль
ніться від усієї вашої гордині й легко
важності, УЗ 88:121. 

Господній день. Див. Суботній день

Господній дім. Див. Храм, Дім 
Господній

Господня вечеря. Див. Причастя

Господня молитва. Див. також 
Молитва

Молитва, проказана Спасителем для 
Своїх учнів; є зразком для всіх молитов 
(Мт. 6:9–13; 3 Неф. 13:9–13).

Господь. Див. також Бог, Божество; 
Ісус Христос

Титул Бога Батька і Спасителя Ісуса 
Христа, який вживається як знак гли
бокої поваги й шани. Цей титул виз
начає Їх як верховних люблячих 
господарів Своїх створінь.

Нічого нема надто важкого для Гос
пода, Бут. 18:14. Господь говорив з 
Мойсеєм лице в лице, Вих. 33:11. Люби 
Господа Бога свого, Повтор. 6:5 (Мт. 
22:37; Мр. 12:30). Що до мене й дому 
мого—ми служитимемо Господу, Єг. 
24:15. Господь—мій пастир, Пс. 23:1. 
Господь сильний і могутній, могутній 
у битві, Пс. 24:8. Господь Єгова—міць 
моя, Ісая 12:2 (2 Неф. 22:2). Я, Господь, 
Спаситель твій і Викупитель твій, Ісая 
60:16. 

Вклоняйся Господу Богові твоєму, 
Мт. 4:10 (Лк. 4:8). Як багато великого 
зробив Господь, Мр. 5:19. Один Гос
подь—Ісус Христос, 1  Кор. 8:6. Один 
Господь, одна віра, одне хрищення, 
Еф. 4:5. Сам Господь зійде з неба, 
1 Сол. 4:16. 

Я піду і зроблю те, що заповідав Гос
подь, 1  Неф. 3:7. З праведністю буде 
Господь судити бідних, 2  Неф. 30:9. 
Гос подь Бог, Бог Авраама, визволив Із
раїльтян з неволі, Ал. 29:11. Ніщо не 
може спасти людей, крім покаяння й 
віри в Господа, Гел. 13:6 (Мос. 3:12). 

Слухай слова Ісуса Христа, Господа 
твого, УЗ 15:1. Завжди шукайте лиця 
Господнього, УЗ 101:38. Господь буде 
червоним у Своєму вбранні під час 
Другого пришестя, УЗ 133:48 (Ісая 
63:1–4). 

Авраам розмовляв з Господом лице 
в лице, Авр. 3:11. Ми віримо, що пер
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шим принципом євангелії є віра в Гос
пода Ісуса Христа, УВ 1:4. 

Господь Саваот (Господь воїнств). 
Див. також Ісус Христос

Одне з імен Ісуса Христа. Він ца
рює над небесними й земними ду
хами і веде праведних проти зла (УЗ 
29:9; 121:23).

Господь Саваот є царем слави, Пс. 
24:10. 

Бог Ізраїля—Господь Саваот, 1 Неф. 
20:2. 

Мій Дух не завжди буде перемага
тися в людині, каже Господь Саваот, 
УЗ 1:33. 

Гріх. Див. також Безбожник, 
Безбожний; Бруд, Бруднота; 
Бунт; Злочестиві, Злочестивість; 
Мерзотне, Мерзота; Неправедний, 
Неправедність; Скривдити

Свідомий непослух Божим запові
дям.

Той, хто покриває свої гріхи, не буде 
мати успіху, Пр. 28:13. Якщо гріхи 
ваші будуть як червоне, то вони бі
лими стануть, як сніг, Ісая 1:18. Гріш
ники загинуть, а праведники будуть 
спасенні, Єз. 18. 

Агнець Божий бере на Себе гріхи 
світу, Іван 1:29. Охристися і обмий 
гріхи свої, Дії 22:16. Плата за гріх—
смерть, Рим. 6:23. Хто знає добро і не 
робить, на тому гріх, Як. 4:17. 

Зроби так, аби я тремтів, поба
чивши гріх, 2  Неф. 4:31. Горе всім 
тим, хто помер у своїх гріхах, 2 Неф. 
9:38. Вони не могли дивитися на гріх 
інакше, як з огидою, Ал. 13:12. Не ду
май, що тебе буде відновлено з гріха 
до щастя, Ал. 41:9–10. Господь не 
може дивитися на гріх з найменшою 
мірою допущення, Ал. 45:16 (УЗ 1:31). 
Малі діти не здатні вчинити гріх, Мо-
рон. 8:8. 

Людина мусить сповідатися і зали
шити свої гріхи, щоб покаятися, УЗ 
58:42–43. Більший гріх залишається на 
тому, хто не вибачає, УЗ 64:9. Той, хто 
грішить проти більшого світла, підля

гає більшому осуду, УЗ 82:3. До тієї 
душі, що грішить, минулі гріхи повер
нуться, УЗ 82:7. Коли ми починаємо 
покривати свої гріхи, небеса віддаля
ються, УЗ 121:37. 

Гроші. Див. також Багатство; 
Десятини, Десятина; Милостиня, 
Роздача милостині; Суєтність

Монети, банкноти, сертифікати чи 
щось інше, вживане людьми як платня 
за товар або послуги. Інколи симво
лізує відданість матеріальним цінно
стям.

Вас буде викуплено не за гроші, Ісая 
52:3. 

Дванадцятьом було сказано не 
брати нічого у подорож: ні торби, ні 
хліба, ні грошей, Мр. 6:8. Петро сказав 
Симону ворожбиту, що його гроші за
гинуть з ним, Дії 8:20. Любов до гро
шей—корінь усього зла, 1 Тим. 6:10. 

Не витрачайте гроші на те, що не 
має цінності, 2 Неф. 9:50–51 (Ісая 55:1–
2; 2 Неф. 26:25–27). Якщо він працюва
тиме заради грошей, він загине, 2 Неф. 
26:31. Шукайте спершу не багатства, а 
царства Божого, Кн. Як. 2:18–19. Цер
кви казатимуть, що за гроші вам буде 
прощено гріхи, Морм. 8:32, 37. 

Той, хто дає свої гроші на справу Сі
ону, ні в якому разі не втратить своєї 
нагороди, УЗ 84:89–90. 

Ґад, провидець. Див. також 
Писання—Втрачені Писання

Старозавітний пророк. Вірний Да
видів друг і порадник (1  Сам. 22:5; 
2 Сам. 24:11–19). Він написав книгу ді
янь Давидових—писання, яке потім 
було втрачено (1 Хр. 29:29).

Ґад, син Яковів. Див. також Ізраїль; 
Яків, син Ісаків

У Старому Завіті, син Якова і Зілпи 
(Бут. 30:10–11). Його потомки стали 
коліном Ізраїлевим.

Коліно Ґада: Опис того, як Яків бла
гословив свого сина Ґада, вміщено в 
Бутті 49:19. Мойсеєве благословення 
коліну Ґада описано у Повторенні За
кону 33:20–21. Відповідно до цих бла
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гословень, Ґадові потомки мали бути 
войовничим народом. Землі, виділені 
для них у Ханаані, були розташовані 
на схід від Йордану і були гарними, 
щедро напоєними водою пасовищами.

Ґадіантонові розбійники. Див. 
також Таємні змови

У Книзі Мормона—банда розбій
ників, заснована злочестивим Нефій
цем на імʼя Ґадіантон. Їхня організація 
спиралася на таємність і сатанинські 
клятви.

Через Ґадіантона було знищено не
фійський народ, Гел. 2:12–13. Диявол 
передав Ґадіантону таємні клятви 
та завіти, Гел. 6:16–32. Таємні змови 
приз вели до знищення яредійського 
народу, Етер 8:15–26. 

Ґоґ. Див. також Друге пришестя 
Ісуса Христа; Маґоґ

Цар Маґоґу. Єзекіїль пророкував, 
що Ґоґ загарбає Ізраїль у часи Другого 
пришестя Господнього (Єз. 38–39). Ще 
одна битва, названа битвою Ґоґа й Ма
ґоґа, відбудеться в кінці Тисячоліття 
(Об. 20:7–9; УЗ 88:111–116).

Ґоліят. Див. також Давид
У Старому Завіті, филистимський 

велетень, який кинув виклик Ізраїль
ському війську. Давид прийняв його 
виклик і з Господньою поміччю вбив 
його (1 Сам. 17).

Давид. Див. також Вірсавія; Псалом
У Старому Завіті—цар давнього Із

раїля.
Давид був сином Єссея, який по

ходив з Юдиного коліна. Він був хо
робрим юнаком: убив лева, ведмедя 
і филистимського велетня Ґоліята 
(1 Сам. 17). Давида було вибрано й по
мазано в царі над Ізраїлем. Будучи вже 
дорослим, він, подібно до Саула, вчи
нив тяжкі злочини, але, на відміну від 
Саула, був здатний розкаятися. Тому 
він зміг знайти прощення за свої гріхи, 
за винятком убивства Урії (УЗ 132:39). 
Його життя можна поділити на чо

тири частини: (1) у Віфлеємі, де він 
був пастухом (1  Сам. 16–17); (2) при 
дворі царя Саула (1  Сам. 18:1–19:18); 
(3) життя біженця (1 Сам. 19:18–31:13; 
2 Сам. 1); (4) царювання над Юдеєю в 
Хевроні (2 Сам. 2–4), а пізніше царю
вання над усім Ізраїлем (2  Сам. 5–24; 
1 Цар. 1:1–2:11).

Останні двадцять років Давидового 
життя, після того як він вчинив гріх пе
релюбу з Вірсавією, було зіпсовано ба
гатьма невдачами. У цілому народ під 
його владою процвітав, але сам Давид 
страждав від наслідків своїх гріхів. У 
його сімʼї постійно панувала ворож
неча, яка переросла у випадку з Авеса
ломом і Адонією у відкритий бунт. Все 
це відбулося у сповнення Натанового 
пророцтва, яке той вирік на Давида за 
його гріх (2 Сам. 12:7–13).

Але, незважаючи на ці лиха, Дави
дове царювання було найвидатнішим 
в Ізраїльській історії, бо (1) він обʼєд
нав коліна в один народ, (2) він здобув 
незаперечне володіння країною, (3) він 
заснував уряд на основі істинної релі
гії, так що Божа воля була законом для 
Ізраїля. Тому Давидове царювання піз
ніше було визначено як золота доба і 
прообраз славнішої доби, коли прийде 
Месія (Ісая 16:5; Єр. 23:5; Єз. 37:24–28).

Приклад Давидового життя пока
зує, що всі люди мусять бути правед
ними до кінця. Коли він був юнаком, 
про нього було сказано, що він чоловік 
“за серцем Господнім” (1  Сам. 13:14); 
дорослим чоловіком він говорив через 
Духа і мав багато одкровень. Однак 
він сплатив тяжку ціну за свій непос
лух заповідям Божим (УЗ 132:39).

Дамаск
Давнє сирійське місто.
Дамаск стоїть на багатій рівнині на 

межі пустелі; він має добре водопоста
чання від річки Барада. Про нього час 
то згадують у Писаннях (починаючи з 
Буття 14:15). Павло був на шляху до Да
маска, коли воскреслий Господь явився 
йому (Дії 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20).
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Дан. Див. також Ізраїль; Яків, син 
Ісаків

У Старому Завіті—син Якова і Білги, 
Рахіліної служниці (Бут. 30:5–6).

Коліно Дана: Див. благословення 
Якова Данові у Бутті 49:16–18. Див. 
Мойсеєве благословення коліну Дана 
в Повторенні Закону 33:22. Після за
селення Ханаану коліно Дана одер
жало маленьку, але надзвичайно 
родючу частину землі (Єг. 19:40–48). 
Вони пережили багато тяжких часів, 
захищаючи її від Амореян (Суд. 1:34) 
і филистимлян (Суд. 13:2, 25; 18:1). Че
рез це Данійці переселилися на північ 
филистимської землі (Суд. 18) у міс
цевість поблизу міста Лаїш, перейме
нувавши його в Дан. Це місто добре 
відоме як північна межа филистим
ської землі, яка простягалася “від Дану 
аж до Беер Шеви”.

Даниїл
Головний персонаж книги Даниїла в 

Старому Завіті; пророк Божий і чоло
вік великої віри.

Нічого не відомо про його батьків, 
хоч сказано, що він походить з цар
ського роду (Дан. 1:3). Його було при
ведено полоненим до Вавилону, де він 
був названий Валтасаром (Дан. 1:6–7). 
Даниїл разом з трьома іншими поло
неними відмовився від царської їжі з 
релігійних міркувань (Дан. 1:8–16).

Даниїл завоював прихильність На
вуходоносора і Дарія своєю спромож
ністю тлумачити сни (Дан. 2; 4; 6). Він 
також прочитав і розтлумачив напис 
на стіні (Дан. 5). Вороги змовилися 
проти нього, і його було кинуто до 
левʼячої ями, але Господь зберіг йому 
життя (Дан. 6).

Книга Даниїла: Книгу поділяють на 
дві частини: розділи 1–6 є розповідями 
про Даниїла й трьох його товаришів; 
розділи 7–12 є пророчими видіннями, 
які бачив Даниїл. Книга вчить, як важ
ливо бути вірним Богові, й показує, що 
Господь благословляє вірних.

Головна цінність книги—це тлума
чення сну царя Навуходоносора. Уві 

сні царство Боже в останні дні зобра
жено як камінь, який відірвався від 
гори. Камінь котитиметься, доки не 
заповнить усю землю (Дан. 2; див. та
кож УЗ 65:2).

Дар. Див. також Дар Святого Духа; 
Дари Духа

Бог дає людині багато благословень 
і дарів.

Духовних дарів багато, 1 Кор. 12:4–
10. Шукайте ревно найкращих да
рів, 1 Кор. 12:31. Кожний досконалий 
дар—від Бога, Як. 1:17. 

Сила Духа Святого—дар Божий, 
1 Неф. 10:17. Ті, які кажуть, що немає 
дарів, не знають євангелії Христової, 
Морм. 9:7–8. Кожний добрий дар іде 
від Христа, Морон. 10:8–18. 

Вічне життя—найбільший серед 
усіх дарів Божих, УЗ 14:7 (1  Неф. 
15:36). Дари даються тим, хто любить 
Господа, УЗ 46:8–11. Людині не дано 
мати кожний дар, УЗ 46:11–29. 

Дар Святого Духа. Див. також Бог, 
Божество; Дар; Дари Духа; Святий 
Дух

Право кожного гідного охрище
ного члена Церкви мати постійний 
вплив Святого Духа. Після того як 
людину охрищено в істинній Церкві 
Ісуса Христа, вона одержує дар Свя
того Духа через рукопокладання осо
бою, яка має належне повноваження 
(Дії 8:12–25; Морон. 2; УЗ 39:23). Про 
одержання дару Святого Духа часто 
говорять як про хрищення вогнем (Мт. 
3:11; УЗ 19:31).

Людям заповідано покаятися, хрис
титися і одержати дар Святого Духа, 
Дії 2:38. Петро й Іван надавали дар 
Святого Духа рукопокладанням, Дії 
8:14–22. Святий Дух надається руко
покладанням, Дії 19:2–6. 

Відпущення гріхів приходить з вог
нем і Святим Духом, 2 Неф. 31:17. 

Ми віримо в рукопокладання для 
надання дару Святого Духа, УВ 1:4. 

Дари Духа. Див. також Дар
Особливі духовні благословення, 
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дані Господом достойним особам на 
користь їм самим, а через них—також 
іншим людям. Вивчайте описи дарів 
Духа в Ученні і Завітах 46:11–33; 1 Ко
ринтянам 12:1–12; Мороній 10:8–18.

Шукайте ревно найкращих дарів, 
1 Кор. 12:31 (1 Кор. 14:1). 

Нефійцям було дано багато дарів 
Духа, Ал. 9:21. Горе тому, хто каже, 
що Господь більше не діє через дари і 
силу Святого Духа, 3 Неф. 29:6. Бог дає 
дари вірним, Морм. 9:7. Дари прихо
дять через Дух Христа, Морон. 10:17. 

Є багато дарів, і кожній людині дано 
дар через Духа, УЗ 46:11. Церковним 
провідникам дано силу розпізнавати 
дари Духа, УЗ 46:27. Президент Цер
кви має всі дари, якими Бог обдаровує 
главу Церкви, УЗ 107:91–92. 

Дарій. Див. також Вавилон
У Старому Завіті—цар Мідіян, який 

став правити Вавилоном після смерті 
Валтасара (Дан. 6:1, 10, 26–29; 9:1; 11:1).

Дванадцять колін Ізраїлевих. Див. 
також Ізраїль—Дванадцять колін 
Ізраїля

Дванадцять, Кворум 
дванадцятьох. Див. Апостол

Девора
У Старому Завіті—пророчиця, яка 

була суддею в Ізраїлі й надихала Ба
рака на боротьбу проти ханаанеян 
(Суд. 4). Пісня Девори й Барака ос
півувала визволення Ізраїля з неволі 
(Суд. 5).

Дезерет. Див. також Яредійці
У Книзі Мормона—яредійське 

слово, яке має значення “медова 
бджола” (Етер 2:3).

Деліла. Див. також Филистимляни
У Старому Завіті—филистимлянка, 

яка обманула та зрадила Самсона 
(Суд. 16).

День Господній. Див. Друге 
пришестя Ісуса Христа; Суботній 
день; Суд, останній

Дерево життя. Див. також Еден
Дерево в Саду Еденському, а також 

в раю Божому (Бут. 2:9; Об. 2:7). У сні 
Легія дерево життя символізує любов 
Божу, яка є найбільшим з усіх Божих 
дарів (1 Неф. 8; 11:21–22, 25; 15:36).

Херувим і меч полумʼяний охороня
ють путь до дерева життя, Бут. 3:24 
(Ал. 12:21–23; 42:2–6). 

Іван бачив дерево життя, і листя 
його мало цілющу силу для народів, 
Об. 22:2. 

Легій бачив дерево життя, 1  Неф. 
8:10–35. Нефій бачив дерево, яке ба
чив його батько, 1 Неф. 11:8–9. Заліз
ний жезл вів до дерева життя, 1 Неф. 
11:25 (1  Неф. 15:22–24). Жахлива бе
зодня відділяла злочестивих від дерева 
життя, 1  Неф. 15:28, 36. Треба було, 
щоб був заборонений плід в проти
лежність дереву життя, 2  Неф. 2:15. 
Прийдіть до Господа і скуштуйте плід 
дерева життя, Ал. 5:34, 62. Якби наші 
перші батьки скуштували від дерева 
життя, вони були б назавжди нещас
ними, Ал. 12:26. Якщо ви не будете 
підживлювати слово, то ніколи не змо
жете зірвати плід з дерева життя, Ал. 
32:40. 

Господь посадив дерево життя посе
редині саду, Мойс. 3:9 (Авр. 5:9). Бог 
вислав Адама з Едену, щоб він не зʼїв 
з дерева життя і не жив вічно, Мойс. 
4:28–31. 

Десятини, Десятина. Див. також 
Гроші; Пожертвування

Десята частина річного прибутку, 
яку віддають Господу через Його Цер
кву. Фонди десятини використову
ються для розбудови Церкви та на 
будівництво храмів, на підтримку мі
сіонерської роботи і побудову царства 
Божого на землі.

Авраам давав десятини з усього 
свого майна Мелхиседеку, Бут. 14:18–
20 (Євр. 7:1–2, 9; Ал. 13:15). Кожне де
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сяте—Господнє: це святе для Господа, 
Лев. 27:30–34. Давай чесну десятину 
з прибутку, Повтор. 14:22, 28. Вони 
принесли щедру десятину від усього, 
2 Хр. 31:5. Чи буде людина обкрадати 
Бога? Чим ми обкрадаємо тебе? Де
сятинами і пожертвами, Мал. 3:8–11 
(3 Неф. 24:8–11). 

Того, хто платив десятину, не буде 
спалено при Його пришесті, УЗ 64:23 
(УЗ 85:3). Дім Господній буде збудо
вано на десятину Його народу, УЗ 
97:11–12. Господь відкрив закон деся
тини, УЗ 119. Десятину має розподі
ляти рада, УЗ 120. 

Десять заповідей. Див. Заповіді, 
Десять заповідей

Десять колін. Див. Ізраїль

Джозеф Сміт мол. Див. Сміт, 
Джозеф молодший

Дитя, Діти. Див. також 
Благословити, Благословенний, 
Благословення—Благословення 
дітей; Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність; Сімʼя; Спасіння—
Спасіння дітей; Спокута, 
Спокутувати; Хрищення немовлят

Молода людина, яка ще не досягла 
статевої зрілості. Батьки й матері ма
ють навчати дітей бути послушними 
Божій волі. Діти безгрішні, доки не до
сягають віку підзвітності (Морон. 8:22; 
УЗ 68:27).

Діти—спадщина від Господа, Пс. 
127:3–5. Навчай дитину путі, якою 
вона має йти, Пр. 22:6. 

Пустіть дітей і не забороняйте їм 
приходити до Мене, Мт. 19:14. Слу
хайтеся батьків, Еф. 6:1–3 (Кол. 3:20). 

Якби Адам і Єва не пали, у них не 
було б дітей, 2 Неф. 2:22–23. Навчайте 
дітей ходити в істині й розсудливості, 
Мос. 4:14–15. Малі діти мають вічне 
життя, Мос. 15:25. Ісус брав дітей і бла
гословляв їх, 3 Неф. 17:21. Усі діти твої 
будуть навчені про Господа, і великим 
буде мир дітей твоїх, 3 Неф. 22:13 (Ісая 
54:13). Малим дітям не потрібні пока
яння і хрищення, Морон. 8:8–24. 

Малих дітей викуплено від засну
вання світу через Мого Єдинонарод
женого, УЗ 29:46–47. Батьки мають 
навчати дітей євангельським принци
пам, щоб ті застосовували їх у житті, 
УЗ 68:25, 27–28. Діти святі через Спо
куту Христову, УЗ 74:7. Батькам за
повідано виховувати дітей у світлі й 
істині, УЗ 93:40. Діти, які померли до 
віку підзвітності, спасенні у целесті
альному царстві, УЗ 137:10. 

Диявол. Див. також Антихрист; 
Дух—Злі духи; Згубник; Люцифер; 
Пекло; Сини загибелі

Сатана. Диявол—ворог праведно
сті й ворог усім тим, хто прагне вико
нувати волю Божу. Він у буквальному 
значенні є духовним сином Бога, свого 
часу був ангелом, мав повноваження 
і перебував у присутності Бога (Ісая 
14:12; 2 Неф. 2:17). Однак у доземному 
житті він повстав проти Бога і пере
конав третю частину духовних дітей 
Батька приєднатися до цього бунту 
(УЗ 29:36; Мойс. 4:1–4; Авр. 3:27–28). 
Їх було скинуто з Небес і позбав
лено можливості отримати смертні 
тіла та мати досвід смертного життя; 
вони прокляті навіки. З того часу як 
диявола було скинуто з небес він не
впинно прагне обманювати всіх людей 
і віддаляти їх від Божої справи, щоб 
зробити все людство таким нещасним, 
як він сам (Об. 12:9; 2 Неф. 2:27; 9:8–9).

Ісус докоряв дияволу, Мт. 17:18. Для 
диявола і його ангелів приготовано 
вічне полумʼя, Мт. 25:41. Спротивтеся 
дияволу, і він утече від вас, Як. 4:7. 

Злочестивих буде відведено у полон 
диявола, 1 Неф. 14:7. Диявол—батько 
всієї неправди, 2 Неф. 2:18 (Мойс. 4:4). 
Диявол прагне, щоб усе людство стало 
таким нещасливим, як він сам, 2 Неф. 
2:27. Якби тіло не воскресало, наші 
духи мусили б стати підвладними ди
яволу, 2  Неф. 9:8–9. Диявол буде біс
нуватися, заспокоювати і улещувати, 
2 Неф. 28:20–23. Усе зло походить від 
диявола, Ом. 1:25 (Ал. 5:40; Морон. 
7:12, 17). Стережіться, щоб поміж вас 
не повстали суперечки і ви не стали 
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послушними злому духові, Мос. 2:32. 
Якщо ви не вівці доброго пастиря, ди
явол—ваш пастир, Ал. 5:38–39. Ди
явол не допоможе своїм дітям, Ал. 
30:60. Моліться постійно, щоб вас не 
можна було обдурити спокусами ди
явола, Ал. 34:39 (3 Неф. 18:15, 18). Бу
дуйте свій фундамент на Викупителі, 
щоб могутня буря диявола не мала 
сили над вами, Гел. 5:12. Диявол—тво
рець усіх гріхів, Гел. 6:26–31. 

Диявол прагнув скласти підступний 
план, УЗ 10:12. Треба, щоб диявол спо
кушав дітей людських, інакше вони не 
мали б свободи, УЗ 29:39. Адам став 
підвладним волі диявола, бо піддався 
спокусі, УЗ 29:40. Сини загибелі царю
ватимуть з дияволом і його ангелами у 
вічності, УЗ 76:32–33, 44. Диявола буде 
звʼязано на тисячу років, УЗ 88:110 
(Об. 20:2). Злочестивий забирає світло 
та істину, УЗ 93:39. 

Сатана не зберіг свого першого 
стану, Авр. 3:28. 

Церква диявола: Усі лихі й мирські 
організації на землі, які перекручують 
чисту й довершену євангелію і ведуть 
боротьбу з Агнцем Божим.

Диявол заснував велику й мерзотну 
церкву, 1  Неф. 13:6 (1  Неф. 14:9). Є 
тільки дві церкви: одна—Агнця Бо
жого і одна—диявола, 1  Неф. 14:10 
(Ал. 5:39). 

Не боріться з жодною з церков, 
якщо це не церква диявола, УЗ 18:20. 
Велику й мерзотну церкву буде ски
нуто, УЗ 29:21. 

Диякон. Див. також Ааронове 
священство

Покликання у церковному слу
жінні за часів апостола Павла (Фил. 
1:1; 1 Тим. 3:8–13). Чин в Аароновому 
священстві (УЗ 20:38, 57–59; 84:30, 111; 
107:85).

Діва Марія. Див. Марія, матір 
Ісусова

Діва, Дівич. Див. також Марія, 
матір Ісусова

Чоловік або жінка шлюбного віку, 

які ніколи не мали статевих стосунків. 
У Писаннях слова діва або дівич мо
жуть стосуватися морально чистої лю
дини (Об. 14:4).

Діва зачне і народить сина, Ісая 7:14 
(Мт. 1:23; 2 Неф. 17:14). 

Царство Небесне подібно до десяти 
дів, Мт. 25:1–13. 

У місті Назарет я побачив діву, яка 
була матірʼю Сина Божого, 1  Неф. 
11:13–18. Марія була дівою, дорогоцін
ною і вибраною посудиною, Ал. 7:10. 

Дії святих апостолів. Див. також 
Лука

Це друга книга з двочастинного 
труда, написаного Лукою для Теофіла. 
Перша частина відома як Євангелія від 
Луки. У розділах 1–12 описано най
головніше з місіонерської діяльності 
Дванадцятьох апостолів, очолюваних 
Петром, одразу після смерті й воскре
сіння Спасителя. У розділах 13–28 опи
сано в загальних рисах деякі подорожі 
й місіонерські труди апостола Павла.

Діла
Людські вчинки, як добрі, так і по

гані. Кожну людину будуть судити за 
її діла.

Господь заплатить кожному по його 
ділах, Пр. 24:12. 

Хай ваше світло так сяє перед 
людьми, щоб вони побачили ваші доб 
рі діла, Мт. 5:16 (3 Неф. 12:16). Той, хто 
виконує волю Мого Батька, увійде у 
Царство Небесне, Мт. 7:21. Віра без діл 
мертва, Як. 2:14–26. 

Їх будуть судити за їхніми справами, 
1 Неф. 15:32 (Мос. 3:24). Ми знаємо, що 
благодаттю ми спасенні після всього, 
що ми можемо зробити, 2 Неф. 25:23. 
Навчай їх ніколи не втомлюватися від 
добрих діянь, Ал. 37:34. Необхідно, 
щоб людей було суджено відповідно 
до їхніх діянь, Ал. 41:3. За їхніми ді
лами ти впізнаєш їх, Морон. 7:5 (УЗ 
18:38). 

Я, Господь, судитиму всіх людей за 
їхні діла, УЗ 137:9. 
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Дім. Див. також Сімʼя
Дім має бути центром євангельської 

і сімейної діяльності.
Чоловік вільний буде вдома, щоб ра

дувати свою дружину, Повтор. 24:5. 
Він відіслав його додому, Мр. 8:26. 

Нехай дітей вдома навчають виявляти 
пошану, 1 Тим. 5:4. Будьте вдома по
міркованими, цнотливими, господар
ними, Тит 2:5. 

Ідіть до своїх домів і подумайте, про 
що я вам сказав, 3 Неф. 17:2–3. Я бла
гав їх, щоб вони билися за своїх дру
жин, і своїх дітей, і свої будинки, і свої 
домівки, Морм. 2:23. 

Батькам заповідано бути вдома тур
ботливими і ретельними, УЗ 93:43–44, 
48–50. 

Дім Господній. Див. Храм, Дім 
Господній

Дім Ізраїлів. Див. Ізраїль

Діти Божі. Див. Людина, Люди; 
Сини і дочки Божі

Діти Ізраїлеві. Див. Ізраїль

Діти Христові. Див. також Ісус 
Христос; Народжений, Народжені; 
Народитися знову, Народитися від 
Бога; Сини і дочки Божі

Ті, хто сприйняв євангелію Ісуса 
Христа.

Хто впокориться, як ця мала дитина, 
той найбільший, Мт. 18:1–4. Віруйте в 
світло, щоб могли бути дітьми світла, 
Іван 12:36. 

Скиньте з себе плотську людину і 
станьте як дитина, Мос. 3:19; 27:25–26. 
Через завіт вас будуть називати дітьми 
Христовими, Мос. 5:7. Якщо ви будете 
дотримуватися усього доброго, то на
певно будете дітьми Христовими, Мо-
рон. 7:19. 

Усім, хто сприйняв Мене, Я дав силу 
стати Моїми синами, УЗ 39:4. Не бій
теся, малі діти, бо ви Мої, УЗ 50:40–41. 

Ти єдиний в Мені, син Божий, 
Мойс. 6:68. 

Добрий Пастир. Див. також Ісус 
Христос

Ісус Христос—Добрий Пастир. 
Образно кажучи, Його послідовники 
схожі на овець, яких стереже Ісус.

Господь—мій пастир, Пс. 23:1. Він 
буде пасти Своє стадо, як пастир, Ісая 
40:11. Я розшукаю Моїх овець, Єз. 
34:12. 

Я добрий пастир, Іван 10:14–15. 
Ісус—великий пастир вівцям, Євр. 
13:20. 

Він порахує Свої вівці, і вони впіз
нають Його, 1 Неф. 22:25. Добрий пас
тир називає вас Своїм іменем, яке є 
Христос, Ал. 5:38, 60. Буде одне стадо і 
один пастир, 3 Неф. 15:21 (Іван 10:16). 

Добро. Див. Багатство

Довершений, Досконалий
Виповнений, повний, розвинений 

до кінця; повністю праведний. До
вершений може також означати “без 
гріха і зла”. Абсолютно довершеним 
був тільки Христос. Істинні Христові 
послідовники можуть стати доверше
ними через Його благодать і Спокуту.

Нехай усе серце ваше буде з Госпо
дом, 1 Цар. 8:61. 

Тож будьте довершеними, навіть 
як ваш Батько на Небесах, Мт. 5:48 
(3 Неф. 12:48). Коли хто не помиляється 
в слові, то це муж досконалий, Як. 3:2. 

Віра не означає мати досконале 
знання, Ал. 32:21, 26. Спокуту було ви
конано, щоб Бог міг бути досконалим 
Богом, Ал. 42:15. Мороній був чолові
ком досконалого розуміння, Ал. 48:11–
13, 17–18. Дух Христа дано кожній 
людині, щоб судити і знати з доскона
лим знанням, чи від Бога щось, чи від 
диявола, Морон. 7:15–17. Прийдіть до 
Христа і будьте досконалими в Ньому, 
Морон. 10:32. 

Продовжуйте з терпінням, доки не 
станете досконалими, УЗ 67:13. Це ті 
праведні, які стали довершеними че
рез Ісуса, УЗ 76:69. Чини у Церкві—
для вдосконалення святих, УЗ 124:143 
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(Еф. 4:11–13). Живі не досконалі без 
своїх померлих, УЗ 128:15, 18. 

Ной був чоловіком праведним і дос
коналим у своєму поколінні, Мойс. 
8:27. 

Довіра. Див. також Віра; Вірування, 
Вірувати

Покладатися на когось або щось. 
Мати переконання і віру, особливо 
віру в Бога та Ісуса Христа.

Краще довіряти Господу, ніж по
кладатися на людину, Пс. 118:8. Дові
ряй Господу всім серцем своїм, Пр. 3:5. 
Господь буде надією твоєю, Пр. 3:26. 
Бог визволив Своїх слуг, які довіряли 
Йому, Дан. 3:19–28. 

Коли Христос явиться, ми зможемо 
мати упевненість, 1 Іван. 2:28. 

Я довірятимусь Тобі вічно, 2  Неф. 
4:34. Злочестиві Нефійці втратили до
віру своїх дітей, Кн. Як. 2:35. Втішай
теся і покладайте довіру вашу на Бога, 
Мос. 7:19. Того, хто покладає довіру 
свою на Бога, буде піднесено в остан
ній день, Мос. 23:22. Того, хто покладе 
довіру свою на Бога, буде підтримано 
в його випробуваннях, Ал. 36:3, 27. 

Не довіряйте руці плотській, УЗ 
1:19. Покладіть вашу довіру на Того 
Духа, Який спонукає творити добро, 
УЗ 11:12. Нехай довіриться Мені, і 
його не буде збентежено, УЗ 84:116. 
Тоді упевненість твоя зміцниться у 
присутності Божій, УЗ 121:45. 

Доземне життя. Див. також Війна 
на Небесах; Людина, Люди; 
Нарада на Небесах; Початок

Те життя, яке було до земного. Пе
ред тим як прийти на землю і стати 
смертними, усі чоловіки й жінки 
жили з Богом як Його духовні діти. 
Іноді це життя називають першим ста
ном (Авр. 3:26).

Коли Бог закладав основи землі, усі 
сини Божі кричали радісно, Йов 38:4–
7. Дух повернеться до Бога, Який дав 
його, Еккл. 12:7. Перед тим, як Я сфор
мував тебе в череві, Я пізнав тебе, Єр. 
1:4–5. 

Ми всі паростки Його, Дії 17:28. Бог 
вибрав нас до заснування світу, Еф. 
1:3–4. Ми маємо підкоритися Батькові 
духів, Євр. 12:9. Ангелів, які не збе
регли свого першого стану, Він зберіг 
у вічних кайданах, Юд. 1:6 (Авр. 3:26). 
Диявола і ангелів його було скинуто, 
Об. 12:9. 

Їх було покликано і підготовлено від 
заснування світу, Ал. 13:3. 

Христос бачив простір вічності і во
їнства небесні, перш ніж було ство
рено цей світ, УЗ 38:1. Людина також 
була від початку з Богом, УЗ 93:29 (Гел. 
14:17; УЗ 49:17). Благородних духів 
було від початку вибрано бути прави
телями у Церкві, УЗ 138:53–55. Багато 
одержали свої перші уроки у світі ду
хів, УЗ 138:56. 

Усе, перш ніж зʼявитися на землі, 
було створено духовно, Мойс. 3:5. 
Я створив світ і людей перед тим, як 
вони зʼявилися у плоті, Мойс. 6:51. Ав
раам бачив розуми, яких було орга
нізовано перед тим, як цей світ почав 
бути, Авр. 3:21–24. 

Дорога. Див. також Ісус Христос; 
Ходити, Ходити з Богом

Стежка, якою йде людина, або курс, 
яким вона прямує. Ісус сказав, що Він 
є дорогою (Іван 14:4–6).

Дотримуйся заповідей Господніх, 
щоб ходити Його дорогами, Повтор. 
8:6. Навчи дитину, якою дорогою їй 
ходити, Пр. 22:6 (2 Неф. 4:5). Господь 
сказав, що Його дороги вищі за наші, 
Ісая 55:8–9. 

Тісні ті ворота і вузька та дорога, 
що веде до життя, Мт. 7:13–14 (3 Неф. 
14:13–14; 27:33; УЗ 132:22, 25). Бог про
стелить тобі дорогу уникнути спо
куси, 1 Кор. 10:13. 

Господь не дає заповіді, щоб не при
готувати Своїм дітям шлях для її ви
конання, 1  Неф. 3:7 (1  Неф. 9:6; 17:3, 
13). Немає ніякої іншої путі, крім 
тієї, що крізь ці ворота, 2  Неф. 9:41. 
Ви вільні діяти за своїм бажанням—
виб рати шлях споконвічної смерті або 
шлях вічного життя, 2 Неф. 10:23. Це 
є шлях, і немає ніякого іншого шляху  
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чи імені, 2  Неф. 31:21 (Мос. 3:17; Ал. 
38:9; Гел. 5:9). У дарі Свого Сина під
готував Бог більш чудовий шлях, Етер 
12:11 (1 Кор. 12:31). 

Кожна людина йде своїм власним 
шляхом, УЗ 1:16. Це необхідно зро
бити у Мій власний спосіб, УЗ 104:16. 

Дорогоцінна Перлина. Див. також 
Канон; Писання; Сміт, Джозеф 
молодший

Царство Боже на землі порівню
ється з “дорогоцінною перлиною” 
(Мт. 13:45–46).

Назву “Дорогоцінна Перлина” но
сить також одна з чотирьох книг Пи
сань, визначених як “Головні труди” 
Церкви Ісуса Христа Святих Остан
ніх Днів. Перше видання Дорогоцін
ної Перлини вийшло у 1851 р.; у ньому 
було вміщено деякі матеріали, які за
раз знаходяться в Ученні і Завітах. Ви
дання, які побачили світ після 1902 р., 
містять у собі: (1) уривки із зробленого 
Джозефом Смітом перекладу Буття і 
24 го розділу Євангелії; ці уривки наз
вані, відповідно, “Книга Мойсея” і 
“Джозеф Сміт—Матвій”; (2) зробле
ний Джозефом Смітом переклад з 
єгипетського папірусу, який він одер
жав у 1835 р.; цей переклад має назву 
“Книга Авраама”; (3) уривок з написа
ної Джозефом Смітом у 1838 р. історії 
Церкви; цей уривок має назву “Джо
зеф Сміт—Історія”; (4) “Уложення 
Віри”—тринадцять статей віроспові
дання та вчення.

Достоїнство, Достойний. Див. 
також Праведник, Праведність

Достоїнство—це особиста правед
ність, схвалена Богом і призначеними 
Ним провідниками.

Той, хто не бере на себе свого хреста, 
не достойний Мене, Мт. 10:38. Робіт
ник вартий своєї платні, Лк. 10:7 (УЗ 
31:5). 

Дивіться, щоб ви робили все з до
стоїнством, Морм. 9:29. Їх не охри
щували, якщо тільки вони не були 
гідними, Морон. 6:1. 

Ледачі не будуть вважатися гідними, 

УЗ 107:100. Той, хто не витримає по
карання, не гідний Мого Царства, УЗ 
136:31. Священство було поширено на 
всіх гідних членів Церкви чоловічої 
статі, ОД 2. 

Друге пришестя Ісуса Христа. 
Див. також Армагеддон; Ґоґ; Ісус 
Христос; Маґоґ; Ознаки часів

На початку ери Тисячоліття Хрис
тос повернеться на землю. Ця подія 
позначить кінець смертного випро
бування цієї землі. Злочестивих буде 
усунено з землі, а праведників буде 
піднято в хмарі, поки земля буде очи
щатися. Жодна людина не знає точно, 
коли Христос прийде вдруге, але Він 
дав нам ознаки, які показують, що та 
година наближається (Мт. 24; ДС—
Мт. 1).

Я знаю, що мій Викупитель стане на 
землі наприкінці днів, Йов 19:25. Пе
реді Мною кожне коліно вклоняти
меться, кожний язик присягне, Ісая 
45:23 (УЗ 88:104). Син Людини при
йде із хмарами небесними, Дан. 7:13 
(Мт. 26:64; Лк. 21:25–28). Вони дивити
муться на Мене, Кого вони прокололи, 
Зах. 12:10. Скажуть: “Що це за рани 
на Твоїх руках?”, Зах. 13:6 (УЗ 45:51). 
Хто зможе витримати день Його при
шестя? Бо він, як вогонь плавильника, 
Мал. 3:2 (3 Неф. 24:2; УЗ 128:24). 

Син Людини прийде в славі Свого 
Батька, Мт. 16:27 (Мт. 25:31). Дня і 
години не знає жодна людина, лише 
Батько Мій один, Мт. 24:36 (УЗ 49:7; 
ДС—Мт. 1:38–48). Цей Самий Ісус 
прийде в такий самий спосіб, як, ви 
побачили, Він пішов на небо, Дії 1:11. 
Сам Господь зійде з небес, 1 Сол. 4:16. 
День Господній прийде, як крадій 
вночі, 2 Пет. 3:10. Господь іде з десят
ками тисяч Своїх святих, Юд. 1:14. Він 
іде із хмарами, і кожне око побачить 
Його, Об. 1:7. 

Ісус стане судити світ, 3 Неф. 27:14–
18. 

Приготуйтеся, приготуйтеся, бо 
близько Господь, УЗ 1:12. Я відкрию 
Себе з небес з силою і житиму на 
землі тисячу років, УЗ 29:9–12. Підне

Дорогоцінна Перлина 46
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



сіть голос свій і проголошуйте пока
яння, готуючи шлях Господу для Його 
Другого пришестя, УЗ 34:5–12. Я Ісус 
Христос, і Я несподівано прийду до 
Свого храму, УЗ 36:8 (УЗ 133:2). День 
скоро прийде, коли ви побачите Мене 
і знатимете, що Я є, УЗ 38:8. Той, хто 
боїться Мене, шукатиме ознак при
шестя Сина Людини, УЗ 45:39. Лице 
Господнє буде відкрито, УЗ 88:95. Ве
ликий і жахливий день Господа вже 
близько, УЗ 110:16. Коли явиться Спа
ситель, ми побачимо Його, як Він є, УЗ 
130:1. Спаситель стане серед Свого на
роду і царюватиме, УЗ 133:25. Хто це 
гряде від Бога в небесах в шатах черво
них, УЗ 133:46 (Ісая 63:1). 

Другий стан. Див. Смертний, 
Смертне життя

Другий Утішитель. Див. Утішитель

Дружина. Див. Сімʼя; Шлюб, 
Одружуватися

Думки. Див. також Обдумувати; 
Свобода вибору

Ідеї, концепції та образи, що існу
ють у людському розумі. Здатність 
думати—це дар Божий, і ми вільні ви
бирати, як використовувати цю здат
ність. Наше мислення значною мірою 
впливає на наше ставлення до речей і 
на поведінку, а також на те, що з нами 
буде після смерті. Праведні думки ве
дуть до спасіння; злочестиві ж—до 
прокляття.

Господь розуміє усі витвори думок, 
1 Хр. 28:9. Як він думає у серці своєму, 
такий він і є, Пр. 23:7. Мої думки—не 
ваші думки, Ісая 55:7–9. 

Ісус знав їхні думки, Мт. 12:25 (Лк. 
5:22; 6:8). З середини, з серця люд
ського, виходять злі думки, Мр. 7:20–
23. Полоніть всяку думку на послух 
Христові, 2 Кор. 10:5. Що є істинного, 
чесного, чистого і гарного, думайте 
про це, Фил. 4:8. 

Памʼятайте, що мати плотські по
мисли—смерть, а мати духовні по
мисли—життя вічне, 2  Неф. 9:39. 
Якщо ви не слідкуватимете за собою 

і за вашими думками, ви мусите заги
нути, Мос. 4:30. Наші думки засудять 
нас, Ал. 12:14. 

Лише Бог знає думки і наміри твого 
серця, УЗ 6:16 (УЗ 33:1). Дивіться на 
Мене у кожній думці, УЗ 6:36. Збері
гайте, як скарб, у памʼяті вашій слова 
життя, УЗ 84:85. Відкиньте від себе 
свої марні думки, УЗ 88:69. Думки 
людських сердець буде відкрито, УЗ 
88:109. Нехай чеснота постійно прик
рашає твої думки, УЗ 121:45. 

Думки кожної людини були злом 
безперервним, Мойс. 8:22. 

Дух. Див. також Воскресіння; Душа; 
Людина, Люди; Смерть, фізична

Та частина живої істоти, яка існує 
перед земним народженням, живе 
у фізичному тілі під час смертного 
життя, а після смерті існує до воскре
сіння як окрема істота. Усі живі іс
тоти—люди, тварини, рослини—були 
духами до того, як зʼявилися на землі 
(Бут. 2:4–5; Мойс. 3:4–7). Духовне 
тіло має такий самий вигляд, як фі
зичне (1  Неф. 11:11; Етер 3:15–16; УЗ 
77:2; 129). Дух—це матерія, але більш 
тонка і чиста, ніж смертні елементи 
або смертна матерія (УЗ 131:7).

Кожна особа є в буквальному зна
ченні сином або дочкою Бога, бо всі 
були народжені як духи від наших 
Небесних Батьків, перш ніж народи
тися у смертних батьків на землі (Євр. 
12:9). Кожна особа на землі має, крім 
тіла з плоті й кісток, безсмертне ду
ховне тіло. Як деколи зазначається в 
Писаннях, дух і фізичне тіло разом 
складають душу (Бут. 2:7; УЗ 88:15; 
Мойс. 3:7, 9, 19; Авр. 5:7). Дух може 
жити без фізичного тіла, а фізичне 
тіло не може жити без духа (Як. 2:26). 
Фізична смерть—це відділення духа 
від тіла. У воскресінні дух воззʼєдну
ється з тим самим фізичним тілом з 
плоті й кісток, яким володів за часів 
смертного життя, і яке має дві основні 
відміни: дух і тіло ніколи більше не бу
дуть розʼєднані, а фізичне тіло буде 
безсмертним і досконалим (Ал. 11:45; 
УЗ 138:16–17).
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Дух не має плоті й кісток, як ви ба
чите у Мене, Лк. 24:39. Сам Дух свід
чить нашому духові, що ми є діти 
Божі, Рим. 8:16. Прославляйте Бога у 
тілі своєму і в дусі своєму, 1 Кор. 6:20. 

Це тіло є тілом Мого духа, Етер 3:16. 
Людина є дух, УЗ 93:33. Христос 

служив праведним духам у раю, УЗ 
138:28–30 (1 Пет. 3:18–19). 

Ви були народжені в цей світ водою, 
і кровʼю, і духом, Мойс. 6:59. Він стояв 
серед тих, хто були духами, Авр. 3:23. 

Злі духи: Ісус вигнав багато дияволів, 
Мр. 1:27, 34, 39. Дух нечистий, вийди з 
чоловіка, Мр. 5:2–13. 

Злий дух навчає людину, що їй не 
треба молитися, 2  Неф. 32:8. В імʼя 
Ісуса він виганяв дияволів і нечистих 
духів, 3 Неф. 7:19. 

Багато лживих духів вийшло об
манювати світ, УЗ 50:2, 31–32. Джо
зеф Сміт пояснив три способи, якими 
можна визначити, чи від Бога при
йшов дух, чи від диявола, УЗ 129. 

Дух, Святий. Див. Святий Дух

Духовна вʼязниця. Див. Пекло

Духовна смерть. Див. Смерть, 
духовна

Духовне сотворіння. Див. також 
Людина, Люди; Створити, 
Сотворіння

Господь створив усе духовно, перш 
ніж створити фізично (Мойс. 3:5).

Господь створив усі рослини, перш 
ніж вони зʼявилися на землі, Бут. 2:4–
6 (Авр. 5:5). 

Силою Мого Духа створив Я усе—
спочатку духовно, потім фізично, УЗ 
29:31–32. Те, що є фізичним, є подобою 
того, що є духовним, УЗ 77:2. 

Я зробив світ і людей, перш ніж вони 
стали плоттю, Мойс. 6:51. 

Духовний світ. Див. Доземне 
життя; Пекло; Рай

Духовні дари. Див. Дари Духа

Душа. Див. також Дух; Тіло
Писання використовує термін 

“душа” в трьох значеннях: (1) духовна 
істота, як доземна, так і посмертна 
(Ал. 40:11–14; Авр. 3:23); (2) дух і тіло, 
сполучені на час земного життя (УЗ 
88:15; Авр. 5:7); і (3) безсмертна, вос
крешена особа, дух і тіло якої стають 
нерозривно сполученими (2 Неф. 9:13; 
УЗ 88:15–16).

Кров спокутує душу, Лев. 17:11. Він 
відживляє мою душу, Пс. 23:1–3. 

Люби Господа Бога свого всією ду
шею твоєю, Мт. 22:37 (Мр. 12:30). 

Диявол обманює їхні душі, 2  Неф. 
28:21. Віддайте всю душу свою як жер
твоприношення Йому, Ом. 1:26. Слово 
починає звеличувати мою душу, Ал. 
32:28. Його душа ніколи не буде ані го
лодувати, ані відчувати спрагу, 3 Неф. 
20:8. Хліб і вода причастя освячені для 
душ тих, хто причащається, Морон. 
4–5 (УЗ 20:77–79). 

Трударі царства своїм служінням 
приносять спасіння своїм душам, УЗ 
4:2, 4. Цінність душ велика, УЗ 18:10. 

Ви були народжені у цей світ водою, 
і кровʼю, і духом і так стали живою ду
шею, Мойс. 6:59. 

Цінність душ: Усі люди—духовні 
діти Бога. Він піклується про кожного 
із Своїх дітей і кожну дитину вва
жає важливою. Будучи Його дітьми, 
люди мають можливість уподібнитися 
Йому. Тому вони мають велику цін
ність.

Велика радість за одного грішника, 
який кається, Лк. 15:10. Бог так полю
бив світ, що віддав Сина Свого Єдино
народженого, Іван 3:16. 

Вони не могли знести, щоб яка 
небудь людська душа загинула, Мос. 
28:3. Хіба душа в цей час не така ж до
рогоцінна, як у час Його пришестя, 
Ал. 39:17. 

Найбільш цінне для вас—приводити 
душі до Мене, УЗ 15:6. Памʼятайте, що 
цінність душ велика в очах Божих, УЗ 
18:10–15. 

Це є Моя робота і Моя слава—здійс
нювати безсмертя і вічне життя лю
дини, Мойс. 1:39. 
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Еден. Див. також Адам; Єва
Дім наших перших батьків, Адама 

і Єви (Бут. 2:8–3:24; 4:16; 2 Неф. 2:19–
25; Мойс. 3–4; Авр. 5); його визначено 
як сад у східній частині Едену. Після 
того як Адам і Єва скуштували забо
ронений плід і стали смертними, їх 
було вислано з Едену (Мойс. 4:29). Од
кровення останніх днів підтверджує 
біб лійний опис Еденського саду. Воно 
додає важливу інформацію про те, що 
сад був розташований на тій частині 
землі, яка зараз є Північноамерикан
ським континентом.

Ездра
У Старому Завіті—священик і пи

сар, який привів з Вавилонського по
лону до Єрусалима частину Юдеїв 
(Ездра 7–10; Неем. 8; 12). У 458  р. до 
р.х. він отримав від Артаксеркса, царя 
Персії, дозвіл забрати до Єрусалима 
всіх Юдеїв засланців, які мали ба
жання повернутися (Ездра 7:12–26).

До Ездри читання збірки Писань 
(Закону) майже повністю контролю
валося священиками. Завдяки Ездрі 
Писання стали доступними кожному 
Юдею. Вільні читання “книги закону” 
невдовзі стали віссю юдейського наці
онального життя. Мабуть, найважли
віше повчання Ездри походить з його 
власного прикладу підготовки серця 
до пошуків Господнього закону, пос
лушності закону і навчання закону 
 інших (Ездра 7:10).

Книга Ездри: У розділах 1–6 описано 
події, які відбувалися за шістдесят 
вісімдесят років до прибуття Ездри в 
Єрусалим—указ Кіра 537  р. до р.х. і 
повернення Юдеїв під проводом Зо
ровавеля. Розділи 7–10 розповідають, 
як Ездра йшов до Єрусалима. Ездра і 
його товариші постилися і молилися 
про захист. В Єрусалимі вони зустріли 
багатьох Юдеїв, які повернулися туди 
раніше разом з Зоровавелем і осквер
нилися тим, що одружилися поза за
вітом з чужинськими жінками. Ездра 
молився за них і взяв з них обітницю, 
що ті розлучаться зі своїми дружи

нами. Подальша історія Ездри знахо
диться в книзі Неемії.

Екклезіяст
Книга Старого Завіту, яка містить 

відображення деяких з найглибших 
проблем життя.

Автор книги, Проповідник, пише 
більшу частину книги з точки зору 
тих, хто не має розуміння євангелії. 
Написане відповідає відчуттю мир
ських людей—це ті, хто “під сонцем” 
(Еккл. 1:9). Більша частина книги 
здається негативною й песимістич
ною (Еккл. 9:5, 10). Господь не хоче, 
щоб ми саме так сприймали життя, 
скоріше це Проповідникове опи
сання світогляду непросвічених лю
дей на землі. Найдуховніша частина 
книги—11 і 12 розділи, в яких автор 
приходить до висновку: єдине, що є 
по справжньому цінним,—це послух 
Божим заповідям.

Елогим. Див. Батько на Небесах; Бог, 
Божество

Еммануїл. Див. також Ісус Христос
Одне з імен Ісуса Христа. Походить 

від гебрейського “з нами Бог”.
Еммануїл—це імʼя титул, дане як 

знамення народження Бога (Ісая 7:14). 
Посилання Ісаї на імʼя “Еммануїл” 
особливо позначено Матвієм як про
роцтво про земне народження Ісуса 
(Мт. 1:18–25). Це імʼя також зʼявляється 
в Писаннях останніх днів (2 Неф. 17:14; 
18:8; УЗ 128:22).

Ендаумент. Див. також Храм, Дім 
Господній

У загальному значенні—дар сили і 
влади від Бога. Гідні члени Церкви мо
жуть одержати цей дар через храмові 
обряди, коли їм передають настанови 
та завіти святого священства, які є не
обхідними, щоб досягти піднесення. 
Ендаумент включає навчання плану 
спасіння.

Там вас буде обдаровано владою 
згори, УЗ 38:32, 38 (Лк. 24:49; УЗ 43:16). 
Побудуйте дім, в якому Я планую об
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дарувати тих, кого Я вибрав, УЗ 95:8. 
Я підготував великий дар і благосло
вення, УЗ 105:12, 18, 33. Багато ра
дітимуть завдяки дару, яким буде 
обдаровано Моїх слуг, УЗ 110:9. Слава, 
шана та ендаумент встановлені через 
обряд Мого святого дому, УЗ 124:39. 
Тим, кого покликано Батьком, як Аа
рона, даровано ключі священства, УЗ 
132:59. 

Енох. Див. також Сіон
Пророк, який очолював людей міста 

Сіон. Про його служіння говориться у 
Старому Завіті, а також у Дорогоцін
ній Перлині. Він був сьомим патріар
хом після Адама. Він був сином Яреда 
і батьком Метушалаха (Бут. 5:18–24; 
Лк. 3:37).

Енох був великою людиною, і його 
служіння було більш визначним, ніж 
це може здатися на підставі корот
кого біблійного описання. Біблія заз
начає, що його було перетворено 
(Євр. 11:5), але не дає подробиць його 
служіння. Послання Юди 1:14 містить 
цитату з його пророцтва. Одкровення 
останніх днів набагато більше роз
повідають нам про Еноха, особливо 
про його проповідування, його міс 
то, яке звалося Сіон, його видіння і 
його пророцтва (УЗ 107:48–57; Мойс. 
6–7). Люди, які жили в Сіоні, були на
стільки праведними, що Сіон було 
заб рано на небеса (Мойс. 7:69).

Бог відкрився Еноху, Мойс. 6:26–
37. Енох навчав євангелії, Мойс. 
6:37–68. Енох навчав людей і засну
вав Сіон, Мойс. 7:1–21. Енох бачив 
усе, навіть аж до кінця світу, Мойс. 
7:23–68. 

Енош, син Яковів
У Книзі Мормона—нефійський 

пророк і хоронитель літописів, який 
молився за відпущення своїх гріхів і 
одержав його завдяки вірі в Христа 
(Ен. 1:1–8). Господь склав завіт з Ено
шем, що Він відкриє Книгу Мормона 
Ламанійцям (Ен. 1:15–17).

Книга Еноша: Книга у Книзі Мор

мона; розповідає про те, як Енош мо
лився Господу за особисте прощення, 
за свій народ, а також за інших людей. 
Господь обіцяв йому, що Книгу Мор
мона буде збережено і що вона буде 
доступною для Ламанійців у майбут
ньому. Хоч книга складається лише 
з одного розділу, вона описує пере
конливу історію людини, яка шукала 
свого Бога у молитві, жила у послуш
ності до Божих заповідей і перед 
смертю мала радість в пізнанні Вику
пителя.

Естер
Жінка великої віри, головний персо

наж Книги Естер.
Книга Естер: Книга Старого Завіту, в 

якій описано, як велика сміливість ца
риці Естер врятувала її народ від зни
щення.

У розділах 1–2 йдеться про те, як 
юдейську жінку Естер, прийомну 
дочку юдея Мордехая, за її красу було 
обрано царицею Персії. У розділі 3 
му розповідається про те, що Гаман, 
головний царедворець, ненавидячи 
Мордехая, спромігся отримати указ 
про знищення всіх Юдеїв. Розділи 4–10 
розповідають, як Естер, вельми ризи
куючи, відкрила свою національність 
цареві й домоглася відміни указу.

Етер. Див. також Яредійці
У Книзі Мормона—останній яре

дійський пророк (Етер 12:1–2).
Книга Етера: У Книзі Мормона, 

книга, яка містить уривки літопису 
Яредійців. Яредійці—це люди, які 
жили в західній півкулі за багато сто
літь до появи там народу Легія. Книга 
Етера була взята з двадцяти чотирьох 
пластин, знайдених народом Лімгія 
(Мос. 8:8–9).

Розділи 1–2 розповідають, як Яре
дійці за часів Вавилонської вежі за
лишили батьківщину і вирушили в 
мандри до тієї землі, яка зараз ві
дома як Американський континент. У 
розділах 3–6 зʼясовується, що Яредо
вий брат бачив Спасителя в Його до
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земному стані, а також говориться, 
що Яредійці мандрували на восьми 
барках. У розділах 7–11 продовжено 
вик лад яредійської історії, яка була 
наповнена, головним чином, злочес
тивістю. Редагуючи Етеровий літопис, 
Мороній описав у 12–13 розділах дива, 
що їх було зроблено Христом і зав
дяки вірі в Христа, а також майбутній  
Новий Єрусалим. Розділи 14–15  
розповідають, як Яредійці стали мо
гутнім народом, але були винищені у 
громадянській війні, яку спричинила 
їхня злочестивість.

Ефесяни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

У Новому Завіті—послання, напи
сане апостолом Павлом до святих в 
Ефесі. Це дуже важливе послання, бо 
в ньому вміщені Павлові учення сто
совно Христової Церкви.

Розділ 1 й займають звичайні приві
тання. У розділах 2–3 пояснено зміну, 
яка відбувається з людьми, коли вони 
стають членами Церкви—вони ста
ють співгорожанами святих, Іновірців 
та Юдеїв, обʼєднаних у єдину Церкву. 
Розділи 4–6 пояснюють роль апостолів 
і пророків, необхідність єдності і пот
ребу зодягтися в повну Божу броню.

Єва. Див. також Адам; Еден; 
Падіння Адама і Єви

Перша жінка, що жила на цій землі 
(Бут. 2:21–25; 3:20). Дружина Адама. 
У перекладі з гебрейської мови її імʼя 
означає “життя”. Її було названо так, 
оскільки вона була “мати всього жи
вого” (Мойс. 4:26). Вона і Адам, пер
ший чоловік, ділитимуть вічну славу 
за те, що вони зробили можливим віч
ний прогрес усього людства.

Єву спокусили, і вона скуштувала 
від забороненого плоду, Бут. 3 (2 Неф. 
2:15–20; Мойс. 4). 

Президент Джозеф  Ф. Сміт бачив 
Єву у своєму видінні духовного світу, 
УЗ 138:39. 

Єва усвідомила необхідність Па

діння і радість викуплення, Мойс. 
5:11–12. 

Євангелії. Див. також Іван, син 
Зеведеїв; Лука; Марк; Матвій

Чотири літописи, або свідчення, про 
земне Ісусове життя і події, які стосу
ються Його служіння; перші чотири 
книги Нового Завіту. Написані Мат
вієм, Марком, Лукою та Іваном, вони є 
літописними свідченнями життя Хрис 
та. Багато в чому подібна до цих чо
тирьох новозавітних Євангелій книга 
3 Нефія у Книзі Мормона.

Книги Нового Завіту були написані 
грецькою мовою. Грецьке слово єван-
гелія означає “добра вість”. Це добра 
вість про те, що Ісус Христос виконав 
Спокуту, яка викупить усе людство 
від смерті і нагородить кожну особу 
згідно з її діяннями (Іван 3:16; Рим. 
5:10–11; 2 Неф. 9:26; Ал. 34:9; УЗ 76:69).

Див. також Узгодження євангелій у 
додатку.

Євангеліст. Див. також Патріарх, 
Патріарше; Патріарше 
благословення

Той, хто несе або проголошує добру 
вість євангелії Ісуса Христа. Джозеф 
Сміт навчав, що євангеліст—це патрі
арх. Покликання і висвячення патрі
архів відбувається під керівництвом 
Дванадцятьох апостолів. Патріархи 
дають особливі благословення, які ма
ють назву патріарших.

Господь покликає одних бути 
апос толами, других—пророками, а 
інших—євангелістами, Еф. 4:11. Вико
нуй працю євангеліста, 2 Тим. 4:5. 

Ми віримо в апостолів, пророків, 
пасторів, учителів, євангелістів, УВ 
1:6. 

Євангелія. Див. також План 
викуплення; Розподіл; Учення 
Христове

Божий план спасіння, уможливле
ний Спокутою Ісуса Христа. Єванге
лія містить у собі вічні істини, закони, 
завіти та обряди, необхідні людству, 
щоб знову увійти в присутність Бога. 
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Бог відновив на землі повноту єван
гелії у 19 му столітті через пророка 
Джозефа Сміта.

Ідіть по всьому світу і проповідуйте 
євангелію, Мр. 16:15. 

Прості й найцінніші частини єван
гелії Агнця приховані, 1  Неф. 13:32. 
Це Моя євангелія, 3 Неф. 27:13–21 (УЗ 
39:6). 

Книга Мормона містить повноту 
євангелії, УЗ 20:8–9 (УЗ 42:12). Це—
євангелія, УЗ 76:40–43. Мелхиседекове 
священство обслуговує євангелію, УЗ 
84:19. Кожний почує повноту євангелії 
своєю власною мовою, УЗ 90:11. Син 
проповідував євангелію духам помер
лих, УЗ 138:18–21, 28–37. 

Євангелію проповідували від по
чатку, Мойс. 5:58. Опис перших прин
ципів та обрядів євангелії, УВ 1:4. 

Євангелія, Відновлення. Див. 
Відновлення євангелії

Євреї, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Книга Нового Завіту. Павло напи
сав цього листа до Юдеїв—членів 
Церкви, щоб переконати їх у тому, 
що важливі аспекти Мойсеєвого за
кону виповнені у Христі і що їх замі
нено вищим законом євангелії Христа. 
Коли Павло повернувся до Єрусалима, 
закінчуючи свою третю місію (прибл. 
у 60  р. від р.х.), він побачив, що ба
гато Юдеїв—членів Церкви продов
жували дотримуватися Мойсеєвого 
закону (Дії 21:20). Це було щонай
менше через десять років після того, 
як конференція Церкви в Єрусалимі 
визначила, що певні обряди Мойсеє
вого закону вже не були необхідними 
для спасіння християн іновірців. Оче
видно, невдовзі після цього Павло на
писав листа до євреїв, в якому він на 
підставі їхніх власних Писань логічно 
і обґрунтовано поясняв, чому саме не 
треба більше практикувати Мойсеє
вий закон.

Розділи 1 й і 2 й пояснюють, чому 
Ісус вище ангелів. У розділах 3–7 Ісуса 
порівняно з Мойсеєм і законом Мой

сеєвим і засвідчено, що Ісус вище за 
них. Ці розділи також навчають, що 
Мелхиседекове священство більше, 
ніж Ааронове. У розділах 8–9 пока
зано, як через Мойсеєві обряди людей 
готували до Христового служіння і як 
саме Христос стає посередником но
вого завіту (Ал. 37:38–45; УЗ 84:21–24). 
Розділ 10 й присвячений проповіді 
старанності та вірності. Розділ 11 
й—це проповідь про віру. Розділ 12 
й містить увіщування і привітання. У 
розділі 13 му розповідається про бла
городну природу шлюбу і важливість 
послуху.

Єгипет
Країна у північно східній частині 

Африки. Більша частина Єгипту без
плідна і пустинна. Більшість населення 
живе в долині Нілу, яка простягається 
приблизно на 890 кілометрів.

Давній Єгитет був багатою й про
цвітаючою країною. Було збудовано 
великі громадські споруди, такі як 
іригаційні канали, добре укріплені 
міста, а також монументи монархіч
ної влади, особливо надгробні памʼят
ники—піраміди та храми, які й донині 
займають місце серед чудес світу. 
Свого часу уряд Єгипту імітував па
тріарший порядок священства (Авр. 
1:21–27).

Авраама і Йосипа було виведено до 
Єгипту, щоб спасти їхні сімʼї від го
лоду, Бут. 12:10 (Бут. 37:28). Йосипа 
було продано в Єгипет, Бут. 45:4–
5 (1  Неф. 5:14–15). Якова було приве
дено до Єгипту, Бут. 46:1–7. Мойсей 
вивів дітей Ізраїлевих з Єгипту, Вих. 
3:7–10; 13:14 (Євр. 11:27; 1  Неф. 17:40; 
Мойс. 1:25–26). Єгипет символізував 
зло, Єз. 29:14–15 (Ос. 9:3–7; Авр. 1:6, 8, 
11–12, 23). 

Ангел сказав Йосипу тікати з Ма
рією та Ісусом до Єгипту, Мт. 2:13 (Ос. 
11:1). 

Єгиптус
Імʼя дружини Ноєвого сина Хама, а 

також його дочки. Халдейською мо
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вою це імʼя означає “Єгипет”, тобто 
“те, що є забороненим” (Авр. 1:23–25).

Єгова. Див. також Ісус Христос; Я Є
Завітне і належне імʼя Бога Ізраїле

вого. Воно означає “вічний Я Є” (Вих. 
3:14; Іван 8:58). Єгова—це доземний 
Ісус Христос. Він зійшов на землю як 
син Марії (Мос. 3:8; 15:1; 3 Неф. 15:1–
5). Звичайно, коли слово Господь зʼяв
ляється у Старому Завіті, воно означає 
“Єгова”.

Єгова—це Христос: Єгова був відо
мий давнім пророкам (Вих. 6:3; Авр. 
1:16). Апостол Павло навчав, що Хрис
тос—це Єгова Старого Завіту (Вих. 
17:6; 1 Кор. 10:1–4). У Книзі Мормона 
описано, як брат Яреда побачив до
земного Христа і вклонився Йому 
(Етер 3:13–15). Мороній також нази
вав Христа “Єговою” (Морон. 10:34). 
У Кертлендському храмі Джозеф Сміт 
і Олівер Каудері бачили воскреслого 
Єгову (УЗ 110:3–4).

Єдинонароджений. Див. також 
Ісус Христос; Народжений, 
Народжені

Ще одне імʼя Ісуса Христа. Він є 
Єдинонародженим Сином Батька (Лк. 
1:26–35; Іван 1:14; 3:16; 1 Неф. 11:18–20; 
2 Неф. 25:12; Ал. 7:10; 12:33; Мойс. 7:62).

Єдність. Див. також Бог, Божество
Стати єдиними в думках, прагнен

нях і цілях, перше—з нашим Батьком 
на Небесах та Ісусом Христом, і то
ді—з іншими святими.

Добре братам жити разом у єднос 
ті, Пс. 133:1. 

Я і Батько Мій—одне, Іван 10:30 
(УЗ 50:43). Ісус молився, щоб усі могли 
мати єдність, яку мають Він і Його 
Батько, Іван 17:11–23 (3 Неф. 19:23). Я 
благаю вас, щоб не було розділень по
між вас, щоб ви перебували у доверше
ній єдності, 1 Кор. 1:10. 

Будьте непохитні єдиним розумом 
і єдиним серцем, обʼєднані в усьому, 
2  Неф. 1:21. Святим треба скріпити 
серця в єдності, Мос. 18:21. Ісус мо
лився за єдність серед Його нефій

ських учнів, 3  Неф. 19:23. Учні були 
обʼєднані у могутній молитві й пості, 
3 Неф. 27:1. 

Батько, Син і Святий Дух—одне, 
УЗ 20:27–28 (УЗ 35:2; 50:43). Це обовʼя
зок твій—обʼєднатися з істинною цер
квою, УЗ 23:7. Чого б не попросили ви 
з вірою, обʼєднавшись у молитві, ви от
римаєте, УЗ 29:6. Якщо ви не єдині, ви 
не Мої, УЗ 38:27. 

Господь назвав Свій народ Сіон, 
тому що вони були одного серця і од
ного розуму, Мойс. 7:18. 

Єзавель. Див. також Ахав
У Старому Завіті—злочестива жінка 

з Фінікії. Дружина Ахава (1  Цар. 
16:30–31), Ізраїльського царя, який ца
рював за часів пророка Іллі.

Шлюб Єзавелі та Ахава більше, 
ніж будь яка інша окремо взята по
дія, спричинив падіння Північного 
Ізраїльського царства; Єзавель запро
вадила в Ізраїлі замість поклоніння 
Єгові найгірші форми поклоніння 
ідолам, запозичені з її батьківщини 
(1 Цар. 18:13, 19).

Єзавель вбила багатьох Божих про
років, 1  Цар. 18:4. Єзавель прагнула 
вбити Іллю, 1  Цар. 19:1–3. Злочести
вість Єзавелі довела її до жахливої 
смерті, 2 Цар. 9:30–37. 

Єзекіїль
У Старому Завіті—пророк, автор 

книги Єзекіїля. Священик з сімʼї Са
дока. Один з забраних у полон На
вуходоносором. Оселився разом з 
іншими Юдеями засланцями у Вави
лоні і пророкував протягом двадцяти 
двох років, з 592 р. до 570 р. до р.х.

Книга Єзекіїля: Книгу Єзекіїля 
можна поділити на чотири частини. 
У розділах 1–3 розповідається про ви
діння Бога і покликання Єзекіїля на 
служіння; у розділах 4–24 йдеться про 
суд над Єрусалимом і пояснюється, 
чому Єрусалим було осуджено; у роз
ділах 25–32 виголошується суд над 
народами; у розділах 33–48 описано 
видіння Ізраїля останніх днів.
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Єзекія
У Старому Завіті—праведний цар 

народу Юди. Царював двадцять де
вʼять років у часи, коли Ісая був проро
ком в Юдеї (2 Цар. 18–20; 2 Хр. 29–32; 
Ісая 36–39). Ісая допомагав йому у ре
формуванні церкви і держави. Він 
поклав край ідолопоклонству і від
новив храмові служби. Життя Єзекії 
було подовжено на пʼятнадцять років 
завдяки молитві й вірі (2  Цар. 20:1–
7). Ранні часи його царювання були 
успішними, але його повстання проти 
царя Асирії (2 Цар. 18:7) призвели до 
двох асирійських навал: перша опи
сана в книзі Ісаї 10:24–32, друга—у 
2  Царів 18:13–19:7. Під час другої на
вали Єрусалим був спасенний ангелом 
Господнім (2 Цар. 19:35).

Єлисавета. Див. також Іван 
Христитель

У Новому Завіті—дружина Захарія, 
мати Івана Христителя, родичка Ма
рії (Лк. 1:5–60).

Єлисей
У Старому Завіті—пророк Північ

ного царства Ізраїля і довірений по
радник кількох царів цієї країни.

Єлисей мав добрий і мʼякий харак
тер; йому не була притаманна та полу
мʼяна відданість, яка відзначала його 
вчителя Іллю. Видатні чудеса, які він 
творив (2 Цар. 2–5; 8) свідчать про те, 
що він дійсно отримав силу Іллі, коли 
став пророком і його наступником 
(2 Цар. 2:9–12). Наприклад, він зцілив 
води гіркого джерела, розділив води 
Йордану, умножив удовину оливу, 
оживив померлого хлопчика, зцілив 
чоловіка від прокази, зробив так, що 
залізна сокира не потонула, уразив си
ріян сліпотою (2 Цар. 2–6). Його слу
жіння тривало більше пʼятдесяти років 
у часи правління Єгорама, Єгу, Єгоа
хаза та Йоаша.

Одержав мантію Іллі, 2  Цар. 2:13. 
Умножив удовину олію, 2  Цар. 4:1–7. 
Оживив померлого сина шунамітянки, 
2  Цар. 4:18–37. Зцілив сиріянина На

амана, 2  Цар. 5:1–14. Осліпив сирій
ських воїнів, очі ж його слуги було 
відкрито, 2 Цар. 6:8–23. 

Єпископ. Див. також Ааронове 
священство

Означає “наглядач”. Відповідальна 
посада, або чин. Чин єпископа за вис
вяченням належить до Ааронового 
священства (УЗ 20:67; 107:87–88); єпис
коп також є загальним суддею в Ізра
їлі (УЗ 107:72, 74).

Святий Дух поставив вас єписко
пами, Дії 20:28. Якості, якими мусить 
володіти єпископ, 1  Тим. 3:1–7 (Тит 
1:7). 

Єпископів треба висвячувати, УЗ 
20:67. Едвард Партридж мав служити 
для Церкви як єпископ, УЗ 41:9. Єпис
коп має розпізнавати духовні дари,  
УЗ 46:27, 29. Первосвященики мають 
виконувати обовʼязки єпископа, УЗ 
68:14, 19 (УЗ 107:17). Єпископів призна
чає Господь, УЗ 72. Єпископ має піклу
ватися про бідних, УЗ 84:112. Єпископ 
має благословляти все мирське, УЗ 
107:68. Єпископ є президентом Ааро
нового священства, УЗ 107:87–88. 

Єремія. Див. також Плач Єремії
Пророк Старого Завіту. Був народ

жений у сімʼї священиків і пророку
вав у Юдеї з 626 р. по 586 р. до р.х. Він 
жив приблизно в той самий час, як і 
інші великі пророки—Легій, Єзекіїль, 
Осія і Даниїл.

Єремію висвятили бути пророком у 
доземному житті (Єр. 1:4–5). Під час 
свого приблизно сорокалітнього про
рочого служіння він проповідував, 
засуджуючи ідолопоклонство і амо
ральність Юдейського народу (Єр. 
3:1–5; 7:8–10). Йому постійно чинили 
опір і кривдили його (Єр. 20:2; 36:18–
19; 38:4). Після падіння Єрусалима 
Юдеї, які втекли до Єгипту, забрали 
Єремію з собою (Єр. 43:5–6), де, за пе
реданням, вони забили його камінням 
до смерті.

Книга Єремії: У розділах 1–6 вміщено 
пророцтва, дані під час правління Йо
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сії. Розділи 7–20—це пророцтва часів 
Єгоякима. Розділи 21–38 присвячені 
царюванню Седекії. Розділи 39–44 
містять пророцтва, що були дані після 
падіння Єрусалима; вони описують іс
торичні події, які відбувалися після 
його падіння. Розділ 45 містить обі
цяння його писареві Баруху, що його 
життя буде збережено. Останні роз
діли, 46–51 є пророцтвами щодо 
іноземців. Розділ 52 є історичним під
сумком. Деякі з пророцтв Єремії були 
на латунних пластинах Лавана, якими 
заволодів Нефій (1  Неф. 5:10–13). Та
кож Єремію згадують ще двічі у Книзі 
Мормона (1 Неф. 7:14; Гел. 8:20).

У книгу Єремії вміщено також під
твердження доземного існування лю
дини і передвисвячення Єремії (Єр. 
1:4–5); пророцтво про повернення Із
раїля з розсіяння, про зібрання до Сі
ону “одного з міста і двох з роду”, про 
милу землю, де Ізраїль та Юда змогли 
б жити мирно й безпечно (Єр. 3:12–19), 
а також пророцтво про те, що Господь 
збиратиме Ізраїль з північних країн, 
посилаючи на пошуки багато “риба
лок” і “мисливців” (Єр. 16:14–21). За 
своїми масштабами ця подія останніх 
днів буде навіть більша, ніж Мойсеїв 
вихід Ізраїля з Єгипту (Єр. 16:13–15; 
23:8).

Єрихон
Обгороджене стінами місто в Йор

данському долі, 245 метрів нижче 
рівня моря. Єрихон розташований по
руч з тим місцем, де Ізраїльтяни перет
нули річку, коли вперше ступили на 
обіцяну землю (Єг. 2:1–3; 3:16; 6).

Ізраїльтяни перемогли у битві за 
Єрихон, Єг. 6:1–20. Єгошуа наклав 
прокляття на Єрихон, Єг. 6:26 (1 Цар. 
16:34). Єрихон знаходився на терені, 
який належав Веніямину, Єг. 18:11–
12, 21. 

Господь відвідував Єрихон під час 
Своєї останньої подорожі до Єруса
лима, Мр. 10:46 (Лк. 18:35; 19:1). 

Єровоам
У Старому Завіті—Єровоам був пер

шим царем північної частини поділе
ного Ізраїля. Він належав до коліна 
Єфрема. Злочестивий Єровоам очо
лив заколот проти дому Юди і сімʼї 
Давида.

Єровоам поставив ідолів народу для 
поклоніння у Дані та Бет Елі, 1  Цар. 
12:28–29. Ахійя докоряв Єровоаму, 
1 Цар. 14:6–16. Єровоаму пригадалося 
те, що він ввів Ізраїль у тяжкий гріх, 
1 Цар. 15:34 (1 Цар. 12:30). 

Єруббаал. Див. також Гедеон 
(Старий Завіт)

Імʼя, дане Гедеону в Старому Завіті 
після того як він зруйнував Ваалів жер
тівник (Суд. 6:32; 7:1; 9; 1 Сам. 12:11).

Єрусалим
Місто, розташоване на території 

сучасного Ізраїля. Це найвизначніше 
місто в біблійній історії. У ньому зна
ходяться найсвятіші місця християн, 
євреїв та мусульман. Ці місця постійно 
відвідують багато глибоко віруючих 
людей. Єрусалим часто називають свя
тим містом.

Колись знаний як Салим (Бут. 14:18; 
Пс. 76:3), Єрусалим був євусейським 
містом, доки його не завоював і не зро
бив своєю столицею Давид (Єг. 10:1; 
15:8; 2 Сам. 5:6–7). До того часу місто, 
розташоване на висоті 800 метрів над 
рівнем моря, здебільшого виконувало 
функції гірської фортеці. З усіх боків, 
окрім північного, Єрусалим оточують 
глибокі низини.

Царюючи в Єрусалимі, цар Давид 
жив у деревʼяному палаці. Проте під 
час Соломонового правління народ 
багато працював, щоб прикрасити міс 
то, тоді ж було збудовано царський 
 палац і храм.

Після розділення царства на Ізраїль 
та Юдею Єрусалим залишився столи
цею Юдеї. На місто часто нападали 
війська завойовників (1  Цар. 14:25; 
2 Цар. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). За 
царювання Єзекії Єрусалим перетво
рився на центр релігійного покло
ніння, але місто частково руйнувалося 
у 320, 168 і 65 роках до р.х. Ірод відбу

Єрусалим55
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



дував міські стіни та храм, але у 70 р. 
від р.х. римляни повністю зруйнували 
його.

Мелхиседек був царем Салима, Бут. 
14:18 (Євр. 7:1–2). Ісая закликав Єру
салим вдягнути свої прекрасні шати, 
Ісая 52:1. Слово Господнє вийде з Єру
салима, Мих. 4:2. 

Христос плакав над долею Єруса
лима, Мт. 23:37–39 (Лк. 13:34). Єруса
лим—місто живого Бога, Євр. 12:22. 

Єрусалим мав бути зруйнованим, 
якщо не покається, 1  Неф. 1:4, 13, 18 
(2 Неф. 1:4; Гел. 8:20). Єрусалим буде 
знову наповнено мешканцями після 
зруйнування, 3 Неф. 20:46. Єрусалим 
знову буде відбудовано, Етер 13:5. 

Христос попереджав святих остан
ніх днів так само, як Він попереджав 
людей у Єрусалимі, УЗ 5:20. Ті, хто 
походять від Юди, нехай тікають до 
Єрусалима, УЗ 133:13. Господь гово
ритиме з Єрусалима, УЗ 133:21. 

Єрусалим, Новий. Див. Новий 
Єрусалим; Сіон

Єссей. Див. також Давид
У Старому Завіті—Давидів батько; 

предок Христа та всіх царів юдей
ських.

Овед, син Рут, був батьком Єссея, 
Рут 4:17, 22. Предків Єссеєвих просте
жено аж до Юди, 1 Хр. 2:5–12 (Мт. 1:5–
6). 

Єфрем. Див. також Ізраїль; Йосип, 
син Яковів; Книга Мормона; 
Манасія

У Старому Завіті—другий син Йо
сипа і Оснати (Бут. 41:50–52; 46:20). 
Всупереч традиційному порядку Єф
рем отримав благословення перворід
ства, яке належало старшому синові, 
Манасії (Бут. 48:17–20). Єфрем став 
батьком коліна Єфрема.

Коліно Єфрема: Єфрему було дано 
перворідство в Ізраїлі (1 Хр. 5:1–2; Єр. 
31:9). Володіти священством, нести 
світу вість відновленої євангелії і під
няти прапор збирання розсіяного Із
раїля—ось привілей і обовʼязок коліна 

Єфрема в останні дні (Ісая 11:12–13; 
2 Неф. 21:12–13). Діти Єфремові увін
чають славою тих вихідців з північних 
країн, які повернуться в останні дні 
(УЗ 133:26–34).

Жезл Єфремів, або Йосипів: Літо
пис групи людей з коліна Манасії, яку 
було переселено з Єрусалима до Аме
рики прибл. 600 го р. до р.х. Цей лі
топис названо жезлом Єфрема, або 
жезлом Йосипа, і це є Книга Мормона. 
Цей жезл і жезл Юди (Біблія) склада
ють обʼєднане свідчення про Господа 
Ісуса Христа, Його Воскресіння і бо
жественну роботу серед цих двох час
тин дому Ізраїлевого.

Віту Єфремову буде відломлено, 
і вона писатиме ще одне свідчення 
про Христа, ПДС, Бут. 50:24–26, 30–
31. Жезл Юди і жезл Йосипа буде зʼєд
нано, Єз. 37:15–19. 

Писання Юди та Йосипа зростуться 
одне з одним, 2 Неф. 3:12. Господь го
ворить до багатьох народів, 2 Неф. 29. 

Ключі літопису жезла Єфрема вру
чено Моронію, УЗ 27:5. 

Жадати. Див. також Хтивий, 
Хтивість

Мати занадто сильне прагнення до 
чогось.

Не жадай її краси у твоєму серці, 
Пр. 6:25. 

Хто дивиться на жінку з пожадливі
стю, той уже вчинив перелюб, Мт. 5:28 
(3  Неф. 12:28). Чоловіки розпалилися 
у своїй пожадливості один на одного, 
Рим. 1:27. За своїми пожадливостями 
вони нагромаджуватимуть собі вчите
лів, 2 Тим. 4:3–4. 

Лаван побачив наше багатство і за
жадав його, 1 Неф. 3:25. Не ходіть за 
пожадливістю ваших очей, Ал. 39:3–
4, 9. 

Той, хто дивиться на жінку з по
жадливістю, зречеться віри, УЗ 42:23. 
Облиште всі ваші похітливі прагнення, 
УЗ 88:121. 

Жезл Єфремів. Див. Єфрем—Жезл 
Єфремів, або Йосипів
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Жезл Йосипів. Див. Єфрем—Жезл 
Єфремів, або Йосипів

Жезл Юди. Див. Юда—Жезл Юди

Жереб
Спосіб, за допомогою якого вибира

ють одне рішення з багатьох або відки
дають усі рішення за винятком одного. 
Часто жеребкування робиться через 
вибір одного клаптика паперу або ку
сочка дерева серед інших. Це назива
ється “кидати жереб”.

Вони ділили Його одежу, кидаючи 
жереб, Мт. 27:35 (Пс. 22:19; Мр. 15:24; 
Лк. 23:34; Іван 19:24). Вони кинули же
реб, і жереб випав на Маттія, Дії 1:23–
26. 

Ми кинули жереб—хто з нас мусив 
іти в дім Ламана, 1 Неф. 3:11. 

Жертва, Жертвувати. Див. також 
Ісус Христос; Кров; Причастя; 
Скрушене серце; Спокута, 
Спокутувати

У давні дні жертвувати означало 
зробити щось або когось святим. Те
пер це означає: відмовитися від чо
гось або втратити щось мирське ради 
Господа і Його царства. Членам Гос
подньої Церкви треба мати бажання 
пожертвувати всім для Господа. Джо
зеф Сміт казав, що “релігія, яка не ви
магає пожертвувати всім, ніколи не 
матиме сили, достатньої для того, щоб 
виробити віру, необхідну для життя 
і спасіння”. У перспективі вічності—
благословення, які будуть одержані 
завдяки жертвуванню, перевершать 
будь що, чим ми жертвуємо тепер.

Після того як Адама і Єву було виг
нано з Еденського саду, Господь дав 
їм закон жертвування. Цей закон 
 включав жертву першонародженого 
з їхніх отар. Ця жертва символізувала 
жертву, яку мав принести Єдинона
роджений Син Бога (Мойс. 5:4–8). Цей 
обряд проіснував аж до смерті Ісуса 
Христа, після якої жертвоприношення 
тварин перестало бути євангельським 
обрядом (Ал. 34:13–14). Сьогодні 
члени Церкви причащаються хлібом 

і водою на спомин жертви Ісуса Хрис 
та. Членам сьогоднішньої Христо
вої Церкви треба також приносити в 
жертву скрушене серце і упокорений 
дух (3 Неф. 9:19–22). Це означає бути 
скромними, схильними до покаяння і 
послушними Божим заповідям.

Авраам звʼязав Ісака, сина свого, і 
поклав його на жертовник, Бут. 22:1–
18 (Кн. Як. 4:5). Принеси всеспалення, 
Вих. 20:24. Тварини для жертвопри
ношення мають бути без вад, Повтор. 
15:19–21. Послух ліпший за жертву, 
1 Сам. 15:22. 

Любити—це більше, ніж усі всеспа
лення і пожертви, Мр. 12:32–33. Ми 
освячені через жертву Христа, Євр. 
10:10–14. 

Христос приніс Себе в жертву за 
гріх, 2 Неф. 2:6–7. Цією великою і ос
танньою жертвою буде Син Божий, 
так, нескінченною і вічною, Ал. 34:8–
14. Ви більше не будете приносити 
всеспалення; ви будете приносити в 
жертву розбите серце і упокорений 
дух, 3  Неф. 9:19–20 (Пс. 51:18–19; УЗ 
59:8). 

Нині—день жертвування, УЗ 64:23 
(УЗ 97:12). Усіх тих, хто бажає дотри
муватися своїх завітів через жертву, 
прийме Господь, УЗ 97:8. Джозеф  Ф. 
Сміт бачив духів праведників, які 
принесли жертву за подобою жер
тви Спасителя, УЗ 138:13. Викуплення 
прийшло через жертву Сина Божого 
на хресті, УЗ 138:35. 

Жертовник. Див. також Жертва, 
Жертвувати

Споруда для жертвувань, прино
шень і поклоніння.

Ной побудував жертовник для Гос
пода і приніс цілоспалення, Бут. 8:20. 
Аврам побудував жертовник для Гос
пода, Бут. 12:7–8. Авраам звʼязав Ісака, 
сина свого, на жертовнику, Бут. 22:9 
(Бут. 22:1–13). Яків побудував там жер
товник і назвав місце Ел Бет Ел, Бут. 
35:6–7. Ілля побудував жертовник і ки
нув виклик жерцям Вааловим, 1 Цар. 
18:17–40. 
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Якщо несеш свій дар на жертовник, 
перше примирись з твоїм братом, Мт. 
5:23–24. Я побачив біля жертовника 
душі тих, кого було вбито за слово 
Боже, Об. 6:9 (УЗ 135:7). 

Легій побудував з каміння жер
товник і приніс дякування Господу, 
1 Неф. 2:7. 

Авраама було врятовано від загибелі 
на жертовнику Елкени, Авр. 1:8–20. 

Жива вода. Див. також Ісус 
Христос

Символ Господа Ісуса Христа і Його 
вчення. Так само як для підтримання 
фізичного життя потрібна вода, для 
того, щоб сягнути вічного життя, пот
рібен Спаситель і Його вчення (жива 
вода).

З радістю будете ви черпати воду з 
колодязів спасіння, Ісая 12:3. Вони по
кинули Мене, джерело живих вод, Єр. 
2:13. 

Хто питиме воду, яку Я дам йому, 
той повік не відчуватиме спраги, Іван 
4:6–15. Нехай спрагнений йде до Мене 
і пʼє, Іван 7:37. 

Залізний жезл веде до джерела жи
вих вод, 1 Неф. 11:25. 

Вільно скуштуйте з вод життя, УЗ 
10:66. Заповіді Мої будуть колодязем 
живої води, УЗ 63:23. 

Життя. Див. також Вічне життя; 
Світло, Світло Христа

Фізичне і духовне існування, мож
ливе завдяки силі Божій.

Я поставив перед тобою життя і доб 
ро, Повтор. 30:15–20. Ти вкажеш мені 
дорогу життя, Пс. 16:11. Хто дотри
мується праведності, той знаходить 
життя, Пр. 21:21. 

Хто шукає собі життя, той втратить 
його, а хто втратить своє життя заради 
Мене, той знайде його, Мт. 10:39 (Мт. 
16:25; Мр. 8:35; Лк. 9:24; 17:33). Син Лю
дини прийшов не забирати в людей 
життя, а спасти їх, Лк. 9:56. У Ньому 
було життя, і життя було світлом лю
дей, Іван 1:4. Хто вірує в Того, Хто по
слав Мене, того переведено зі смерті в 

життя, Іван 5:24. Я є дорога, істина і 
життя, Іван 14:6. Якщо сподіваємося на 
Христа лише в цьому житті, то ми най
нещасніші люди, 1 Кор. 15:19–22. Благо
честя має обіцяння на нинішнє життя і 
на життя, що настане, 1 Тим. 4:8. 

Наші діти можуть очікувати 
життя—того, що в Христі, 2  Неф. 
25:23–27. Це життя є часом для людей 
приготуватися до зустрічі з Богом, 
Ал. 34:32 (Ал. 12:24). Я є світло і життя 
світу, 3  Неф. 9:18 (Мос. 16:9; 3  Неф. 
11:11; Етер 4:12). 

Благословенні ті, хто є вірними—як 
у житті, так і в смерті, УЗ 50:5. Це є 
вічні життя—знати Бога та Ісуса Хрис 
та, УЗ 132:24. 

Це Моя робота і Моя слава—здійс
нювати безсмертя і вічне життя лю
дини, Мойс. 1:39. 

Жінка, Жінки. Див. також Брати, 
Браття, Брат; Людина, Люди; 
Сестра

Доросла особа жіночої статі, дочка 
Бога. Слово жінка деколи вживається 
в Писаннях як шанобливе звернення 
(Іван 19:26; Ал. 19:10).

Бог створив чоловіка і жінку, Бут. 
1:27 (Мойс. 2:27; 6:9; Авр. 4:27). Чес
нотна жінка цінніша, ніж рубіни, Пр. 
31:10–31. 

Жінка—це слава чоловіка, 1  Кор. 
11:7. Ані чоловік без жінки не в Гос
поді, ані жінка—без чоловіка, 1  Кор. 
11:11. Нехай жінки прикрашають себе 
скромними шатами, 1 Тим. 2:9–10. 

Я, Господь Бог, втішаюся цнотливі
стю жінок, Кн. Як. 2:28. 

Твої гріхи прощені тобі, і ти є виб
раною пані, УЗ 25:3. Жінки мають 
право на утримання від своїх чолові
ків, УЗ 83:2. 

Жнива
У Писаннях слово жнива інколи 

вживають фігурально, описуючи лю
дей, приведених до Церкви, яка є цар
ством Божим на землі, або ж стосовно 
таких судних часів, як час Другого 
пришестя Ісуса Христа.
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Минули жнива, літо скінчилося, а 
ми не спасенні, Єр. 8:20 (УЗ 56:16). 

Врожай багатий, та робітників 
мало, Мт. 9:37. Жнива—це кінець 
цього світу, Мт. 13:39. Що людина по
сіє, те й збере, Гал. 6:7–9 (УЗ 6:33). 

Поле вже побіліло для жнив, УЗ 4:4. 
Жнива скінчилися, а ваші душі не спа
сенні, УЗ 45:2. Час для жнив настав, і 
слова Мої мусять бути виповненими, 
УЗ 101:64. 

Заборонений плід. Див. Еден; 
Падіння Адама і Єви

Завіса
Це слово, вживане в Писаннях, має 

декілька значень: (1) занавіска, яка 
розділяла приміщення храму та ски
нії, (2) символ відділення людини від 
Бога, а також (3) Богом вчиненого за
буття, яке блокує людську памʼять про 
доземне існування.

Завіса відділяє святеє святих від свя
тилища, Вих. 26:33. 

Храмова завіса розідралася навпіл, 
коли Христос помер на хресті, Мт. 
27:51 (Мр. 15:38; Лк. 23:45). Тепер ми 
бачимо немовби через скло, непевно; 
тоді ж—лице до лиця, 1 Кор. 13:12. 

Темну завісу невіри було скинуто 
геть з його свідомості, Ал. 19:6. Яре
дового брата неможливо було утри
мати від бачення поза завісою, Етер 
3:19 (Етер 12:19). 

Завіса розірветься, і ви побачите 
Мене, УЗ 67:10 (УЗ 38:8). Завісу, яка 
вкриває Мій храм, буде знято, УЗ 
101:23. Завісу було знято з нашого ро
зуму, УЗ 110:1. 

Завіса темряви покриє землю, Мойс. 
7:61. 

Завіт. Див. також Авраамів завіт; 
Клятва; Клятва і завіт священства; 
Новий Завіт; Новий і вічний завіт; 
Старий Завіт

Угода між Богом і людиною. Проте 
це не угода рівних партнерів. Бог виз
начає умови завіту, а люди погоджу
ються робити те, що Він просить. Тоді 

Бог обіцяє людям певні благословення 
за їхню послушність.

Принципи й обряди одержуються 
через завіт. Члени Церкви, які уклали 
такі завіти, обіцяють шанувати їх. 
Нап риклад, члени Церкви уклада
ють завіт з Господом через хрищення 
й відновлюють цей завіт через прича
стя. Вони укладають додаткові завіти 
в храмі. Господній народ—це завітний 
народ і, дотримуючись Господніх заві
тів, він одержує великі благословення.

Я поставлю завіт з тобою, Бут. 6:18. 
Дотримуйтесь Мого завіту, тоді ста
нете Моєю власністю більше всіх наро
дів, Вих. 19:5. Не укладайте завітів ані 
з ними, ані з богами їхніми, Вих. 23:32. 
Зберігайте суботу як вічний завіт, Вих. 
31:16. Я ніколи не розірву Свого завіту 
з вами, Суд. 2:1. Мої святі склали за
віт зі Мною через жертву, Пс. 50:5 (УЗ 
97:8). 

Він . . . буде пригадувати Свій святий 
завіт, Лк. 1:72 (УЗ 90:24). 

Сила Божа зійшла на завітний народ 
Господній, 1  Неф. 14:14. Завіт, даний 
Аврааму, буде виповнено в останні 
дні, 1  Неф. 15:18 (3  Неф. 16:5, 11–12; 
21:7; Морм. 9:37). Народ царя Венія
мина виявив бажання увійти в завіт 
з Богом, щоб виконувати Його волю, 
Мос. 5:5. Хрищення—це свідчення 
того, що людина укладає завіт з Богом, 
щоб служити Йому, Мос. 18:13. Ви—
діти завіту, 3 Неф. 20:25–26. Ангели ви
конують роботу щодо завітів Батька, 
Морон. 7:29–31. Пролиття крові Хрис
тової є завітом, Морон. 10:33. 

Кожний, хто належить до цієї Цер
кви Христової, має дотримуватися 
всіх завітів, УЗ 42:78. Благословенні 
ті, хто зберіг свої завіти, УЗ 54:6. Хто 
порушує цей завіт, той втратить свій 
чин і посаду в Церкві, УЗ 78:11–12. Усі, 
хто одержує священство, одержують 
клятву і завіт, УЗ 84:39–40. Вони бажа
ють дотримуватися своїх завітів через 
жертву, УЗ 97:8. Шлюбний завіт може 
бути вічним, УЗ 132. Це буде нашим 
завітом, що ми житимемо за всіма об
рядами, УЗ 136:4. 
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Завулон. Див. також Ізраїль; Яків, 
син Ісаків

У Старому Завіті—син Якова і Лії 
(Бут. 30:19–20).

Коліно Завулона: Яків благословив 
коліно Завулона (Бут. 49:13). Коліно 
Завулона приєдналося до Девори і Ба
рака на боротьбу з ворогами Ізраїля 
(Суд. 4:4–6, 10). Воно також приєдну
валося до Гідеона на боротьбу з мідія
нітянами (Суд. 6:33–35).

Загальна згода. Див. також 
Підтримка церковних провідників; 
Церква Ісуса Христа

Принцип, за яким члени Церкви 
підтримують покликання людей на 
Церковне служіння або інші Церковні 
рішення, які потребують їхньої під
тримки. Загальна згода звичайно ви
казується підняттям правої руки.

Ісус Христос стоїть на чолі Своєї 
Церкви. Він скеровує церковних про
відників у важливих діях і рішеннях 
через натхнення від Святого Духа. 
Проте усі члени Церкви мають право 
та привілей підтримувати або не під
тримувати дії та рішення їхніх про
відників.

Увесь народ відповів одноголосно, 
Вих. 24:3 (Чис. 27:18–19). 

Апостоли і старійшини були одно
стайні у своєму рішенні, Дії 15:25. 

Жодна людина не може бути висвя
ченою без голосування Церкви, УЗ 
20:65–66. Усе має робитися за загаль
ною згодою, УЗ 26:2 (УЗ 28:13). Хай 
усе робиться за загальною згодою, УЗ 
104:21. 

Загибель. Див. Сини загибелі

Загублені коліна. Див. Ізраїль—
Десять загублених колін Ізраїля

Заздрити, Заздрість
Заздрити означає бажати того, що 

належить іншому або надмірно праг
нути чогось. Писання зазначає, що заз
дрість—негативна риса.

Ти не будеш заздрити, Вих. 20:17 
(Повтор. 5:21; Мос. 13:24; УЗ 19:25). Хто 

ненавидить зажерливість, той подов
жить дні свої, Пр. 28:16. Вони зазіха
ють на лани і відбирають їх, Мих. 2:2. 

Стережися зажерливості, Лк. 12:15. 
Патріархи, позаздривши Йосипові, 
продали його в Єгипет, Дії 7:9. За
кон каже: Ти не будеш заздрити, Рим. 
7:7. Милосердя не заздрить, 1  Кор. 
13:4 (Морон. 7:45). Заздрість походить 
від гордості, 1 Тим. 6:4. В останні дні 
люди стануть заздрісними, 2 Тим. 3:1–
2. Де заздрість, там безладдя і всякі злі 
справи, Як. 3:16. 

Коли Лаван побачив наше майно, 
він зажадав його, 1  Неф. 3:25. Гос
подь заповідав людям, що заздрити 
не треба, 2 Неф. 26:32. Серед народу 
Нефієвого не було заздрощів, 4  Неф. 
1:15–18. Акіш почав заздрити своєму 
синові, Етер 9:7. 

Ти не будеш жаліти свого власного 
майна, УЗ 19:26. Облиште вашу заз
дрість, УЗ 88:123. Людські заздрість і 
лють були моїм звичним жеребом усі 
дні мого життя, УЗ 127:2. Не зазіхай 
на те, що належить твоєму братові, УЗ 
136:20. 

Закон. Див. також Благословити, 
Благословенний, Благословення; 
Закон Мойсеїв; Заповіді Божі; 
Послушний, Послушність, 
Слухатися

Заповіді, або правила, Божі, які є ос
новою усіх благословень і покарань 
як на небесах, так і на землі. Хто слу
хається Божих законів, той одержує 
обіцяні благословення. Пророк Джо
зеф Сміт навчав, що люди також ма
ють бути послушними законам своєї 
держави, шануючи і підтримуючи їх 
(УВ 1:12).

Мойсеїв закон був підготовчим і мав 
привести людей до Христа. Це був за
кон обмежень, приписань і обрядів. 
Сьогодні закон Христовий, який ви
повнив закон Мойсеїв, є повнотою 
євангелії, або “довершеним законом 
свободи” (Як. 1:25).

Бог дав Адамові заповіді, Бут. 1:28; 
2:16–17. Бог дав закони Ноєві, Бут. 9:1. 
Закон Господній сповнюється у навер
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ненні душ, Пс. 19:8. Господь—наш за
конодавець, Ісая 33:22. 

Законодавець один, Як. 4:12. 
Де немає закону, там немає пока

рання, 2  Неф. 9:25. Закон даний, Ал. 
42:17–22. Людину судитимуть згідно з 
законом, Ал. 42:23. Христос є законом, 
3 Неф. 15:9. 

Усі закони духовні, УЗ 29:34. Джо
зеф Сміт одержав закон Церкви через 
одкровення, УЗ 42. Хто дотримується 
Божого закону, у того немає потреби 
порушувати закони держави, УЗ 
58:21. Світло Христа є законом, який 
управляє всім, УЗ 88:7–13. Він дав за
кон на все, УЗ 88:42–43. Люди мають 
дотримуватися законів країни, УЗ 
98:4–5. Коли ми одержуємо від Бога 
благословення, це відбувається через 
послушність закону, УЗ 130:20–21. 
Церква проголошує своє ставлення до 
цивільних законів, УЗ 134. 

Людство має спасіння через послух 
до законів і обрядів євангелії, УВ 1:3. 

Закон Мойсеїв. Див. також 
Ааронове священство; Закон; 
Мойсей; Чисте і нечисте

Бог через Мойсея дав дому Ізраїля 
певні закони замість вищого закону, 
якого вони не послухалися (Вих. 34; 
ПДС, Вих. 34:1–2; ПДС, Повтор. 10:2 
[Додаток]). Закон Мойсеїв складався 
з багатьох принципів, правил, цере
моній, ритуалів і символів, щоб нага
дувати людям про їхні обовʼязки та 
відповідальність. До нього входили 
закони моральних, етичних, релігій
них і фізичних заповідей і відправ—
включаючи жертвоприношення (Лев. 
1–7)—які були встановлені для того, 
щоб нагадувати їм про Бога та їхні 
обовʼязки перед Ним (Мос. 13:30). 
Частиною закону були віра, пока
яння, хрищення у воді та прощення 
гріхів, Десять заповідей, а також ба
гато інших заповідей високої етичної 
і моральної цінності. Більшість цере
моніальних законів було виповнено зі 
смертю і Воскресінням Ісуса Христа, 
які поклали край жертвоприношенню 
пролиттям крові (Ал. 34:13–14). Закон 

обслуговувався Аароновим священ
ством і був підготовчою євангелією, 
призначенням якої було приводити її 
послідовників до Христа.

Я дам їм той закон, який був спершу, 
але він буде даний після закону тілес
них заповідей, ПДС, Вих. 34:1–2. 

Закон був нашим вихователем, щоб 
привести нас до Христа, Гал. 3:19–24. 

Ми дотримуємося закону Мойсеє
вого і чекаємо Христа з непохитністю, 
2  Неф. 25:24–30. Спасіння не прихо
дить тільки через закон Мойсеїв, Мос. 
12:27–13:32. У Мені виповнений закон 
Мойсеїв, 3 Неф. 9:17. Закон, який був 
даний Мойсеєві, має кінець у Мені, 
3 Неф. 15:1–10. 

Через неслухняність дітей Ізраїля 
Господь забрав від них Мойсея і святе 
священство, залишивши їм закон тілес
них заповідей, УЗ 84:23–27. 

Занурення. Див. Хрищення, 
Христити—Хрищення зануренням

Запечатувати, Запечатування. Див. 
також Ілля; Обряди; Священство

Робити дійсними на небесах обряди, 
що їх виконано через повноваження 
священства на землі. Обряди запеча
тані, коли вони одержують схвалення 
Святого Духа Обіцяння, Який є Свя
тий Дух.

Усе, що ти звʼяжеш на землі, буде 
звʼязано на небесах, Мт. 16:19 (Мт. 
18:18; УЗ 124:93; 132:46). Ви були запе
чатані Тим Святим Духом Обіцяння, 
Еф. 1:13. 

Я даю тобі владу, щоб усе, що ти бу
деш запечатувати на землі, було запе
чатано на небесах, Гел. 10:7. 

Їм дано владу запечатувати і на 
землі, і на небесах, УЗ 1:8. Ті, хто у це
лестіальній славі, запечатані Святим 
Духом Обіцяння, УЗ 76:50–70. Ілля 
вручив ключі від влади запечатувати 
в руки Джозефа Сміта, УЗ 110:13–16. 
Це сила запечатувати і звʼязувати, УЗ 
128:14. Певніше слово пророцтва озна
чає знання про те, що людину запе
чатано на вічне життя, УЗ 131:5. Усі 
завіти, не запечатані Святим Духом 
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Обіцяння, закінчуються, коли люди 
вмирають, УЗ 132:7. Велика робота, 
яку належить виконувати в храмах, 
включає запечатування дітей до їхніх 
батьків, УЗ 138:47–48. 

Запитувати, Просити. Див. також 
Молитва

Намагатися довідатися про щось у 
Бога, ставити йому запитання. Нама
гатися одержати від Бога особливу ми
лість.

Просіть, і буде дано вам, Мт. 7:7. 
Якщо комусь з вас бракує мудрості, 
нехай просить від Бога, Як. 1:5 (ДС—
Іст. 1:7–20). 

Запитайте у Мене з вірою, 1  Неф. 
15:11. Якщо ви не зможете зрозуміти 
ці слова, то це буде через те, що ви не 
запитуєте, 2 Неф. 32:4. Просіть з щи
рістю серця, Мос. 4:10. Бог дарує вам 
усе, що є добрим, чого тільки не по
просите з вірою, Мос. 4:21. Запитайте 
Бога, чи не істинне це, Морон. 10:4. 

Вони люблять темряву більше, ніж 
світло; тому вони не питатимуть Мене, 
УЗ 10:21. Вам заповідано в усьому про
сити від Бога, УЗ 46:7. 

Заповіді Божі. Див. також Гріх; 
Закон; Заповіді, Десять заповідей; 
Послушний, Послушність, 
Слухатися; Слово Боже

Закони і вимоги, які Бог дає як ок
ремим людям, так і всьому людству. 
Дотримання заповідей приносить пос
лушним Господні благословення (УЗ 
130:21).

Ной робив усе, як заповідав йому 
Бог, Бут. 6:22. Ходіть згідно з Моїми 
настановами і дотримуйтесь Моїх за
повідей, Лев. 26:3. Дотримуйся Моїх 
заповідей і живи, Пр. 4:4 (Пр. 7:2). 

Якщо ви Мене любите, дотримуй
тесь Моїх заповідей, Іван 14:15 (УЗ 
42:29). Чого б не попросили, одержимо 
від Нього, бо дотримуємося Його за
повідей, 1 Іван. 3:22. Його заповіді не 
тяжкі, 1 Іван. 5:3. 

Будь непохитним у дотриманні за
повідей, 1  Неф. 2:10. Господь не дає 

жодної заповіді, щоб не приготувати 
шлях для її виконання, 1  Неф. 3:7. Я 
мушу вдіяти за суворими наказами Бо
жими, Кн. Як. 2:10. Наскільки ви бу
дете дотримуватися Моїх заповідей, 
настільки будете успішними на цій 
землі, Яр. 1:9 (Ал. 9:13; 50:20). Навчися 
змолоду дотримуватися заповідей Бо
жих, Ал. 37:35. 

Ці заповіді—від Мене, УЗ 1:24. Дос
ліджуйте ці заповіді, УЗ 1:37. Хто не 
дотримується заповідей, ті не можуть 
бути спасенними, УЗ 18:46 (УЗ 25:15; 
56:2). Мої заповіді духовні; вони не 
природні й не мирські, УЗ 29:35. Запо
віді дано так, щоб ми могли розуміти 
Господню волю, УЗ 82:8. 

Я не знаю, Господь лише заповідав 
мені, Мойс. 5:6. Господь випробува
тиме людей, щоб побачити, чи роби
тимуть вони все, що Він заповідає їм, 
Авр. 3:25. 

Заповіді, Десять заповідей. Див. 
також Заповіді Божі; Мойсей

Десять законів, які визначали мо
ральну поведінку; були дані Богом че
рез пророка Мойсея.

Гебрейська назва заповідей—“Де
сять слів”. Їх також названо завітом 
(Повтор. 9:9) і свідоцтвом (Вих. 25:21; 
32:15). Надання Богом Десяти запові
дей Мойсеєві, а через нього—всьому 
Ізраїлю, описано у Виході 19:9–20:23; 
32:15–19; 34:1. Заповіді були виграві
йовані на двох камʼяних таблицях, які 
було поміщено в Ковчег; з того часу 
Ковчег має назву “Ковчег завіту” (Чис. 
10:33). Господь, цитуючи Повторення 
Закону 6:4–5 і Левит 19:18, узагальнив 
Десять заповідей до “двох великих за
повідей” (Мт. 22:37–39).

Десять заповідей повторені в од
кровеннях останніх днів (ПДС, Вих. 
34:1–2, 14 [Додаток]; Мос. 12:32–37; 
13:12–24; УЗ 42:18–28; 59:5–13).

Зарагемля. Див. також Аммон, 
потомок Зарагемлі; Мулек

У Книзі Мормона—це (1) чоловік, 
який очолював Мулекову колонію, (2) 
місто, назване його іменем, (3) земля 
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Зарагемля або (4) народ, який послі
дував за ним.

Зарагемля зрадів, що Господь пос
лав Нефійців, Ом. 1:14. Зарагемля дав 
родовід батьків, Ом. 1:18. Аммон був 
нащадком Зарагемлі, Мос. 7:3, 13. Цер
кву було засновано в місті Зарагемля, 
Ал. 5:2. Завдяки праведникам злочес
тиві були спасенні в Зарагемлі, Гел. 
13:12. Місто Зарагемля було спалено 
в той час, коли помер Христос, 3 Неф. 
8:8, 24. 

Застерігати, Застереження. Див. 
також Вартувати, Вартовий

Робити зауваження або застере
ження. Пророки, провідники і батьки 
застерігають і навчають бути послуш
ними Господу та Його вченням.

Яків перестерігав народ Нефія 
проти всякого гріха, Кн. Як. 3:12. 

Голос попередження—для всіх лю
дей, УЗ 1:4. Нехай ваше проповіду
вання буде голосом попередження, 
УЗ 38:41. Це є день попередження, УЗ 
63:58. Кожна людина, яку було попе
реджено, має попередити свого ближ
нього, УЗ 88:81. Я попередив вас і 
застеріг, давши вам це Слово мудро
сті, УЗ 89:4. 

Заступник. Див. також Ісус Христос
Ісус Христос є нашим заступником 

перед Батьком (Морон. 7:28) і клопоче 
за нашу справу перед Ним.

Ісус Христос є нашим оборонцем пе
ред Батьком, 1 Іван. 2:1 (УЗ 110:4). 

Ісус заступатиметься за всіх, 2 Неф. 
2:9 (Євр. 7:25). Ісус одержав перемогу 
над смертю, що дає Йому силу клопо
тати за дітей людських, Мос. 15:8. 

Я є вашим заступником перед Бать
ком, УЗ 29:5. Ісус Христос клопоче за 
вашу справу, УЗ 45:3–5. 

Засуджувати, Засудження. Див. 
також Суд, останній; Суд, Судити

Судити або бути під судом Божим.
Бог засудить людину злих намірів, 

Пр. 12:2. 

Нас карає Господь, щоб не засудити 
разом зі світом, 1 Кор. 11:32. 

Наші слова, вчинки і думки засудять 
нас, Ал. 12:14. Знаючи, але не роблячи, 
люди підпадають під осуд, Гел. 14:19. 
Якби ми припинили трудитися, нас 
було б приведено до засудження, Мо-
рон. 9:6. 

Хто не прощає свого брата, той 
стоїть засудженим перед Господом, 
УЗ 64:9. Хто грішить проти більшого 
світла, той підлягатиме більшому за
судженню, УЗ 82:3. Уся Церква пере
буватиме під засудженням, доки вони 
не покаються і не пригадають Книгу 
Мормона, УЗ 84:54–57. 

Захарій (Новий Завіт). Див. також 
Єлисавета; Іван Христитель

У Новому Завіті—батько Івана 
Хрис тителя. Захарій мав чин свяще
ника і служив у храмі.

Захарія було вбито між храмом і 
жертовником, Мт. 23:35 (Лк. 11:51). 
Ангел Гавриїл пообіцяв Захарію і його 
дружині Єлисаветі, що в них наро
диться син, Лк. 1:5–25 (УЗ 27:7). Язик 
його було розвʼязано, Лк. 1:59–79. 

Захарій (Старий Завіт)
Старозавітний пророк. Його про

роцтва датуються приблизно 520 р. до 
р.х. Він жив за часів пророка Огія (Ез
дра 5:1; 6:14).

Книга Захарія: Книга цікава сво
їми пророцтвами про земне служіння 
Христа і Його Друге пришестя (Зах. 
9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). У розділи 1–8 
вміщено декілька видінь про майбутнє 
Божого народу. Розділи 9–14 склада
ються з видінь про Месію, останні 
дні, збирання Ізраїля, останню велику 
війну і Друге пришестя.

Збирання Ізраїля. Див. Ізраїль—
Збирання Ізраїля

Звіт, Підзвітний, Підзвітність. 
Див. також Свобода вибору

Господь сказав, що кожна людина 
відповідальна за свої власні мотива
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ції, ставлення до життя, прагнення і 
вчинки.

Вік підзвітності—це вік, починаючи 
з якого діти вважаються відповідаль
ними за свої вчинки й здатними грі
шити й каятися.

Я судитиму кожного згідно з його 
шляхами, Єз. 18:30. 

Вони дадуть звіт за кожне пусте 
слово, Мт. 12:36. Дай звіт про твоє слу
жіння, Лк. 16:2. Кожен з нас звітува
тиме про себе перед Богом, Рим. 14:12. 
Мертвих судитимуть згідно з їхніми 
ділами, Об. 20:12. 

Наші слова, вчинки і думки суди
тимуть нас, Ал. 12:14. Ми самі собі 
судді—добро або зло чинити, Ал. 41:7. 
Вам дозволено діяти з власної волі, Гел. 
14:29–31. Цьому ви навчатимете—по
каянню і хрищенню для тих, хто є від
повідальним, Морон. 8:10. 

Усі, хто дожив до віку підзвітно
сті, мусять покаятися і христитися, 
УЗ 18:42. Сатана не може спокушати 
малих дітей, доки вони не починають 
ставати підзвітними переді Мною, 
УЗ 29:46–47. Дітей можна христити з 
восьми років, УЗ 68:27. Кожна людина 
буде підзвітною за свої власні гріхи в 
день суду, УЗ 101:78. 

Людям дано відрізняти добро від 
зла; тому вони мають свободу в собі, 
Мойс. 6:56. Людей буде покарано за 
їхні власні гріхи, УВ 1:2. 

Згубник. Див. також Диявол
Згубник—це Сатана.
Господь не дозволить згубникові 

зайти у ваші домівки, Вих. 12:23. 
Згубник носиться по водах, УЗ 61:19. 

Той вартовий у змозі був врятувати 
Мій виноградник від згубника, УЗ 
101:51–54. 

Здоровʼя. Див. Слово мудрості

Земля. Див. також Світ; Створити, 
Сотворіння

Планета, на якій ми живемо. Землю 
було створено Богом через Ісуса 
Хрис та для того, щоб людина кори
стувалася нею під час свого земного 

випробування. Кінцева доля Землі—
стати прославленою й піднесеною (УЗ 
77:1–2; 130:8–9). Земля стане вічною 
спадщиною тих, хто прожив життя, 
гідне целестіальної слави (УЗ 88:14–
26). Вони насолоджуватимуться при
сутністю Батька і Сина (УЗ 76:62).

Створена для людини: Бог дав людині 
владарювання над землею, Бут. 1:28 
(Мойс. 2:28). Земля—Господня, Вих. 
9:29 (Пс. 24:1). Господь дав землю дітям 
людським, Пс. 115:16. Я зробив землю 
і сотворив чоловіка на ній, Ісая 45:12. 

Силою Його слова людина прийшла 
на землю, Кн. Як. 4:9. 

Землю буде дано тим, хто взяв собі 
провідником Святого Духа, УЗ 45:56–
58 (УЗ 103:7). Ті, хто послухався єван
гелії, нагороджені добром земним, УЗ 
59:3. Бідні й лагідні успадкують землю, 
УЗ 88:17 (Мт. 5:5; 3 Неф. 12:5). 

Ми зробимо землю і будемо випро
бовувати їх, Авр. 3:24–25. 

Жива сутність: Земля перебуває 
вічно, Еккл. 1:4. 

Скляне море—це земля у своєму 
освяченому, безсмертному і вічному 
стані, УЗ 77:1. Земля має бути освяче
ною і підготовленою для целестіальної 
слави, УЗ 88:18–19. 

Земля плакала вголос, Мойс. 7:48. 
Розділення землі: Нехай води збе

руться разом, Бут. 1:9. У дні Пелеґа 
землю було розділено, Бут. 10:25. 

Після того як води відступили, та 
земля стала обраною серед інших, 
Етер 13:2. 

Земля буде такою, якою вона була до 
розділення, УЗ 133:24. 

Очищення землі: Дощ падав на 
землю сорок днів, Бут. 7:4. 

Землю прибережено для вогню суд
ного дня, 2 Пет. 3:7. 

Після дня сьогоднішнього прийде 
вогонь, УЗ 64:24. 

Земля прагне бути очищеною від не
чистоти, Мойс. 7:48. 

Кінцевий стан Землі: Землю буде 
згорнуто, як сувій, і вона перейде, 
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3 Неф. 26:3 (УЗ 29:23). Буде нове небо і 
нова земля, Етер 13:9 (УЗ 29:23). 

Скляне море—це земля у своєму 
освяченому, безсмертному і вічному 
стані, УЗ 77:1. Земля має бути освяче
ною і підготовленою для целестіаль
ної слави, УЗ 88:18–19. Цю землю буде 
зроблено подібною до кристала, і вона 
буде Урімом і Туммімом, УЗ 130:8–9. 

Земля відпочиватиме тисячу років, 
Мойс. 7:64. Землю буде відновлено, 
УВ 1:10. 

Зениф
У Книзі Мормона—чоловік, що очо

лював групу людей, які повернулися 
до землі Нефія; він став їхнім царем і 
царював праведно (Мос. 9–10).

Зизром
У Книзі Мормона, законник у міс 

ті Аммонійга. Алма і Амулек через 
Духа збагнули, що Зизром обманює. 
Невдовзі його було навернено до Хрис
тової євангелії (Ал. 11:21–46; 15:1–12).

Зинок
Ізраїльський пророк часів Старого 

Завіту. Про нього згадано лише у 
Книзі Мормона.

Пророкував про Христову смерть, 
1 Неф. 19:10. Розповідав про Сина Бо
жого, Ал. 33:15 (Ал. 34:7). Був мучени
ком за правду, Ал. 33:17. Пророкував 
про пришестя Месії, Гел. 8:20. 

Зинос
Ізраїльський пророк часів Ста

рого Завіту. Його пророцтва про мі
сію Христа знаходяться лише в Книзі 
Мормона.

Пророкував про погребіння Хрис 
та і три дні темряви, 1 Неф. 19:10, 12. 
Прорікав збирання Ізраїля, 1  Неф. 
19:16. Яків цитував притчу Зиноса про 
культивовану й дику оливи, Кн.  Як. 
5. Яків розтлумачив алегорію Зиноса, 
Кн.  Як. 6:1–10. Навчав молитві й по
клонінню, Ал. 33:3–11. Навчав, що ви
куплення приходить через Сина, Ал. 
34:7. За сміливе свідчення його було 
вбито, Гел. 8:19. Говорив про віднов

лення Ламанійців, Гел. 15:11. Свідчив 
про руйнування, яке станеться під час 
Христової смерті, 3 Неф. 10:15–16. 

Злі духи. Див. Дух—Злі духи

Злочестиві, Злочестивість. 
Див. також Безбожник, 
Безбожний; Бруд, Бруднота; Гріх; 
Неправедний, Неправедність; 
Темрява, духовна

Зло, несправедливість; виявляти не
послух до Божих заповідей.

Як же я вчиню це велике зло і згрішу 
проти Бога, Бут. 39:7–9. Господь да
леко від злочестивих: але чує Він мо
литву праведних, Пр. 15:29. Коли 
злочестиві управляють, люди плачуть, 
Пр. 29:2 (УЗ 98:9). 

Вилучіть з поміж себе того зло
честивого, 1  Кор. 5:13. Ми боремося 
проти піднебесних духів злоби, Еф. 
6:12. 

Відійдіть геть від злочестивих і не 
торкайтеся їхніх нечистих речей, Ал. 
5:56–57 (УЗ 38:42). Це кінцевий стан 
злочестивих, Ал. 34:35 (Ал. 40:13–14). 
Злочестивість ніколи не була щас 
тям, Ал. 41:10. Руками злочестивих 
покарано злочестивих, Морм. 4:5 (УЗ 
63:33). 

У той час настане повне розділення 
праведних і злочестивих, УЗ 63:54. 

Так приходить кінець злочестивих, 
ДС—Мт. 1:55. 

Змій мідяний. Див. також Ісус 
Христос; Мойсей

Мідяний змій, зроблений Мойсеєм 
за Божим наказом, щоб зцілити Ізра
їльтян, покусаних зміями сарафами 
(отруйними зміями) в пустині (Чис. 
21:8–9). Цього мідяного змія було при
кріплено до жердини й “піднято, щоб 
той, хто дивився на нього, міг жити” 
(Ал. 33:19–22). Господь посилався на 
це підняття змія в пустині як на сим
вол Себе Самого, піднятого на хресті 
(Іван 3:14–15). Одкровення останніх 
днів підтверджують описання того ви
падку з отруйними зміями і те, яким 
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чином тоді було зцілено людей (1 Неф. 
17:41; 2 Неф. 25:20; Гел. 8:14–15).

Змови. Див. Таємні змови

Знання. Див. також Істина; 
Мудрість; Розуміння

Розуміння і сприйняття чогось, 
особ ливо істини, як її навчає або під
тверджує Дух.

Господь—Бог знання, 1 Сам. 2:3. Гос
подь довершений у знанні, Йов 37:16. 
Страх Господній—початок знання, 
Пр. 1:7. Той, хто має знання, стри
мує свої слова, Пр. 17:27. Земля напов
ниться знанням Господнім, Ісая 11:9 
(2 Неф. 21:9; 30:15). 

Ви забрали ключі від знання, Лк. 
11:52. Любов Христова перевищує 
знання, Еф. 3:19. Додайте до вашої 
віри чесноту, а до чесноти—знання, 
2 Пет. 1:5. 

Нефій мав велике знання благодаті 
Божої, 1 Неф. 1:1. Вони прийдуть до 
пізнання свого Викупителя, 2  Неф. 
6:11. Праведні матимуть досконале 
знання про свою праведність, 2 Неф. 
9:14. Дух дає знання, Ал. 18:35. Ваше 
знання досконале в цьому, Ал. 32:34. 
Ламанійців приведуть до істинного 
пізнання їхнього Викупителя, Гел. 
15:13. Ви можете знати досконалим 
знанням, що це є від Бога, Морон. 
7:15–17. 

Святі знайдуть великі скарби знання, 
УЗ 89:19. Чисте знання вельми збіль
шує душу, УЗ 121:42. Той, хто тримає 
ключі святого священства, не має труд
нощів в отриманні знання дійснос 
ті, УЗ 128:11. Якщо людина одержує 
знання в цьому житті, вона матиме 
перевагу в світі прийдешньому, УЗ 
130:19. Неможливо бути спасенним у 
невігластві, УЗ 131:6. 

Зневажати. Див. Ненавидіти, 
Ненависть

Зовнішня темрява. Див. Пекло

Золоті пластини. Див. також Книга 
Мормона; Пластини

Літопис, написаний на золотих 

плас тинах. Розповідає історію двох ве
ликих цивілізацій на Американському 
континенті. Джозеф Сміт переклав і 
видав частину цих пластин. Цей пе
реклад має назву Книга Мормона 
(докладнішу інформацію вміщено в 
розділах “Вступ” і “Свідчення про
рока Джозефа Сміта” у Книзі Мор
мона).

Зорам, Зорамійці
У Книзі Мормона—Лаванів слуга, 

який приєднався до Нефія та Легія, 
щоб іти в обіцяну землю (1 Неф. 4:31–
38). За вірність Легій благословив Зо
рама як своїх власних синів (2  Неф. 
1:30–32). Його потомки були відомі як 
Зорамійці (Кн. Як. 1:13).

Зоровавель
У Старому Завіті—правитель, 

або представник Юдейського цар
ського дому. Кір призначив його, 
коли дозволив Юдеям повернутися 
до Палестини. Його перське імʼя було 
Шешбаццар (Ездра 1:8). Брав участь у 
відбудові Єрусалимського храму (Ез
дра 3:2, 8; 5:2).

Зразок
Людина може наслідувати зразок, 

щоб одержати певні результати. У Пи
саннях слово зразок здебільшого озна
чає приклад певного способу життя 
або побудови чогось.

Господь наказав Ізраїлю побудувати 
скинію відповідно до зразка, що було 
показано Мойсеєві, Вих. 25. Давид дав 
Соломону зразок для побудови храму, 
1 Хр. 28:11–13. 

На мені Ісус Христос міг би пока
зати зразок для тих, хто має увірувати 
в нього, 1 Тим. 1:16. 

Я дам вам зразок в усьому, щоб вас 
не можна було обманути, УЗ 52:14. 

Зцілити, Зцілення. Див. також 
Благословення хворих; Помазати, 
Помазувати

Повернути здоровʼя і добре само
почуття—як фізичне, так і духовне. 
У Писання вміщено багато прикладів 
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чудесних зцілень, вчинених Господом 
і Його слугами.

Я Господь—Лікар твій, Вих. 15:26. 
Нааман омився сім разів у Йордані, і 
його було зцілено, 2  Цар. 5:1–14. Ра
нами бичування Його зцілені ми, Ісая 
53:5 (Мос. 14:5). Сонце праведності зі
йде та зцілення у промінях його, Мал. 
4:2. 

Ісус зціляв від усіх хвороб, Мт. 4:23 
(Мт. 9:35). Він дав їм владу зціляти від 
усіх хвороб, Мт. 10:1. Він послав Мене 
зціляти скрушених серцем, Лк. 4:18. 

Їх було зцілено силою Агнця Бо
жого, 1  Неф. 11:31. Якщо віруєш у 
викуплення Христове, можеш бути 
зцілений, Ал. 15:8. Він зцілив кожного 
з них, 3 Неф. 17:9. 

Того, хто вірить Мені, що його буде 
зцілено, буде зцілено, УЗ 42:48. В імʼя 
Моє вони зцілятимуть хворих, УЗ 
84:68. 

Ми віримо в дар зцілень, УВ 1:7. 

Іван Христитель. Див. також 
Ааронове священство; Іліяс

У Новому Завіті—син Захарія і Єли
савети. Івана було послано підготу
вати народ до сприйняття Месії (Іван 
1:19–27). Він мав ключі Ааронового 
священства і охристив Ісуса Христа.

Ісая та інші пророкували про Іва
нову місію, Ісая 40:3 (Мал. 3:1; 1 Неф. 
10:7–10; 2 Неф. 31:4). 

Івана кинуто до вʼязниці та обез
головлено, Мт. 14:3–12 (Мр. 6:17–29). 
Гавриїл звістив Захарія про народ
ження і священнослужіння Івана, Лк. 
1:5–25. Ісус навчав, що Іван Христи
тель був великим пророком, Лк. 7:24–
28. Впізнав у Ісусі Сина Божого, Іван 
1:29–34. Іванові учні стали учнями 
Ісуса, Іван 1:25–29, 35–42 (Дії 1:21–22). 
Не вчиняв чудес, Іван 10:41. 

Його як воскреслу істоту було пос
лано висвятити Джозефа Сміта та 
Олівера Каудері в Ааронове священ
ство, УЗ 13 (УЗ 27:7–8; ДС—Іст. 1:68–
72). Його висвятив ангел у віці восьми 
днів, УЗ 84:28. 

Іван, син Зеведеїв. Див. також 
Апостол; Євангелії; Мелхиседекове 
священство; Обʼявлення Івана 
Богослова; Перетворені істоти

У Новому Завіті—один з Дванад
цятьох апостолів, син Зеведея і брат 
Якова. У своєму житті він був спо
чатку рибалкою (Мр. 1:17–20). Ма
буть, він був тим неназваним учнем 
Івана Христителя, про якого згадува
лося в Євангелії від Івана 1:40. Пізніше 
одержав покликання стати учнем 
Ісуса Христа (Мт. 4:21–22; Лк. 5:1–
11). Він написав Євангелію від Івана, 
три послання і книгу Обʼявлення. Він 
був одним з трьох, які були з Госпо
дом під час оживлення Яірової дочки 
(Мр. 5:35–42), на Горі Переображення 
(Мт. 17:1–9) і в Гефсиманії (Мт. 26:36–
46). У своїх власних писаннях він нази
ває себе учнем, якого любив Ісус (Іван 
13:23; 21:20), а також “другим учнем” 
(Іван 20:2–8). Ісус також дав йому і 
його брату імʼя Воанергес, тобто “сини 
грому” (Мр. 3:17). Про нього часто зга
дується в описах розпʼяття і Воскре
сіння (Лк. 22:8; Іван 18:15; 19:26–27; 
20:2–8; 21:1–2). Пізніше Івана було зас
лано на Патмос, де він написав книгу 
Обʼявлення (Об. 1:9).

Про Івана часто згадується в одкро
веннях останніх днів (1  Неф. 14:18–
27; 3  Неф. 28:6; Етер 4:16; УЗ 7; 27:12; 
61:14; 77; 88:141). Ці уривки підтвер
джують біблійні свідчення про Івана, 
а також дають розуміння його величі 
й важливості роботи, яку Господь до
ручив йому виконати на землі в ново
завітні часи і в останні дні. Писання 
останніх днів проясняють, що Іван не 
вмер, бо йому було дозволено залиша
тися священнослужити на землі аж до 
часу Другого пришестя Господа (Іван 
21:20–23; 3 Неф. 28:6–7; УЗ 7).

Послання Івана: Хоч автор цих трьох 
послань не називає свого імені, мова 
настільки сильно нагадує стиль апос
тола Івана, що його вважають автором 
усіх трьох.

У 1 му розділі Першого послання 
Івана святих переконують отримати 
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спільність з Богом. Розділ 2 й наго
лошує, що святі пізнають Бога через 
послух, а також повчає їх не любити 
мирського. Розділ 3 й закликає усіх 
стати дітьми Божими та любити один 
одного. Розділ 4 й пояснює, що Бог є 
любов і живе в тих, хто любить Його. 
Розділ 5 й пояснює, що святі народ
жені від Бога через віру в Христа.

Друге послання Івана подібне до 
Першого послання. У ньому Іван радіє 
вірності дітей “вибраної пані”.

Третє послання Івана містить у собі 
похвалу чоловіку на імʼя Гай за вір
ність і допомогу тим, хто любить іс
тину.

Євангелія від Івана: У цій книзі Но
вого Завіту апостол Іван засвідчив, що 
(1) Ісус є Христос, тобто Месія, і (2) що 
Ісус є Сином Божим (Іван 20:31). Події 
Ісусового життя, які він описував, ре
тельно вибрані та впорядковані, щоб 
наголосити саме на цьому. Книга по
чинається з твердження про статус 
Христа в доземному існуванні: Він 
був з Богом, Він був Бог і Він був твор
цем усього сущого. Він був народже
ний у плоті як Єдинонароджений Син 
Батька. Іван простежує послідовність 
Ісусового священнослужіння, з вели
кою силою наголошуючи на Його бо
жественності та Воскресінні. Він ясно 
доводить, що Ісус є Сином Божим, що 
підтверджують чудеса, свідки, про
роки і власні слова Христа. Іван навчає, 
протиставляючи світло і темряву, іс
тину і гріх, добро і зло, Бога і диявола. 
Мабуть, у жодному іншому літописі не 
проявлені настільки ясно святість Ісуса 
і віроломність юдейських правителів.

Іван описує головним чином Хрис
тове священнослужіння в Юдеї, особ
ливо останній тиждень Його земного 
священнослужіння, тоді як Матвій, 
Марк і Лука писали здебільшого про 
Його служіння в Галілеї. Деякі мо
менти цієї Євангелії прояснено од
кровеннями останніх днів (УЗ 7 і УЗ 
88:138–141).

Перелік подій з життя Спасителя, 
описаних у Євангелії від Івана, подано 
в “Узгодженні євангелій” у додатку.

Книга Обʼявлення: Див. Обʼявлення 
Івана Богослова

Ідолопоклонство
Поклоніння ідолам або надмірне за

хоплення чимось і відданість чомусь.
Хай не буде тобі інших богів пе

редо Мною, Вих. 20:3 (Мос. 12:35; 
13:12–13). Якщо підеш за іншими бо
гами, неодмінно загинеш, Повтор. 
8:19. Упертість подібна до беззаконня 
та ідолопоклонства, 1 Сам. 15:23. Тебе, 
відступницю, викрито з іншим, Ісая 
57:8. Ти хвалив богів срібних і золотих, 
Дан. 5:23. 

Не можете служити Богу і мамоні, 
Мт. 6:24. Пожадливість є ідолопоклон
ством, Кол. 3:5. Діти, бережіться від 
ідолів, 1 Іван. 5:21. 

Горе тим, хто поклоняється ідолам, 
2  Неф. 9:37. Ідолопоклонство народу 
Нефія принесло йому війни й зни
щення, Ал. 50:21. 

Кожний іде за образом свого влас
ного бога, УЗ 1:16. Хай працюють 
своїми руками, щоб не було ідолопок
лонства, УЗ 52:39. 

Авраамового батька було зведено на 
манівці ідолопоклонством, Авр. 1:27. 

Ізмаїл, син Авраамів. Див. також 
Авраам; Аґар

У Старому Завіті—син Авраама і 
Аґар, Сарриної служниці єгиптянки 
(Бут. 16:11–16). Господь обіцяв Авраа
мові та Аґар, що Ізмаїл стане батьком 
великого народу (Бут. 21:8–21).

Завіт пішов через Ісака, а не через Із
маїла, Бут. 17:19–21 (Гал. 4:22–5:1). Бог 
благословив Ізмаїла, щоб той був пло
довитий, Бут. 17:20. Ізмаїл допоміг по
ховати Авраама, Бут. 25:8–9. Наведено 
імена дванадцятьох Ізмаїлових синів, 
Бут. 25:12–16. Ізмаїл помер, Бут. 25:17–
18. Ісав узяв Ізмаїлову дочку Махалату 
за дружину, Бут. 28:9. 

Ізмаїл, тесть Нефіїв. Див. також 
Легій, батько Нефіїв

У Книзі Мормона—чоловік, який 
разом зі своєю сімʼєю приєднався до 
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Легієвої сімʼї і мандрував разом з нею 
до обіцяної землі.

Нефій з братами повернувся до Єру
салима і переконав Ізмаїла та його сі
мʼю разом з Легієвою сімʼєю іти до 
обіцяної землі, 1  Неф. 7:2–5. Дві сімʼї 
поріднилися через шлюби, 1 Неф. 16:7. 
Ізмаїл помер у пустині, 1 Неф. 16:34. 

Ізраїль. Див. також Авраам—
Авраамове сімʼя; Усиновлення; 
Яків, син Ісаків

У Старому Завіті—Господь назвав 
Ізраїлем Якова, сина Ісакового, онука 
Авраамового (Бут. 32:29; 35:10). Імʼя 
Ізраїль може відноситися до самого 
Якова, до його потомків або до цар
ства, яким колись у старозавітні часи 
володіли його потомки (2  Сам. 1:24; 
23:3). Після того як Мойсей вивів ді
тей Ізраїлевих з Єгипетського полону 
(Вих. 3–14), ними близько трьох сто
літь правили судді. Починаючи з царя 
Саула і до смерті Соломона, коли де
сять колін повстали проти Рехавʼама 
і утворили окремий народ, обʼєдна
ним Ізраїлем правили царі. Після роз
ділення Ізраїля північні коліна, як 
більша частина, зберегли імʼя Ізраїль, 
у той час як південне царство отри
мало назву Юдея. Сьогодні Ханаан
ська земля також має назву Ізраїль. 
Ізраїль має також ще одне значення—
істинно віруючий у Христа (Рим. 10:1; 
11:7; Гал. 6:16; Еф. 2:12).

Дванадцять колін Ізраїля: Авраамів 
онук Яків, імʼя якого було змінено на 
Ізраїль, мав дванадцятьох синів. Його 
потомки стали відомими як дванад
цять колін Ізраїля, або як діти Ізраїля. 
Ось імена дванадцятьох колін: Рувим, 
Симеон, Левій, Юда, Іссахар і Заву
лон (сини Якова і Лії); Дан і Нефта
лим (сини Якова і Білги); Ґад і Асир 
(сини Якова і Зілпи); Йосип і Венія
мин (сини Якова і Рахілі) (Бут. 29:32–
30:24; 35:16–18).

Перед смертю Яків дав благосло
вення кожному з провідників колін 
(Бут. 49:1–28). Докладнішу інформа

цію дивіться там, де зустрічається імʼя 
кожного з синів Якова.

Рувима, першонародженого сина 
першої дружини Якова Лії, було поз
бавлено благословення перворідства й 
подвійної долі в успадкуванні за амо
ральність (Бут. 49:3–4). Перворідство 
перейшло до Йосипа, першонародже
ного сина другої дружини Якова, Ра
хілі (1  Хр. 5:1–2). Левій, коліно якого 
Господь вибрав бути Своїми священ
нослужителями, не одержав спад
щини, тому що левити мали особливе 
покликання священнослужити серед 
усіх колін. Це дозволило розділити 
подвійну Йосипову долю між Йоси
повими синами, Єфремом і Манасією 
(1 Хр. 5:1; Єр. 31:9), які були зараховані 
до колін Ізраїлевих як окремі коліна 
(ПДС, Бут. 48:5–6 [Додаток]).

Ті, хто належали до коліна Юди, 
мали бути правителями, доки не при
йде Месія (Бут. 49:10; ПДС, Бут. 50:24 
[Додаток]). В останні дні коліно Єф
рема має привілей нести світу пос
лання про Відновлення євангелії та  
збирання розсіяного Ізраїля (Повтор. 
33:13–17). Прийде час, коли через 
євангелію Ісуса Христа Єфрем відігра
ватиме провідну роль в обʼєднанні усіх 
колін Ізраїля (Ісая 11:12–13; УЗ 133:26–
34).

Розсіяння Ізраїля: Господь розсіяв і 
покарав дванадцять колін Ізраїля за 
неправедність і бунт. Однак Господь 
використав це розсіяння Свого вибра
ного народу серед народів світу також 
для того, щоб благословити ці народи.

Я розсію вас серед язичників, Лев. 
26:33. Господь розсіє тебе серед усіх 
народів, Повтор. 28:25, 37, 64. Я пе
реселю їх до всіх земних царств, Єр. 
29:18–19. Я пересію дім Ізраїлів серед 
усіх народів, Ам. 9:9 (Зах. 10:9). 

Ісуса послано до загублених овець 
дому Ізраїля, Мт. 15:24. Я маю інших 
овець, котрі не цієї кошари, Іван 10:16. 

Ізраїль буде розсіяно по всьому 
лицю землі, 1 Неф. 22:3–8. Яків наво
дить алегорію Зиноса про культиво
вану і дику оливи, Кн. Як. 5–6. Робота 
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Батька почнеться серед розсіяних ко
лін, 3 Неф. 21:26. 

Збирання Ізраїля: Дім Ізраїля буде 
зібрано в останні дні перед пришес
тям Христа (УВ 1:10). Господь збирає 
Свій народ, Ізраїль, якщо Ізраїльтяни 
сприймають Його і дотримуються 
Його заповідей.

Він підійме прапор, і прийдуть вони, 
Ісая 5:26. З милосердям великим тебе 
позбираю, Ісая 54:7. Ізраїль та Юдея 
мають бути зібраними у своїх землях, 
Єр. 30:3. Господь збиратиме дім Ізра
їля поміж народами, серед яких його 
було розсіяно, Єз. 28:25. 

В розподілі повноти часів Він обʼєд
нає все в Христі, Еф. 1:10. 

Після розсіяння Ізраїль буде зіб
рано, 1 Неф. 15:12–17. Господь збира
тиме всіх людей з дому Ізраїля, 1 Неф. 
19:16 (3  Неф. 16:5). Їх буде виведено 
з темряви, і пізнають вони, що Гос
подь—їхній Спаситель, 1  Неф. 22:12. 
Бог збирає і рахує Своїх дітей, 1 Неф. 
22:25. Народи Іновірців приведуть Із
раїль у землі їхнього успадкування, 
2 Неф. 10:8 (3 Неф. 16:4). Мій народ і 
Моє слово будуть зібрані та обʼєднані, 
2 Неф. 29:13–14. 

Старійшин покликано збирати виб
раних, УЗ 29:7 (УЗ 39:11). Я зберу Моїх 
вибраних, УЗ 33:6. Зберіться, щоб Я 
міг дати вам Мій закон, і щоб ви могли 
бути обдаровані, УЗ 38:31–33. Я по
верну Мій народ, який належить до 
дому Ізраїля, УЗ 39:11. Святі вийдуть, 
УЗ 45:46. Мойсей вручив ключі зби
рання, УЗ 110:11. 

Праведність та істина очистять 
землю і зберуть вибраних Господніх, 
Мойс. 7:62. Збирання Ізраїля порів
няно із збиранням орлів над трупом, 
ДС—Мт. 1:27. 

Десять загублених колін Ізраїля: Де
сять колін Ізраїля складали Північне 
Ізраїльське царство. У 721 р. до р.х. їх 
було уведено полоненими в Асирію. У 
ті ж часи вони пішли в “північні кра
їни”, і знання про них було втрачено. 
В останні дні вони повернуться.

Я скажу півночі: “Дай!”, Ісая 43:6. Ці 

прийдуть з півночі, Ісая 49:12 (1 Неф. 
21:12). Юда та Ізраїль разом підуть з 
землі північної, Єр. 3:18. Живе Гос
подь, що вивів дітей Ізраїлевих із землі 
північної, Єр. 16:14–16. Я виведу їх з 
країни північної, Єр. 31:8. 

Нефійці та Юдеї матимуть слова за
гублених колін Ізраїля, 2  Неф. 29:12–
13. Я йду показати Себе загубленим 
колінам Ізраїля, 3  Неф. 17:4. Коли 
євангелія буде проповідана решті 
дому Ізраїля, загублені коліна буде зіб
рано додому, в землю їхнього успадку
вання, 3 Неф. 21:26–29. 

Мойсей дав ключі збирання Ізраїля 
Джозефу Сміту та Оліверу Каудері, 
УЗ 110:11. Ті, хто живе в північних кра
їнах, прийдуть у памʼяті перед Госпо
дом, УЗ 133:26–32. 

Ми віримо в дійсне збирання Ізра
їля, УВ 1:10. 

Ілій. Див. також Самуїл, 
старозавітний пророк

У Старому Завіті—первосвященик і 
суддя тих часів, коли Господь покли
кав Самуїла бути пророком (1  Сам. 
3). Господь докоряв йому за поблаж
ливість до злочестивості його синів 
(1 Сам. 2:22–36; 3:13).

Іліяс. Див. також Ілля
У Писаннях імʼя, або титул, Іліяс 

вживається в кількох різних значеннях
Ілля: Іліяс—це грецька (новозавітна) 

форма гебрейського (старозавітного) 
імені Ілля. В українському перекладі 
Біблії використовується тільки геб
рейська форма—Ілля (Мт. 17:3–4; Лк. 
4:25–26 і Як. 5:17). Служіння Іллі опи
сано в 1 та 2 Книгах Царів.

Предтеча: Іліяс—це також титул 
предтечі. Наприклад, Іван Христитель 
був Іліясом, бо його було послано під
готувати дорогу для Ісуса (Мт. 17:12–
13).

Відновлювач: Титул Іліяс вживався 
також до інших осіб, які мали вико
нати особливі місії, таких як Іван Бо
гослов (УЗ 77:14) і Гавриїл (Лк. 1:11–20; 
УЗ 27:6–7; 110:12).
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Чоловік часів Авраамового розпо-
ділу євангелії: Пророк, імʼя якого було 
Ісайяс, або Іліяс, який жив, очевидно, 
в Авраамові часи (УЗ 84:11–13; 110:12).

Ілля. Див. також Запечатувати, 
Запечатування; Іліяс; Спасіння

У Старому Завіті—пророк, який в 
останні дні повернувся, щоб дарувати 
ключі запечатування Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері. За свого життя 
Ілля священнослужив у Північному 
царстві Ізраїля (1  Цар. 17–22; 2  Цар. 
1–2). Він відзначався великою вірою в 
Господа і відомий багатьма чудесами. 
На його прохання Бог зробив так, що 
не було дощу 3½ роки. Він оживив 
померлого хлопчика і звів з небес во
гонь (1 Цар. 17–18). Юдейський народ 
все ще чекає, що Ілля повернеться, як 
пророкував Малахія (Мал. 4:5). Він за
лишається бажаним гостем на святку
ванні юдейської пасхи, коли для нього 
відчиняють двері та залишають віль
ний стілець.

Пророк Джозеф Сміт сказав, що 
Ілля мав запечатувальну владу Мел
хиседекового священства і був остан
нім пророком, який міг запечатувати 
до часів Ісуса Христа. Він зʼявився на 
Горі Переображення з Мойсеєм і да
рував ключі священства Петру, Якову 
та Івану (Мт. 17:3). Він знову зʼявився з 
Мойсеєм та іншими особами 3 квітня 
1836 р. у Кертлендському храмі, що в 
штаті Огайо, та дарував ці самі ключі 
Джозефу Сміту та Оліверу Каудері 
(УЗ 110:13–16). Все це було підготов
кою до Другого пришестя Господа, як 
про те казав Малахія 4:5–6.

Влада Іллі—це запечатувальна влада 
священства, через яку те, що було 
звʼязано або розірвано на землі, звʼя
зується або розривається на небесах 
(УЗ 128:8–18). Вибрані слуги Господні 
на землі мають сьогодні цю запечату
вальну владу і виконують спасительні 
обряди євангелії для живих і помер
лих (УЗ 128:8).

Запечатав небеса, і їжу йому при
носили круки, 1 Цар. 17:1–7. Наказав, 
щоб борошно у вдовиній діжці та олія 

в її глечику не зменшувалися, 1  Цар. 
17:8–16. Оживив померлого вдовиного 
сина, 1 Цар. 17:17–24. Завдав поразки 
жерцям Вааловим, 1 Цар. 18:21–39. Ти
хий, спокійний голос розмовляв з ним, 
1 Цар. 19:11–12. Був забраний на небо 
вогненною колісницею, 2  Цар. 2:11. 
Малахія пророкував про його повер
нення в останні дні, Мал. 4:5–6 (3 Неф. 
25:5). 

Зʼявився у Кертлендському храмі, 
що в штаті Огайо, у 1836 р, УЗ 110:13–
16. 

Іновірці
Слово Іновірці має в Писаннях кілька 

значень. Деколи воно стосується лю
дей неізраїльського походження, 
іноді—неюдейського, а інколи—тих 
народів, які не мають євангелії, хоч у 
їхніх жилах може текти частина ізра
їльської крові. Вживання цього слова 
в останньому значенні особливо ха
рактерне для Книги Мормона і книги 
Учення і Завіти.

Ізраїльтянам не можна було брати 
шлюб з неізраїльтянами (Іновірцями), 
Повтор. 7:1–3. Господь прийде, щоб 
бути світлом Іновірців, Ісая 42:6. 

Петру заповідано нести євангелію 
до Іновірців, Дії 10:9–48. Бог дарував 
покаяння також Іновірцям, Дії 11:18. 
Нас охрищено в одну церкву—чи ми 
Юдеї, чи Іновірці, 1  Кор. 12:13. Іно
вірці мають бути співспадкоємцями у 
Христі через євангелію, Еф. 3:6. 

Книгу Мормона було написано для 
Іновірців, титульна сторінка Книги 
Мормона (Морм. 3:17). Один з Іно
вірців перейшов води, 1  Неф. 13:12. 
Інші книги прийшли від Іновірців, 
1 Неф. 13:39. Повнота євангелії при
йде до Іновірців, 1 Неф. 15:13 (3 Неф. 
16:7; УЗ 20:9). Ця земля буде землею 
свободи для Іновірців, 2  Неф. 10:11. 
Іновірці є подобою дикої оливи, 
Кн. Як. 5. 

Євангелія має зʼявитися в часи Іно
вірців, УЗ 45:28 (УЗ 19:27). Слово 
дійде до країв земних, спочатку до 
Іновірців, а потім до Юдеїв, УЗ 90:8–
10. Сімдесятники мають бути особ
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ливими свідками для Іновірців, УЗ 
107:25. Посилайте старійшин Моєї 
церкви з закликом до всіх народів, 
спершу—до Іновірців, а потім—до 
Юдеїв, УЗ 133:8. 

Інтелект
Розумові властивості; свідома сила 

мислення.
Служи Йому всім серцем і всією ду

шею, 1 Хр. 28:9. 
Люби Господа Бога свого усією 

своєю думкою, Мт. 22:37. 
Мати плотські помисли—то є 

смерть, мати ж духовні помисли—то 
є життя вічне, 2 Неф. 9:39. Голос Гос
пода прийшов до моєї свідомості, Ен. 
1:10. Слово має більш могутній вплив 
на людські розуми, ніж меч, Ал. 31:5. 

Я скажу тобі у твоєму розумі, УЗ 8:2. 
Зʼясуй це у своєму розумі, УЗ 9:8. Не
хай серйозність вічності зійде на ваш 
розум, УЗ 43:34. Ваш розум у минулі 
часи було затьмарено, УЗ 84:54. Ля
гайте в ліжко рано, вставайте рано, 
щоб ваше тіло й розум могли бути 
сповненими енергії, УЗ 88:124. 

Сатана не знав Божого задуму, 
Мойс. 4:6. Господь назвав Свій народ 
Сіон, тому що вони були одного серця 
і одного розуму, Мойс. 7:18. 

Ірод
Іродова родина була сімʼєю пра

вителів Юдеї в часи Ісуса Христа. 
Члени цієї сімʼї відігравали важливу 
роль у багатьох новозавітних подіях. 
Цю родину започаткував Ірод Вели
кий, який боявся народження Спаси
теля (Мт. 2:3) і віддав наказ винищити 
немовлят у Віфлеємі. Серед його си
нів були: Аристовул; Ірод Пилип (Мт. 
14:3; Мр. 6:17); Ірод Антипа, чотири
власник (Мт. 14:1; Лк. 9:7; також відо
мий як цар Ірод, Мр. 6:14); Архелай 
(Мт. 2:22); та Пилип, чотиривласник 
Ітуреї (Лк. 3:1). Ірод Агріппа I (Дії 12:1–
23) і його сестра Іродіяда (Мт. 14:3; Мр. 
6:17) були дітьми Аристовула. У Ірода 
Агріппи I було кілька дітей, також зга
дуваних у Новому Завіті, серед яких 
Ірод Агріппа II (Дії 25:13), Верніка (Дії 

25:13) і Друзілла, дружина Фелікса (Дії 
24:24).

Іродіяда
У Новому Завіті—сестра Ірода 

Агріппи. Вона була одружена зі своїм 
дядьком, Іродом Пилипом, від якого 
мала дочку, Соломію. Увійшла з Со
ломією в таємну змову, щоб обезголо
вити Івана Христителя (Мт. 14:3–11).

Ісав. Див. також Ісак; Яків, син 
Ісаків

У Старому Завіті—старший син 
Ісака і Ревеки, брат близнюк Якова. 
Ці двоє братів були суперниками з на
родження (Бут. 25:19–26). Ісавові по
томки, Едомляни, та Яковові потомки, 
Ізраїльтяни, стали ворогуючими наро
дами (Бут. 25:23).

Ісав продав своє перворідство Якову, 
Бут. 25:33 (Євр. 12:16–17). Ісав одру
жився з жінками хіттеянками, що зас
мучувало його батьків, Бут. 26:34–35. 
Яків з Ісавом примирилися, Бут. 33. 

Ісайяс
Ісайяс був пророком, який жив за 

часів Авраама (УЗ 76:100; 84:13).

Ісак. Див. також Авраам—
Авраамове сімʼя

Старозавітний патріарх. Його на
родження в Авраама й Сарри в їх
ньому похилому віці було чудом (Бут. 
15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Готовність 
Авраама принести в жертву Ісака була 
подібна до Божої готовності пожер
твувати Єдинонародженим Сином 
(Кн. Як. 4:5). Ісак був спадкоємцем обі
цянь Авраамового завіту (Бут. 21:9–12; 
1 Неф. 17:40; УЗ 27:10).

Ісак народився, Бут. 21:1–7. Мав 
бути принесеним у жертву на горі 
Морія, Бут. 22:1–19 (УЗ 101:4). Одру
жився, Бут. 24. Вирішував питання 
стосовно своїх синів, Бут. 27:1–28:9. 

Одержав піднесення з Авраамом і 
Яковом, УЗ 132:37 (Мт. 8:11). 

Ісая
Пророк Старого Завіту, який про
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рокував з 740  р. по 701  р. до р.х. Як 
головний радник царя Єзекії, Ісая був 
дуже впливовою релігійною й полі
тичною фігурою.

Ісус цитував Ісаю частіше, ніж будь 
якого іншого пророка. Ісаю також час 
то цитували в Новому Завіті Петро, 
Іван і Павло. Книга Мормона й книга 
Учення і Завіти містять у собі більше 
цитат з Ісаї, ніж з будь якого іншого 
пророка, і багато в чому допомагають 
тлумачити Ісаю. Нефій навчав свій на
род з писань Ісаї (2  Неф. 12–24; Ісая 
2–14). Господь сказав Нефійцям, що 
“великими є слова Ісаї” і що все, про 
що пророкував Ісая, буде виповнено 
(3 Неф. 23:1–3).

Книга Ісаї: Книга Старого Завіту. Ба
гато з пророцтв Ісаї стосуються при
шестя Викупителя—як Його земного 
служіння (Ісая 9:5), так і Його явлення 
як Великого Царя в останній день (Ісая 
63). Він також багато пророкував про 
майбутнє Ізраїля.

Розділ перший є прологом до всієї 
книги. Ісая 7:14; 9:5–6; 11:1–5; 53 і 61:1–
3 провіщають місію Спасителя. У роз
ділах 2, 11, 12 і 35 розглянуто події 
останніх днів, коли євангелію буде 
відновлено, коли відбуватиметься зби
рання Ізраїля і коли спрагнена земля 
розквітне, як троянда. У розділі 29 є 
пророцтво про появу Книги Мормона 
(2  Неф. 27). У розділах 40–46 прого
лошено перевагу Єгови як істинного 
Бога над богами ідолами язичників. 
Решту розділів, з 47 го по 66, присвя
чено остаточному відновленню Ізра
їля і встановленню Сіону, де серед 
Свого народу житиме Господь.

Іссахар. Див. також Ізраїль; Яків, 
син Ісаків

У Старому Завіті—син Якова і Лії 
(Бут. 30:17–18; 35:23; 46:13). Його по
томки стали одним з дванадцятьох ко
лін Ізраїля.

Коліно Іссахара: Благословення 
Якова Іссахару знаходиться в книзі 
Буття 49:14–15. Після оселення в Ха
наані коліно Іссахара одержало одні з 

найкращих земель у Палестині, вклю
чаючи Ездраелонську рівнину. Серед 
важливих для юдейської історії місць, 
розташованих в межах Іссахарових зе
мель, були такі, як Кармел, Мегіддо, 
Дотан, Ґілбоа, Ізреел, Фавор і Назарет 
(Єг. 19:17–23).

Істина. Див. також Знання; Розум, 
Розуми; Світло, Світло Христа

Знання про речі, якими вони є, 
якими вони були і якими вони будуть 
(УЗ 93:24). Слово “істина” також сто
сується світла і одкровення з небес.

Істина зросте з землі, Пс. 85:12 
(Мойс. 7:62). 

Пізнайте істину, і вона зробить вас 
вільними, Іван 8:32. Я є дорога, істина 
і життя, Іван 14:6. Якщо ми кажемо, 
що не маємо гріха, у нас немає істини, 
1 Іван. 1:8. 

Винуваті вважають істину тяжкою, 
1 Неф. 16:2. Праведні люблять істину, 
2 Неф. 9:40. Дух каже істину і не каже 
лжі, Кн. Як. 4:13. Ти Бог істини і не мо
жеш брехати, Етер 3:12. Силою Свя
того Духа ви можете пізнати істину 
про все, Морон. 10:5. 

Істина перебуває на віки вічні, УЗ 
1:39. Тебе було просвітлено Духом іс
тини, УЗ 6:15. Книга Мормона містить 
істину і слово Боже, УЗ 19:26. Утіши
теля було послано навчати істині, УЗ 
50:14. Той, хто сприймає слово через 
Духа істини, сприймає його так, як 
воно було проповідано через Духа іс
тини, УЗ 50:17–22. Проголошуйте іс
тину згідно з одкровеннями, які Я вам 
дав, УЗ 75:3–4. Усе, що істинне, є світ
лом, УЗ 84:45. Світло Христа є світлом 
істини, УЗ 88:6–7, 40. Мій Дух є істина, 
УЗ 88:66. Розум, або світло істини, не 
було створено, УЗ 93:29. Слава Божа є 
розум, або світло та істина, УЗ 93:36. 
Я наказав тобі привести дітей твоїх до 
світла та істини, УЗ 93:40. 

Мій Єдинонароджений сповнений 
благодаті та істини, Мойс. 1:6. 

Ісус Навин (Єгошуа). Див. також 
Єрихон

У Старому Завіті—пророк і провід
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ник, наступник Мойсея. Він був народ
жений у Єгипті до того, як діти Ізраїля 
вийшли з Єгипту (Чис. 14:26–31). Він і 
Калев були серед дванадцятьох розвід
ників, яких було послано до Ханаану. 
Тільки вони і дали добрий звіт про цю 
землю (Чис. 13:8, 16–33; 14:1–10). Він 
помер у віці 110 років (Єг. 24:29). Ісус 
Навин був великим прикладом відда
ного пророка воїна.

Книга Ісуса Навина (Єгошуа): Ця книга 
названа іменем Ісуса Навина не тому, 
що він був її автором, а через те, що він 
був її основною фігурою. У розділах 
1–12 описується завоювання Ханаану; 
у розділах 13–24 йдеться про розподіл 
землі серед колін Ізраїля; передані та
кож останні поради Ісуса Навина.

Виділяють два вірші з книги Ісуса 
Навина: Господня заповідь замислюва
тися над Писаннями (Єг. 1:8) і заклик 
Ісуса Навина до народу бути вірними 
Господу (Єг. 24:15).

Ісус Христос. Див. також 
Агнець Божий; Альфа і Омега; 
Безкінечний; Благодать; 
Бог, Божество; Визволитель; 
Викупитель; Викупляти, 
Викуплений, Викуплення; 
Відпущення гріхів; Віра; 
Вознесіння; Воскресіння; Голгофа; 
Господь; Добрий Пастир; Дорога; 
Друге пришестя Ісуса Христа; 
Еммануїл; Євангелії; Єгова; 
Жертва, Жертвувати; Жива вода; 
Заступник; Змій мідяний; Кров; 
Марія, матір Ісусова; Месія; 
Молодий; Наріжний камінь; 
Народжений, Народжені; Падіння 
Адама і Єви; Переображення—
Переображення Христа; 
Першонароджений; План 
викуплення; Покаятися, Покаяння; 
Помазаник; Посередник; Початок; 
Причастя; Проповідь на горі; 
Розпʼяття; Світло, Світло Христа; 
Син Людини; Скеля; Спаситель; 
Спокута, Спокутувати; Створити, 
Сотворіння; Сумління; Утішитель; 
Хліб життя; Хрест; Я Є

Христос (грецьке слово) і Месія 

(гебрейське слово) означають “по
мазаник”. Ісус Христос є Першона
родженим у дусі від Батька (Євр. 1:6; 
УЗ 93:21). Він є Єдинонародженим 
від Батька у плоті (Іван 1:14; 3:16). Ісус 
Христос—це Єгова (УЗ 110:3–4); Його 
було висвячено наперед в Його ве
лике покликання до сотворіння цього 
світу. Під проводом Батька Ісус ство
рив землю і все на ній (Іван 1:3, 14; 
Мойс. 1:31–33). Він народився у Марії 
у Віфлеємі, прожив безгрішне життя 
й, проливши Свою кров та віддавши 
Своє життя на хресті, вчинив довер
шену Спокуту гріхів усього людства 
(Мт. 2:1; 1 Неф. 11:13–33; 3 Неф. 27:13–
16; УЗ 76:40–42). Повставши з мертвих, 
Він забезпечив воскресіння всього 
людства. Завдяки Ісусовим Спокуті й 
Воскресінню ті, хто покаявся в гріхах 
і дотримується Божих заповідей, змо
жуть вічно жити з Ісусом і Батьком 
(2 Неф. 9:10–12; 21–22; УЗ 76:50–53, 62).

Ісус Христос є найвеличнішою істо
тою, Яка народжувалася на цій землі. 
Його життя є довершеним зразком для 
всього людства. Усі молитви, благосло
вення і обряди священства мають ви
конуватися в Його імʼя. Він Господь 
над панами, Цар над царями, Творець, 
Спаситель і Бог усієї землі.

Ісус Христос прийде знову в силі й 
славі, щоб царювати на землі під час 
Тисячоліття. В останній день Він суди
тиме все людство (Ал. 11:40–41; ДС—
Мт. 1).

Короткий виклад Його життя (в 
пос лідовності подій): Провіщення Ісу
сового народження і Його місії, Лк. 
1:26–38 (Ісая 7:14; 9:5–6; 1  Неф. 11). 
Ісус народився, Лк. 2:1–7 (Мт. 1:18–
25). Його було обрізано, Лк. 2:21. Було 
принесено в храм, Лк. 2:22–38. Його 
відвідали мудреці, Мт. 2:1–12. Йосип 
і Марія втекли з Ним до Єгипту, Мт. 
2:13–18. Його було привезено до На
зарета, Мт. 2:19–23. У дванадцятиріч
ному віці відвідав храм, Лк. 2:41–50. 
Мав братів і сестер, Мт. 13:55–56 (Мр. 
6:3). Його було охрищено, Мт. 3:13–
17 (Мр. 1:9–11; Лк. 3:21–22). Його спо
кушав диявол, Мт. 4:1–11 (Мр. 1:12–13; 
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Лк. 4:1–13). Покликав Своїх учнів, Мт. 
4:18–22 (Мт. 9:9; Мр. 1:16–20; 2:13–14; 
Лк. 5:1–11, 27–28; 6:12–16; Іван 1:35–
51). Уповноважив Дванадцятьох, Мт. 
10:1–4 (Мр. 3:13–19; Лк. 6:12–16). Виго
лосив Проповідь на горі, Мт. 5–7. Про
вістив Свої смерть і воскресіння, Мт. 
16:21 (Мт. 17:22–23; 20:17–19; Мр. 8:31; 
9:30–32; 10:32–34; Лк. 9:22; 18:31–34). 
Він був переображений, Мт. 17:1–9 
(Мр. 9:2–8; Лк. 9:28–36). Послав сімде
сятьох, Лк. 10:1–20. Тріумфально вʼїхав 
до Єрусалима, Мт. 21:1–11 (Мр. 11:1–
11; Лк. 19:29–40; Іван 12:12–15). Запо
чаткував причастя, Мт. 26:26–29 (Мр. 
14:22–25; Лк. 22:19–20). Страждав і мо
лився в Гефсиманії, Мт. 26:36–46 (Мр. 
14:32–42; Лк. 22:39–46). Його було зра
джено, заарештовано, і всі залишили 
Його, Мт. 26:47–56 (Мр. 14:43–53; Лк. 
22:47–54; Іван 18:2–13). Його розіпʼяли, 
Мт. 27:31–54 (Мр. 15:20–41; Лк. 23:26–
28, 32–49; Іван 19:16–30). Він воскрес, 
Мт. 28:1–8 (Мр. 16:1–8; Лк. 24:1–12; 
Іван 20:1–10). Явився після Свого вос
кресіння, Мт. 28:9–20 (Мр. 16:9–18; 
Лк. 24:13–48; Іван 20:11–31; Дії 1:3–8; 
1 Кор. 15:5–8). Вознісся на небеса, Мр. 
16:19–20 (Лк. 24:51–53; Дії 1:9–12). 

Явився Нефійцям, 3  Неф. 11:1–17 
(3 Неф. 11–26). 

Явився Джозефу Сміту, ДС—Іст. 
1:15–20. 

Взяти на себе імʼя Ісуса Христа: Не
має іншого імені, яким нам належить 
бути спасенними, Дії 4:12 (2  Неф. 
31:21). Апостоли раділи, що сподоби
лися прийняти зневагу за Його імʼя, 
Дії 5:38–42. Це Його заповідь, що ми 
маємо вірити в імʼя Його Сина Ісуса 
Христа, 1 Іван. 3:23. 

Засвідчіть, що ви бажаєте взяти 
на себе імʼя Христа через хрищення, 
2 Неф. 31:13. Я бажав би, щоб ви взяли 
на себе імʼя Христа, Мос. 5:6–12 (Мос. 
1:11). Хто прагнув взяти на себе імʼя 
Христа, приєднувався до Церкви Бога, 
Мос. 25:23. Усі ті, хто істинно вірив 
у Христа, взяли на себе імʼя Христа, 
Ал. 46:15. Ворота небесні відкрито для 
тих, хто буде вірити в імʼя Ісуса Хрис 
та, Гел. 3:28. Благословенний той, кого 

буде знайдено віруючим в Моє імʼя в 
останній день, Етер 4:19. Вони бажа
ють взяти на себе імʼя Сина, Морон. 
4:3 (УЗ 20:77). 

Візьміть на себе імʼя Христа, УЗ 
18:21–25. 

Глава Церкви: Христос—глава Цер
кви, Еф. 5:23 (Еф. 1:22; 4:15). Він є гла
вою тіла—Церкви, Кол. 1:18. 

Це Моя Церква, Мос. 26:22 (Мос. 
27:13). Христос є творцем і виконав
цем їхньої віри, Морон. 6:1–4. 

Цю Церкву Я заснував, УЗ 33:5 
(3 Неф. 27:3–8). 

Доземне існування Христа: Господь 
явився Аврааму, Бут. 12:7 (Бут. 17:1; 
18:1; Авр. 2:6–8). Говорив Господь до 
Мойсея лице в лице, Вих. 33:11 (Повтор. 
34:10; Мойс. 1:1–2). Я бачив Господа, що 
стояв над жертовником, Ам. 9:1. 

На початку Слово було з Богом. І 
Слово стало тілом і перебувало з нами, 
Іван 1:1, 14 (1  Іван. 1:1–3). Перш ніж 
Авраам був, Я є, Іван 8:58. Прослав Ти 
Мене славою, яку Я мав з Тобою, поки 
світ не постав, Іван 17:5. 

Ісая істинно бачив мого Викупи
теля, як бачили його я та мій брат 
Яків, 2 Неф. 11:2–3. Назавтра прийду 
Я в світ, 3  Неф. 1:12–14. Христос був 
перше, ніж світ почав бути, 3 Неф. 26:5 
(Іван 6:62). Як Я явився тобі, Я явлюся 
в плоті Своєму народу, Етер 3:14–17. 

Енох бачив Господа і ходив з Ним, 
УЗ 107:48–49. 

Мій Улюблений Син, Який був 
Моїм Улюбленим і Вибраним від по
чатку, Мойс. 4:2. Господь сказав: Кого 
Мені послати? І один, подібний до 
Сина Людини, відповів: Ось Я, пошли 
Мене, Авр. 3:27. 

Повноваження: Влада буде на раме
нах Його, Ісая 9:5 (2 Неф. 19:6). 

Ісус навчав як Той, Хто має повно
важення, Мт. 7:28–29 (Мр. 1:22). Син 
Людини має владу на землі прощати 
гріхи, Мт. 9:6. Ісус владно наказав не
чистим духам, і вони підкорилися 
Йому, Мр. 1:27 (Лк. 4:33–36). Ісус вис
вятив Дванадцятьох, щоб вони мали 
владу, Мр. 3:14–15. Ісусове слово було 
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владним, Лк. 4:32. Батько доручив весь 
суд Синові, Іван 5:22, 27. Бог помазав 
Ісуса Святим Духом і силою, Дії 10:38. 
Христа було передвисвячено від зас
нування цього світу, 1 Пет. 1:20 (Етер 
3:14). Христос має ключі від пекла й 
смерті, Об. 1:18. 

Усі люди стали підвладними Хрис 
ту, 2  Неф. 9:5. Ісус Христос, Син Бо
жий, є Батьком небес і землі, Творцем 
усіх речей від початку, Гел. 14:12. 

Христос прийшов по волі Батька ви
конати Його волю, УЗ 19:24. Ісус от
римав повноту Батькової слави; і Він 
отримав усю владу, УЗ 93:3–4, 16–17 
(Іван 3:35–36). 

Посмертні явлення Христа: Коли 
Ісус воскрес, Він явився спершу Марії, 
Мр. 16:9 (Іван 20:11–18). Ісус ішов і роз
мовляв з двома Своїми учнями на до
розі, що вела до Еммауса, Лк. 24:13–34. 
Ісус явився апостолам, які торкалися 
Його рук і ніг, Лк. 24:36–43 (Іван 20:19–
20). Ісус явився Хомі, Іван 20:24–29. 
Ісус явився учням біля Тіверіядського 
моря, Іван 21:1–14. Ісус продовжував 
Своє служіння протягом сорока днів 
після воскресіння, Дії 1:2–3. Степан 
бачив Ісуса, що стояв по Божу пра
вицю, Дії 7:55–56. Ісус явився Савлові, 
Дії 9:1–8 (ПДС, Дії 9:7; Дії 26:9–17). 
Христа бачили більш як 500 чоловік, 
1 Кор. 15:3–8. 

Ісус Христос показав Себе народу 
Нефія, 3  Неф. 11:1–17. Христа поба
чили і почули 2500 чоловік, 3  Неф. 
17:16–25. Господь відвідав Мормона, 
Морм. 1:15. 

Джозеф Сміт і Сідні Рігдон ба
чили Ісуса праворуч Бога, УЗ 76:22–
23. Джозеф Сміт та Олівер Каудері 
бачили Господа в Кертлендському 
храмі, УЗ 110:1–4. 

Джозеф Сміт бачив Ісуса, ДС—Іст. 
1:15–17. 

Приклад Ісуса Христа: Я дав вам прик  
лад, Іван 13:15. Я є дорога, істина й 
життя, Іван 14:6. Христос також пос
траждав за нас, залишивши нам прик
лад, щоб ми пішли слідами Його, 
1 Пет. 2:21. 

Якщо людина не наслідує приклад 
Сина Бога живого, вона не може бути 
спасенною, 2 Неф. 31:16. Я бажав би, 
щоб ви були досконалими, саме Яким 
Я є, 3 Неф. 12:48. Цього ви завжди бу
дете дотримуватися, саме як Я зро
бив, 3  Неф. 18:6. Я дав приклад для 
вас, 3  Неф. 18:16. Те, що Я, як ви ба
чили, робив, робіть і ви, 3 Неф. 27:21, 
27. Істинні послідовники Ісуса Христа 
будуть такими як Він, Морон. 7:48. 

Пророцтва про народження і смерть 
Ісуса Христа: Діва зачне й народить 
сина, Ісая 7:14 (1 Неф. 11:13–20). З Ві
флеєму вийде правитель над Ізраїлем, 
Мих. 5:1. 

Самуїл Ламанієць пророкував про 
те, що буде день, після нього світла 
ніч, а потім ще один день; про нову 
зірку та інші ознаки, Гел. 14:2–6. Са
муїл Ламанієць пророкував про тем
ряву, громи, блискавки й землетрус, 
Гел. 14:20–27. Ознаки Ісусового народ
ження збулися, 3 Неф. 1:15–21. Ознаки 
Ісусової смерті збулися, 3 Неф. 8:5–23. 

Свідчення про те, що Ісус є Христос: 
Павло свідчив, що Ісус є Христос, Дії 
18:5. Навіть злі духи свідчили, що вони 
знають Ісуса, Дії 19:15. Ніхто не може 
сказати, що Ісус—то Господь, як тільки 
Духом Святим, 1 Кор. 12:3. Кожне ко
ліно вклониться і кожний язик визнає, 
що Ісус Христос—то Господь, Фил. 
2:10–11. 

Ми говоримо про Христа, ми вті
шаємося у Христі, ми проповідуємо 
Христа, ми пророкуємо про Христа, 
2 Неф. 25:26. Книга Мормона має пе
реконати Юдея та Іновірця, що Ісус є 
Христос, 2  Неф. 26:12 (титульна сто
рінка Книги Мормона). Пророки і 
Писання свідчать про Христа, Кн. Як. 
7:11, 19. Шукайте Цього Ісуса, про 
Якого писали пророки і апостоли, 
Етер 12:41. 

Ми бачили Його і чули голос, який 
свідчив, що Він є Єдинонароджений, 
УЗ 76:20–24. Це є вічні життя—знати 
Бога та Ісуса Христа, УЗ 132:24. 

Ми віримо в Бога, Вічного Батька і 
в Його Сина, Ісуса Христа, УВ 1:1. Ми 
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віримо, що Христос буде особисто ца
рювати на землі, УВ 1:10. 

Символи Христа: Авель приносив 
жертви з першонароджених із своєї 
отари, Бут. 4:4 (Мойс. 5:20). Візьми 
свого сина Ісака й принеси його в жер
тву, Бут. 22:1–13 (Кн. Як. 4:5). Господь 
заповідав дітям Ізраїлевим приносити 
в жертву ягнят без вад, Вих. 12:5, 21, 
46 (Чис. 9:12; Іван 1:29; 19:33; 1  Пет. 
1:19; Об. 5:6). Це хліб, який Господь 
дав вам у їжу, Вих. 16:2–15 (Іван 6:51). 
Вдар у скелю, і вийде з неї вода, щоб 
люди могли напитися, Вих. 17:6 (Іван 
4:6–14; 1 Кор. 10:1–4). Козел понесе на 
собі всі їхні беззаконня, Лев. 16:20–22 
(Ісая 53:11; Мос. 14:11; 15:6–9). Мойсей 
підняв мідяного змія, щоб спасти тих, 
хто дивитиметься на нього, Чис. 21:8–
9 (Іван 3:14–15; Ал. 33:19; Гел. 8:14–15). 
Був у рибʼячій утробі три дні, Йона 
2:1 (Мт. 12:40). 

Це є подобою жертви Єдинонарод
женого від Батька, Мойс. 5:4–8. 

Слава Ісуса Христа: Слава Господня 
наповнила скинію, Вих. 40:34–38. Уся 
земля сповнена Його славою, Ісая 6:3 
(2  Неф. 16:3). Слава Господня над то
бою засяяла, Ісая 60:1–2. 

Син Людини прийде в славі Свого 
Батька, Мт. 16:27. Прослав Ти Мене 
славою, яку Я мав з Тобою, поки світ 
не постав, Іван 17:5. 

Святий Ізраїлевий має царювати у 
великій славі, 1  Неф. 22:24. Ми мали 
надію на Його славу, Кн. Як. 4:4. Син 
Бога приходить у Своїй славі, Ал. 5:50. 
Він пояснив усі речі—від початку й 
до того часу, коли Він прийде у Своїй 
славі, 3 Неф. 26:3. 

Мої апостоли стоятимуть, одягнені 
саме в таку славу, як Я є, УЗ 29:12 (УЗ 
45:44). Ми бачили славу Сина, Який 
був по правицю Батька, УЗ 76:19–23. 
Іван бачив і свідчив про повноту Моєї 
слави, УЗ 93:6 (Іван 1:14). Його об
личчя сяяло яскравіше сонця, УЗ 110:3. 

Його слава була на мені, і я бачив 
Його обличчя, Мойс. 1:1–11. Це Моя 
робота і Моя слава, Мойс. 1:39. 

Суддя: Він судитиме світ у правед

ності, Пс. 9:9 (3 Неф. 27:16). Він іде су
дити землю, Пс. 96:13. Бог судитиме 
праведників і злочестивців, Еккл. 3:17. 
Він буде розсуджувати народи, Ісая 
2:4 (Мих. 4:3; 2 Неф. 12:4). Він праведно 
судитиме бідних, Ісая 11:2–4. 

Батько доручив весь суд Синові, 
Іван 5:22. Коли Я сужу, Мій суд пра
вильний, Іван 8:16. Він був висвячений 
Богом бути суддею живих і мертвих, 
Дії 10:42 (2 Тим. 4:1). Бог судитиме та
ємниці людські через Ісуса Христа, 
Рим. 2:16. Усі ми станемо перед суд
ним престолом Христа, Рим. 14:10 
(2 Кор. 5:10; Ал. 12:12; Морм. 3:20; 7:6; 
Етер 12:38; УЗ 135:5). 

Усі люди приходять до Бога, щоб Він 
судив їх згідно з істиною та святістю, 
що в Ньому перебувають, 2 Неф. 2:10. 
Стануть перед Богом, щоб їх судили 
відповідно до їхніх діянь, Ал. 5:15 (Ал. 
12:15; 33:22; 3 Неф. 27:14). 

Бог і Христос судитимуть усіх, УЗ 
76:68. 

Тисячолітнє царювання Христа: 
Влада буде на раменах Його, Ісая 9:5 
(2 Неф. 19:6). Я перебуватиму посеред 
тебе, каже Господь, Зах. 2:14–16 (Зах. 
14:9). 

Бог дасть Ісусові престол Його 
батька Давида, Лк. 1:30–33. Христос 
царюватиме віковічно, Об. 11:15. Святі 
царюватимуть з Христом тисячу ро
ків, Об. 20:4 (УЗ 76:63). 

Через праведність людську Сатана 
не матиме влади, 1  Неф. 22:26 (Об. 
20:1–3). 

Я тисячу років житиму в правед
ності з людьми на землі, УЗ 29:11 (УЗ 
43:29–30). Підкоряйтеся владі, що є 
тепер, поки не зацарює Той, Хто має 
право царювати, УЗ 58:22 (1  Кор. 
15:25). 

Христос особисто царюватиме на 
землі, УВ 1:10 (Ісая 32:1). 

Їтро. Див. також Мойсей
У Старому Завіті—князь і священик 

мідіянський, який дав Мойсеєві при
тулок після втечі останнього з Єгипту. 
Його також звали Реуїл (Вих. 2:18). 
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Пізніше Мойсей одружився з Ціппо
рою, дочкою Їтра (Вих. 3:1; 4:18; 18:1–
12). Їтро навчив Мойсея передавати 
повноваження (Вих. 18:13–27). Мой
сей отримав від Їтра Мелхиседекове 
священство (УЗ 84:6–7).

Йов
У Старому Завіті—праведний чо

ловік, який пережив жахливі страж
дання, але залишився стійким у своїй 
вірі в Бога. Його історія викладена в 
книзі Йова.

Книга Йова: Хоч книгу й присвячено 
Йововим стражданням, вона не дає ви
черпної відповіді на запитання, чому 
Йов (або будь яка інша особа) мусить 
зносити біль, втрату рідних і майна. 
Книга пояснює, що страждання пев
ної людини не обовʼязково повʼязані з її 
гріховністю. Господь може піддавати 
стражданням, караючи, дисципліну
ючи, повчаючи, а також для того, щоб 
ми мали досвід (УЗ 122).

Книгу можна поділити на чотири 
частини. Розділи 1–2 є прологом іс
торії. У розділах 3–31 подано ряд 
бесід між Йовом і його трьома дру
зями. Розділи 32–37 містять промови 
Елігу, четвертого друга, звинувачення 
якого відрізнялися від звинувачень 
перших трьох. Розділи 38–42 завер
шують книгу запевненням Йову, що 
його життєвий шлях був добрим від 
початку.

Книга Йова навчає нас тому, що лю
дина буде спроможна краще зносити 
випробування, які траплятимуться 
в її житті, якщо вона має правильне 
знання про Бога і веде прийнятне для 
Бога життя. Про Йова також згаду
ється у книзі Єзекіїля 14:14; Посланні 
Якова 5:11; Ученні і Завітах 121:10.

Йоіл
У Старому Завіті—пророк у юдей

ській землі. Час, в який він жив, досто
вірно не визначено—він міг жити між 
царюванням Йоаша, за 850 р. до р.х., і 
поверненням коліна Юди з Вавилон
ського полону.

Книга Йоіла: Книга зосереджена на 
пророцтві Йоіла, виголошеному після 
того як юдейську землю було спусто
шено страшною засухою і сараною 
(Йоіл 1:4–20). Йоіл запевняє народ, 
що через покаяння вони знову отри
мають Божі благословення (Йоіл 2:12–
14).

Розділ 1 й—це заклик зібратися на 
урочисті збори в домі Господньому. 
Розділи 2 й і 3 й розповідають про 
війну і спустошення, які передува
тимуть Тисячоліттю. У розділі 4 му 
говориться про останні дні і стверджу
ється, що всі народи будуть воювати, 
проте невдовзі після цього Господь жи
тиме в Сіоні.

Петро цитував Йоілове пророцтво 
про вилив Духа у день Пʼятдесятниці 
(Йоіл 3:1–5; Дії 2:16–21). Ангел Моро
ній також цитував цей уривок Джо
зефу Сміту (ДС—Іст. 1:41).

Йона. Див. також Ніневія
Старозавітний пророк, якого Гос

подь покликав проповідувати пока
яння в місті Ніневія (Йона 1:1–2).

Книга Йони: Книга у Старому Завіті, 
в якій розповідається про одну подію 
з життя Йони. Мабуть, не сам Йона 
написав цю книгу. Головна ідея книги 
Йони полягає в тому, що Єгова ца
рює скрізь і не спрямовує Свою любов 
тільки на одну націю або народ.

У розділі 1 му розповідається, як 
Господь покликає Йону проповіду
вати в Ніневії. Замість того, щоб зро
бити, як наказав Господь, Йона поплив 
на кораблі і був проковтнутий вели
кою рибою. У розділі 2 му описано, як 
Йона молився Господу і риба вивергла 
його на берег. У розділі 3 му Йона йде 
до Ніневії і пророкує про її зруйну
вання. Люди, однак, покаялися. У роз
ділі 4 му Господь докоряє Йоні за те, 
що той розсердився через те, що Гос
подь врятував людей.

Ісус навчав, що проковтнення Йони 
рибою було провіщенням смерті і Вос
кресіння Ісуса (Мт. 12:39–40; 16:4; Лк. 
11:29–30).
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Йонатан. Див. також Давид; Саул, 
цар Ізраїля

У Старому Завіті—син Саула, царя 
Ізраїля. Йонатан був близьким другом 
Давида (1 Сам. 13–23; 31).

Йордан, Річка. Див. Річка Йордан

Йосафат
У Старому Завіті—вірний Богу цар 

Юдеї (1 Цар. 15:24; 22).

Йосип Ариматейський
Йосип Ариматейський був членом 

синедріону, учнем Христа і багатим 
та вірним Ізраїльтянином, який не 
брав участі в обвинуваченні нашого 
Господа. Після розпʼяття Йосип обгор
нув тіло Спасителя чистою льняною 
плащаницею і поклав Його в гробниці, 
яка належала йому і була висічена як 
печера (Мт. 27:57–60; Мр. 15:43–46; Лк. 
23:50–53; Іван 19:38–42).

Йосип, жезл Йосипів. Див. 
Єфрем—Жезл Єфремів, або 
Йосипів; Книга Мормона

Йосип, син Яковів. Див. також 
Ізраїль; Яків, син Ісаків

У Старому Завіті, першонародже
ний син Якова й Рахілі (Бут. 30:22–24; 
37:3).

Йосип отримав перворідство в Ізра
їлі, тому що Рувим, першонароджений 
син першої дружини Якова, втратив 
цей привілей через гріх (1  Хр. 5:1–2). 
Завдяки своїй гідності Йосип, як пер
шонароджений син другої дружини 
Якова, був наступний в черзі на це бла
гословення. Йосип отримав ще одне 
благословення від свого батька неза
довго до смерті Якова (Бут. 49:22–26).

Йосип був чоловіком сильного ха
рактеру, особа “скромна й мудра” 
(Бут. 41:39). Його відмова Потіфаро
вій дружині є прикладом віри, цнот
ливості та особистої цілісності (Бут. 
39:7–12). В Єгипті, коли Йосип від
крив своїм братам, хто він насправді 
є, він дякував їм, а не звинувачував у 
тому, що вони зробили з ним. Він ві

рив, що їхні дії допомогли сповнити 
Божу волю (Бут. 45:4–15).

Одкровення останніх днів відкри
вають ще більш важливу місію Йо
сипової сімʼї в останні дні (ПДС, Бут. 
50:24–38 [Додаток]; 2  Неф. 3:3–24; 
3 Неф. 20:25–27).

Яків дуже любив Йосипа і справив 
йому різнокольорове вбрання, Бут. 
37:3. Через ревнощі Йосипові брати 
стали ненавидіти його і змовилися 
вбити, але замість цього продали куп
цям, які прямували до Єгипту, Бут. 
37:5–36. В Єгипті Господь сприяв про
цвітанню Йосипа, і той став управите
лем у Потіфаровому домі, Бут. 39:1–4. 
Потіфарова дружина збрехала, ска
завши, що Йосип намагався спокусити 
її; за неправдивим обвинуваченням Йо
сипа кинули до вʼязниці, Бут. 39:7–20. 
Йосип розтлумачив сни головних фа
раонових чашника й пекаря, Бут. 40. 
Фараон почав прихильно ставитися до 
Йосипа, бо той розтлумачив один з фа
раонових снів; фараон зробив Йосипа 
правителем Єгипту, Бут. 41:14–45. На
родилися Єфрем і Манасія, Бут. 41:50–
52. Йосип знову поєднався з батьком 
і братами, Бут. 45–46. Йосип помер у 
Єгипті у віці 110 років, Бут. 50:22–26. 

Йосип, чоловік Маріїн. Див. також 
Ісус Христос; Марія, матір Ісусова

Чоловік Марії, матері Ісусової. Йо
сип був потомком Давида (Мт. 1:1–16; 
Лк. 3:23–38) і жив у Назареті. Він був 
одружений з Марією. Незадовго до 
їхнього весілля Марію відвідав ангел 
Гавриїл, який проголосив, що Марія 
вибрана бути матірʼю Спасителя (Лк. 
1:26–35). Також і Йосип отримав од
кровення про це божественне народ
ження (Мт. 1:20–25).

Марія була єдиним земним Ісусовим 
родителем, тому що Ісусовим батьком 
був Бог Батько. Але Юдеї вважали Ісу
совим батьком Йосипа, а Ісус ставився 
до нього як до батька (Лк. 2:48, 51). По
переджений у снах, посланих з небес, 
Йосип утік до Єгипту і зберіг життя 
маленького Ісуса (Мт. 2:13–14). Після 
того як Ірод помер, ангел наказав Йо
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сипу повернутися з малим Христом до 
Ізраїля (Мт. 2:19–23).

Йосія
Праведний цар Юдеї у 641–610  рр. 

до р.х. (2 Цар. 22–24; 2 Хр. 34–35). Під 
час його правління в домі Господ
ньому було знайдено книгу закону 
(2 Цар. 22:8–13).

Каїн. Див. також Авель; Адам; 
Вбивство; Таємні змови

Син Адама і Єви, який вбив свого 
молодшого брата Авеля (Бут. 4:1–16).

Його жертвоприношення було від
кинуто Господом, Бут. 4:3–7 (Мойс. 
5:5–8, 18–26). Убив свого брата Авеля, 
Бут. 4:8–14 (Мойс. 5:32–37). Господь 
наклав на нього прокляття і знак, Бут. 
4:15 (Мойс. 5:37–41). 

Адам і Єва мали багато синів і до
чок до народження Каїна, Мойс. 5:1–
3, 16–17. Любив Сатану більше, ніж 
Бога, Мойс. 5:13, 18. Увійшов у нече
стивий завіт з Сатаною, Мойс. 5:29–31. 

Кайяфа. Див. також Анна (чоловік); 
Саддукеї

У Новому Завіті—первосвященик 
і зять Анни. Кайяфа брав активну 
участь у протидії Ісусу та Його учням 
(Мт. 26:3–4; Іван 11:47–51; 18:13–14).

Калев
Один з розвідників, посланих Мой

сеєм на пошуки землі Ханаанської на 
другий рік після Виходу. Лише він і 
Єгошуа повернулися з правдивим зві
том про ту землю (Чис. 13:6, 30; 14:6–
38). Тільки вони вдвох з усіх тих, хто 
вийшов з Єгипту, вижили після сорока 
років, проведених у пустині (Чис. 
26:65; 32:12; Повтор. 1:36), і увійшли в 
Ханаан (Єг. 14:6–14; 15:13–19).

Канон. Див. також Біблія; 
Дорогоцінна Перлина; Книга 
Мормона; Писання; Учення і Завіти

Визнане, офіційне зібрання священ
них книг. У Церкві Ісуса Христа Свя
тих Останніх Днів канонічні книги 

мають назву Головних трудів і вклю
чають Старий і Новий Завіти, Книгу 
Мормона, Учення і Завіти, а також 
Дорогоцінну Перлину.

Карати, Покарання. Див. також 
Лихо

Виправлення або кара, які посила
ються окремим людям або людським 
угрупуванням для того, щоб допо
могти їм стати кращими чи посили
тися.

Не цурайся караючої руки Всемо
гутнього, Йов 5:17 (Пр. 3:11). Благо
словенна людина, яку ти караєш, о 
Господи, Пс. 94:12. 

Усі Писання дані для докору, для на
прави, 2 Тим. 3:16. Господь карає тих, 
кого любить, Євр. 12:5–11. 

Господь вважає належним упокорю
вати Свій народ, Мос. 23:21–22. Якщо 
Господь не каратиме Свій народ, вони 
не памʼятатимуть Його, Гел. 12:3. Гос
подь розмовляв з Яредовим братом і 
соромив його, Етер 2:14. 

Їх було покарано, щоб вони могли 
покаятися, УЗ 1:27. Кого Я люблю, 
того Я й караю, щоб їхні гріхи могли 
бути прощені, УЗ 95:1. Жодного з тих, 
хто не стерпить покарання, не може 
бути освячено, УЗ 101:2–5. Мій на
род потребує покарання, поки вони 
не навчаться послушності, УЗ 105:6. 
Той, хто не знесе покарання, не гідний 
Мого царства, УЗ 136:31. 

Картеджська вʼязниця (США). Див. 
також Сміт, Гайрум; Сміт, Джозеф 
молодший

27 червня 1844 р. в Картеджі, шт. Іл
лінойс, Сполучені Штати Америки, 
банда погромників убила у вʼязниці 
Джозефа і Гайрума Смітів (УЗ 135).

Каудері, Олівер
Другий старійшина відновленої 

Церкви і один з Трьох свідків боже
ственного походження та істинності 
Книги Мормона. Він виконував обо
вʼязки писаря Джозефа Сміта, коли 
той перекладав Книгу Мормона з зо
лотих пластин (ДС—Іст. 1:66–68).
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Отримав свідчення про істинність 
перекладу Книги Мормона, УЗ 6:17, 
22–24. Його було висвячено Іваном 
Христителем, УЗ 13 (УЗ 27:8; ДС—Іст. 
1:68–73, див. зауваження до вірша 71). 
Після того як ви отримали віру і поба
чили їх на власні очі, свідчіть, що ви 
бачили їх, УЗ 17:3, 5. Я показав тобі, 
через Мого Духа, що записане тобою 
істинне, УЗ 18:2. Його було призна
чено і висвячено одним із слуг через 
одкровення, УЗ 70:3. Разом з Джозе
фом Смітом отримав ключі священ
ства, УЗ 110. 

Кворум. Див. також Священство
Слово кворум може бути вжитим у 

двох значеннях: (1) точно визначена 
група чоловіків, які мають однаковий 
чин священства, (2) більшість або міні
мально потрібне число членів групи 
священства, які мають бути присут
німи на зборах, де розглядаються 
справи Церкви (УЗ 107:28).

Описано Кворуми Першого Пре
зидентства, Дванадцятьох і сімдесят
ників, а також взаємні стосунки між 
ними, УЗ 107:22–26, 33–34 (УЗ 124:126–
128). Рішення цих кворумів мають 
бути одностайними, УЗ 107:27. Рі
шення кворуму мають прийматися 
в повній праведності, УЗ 107:30–32. 
Описано обовʼязки президентів квору
мів священства, УЗ 107:85–96. Кворум 
старійшин установлено для постійних 
священнослужителів, УЗ 124:137. 

Кертлендський храм, шт. Огайо 
(США)

Перший храм, побудований Цер
квою в нові часи. Святі побудували 
його в Кертленді згідно з Господнім на
казом (УЗ 94:3–9). Однією з цілей спо
рудження храму було створити місце, 
де гідні члени Церкви могли б одержу
вати духовну силу, повноваження та 
просвітлення (УЗ 109–110). Його було 
освячено 27  березня 1836  р.; молитву 
освячення було дано пророкові Джо
зефу Сміту через одкровення (УЗ 109). 
У цьому храмі Господь дав декілька 
важливих одкровень і відновив необ

хідні ключі священства (УЗ 110; 137). 
Храм не використовувався для вико
нання повного обсягу храмових обря
дів, як це робиться у храмах сьогодні.

Кесар
У Новому Завіті—титул, який но

сили деякі з римських імператорів. У 
Писаннях це слово вживане як символ 
світських уряду або влади.

Давайте кесареві кесареве, Мт. 22:21 
(Мр. 12:17; Лк. 20:25; УЗ 63:26). 

Кіл
Один з організаційних і адміні

стративних підрозділів Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. Кіл 
складається з приходів і філій. Зви
чайно має географічні межі. Пере
дає образ намету, описаного в книзі 
Ісаї 54:2: “Свої шнури продовж, і кі
лочки свої позміцняй!” Кожний кіл 
Сіону підтримує і держить Церкву, 
так само, як намет, або скинія, три
мається на своїх кілках. Кіл є місцем 
збирання для решти розсіяного Ізра
їля (УЗ 82:13–14; 101:17–21).

Зміцни свої коли і розшир свої гра
ниці, Морон. 10:31 (УЗ 82:14). 

Признач Сіону інші коли, крім 
цього, УЗ 109:59. Збирання в Сіоні і 
по його колах може стати захистом, 
УЗ 115:6 (УЗ 101:21). Інші місця мають 
бути призначені для колів, УЗ 115:18. 
Президента кворуму первосвящеників 
поставлено для визначення тих, кого 
саме призначати президентами ко
лів, УЗ 124:133–134. Ідіть у землю Сіон, 
щоб його коли могли бути зміцнені, УЗ 
133:9. 

Кімбол, Спенсер В. Див. також 
Офіційна декларація 2

Дванадцятий Президент Церкви 
після її заснування у 1830 р. Спенсер В. 
Кімбол служив Президентом з грудня 
1973 р. по листопад 1985 р. Він наро
дився у 1895 р. і помер у 1985 р. у віці 
девʼяноста років.

У червні 1978  р. Перше Прези
дентство оголосило, що одкровення, 
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одержане Президентом Кімболом, по
ширює священство і храмові благо
словення на всіх гідних членів Церкви 
чоловічої статі, ОД 2. 

Кінець світу. Див. Світ—Кінець світу

Кір
У Старому Завіті—цар Персії, який 

сповнив пророцтво Ісаї (2  Хр. 36:22–
23; Ісая 44:28; 45:1), дозволивши Юдеям 
повернутися до Єрусалима і відбуду
вати храм, тим самим частково по
клавши край періоду Вавилонського 
полону. Пророцтво Ісаї було виголо
шено приблизно за 180 років до цього 
рішення царя.

Кішкумен. Див. також Ґадіантонові 
розбійники

У Книзі Мормона—ватажок групи 
злочестивців, пізніше знаних як Ґаді
антонові розбійники (Гел. 1:9–12; 2).

Ключі священства. Див. також 
Перше Президентство; Розподіл; 
Священство

Ключі—це права президентства або 
Богом надана чоловікові влада керу
вати, контролювати і управляти Бо
жим священством на землі. Носії 
священства, яких покликано на прези
дентські посади, отримують ключі від 
тих, хто має повноваження над ними. 
Носії священства використовують свя
щенство тільки в межах, окреслених 
тими, хто тримає ключі. Президент 
Церкви тримає всі ключі священства 
(УЗ 107:65–67, 91–92; 132:7).

Петро отримав ключі царства, Мт. 
16:19. 

Михаїл (Адам) отримав ключі спа
сіння під керівництвом Ісуса Христа, 
УЗ 78:16. Ключі царства завжди на
лежать Першому Президентству, УЗ 
81:2. Мелхиседекове священство три
має ключі від таємниць Божого знання, 
УЗ 84:19. Особливі ключі утриму
ються Дванадцятьма апостолами, УЗ 
107:35; 112:16, 32; 124:128. Джозеф Сміт 
та Олівер Каудері отримали ключі, які 
стосувалися збирання Ізраїля, єванге

лії Авраама і запечатувальної сили, УЗ 
110:11–16. Перше Президентство і Два
надцятеро тримають ключі розподілу 
повноти часів, УЗ 112:30–34. Чини свя
щенства тримають ключі, УЗ 124:123. 
Той, хто тримає ключі, може одер
жати знання, УЗ 128:11. 

Ааронове священство тримає ключі 
служіння ангелів і євангелії покаяння 
та хрищення, ДС—Іст. 1:69 (УЗ 13). 

Клясти, Клятьба. Див. Блюзнити, 
Блюзнірство; Богохульство; Клятва

Клятва. Див. також Завіт; Клятва і 
завіт священства

У Писаннях звичайно вживане в зна
ченні священного завіту або обіцяння. 
Однак злочестиві особи, включаючи 
Сатану і його ангелів, також дають 
клятви, щоб здійснити свої злі наміри. 
У старозавітні часи клятви були прий
нятними; однак Ісус Христос навчав,  
що людям не слід клястися іменем 
 Божим або іменем Його творінь (Мт. 
5:33–37).

Я виконаю клятву, якою клявся Я 
Авраамові, Бут. 26:3. Якщо чоловік 
поклявся клятвою повʼязати зароком 
душу свою, нехай не ламає її, Чис. 
30:3. Вони вступили в клятву ходити в 
Божому законі, Неем. 10:21. 

Виконуй клятви свої перед Госпо
дом, Мт. 5:33 (Еккл. 5:4–5; 3  Неф. 
12:33). Бог поклявся клятвою, що вірні 
будуть спасенні, Євр. 6:13–18. 

Коли Зорам присягнув нам, наші по
боювання зникли, 1 Неф. 4:37. Народ 
Аммона дав клятву, що вони ніколи 
не проливатимуть кров, Ал. 53:11. 
Злочестиві Нефійці вступили в таємні 
клятви і завіти з Сатаною, Гел. 6:21–30. 

Чоловіки одержують вічне життя 
через клятву і завіт священства, УЗ 
84:33–42. Усі завіти, договори, узи, зо
бовʼязання і клятви, які не запечатано 
Святим Духом Обіцяння, закінчу
ються, коли люди вмирають, УЗ 132:7. 

Клятва і завіт священства. Див. 
також Завіт; Клятва; Священство

Клятва—це урочисте ствердження 
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бути істинним і вірним своїм обіцян
ням. Завіт є урочистим обіцянням між 
двома сторонами. Ааронове священ
ство одержується через один лише 
завіт. Носії Мелхиседекового священ
ства одержують священство як через 
невимовну клятву, так і через завіт. 
Якщо носії священства вірні та зве
личують свої покликання, як вказує 
Бог, Він благословляє їх. Ті, які зали
шаються вірними до кінця й роблять 
усе, що Він просить, отримають усе, 
що має Батько (УЗ 84:33–39).

Господь склав завіт з Авраамом, і Ав
раам був послушним, Бут. 15:18; 17:1; 
22:16–18. Священики часів Єзекіїля не 
пасли отару, Єз. 34:2–3. Священики ча
сів Малахії опоганили завіт, Мал. 1–2. 

Книга життя. Див. також Книга 
спомину

В одному значенні, Книга життя—
це підсумок думок і вчинків особи, 
літопис її життя. Однак Писання та
кож зазначають, що ведуться небесні 
літописи про вірних, включаючи їхні 
імена й звіти про їхні праведні вчинки.

Господь витре грішників зі Своєї 
книги, Вих. 32:33. 

Того, хто перемагає, не буде змито з 
Книги життя, Об. 3:5. Ще одну книгу 
було відкрито, яка є Книгою життя, 
Об. 20:12 (УЗ 128:6–7). 

Імена праведних буде записано в 
Книгу життя, Ал. 5:58. 

Ваші молитви записано в Книзі імен 
освячених, УЗ 88:2. 

Книга Заповідей. Див. також 
Одкровення; Учення і Завіти

У 1833  р. ряд одкровень, отрима
них Джозефом Смітом, було підготов
лено до публікації під назвою A Book 
of Commandments for the Government 
of the Church of Christ. Господь про
довжував спілкуватися зі Своїми слу
гами, і розширену збірку одкровень 
було опубліковано через два роки як 
“Учення і Завіти”.

УЗ 1 є Господньою передмовою до 
цієї книги Його заповідей, УЗ 1:6. Гос

подь кидає виклик, щоб наймудріша 
людина створила те, що було б рівно
цінним найменшому з Його одкровень 
у Книзі Заповідей, УЗ 67:4–9. Призна
чено слуг, щоб опублікувати одкро
вення, УЗ 70:1–5. 

Книга Мормона. Див. також 
Єфрем—Жезл Єфремів, або 
Йосипів; Золоті пластини; Канон; 
Мормон, нефійський пророк; 
Писання; Пластини; Свідки Книги 
Мормона; Сміт, Джозеф молодший

Одна з чотирьох книг Писань, які 
визнає Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Ця книга є літописом 
давніх мешканців Америки, який було 
скорочено давнім пророком на імʼя 
Мормон. Її було написано, щоб свід
чити, що Ісус є Христос. Стосовно 
цього літопису пророк Джозеф Сміт, 
який переклав його даром і силою Бо
жою, сказав: “Я говорив браттям, що 
Книга Мормона найбільш правильна 
з усіх книг на землі і є наріжним ка
менем нашої релігії, і людина буде 
ближча до Бога, твердо дотримую
чись її заповідей, ніж будь якої іншої 
книги” (див. вступ на початку Книги 
Мормона).

Книга Мормона—це релігійний 
літопис трьох груп людей, які пе
реселялися зі Старого Світу на Аме
риканський континент. Ці групи 
очолювали пророки, які записували 
свою релігійну й світську історію на 
металевих пластинах. Книга Мормона 
описує, як після Свого Воскресіння 
Ісус Христос відвідав народ на Аме
риканському континенті. Після Його 
відвідування в Америці настала двох
сотлітня ера миру.

Мороній—останній з нефійських 
пророків істориків—запечатав скоро
чені літописи цих народів і заховав їх 
приблизно у 421  р. від р.х. У 1823  р. 
вос креслий Мороній відвідав Джозефа 
Сміта, а пізніше вручив йому ці давні 
священні літописи, щоб він переклав їх 
і відкрив перед світом як ще одне свід
чення про Ісуса Христа.

Йосип—гілка родюча, віти якої 
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по муру спинаються, Бут. 49:22–26. 
Істина зросте з землі, Пс. 85:12 (Морм. 
8:16; Мойс. 7:62). Господь підійме пра
пор народам і засвище до них, Ісая 
5:26. Голос говоритиме з землі, Ісая 
29:4 (2  Неф. 26:14–17). Усі видіння 
стали наче слова книги, яка запеча
тана, Ісая 29:11 (Ісая 29:9–18; 2  Неф. 
27:6–26). Жезли Йосиповий та Юдин 
стануть одним жезлом у Господній 
руці, Єз. 37:15–20. 

Інших овець Я маю, які не з цієї 
отари, Іван 10:16 (3 Неф. 15:16–24). 

Книга Мормона і Біблія зростуться, 
2  Неф. 3:12–21. Господні слова засви
щуть до краю землі, 2 Неф. 29:2. Гос
подь склав обіт з Еношем, що Він 
принесе Книгу Мормона Ламанійцям, 
Ен. 1:15–16. Книгу Мормона було на
писано, щоб ми могли вірити в Біблію, 
Морм. 7:9. Книга Мормона стоятиме 
як свідчення проти світу, Етер 5:4. 
Спитайте Бога, чи не істинні ці речі, 
Морон. 10:4. 

Христос засвідчив, що Книга Мор
мона істинна, УЗ 17:6. Книга Мормона  
містить повноту євангелії Ісуса Хрис 
та, УЗ 20:9 (УЗ 20:8–12; 42:12). 

Ми віримо, що Книга Мормона—це 
слово Боже, УВ 1:8. 

Книга спомину. Див. також 
Генеалогія; Книга життя

Книга, що її почав писати Адам, в 
якій описувалися труди його потом
ків; стосується також усіх інших літо
писів, що вели пророки й вірні члени 
Церкви з того часу. Адам і його діти 
вели книгу спомину, в яку вони запи
сували під впливом духа одкровення, і 
книгу поколінь, яка містила генеало
гію (Мойс. 6:5, 8). Такі записи можуть 
зіграти велику роль у визначенні на
шого останнього вироку.

Книга спомину була писана, Мал. 
3:16–18 (3 Неф. 24:16–18). 

Усі ті, кого не буде знайдено запи
саним у книзі спомину, не знайдуть 
спадщини в той день, УЗ 85:9. Мер
тві були суджені по книгах, які мі
стили записи їхніх вчинків, УЗ 128:7. 
Даваймо представимо книгу, що міс

тить записи про наших мертвих, УЗ 
128:24. 

Велася книга спомину, Мойс. 6:5–8. 
Ми маємо книгу спомину, Мойс. 6:46. 
Авраам намагався писати літопис для 
свого потомства, Авр. 1:31. 

Книжник. Див. також Писар
Книжників часто згадують у Но

вому Завіті і деколи називають закон
никами, або законовчителями. Вони 
розробляли закон в деталях і присто
совували його до життя тих часів (Мт. 
13:52; Мр. 2:16–17; 11:17–18; Лк. 11:44–
53; 20:46–47). У старозавітні часи 
книжники були знані як писарі.

Ковчег. Див. також Веселка; Ной, 
біблійний патріарх; Потоп Ноєвих 
часів

У Старому Завіті—судно, побудо
ване Ноєм, щоб врятувати життя під 
час великого потопу.

Зроби ковчег з дерева ґофер, Бут. 
6:14. Ковчег спинився на горах Ара
ратських, Бут. 8:4. 

Судна Яредійців були міцними, як 
ковчег Ноя, Етер 6:7. 

Ковчег Завіту. Див. також Скинія
Відомий також як Ковчег Єгови і 

Ковчег Свідчення, Ковчег Завіту являв 
собою видовжену деревʼяну скриню, 
вкриту золотом. Він був найдавнішим 
і найсвятішим серед релігійних симво
лів Ізраїльтян. Престол благодаті, який 
утворював його покриття, вважався 
місцем земного перебування Єгови 
(Вих. 25:22). На закінчення спору
дження храму Ковчег було поміщено 
у Святеє Святих, найсвятіше місце у 
скинії (1 Цар. 8:1–8).

Мойсей зробив Ковчег за Божим на
казом, Вих. 25. Дітям Левієвим було 
доручено піклуватися про Ковчег, 
Чис. 3:15, 31. Ковчег Завіту рушав 
перед ними, Чис. 10:33. Візьміть цю 
Книгу Закону і покладіть її у Ковчег 
Завіту, Повтор. 31:24–26. Води Йор
дану було спинено перед Ковчегом 
Завіту, Єг. 3:13–17; 4:1–7. Священики 
взяли Ковчег Завіту на завоювання 
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Єрихона, Єг. 6:6–20. Филистимляни  
захопили Ковчег Божий, 1 Сам. 5. Гос
подь благословив дім Овед Едома за 
Ковчег Божий, 2  Сам. 6:11–12. Уззу 
було вбито Господом, коли він само
вільно спробував підтримати Ковчег, 
1 Хр. 13:9–12 (УЗ 85:8). Побудуйте свя
тиню Господа Бога, щоб перенести 
Ковчег Завіту, 1 Хр. 22:19. 

Описано вміст Ковчега Завіту, Євр. 
9:4. 

Колоб
Найближча до Божого престолу 

зірка (Авр. 3:2–3, 9).
Авраам бачив Колоб і зірки, Авр. 

3:2–18. Господній час виміряється 
згідно з часовим виміром Колобу, 
Авр. 3:4, 9 (Авр. 5:13). 

Колосяни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Книга в Новому Завіті. Її було на
писано апостолом Павлом як лист до 
колосян після того, як його відвідав 
Епафр, євангеліст Церкви в Колосах 
(Кол. 1:7–8). Епафр розповів Павлу, що 
колосяни впали в серйозну помилку—
вони вважали себе кращими за інших, 
бо ретельно дотримувалися певних 
зовнішніх обрядів (Кол. 2:16), відмов
ляли собі у певних фізичних потребах 
і вклонялися ангелам (Кол. 2:18). Ця 
практика давала колосянам відчуття, 
що вони освячуються. Вони також від
чували, що розуміють таємниці всес
віту краще, ніж інші члени церкви. У 
своєму листі Павло виправляв їх, нав
чаючи, що викуплення приходить 
лише через Христа і що ми маємо бути 
мудрими та служити Йому.

Розділ 1 й є Павловим вітанням до 
колосян. Розділи 2–3 є доктриналь
ними і містять твердження про Христа  
як про Викупителя, небезпеку лжепок
лоніння й важливість воскресіння. 
 Розділ 4 навчає святих бути мудрими 
в усьому.

Комора. Див. також Благополуччя
Місце, де єпископ одержує, збері

гає й розподіляє серед бідних освя

чені пожертви святих останніх днів. 
Комора може бути великою або ма
лою залежно від обставин. Вірні святі 
віддають через єпископа свої таланти, 
уміння, матеріали і гроші, щоб піклу
ватися про бідних у важкі для них 
часи. Так, поняття комора може вклю
чати і перелік принагідних служінь, 
і гроші, і їжу, а також інше. Єпископ 
є розпорядником комори і розподі
ляє товари та служіння відповідно до 
потреб і як указує Дух Господа (УЗ 
42:29–36; 82:14–19).

Нехай вони збирають їжу в запас 
на сім років голоду, Бут. 41:34–36, 46–
57. Принесіть ви всі десятини до дому 
скарбниці, Мал. 3:10 (3 Неф. 24:10). 

Нехай єпископ встановить комору 
для цієї Церкви, УЗ 51:13. Надлишок 
товарів має бути відданий до Моєї 
комори, УЗ 70:7–8. Святі мають ор
ганізувати й встановити комору, УЗ 
78:1–4. Діти мають позов на Господню 
комору, якщо їхні батьки не мають, що 
дати, УЗ 83:5. 

Конституція. Див. також Закон; 
Уряд

В Ученні і Завітах—термін “Консти
туція” стосується Конституції Сполу
чених Штатів Америки, написання 
якої надихнув Бог, щоб підготувати 
шлях для Відновлення євангелії.

Конституційному закону треба до
помагати, УЗ 98:5–6. Господь зробив 
так, що Конституцію було встанов
лено, УЗ 101:77, 80. 

Контроль народжуваності. Див. 
також Сімʼя; Шлюб, Одружуватися

Контролювання числа дітей, які на
роджуються в сімʼї, через обмеження 
запліднення або запобігання йому.

Будьте плодовитими, розмножуй
теся й наповнюйте землю, Бут. 1:28 
(Мойс. 2:28). Діти—спадщина Гос
подня, Пс. 127:3–5. 

Легієва сімʼя мала зростити сімʼя для 
Господа, 1 Неф. 7:1. 

Шлюб установлено Богом для лю
дини, УЗ 49:15–17. Піднесені отрима
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ють повноту й продовження сімені на 
віки вічні, УЗ 132:19, 63. 

Конфірмація. Див. Рукопокладання

Коригор. Див. також Антихрист
У Книзі Мормона—антихрист, який 

вимагав ознаки як доказу Божої сили; 
Господь зробив Коригора німим (Ал. 
30:6–60).

Коринтяни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Дві книги в Новому Завіті. Були на
писані як листи до святих у Коринті, 
щоб покласти край незгодам між 
ними. Коринтяни жили в амораль
ному і злочестивому суспільстві.

Перше послання до коринтян: Роз
діл 1 й містить Павлові привітання і 
його заклик до святих бути єдиними. 
У розділах 2–6 Павло виправляє по
милки коринтських святих. У розді
лах 7–12 вміщено Павлові відповіді на 
певні запитання. Розділи 13–15 стосу
ються милосердя, духовних дарів і во
скресіння. Розділ 16 містить Павлову 
пораду твердо стояти у вірі.

Друге послання до коринтян: Розділ 
1 й містить Павлові привітання і слова 
втіхи. У розділі 2 му вміщено особисту 
пораду Титу. Розділи 3–7 розглядають 
прояви сили євангелії в житті святих 
та їхніх провідників. Розділи 8–9 ра
дять святим охоче допомагати бідним. 
Розділи 10–12—це відстоювання Пав
лом свого апостольського покликання. 
Розділ 13 й—це заклик бути доскона
лими.

Коріантон. Див. також Алма, син 
Алмин

У Книзі Мормона—син Алми, сина 
Алминого.

Пішов до Зорамійців, Ал. 31:7. По
кинув служіння заради блудниці, Ал. 
39:3. Алма навчав його про стан існу
вання після смерті, про воскресіння і 
Спокуту, Ал. 39–42. Його знову покли
кано проповідувати, Ал. 42:31. Виру
шив у північну землю на кораблі, Ал. 
63:10. 

Коріантумр. Див. також Яредійці
У Книзі Мормона—цар Яредійців 

і останній, хто уцілів серед Яредій
ського народу.

Його було знайдено людьми Зара
гемлі, Ом. 1:21. Був царем над усією 
цією землею, Етер 12:1–2. Його було 
взято в полон Шаредом і визволено 
його синами, Етер 13:23–24. Боровся 
з різними ворогами, Етер 13:28–14:31. 
Покаявся, Етер 15:3. Бився у своїй ос
танній битві з Шизом, Етер 15:15–32. 

Корнилій. Див. також Іновірці; 
Петро; Сотник

Сотник у Кесарії, охрищений Пет
ром (Дії 10). Він, мабуть, був першим 
Іновірцем, що приєднався до Церкви, 
якого до цього не було навернено до 
юдаїзму. Хрищення Корнилія та його 
сімʼї позначило відкриття шляху про
повідування євангелії Іновірцям. Пет 
ро, головний апостол, який тримав 
ключі царства Божого на землі в той 
час, скеровував це проповідування.

Красти, Крадіжка
Брати щось нечесним або незакон

ним шляхом. Господь завжди заповіду
вав Своїм дітям не красти (Вих. 20:15; 
Мт. 19:18; 2 Неф. 26:32; Мос. 13:22; УЗ 
59:6).

Складайте ваші скарби на небесах, 
куди крадії не вломлюються і не кра
дуть, Мт. 6:19–21. 

Поразки Нефійців відбувалися че
рез гордощі, багатства, грабунки, кра
діжки, Гел. 4:12. 

Того, хто краде і хто не покається, 
буде відкинуто, УЗ 42:20. Ті, що кра
дуть, мають бути передані в руки за
кону держави, УЗ 42:84–85. 

Кров. Див. також Жертва, 
Жертвувати; Ісус Христос; 
Спокута, Спокутувати

У давніх Ізраїльтян і в багатьох куль
турах сьогодення кров вважається ос
новою життя й життєвою енергією 
всякої плоті. У старозавітні часи Гос
подь забороняв Ізраїльтянам вжи 
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вати кров у їжу (Лев. 3:17; 7:26–27; 
17:10–14).

Спокутна сила жертви була в крові, 
тому що кров вважалася необхідною 
для життя. Жертвоприношення тва
рин у Старому Завіті було символом 
великої жертви, яку пізніше приніс 
Ісус Христос (Лев. 17:11; Мойс. 5:5–7). 
Спокутна кров Ісуса Христа очищає 
від гріха тих, хто покаявся (1 Іван. 1:7).

Його піт був як великі краплі крові, 
Лк. 22:44. Ми освячені пролиттям 
крові Христової, Євр. 10:1–22. 

Кров сочилася з кожної пори, Мос. 
3:7 (УЗ 19:18). 

Господню кров було пролито для 
відпущення гріхів, УЗ 27:2. Ісус вико
нав довершену Спокуту через про
лиття Своєї крові, УЗ 76:69. 

Через кров вас освячено, Мойс. 6:60. 

Кукіль
Трава, або отрутний бурʼян, схожий 

за виглядом на пшеницю. Його немож
ливо відрізнити від пшениці, доки він 
повністю не виросте (Мт. 13:24–30; УЗ 
86:1–7).

Кумора, пагорб. Див. також Книга 
Мормона; Мороній, син Мормона; 
Сміт, Джозеф молодший

Невеликий пагорб, розташований 
у західній частині штату Нью Йорк, 
у Сполучених Штатах Америки. Тут 
давній пророк на імʼя Мороній заховав 
золоті пластини, які містили деякі лі
тописи нефійського і яредійського на
родів. У 1827  р. Джозефу Сміту було 
наказано піти до цього пагорба, щоб 
узяти ці пластини і перекласти час
тину з них. Цей переклад є Книгою 
Мормона.

Нефійці зібралися біля Кумори, 
Морм. 6:2–4. Кумора була в землі ба
гатьох вод, Морм. 6:4. Мормон захо
вав літописи в пагорбі Кумора, Морм. 
6:6. Усіх Нефійців, за винятком двад
цяти чотирьох, було вбито біля Ку
мори, Морм. 6:11. 

Ми чуємо радісні звістки з Кумори, 
УЗ 128:20. 

Джозеф Сміт взяв пластини з па
горба Кумора, ДС—Іст. 1:42, 50–54, 59. 

Лаван, брат Ревеки. Див. також 
Ревека

У Старому Завіті—брат Ревеки і 
батько Лії та Рахілі—дружин Якова 
(Бут. 24:29–60; 27:43–44; 28:1–5; 29:4–
29; 30:25–42; 31).

Лаван, хоронитель латунних 
пластин. Див. також Латунні 
пластини

У Книзі Мормона—чоловік, який 
жив у Єрусалимі в той самий час, що 
і Легій з сімʼєю, і в якого були латунні 
пластини. Лаван пограбував Нефія і 
намагався вбити його та його братів 
(1  Неф. 3:1–27). Дух наказав Нефію 
вбити Лавана, щоб отримати плас
тини (1 Неф. 4:1–26).

Лагідний, Лагідність. Див. також 
Скрушене серце; Терпіння; 
Упокоритися, Покірність

Богобоязливий, праведний, скром
ний, сприймаючий повчання і терпля
чий у стражданнях. Лагідні прагнуть 
дотримуватися євангельських учень.

Мойсей був дуже лагідним, Чис. 
12:3. Лагідні успадкують землю, Пс. 
37:11 (Мт. 5:5; 3  Неф. 12:5; УЗ 88:17). 
Шукайте Господа, всі покірні, шу
кайте праведності, шукайте сми
рення, Соф. 2:3 (1 Тим. 6:11). 

Навчіться від Мене, бо Я лагідний 
і скромний серцем, Мт. 11:29. Лагід
ність—плід Духа, Гал. 5:22–23. Слуга 
Господній має бути лагідним, здатним 
навчати, терплячим; він має у лагід
ності навчати тих, хто противиться, 
2  Тим. 2:24–25. Лагідний і спокій
ний дух дорогоцінний в очах Божих, 
1 Пет. 3:4. 

Скиньте з себе оболонку тілесної 
людини і станьте лагідними, Мос. 3:19 
(Ал. 13:27–28). Бог заповідав Геламану 
навчати людей бути лагідними, Ал. 
37:33. Благодаті Божої вистачить для 
лагідних, Етер 12:26. Ви маєте віру в 
Христа завдяки своїй лагідності, Мо-
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рон. 7:39. Ніхто не приймається до 
Бога, крім лагідних і невибагливих 
серцем, Морон. 7:44. Відпущення грі
хів приносить лагідність, а через лагід
ність приходить відвідування Святого 
Духа, Морон. 8:26. 

Ходіть у лагідності Мого Духа, УЗ 
19:23. Управляйте своїм домом у лагід
ності, УЗ 31:9. Влада і вплив священ
ства можуть бути підтримані мʼякістю 
і лагідністю, УЗ 121:41. 

Лазар. Див. також Марія з Віфанії; 
Марта

У Новому Завіті—брат Марти і Ма
рії. Ісус підняв його з мертвих (Іван 
11:1–44; 12:1–2, 9–11). Це не той Лазар 
злидар, про якого згадується у притчі, 
якій навчав Ісус (Лк. 16:19–31).

Ламан. Див. також Ламанійці; Легій, 
батько Нефіїв

У Книзі Мормона—старший син 
Легія та Сарії і старший брат Нефія 
(1 Неф. 2:5). Ламан у більшості випад
ків вибирав злі справи замість добрих.

Ламан ремствував на свого батька, 
1  Неф. 2:11–12. Повстав проти свого 
праведного брата Нефія, 1  Неф. 7:6 
(1  Неф. 3:28–29). Не вкусив плоду від 
дерева життя у видінні Легія, 1  Неф. 
8:35–36. Прокляття накладено на Ла
мана і його послідовників, 2 Неф. 5:21 
(Ал. 3:7). 

Ламанійці. Див. також Книга 
Мормона; Ламан; Нефійці

У Книзі Мормона—група людей, ба
гато з яких були потомками Ламана, 
старшого сина Легія. Вони вважали 
себе скривдженими Нефієм і його по
томками (Мос. 10:11–17). Внаслідок 
цього вони повставали проти Нефій
ців і часто відкидали учення євангелії. 
Однак незадовго до народження Ісуса 
Христа Ламанійці прийняли єванге
лію і стали праведнішими за Нефій
ців (Гел. 6:34–36). Через двісті років 
після відвідування Христом Амери
канського континенту і Ламанійці, і 
Нефійці стали злочестивими і почали 
воювати між собою. Приблизно через 

400 років від р.х. Ламанійці повністю 
знищили нефійський народ.

Ламанійці перемагали сімʼя Нефієве, 
1 Неф. 12:19–20. Ламанійці ненавиділи 
Нефійців, 2 Неф. 5:14. Ламанійці ста
нуть бичем Нефійцям, 2  Неф. 5:25. 
Книга Мормона відновить Ламаній
цям знання про їхніх прабатьків і 
євангелію Ісуса Христа, 2 Неф. 30:3–6 
(титульна сторінка Книги Мормона). 

Ламанійці є рештою Юдеїв, УЗ 
19:27. Ламанійці розквітнуть, як тро
янда, перед пришестям Господнім, УЗ 
49:24. 

Ламоній. Див. також Аммон, син 
Мосіїн

У Книзі Мормона—ламанійській 
цар, якого було навернено через Духа 
Господнього і натхненні діяння та 
вчення Аммона (Ал. 17–19).

Латунні пластини. Див. також 
Пластини

Літопис Юдеїв від початку до 600 р. 
до р.х., в якому містилося багато пи
сань пророків (1  Неф. 5:10–16). Цей 
літопис зберігався в Лавана, одного з 
Юдейських старійшин в Єрусалимі. У 
той час, коли Легій і його сімʼя були 
в пустині, він послав своїх синів за 
лис тами назад до Єрусалима (1  Неф. 
3–4). (Докладнішу інформацію див. 
у “Короткому поясненні до Книги 
Мормона”, яке включено в Книгу 
Мормона).

Левит. Див. також Пʼятикнижжя
У Старому Завіті—книга, яка розпо

відає про обовʼязки священиків в Ізра
їлі. Вона наголошує святість Бога і того 
кодексу, за яким Його народ може 
жити, щоб стати святими. Мета цієї 
книги—навчати моральним заповідям 
і релігійним істинам закону Мойсеє
вого через ритуали. Книгу Левит на
писав Мойсей.

У розділах 1–7 пояснено обряди 
жертвоприношення. У розділах 8–10 
описано ритуал, якого дотримувалися 
при посвяченні священиків. Розділ 11 
й пояснює, що можна, а чого не можна 
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їсти, а також що є чистим або нечис
тим. У розділі 12 му ідеться про жі
нок після пологів. Розділи 13–15—це 
закони, які стосуються обрядової не
чистоти. У розділі 16 му йдеться про 
ритуал, якого треба було дотримува
тися в День Спокути. Розділи 17–26 є 
кодексом законів, які стосуються релі
гійного і соціального життя. У розділі 
27 му пояснено, що Господь запові
дав Ізраїлю посвячувати свої врожаї, 
отари і стада Господу.

Левитське священство. Див. 
Ааронове священство

Левій. Див. також Ізраїль; Яків, син 
Ісаків

У Старому Завіті—третій син Якова 
та Лії (Бут. 29:34; 35:23). Левій став 
батьком одного з колін Ізраїля.

Коліно Левія: Яків благословив Ле
вія і його потомків (Бут. 49:5–7, 28). 
Потомки Левія служили у святили
щах Ізраїля (Чис. 1:47–54). Аарон був 
левитом, і його потомки були свяще
никами (Вих. 6:16–20; 28:1–4; 29). Ле
вити допомагали священикам, синам 
Аароновим (Чис. 3:5–10; 1  Цар. 8:4). 
Вони деколи служили музикантами 
(1  Хр. 15:16; Неем. 11:22); забивали 
жертовних тварин (2  Хр. 29:34; Ез
дра 6:20) і взагалі допомагали в храмі 
(Неем. 11:16). Левити були посвячені 
на службу Господню, на виконання 
обрядів для дітей Ізраїля. Левитів са
мих було принесено як пожертву від 
дітей Ізраїля (Чис. 8:11–22); таким чи
ном вони стали особливим Божим 
надбанням, що його було дано замість 
першонароджених (Чис. 8:16). Їх було 
очищено для їхнього чину, але не було 
посвячено (Чис. 8:7–16). Вони не мали 
земельної спадщини в Ханаані (Чис. 
18:23–24), але одержували десятину 
(Чис. 18:21), отримали сорок вісім міст 
(Чис. 35:6), а також право одержувати 
від людей пожертви під час свят (Пов
тор. 12:18–19; 14:27–29).

Легій, батько Нефіїв
У Книзі Мормона—гебрейський 

пророк, який вивів з Єрусалима свою 
сімʼю і тих, хто приєднався до нього, 
в обіцяну землю у західній півкулі 
прибл. за 600 р. до р.х. У Книзі Мор
мона—Легій був першим пророком 
серед свого народу.

Легій втік з Єрусалима разом з сі
мʼєю за наказом Господа (1 Неф. 2:1–4). 
Він був потомком Йосипа, якого було 
продано до Єгипту (1 Неф. 5:14). Гос
подь дав йому видіння дерева життя 
(1 Неф. 8:2–35). Легій і його сини збу
дували корабель і перепливли до за
хідної півкулі (1 Неф. 17–18). Він і його 
потомки вкорінилися в новій землі 
(1 Неф. 18:23–25). Перед смертю Легій 
благословляв своїх синів і навчав їх про 
Христа та появлення Книги Мормона 
в останні дні (2 Неф. 1:1–4:12).

Книга Легія: Перекладаючи Книгу 
Мормона, Джозеф Сміт почав з книги 
Легія. Це був літопис з пластин Легія, 
який Мормон скоротив. Після того  
як було записано 116 сторінок перек
ладу, зробленого з цієї книги, Джо
зеф дав цей рукопис Мартіну Гаррісу, 
який короткий час служив писарем у 
Джозефа, коли той перекладав Книгу 
Мормона. Ці сторінки було тоді за
гублено. Джозеф не робив новий пе
реклад книги Легія, щоб замінити  
втрачений рукопис, а натомість 
перек лав інші літописи з золотих 
пластин, зміст яких був повʼязаний 
із  змістом загублених пластин (див. 
вступ до УЗ 3; 10). Ці інші літописи 
сьогодні складають перші шість книг 
Книги Мормона.

Легій, нефійський воєначальник
У Книзі Мормона—нефійський во

єначальник (Ал. 43:35–53; 49:16–17; 
52:27–36; 53:2; 61:15–21).

Легій, нефійський місіонер. Див. 
також Геламан, син Геламанів

У Книзі Мормона—син Геламана, 
сина Геламанового. Легій був великий 
місіонер (Гел. 3:21; 4:14).

Був названий Легієм на честь свого 
прародителя, Гел. 5:4–6. Разом з Не
фієм навернув багатьох, був увʼязне
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ний, був оточений вогнем і говорив з 
ангелами, Гел. 5:14–48. Одержував ба
гато одкровень щодня, Гел. 11:23. 

Легковажність. Див. також 
Лихослівʼя

Поводитися несерйозно зі святи
нями (УЗ 84:54).

Святим не слід мати ні марних ду
мок, ні сміятися надмірно, УЗ 88:69. 
Облиште всю вашу гордовитість і лег
коважність, УЗ 88:121. 

Лемуїл. Див. також Ламан; 
Ламанійці; Легій, батько Нефіїв

У Книзі Мормона—другий син Ле
гія і один зі старших братів Нефія. Він 
обʼєднався з Ламаном, щоб чинити 
опір Нефію.

Легій умовляв Лемуїла бути непо
хитним, як долина, 1  Неф. 2:10. Гні
вався на Нефія і слухався Ламана, 
1 Неф. 3:28. Лемуїльців було включено 
в число Ламанійців, Кн.  Як. 1:13–14 
(Ал. 47:35). 

Лихо. Див. також Карати, 
Покарання; Переслідувати, 
Переслідування; Спокушати, 
Спокуса; Терпіти

Через лихо—випробування, горе й 
страждання—людина може одержати 
багатий досвід, який, завдяки звер
ненню до Господа, веде до духовного 
розвитку і вічного прогресу.

Бог спас вас від усіх нещасть ваших 
і утисків ваших, 1  Сам. 10:19. Вони 
волали до Господа у своєму горі, Пс. 
107:6, 13, 19, 28. І дасть вам Господь 
хліба в утиску і твої учителі вже не бу
дуть ховатися, Ісая 30:20–21. 

Треба, щоб була протилежність в 
усьому, 2 Неф. 2:11. 

Якщо вони ніколи не матимуть гір
кого, то ніколи не знатимуть солод
кого, УЗ 29:39. Твоє лихо буде лише 
короткою миттю, УЗ 121:7–8. Усе це 
дасть тобі досвід і стане тобі за добро, 
УЗ 122:5–8. 

Вони відчують смак гіркоти, щоб 
навчитися цінувати добро, Мойс. 6:55. 

Лихослівʼя. Див. також Брехня; 
Плітка; Суперечка; Чутка

Образливі, несправедливі, злі ви
рази, які зачіпають почуття інших 
людей. У Писаннях часто такі вислов
лення спрямовано на певну особу з на
міром завдати їй біль.

Стримуй язика свого від зла, Пс. 
34:14 (1  Пет. 3:10). Безбожна людина 
копає зло, Пр. 16:27. 

Благословенні ви, коли люди каза
тимуть всіляке зло на вас брехливо, 
Мт. 5:11 (3  Неф. 12:11). З серця вихо
дять злі думки, Мт. 15:19 (Мр. 7:21). Не 
кажи злого на правителя, Дії 23:5. Не
хай усе лихослівʼя буде взято від вас, 
Еф. 4:31. Не кажіть злого один на од
ного, Як. 4:11. 

Дивіться, щоб не було обмов, ні ли
хослівʼя, УЗ 20:54. 

Лікоть
Поширена серед євреїв у давнину 

одиниця довжини, яка вимірювалася 
від кінця ліктя до кінців пальців.

Лімгій. Див. також Ной, син Зенифів
У Книзі Мормона—праведний цар 

Нефійців у землі Нефієвій; син царя 
Ноя (Мос. 7:7–9). Цар Лімгій вступив 
у завіт служити Богу (Мос. 21:32). Він 
вивів свій народ з ламанійської неволі і 
повернув до Зарагемлі (Мос. 22).

Лінивий, Лінощі
Неактивний і незалучений до пра

ведних справ.
Як хто працювати не хоче,—нехай 

той не їсть, 2 Сол. 3:10. 
Вони стали лінивим народом, спов

неним зла, 2  Неф. 5:24. Утримуйтесь 
від лінощів, Ал. 38:12. 

Хто лінивий, той не буде їсти хліб 
трудівника, УЗ 42:42. Горе вам, тим, 
хто не працює своїми руками, УЗ 
56:17. Завзято займайтеся доброю 
справою, УЗ 58:27. Перестаньте бути 
лінивими, УЗ 88:124. 

Лія. Див. також Лаван, брат Ревеки; 
Яків, син Ісаків

У Старому Завіті—старша дочка 
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Лавана і одна з дружин Якова (Бут. 29). 
Лія стала матірʼю шести синів і однієї 
дочки (Бут. 29:31–35; 30:17–21).

Ліягона
У Книзі Мормона—латунна куля 

з двома дороговказами, які давали 
нап рям подібно до компаса, а також 
 духовні настановлення Легію і його 
послідовникам, якщо вони були пра
ведними. Господь дав Ліягону і через 
неї давав настанови.

Легій знайшов латунну кулю з двома 
веретенами, які вказували напрям, в 
якому мали йти Легій і його сімʼя, 
1  Неф. 16:10. Куля працювала відпо
відно до віри й старанності, 1  Неф. 
16:28–29 (Ал. 37:40). Веніямин дав 
кулю Мосії, Мос. 1:16. Кулю, або до
роговказ, було названо Ліягоною, Ал. 
37:38. Ліягону порівняно з Христовим 
словом, Ал. 37:43–45. 

Три свідки Книги Мормона мають 
побачити дороговказ, який було дано 
Легію, УЗ 17:1. 

Лот. Див. також Авраам
У Старому Завіті—син Гарана і пле

мінник Авраама (Бут. 11:27, 31; Авр. 
2:4). Гаран помер під час голоду в Урі 
(Авр. 2:1). Лот залишив Ур з Авраа
мом і Саррою та помандрував з ними 
до Ханаану (Бут. 12:4–5). Лот вирішив 
оселитися в Содомі. Господь послав 
ангелів застерегти Лота, щоб він утік із 
Содома, перш ніж Господь винищить 
місто за злочестивість народу (Бут. 
13:8–13; 19:1, 13, 15); однак Лотова дру
жина повернулася, щоб подивитися на 
знищення і перетворилася на соляний 
стовп (Бут. 19:26). Новий Завіт містить 
посилання на Лота (Лк. 17:29; 2  Пет. 
2:6–7). Його життя після відділення від 
Авраама описано у Бутті 13, 14 і 19.

Лука. Див. також Дії святих 
апостолів; Євангелії

Автор Євангелії від Луки й книги 
Дій святих апостолів у Новому Завіті; 
місіонерський супутник Павла. Його 
батьки були греками. Він мав лікар
ську практику (Кол. 4:14). Лука був 

добре освічений. Він називав себе су
путником апостола Павла після того 
як приєднався до нього в Троаді (Дії 
16:10–11). Лука також був з Павлом у 
Филипах в останній Павловій подо
рожі до Єрусалима (Дії 20:6), і вони 
були разом, поки не прибули до Рима. 
Лука також був з Павлом під час дру
гого римського увʼязнення останнього 
(2 Тим. 4:11). Традиція каже, що він по
мер як мученик.

Євангелія від Луки: Літопис, написа
ний Лукою про Ісуса Христа і Його 
смертне служіння. Книга Дій святих 
апостолів є продовженням Євангелії 
від Луки. Лука залишив гарно напи
саний літопис про Ісусове священно
служіння, представляючи Ісуса як 
Спасителя Юдеїв та Іновірців. Він ба
гато написав про Ісусові вчення і Його 
діяння. У Луки ми зустрічаємо єдиний 
опис того, як Гавриїл відвідував Заха
рія і Марію (Лк. 1) Описано також: від
відування немовляти Ісуса пастухами 
(Лк. 2:8–18); Ісус у храмі у дванадця
тирічному віці (Лк. 2:41–52); сімдесят
ники, яких було покликано і послано 
(Лк. 10:1–24); Ісусова кров, яка сочи
лася, як піт (Лк. 22:44); Ісусова розмова 
зі злодієм на хресті (Лк. 23:39–43), а та
кож те, як Ісус їв рибу і мед після Свого 
Воскресіння (Лк. 24:42–43).

Перелік подій з життя Спасителя, 
описаних у Євангелії від Луки, подано 
в “Узгодженні євангелій” у додатку.

Лукавство. Див. також Обман, 
Обманювати

У Писаннях—це хитрий обман.
Благословенна та людина, у дусі 

якої нема лукавства, Пс. 32:2 (Пс. 34:14; 
1 Пет. 2:1). 

Нафанаїл був Ізраїльтянином, в 
якому не було лукавства, Іван 1:47 (УЗ 
41:9–11). 

Чисте знання збільшує душу без лу
кавства, УЗ 121:42. 

Любов. Див. також Ворожнеча; 
Милосердя; Співчуття

Глибока відданість і прихильність. 
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Любов до Бога включає відданість, 
пок лоніння, благоговіння, ніжність, 
милість, прощення, співчуття, ласку, 
служіння, подяку, доброту. Найвелич
ніший приклад Божої любові до Його 
дітей—це безконечна Спокута Ісуса 
Христа.

Люби ближнього свого, як себе са
мого, Лев. 19:18 (Мт. 5:43–44; 22:37–40; 
Рим. 13:9; Гал. 5:14; Як. 2:8; Мос. 23:15; 
УЗ 59:6). Люби Господа Бога свого усім 
серцем своїм, Повтор. 6:5 (Морон. 
10:32; УЗ 59:5). Господь Бог ваш випро
бовує вас, щоб пізнати, чи ви любите 
Господа Бога вашого, Повтор. 13:4. 
Кого Господь любить, того виправ
ляє, Пр. 3:12. Друг любить завжди, Пр. 
17:17. 

Так Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого єдинонародженого, Іван 3:16 
(УЗ 138:3). Любіть один одного, як Я 
полюбив вас, Іван 13:34 (Іван 15:12, 17; 
Мойс. 7:33). Якщо любите Мене, до
тримуйтесь Моїх заповідей, Іван 14:15 
(УЗ 42:29). Ніхто більшої любові не 
має, як оця: людина кладе своє життя 
за друзів, Іван 15:13. Петре, чи любиш 
ти Мене більше цих? Паси овець Моїх, 
Іван 21:15–17. Ніщо не відділить нас 
від любові Божої в Христі, Рим. 8:35–
39. Око не бачило речей, що їх Бог 
приготував для тих, хто любить Його, 
1 Кор. 2:9. З любовʼю служіть один од
ному, Гал. 5:13. Чоловіки, любіть ва
ших дружин, Еф. 5:25 (Кол. 3:19). Не 
любіть світу, 1 Іван. 2:15. Бог є любов, 
1  Іван. 4:8. Ми любимо Його, бо Він 
перше полюбив нас, 1 Іван. 4:19. 

Христос витерпить завдяки Своїй 
люблячій доброті до людей, 1  Неф. 
19:9. Просувайтеся вперед з любовʼю 
до Бога і до всіх людей, 2 Неф. 31:20. Ви 
будете навчати ваших дітей любити 
один одного і служити один одному, 
Мос. 4:15. Якщо ви відчули, нібито спі
ваєте пісню спокутної любові, чи мо
жете ви відчувати це тепер, Ал. 5:26. 
Будьте скерованими Святим Духом, 
ставайте терплячими, сповненими 
любові, Ал. 13:28. Стримуй свої прис
трасті, щоб ти міг бути сповненим 
 любовʼю, Ал. 38:12. Не було суперечок 

завдяки любові Божій, яка перебувала 
в серцях людських, 4 Неф. 1:15. Усе, що 
запрошує любити Бога, надихається 
Богом, Морон. 7:13–16. Милосердя є 
чистою любовʼю Христа, Морон. 7:47. 
Досконала любов виганяє страх, Мо-
рон. 8:16 (1 Іван. 4:18). 

Любов готує людей до Божої роботи, 
УЗ 4:5 (УЗ 12:8). Освячення йде до всіх, 
хто любить Бога і служить Йому, УЗ 
20:31. Якщо ти любиш Мене, служи 
Мені і дотримуйся Моїх заповідей, УЗ 
42:29 (Іван 14:15). Виказуй зростання 
любові до тих, кого ти виправляв або 
кому докоряв, УЗ 121:43. 

Люди любили Сатану більше, ніж 
Бога, Мойс. 5:13, 18, 28. 

Люди. Див. Людина, Люди

Людина Святості. Див. також 
Батько на Небесах; Бог, Божество; 
Син Людини

Ще одне імʼя Бога Батька (Мойс. 
6:57).

Людина, Люди. Див. також Бог, 
Божество; Брати, Браття, Брат; 
Дух; Духовне сотворіння; Жінка, 
Жінки; Сестра; Сини і дочки Божі

Стосується всього людства—чоло
віків і жінок. Усі чоловіки й жінки є 
в буквальному розумінні духовними 
дітьми Небесного Батька. Коли вони 
народжуються в смертне життя, то 
одержують фізичні смертні тіла. Ці 
тіла створені за Божим образом (Бут. 
1:26–27). Чоловіки і жінки, які будуть 
вірними в одержанні необхідних об
рядів, дотриманні своїх завітів і по
слушності Божим наказам, увійдуть у 
своє піднесення і стануть подібними 
Богові.

Бог створив людину за Своїм обра
зом, Бут. 1:27 (Мос. 7:27; УЗ 20:17–18). 
Що є людина, що Ти памʼятаєш про 
неї, Пс. 8:4–5. Проклята та людина, яка 
віру свою покладає на людину і робить 
плоть силою своєю, Єр. 17:5 (2  Неф. 
4:34; 28:26, 31). 

Коли ж я став дорослою людиною, 
то відкинув дитяче, 1 Кор. 13:11. 
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Люди є, щоб мати радість, 2  Неф. 
2:25. Тілесна людина є ворогом для 
Бога, Мос. 3:19. Якими людьми ви по
винні бути, 3 Неф. 27:27. 

Діяння людини зруйновано, але не 
діяння Бога, УЗ 3:3. Вам не треба боя
тися людини більше, ніж Бога, УЗ 3:7 
(УЗ 30:11; 122:9). Усе зроблено для лю
дини на користь і вживання, УЗ 59:18. 

Я знаю, що людина—то ніщо, Мойс. 
1:10. Божі робота і слава—здійсню
вати безсмертя і вічне життя людини, 
Мойс. 1:39. 

Людина, духовна дитина Небесного 
Батька: Вони попадали на обличчя 
свої і сказали: “Боже, Боже духів уся
кої плоті”, Чис. 16:22 (Чис. 27:16). Ви 
є діти Господа, Бога вашого, Повтор. 
14:1. Ви є боги і всі ви—діти Всевиш
нього, Пс. 82:6. Ви сини Бога живого, 
Ос. 2:1. Чи не маємо ми одного Батька? 
Чи не один Бог створив нас, Мал. 2:10. 

Ми рід Божий, Дії 17:29. Сам Дух 
несе свідчення, що ми діти Божі, Рим. 
8:16. Підкоряйтеся Батьку духів, Євр. 
12:9. 

Духи всіх людей повертаються до
дому до Того Бога, Який дав їм життя, 
Ал. 40:11. 

Мешканці світів є народженими си
нами і дочками Бога, УЗ 76:24. Лю
дина була на початку з Батьком, УЗ 
93:23, 29. 

Бог створив усіх людей духовно 
перш ніж вони були на лиці землі, 
Мойс. 3:5–7. Я є Бог; Я створив світ 
і людей перш ніж вони були у плоті, 
Мойс. 6:51. 

Людина, можливість уподібнитися 
Небесному Батьку: Тож будьте дос
коналими, як ваш Батько, Мт. 5:48 
(3  Неф. 12:48). Чи не написано у ва
шому законі, що ви боги, Іван 10:34 
(УЗ 76:58). Ми можемо стати спад
коємцями Бога і співспадкоємцями 
Хрис та, Рим. 8:17. Ти є син, а якщо син, 
то і спадкоємець Божий через Христа, 
Гал. 4:7. Коли Він зʼявиться, ми будемо 
подібні до Нього, 1  Іван. 3:2. Пере
можцеві сісти Я дам на Моєму прес
толі зі Мною, Об. 3:21. 

Їм Я дав можливість стати синами 
Божими, 3 Неф. 9:17. 

Ті, хто успадковує целестіальне цар
ство, є богами, а саме синами Божими, 
УЗ 76:50, 58. Тоді вони стануть богами, 
бо матимуть усю владу, УЗ 132:20. 

Люцифер. Див. також Антихрист; 
Диявол; Згубник; Пекло; Сини 
загибелі

Це імʼя означає Сяючий або Світ
лоносець. Він також знаний як Син 
Ранку. Люцифер був духовним сином 
Небесного Батька і в доземному житті 
очолив бунт проти Бога. (2 Неф. 24:12). 
Одкровення останніх днів дають більш 
детальний опис падіння Люцифера 
(УЗ 76:25–29).

Люцифер пав у доземному існуванні, 
Ісая 14:12 (Лк. 10:18; 2 Неф. 24:12). 

Після свого падіння він став Сатаною 
і дияволом, УЗ 76:25–29 (Мойс. 4:1–4). 

Маґоґ. Див. також Ґоґ; Друге 
пришестя Ісуса Христа

У Біблії—земля й народ біля Чор
ного моря. Їхній цар, Ґоґ, поведе 
війська Маґоґа в останню велику  
битву перед Другим пришестям Хрис 
та (Єз. 38:2; 39:6). Писання кажуть ще 
про одну велику битву Ґоґа і Маґоґа в 
кінці Тисячоліття—між силами Бога і 
силами зла (Об. 20:7–9; УЗ 88:111–116).

Малахія
У Старому Завіті—пророк, який пи

сав і пророкував прибл. 430 р. до р.х.
Книга Малахії: Книга пророцтв Ма

лахії є останньою книгою у Старому 
Завіті. Її можна розділити на чотири 
основні теми: (1) гріхи Ізраїля—Мала
хія 1:6–2:17; 3:8–9; (2) засудження, які 
чекають на Ізраїль через непослух Із
раїльтян—Малахія 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; 
(3) обіцяння за послушність—Малахія 
3:10–12, 16–18; 4:2–3; і (4) пророцтва, 
які стосуються Ізраїля—Малахія 3:1–5; 
4:1, 5–6 (УЗ 2; 128:17; ДС—Іст. 1:37–39).

У своєму пророцтві Малахія писав 
про Івана Христителя (Мал. 3:1; Мт. 
11:10), закон десятини (Мал. 3:7–12), 
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Друге пришестя Господа (Мал. 4:5) і по
вернення Іллі (Мал. 4:5–6; УЗ 2; 128:17; 
ДС—Іст. 1:37–39). Спаситель повністю 
процитував Нефійцям розділи 3 й і 4 й 
з книги Малахії (3 Неф. 24–25).

Мамона. Див. також Гроші
Арамійське слово, яке означає “ба

гатство” (Мт. 6:24; Лк. 16:9; УЗ 82:22).

Манасія. Див. також Єфрем; Ізраїль; 
Йосип, син Яковів

У Старому Завіті—старший син Ос
нати і проданого в Єгипет Йосипа 
(Бут. 41:50–51). Він і його брат Єфрем 
були онуками Якова (Ізраїля), але той 
усиновив їх і благословив як своїх влас
них синів (Бут. 48:1–20).

Коліно Манасії: Потомки Манасії 
були зачислені до колін Ізраїлевих 
(Чис. 1:34–35; Єг. 13:29–31). Мойсе
єве благословення коліну Йосипа, яке 
було також дане Єфрему і Манасії, за
писано в Повторенні Закону 33:13–
17. Призначена для коліна Манасії 
земля була частково розташована за
хідніше Йордану і була суміжною з 
Єфремовою. Потомки Манасії також 
мали володіння східніше Йордану се
ред багатих пасовищ Башану й Ґіле
аду. В останні дні коліно Манасії буде 
допомагати коліну Єфрема у збиранні 
розсіяного Ізраїля (Повтор. 33:13–17). 
Пророк Книги Мормона Легій був по
томком Манасії (Ал. 10:3).

Маніфест. Див. також Вудрафф, 
Уілфорд; Шлюб, Одружуватися—
Множинний шлюб

Офіційна декларація, проголошена 
1890 р. Президентом Уілфордом Вуд
раффом, яка ясно стверджувала, що 
Церква та її члени підкоряються за
кону держави і більше не укладають 
множинних шлюбів (ОД 1). Президент 
Вудрафф видав Маніфест після того, як 
мав видіння і одкровення від Бога.

Манна. Див. також Вихід; Хліб 
життя

Дрібна, кругляста речовина зі сма
ком медових вафель (Вих. 16:14–31) 

або свіжої олії (Чис. 11:7–8). Господь 
давав її, щоб годувати дітей Ізраїля 
протягом сорока років їхнього пере
бування в пустині (Вих. 16:4–5, 14–30, 
35; Єг. 5:12; 1 Неф. 17:28).

Діти Ізраїля назвали її манною (або 
ман- гу гебрейською мовою), що озна
чало “Що це таке?”, бо вони не знали, 
що це (Вих. 16:15). Її також називали 
“ангельським хлібом” і “хлібом з не
бес” (Пс. 78:24–25; Іван 6:31). Це було 
символом Христа, Який мав стати 
Хлібом Життя (Іван 6:31–35).

Марія з Віфанії. Див. також Лазар; 
Марта

У Новому Завіті—сестра Лазаря і 
Марти.

Марія сіла й слухала біля Ісусових 
ніг, Лк. 10:39, 42. Марія та її сестра 
Марта послали за Ісусом, Іван 11:1–
45. Вона помазала Ісусу ноги миром, 
Іван 12:3–8. 

Марія Магдалина
У Новому Завіті—жінка, яка стала 

відданою ученицею Ісуса Христа. Її 
названо Магдалина, бо місце, з якого 
вона походила, мало назву Магдала. 
Воно розташоване на західному узбе
режжі Галілейського моря.

Вона була біля хреста, Мт. 27:56 
(Мр. 15:40; Іван 19:25). Вона була на 
похованні Христа, Мт. 27:61 (Мр. 
15:47). Вона була біля гробниці в ра
нок воскресіння, Мт. 28:1 (Мр. 16:1; 
Лк. 24:10; Іван 20:1, 11). Вона була 
першою, кому явився Ісус після Свого 
вос кресіння, Мр. 16:9 (Іван 20:14–18). 
З неї вийшло сім дияволів, Лк. 8:2. 

Марія, матір Ісусова. Див. також 
Ісус Христос; Йосип, чоловік 
Маріїн

У Новому Завіті—діва, вибрана Бо
гом Батьком бути матірʼю Його Сина 
у плоті. Після народження Ісуса Ма
рія мала інших дітей (Мр. 6:3).

Її було заручено з Йосипом, Мт. 
1:18 (Лк. 1:27). Йосипу було сказано 
не брати розлучення з Марією і не 
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розривати заручин з нею, Мт. 1:18–
25. Мудреці відвідали Марію, Мт. 2:11. 
Марія і Йосип втекли з малим Ісусом 
до Єгипту, Мт. 2:13–14. Після смерті 
Ірода сімʼя повернулася до Назарета, 
Мт. 2:19–23. Ангел Гавриїл відвідав її, 
Лк. 1:26–38. Вона відвідала Єлисавету, 
свою двоюрідну сестру, Лк. 1:36, 40–
45. Марія у псалмі дякувала Господу, 
Лк. 1:46–55. Марія пішла з Йосипом до 
Віфлеєма, Лк. 2:4–5. Марія народила 
Ісуса і поклала Його до ясел, Лк. 2:7. 
До Віфлеєма прийшли пастухи відві
дати Христа немовля, Лк. 2:16–20. Ма
рія та Йосип принесли Ісуса до храму 
в Єрусалим, Лк. 2:21–38. Марія і Йо
сип взяли Ісуса на свято Пасхи, Лк. 
2:41–52. Марія була на весіллі в Кані, 
Іван 2:2–5. Розіпʼятий Спаситель по
просив Івана піклуватися про Свою 
матір, Іван 19:25–27. Марія була з 
апос толами після того, як Христа було 
взято на небеса, Дії 1:14. 

Марія була дівою, неперевершено 
прекрасною і пречистою з усіх інших 
дів, 1  Неф. 11:13–20. Христова матір 
мала називатися Марією, Мос. 3:8. Ма
рія мала бути дівою, дорогоцінною і 
обраною посудиною, Ал. 7:10. 

Марія, матір Маркова. Див. також 
Марк

У Новому Завіті—матір Івана Марка, 
який написав Євангелію від Марка (Дії 
12:12).

Маріям. Див. також Мойсей
У Старому Завіті—сестра Мойсея 

(Чис. 26:59).
Дивилася, що станеться з папірусо

вою скринькою, Вих. 2:1–8. Вела жінок 
з бубнами, Вих. 15:20–21. Ремствувала 
на Мойсея і була покарана проказою, 
після чого зцілена, Чис. 12:1–15 (Пов
тор. 24:9). 

Марк. Див. також Євангелії
У Новому Завіті—Іван Марк був си

ном Марії, яка жила в Єрусалимі (Дії 
12:12); він також міг бути кузеном (або 
племінником) Варнави (Кол. 4:10). Він 
пішов з Павлом і Варнавою з Єрусалима 

в їхню першу місіонерську подорож і 
залишив їх у Пергії (Дії 12:25; 13:5, 13). 
Пізніше він супроводжував Варнаву на 
Кіпр (Дії 15:37–39). Він був з Павлом 
у Римі (Кол. 4:10; Филим. 1:24); також 
він був з Петром у “Вавилоні” (мабуть, 
ідеться про Рим) (1 Пет. 5:13). Врешті, 
він був з Тимофієм в Ефесі (2 Тим. 4:11).

Євангелія від Марка: Друга книга в 
Новому Завіті. Маркову Євангелію 
було написано, можливо, під керів
ництвом Петра. Він мав на меті опи
сати Господа як Сина Божого, що жив 
і діяв серед людей. Марк енергійно і 
благоговійно описує те враження, яке 
Ісус справляв на людей, що оточували 
Його. Передання каже, що після Пет
рової смерті Марк відвідав Єгипет, 
організував Церкву в Олександрії і по
мер як мученик.

Перелік подій з життя Спасителя, 
описаних у Євангелії від Марка, по
дано в “Узгодженні євангелій” у до
датку.

Марний, Марнота. Див. також 
Гординя; Суєтність

Фальш або облуда; гордість. Мар-
ний і марнота можуть також означати 
“пустопорожній” або “такий, що не 
має цінності”.

Той, хто не підняв своєї душі на мар
ноту, стоятиме у Господньому свя
тому місці, Пс. 24:3–4. 

Коли молишся, не вживай марних 
повторів, Мт. 6:7. 

Велика і простора будівля—це нік
чемні вигадки і гординя, 1 Неф. 12:18. 
Чи будете ви вперто прагнути до мар
них речей світу, Ал. 5:53. Не прагніть 
до марних речей цього світу, бо ви не 
можете забрати їх з собою, Ал. 39:14. 

Марнота і зневіра довели Церкву до 
засудження, УЗ 84:54–55. Коли ми на
магаємося задовольняти наші марні 
амбіції, небеса віддаляються, УЗ 121:37. 

Марта. Див. також Лазар; Марія з 
Віфанії

У Новому Завіті—сестра Лазаря і 
Марії (Лк. 10:38–42; Іван 11:1–46; 12:2).
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Марш, Томас Б.
Перший президент Кворуму Два

надцятьох Апостолів після Віднов
лення Церкви в 1830  р. Він володів 
ключами царства, які належали Два
надцятьом (УЗ 112:16). У 1838 р. йому 
через одкровення було наказано ви
дати Господнє слово (УЗ 118:2). Йому 
адресовано розділ 31 в Ученні і Заві
тах. Марша було відлучено від Цер
кви в 1839 р., але хрищено повторно в 
липні 1857 р.

Матвій. Див. також Євангелії
Апостол Ісуса Христа і автор першої 

книги в Новому Завіті. Юдей, збирач 
податків для римлян у Капернаумі. 
Матвій, можливо, перебував на службі 
у Ірода Антипи. До свого навернення 
він був знаний як Левій, син Алфеєвий 
(Мр. 2:14). Невдовзі після свого покли
кання стати Ісусовим учнем він влаш
тував бенкет, на якому був присутній 
Господь (Мт. 9:9–13; Мр. 2:14–17; Лк. 
5:27–32). Цілком можливо, що Матвій 
мав широкі знання писань Старого 
Завіту і був здатним бачити детальне 
сповнення пророцтв у житті Господа. 
Про подальше життя апостола відомо 
небагато. Згідно з традицією, вважа
ється, що він помер смертю мученика.

Євангелія від Матвія: Перша книга 
в Новому Завіті. Євангелію від Матвія, 
мабуть, було написано насамперед для  
палестинських Юдеїв. У ній викорис
тано багато цитат із Старого Завіту. 
Головною метою Матвія було пока
зати, що Ісус був Месією, про Якого 
говорили старозавітні пророки. Він 
також наголошував, що Ісус є Царем і 
Суддею людей.

Перелік подій з життя Спасителя, 
описаних у Євангелії від Матвія, по
дано в “Узгодженні євангелій” у до
датку.

Маттій. Див. також Апостол—
Обрання апостолів

Чоловік, якого було вибрано бути  
членом Кворуму Дванадцятьох Апос
толів, щоб замінити Юду Іскаріота 

(Дії 1:15–26). Він був учнем Христа 
упродовж усього Його земного свя
щеннослужіння (Дії 1:21–22).

Матір. Див. також Батьки; Єва; Сімʼя
Священний титул жінки, яка народ

жує або усиновлює дітей. Матері до
помагають у здісненні Божого плану, 
даючи смертні тіла духовним дітям 
Бога.

Адам дав своїй дружині імʼя Єва, 
тому що вона мала стати матірʼю всіх 
живих, Бут. 3:20 (Мойс. 4:26). Шануй 
свого батька й свою матір, Вих. 20:12 
(Еф. 6:1–3; Мос. 13:20). Не відкидай на
уки своєї матері, Пр. 1:8. Безумець зне
важає свою матір, Пр. 15:20 (Пр. 10:1).  
Не зневажай матері своєї, як вона пос
таріє, Пр. 23:22. Прокидаються її діти 
й чоловік—і звуть її благословенною, а 
чоловік її похваляє її, Пр. 31:28. 

Мати Ісуса стояла біля хреста, Іван 
19:25–27. 

Дві тисячі ламанійських воїнів були 
навчені своїми матерями, Ал. 56:47 
(Ал. 57:21). 

Наша славетна Матір Єва була се
ред великих і могутніх, яких навчав у 
духовному світі Господь, УЗ 138:38–39. 

Мелхиседек. Див. також 
Мелхиседекове священство; Салим

Великий старозавітний первосвя
щеник, пророк і провідник, який жив 
після Потопу і в часи Авраама. Його 
було названо царем Салима (Єруса
лима), царем миру, царем праведнос 
ті (що є гебрейським значенням слова 
Мелхиседек) і священиком Всевиш
нього Бога.

Авраам платив десятину Мел
хиседеку, Бут. 14:18–20. Народ Мел
хиседека чинив праведно і здобув 
небеса, ПДС, Бут. 14:25–40. 

Христос був первосвящеником за 
чином Мелхиседека, Євр. 5:6. Мелхи
седек був царем Салима, священиком 
всевишнього Бога, Євр. 7:1–3. 

Ніхто не був величнішим за Мелхи
седека, Ал. 13:14–19. 

Авраам одержав священство від 
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Мелхиседека, УЗ 84:14. Шануючи 
Господнє імʼя, давня Церква назвала 
вище священство Мелхиседековим, УЗ 
107:1–4. 

Мелхиседекове священство. Див. 
також Мелхиседек; Священство; 
Старійшина (Старший, Старець, 
Пресвітер)

Мелхиседекове священство є вищим, 
або більшим, священством; Ааронове 
священство є меншим священством. 
Мелхиседекове священство має ключі 
духовних благословень Церкви. Через 
обряди вищого священства сила боже
ственності проявляється людям (УЗ 
84:18–25; 107:18–21).

Уперше Бог відкрив це вище священ
ство Адаму. Патріархи і пророки кож
ного розподілу мали це повноваження 
(УЗ 84:6–17). Спочатку його було наз
вано святим священством за чином 
Сина Божого. Пізніше воно стало ві
домим як Мелхиседекове священство 
(УЗ 107:2–4).

Коли діти Ізраїля продемонстру
вали свою неспроможність жити 
відповідно до привілеїв і завітів Мел
хиседекового священства, Господь 
забрав вищий закон і дав їм менше 
священство і менший закон (УЗ 84:23–
26). Вони одержали назву Ааронового 
священства і Мойсеєвого закону. Коли 
Ісус прийшов на землю, Він відновив 
Мелхиседекове священство для Юдеїв 
і почав розбудовувати Церкву серед 
них. Однак священство і Церкву було 
знову втрачено через відступництво. 
Пізніше все це було відновлено че
рез Джозефа Сміта мол. (УЗ 27:12–13; 
128:20; ДС—Іст. 1:73).

У Мелхиседековому священстві є 
чини старійшини, первосвященика, 
патріарха, сімдесятника і апостола 
(УЗ 107). Мелхиседекове священство 
завжди буде частиною царства Бо
жого на землі.

Президент Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів є президентом 
вищого, або Мелхиседекового, свя
щенства, і володіє всіма ключами, які 
стосуються царства Божого на землі. 

Покликання Президента завжди може 
мати тільки один чоловік, і він є єди
ною особою на землі, яка має повно
важення використовувати всі ключі 
священства (УЗ 107:64–67; 132:7).

Христос буде священиком навіки за 
чином Мелхиседека, Пс. 110:4 (Євр. 
5:6, 10; 7:11). 

Мелхиседекове священство керує 
євангелією, Євр. 7 (УЗ 84:18–25). 

Мелхиседек виявив могутню віру і 
одержав чин вищого священства, Ал. 
13:18. 

Джозефа Сміта та Олівера Каудері 
було висвячено в Мелхиседекове свя
щенство, УЗ 27:12–13 (ДС—Іст. 1:72). 
Це священство одержується через 
клятву і завіт, УЗ 84:33–42. Існує два 
розділи, або дві великі глави, Мел
хиседекове і Ааронове священства, 
УЗ 107:6. Мелхиседекове священство 
має права керувати всіма духовними 
благословеннями, УЗ 107:8–18. Мой
сей, Іліяс та Ілля передали Джозефу 
Сміту та Оліверу Каудері ключі свя
щенства, УЗ 110:11–16. Тепер Я даю вам 
служителів, які належать до Мого свя
щенства, щоб ви могли тримати його 
ключі, УЗ 124:123. 

Мерзотна церква. Див. Диявол—
Церква диявола

Мерзотне, Мерзота. Див. також 
Гріх

У Писаннях—те, що викликає огиду 
й ненависть у праведних і чистих лю
дей.

Лживі вуста—мерзота Господу, Пр. 
12:22. 

Гордощі мерзотні в Господніх очах, 
Кн.  Як. 2:13–22. Злочестиві прире
чені побачити свої мерзоти, Мос. 3:25. 
Нецнотливість є наймерзотнішим з 
усіх гріхів після таких, як убивство й 
зречення Святого Духа, Ал. 39:3–5. 

Господнє обурення запалилося на 
їхні мерзоти, УЗ 97:24. 

Мертве море
Це солоне море на півдні Йордан

ської долини також мало назву Солоне 
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море. Поверхня нижче рівня Серед
земного моря приблизно на 915 метрів. 
На його берегах стояли міста Содом, 
Гоморра і Цоар, або Бела (Бут. 14:2–3).

У сповнення пророцтва і як одне 
зі знамень Другого пришестя Спаси
теля, води Мертвого моря буде зцілено 
й життя розквітне в ньому (Єз. 47:8–9).

Мертві, Спасіння мертвих. Див. 
Спасіння мертвих

Месія. Див. також Ісус Христос; 
Помазаник

Форма арамійського і гебрейського 
слова, яке означає “помазаник”. У Но
вому Завіті Ісуса названо Христом, що 
є грецьким еквівалентом слова Ме-
сія. Це означає “помазаний Пророк”, 
“Священик”, “Цар” і “Визволитель”, 
пришестя Якого так чекали Юдеї.

Багато Юдеїв очікували лише того, 
хто б визволив їх від римської влади та 
приніс національне процвітання; отже 
коли Месія прийшов, правителі та ба
гато інших людей не сприйняли Його. 
Тільки смиренні й вірні були здатні 
побачити в Ісусі з Назарета істинного 
Христа (Ісая 53; Мт. 16:16; Іван 4:25–
26).

Месія матиме Духа проповідувати 
євангелію й проголошувати свободу, 
Ісая 61:1–3 (Лк. 4:18–21). 

Ми знайшли Месію, що, за тлума
ченням, означає Христос, Іван 1:41 
(Іван 4:25–26). 

Бог поставив серед Юдеїв Месію, 
або, іншими словами, Спасителя,  
1  Неф. 10:4. Син Божий—то є Месія, 
Який прийде, 1  Неф. 10:17. Викуп
лення йде у святому Месії та через 
Нього, 2  Неф. 2:6. Месія прийде в  
повноту часів, 2 Неф. 2:26. Месія вос
кресне з мертвих, 2 Неф. 25:14. 

В імʼя Месії я передаю священство 
Аарона, УЗ 13. 

Господь сказав: Я є Месія, Цар Сі
ону, Мойс. 7:53. 

Метушалах. Див. також Енох
У Старому Завіті—син Еноха. Ме

тушалах жив 969 років (Бут. 5:21–27; 

Лк. 3:37; Мойс. 8:7). Він був пророком 
праведником, якого було залишено на 
землі, коли місто Еноха було забрано 
на небеса. Він залишився на землі, щоб 
мати потомків, серед яких був Ной 
(Мойс. 8:3–4).

Мешах. Див. також Даниїл
У Старому Завіті—Шадрах, Мешах 

і Авед Неґо були трьома молодими Із
раїльтянами, яких разом з Даниїлом 
було приведено до палацу Навуходо
носора, царя Вавилонського. Гебрей
ське імʼя Мешаха було Мисаїл. Ці 
чотири юнаки відмовилися оскверня
тися вживанням царської їжі та вина 
(Дан. 1). Шадраха, Мешаха та Авед 
Неґо за наказом царя було кинуто в 
огненну піч, але у дивовижний спосіб 
їхнє життя було збережено (Дан. 3).

Милосердя. Див. також 
Благополуччя; Любов; Служіння; 
Співчуття

Чиста любов Христова (Морон. 7:47); 
любов, яку Христос має до дітей люд
ських і яку діти людські повинні мати 
один до одного (2  Неф. 26:30; 33:7–9; 
Етер 12:33–34); найвищий, найблаго
родніший, найсильніший вид любові, 
не лише тільки закоханість.

Знання пишається, а милосердя на
ставляє, 1 Кор. 8:1. Любов перевершує 
майже все і височіє майже над усім, 
1  Кор. 13. Мета наказу—любов від 
чистого серця, 1  Тим. 1:5. Докладіть 
до братерської доброти милосердя, 
2 Пет. 1:7. 

Господь заповідав, що всім людям 
треба мати милосердя, 2  Неф. 26:30 
(Морон. 7:44–47). Дивіться, щоб у вас 
були віра, надія і милосердя, Ал. 7:24. 
Милосердя—це любов, яку Господь 
має до людини, Етер 12:33–34. Без ми
лосердя людина не може успадкувати 
те місце, що підготовлене у Батько
вих оселях, Етер 12:34 (Морон. 10:20–
21). Мороній записав Мормонові слова 
про віру, надію і милосердя, Морон. 7. 

Милосердя визначає людей для Гос
подньої роботи, УЗ 4:5–6 (УЗ 12:8). 
Зодягайтеся в узи милосердя, УЗ 
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88:125. Нехай нутро твоє сповниться 
милосердям, УЗ 121:45. 

Милостивий, Милість. Див. також 
Благодать; Ісус Христос; Простити, 
Прощати; Спокута, Спокутувати; 
Справедливість

Дух співчуття, ніжності та про
щення. Милість є однією з рис Бога. 
Ісус Христос пропонує нам милість че
рез Свою спокутну жертву.

Господь милостивий і добрий, Вих. 
34:6 (Повтор. 4:31). Його милість пе
ребуває навіки, 1  Хр. 16:34. Добро й 
милість будуть супроводжувати мене, 
Пс. 23:6. Той щасливий, хто має ми
лість до бідних, Пр. 14:21. Я хочу ми
лості, а не жертви, Ос. 6:6. 

Благословенні милостиві: бо їх по
миловано буде, Мт. 5:7 (3  Неф. 12:7). 
Горе лицемірам, які платять десятини 
й обходять більш суттєві положення 
закону—суд, милість і віру, Мт. 23:23. 
Тож будьте милостиві, як і Батько ваш 
милостивий, Лк. 6:36. Не трудами пра
ведності нашої, але із Своєї милості 
Він спас нас, Тит 3:5. 

Лагідна милість Господа огортає 
всіх, 1  Неф. 1:20. Милість не має по
зову на тих, хто не розкаявся, Мос. 
2:38–39. Бог милостивий до всіх, хто 
вірує в Його імʼя, Ал. 32:22. Милість 
може задовольнити вимоги справед
ливості, Ал. 34:16. Хіба ти вважаєш, що 
милість може пограбувати справедли
вість, Ал. 42:25 (Ал. 42:13–25). Малі  
діти живі в Христі завдяки Його 
милос ті, Морон. 8:19–20 (УЗ 29:46). 

Ваші гріхи викуплені рукою милості 
Ісуса Христа, УЗ 29:1. Силою крові, яку 
Я пролив, Я благав перед Батьком за 
тих, хто вірує в Моє імʼя, УЗ 38:4. Ті, хто 
дотримався завіту, матимуть милість, 
УЗ 54:6. Я, Господь, прощаю гріхи і ми
лостивий до тих, хто сповідають свої 
гріхи зі смиренним серцем, УЗ 61:2. Я, 
Господь, виказую милість до всіх лагід
них, УЗ 97:2. І хто приймає вас, як мале 
дитя, приймає Моє царство, бо вони 
отримають милість, УЗ 99:3. 

Милість піде перед Твоїм лицем, 
Мойс. 7:31. 

Милостиня, Роздача милостині. 
Див. також Бідний, Бідні; 
Благополуччя; Піст, Пощення; 
Пожертвування

Пожертвування на допомогу бід
ним.

Не чиніть милостині перед людьми, 
Мт. 6:1–4 (3  Неф. 13:1–4). Ця бідна 
вдова вкинула більше, ніж усі інші, 
Мр. 12:41–44. Більше благословення 
давати, ніж брати, Дії 20:33–35. 

Я хотів би, щоб ви передавали від ва
шого майна бідним, Мос. 4:26. Люди 
Церкви мають передавати від свого 
майна, кожний відповідно до того, 
скільки він має, Мос. 18:27. 

Мир. Див. також Миротворець; 
Покій; Тисячоліття

У Писаннях мир може означати або 
свободу від конфлікту й безладдя, або 
внутрішній спокій і втіху, принесені 
Духом, що Його Бог дає Своїм вірним 
святим.

Свобода від конфлікту й безладдя: Він 
припиняє війни, Пс. 46:10. І не будуть 
більше навчатися війні, Ісая 2:4. 

Живіть у мирі з усіма, не вчиняйте 
помсти самі, Рим. 12:18–21. 

На землі все ще тривав мир, 4 Неф. 
1:4, 15–20. 

Зречіться війни та проголошуйте 
мир, УЗ 98:16. Підносьте прапор миру, 
УЗ 105:39. 

Мир від Бога для слухняних: Спаси
теля буде названо Князем Миру, Ісая 
9:5. Немає миру для злочестивих, Ісая 
48:22. 

Зʼявилися небесні війська, що Бога 
хвалили й казали: Слава Богу на най
вищій висоті й мир на землі, Лк. 2:13–
14. Мир залишаю вам, Іван 14:27. Мир 
Божий вищий усякого розуміння, 
Фил. 4:7. 

Народ царя Веніямина отримав спо
кій сумління, Мос. 4:3. Як прекрасні 
на горах ноги тих, хто мир проголо
шує, Мос. 15:14–18 (Ісая 52:7). Алма во
лав до Господа і знайшов мир, Ал. 38:8. 
Духи праведників приймаються в стан 
миру, Ал. 40:12. 
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Хіба Я не промовляв мир твоєму ро
зуму стосовно цього, УЗ 6:23. Ходи в 
лагідності Мого Духа, і ти матимеш 
мир у Мені, УЗ 19:23. Той, хто чи
нить діла праведності, отримає мир, 
УЗ 59:23. Зодягайтеся в узи милосердя, 
які є узами досконалості й миру, УЗ 
88:125. Сину Мій, нехай мир буде в 
душі твоїй, УЗ 121:7. 

Знайшовши, що є більший мир, я 
шукав благословень батьків, Авр. 1:2. 

Миротворець. Див. також Мир
Людина, яка приносить мир або 

допомагає встановити його (Мт. 5:9; 
3  Неф. 12:9). Миротворцем може та
кож бути той, хто проголошує єванге
лію (Мос. 15:11–18).

Митар. Див. також Римська імперія
У Давньому Римі—збирач урядових 

податків. Як правило, Юдеї ненави
діли митарів. Деякі митарі з готовні
стю сприйняли євангелію (Мт. 9:9–10; 
Лк. 19:2–8).

Мити, Омитий, Омовіння. Див. 
також Спокута, Спокутувати; 
Хрищення, Христити

Очищати фізично або духовно. Зав
дяки спокутній жертві Ісуса Христа 
людина, що покаялася, може бути очи
щеною від поневоленого гріхом і його 
наслідками життя. Певні омовіння, що 
виконуються належним повноважен
ням священства, є священними обря
дами.

Той священик випере свою одежу і 
обмиє тіло своє у воді, Чис. 19:7. Від
мий мене зовсім від мого гріха, Пс. 
51:4, 9. Омийтеся, очистіть себе, перес
таньте чинити зло, Ісая 1:16–18. 

Ісус омив ноги Своїм апостолам, 
Іван 13:4–15 (УЗ 88:138–139). Охри
стися і змий свої гріхи, Дії 22:16 (Ал. 
7:14; УЗ 39:10). 

Жодна людина не може бути спа
сенною, якщо її одяг не вибілено, Ал. 
5:21 (3 Неф. 27:19). Їхній одяг було ви
білено через кров Христа, Ал. 13:11 
(Етер 13:10). 

Дотримуючись заповідей, вони 

могли бути омитими і очищеними від 
усіх своїх гріхів, УЗ 76:52. Ваші пома
зання і ваші омовіння є висвяченнями 
через обряд Мого святого дому, УЗ 
124:39–41. 

Михаїл. Див. також Адам; Архангел
Імʼя, яким звався в доземному житті 

Адам. Його названо архангелом. Геб
рейською мовою це імʼя означає “той, 
хто подібний до Бога”.

Михаїл, один з головних князів, при
йшов на допомогу Даниїлові, Дан. 
10:13, 21 (УЗ 78:16). В останні дні Ми
хаїл, великий князь, постане, Дан. 12:1. 

Михаїл архангел сперечався з ди
яволом, Юд. 1:9. Михаїл і його ангели 
боролися з драконом, Об. 12:7 (Дан. 7). 

Михаїл—це Адам, УЗ 27:11 (УЗ 
107:53–57; 128:21). Михаїл, Господній 
архангел, просурмить у свою сурму, 
УЗ 29:26. Михаїл збере свої війська і 
боротиметься з Сатаною, УЗ 88:112–
115. Чути голос Михаїла, який викри
ває диявола, УЗ 128:20. 

Михей
Старозавітний пророк. Він був уро

дженцем Морешет Ґата, що розташо
ваний на рівнинах Юдеї, і пророкував 
у часи царювання Єзекії (Мих. 1:1–2).

Книга Михея: Книга Михея—це 
єдина серед книг Старого Завіту, яка 
називає Віфлеєм місцем, де має наро
дитися Месія (Мих. 5:1). У цій книзі 
Господь дає поради Своєму народові 
та розповідає про Своє добре став
лення до них у минулі часи; Він вима
гає від них справедливості, милості та 
смирення (Мих. 6:8).

Місіонерська робота. Див. також 
Євангелія; Проповідувати

Ділитися євангелією Ісуса Христа 
словом і прикладом.

Як прекрасні на горах ноги тих, хто 
проголошує спасіння, Ісая 52:7. Я сам 
буду вишукувати овець Моїх і знайду 
їх, Єз. 34:11. 

Проповідуйте євангелію кожному 
створінню, Мр. 16:15 (Морм. 9:22). 
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Ниви пополовіли вже для жнив, Іван 
4:35. І як вони будуть проповідувати, 
якщо не будуть послані, Рим. 10:15. 

Навчайте їх слову Божому з усією 
старанністю, Кн. Як. 1:19. Господь да
рує усім народам нагоду навчатися 
Його слову, Ал. 29:8. 

Євангелія може бути проголошена 
слабкими й простими, УЗ 1:23. Диво
вижна робота має скоро розпочатися, 
УЗ 4:1. Якщо ти працював усі дні твої 
і привів одну душу до Мене, якою ве
ликою буде твоя радість, УЗ 18:15. Мої 
вибрані чують Мій голос і не камʼяні
ють своїми серцями, УЗ 29:7. Ідіть по 
двоє, проповідуючи Мою євангелію, 
УЗ 42:6. Звук має вийти з цього місця, 
УЗ 58:64. Відкрийте свої вуста в про
повідуванні Моєї євангелії, УЗ 71:1. 
Проголошуйте істину відповідно до 
одкровень і заповідей, УЗ 75:4. Кожна 
людина, яку було попереджено, має 
попередити свого ближнього, УЗ 88:81 
(УЗ 38:40–41). Господь доглядатиме за 
сімʼями тих, хто проповідує єванге
лію, УЗ 118:3. Слуги Божі підуть упе
ред, УЗ 133:38. Коли вірні старійшини 
йдуть із смертного життя, вони про
довжують свою працю, УЗ 138:57. 

Міссурі. Див. Новий Єрусалим

Множинний шлюб. Див. Шлюб, 
Одружуватися—Множинний шлюб

Моав. Див. також Лот
У старозавітні часи—земля, розта

шована на схід від Мертвого моря. Мо
авітяни були потомками Лота і мали 
спільних предків з Ізраїльтянами. Вони 
розмовляли мовою, що була подібною 
до гебрейської. Моавітяни та Ізраїль
тяни постійно перебували у стані війни 
між собою (Суд. 3:12–30; 11:17; 2  Сам. 
8:2; 2 Цар. 3:6–27; 2 Хр. 20:1–25; Ісая 15).

Мова
Слова, написані або сказані, скла

дені за особливим порядком, щоб пе
редати інформацію, думки та ідеї. Те, 
як ми користуємося мовою, показує, 
що саме ми відчуваємо до Бога та ін
ших людей. При Другому пришесті 

Господа Ісуса Христа Він дасть всьому 
людству чисту мову (Соф. 3:8–9).

Уся земля була однієї мови, Бут. 
11:1. Господь помішав мову всієї землі, 
Бут. 11:4–9. 

Кожна людина чула, що вони гово
рять її мовою, Дії 2:1–6. 

Господь говорить з людьми у відпо
відності до їхньої мови, 2 Неф. 31:3 (УЗ 
1:24). Веніямин навчав своїх синів мові 
своїх батьків, щоб вони могли стати 
людьми розуміючими, Мос. 1:2–5. 

Той, чия мова лагідна і повчає, є від 
Бога, якщо підкоряється Моїм обря
дам, УЗ 52:16. Познайомтеся з мовами, 
язиками і народами, УЗ 90:15. 

Адам і його діти мали мову, яка була 
чистою і незабрудненою, Мойс. 6:5–
6, 46. Бог дав Еноху велику силу мови, 
Мойс. 7:13. 

Мова, дар мов. Див. також Дари 
Духа; Язик

Один з дарів Святого Духа, який 
дозволяє людям, отримавши натх
нення, говорити незнайомою мовою, 
розуміти її та перекладати з неї. Ми ві
римо в дар мов (УВ 1:7).

Усі вони сповнилися Святого Духа і 
почали говорити іншими мовами, Дії 
2:4. Як говорить хто незнайомою мо
вою, той не людям говорить, а Богові, 
1 Кор. 14:1–5, 27–28. Мови існують як 
знамення для тих, хто не вірує, 1 Кор. 
14:22–28. 

Тоді прийде хрищення вогнем і Свя
тим Духом; і тоді ви зможете говорити 
язиком ангелів, 2 Неф. 31:13–14. Ама
лекій закликав усіх людей вірити в дар 
говорити на язиках, Ом. 1:25. 

Дано декому говорити язиками; а ін
шому—тлумачити язики, УЗ 46:24–25 
(1 Кор. 12:10; Морон. 10:8, 15–16). Не
хай дар язиків буде пролито, УЗ 109:36. 

Могила. Див. також Воскресіння
Місце погребіння смертного тіла. 

Завдяки Спокуті кожного буде воскре
шено з могили.

Після воскресіння Христа могили 
повідкривалися, і багато тіл повста
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вало, Мт. 27:52–53 (3 Неф. 23:9–13). О, 
могило, де твоя перемога, 1 Кор. 15:55. 

Могила мусить віддати своїх мер
твих, 2 Неф. 9:11–13. 

Ті, хто поснув у могилі, вийдуть, УЗ 
88:97–98. Христильна купіль є симво
лом могили, УЗ 128:12–13. 

Мойсей. Див. також Аарон, 
брат Мойсеїв; Закон Мойсеїв; 
Заповіді, Десять заповідей; 
Переображення—Переображення 
Христа; Пʼятикнижжя

У Старому Завіті—пророк, який ви
вів Ізраїльтян з єгипетського полону 
і дав їм, за Божим одкровенням, сис
тему релігійних і соціальних законів, 
а також законів харчування.

Мойсеєве служіння перетинає ча
сові кордони його смертного життя. 
Джозеф Сміт навчав, що разом з Іллею 
він явився й дарував ключі священства 
Петру, Якову та Івану на Горі Пере
браження (Мт. 17:3–4; Мр. 9:4–9; Лк. 
9:30; УЗ 63:21).

Мойсей явився Джозефу Сміту та 
Оліверу Каудері 3 квітня 1836 р. в Керт
лендському храмі, шт. Огайо, і дарував 
їм ключі збирання Ізраїля (УЗ 110:11).

Багато сказано про Мойсея в одкро
веннях останніх днів. Про нього часто 
згадується в Книзі Мормона, а з книги 
Учення і Завіти ми дізнаємося про 
його служіння (УЗ 84:20–26) і про те, 
що він одержав священство від свого 
тестя Їтро (УЗ 84:6).

Одкровення останніх днів також 
підтверджують біблійний опис його 
священнослужіння серед дітей Ізра
їля і те, що він був автором пʼяти книг, 
якими розпочинається Старий Завіт 
(1 Неф. 5:11; Мойс. 1:40–41).

Його було врятовано фараоновою 
дочкою, Вих. 2:1–10. Втік до мідіян, 
Вих. 2:11–22. Ангел Господній явився 
йому у полумʼяному кущі, Вих. 3:1–15. 
Проголошував кари на єгиптян, Вих. 
7–11. Господь започаткував Пасху, Вих. 
12:1–30. Вів дітей Ізраїля через Червоне 
море, Вих. 14:5–31. Господь послав 
манну в пустині, Вих. 16. Вдарив скелю 
біля Хориву, і вода полилася потоком, 

Вих. 17:1–7. Аарон і Хур підтримували 
його руки, щоб Ісус Навин перемагав 
Амалика, Вих. 17:8–16. Їтро дав йому 
пораду, Вих. 18:13–26. Підготував на
род до появи Господа на горі Сінай, 
Вих. 19. Господь відкрив йому Десять 
заповідей, Вих. 20:1–17. Він і сімдесят 
старійшин бачили Бога, Вих. 24:9–11. 
Розбив таблиці свідчення і знищив зо
лоте теля, Вих. 32:19–20. Розмовляв з 
Богом лице до лиця, Вих. 33:9–11. 

Явився під час переображення Ісуса, 
Мт. 17:1–13 (Мр. 9:2–13; Лк. 9:28–36). 

Будьмо сильними, як Мойсей, 1 Неф. 
4:2. Христос—подібний до Мойсея про
рок, якого поставить Господь, 1  Неф. 
22:20–21 (Повтор. 18:15; 3 Неф. 20:23). 

Вів Ізраїль з допомогою одкровення, 
УЗ 8:3. Його бачили серед благород
них духів, УЗ 138:41. 

Бачив Бога лице до лиця, Мойс. 1:2, 
31. Був подобою Єдинонародженого, 
Мойс. 1:6, 13. Мав записати те, що сто
сується сотворіння і що було відкрито 
йому, Мойс. 2:1. 

Книга Мойсея: Книга в Дорогоцін
ній Перлині, яка містить натхненний 
переклад перших семи розділів книги 
Буття, виконаний Джозефом Смітом.

У розділі 1 му описано видіння, в 
якому Мойсей бачив Бога і Той від
крив йому весь план спасіння. Розділи 
2–5 є описом Сотворіння й Падіння 
людини. Розділи 6–7 містять видіння 
про Еноха і його священнослужіння на 
землі. Розділ 8 й містить видіння про 
Ноя і великий Потоп.

Пʼять книг Мойсеєвих: Див. Буття; Ви
хід; Левит; Числа; Повторення Закону

Перші пʼять книг Старого Завіту, 
відомі як книги Мойсеєві. Латунні 
пластини, які Нефій взяв від Лавана, 
містили книги Мойсеєві (1 Неф. 5:11).

Нефій прочитав багато з того, що 
було написано в книгах Мойсеєвих, 
1 Неф. 19:23. 

Молитва. Див. також Амінь; 
Запитувати, Просити; Обдумувати; 
Поклоніння, Поклонятися

Благоговійне спілкування з Богом, 
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під час якого особа складає подяку і 
просить благословення. Молитви звер
нені до нашого Небесного Батька в імʼя 
Ісуса Христа. Молитви можуть бути 
вимовлені вголос або подумки. Думки 
також можуть бути молитвою, якщо 
вони звернені до Бога. Пісня правед
ників може бути молитвою до Бога (УЗ 
25:12).

Мета молитви—не змінити Божу 
волю, а забезпечити для себе та інших 
благословення, які Бог уже бажає да
рувати, але про які ми мусимо про
сити, щоб одержати.

Ми молимося до Батька в імʼя Хрис
тове (Іван 14:13–14; 16:23–24). Ми 
насправді здатні молитися в імʼя Хрис
тове, коли наші бажання є бажаннями 
Христа (Іван 15:7; УЗ 46:30). Тоді ми 
просимо про те, що є правильним, і 
тим самим робимо можливим для Бога 
дарувати це (3  Неф. 18:20). Деякі мо
литви залишаються без відповіді, тому 
що вони ніяк не представляють ба
жання Христа, а натомість витікають 
з людського егоїзму (Як. 4:3; УЗ 46:9). 
Дійсно, якщо ми просимо Бога про не
праведне, це обернеться нам на осуд 
(УЗ 88:65).

Тоді почали люди прикликати імʼя 
Господнє, Бут. 4:26. На місці жертов
ника Авраам прикликав імʼя Господнє, 
Бут. 13:4. Авраамів слуга молився про 
допомогу, щоб йому знайти дружину 
для Ісака, Бут. 24:10–19. Боронь мені 
Боже грішити проти Господа, щоб я 
перестав молитися за вас, 1 Сам. 12:23. 
Господь чує молитву праведника, Пр. 
15:29. Ви знайдете Мене, якщо шука
тимете Мене усім своїм серцем, Єр. 
29:12–13. 

Моліться за тих, хто ненавидить 
вас, Мт. 5:44 (Лк. 6:28; 3  Неф. 12:44). 
Моліться вашому Батькові, що в та
ємниці, Мт. 6:5–8 (3  Неф. 13:5–8). Ви 
ж моліться отак, Мт. 6:9–13 (Лк. 11:2; 
3 Неф. 13:9). Просіть, і буде дане вам, 
Мт. 7:7 (3 Неф. 14:7; УЗ 4:7; 6:5; 66:9). 
Ісус пішов на гору помолитися на са
моті, Мт. 14:23. Пильнуйте і моліться, 
щоб вам не впасти в спокусу, Мт. 26:41 
(Мр. 14:38; 3 Неф. 18:15–18; УЗ 31:12). 

Нехай просить з вірою, без жодного 
сумніву, Як. 1:5–6 (УЗ 42:68; 46:7). Ба
гато може зробити палка молитва пра
ведника, Як. 5:16. 

Слухайтеся Духа, Який навчає лю
дину молитися, 2  Неф. 32:8–9. Я во
лав до Нього у палкій молитві, Ен. 1:4. 
Я постився і молився багато днів, Ал. 
5:45–46 (Ал. 26:22). Вони віддавалися 
могутній молитві й посту, Ал. 17:3. Чи 
не памʼятаєте ви, що Зинос казав про 
молитву і поклоніння, Ал. 33:3. Сми
ріться і продовжуйте молитися, Ал. 
34:18–27. Радься з Господом в усіх ді
яннях своїх, Ал. 37:37. Ви повинні 
завжди молитися Батьку в Моє імʼя, 
3 Неф. 18:19–20. Моліться у ваших сі
мʼях, 3 Неф. 18:21. Ісус молився Бать
кові, 3  Неф. 19:31–34 (Іван 17; 3  Неф. 
18:16). Він заповідав, щоб вони не при
пиняли молитви у своїх серцях, 3 Неф. 
20:1. Якщо він молиться і не робить це 
з щирими намірами серця, це не при
носить йому нічого, Морон. 7:6–9. 

Не просіть про те, що вам не слід, 
УЗ 8:10. Молися завжди, щоб ти міг 
вийти переможцем, УЗ 10:5. Я запо
відую тобі, щоб ти молився вголос, і 
також у серці своєму, УЗ 19:28. Дух 
буде даний вам через молитву віри, 
УЗ 42:14. Прийди у дім молитви і при
неси свої святині, УЗ 59:9 (Мт. 21:13). 
Батьки мають навчати своїх дітей мо
литися, УЗ 68:28. Господь Бог їхній по
вільний на слухання їхніх молитов, УЗ 
101:7–8 (Мос. 21:15). Будь скромний; і 
Господь Бог твій дасть тобі відповідь 
на молитви твої, УЗ 112:10. 

Адаму було заповідано звертатися 
до Бога в імʼя Сина, Мойс. 5:8. Батько 
і Син явилися Джозефу Сміту у відпо
відь на його молитву, ДС—Іст. 1:11–20. 

Молодий. Див. також Ісус Христос
У Писаннях Ісуса Христа симво

лічно названо Молодим. Церква—це 
Його символічна наречена.

Десять дів вийшли зустрічати Мо
лодого, Мт. 25:1–13. Хто має заручену, 
той Молодий, Іван 3:27–30. Благосло
венний той, кого покликано на ве
сільну вечерю Агнця, Об. 19:5–10. 
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Будьте підготовлені, коли прийде 
Наречений, УЗ 33:17. Підготуйтеся 
для Нареченого, УЗ 65:3. 

Моральність. Див. Блуд; Перелюб; 
Сексуальна аморальність; 
Цнотливість

Мормон(и). Див. також Церква 
Ісуса Христа; Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів

Прізвисько мормон було вигадано 
людьми, які не були членами Церкви, 
і вживалося на адресу членів Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Воно походить назви священної книги 
Писань, впорядкованої давнім про
роком Мормоном і названої Книгою 
Мормона. “Святі”—ось дане Госпо
дом імʼя, за яким мають бути знаними 
члени Церкви. Правильна назва Цер
кви—Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Мормон, Книга Мормона. Див. 
Книга Мормона

Мормон, нефійський пророк. Див. 
також Книга Мормона

У Книзі Мормона—нефійський про
рок, воєначальник і хоронитель літо
писів. Мормон жив приблизно між 
311 р. і 385 р. від р.х. (Морм. 1:2, 6; 6:5–
6; 8:2–3). Більшу частину свого життя, 
починаючи з пʼятнадцяти років, він 
був військовим керівником (Морм. 
2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3). Аммарон нав
чав Мормона, щоб той підготувався 
взяти відповідальність за літописи та 
їх ведення (Морм. 1:2–5; 2:17–18). Після 
того як Мормон описав історію часів 
свого життя, він скоротив літописи і 
переніс їх з великих пластин Нефія на 
пластини Мормона. Пізніше він пе
редав цей священний літопис своєму 
сину Моронію. Ці пластини були час
тиною літописів, з яких Джозеф Сміт 
переклав Книгу Мормона.

Слова Мормона: Маленька книга в 
Книзі Мормона. Між останніми сло
вами Амалекія в книзі Омнія і пер
шими словами в книзі Мосії Мормон, 
редактор усього літопису, зробив цю 

маленьку вставку. (Див. “Коротке по
яснення до Книги Мормона” на по
чатку Книги Мормона).

Книга Мормона: Окрема книга, 
включена в книгу Писання, відомого 
як Книга Мормона. Розділи 1–2 розпо
відають про нефійського пророка Ам
марона, який навчив Мормона, коли 
й де взяти пластини. Також почалися 
великі війни, і через злочестивість на
роду Трьох Нефійців було забрано. 
Розділи 3–4 розповідають про те, як 
Мормон закликав народ до покаяння, 
але вони були поза почуттям, і запану
вала злочестивість—більша, ніж будь 
коли раніше в Ізраїлі. Розділи 5–6 
описують останні битви між Нефій
цями та Ламанійцями. Мормона було 
вбито разом з більшістю нефійського 
народу. У 7 му розділі Мормон перед 
своєю смертю закликає народ—то
гочасний і майбутній—покаятися. У 
розділах 8–9 розповідається, що зреш
тою залишився лише Мороній, син 
Мормона. Він описав останні сцени 
смерті й різанини, включаючи кінець 
нефійського народу, а також послання 
до майбутніх поколінь і читачів цього 
літопису.

Мороній, полководець. Див. також 
Гасло волі

У Книзі Мормона—праведний не
фійський воєначальник, який жив 
приблизно у 100 р. до р.х.

Моронія було призначено головним 
полководцем усіх нефійських військ, 
Ал. 43:16–17. Надихав нефійських во
їнів боротися за свою свободу, Ал. 
43:48–50. Зробив гасло волі зі шмату 
своєї одежі, Ал. 46:12–13. Був людиною 
Божою, Ал. 48:11–18. Був розгніваний 
на уряд за його байдужість до свободи 
країни, Ал. 59:13. 

Мороній, син Мормона. Див. 
також Книга Мормона; Мормон, 
нефійський пророк

У Книзі Мормона—останній нефій
ський пророк (прибл. 421  р. від р.х.). 
Незадовго до своєї смерті Мормон пе
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редав історичний літопис, названий 
пластинами Мормона, своєму синові 
Моронію (Сл. Морм. 1:1). Мороній за
кінчив упорядкування пластин Мор
мона. Він додав розділи 8 й і 9 й до 
книги Мормона (Морм. 8:1). Він ско
ротив книгу Етера і включив її у літо
пис (Етер 1:1–2), а також додав свою 
власну книгу—книгу Моронія (Мо
рон. 1). Мороній запечатав пластини 
і сховав їх на пагорбі Кумора (Морм. 
8:14; Морон. 10:2). У 1823 р. Моронія, 
вже воскрешену істоту, було послано 
відкрити Книгу Мормона Джозефу 
Сміту (УЗ 27:5; ДС—Іст. 1:30–42, 45). 
Він навчав молодого пророка що
річно з 1823  р. по 1827  р. (ДС—Іст. 
1:54) і врешті передав йому пластини 
у 1827  р. (ДС—Іст. 1:59). Після завер
шення перекладу Джозеф Сміт повер
нув пластини Моронію.

Книга Моронія: Остання книга в 
Книзі Мормона. Її було написано ос
таннім нефійським пророком, Моро
нієм. Розділи 1–3 розповідають про 
остаточне знищення Нефійців, а та
кож навчають про дарування Святого 
Духа і священства. Розділи 4–5 дають 
детальний виклад виконання благос
ловення причастя. Розділ 6 й окрес
лює роботу Церкви. Розділи 7–8 є 
проповідями перших принципів єван
гелії, включаючи учення Мормона 
про віру, надію і милосердя, про те, як 
відрізняти добро від зла (Морон. 7), а 
також Мормонове пояснення того, що 
малі діти живі у Христі і не потребують 
хрищення (Морон. 8). Розділ 9 й опи
сує порочність нефійського народу. 
Розділ 10 й—це останнє послання Мо
ронія, і в ньому написано, як саме діз
натися про істинність Книги Мормона 
(Морон. 10:3–5).

Моронійга, син полководця 
Моронія

У Книзі Мормона—праведний не
фійський воєначальник (прибл. 60  р. 
до р.х.).

Мороній передав командування 
військами своєму синові, Моронійзі, 

Ал. 62:43. Знову зайняв місто Зара
гемля, Гел. 1:33. Привів Нефійців до 
покаяння і повернув контроль над по
ловиною земель, Гел. 4:14–20. 

Мосія, батько Веніяминів. Див. 
також Веніямин, батько Мосіїн; 
Зарагемля

У Книзі Мормона—нефійський про
рок, якого було поставлено царем над 
народом у Зарагемлі.

Мосію було попереджено, щоб він 
тікав з землі Нефієвої, Ом. 1:12. Він 
знайшов народ Зарагемлі, Ом. 1:14–15. 
Він навчив народ Зарагемлі своїй мові, 
Ом. 1:18. Його було призначено ца
рем народів, що обʼєдналися, Ом. 1:19. 
Його син Веніямин царював після його 
смерті, Ом. 1:23. 

Мосія, Його сини. Див. також 
Аарон, син Мосіїн; Аммон, 
син Мосіїн; Гімній; Мосія, син 
Веніяминів; Омнер

У Книзі Мормона—чотири сини 
царя Мосії, яких було навернено після 
того, як ангел явився їм і закликав їх 
до покаяння. Їхні імена були Аммон, 
Аарон, Омнер і Гімній (Мос. 27:34). 
Протягом чотирнадцяти років вони 
успішно проповідували євангелію Ла
манійцям. Розповідь про їхнє слу
жіння серед Ламанійців викладено в 
книзі Алми, у розділах з 17 го по 26 й.

Раніше вони були невіруючими і на
магалися знищити Церкву, Мос. 27:8–
10 (Ал. 36:6). Ангел докоряв їм, і вони 
покаялися, Мос. 27:11–12, 18–20. Вони 
одержали дозвіл проповідувати Лама
нійцям, Мос. 28:1–7. 

Мосія, син Веніяминів. Див. також 
Веніямин, батько Мосіїн; Мосія, 
Його сини

У Книзі Мормона—праведний не
фійський цар і пророк. Мосія насліду
вав праведний приклад свого батька 
(Мос. 6:4–7). Він переклав двадцять чо
тири золотих пластини, які містили лі
топис Яредійців (Мос. 28:17).

Книга Мосії: Книга у Книзі Мор
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мона. Розділи 1–6 містять могутню 
проповідь царя Веніямина до свого 
народу. Дух Господній торкнувся їх
ніх сердець, і людей було навернено, 
і вони більше не відчували бажання 
чинити зло. Розділи 7–8 розповідають 
про групу Нефійців, які пішли жити у 
землі Ламанійців. Було послано пошу
ковий загін, щоб знайти їх. Провідник 
пошукового загону Аммон знайшов 
їх і дізнався про історію їхніх утис
ків під ламанійським гнітом. Розділи 
9–24 описують цей гніт і як їхні про
відники—Зениф, Ной і Лімгій—жили 
під Ламанійцями. Також описано му
ченицьку смерть пророка на імʼя Аві
надій. Під час суду над Авінадієм було 
навернено Алму. Розділи 25–28 док
ладно передають історію про те, як 
було навернено сина Алми і чотирьох 
синів царя Мосії. У розділі 29 му цар 
Мосія пропонує, щоб правління суд
дів замінило правління царів. Першим 
головним суддею було вибрано Алму, 
сина Алми.

Мудрість. Див. також Знання; 
Істина; Розуміння

Здатність або дар Божий правильно 
судити. Особа одержує мудрість через 
досвід і навчання, а також слідуючи 
Божій пораді. Без Божої допомоги лю
дина не має істинної мудрості (2 Неф. 
9:28; 27:26).

Бог дав мудрість Соломону, 1 Цар. 
5:9–10. Головне—мудрість: так що на
будь мудрості, Пр. 4:7. Хто набуває 
мудрості, той свою душу кохає, Пр. 
19:8. 

Ісус зростав у мудрості, Лк. 2:40, 
52. Якщо комусь з вас не вистачає 
мудрос ті, нехай просить від Бога, Як. 
1:5 (УЗ 42:68; ДС—Іст. 1:11). 

Я кажу вам це, щоб ви могли нав
читися мудрості, Мос. 2:17. Вчися 
мудрос ті в твої молоді роки, Ал. 37:35. 

Святі знайдуть мудрість і великі 
скарби знань, УЗ 89:19. Нехай той, 
хто в невігластві, навчається мудрості, 
упокорюючи себе і прикликаючи Гос
пода, УЗ 136:32. 

Мужність, Мужній. Див. також 
Віра; Страх

Не боятися, особливо не боятися чи
нити правильно.

Будьте сильні та відважні, Повтор. 
31:6 (Єг. 1:6–7). Будьте дуже мужніми, 
дотримуючись і роблячи все, що напи
сано, Єг. 23:6. 

Бог не дав нам дух страху, 2 Тим. 1:7. 
Його серце сповнилося мужністю, 

коли він почув, Ал. 15:4 (Ал. 62:1). 
Сини Геламана були надзвичайно 
доб лесні і мужні, Ал. 53:20–21. Ніколи 
не бачив я такої великої мужності, Ал. 
56:45. 

Будьте мужніми, брати, і вперед, 
вперед до перемоги, УЗ 128:22. 

Музика. Див. також Гімн; Співати
Мелодії та ритми, які співають і гра

ють з ранніх біблійних часів, щоб ви
разити радість, подяку, а також для 
поклоніння (2 Сам. 6:5). Музика може 
бути формою молитви. Псалми співа
лися, мабуть, на прості мелодії у суп
роводі інструментів.

Маріям, сестра Аарона і Мойсея, 
взяла бубна, і вона й жінки танцювали, 
Вих. 15:20. Левити, які були співаками, 
взяли цимбали і арфи, і сто двадцять 
священиків сурмили на сурмах, 2 Хр. 
5:12. 

Ісус і Дванадцятеро співали гімн 
після Останньої вечері, Мт. 26:30. Нав
чайте і увіщувайте один одного псал
мами, і гімнами, і духовними піснями, 
Кол. 3:16. 

Чи не відчували ви, нібито співаєте 
пісню викупительної любові, Ал. 5:26. 

Душа Божа втішається піснею серця; 
так, пісня праведника є молитвою, УЗ 
25:12. Дякуйте Господу співом, музи
кою і танцями, УЗ 136:28. 

Мулек. Див. також Седекія
Син старозавітного царя Седекії 

(прибл. 589  р. до р.х.). У Біблії запи
сано, що всіх синів царя Седекії було 
вбито (2 Цар. 25:7), але з Книги Мор
мона стає ясно, що Мулек вижив (Гел. 
8:21).
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Зарагемля був потомком Мулека, 
Мос. 25:2. Народ Мулека приєднався 
до Нефійців, Мос. 25:13. Господь при
вів Мулека в північну землю, Гел. 6:10. 
Усіх синів Седекії було вбито, за ви
нятком Мулека, Гел. 8:21. 

Мученик, Мучеництво, 
Мученицька смерть

Людина, яка швидше віддасть своє 
життя, але не залишить Христа, єван
гелію і свої праведні вірування й прин
ципи.

Уся праведна кров від Авеля до За
харія буде свідчити проти злочести
вих, Мт. 23:35 (Лк. 11:50). Хто втратить 
своє життя ради Христа і євангелії, 
той спасе його, Мр. 8:35 (УЗ 98:13). І 
вони побили камінням Степана, Дії 
7:59 (Дії 22:20). Там, де завіт, там має 
бути смерть заповідача, Євр. 9:16–17. 

Авінадій впав, прийнявши смерть 
від вогню, Мос. 17:20. Навернених Ам
монійгійців було кинуто у вогонь, Ал. 
14:8–11. Багатьох було вбито, бо вони 
свідчили про це, 3 Неф. 10:15. 

Хто покладе своє життя за Мою 
справу, знайде життя вічне, УЗ 98:13–
14. Джозеф Сміт і Гайрум Сміт були 
мучениками відновлення євангелії, УЗ 
135. Джозеф Сміт запечатав своє свід
чення своєю кровʼю, УЗ 136:39. 

Нааман. Див. також Єлисей
У Старому Завіті—воєначальник си

рійського царського війська. Він був 
прокаженим. Завдяки вірі, що її мала 
служниця, яка була Ізраїльтянкою, по
їхав до Ізраїлю зустрітися з пророком 
Єлисеєм. Його було зцілено за те, що 
він упокорився та обмився сім разів у 
річці Йордан, як йому сказав пророк 
Єлисей (2 Цар. 5:1–19; Лк. 4:27).

Навернення, Навернений. 
Див. також Народитися знову, 
Народитися від Бога; Учень

Змінити віросповідання, серце і 
життя, щоб сприйняти волю Божу та 
підкоритися їй (Дії 3:19).

Навернення включає свідоме рі

шення відмовитися від колишнього 
способу життя і змінитися, щоб стати 
учнем Христа. Покаяння, хрищення 
для прощення гріхів, прийняття Свя
того Духа через рукопокладання та 
постійна віра в Господа Ісуса Христа 
роблять навернення повним. Плот
ську людину буде перетворено на 
нову особу, освячену й чисту, народ
жену знову у Христі Ісусі (2 Кор. 5:17; 
Мос. 3:19).

Люди мусять навернутися і стати 
як малі діти, Мт. 18:3 (Мос. 3:19). Як 
навернешся, зміцни браттю свою, Лк. 
22:32. Тих, хто з радістю сприйняв 
Його слово, було охрищено, Дії 2:37–
41. Навертай грішника від його блуд
ної дороги, Як. 5:20. 

Еноша було навернено, Ен. 1:2–5. 
Слова царя Веніямина викликали мо
гутню зміну в народі, Мос. 5:2 (Ал. 
5:12–14). Усе людство мусить народи
тися знову, так, народитися від Бога, 
Мос. 27:25. Алму і синів Мосії було на
вернено, Мос. 27:33–35. Ламонієвого 
батька було навернено, Ал. 22:15–18. 
Силою і словом Бога їх було навернено 
до Господа, Ал. 53:10. Покаяння при
носить зміну серця, Гел. 15:7. Усі, кого 
було навернено, дійсно свідчили, що їх 
було відвідано силою і Духом Божим, 
3 Неф. 7:21. Через віру в Христа в час 
їхнього навернення їх було хрищено 
вогнем і Святим Духом, 3 Неф. 9:20. 

Вони підуть і проповідуватимуть по
каяння, і багатьох буде навернено, УЗ 
44:3–4. 

Наву, Іллінойс (США)
Місто, засноване святими останніх 

днів у 1839  р. в штаті Іллінойс. Воно 
розташоване на ріці Міссісіпі, при
близно за 320 кілометрів вище Сент 
Луїса.

Через переслідування у штаті Міс
сурі святі перебралися приблизно 
на 320 кілометрів на північний схід, 
перет нули ріку Міссісіпі та дісталися 
Іллінойсу, де вони знайшли сприятли
віші умови. Невдовзі святі придбали 
землю неподалік незабудованого міста 
Коммерс. У дійсності, ця земля була  

Наву, Іллінойс (США)107
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



заболоченою пустинею, де знаходи
лося лише кілька простих будинків. 
Святі осушили землю і звели будинки. 
Джозеф Сміт перевіз свою сімʼю у ма
ленький деревʼяний будинок. Назву 
міста було змінено з “Коммерс” на 
“Наву”, що в перекладі з гебрейської 
мови означає “чудове”.

Декілька розділів Учення і Завітів 
було записано в Наву (УЗ 124–129; 132; 
135). Святим було сказано будувати 
храм у Наву (УЗ 124:26–27). Перед 
тим як їх було в 1846 р. вигнано з влас
них домівок, вони побудували храм і 
організували коли Сіону. Внаслідок 
переслідувань святі залишили цю те
риторію і пішли на захід.

Навуходоносор. Див. також 
Вавилон; Даниїл

У Старому Завіті—цар Вавилон
ський (604–561  рр. до р.х.), який за
воював Юдею (2  Цар. 24:1–4) і взяв в 
облогу Єрусалим (2  Цар. 24:10–11). 
Пророку Легію було наказано втекти 
з Єрусалима прибл. у 600  р. до р.х., 
щоб його не взяли в полон до Вавилону 
(1  Неф. 1:4–13), коли Навуходоносор 
забрав царя Седекію та народ Юдеї 
(2 Цар. 25:1, 8–16, 20–22). Даниїл тлу
мачив сни Навуходоносора (Дан. 2; 4).

Навчати, Учитель. Див. також 
Святий Дух

Передавати знання іншим, особ
ливо про євангельські істини, і вести 
їх шляхом праведності. Той, хто нав
чає євангелії, мусить робити це під ке
рівництвом Духа. Усі батьки—учителі 
у своїх сімʼях. Святим слід шукати нас
танов від Господа і Його провідників 
та сприймати ці настанови.

Навчай цьому твоїх синів, Повтор. 
4:8–9. Ти будеш старанно навчати 
цьому своїх дітей, Повтор. 6:7 (Пов
тор. 11:18–19). Навчи дитину, якою до
рогою їй ходити, Пр. 22:6. Твої діти 
будуть навчені Господом, Ісая 54:13 
(3 Неф. 22:13). 

Ми знаємо, що Ти вчитель від Бога, 
Іван 3:2. Ти, що іншого навчаєш, себе 
самого не вчиш, Рим. 2:21. 

Я був навчений більш менш усім на
укам мого батька, 1 Неф. 1:1 (Ен. 1:1). 
Священики і вчителі мусять навчати зі 
старанністю, інакше відповідальність 
за гріхи людські впаде на їхні голови, 
Кн.  Як. 1:18–19. Слухайте мене і від
крийте ваші вуха, Мос. 2:9. Ви будете 
навчати ваших дітей любити один од
ного і служити один одному, Мос. 
4:15. Не довіряйте жодному бути ва
шим учителем, якщо він людина не 
від Бога, Мос. 23:14. Господь пролив 
Свій Дух на всю країну, щоб приготу
вати їхні серця сприйняти слово, Ал. 
16:16. Вони навчали з силою і повно
важенням від Бога, Ал. 17:2–3. Вони 
були навчені своїми матерями, Ал. 
56:47 (Ал. 57:21). 

Наскільки вони прагнуть мудро
сті, настільки вони будуть навчені, УЗ 
1:26. Навчайте один одного відповідно 
до чину, який Я призначу вам, УЗ 
38:23. Навчайте принципам Моєї єван
гелії, які є у Біблії і Книзі Мормона, 
УЗ 42:12. Вас буде навчено згори, УЗ 
43:15–16. Батьки будуть навчати своїх 
дітей, УЗ 68:25–28. Навчайте один од
ного ученню Царства, УЗ 88:77–78, 
118. Призначте вчителя з поміж вас, 
УЗ 88:122. Ви не навчили своїх дітей 
світлу й істині, і це є причиною ваших 
скорбот, УЗ 93:39–42. 

Навчайте вільно ваших дітей цьому, 
Мойс. 6:57–61. 

Навчання з Духом: Це не ви промов
лятимете, але Дух, що говорить в вас, 
Мт. 10:19–20. Чи не палали наші серця, 
коли Він тлумачив нам Писання, Лк. 
24:32. Євангелія проповідана силою 
Духа, 1 Кор. 2:1–14. 

Він говорив з силою і повноважен
ням від Бога, Мос. 13:5–9 (Ал. 17:3; Гел. 
5:17). 

Ви матимете Мого Духа, щоб пере
конувати людей, УЗ 11:21. Тебе буде 
почуто в усьому, чому ти навчатимеш 
через Утішителя, УЗ 28:1 (УЗ 52:9). 
Якщо ви не одержите Духа, не змо
жете навчати, УЗ 42:14 (УЗ 42:6). Нав
чайте дітей людських силою Мого 
Духа, УЗ 43:15. Старійшини мають 
навчати євангелії Духом, УЗ 50:13–22. 
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Вам буде дано саме в ту годину, що ка
зати, УЗ 84:85 (УЗ 100:5–8). 

Нагрудники. Див. також Урім і 
Туммім

Писання згадують два типи нагруд
ників: (1) передня частина захисного  
вбрання воїна, або броня. У символіч 
ному значенні, святі мусять вдягти 
наг рудник праведності, щоб захи
стити себе від зла (Ісая 59:17; Еф. 6:14). 
(2) Частина вбрання первосвященика 
в Мойсеєвому законі (Вих. 28:13–30; 
39:8–21). Він був зроблений з льону і 
мав на собі дванадцять дорогоцінних 
каменів. Його іноді згадують у звʼязку 
з Урімом і Туммімом (УЗ 17:1; ДС—Іст. 
1:35, 42, 52).

Надія. Див. також Віра
Упевнене чекання обіцяних бла

гословень праведності та палке ба
жання отримати їх. Писання часто 
кажуть про надію як сподівання віч
ного життя через віру в Ісуса Христа.

Благословенний той муж, чия надія 
Господь є, Єр. 17:7. Господь буде на
дією Свого народу, Йоіл 4:16. 

Ми маємо надію через терпіння і 
Писання, Рим. 15:4. Бог народив нас  
для живої надії через воскресіння 
Хрис тове, 1 Пет. 1:3. Кожний, хто має 
цю надію, очищає себе, 1 Іван. 3:2–3. 

Ви мусите просуватися вперед, ма
ючи довершену яскравість надії, 
2  Неф. 31:20. Дивіться, щоб ви мали 
віру, надію й милосердя, Ал. 7:24 
(1  Кор. 13:13; Морон. 10:20). Я хотів 
би, щоб ви слухали мої слова, маючи 
надію, що одержите вічне життя, Ал. 
13:27–29. Якщо ви маєте віру, ви споді
ваєтеся на те, чого не видно, але що є 
істинним, Ал. 32:21 (Євр. 11:1). Надія 
приходить через віру і стає якорем для 
душі, Етер 12:4 (Євр. 6:17–19). Людина 
мусить мати надію, бо інакше вона не 
може одержати успадкування, Етер 
12:32. Мормон говорив про віру, на
дію і милосердя, Морон. 7:1. Ви маєте 
сподіватися, що через Спокуту Ісуса 
Христа воскреснете до вічного життя, 

Морон. 7:40–43. Святий Дух наповнює 
вас надією, Морон. 8:26 (Рим. 15:13). 

Вони пішли із смертного життя, 
тверді в надії на славетне воскресіння, 
УЗ 138:14. 

Назарет. Див. також Ісус Христос
Село посеред гір на захід від Галі

лейського моря. Назарет був містом 
дитинства Ісуса (Мт. 2:23). Ісус навчав 
у синагозі в Назареті та проголосив, 
що Він виповнив пророцтво, записане 
в Ісаї 61:1–2 (Мт. 13:54–58; Мр. 6:1–6; 
Лк. 4:16–30).

Назва Церкви. Див. Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів; 
Церква, назва Церкви

Найвища міра покарання. Див. 
також Вбивство

Смертне покарання за злочин, 
 особливо за вбивство.

Хто б не пролив людську кров, того 
кров людиною пролита буде, Бут. 
9:6 (ПДС, Бут. 9:12–13). Вбивцю неод
мінно треба вбити, Чис. 35:16. 

Вбивці, які вбивають навмисно, по
винні вмерти, 2  Неф. 9:35. Тебе засу
джено на смерть згідно з законом, Ал. 
1:13–14. Того, хто вбивав, карали на 
смерть, Ал. 1:18. Закон вимагає життя 
того, хто вбив, Ал. 34:12. 

Той, хто вбиває, повинен померти, 
УЗ 42:19. 

Нарада на Небесах. Див. також 
Війна на Небесах; Доземне життя; 
План викуплення

Важлива подія у доземному житті, 
коли Батько представив Свій план 
Своїм духовним дітям, які мали при
йти на цю землю.

Сини Божі кричали від радості, Йов 
38:4–7. Вище зір Божих піднесу свій 
престол, Ісая 14:12–13. 

Була війна на небесах, Об. 12:7–11. 
Перше, ніж народитися, вони одер

жали свої перші уроки у світі духів, 
УЗ 138:56. 

Сатана збунтувався у доземному 
житті, Мойс. 4:1–4. Розумів було ор
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ганізовано, перш ніж світ було ство
рено, Авр. 3:22. Боги мали нараду між 
собою, Авр. 4:26. Боги скінчили ро
боту, про здійснення якої Вони ради
лися, Авр. 5:2. 

Наречений. Див. Молодий

Наріжний камінь. Див. також Ісус 
Христос

Головний камінь, який утворює ріг 
фундаменту будівлі. Ісуса Христа наз
вано наріжним каменем (Еф. 2:20).

Камінь, що його будівничі відки
нули, той наріжним став каменем, 
Пс. 118:22 (Мт. 21:42–44; Мр. 12:10; Лк. 
20:17; Дії 4:10–12). 

Юдеї відкинули наріжний камінь, 
Кн. Як. 4:15–17. 

Народжений, Народжені. 
Див. також Діти Христові; 
Єдинонароджений; Народитися 
знову, Народитися від Бога; Сини і 
дочки Божі

Бути народженим. Народити оз
начає дати народження, дати потом
ство або покликати до існування. У 
Писаннях ці слова часто використову
ються у значенні “бути народженими 
від Бога”. Хоч Ісус Христос—єдине 
дитя, народжене від Батька в смерт
ному житті, усі люди можуть бути 
духовно народжені від Христа, сприй
нявши Його, слухаючись Його запові
дей і стаючи оновленими завдяки силі 
Святого Духа.

Сьогодні Я породив Тебе, Пс. 2:7 (Дії 
13:33; Євр. 1:5–6; 5:5). 

Його слава була славою Єдинона
родженого від Батька, Іван 1:14 (2 Неф. 
25:12; Ал. 12:33–34; УЗ 76:23). Бог так 
полюбив світ, що дав Свого Єдинона
родженого Сина, Іван 3:16 (УЗ 20:21). 

Христос духовно народив Своїх лю
дей, Мос. 5:7. 

Ті, хто народився через Господа, 
є Церквою Першонародженого, УЗ 
93:22. 

Народитися знову, Народитися від 
Бога. Див. також Діти Христові; 

Навернення, Навернений; 
Народжений, Народжені; Сини 
і дочки Божі; Тілесна людина; 
Хрищення, Христити

Сприйняття Духа Господнього вик
ликає могутню зміну в серці людини, 
так що вона більше не прагне чинити 
зле, але натомість прагне до Божого.

Я покладу в тебе нового духа, Єз. 
11:19 (Єз. 18:31; 36:26). 

Ті, хто увірував у Христове імʼя, 
були народжені, не від крові, але від 
Бога, Іван 1:12–13. Якщо людина не 
народиться від води і Духа, вона не 
може увійти в царство Боже, Іван 3:3–
7. Ми можемо знову народитися через 
слово Боже, 1  Пет. 1:3–23. Хто наро
дився від Бога, той більше не перебу
ває в гріху, ПДС, 1  Іван. 3:9. Кожен, 
хто народився від Бога, перемагає світ, 
1 Іван. 5:4. 

Народжені від Христа укладають за
віт з Богом, Мос. 3:19; 5:2–7. Усі люди 
мають народитися знову; так, народи
тися від Бога, Мос. 27:25–26 (Ал. 5:49). 
Чи народилися ви духовно від Бога, 
Ал. 5:12–19. Якщо ви не народилися 
знову, ви не зможете успадкувати цар
ства небесного, Ал. 7:14. 

Кожного, хто вірує в Моє слово, 
буде народжено від Мене, а саме, від 
води і Духа, УЗ 5:16. 

Ви мусите бути народженими знову 
в царство небесне, Мойс. 6:59. 

Натан. Див. також Давид
Старозавітний пророк за часів царя 

Давида. Коли Давид запропонував по
будувати храм для Господа, Господь 
наказав Натану передати Давиду, що 
йому цього робити не слід. Натан та
кож докоряв Давиду за те, що той 
підстроїв смерть Урії, одного зі своїх во
їнів, і взяв собі Вірсавію, дружину Урії 
(2 Сам. 12:1–15; УЗ 132:38–39). Садок і 
Натан помазали на царство Давидового 
сина Соломона (1 Цар. 1:38–39, 45).

Натхнення, Надихати. Див. також 
Одкровення; Святий Дух

Божественний провід, що його Бог 
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дає людині. Часто й різними спосо
бами натхнення приходить через 
Духа до розуму і серця особи.

Після вогню прийшов спокійний ти
хий голос, 1 Цар. 19:12. 

Святий Дух буде вчити вас всьому 
і нагадає вам усе, Іван 14:26. Дух 
правди приведе вас до повної правди, 
Іван 16:13. 

Мене вів Дух, бо я не знав наперед, 
що мав робити, 1 Неф. 4:6. Голос Гос
пода дійшов до моєї свідомості, Ен. 
1:10. Все, що запрошує і принаджує 
творити добро, надихає Бог, Морон. 
7:13–16. 

Чи не промовляв Я мир твоєму ро
зуму, УЗ 6:23. Я скажу тобі в твоєму 
розумі і в твоєму серці, УЗ 8:2. Мій 
Дух просвітить твій розум, що напов
нить твою душу радістю, УЗ 11:13. Це 
буде дано вам у той самий момент, 
що говорити або писати, УЗ 24:6 (УЗ 
84:85). Спокійний тихий голос шепоче 
скрізь і проймає все, УЗ 85:6. 

Наум
Старозавітний галілейський про

рок, який записував свої пророцтва 
прибл. з 642 р. по 606 р. до р.х.

Книга Наума: Розділ 1 й розповідає 
про горіння землі під час Другого при
шестя, а також говорить про Господні 
милість і силу. У розділі 2 му розпові
дається про зруйнування Ніневії, що є 
прообразом подій останніх днів. У роз
ділі 3 му продовжується пророкування 
про безславне зруйнування Ніневії.

Нафанаїл. Див. також Варфоломій
У Новому Завіті—апостол Христа 

і друг Пилипа (Іван 1:45–51). Він по
ходив з Кани Галілейської (Іван 21:2). 
Христос назвав Нафанаїла Ізраїльтяни
ном, в якому немає підступу (Іван 1:47). 
Звичайно вважається, що він і Варфо
ломій—одна і та сама особа (Мт. 10:3; 
Мр. 3:18; Лк. 6:14; Іван 1:43–45).

Небеса. Див. також Рай; Царство 
Боже, або Царство Небесне; 
Целестіальна слава

Слово небеса має два основні зна

чення в Писаннях. (1) Це місце, де 
живе Бог, і майбутній дім святих (Бут. 
28:12; Пс. 11:4; Мт. 6:9). (2) Це простір 
навколо землі (Бут. 1:1, 17; Вих. 24:10). 
Безумовно, небеса—це не рай, який є 
місцем тимчасового перебування вір
них духів тих, хто жив і помер на цій 
землі. Ісус відвідав рай після Своєї 
смерті на хресті, але на третій день 
Він повідомив Марії, що Він ще не був 
у Батька (Лк. 23:39–44; Іван 20:17; УЗ 
138:11–37).

Я бачу Твої небеса, роботу паль
ців Твоїх, Пс. 8:4. Словом Господнім 
небеса зроблені були, Пс. 33:6. Як 
пав ти з небес, о сину зірниці досвіт
ньої, Ісая 14:12 (2 Неф. 24:12). Небеса 
буде скручено, як сувій, Ісая 34:4. Я 
створю нові небеса й нову землю, Ісая 
65:17. Бог відчинить отвори небесні, 
Мал. 3:10. 

Батьку наш, Який на небесах, не
хай освячено буде імʼя Твоє, Мт. 6:9 
(3 Неф. 13:9). Павла було взято до тре
тього неба, 2 Кор. 12:2. Тиша настала 
на небі, Об. 8:1 (УЗ 88:95–98). 

Якщо вони залишаться вірними до 
кінця, їх приймуть на небеса, Мос. 
2:41. Ви можете бути дітьми вашого 
Батька, Який на небесах, 3 Неф. 12:45. 

Я прийду в хмарах небесних, УЗ 
45:16. Іллю було взято на небеса, і він 
не відчув смаку смерті, УЗ 110:13. 
Права священства повʼязані з силами 
небесними, УЗ 121:36. Є два види істот 
на небесах, УЗ 129:1. 

Сіон було взято на небеса, Мойс. 
7:23. 

Небесний Батько. Див. Батько на 
Небесах; Бог, Божество

Невинність, Невинний
Безвинний або безгрішний
До падіння Адам і Єва були в стані 

невинності, 2  Неф. 2:23. Кров невин
них буде стояти як свідчення, Ал. 
14:11. 

Дух кожної людини був невинним 
на початку, УЗ 93:38. Невинних не 
можна засуджувати разом з непра
ведними, УЗ 104:7. Джозеф і Гайрум 
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Сміти не були винні ні в якому зло
чині, УЗ 135:6–7. 

Діти є непорочними від заснування 
світу, Мойс. 6:54. 

Невіра. Див. також Вірування, 
Вірувати

Брак віри в Бога і Його євангелію.
Він не вчинив там багато могутніх 

діянь через їхню невіру, Мт. 13:58. Че
рез свою невіру Ісусові учні не змогли 
вигнати диявола, Мт. 17:14–21. Допо
можи моїй невірі, Мр. 9:23–24. Ісус 
докоряв Своїм апостолам за їхню 
невіру і твердосердя, Мр. 16:14. Чи 
може невіра спростувати віру в Бога, 
Рим. 3:3. 

Краще нехай одна людина загине, 
ніж весь народ виродиться і загине в 
невірі, 1 Неф. 4:13. Якщо прийде час, 
що вони виродяться у невірі, Він зро
бить так, що їх буде розсіяно й пока
рано, 2  Неф. 1:10–11 (УЗ 3:18). Через 
свою невіру вони не могли розуміти 
слово Боже, Мос. 26:1–5. Я не міг пока
зати Юдеям таких великих чудес че
рез їхню невіру, 3 Неф. 19:35. 

Ваш розум останнім часом було 
 затьмарено через вашу невіру, УЗ 
84:54–58. 

Негор. Див. також Антихрист; 
Орудування священиків

У Книзі Мормона—злий чоловік. 
Негор одним з перших започаткував 
орудування священиків серед Нефій
ців. Після того як Негор навчав об
лудним ученням і вбив Гедеона, його 
було страчено за злочини (Ал. 1). Пос
лідовники Негора ще довго після його 
смерті продовжували практикувати 
його злочестиві вчення.

Алму та Амулека було кинуто до 
вʼязниці суддею чину Негора, Ал. 
14:14–18. Ті, кого було вбито, були ві
росповідання Негора, Ал. 16:11. Ба
гато було за чином Негора, Ал. 21:4. 
Велике число тих, хто вбивав своїх 
братів, були за чином Негора, Ал. 
24:28. 

Неділя. Див. Суботній день

Неемія
У Старому Завіті—благородний Із

раїльтянин (Левит або з коліна Юди), 
який мав чин чашника при дворі Ар
таксеркса, від якого він одержав цар
ське доручення, що вповноважувало 
його відбудувати стіни Єрусалима.

Книга Неемії: Ця книга є продов
женням книги Ездри. Вона містить 
описання успіхів і труднощів праці в 
Єрусалимі після повернення Юдеїв 
з Вавилонського полону. У розділах 
1–7 розповідається про перше відві
дування Єрусалима Неемією, а та
кож про те, як, незважаючи на велике 
протистояння, міські стіни все ж було 
відбудовано. У розділах 8–10 опи
сано релігійні й соціальні реформи, 
які намагався запровадити Неемія. У  
розділах 11–13 подано перелік імен 
дос тойних людей, а також описано 
освячення стіни. Вірші 4–31 у 13 му 
розділі описують, як Неемія вдруге 
після 12 річної відсутності відвідав 
Єрусалим.

Ненавидіти, Ненависть. Див. 
також Ворожнеча; Любов; Помста

Ненависть—це сильна нелюбов до 
когось або чогось.

Я, Бог, караю за провину батьків ді
тей тих, хто ненавидить Мене, Вих. 
20:5. Оцих шість ненавидить Господь, 
Пр. 6:16. Людина безумна погорджує 
матірʼю своєю, Пр. 15:20. Він погор
джений був, люди Його покинули, 
Ісая 53:3. 

Творіть добро тим, хто ненавидить 
вас, Мт. 5:44. Або одного зненавидить, 
а другого буде любити, або буде три
матися одного, а другого знехтує, Мт. 
6:24. І за імʼя Моє будуть усі вас нена
видіти, Мт. 10:22. Кожен, хто робить 
лихе, ненавидить світло, Іван 3:20. Не
хай молодим твоїм віком ніхто не гор
дує, 1 Тим. 4:12. 

Через те, що вони багаті, вони не
навидять бідних, 2 Неф. 9:30. Не зне
важайте Божих одкровень, Кн.  Як. 
4:8. Вони мали вічну ненависть до нас, 
Кн. Як. 7:24. 
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Люди вважають за ніщо поради Бога 
і зневажають Його слова, УЗ 3:7. 

Мене ненавиділи і переслідували за 
те, що я казав, що бачив видіння, ДС—
Іст. 1:25. 

Неправедний, Неправедність. Див. 
також Безбожник, Безбожний; 
Бруд, Бруднота; Гріх; Злочестиві, 
Злочестивість; Праведник, 
Праведність

Злочестивий, несправедливий; 
люди, які не люблять Бога або те, 
що від Бога, і не підтримують Його 
справу.

Неправедні не успадкують царства 
Божого, 1  Кор. 6:9–10. Тих, хто має 
задоволення в неправедності, засу
джено, 2 Сол. 2:12. Ісус Христос може 
очистити нас від усієї неправедності, 
1 Іван. 1:9. 

Неправедний цар перекручує путі 
всієї праведності, Мос. 29:23. Основи 
знищення закладені неправедністю за
конників і суддів, Ал. 10:27. 

Я посилаю вас докоряти світові за 
неправедні діяння, УЗ 84:87. Душа має 
бути освяченою від усієї неправедно
сті, УЗ 88:17–18. У характері майже 
всіх людей—починати виявляти не
праведне владарювання, УЗ 121:39. 

Непростимий гріх. Див. також 
Блюзнити, Блюзнірство; Вбивство; 
Святий Дух; Сини загибелі

Гріх зречення Святого Духа—гріх, 
який не має прощення.

Блюзнірство на Святого Духа не 
може бути прощеним людині, Мт. 
12:31–32 (Мр. 3:29; Лк. 12:10). Немож
ливо тих, хто стали причасниками 
Святого Духа, відновляти знову пока
янням, Євр. 6:4–6. Якщо ми грішимо 
свідомо після того, як отримали піз
нання істини, жертви за гріхи вже не 
залишається, Євр. 10:26. 

Якщо ви зрікаєтеся Святого Духа і 
знаєте, що зрікаєтеся Його, це непро
стимий гріх, Ал. 39:5–6 (Кн. Як. 7:19). 

Вони не мають прощення, зрікшись 
Єдинонародженого Сина, розіпʼявши 

Його в собі, УЗ 76:30–35. Блюзнірство 
на Святого Духа, що є пролиттям не
винної крові після сприйняття Мого 
нового і вічного завіту, не матиме про
щення, УЗ 132:26–27. 

Нефій, син Геламанів. Див. також 
Геламан, син Геламанів; Легій, 
нефійський місіонер

У Книзі Мормона—великий нефій
ський пророк і місіонер.

Був старшим сином Геламана, Гел. 
3:21. Його було призначено головним 
суддею, Гел. 3:37. Він і його брат Ле
гій навернули до євангелії багатьох 
Ламанійців, Гел. 5:18–19. Його було 
оточено вогнем і звільнено з вʼязниці, 
Гел. 5:20–52. Молився на вежі у своєму 
саду, Гел. 7:6–10. Розкрив убивство го
ловного судді, Гел. 8:25–28; 9:1–38.  
Йому було дано велику силу від 
 Господа, Гел. 10:3–11. Просив Господа 
про голод і його припинення, Гел. 
11:3–18. 

Нефій, син Легіїв. Див. також 
Легій, батько Нефіїв; Нефійці

У Книзі Мормона—праведний син 
Легія і Сарії (1 Неф. 1:1–4; 2:5). Нефій 
мав сильну віру в слово Боже (1 Неф. 
3:7) і став великим пророком, хорони
телем літописів та провідником свого 
народу.

Був послушним і молився з вірою, 
1 Неф. 2:16. Повернувся до Єрусалима 
і здобув латунні пластини, 1 Неф. 3–4. 
Повернувся до Єрусалима, щоб заб
рати в пустиню сімʼю Ізмаїла, 1 Неф. 
7. Мав те саме видіння, що й Легій, 
1  Неф. 10:17–22; 11. У видінні бачив 
майбутнє свого народу й відновлення 
євангелії, 1  Неф. 12–13. Розтлумачив 
видіння дерева життя, 1  Неф. 15:21–
36. Зламав свій лук, але завдяки вірі 
спромігся дістати їжу, 1 Неф. 16:18–32. 
Побудував корабель і помандрував до 
обіцяної землі, 1  Неф. 17–18. Нефійці 
та Ламанійці розділилися, 2  Неф. 5. 
Його останнє свідчення, 2 Неф. 33. 

Перша книга Нефія: У розділах з 1 
го по 18:8 ідеться головним чином про 
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те, як пророк Легій та його сімʼя за
лишили Єрусалим. Вони мандрували 
в пустині, поки не вийшли до моря. 
У 1  Нефії 18:9–23 розповідається, як 
вони, керовані Господом, подорожу
вали до обіцяної землі, незважаючи 
на бунт Ламана й Лемуїла. У розді
лах 19–22 говориться про мету, з якою 
Нефій вів літописи (1  Неф. 6; 19:18), 
а саме: переконати всіх памʼятати 
про Господа, їхнього Викупителя. Він 
цитував і тлумачив пророцтва Ісаї 
(1  Неф. 20–21), сподіваючись, що всі 
зможуть прийти до пізнання Ісуса 
Христа—Спасителя і Викупителя 
(1 Неф. 22:12).

Друга книга Нефія: У розділи 1–4 вмі
щено деякі з передсмертних повчань і 
пророцтв Легія, включаючи благосло
вення його синів та їхнього потомства. 
Розділ 5 й пояснює, чому Нефійці ві
докремилися від Ламанійців. Нефійці 
побудували храм, навчали Мойсе
євому закону і вели літописи. У роз
ділах 6–10 знаходяться слова Якова, 
молодшого Нефієвого брата. Яків роз
глядає Юдейську історію і пророкує 
про Месію, використовуючи деякі з 
писань пророка Ісаї. У розділах 11–33  
Нефій записав своє свідчення про 
 Христа, свідчення Якова, пророцтва  
про останні дні, а також кілька розді
лів із книги Ісаї, що входить до  Старого 
Завіту.

Пластини Нефія: Див. Пластини

Нефій, син Нефіїв, онук Геламанів. 
Див. також Нефій, син Геламанів; 
Учень

У Книзі Мормона—один з дванад
цятьох нефійських учнів, що їх було 
вибрано воскреслим Ісусом Христом 
(3 Неф. 1:2–3; 19:4). Цей пророк сильно 
молився Господу за свій народ. Нефій 
чув голос Господа (3  Неф. 1:11–14). 
Нефія відвідували ангели, він вига
няв дияволів, оживив свого брата і так 
свідчив, що неможливо було не пові
рити (3  Неф. 7:15–19; 19:4). Нефій вів 
священні літописи (3 Неф. 1:2–3).

Книга 3- го Нефія: У Книзі Мор

мона—книга, написана Нефієм, си
ном Нефія. У розділах 1–10 показано  
сповнення пророцтв стосовно пришес 
тя Господа. Було дано ознаку народ
ження Христа; люди покаялися; однак 
потім вони повернулися до злочести
вості. Врешті бурі, землетруси, жор
стокі шторми і великі руйнування  
сповістили про смерть Христа. Роз
діли 11–28 описують пришестя Хрис 
та на Американський континент. Це 
є центральною частиною книги 3 го 
Нефія. Багато із слів Христа подібні 
до Його проповідей, описаних у Біблії 
(наприклад, Мт. 5–7 і 3  Неф. 12–14). 
Розділи 29–30 є словами Мормона до 
народів останніх днів.

Книга 4- го Нефія: Ця книга склада
ється лише з сорока девʼяти віршів, 
які утворюють лише один розділ, од
нак вона охоплює майже триста ро
ків нефійської історії (34–321  рр. від 
р.х.). Кілька поколінь авторів, вклю
чаючи Нефія, вносили записи в цей 
літопис. Вірші 1–19 розповідають, що 
після відвідування воскреслого Христа 
всі Нефійці і Ламанійці були навер
нені до євангелії. Панували мир, лю
бов і гармонія. Троє нефійських учнів, 
яким Христос дозволив залишатися 
на землі до Свого Другого пришестя 
(3 Неф. 28:4–9), священнослужили на
роду. Нефій залишив літопис своєму 
синові Амосу. Вірші 19–47 є описан
ням Амосового служіння (84 роки) і 
служіння його сина Амоса (112 років). 
У 201  р. від р.х. через гордощі серед 
людей почали виникати проблеми, що 
призвело до поділення на класи і за
початкування лжецерков, метою ство
рення яких було отримання прибутку 
(4 Неф. 1:24–34).

Заключні вірші 4 го Нефія пока
зують, що люди знову повернулися 
до злочестивості (4  Неф. 1:35–49). У 
305  р. від р.х. Амос, син Амосів, по
мер, і його брат Аммарон заховав усі 
священні літописи. Пізніше Аммарон 
довірив їх Мормону, який дописав 
у них багато подій із свого власного 
життя, а потім скоротив літописи 
(Морм. 1:2–4).
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Нефійські учні. Див. Троє 
нефійських учнів

Нефійці. Див. також Книга 
Мормона; Ламанійці; Нефій, син 
Легіїв

У Книзі Мормона—група людей, 
багато з яких були потомками про
рока Нефія, сина Легія. Вони відокре
милися від Ламанійців і частіше були 
праведнішими за Ламанійців. Однак 
через свою злочестивість вони були 
згодом винищені Ламанійцями.

Нефійці відокремилися від Ламаній
ців, 2 Неф. 5:5–17. Усі, хто не були Ла
манійцями, були Нефійцями, Кн. Як. 
1:13. Нефійців надихала краща мета, 
Ал. 43:6–9, 45. Нефійці ніколи не були 
щасливішими, ніж у часи Моронія, 
Ал. 50:23. Нефійців було врятовано 
завдяки молитвам праведників, Ал. 
62:40. Нефійці почали вироджуватися 
у зневірі, Гел. 6:34–35. Ісус навчав Не
фійців і священнослужив серед них, 
3 Неф. 11:1–28:12. Усіх було навернено 
до Господа, і все майно було спільним, 
4 Неф. 1:2–3. Не було суперечок, Божа 
любов перебувала в їхніх серцях, і вони 
були найщасливішими з людей, 4 Неф. 
1:15–16. Нефійці ставали гордовитими 
і самовдоволеними, 4 Неф. 1:43. Кров і 
різанина поширилися по всьому лицю 
землі, Морм. 2:8. Нефійці зростали у 
злочестивості, і Мормон відмовився 
очолювати їх, Морм. 3:9–11. Усіх Не
фійців за винятком двадцяти чотирьох 
було вбито, Морм. 6:7–15. Кожного 
Нефійця, який не зрікався Христа, 
вбивали, Морон. 1:2. 

Нефійців було знищено за їхні 
злочес тивість і гріхи, УЗ 3:18. Стере
жіться гордині, щоб не стати вам та
кими, як Нефійці, УЗ 38:39. 

Нефталим. Див. також Ізраїль; Яків, 
син Ісаків

Шостий з дванадцятьох синів Якова 
і друга дитина Білги, служниці Рахілі 
(Бут. 30:7–8). Нефталим мав чотирьох 
синів (1 Хр. 7:13).

Коліно Нефталима: Благословення, 

що його Яків дав Нефталиму, описано 
в книзі Буття 49:21. Мойсеєве благо
словення цьому коліну описано в Пов
торенні Закону 33:23.

Нечестивий, Нечестиве. Див. 
Безбожник, Безбожний

Нечистий, Нечисте. Див. Чисте і 
нечисте

Никодим. Див. також Фарисеї
У Новому Завіті—праведний прави

тель Юдеїв (можливо, член Синедрі
ону) і фарисей (Іван 3:1).

Розмовляв з Ісусом вночі, Іван 3:1–
21. Захищав Христа перед фарисеями, 
Іван 7:50–53. Приніс пахощі для погре
біння Ісуса, Іван 19:39–40. 

Ніневія. Див. також Асирія; Йона
У Старому Завіті—столиця Асирії, 

місто на східному березі річки Тигр, 
яке понад двісті років було великим 
центром торгівлі. Воно занепало ра
зом з Асирійським царством у 606  р. 
до р.х.

Цар Асирії, Санхерів, жив у Ніневії, 
2 Цар. 19:36. Йону було послано закли
кати це місто до покаяння, Йона 1:1–2 
(Йона 3:1–4). Населення Ніневії пока
ялося, Йона 3:5–10. 

Христос посилався на Ніневію як 
на зразок покаяння для Юдеїв, Мт. 
12:41. 

Новий Єрусалим. Див. також Сіон
Місце, де зберуться святі і де Хрис 

тос буде особисто царювати з ними 
протягом Тисячоліття. Сіон (Новий 
Єрусалим) буде побудовано на Аме
риканському континенті, землю буде 
оновлено, і вона одержить свою рай
ську славу (УВ 1:10). Цей термін стосу
ється також святого міста, яке зійде з 
небес на початку Тисячоліття.

Закон вийде з Сіону, Мих. 4:2. 
Імʼя міста мого Бога—Новий Єруса

лим, Об. 3:12. Іван бачив святе місто, 
Новий Єрусалим, Об. 21:1–5. 

Народ цей Я встановлю на цій землі, 
і буде це Новий Єрусалим, 3  Неф. 
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20:22. Новий Єрусалим буде збудо
вано в Америці, Етер 13:3–6, 10. 

Місто Новий Єрусалим буде під
готовлено, УЗ 42:9, 35, 62–69. Святі 
мають зібратися й будувати Новий 
Єрусалим, УЗ 45:63–75. Новий Єруса
лим має бути побудованим у Міссурі, 
УЗ 84:1–5 (УЗ 57:1–3). Агнець стане на 
Горі Сіон і на святому місті, Новому 
Єрусалимі, УЗ 133:56. 

Мою скинію буде названо Сіоном, 
Новим Єрусалимом, Мойс. 7:62. 

Новий Завіт. Див. також Біблія; 
Писання

Збірка натхненних описань життя і 
священнослужіння Ісуса Христа, апос
толів та інших Його послідовників. 
Оригінал написано грецькою мовою. 
Новий Завіт поділено на Євангелії, Дії 
Апостолів, Павлові послання, Соборні 
послання і книгу Обʼявлення.

Чотири Євангелії—книги Матвія, 
Марка, Луки та Івана—є описом життя 
Христа. Книга Дії описує історію Цер
кви та апостолів, особливо Павлові 
місіонерські подорожі після смерті 
Христа. Павлові листи повчають про
відників і членів Церкви. Інші листи 
були написані іншими апостолами і 
містять додаткові поради першим свя
тим. Книга Обʼявлення, яку написав 
апостол Іван, містить переважно про
роцтва, які стосуються останніх днів.

Новий і вічний завіт. Див. також 
Завіт

Повнота євангелії Ісуса Христа (УЗ 
66:2). Завіт є новим кожного разу, 
коли його знову відкривають після пе
ріоду відступництва. Він є вічним в  
тому значенні, що це Божий завіт, дос
тупний в кожному розподілі єванге
лії, де є люди, які бажають прийняти 
його. Новий і вічний завіт було знову 
відкрито людям землі Ісусом Хрис
том через пророка Джозефа Сміта. 
Він містить священні обряди, які ви
конуються через повноваження свя
щенства, такі як хрищення і храмовий 
шлюб, що надаються ради спасіння, 
безсмертя і вічного життя людини. 

Коли люди сприймають євангелію та 
обіцяють дотримуватися Божих запо
відей, Бог зобовʼязується дати їм благо
словення Свого нового і вічного завіту.

Я поставлю Мій завіт між Мною і 
тобою, Бут. 17:7. Він матиме завіт віч
ного священства, Чис. 25:13. Люди змі
нили обряди і зламали вічний завіт, 
Ісая 24:5 (УЗ 1:15). Я складу вічний за
віт з тобою, Ісая 55:3 (Єр. 32:40). Це 
буде вічний завіт, Єз. 37:26. 

Господь склав новий завіт, а старий 
закінчився, Євр. 8:13. Ісус є посеред
ником нового завіту, Євр. 12:24 (УЗ 
76:69). 

Це новий і вічний завіт, УЗ 22:1. 
Я послав Мій вічний завіт у світ, УЗ 
45:9 (УЗ 49:9). Господь послав повноту 
Своєї євангелії, Свій вічний завіт, УЗ 
66:2 (УЗ 133:57). Для того, щоб одер
жати вищий ступінь у целестіальному 
царстві, людина повинна увійти в но
вий і вічний завіт шлюбу, УЗ 131:1–2. 
Новий і вічний завіт було встановлено 
для повноти Господньої слави, УЗ 
132:6, 19. 

Ной, біблійний патріарх. Див. 
також Веселка; Гавриїл; Ковчег; 
Потоп Ноєвих часів

У Старому Завіті—син Ламеха і 
десятий від Адама патріарх (Бут. 
5:29–32). Він свідчив про Христа й про
повідував покаяння злочестивому по
колінню. Коли люди відкинули його 
послання, Бог наказав йому побуду
вати ковчег, щоб дати притулок його 
сімʼї і всім тваринам, коли землю було 
затоплено для знищення злочестивих 
(Бут. 6:13–22; Мойс. 8:16–30). Пророк 
Джозеф Сміт навчав, що Ной—це ан
гел Гавриїл, наступний після Адама у 
володінні ключами спасіння.

Побудувавши за наказом Божим 
ковчег, він і його сини—Яфет, Сим і 
Хам—зі своїми дружинами були вря
товані, Бут. 6–8 (Євр. 11:7; 1 Пет. 3:20). 
Господь поновив з Ноєм завіт, який Він 
укладав з Енохом, Бут. 9:1–17 (ПДС, 
Бут. 9:15, 21–25; Мойс. 7:49–52). 

У десятирічному віці Ноя було вис
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вячено у священство Метушалахом, 
УЗ 107:52. 

Люди посягали на його життя, але 
силою Божою його було врятовано, 
Мойс. 8:18. Він став проповідником 
праведності й навчав євангелії Ісуса 
Христа, Мойс. 8:19, 23–24 (2 Пет. 2:5). 

Ной, син Зенифів
У Книзі Мормона—злочестивий 

цар. Він був правителем Нефійців у 
землі Нефія.

Ной вчинив багато гріхів, Мос. 11:1–
15. Він наказав убити пророка Авіна
дія, Мос. 13:1 (Мос. 17:1, 5–20). Ной 
зазнав смерті від вогню, Мос. 19:20. 

Ноомі. Див. також Рут
У Старому Завіті—праведна жінка, 

дружина Елімелеха (Рут 1–4). Рятую
чись від голоду, Елімелех і Ноомі ра
зом із сімʼєю переселилися до Моаву. 
Після смерті Елімелеха і двох її си
нів Ноомі повернулася до Віфлеєма зі 
своєю невісткою Рут.

Обдумувати. Див. також Молитва; 
Одкровення

Роздумувати й глибоко обміркову
вати щось, часто це стосується Писань 
або іншого, повʼязаного з Богом. За
мислення над усім, що повʼязано з Бо
гом, разом з молитвою може принести 
одкровення й розуміння.

Марія обдумувала це у своєму серці, 
Лк. 2:19. 

Коли я, обдумуючи у серці своїм, 
був віднесений, 1 Неф. 11:1. Серце моє 
обдумує Писання, 2 Неф. 4:15. Нефій 
пішов, обдумуючи те, що показав Гос
подь, Гел. 10:2–3. Ідіть до своїх домі
вок і подумайте над тим, що Я сказав, 
3 Неф. 17:3. Памʼятайте, наскільки ми
лосердним був Господь, і обдумайте 
це в серцях своїх, Морон. 10:3. 

Замислюйся над тим, що ти отримав, 
УЗ 30:3. У той час, коли ми розмір
ковували над цим, Господь торкнувся 
очей нашого розуміння, УЗ 76:19. Я 
сидів у своїй кімнаті, роздумуючи над 
Писаннями, УЗ 138:1–11. 

Я роздумував над цим знову і знову, 
ДС—Іст. 1:12. 

Обʼєднане товариство. Див. також 
Посвячувати, Закон посвячення

Організація, в якій святі в перші 
роки відновленої Церкви прагнули 
жити за законом посвячення. Люди ді
лилися майном, власністю та прибут
ками, одержуючи все це відповідно до 
їхніх бажань і потреб (УЗ 51:3; 78:1–
15; 104).

У мирському ви маєте бути рів
ними, УЗ 70:14. Святі мали організува
тися так, щоб бути рівними в усьому, 
УЗ 78:3–11 (УЗ 82:17–20). Господь дав 
Обʼєднаному товариству одкровення 
і наказ, УЗ 92:1. Джон Джонсон має 
стати членом Обʼєднаного товариства, 
УЗ 96:6–9. Господь дав загальні наста
новлення для управління Обʼєднаним 
товариством, УЗ 104. Мої люди не обʼ
єднані згідно з єдністю, яку вимагає 
целестіальне царство, УЗ 105:1–13. 

Обіцяна земля
Землі, які Господь обіцяє у спадщину 

Своїм вірним послідовникам і часто 
їхнім потомкам. Є багато обіцяних зе
мель. Часто в Книзі Мормона про Аме
риканський континент ідеться як про 
обіцяну землю.

Сімені твоєму Я дам цю землю, Бут. 
12:7 (Авр. 2:19). Я дам тобі й твоєму сі
мені землю ханаанську, Бут. 17:8 (Бут. 
28:13). Мойсей позначив границі для 
Ізраїля в землі ханаанській, Чис. 34:1–
12 (Чис. 27:12). 

Вас поведуть у землю обіцяння, 
1 Неф. 2:20 (1 Неф. 5:5). Господь веде 
праведників у дорогоцінні землі, 
1 Неф. 17:38. Якщо потомки Легія бу
дуть дотримуватися Божих заповідей, 
вони процвітатимуть в землі обіцяння, 
2  Неф. 1:5–9. Ізраїль повернеться на 
свої обіцяні землі, 2  Неф. 24:1–2 (Ісая 
14:1–2). Який би народ не володів цією 
обіцяною землею, він має служити 
Богу, інакше їх буде зметено геть, Етер 
2:9–12. 

Це земля обіцяння й місце для міста 
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Сіон, УЗ 57:2. Юда може починати по
вернення до земель Авраамових, УЗ 
109:64. 

Новий Єрусалим буде побудовано 
на Американському континенті, УВ 
1:10. 

Обличчя, Вираз обличчя
Загальний вигляд обличчя особи, 

який часто віддзеркалює її духовний 
стан і думки.

Вираз обличчя їхнього свідчить 
проти них, Ісая 3:9. Вираз царевого об
личчя змінився, і думки його настра
шили його, Дан. 5:6. 

Його обличчя було як сонце, Об. 
1:16. 

Хіба ви не отримали образ Божий 
у виразі вашого обличчя, Ал. 5:14, 19. 
Аммон побачив, що вираз царевого 
обличчя змінився, Ал. 18:12. 

Постіться й моліться з радісним сер
цем і радісним обличчям, УЗ 59:14–15. 
Його обличчя сяяло яскравіше сонця, 
УЗ 110:3. 

Обман, Обманювати. Див. Брехня; 
Лукавство

У Писаннях—чинити так, щоб хтось 
повірив у неправду.

Хто не присягався на обману, той 
зійде на гору Господню, Пс. 24:3–
4. Визволи мене від людини обману, 
Пс. 43:1. Горе тим, хто зло називає до
бром, а добро—злом, Ісая 5:20 (2 Неф. 
15:20). 

Нехай ніхто сам себе не обманює, 
1  Кор. 3:18. Не давайте нікому обма
нути вас марнотними словами, Еф. 
5:6. Лихі люди обманюватимуть і бу
дуть обмануті, 2  Тим. 3:13. Сатану, 
який обманював цілий світ, було виг
нано, Об. 12:9. Сатану було звʼязано, 
щоб він більше не обманював народи, 
Об. 20:1–3. 

Господа неможливо обманути, 
2  Неф. 9:41. Якщо слідуватимете Си
нові, не вчиняючи облуди перед Бо
гом, одержите Святого Духа, 2  Неф. 
31:13. Шерем зізнався, що його було 
обмануто силою диявола, Кн. Як. 7:18. 

Народ царя Ноя було обмануто улес
ливими словами, Мос. 11:7. 

Мудрі взяли в поводирі Святого 
Духа і не обманулися, УЗ 45:57. Горе 
обманщикам, УЗ 50:6. 

Він став Сатаною, батьком усієї 
брехні, щоб обманювати й засліпляти 
людей, Мойс. 4:4. 

Обмова. Див. Лихослівʼя

Обовʼязок. Див. також Послушний, 
Послушність, Слухатися

У Писаннях—задача, завдання або 
відповідальність, часто дані Господом 
або Його слугами. Може також озна
чати вимоги до певної посади.

Дотримуйся Його заповідей: бо в 
цьому всі обовʼязки людини, Еккл. 
12:13. Чого Господь вимагає від тебе, 
крім того, щоб чинити праведно, Мих. 
6:8. 

Ми маємо слухатися Бога більше, 
ніж людей, Дії 5:29. 

Їх було покарано скорботами, щоб 
спонукати їх памʼятати свій обовʼязок, 
Мос. 1:17. Обовʼязок ангельського слу
жіння—закликати людей до покаяння, 
Морон. 7:31. 

Описано обовʼязки старійшин, свя
щеників, учителів і дияконів, УЗ 
20:38–67. Носії священства мають ви
конувати всі сімейні обовʼязки, УЗ 
20:47, 51. Описано обовʼязки членів 
Церкви після хрищення, УЗ 20:68–69. 
Мої старійшини мають зачекати на 
короткий час, щоб Мій народ міг нав
читися більш повно своїм обовʼязкам, 
УЗ 105:9–10. Нехай кожний вивчає 
свій обовʼязок, УЗ 107:99–100. 

Обраний, Обрані
Обрані—це ті, які люблять Бога всім 

серцем і живуть так, як Йому до впо
доби. Тих, які ведуть життя Господ
ніх учнів, одного дня буде взято Ним, 
щоб їм залишитися серед Його вибра
них дітей.

Якби була можливість, вони б обма
нули і самих обраних, Мт. 24:24. Іван 
радів, бо діти обраної пані були істин
ними і вірними, 2 Іван. 1. 
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Твої гріхи прощені тобі, і ти є об
рана пані, УЗ 25:3. Мої обрані чують 
Мій голос і не камʼяніють серцями, УЗ 
29:7. Саме так Я зберу Моїх обраних 
з чотирьох кінців землі, УЗ 33:6. Для 
спасіння Моїх обраних буде дано Пи
сання, УЗ 35:20–21. Ті, хто звеличує 
покликання священства, стають об
ранцями Божими, УЗ 84:33–34. 

Заради обраних дні скорбот буде 
скорочено, ДС—Мт. 1:20. 

Обраність. Див. також Покликання 
і обраність

На підставі доземної гідності Бог ви
бирав тих, хто мав бути сіменем Ав
раама, домом Ізраїля і стати завітним 
народом (Повтор. 32:7–9; Авр. 2:9–
11). Цим людям дані особливі благо
словення і обовʼязки, щоб вони могли 
благословляти всі народи світу (Рим. 
11:5–7; 1  Пет. 1:1–2; Ал. 13:1–5; УЗ 
84:99). Однак навіть ці обранці му
сять бути покликаними та обраними в 
цьому житті, щоб одержати спасіння.

Обрізання. Див. також Авраамів 
завіт

Знак Авраамового завіту для Ізра
їльтян чоловічої статі за часів староза
вітних розподілів (Бут. 17:10–11, 23–27; 
ПДС, Бут. 17:11 [Додаток]). Обрізу
вали крайню плоть як у немовлят, так  
і в дорослих чоловіків. Обрізані ко 
ристувалися привілеями завіту і прий
мали його обовʼязки. Як знак завіту 
 обрізання було виповнено і скасовано 
через місію Христа (Морон. 8:8; УЗ 
74:3–7).

Обряди. Див. також Генеалогія; 
Запечатувати, Запечатування; 
Спасіння; Спасіння мертвих; Храм, 
Дім Господній

Священні ритуали та церемонії. 
Обряди складаються з дій, які мають 
духовне значення.

Серед обрядів Церкви є такі: бла
гословення хворих (Як. 5:14–15), бла
гословення причастя (УЗ 20:77, 79), 
хрищення зануренням (Мт. 3:16; УЗ 
20:72–74), благословення дітей (УЗ 

20:70), дарування Святого Духа (УЗ 
20:68; 33:15), дарування священства 
(УЗ 84:6–16; 107:41–52), храмові обряди 
(УЗ 124:39) та шлюб у новому і вічному 
завіті (УЗ 132:19–20).

Навчай їх обрядам і законам, Вих. 
18:20. Ходіть за Моїми статутами і до
тримуйтесь Моїх обрядів, Єз. 11:20. 

Люди були ретельними у виконанні 
обрядів Бога, Ал. 30:3. Яка вигода, 
що ми дотримувалися Його обрядів, 
3 Неф. 24:13–14. 

Я приймаю того, хто молиться і є 
упокореним, якщо він слухається Моїх 
законів, УЗ 52:14–19. 

Усе людство може бути спасенним 
через послушність законам і обрядам 
євангелії, УВ 1:3. 

Вікарний обряд: Релігійний обряд, 
що його виконує жива особа ради 
мертвої. Ці обряди приносять резуль
тат тільки тоді, коли ті, для кого їх ви
конано, приймають їх, дотримуються 
завітів, повʼязаних з ними, і стають за
печатаними Святим Духом Обіцяння. 
Такі обряди сьогодні виконуються в 
храмах.

Що роблять ті, які христяться ради 
мертвих, якщо мертві не воскресають 
зовсім, 1 Кор. 15:29. 

Хрищення для мертвих слід вико
нувати в храмах, УЗ 124:29–36. Духів 
у духовному світі навчено вікарному 
хрищенню для відпущення гріхів, УЗ 
138:29–34. 

Обʼявлення Івана Богослова. Див. 
також Апокаліпсіс; Іван, син 
Зеведеїв

Остання книга Нового Завіту, яка 
складається з одкровення, даного 
апос толу Івану. Йому було дозволено 
побачити історію світу, особливо ос
танні дні (Об. 1:1–2; 1  Неф. 14:18–27; 
УЗ 77). Обʼявлення Івана відоме також 
як Апокаліпсіс.

Іван одержав це одкровення в Гос
подній день на острові Патмос (Об. 
1:9–10), що біля узбережжя Азії, непо
далік Ефеса. Точна дата цього одкро
вення невідома.

Обʼявлення Івана Богослова119
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



Ключі до розуміння книги знахо
дяться у книгах 1  Нефій 14:18–27 та 
Учення і Завіти 77 (Етер 4:15–16).

Розділи 1–3 є вступом до книги і лис
тами до семи церков у Азії. Іван на
писав листи, щоб допомогти святим 
розвʼязати певні проблеми. У розділах 
4–5 описано одержані Іваном видіння, 
які показують велич і праведну силу 
Бога й Христа. У розділах 6–9 та 11 му 
Іван описав видіння книги, що запеча
тана була сімома печатками, кожна з 
яких символізує тисячу років земної 
часової історії. У цих розділах йдеться 
здебільшого про події, повʼязані з сьо
мою печаткою (див. Об. 8–9; 11:1–15). 
У розділі 10 описано книгу, яку Іван 
зʼїв. Книга символізує майбутню мі
сію, яку він мав виконати. У розділі 
12 описано видіння зла, яке почалося 
на небесах, коли Сатана повстав і його 
було вигнано. Війна, яка почалася 
там, продовжується на землі. У роз
ділах 13, 17–19 Іван описав злочестиві 
земні царства, керовані Сатаною, а та
кож їхню долю, включаючи остаточне 
знищення зла. Розділи 14–16 описують 
праведність святих, оточених злом,  
безпосередньо перед Другим пришес
тям Христа. Розділи 20–22 описують 
Тисячоліття, чудове місто Новий Єру
салим і останні події земної історії.

Овдій
Старозавітний пророк, який про

рік загибель Едому. Він пророкував, 
можливо, за часів царювання Єгорама 
(848–844 рр. до р.х.) або за часів Вави
лонської навали у 586 р. до р.х.

Книга Овдія: Книга у Старому Завіті. 
Має лише один розділ. У ньому Овдій 
описує падіння Едому і пророкує, що 
спасителі стануть на горі Сіон.

Овед. Див. також Боаз; Рут
У Старому Завіті—син Боаза й Рут і 

батько Єссея, який став батьком царя 
Давида (Рут 4:13–17, 21–22).

Огій
Старозавітний пророк, який проро

кував прибл. у 520 р. до р.х. в Єруса

лимі, невдовзі після того, як юдейський 
народ повернувся з вавилонського за
слання (Ездра 5:1; 6:14). Він говорив 
про відбудову Господнього храму в 
Єрусалимі та докоряв народові за те, 
що відбудову не завершено. Він також 
писав про храм Тисячоліття і царю
вання Спасителя.

Книга Огія: У розділі 1 му Господь 
докоряє народові за те, що в той час як 
храм залишався недобудованим, самі 
вони жили в добудованих будинках. У 
розділі 2 му записано пророцтво Огія 
про те, що Господь дасть мир у Своєму 
храмі.

Один. Див. Бог, Божество; Єдність

Одкровення. Див. також Видіння; 
Голос; Натхнення, Надихати; 
Пророцтво, Пророкувати; Світло, 
Світло Христа; Святий Дух; Слово 
Боже; Сон

Спілкування, що йде від Бога до 
Його дітей на землі. Одкровення може 
прийти через світло Христа і Святого 
Духа як натхнення, видіння, сни або 
відвідування ангелів. Одкровення за
безпечує провід, який може вести 
вірних до вічного спасіння в целесті
альному царстві.

Господь відкриває Свою роботу 
Своїм пророкам і підтверджує віру
ючим, що одкровення, дані пророкам, 
істинні (Ам. 3:7). Через одкровення 
Господь забезпечує особистий провід 
для кожної особи, яка шукає Його, яка 
має віру, покаялася і виявляє послух 
до євангелії Ісуса Христа. “Святий 
Дух є одкровителем,—сказав Джо
зеф Сміт,—і жодна людина не може 
сприйняти Святого Духа, не отри
мавши одкровення”.

У Господній Церкві Перше Прези
дентство і Кворум Дванадцятьох Апос
толів є пророками, провидцями та 
одкровителями для Церкви і для світу. 
Президент Церкви—єдина особа, яку 
Господь уповноважив отримувати 
одкровення для Церкви (УЗ 28:2–7). 
Кожна особа може отримати одкро
вення собі на благо.
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Кожним словом, що виходить з вуст 
Господніх, живе людина, Повтор. 8:3 
(Мт. 4:4; УЗ 98:11). Господь каже ти
хим, лагідним голосом, 1  Цар. 19:12. 
Коли немає видінь, люд розбещений, 
Пр. 29:18. Не чинить Господь Бог, не 
відкривши Свої таємниці Своїм слу
гам, пророкам, Ам. 3:7. 

Благословенний ти, Симоне, сину 
Йонин, бо не тіло і кров відкрили тобі 
це, але Мій Батько, Мт. 16:15–19. Дух 
поведе вас до повноти істини і покаже 
вам те, що має статися, Іван 16:13.  
Якщо комусь із вас не вистачає мудрос 
ті, нехай просить від Бога, Як. 1:5. 

Усе буде відкрито, 2  Неф. 27:11. Я 
дам дітям людським рядок за рядком, 
2  Неф. 28:30. Немає нічого таємного, 
що не буде відкрито, 2  Неф. 30:17. 
Святий Дух покаже вам усе, 2  Неф. 
32:5. Жодна людина не знає про Божі 
путі, якщо вони не будуть відкриті їй, 
Кн.  Як. 4:8. Алма постився і молився 
про одкровення, Ал. 5:46. Вірним буде 
відкрито те, що ніколи не відкрива
лося, Ал. 26:22. Ті, хто зрікається одкро
вень, не знають євангелії Ісуса Христа і 
не розуміють Писань, Морм. 9:7–8. Ви 
не одержите свідчення, доки вашу віру 
не буде випробувано, Етер 12:6. 

Усі Мої слова буде виповнено, УЗ 
1:38. Хіба Я не промовляв мир твоєму 
розуму стосовно цього, УЗ 6:22–23. 
Я скажу тобі в твоєму розумі і в тво
єму серці, УЗ 8:2–3. Якщо це буде пра
вильно, Я зроблю так, що твої груди 
горітимуть, УЗ 9:8. Не зрікайся духа 
одкровення, УЗ 11:25. Ті, які просять, 
одержуватимуть одкровення за од
кровенням, УЗ 42:61. Те, що вони го
воритимуть, спонукувані Святим 
Духом, буде голосом Господа, УЗ 68:4. 
Бог дасть вам знання, УЗ 121:26. 

Джозеф Сміт бачив Батька і Сина, 
ДС—Іст. 1:17. Ми віримо всьому, що 
Бог відкрив і що Він відкриє у майбут
ньому, УВ 1:7, 9. 

Оживляти. Див. також Воскресіння
Робити живою, воскрешати або змі

нювати людину, щоб вона могла пере
бувати в Божій присутності.

Бог оживив нас разом з Христом, 
Еф. 2:4–5 (Кол. 2:6, 12–13). Христа було 
піддано смерті у плоті, але оживлено в 
Дусі, 1 Пет. 3:18 (УЗ 138:7). 

Жодна людина не бачила Бога, крім 
оживлених Духом, УЗ 67:11. Вику
плення йде через Того, Хто оживляє 
все, УЗ 88:16–17. Святих буде ожив
лено і піднято, щоб зустріти Христа, 
УЗ 88:96. 

Адам став оживленим у чоловікові 
внутрішнім, Мойс. 6:65. 

Ознака. Див. також Ознаки часів; 
Церква, ознаки істинної церкви; 
Чудо

Подія або досвід, які люди розу
міють як доказ або підтвердження 
чогось. Ознаки—це здебільшого чу
десний Божий прояв. Сатана також 
має силу показувати ознаки за пев
них умов. Щоб задовольнити допит
ливість або підтримати віру, святим 
слід шукати дарів Духа, а не вишуку
вати ознаки. Скоріше, Господь Сам 
дасть ознаки, коли саме і які саме Він 
вважатиме за доцільне для тих, хто ві
рує (УЗ 58:64).

Господь Сам дасть ознаку, Ісая 7:14 
(2 Неф. 17:14). Бог чинить ознаки і чу
деса на небесах і на землі, Дан. 6:28. 

Зле і перелюбне покоління вишукує 
ознаки, Мт. 12:39 (Мт. 16:4; Лк. 11:29). 
Ці ознаки супроводжуватимуть тих, 
хто вірує, Мр. 16:17 (Морм. 9:24; Етер 
4:18; УЗ 84:65). 

Шерем просив показати ознаку, 
Кн. Як. 7:13–20. Коригор просив пока
зати ознаку, Ал. 30:48–60. Покажи нам 
ознаку, щоб ми повірили, Ал. 32:17. 
Більша частина народу повірили оз
накам і чудесам, 3 Неф. 1:22. Люди за
були ознаки і чудеса, 3 Неф. 2:1. Ви не 
матимете доказів до того як буде ви
пробувано вашу віру, Етер 12:6. 

Не вимагайте чудес, якщо тільки Я 
не накажу, УЗ 24:13. Віра не прихо
дить через ознаки, але ознаки супро
воджують тих, хто вірує, УЗ 63:7–11. 

У ті дні постануть лжехристи і лже
пророки і покажуть великі ознаки і 
чудеса, ДС—Мт. 1:22. 
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Ознаки істинної Церкви. Див. 
Церква, ознаки істинної церкви

Ознаки народження і смерті Ісуса 
Христа. Див. також Ісус Христос

Події, які супроводжували народ
ження і смерть Ісуса Христа.

Народження: Діва зачне й народить 
сина, Ісая 7:14. З Віфлеєма вийде пра
витель над Ізраїлем, Мих. 5:1. 

Самуїл Ламанієць пророкував про 
один день, наступну за тим днем світлу 
ніч і ще один день, про нову зірку і про 
інші ознаки, Гел. 14:2–6. Ознаки збу
лися, 3 Неф. 1:15–21. 

Смерть: Самуїл Ламанієць пророку
вав про темряву, громи, блискавки й 
землетрус, Гел. 14:20–27. Ознаки збу
лися, 3 Неф. 8:5–23. 

Ознаки часів. Див. також Друге 
пришестя Ісуса Христа; Ознака; 
Останні дні

Події або духовний досвід, які Бог 
дає людям, аби показати те важливе, 
що вже відбулося або незабаром від
будеться в Його роботі. Передбачено 
багато ознак Другого пришестя Спаси
теля в останні дні. Ці “сигнали” дозво
ляють вірним людям впізнавати Божий 
план, служать як попередження і допо
магають підготуватися.

Гора дому Господнього поставлена 
буде на вершині гір, Ісая 2:2–3. Господь 
підійме прапор і збиратиме Ізраїль, 
Ісая 5:26 (2 Неф. 15:26–30). Сонце поть
мяніє, і місяць не дасть свого світла, 
Ісая 13:10 (Йоіл 4:15; УЗ 29:14). Люди пе
реступлять закон і зламають вічний за
віт, Ісая 24:5. Нефійці будуть говорити, 
як голос із пороху, Ісая 29:4 (2 Неф. 27). 
Ізраїль буде зібрано з силою, Ісая 49:22–
23 (1 Неф. 21:22–23; 3 Неф. 20–21). Бог 
поставить царство, яке ніколи не буде 
зруйновано, Дан. 2:44 (УЗ 65:2). Війна, 
сни й видіння передуватимуть Дру
гому пришестю, Йоіл 2. Усі народи збе
руться проти Єрусалима на битву, Зах. 
14:2 (Єз. 38–39). Прийде день, що пала
тиме, як піч, Мал. 4:1 (3 Неф. 25:1; УЗ 
133:64; ДС—Іст. 1:37). 

Великі лиха передуватимуть Дру
гому пришестю, Мт. 24 (ДС—Мт. 1). 
Павло описав відступництво і небез
печні часи в останні дні, 2  Тим. 3–4. 
Двох пророків буде вбито і воскре
шено в Єрусалимі, Об. 11 (УЗ 77:15). 
Євангелію буде відновлено в останні 
дні через священнослужіння ангелів, 
Об. 14:6–7 (УЗ 13; 27; 110:11–16; 128:8–
24). Вавилон постане і впаде, Об. 17–18. 

Ізраїль буде зібрано з силою, 1 Неф. 
21:13–26 (Ісая 49:13–26; 3 Неф. 20–21). 
Це є ознака, щоб ви могли знати той 
час, 3  Неф. 21:1. Книга Мормона зʼя
виться через силу Божу, Морм. 8. 

Ламанійці будуть у розквіті, УЗ 
49:24–25. Злочестиві вбиватимуть зло
честивих, УЗ 63:32–35 (Об. 9). Війна 
проллється на всі народи, УЗ 87:2. 
Ознаки, стихії та ангели готують 
шлях для пришестя Господнього, УЗ 
88:86–94. Темрява покриє землю, УЗ 
112:23–24. Господь заповідав святим 
готуватися до Другого пришестя, УЗ 
133. 

Око, Очі
У Писаннях часто використовується 

як символ особистої спроможності 
сприймати світло Боже, а в символіч
ному значенні—як ознака духовного 
стану й розуміння Божих речей.

Заповідь Господня чиста, вона очі 
просвітлює, Пс. 19:9. Безумні мають 
очі і не бачать, Єр. 5:21 (Мр. 8:18). 

Око—то світильник для тіла, Мт. 
6:22 (Лк. 11:34; 3 Неф. 13:22; УЗ 88:67). 
Блаженні очі ваші, що бачать, Мт. 
13:16. Очі вашого розуміння буде про
світлено, Еф. 1:17–18. 

Горе тим, хто мудрий у своїх влас
них очах, 2 Неф. 15:21 (Ісая 5:21). Вони 
почали поститися і молитися, щоб очі 
людей могли відкритися, Мос. 27:22. 
Сатана осліпив їхні очі, 3 Неф. 2:2. Ні
хто, крім того, чиє око єдиноспрямо
ване до Божої слави, не матиме сили 
явити Книгу Мормона, Морм. 8:15. 

Силою Духа наші очі було відкрито 
і наше розуміння—просвітлено, УЗ 
76:12. Світло йде через Того, Хто про
світлює ваші очі, УЗ 88:11. Якщо ваше 
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око буде спрямоване до Моєї слави, 
усе ваше тіло буде сповнене світлом, 
УЗ 88:67. 

Округа Джексон, Міссурі (США). 
Див. також Новий Єрусалим

Місце збирання святих в останні дні; 
центральне місце, де вони встановлять 
Новий Єрусалим (УЗ 57–58; 82; 101:69–
71; 105:28).

Олива. Див. також Ізраїль; Олія
Дерево, поширене в Ізраїлі; важ

лива сільськогосподарська культура в 
біблійних землях. Оливу вирощують 
заради деревини, плодів та олії. Най
частіше олива символізує у Писаннях 
дім Ізраїля.

Дім Ізраїля порівняно з оливою, чиї 
віти відламано і розкидано, 1  Неф. 
10:12 (1 Неф. 15:12). Господь порівняв 
дім Ізраїля з культивованою оливою, 
Кн. Як. 5–6. 

Джозеф Сміт назвав одкровення в 
розділі 88 му оливним листом, УЗ 88 
заголовок. Царедворець наказав своїм 
слугам піти до виноградника і поса
дити дванадцять олив, УЗ 101:43–62. 

Оливна гора. Див. також 
Гефсиманія

Гора на сході Кедронської долини, 
на схід від Єрусалима. На її західних 
схилах, біля підніжжя, знаходиться 
Гефсиманський сад. На вершині та на 
східних схилах розташовані Вітфагія 
і Віфанія. Ця гора була місцем бага
тьох біблійних подій (Мт. 24:3); вона 
стане також місцем важливих подій 
останніх днів (Зах. 14:3–5; УЗ 45:48–54; 
133:20).

Олія. Див. також Благословення 
хворих; Олива; Помазати, 
Помазувати

Коли в Писаннях згадується олія, 
звичайно це стосується оливної олії. 
З часів Старого Завіту оливну олію 
вживали для ритуалів храму і скинії, 
для помазань, для ламп, а також для 
вживання в їжу. Оливна олія деколи 
є символом чистоти, Святого Духа і 

Його впливу (1 Сам. 10:1, 6; 16:13; Ісая 
61:1–3).

Священик помаже олією мочку пра
вого вуха, Лев. 14:28–29. Господь по
слав мене помазати тебе на царя над 
цим народом, 1 Сам. 15:1. Вдовина по
судина з олією не пустішала, 1  Цар. 
17:10–16. Господь помазує мою голову 
олією, Пс. 23:5. 

Вони часто мазали олією хворих, 
Мр. 6:13. Нехай старійшини помо
ляться над ним, помазавши його олією, 
Як. 5:13–15. 

Нехай світильники ваші будуть на
готовленими й палаючими, УЗ 33:17 
(Мт. 25:1–13). 

Омега. Див. Альфа і Омега; Ісус 
Христос

Омитий, Омовіння. Див. Мити, 
Омитий, Омовіння

Омнер. Див. також Мосія, Його 
сини; Мосія, син Веніяминів

У Книзі Мормона—син царя Мосії. 
Омнер пішов із своїми братами про
повідувати Ламанійцям (Мос. 27:8–11, 
34–37; 28:1–9).

Омній
У Книзі Мормона—нефійський хо

ронитель літописів, який писав прибл. 
у 361 р. до р.х. (Яр. 1:15; Ом. 1:1–3).

Книга Омнія: Книга в Книзі Мор
мона, перекладена з малих пластин 
Нефія. Книга складається лише з од
ного розділу, в якому описано війни 
між Нефійцями й Ламанійцями. Ом
ній написав лише перші три вірші 
книги. Потім пластини передавалися 
по черзі Амарону, Кемішу, Авінадому 
і врешті—Амалекію. Амалекій пере
дав пластини царю Веніямину, який 
царював над Зарагемлею.

Опір. Див. Лихо

Орудування священиків
Про орудування священиків можна 

говорити тоді, коли люди проповіду
ють і ставлять себе за світло для світу, 
щоб мати вигоду й хвалу від світу; 
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вони не прагнуть благополуччя Сіону 
(2 Неф. 26:29).

Пасіть стадо Боже не для брудної 
наживи, 1 Пет. 5:2. 

Церкви, які встановлено, щоб за
робляти, мусять бути приниженими, 
1  Неф. 22:23 (Морм. 8:32–41). Через 
орудування священиків і беззаконня, 
Ісуса буде розіпʼято, 2 Неф. 10:5. Якщо 
орудування священиків буде запро 
ваджено серед цього народу, це приз
веде до повного його знищення, Ал. 
1:12. Іновірці будуть сповнені всіляким 
орудуванням священиків, 3 Неф. 16:10. 

Осанна
Гебрейське слово, яке означає “будь 

ласка, спаси нас” і вживається як по
дяка і благання.

На свято Кучок, яким відзначалося 
виведення Ізраїля Господом в обіцяну 
землю, люди співали слова 118 псалма 
і розмахували пальмовим віттям. Під 
час тріумфального вʼїзду Господа в 
Єрусалим людські юрби кричали 
“Осанна!” і вистеляли шлях перед 
Ісусом пальмовим віттям, показуючи 
своє розуміння, що Ісус був Тим Са
мим Господом, Який визволив Ізраїль 
у давні часи (Пс. 118:25–26; Мт. 21:9, 
15; Мр. 11:9–10; Іван 12:13). Ці люди 
визнали Ісуса як довгоочікуваного 
Месію. Слово Осанна стало використо
вуватися для прославляння Месії в усі 
часи (1 Неф. 11:6; 3 Неф. 11:14–17). Ви
гук “осанна” було включено в молитву 
освячення Кертлендського храму (УЗ 
109:79) і сьогодні він є частиною моли
тов освячення сучасних храмів.

Освячення. Див. також 
Виправдання, Виправдовувати; Ісус 
Христос; Спокута, Спокутувати

Процес, в якому завдяки Спокуті 
Ісуса Христа людина стає вільною від 
гріха, чистою і святою (Мойс. 6:59–60).

Бог вибрав вас на спасіння освячен
ням Духа, 2 Сол. 2:13. Нас освячено че
рез жертву тіла Ісусового, Євр. 10:10. 
Ісус страждав, щоб кровʼю Своєю лю
дей освятити, Євр. 13:12. 

Первосвящеників було освячено, і 
їхній одяг було вибілено кровʼю Агнця, 
Ал. 13:10–12. Освячення приходить до 
тих, хто віддає свої серця Богу, Гел. 
3:33–35. Покайтеся, щоб ви могли бути 
освячені прийняттям Святого Духа, 
3 Неф. 27:20. 

Освячення через благодать Ісуса 
Христа є справедливим та істинним, 
УЗ 20:31. Ісус прийшов, щоб освя
тити світ, УЗ 76:41. Освятіть себе, щоб 
ваш розум став єдиноспрямованим до 
Бога, УЗ 88:68. 

Осія
Старозавітний пророк, який про

рокував у північному Ізраїльському 
царстві в останні роки царювання 
Єровоама II. Він жив у часи національ
ного занепаду й розорення, яке ста
лося внаслідок гріхів Ізраїля.

Книга Осії: Головною темою книги є 
любов Бога до Свого народу. Усі Його 
покарання було накладено в любові, 
і відновлення Ізраїля відбудеться зав
дяки Його любові (Ос. 2:21; 14:5). Це 
становить контраст з Осієвим опи
санням невіри і віроломства Ізраїля. 
Однак Бог передбачає остаточне ви
куплення Ізраїля (Ос. 12:1–14:10).

Останні дні. Див. також Друге 
пришестя Ісуса Христа; Ознаки 
часів

Час, в який ми зараз живемо. Дні 
(або розподіл часу), які безпосеред
ньо передують Другому пришестю 
Господа.

Я сповіщу вам, що вас спіткає на
прикінці днів, Бут. 49:1. Викупитель 
мій останнього дня підійме з пороху 
цю шкіру мою, Йов 19:25. В останні 
дні буде встановлено дім Господній, 
Ісая 2:2. 

В останні дні настануть тяжкі часи, 
2 Тим. 3:1–7. В останні дні безбожники 
будуть заперечувати Друге пришестя, 
2 Пет. 3:3–7. 

Я пророкую вам про останні дні, 
2 Неф. 26:14–30. 

Бо так буде Мою церкву названо в 
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останні дні, а саме: Церква Ісуса Хрис 
та Святих Останніх Днів, УЗ 115:4. 

В останні дні прийде Христос, 
Мойс. 7:60. 

Остання вечеря. Див. також Пасха; 
Причастя

Згідно з Новим Завітом, для Ісуса це 
була остання вечеря перед Його ареш
том і розпʼяттям (Лк. 22:14–18). Він 
куштував цю вечерю зі Своїми Два
надцятьма апостолами під час Пасхи 
(Мт. 26:17–30; Мр. 14:12–18; Лк. 22:7–
13).

Спаситель благословив хліб і вино 
та дав апостолам, Мт. 26:26–29 (Мр.  
14:22–25; Лк. 22:7–20). Ісус омив апос
толам ноги, Іван 13. Юду було наз
вано зрадником Ісуса, Іван 13:21–26 
(Мт. 26:20–25). 

Осуд. Див. також Диявол; Пекло; 
Сини загибелі; Смерть, духовна

Такий стан у розвитку особи, коли її 
прогрес призупинено і її не допущено 
до присутності Бога та Його слави. 
Є осуд різних ступенів. Усіх тих, хто 
не одержить повноти целестіального 
піднесення, буде певним чином обме
жено в їхньому розвитку та привілеях, 
і саме це буде їхнім осудом.

Горе вам, лицеміри! Ви приймете 
тяжчий осуд, Мт. 23:14. Тому, хто 
блюзнить Святого Духа, загрожує віч
ний осуд, Мр. 3:29. Ті, хто чинив зло, 
підіймуться у воскресінні осуду, Іван 
5:29 (3 Неф. 26:5). Той, хто їсть і пʼє не
достойно, їсть і пʼє свій осуд, 1  Кор. 
11:29 (3 Неф. 18:28–29). 

Той, хто не покається, не охрис
титься і не витерпить до кінця, му
сить бути осудженим, 2 Неф. 9:24 (Мр. 
16:16; Етер 4:18; УЗ 68:9; 84:74). Злочес
тиві були б більш нещасними, пере
буваючи з Богом, ніж з проклятими 
душами в пеклі, Морм. 9:4. 

Того, хто нічого не робить, поки 
йому не накажуть, осуджено, УЗ 
58:29. Той, хто сприймає новий і віч
ний завіт, мусить перебувати в законі, 
інакше його буде осуджено, УЗ 132:6. 

Офіційна декларація 1. Див. 
також Вудрафф, Уілфорд; 
Маніфест; Шлюб, Одружуватися—
Множинний шлюб

Надрукована на заключних сторін
ках Учення і Завітів, перша частина 
Офіційної декларації 1 також відома 
як Маніфест. Його було написано 
Президентом Уілфордом Вудраффом і 
представлено членам Церкви на гене
ральній конференції 6 жовтня 1890 р. 
Починаючи з 1862 р. різні закони про
тягом наступних двадцяти пʼяти років 
зробили множинний шлюб незакон
ним у Сполучених Штатах Америки. 
Господь дав Уілфорду Вудраффу ви
діння та одкровення стосовно того, 
що саме може статися, якщо святі не 
припинять практикувати множинний 
шлюб. Цим Маніфестом було офіційно 
проголошено, що множинні шлюби 
більше не укладаються.

Офіційна декларація 2. Див. також 
Кімбол, Спенсер В.; Священство

Доктринальна заява, що її нині на
друковано на заключних сторінках 
Учення і Завітів, стосовно того, хто 
саме може мати Боже священство. На 
початку червня 1978  р. Господь від
крив Президенту Спенсеру  В. Кім
болу, що священство можна давати 
всім гідним членам Церкви чоловічої 
статі. Завдяки цьому священство стало 
доступним усім гідним чоловікам, а 
храмові благословення—усім гідним 
членам Церкви, незалежно від раси 
або кольору шкіри. 30 вересня 1978 р. 
цю декларацію було представлено на 
Генеральній конференції Церкви та 
одностайно підтримано.

Павло. Див. також Павлові послання
Новозавітний апостол. Юдейське 

імʼя Павла було Савл, і його знали під 
цим іменем аж до початку його місії 
серед Іновірців. Спочатку пересліду
вав Церкву, але після того, як він поба
чив у видінні Ісуса Христа, його було 
навернено до істини. Павло здійснив 
три великі місіонерські подорожі і на
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писав багато листів до святих. Нині 
чотирнадцять тих листів утворюють 
частину Нового Завіту. Зрештою, його 
як вʼязня було доставлено в Рим і стра
чено, вірогідно, навесні 65 р. від р.х.

Схвалював побиття камінням Сте
пана, Дії 7:57–8:1. Переслідував святих, 
Дії 8:3. Ішов у Дамаск, коли Ісус явився 
йому, Дії 9:1–9. Його було охрищено 
Ананією, Дії 9:10–18. Пішов у Ара
вію, потім повернувся проповідувати 
в Дамаск, Дії 9:19–25 (Гал. 1:17). Через 
три роки після свого навернення по
вернувся в Єрусалим, Дії 9:26–30 (Гал. 
1:18–19). Здійснив три місіонерські по
дорожі, проповідуючи євангелію та 
організовуючи філії Церкви в різних 
частинах Римської імперії, Дії 13:1–
14:26; 15:36–18:22; 18:23–21:15. Коли 
він повернувся в Єрусалим після своєї 
третьої місії, його було заарештовано і 
послано до Кесарії, Дії 21:7–23:35. За
лишався увʼязненим у Кесарії два роки, 
Дії 24:1–26:32. Його було послано в Рим 
на суд, і в дорозі він потрапив у кора
бельну аварію, Дії 27:1–28:11. 

Павлові послання. Див. також 
Павло; назви окремих послань

Чотирнадцять книг у Новому Завіті, 
написані апостолом Павлом як листи 
до членів Церкви. Їх можна поділити 
на групи таким чином:

1 і 2 До солунян (50–51 рр. від р.х.)
Павло написав послання солунянам 

з Коринту під час своєї другої місіо
нерської подорожі. Його діяльність у 
Солуні описано в 17 му розділі Дій. 
Він бажав повернутися до Солуня, але 
не зміг (1  Сол. 2:18). Тому він послав 
Тимофія підбадьорити навернених і 
принести їм послання про те, що на
лежало робити. Перше послання було 
написано як дякування за повернення 
Тимофія. Невдовзі було написано і 
друге послання.

1 і 2 До коринтян, До галатів, До рим-
лян (55–57 рр. від р.х.)

Павло написав послання коринтя
нам під час своєї третьої місіонерської 

подорожі, відповідаючи на запитання 
і виправляючи помилки, що їх наро
били святі у Коринті.

Послання галатам було, можливо, 
написано багатьом підрозділам Цер
кви, які були розташовані по всій Гала
тії. Деякі члени Церкви відмовлялися 
від євангелії на користь юдейського 
закону. У цьому листі Павло пояснив 
мету Мойсеєвого закону і цінність ду
ховної релігії.

Павло написав з Коринту послання 
римлянам, готуючи римських святих 
до свого відвідування, здійснити яке 
він сподівався. Цей лист також ще раз 
стверджував учення, з якими спере 
чалися деякі Юдеї, навернені до хрис
тиянства.

До филипʼян, До колосян, До ефесян, 
До Филимона, До євреїв (60–62  рр. від 
р.х.)

Павло написав ці послання, коли 
його вперше кинули до вʼязниці у Римі.

Павло писав послання филипʼянам, 
висловлюючи, головним чином, свою 
подяку і любов филипським святим і 
підбадьорюючи їх, щоб вони не впа
дали у розпач з приводу його трива
лого увʼязнення.

Павло написав послання колосянам, 
одержавши звістку, що колоські святі 
наробили серйозних помилок. Вони 
вірили, що досконалість досягається 
виключно через ретельне дотримання 
зовнішніх обрядів, а не через розвиток 
характеру, подібного до Христового.

Дуже важливим є послання ефеся
нам, бо в ньому вміщено Павлові по
вчання стосовно Церкви Христа.

Послання Филимону є приватним 
листом, написаним стосовно Они
сима, раба, який обікрав свого хазя
їна Филимона і втік до Рима. Павло  
послав Онисима назад до хазяїна з  
листом, в якому просив, щоб Онисима 
простили.

Павлове послання євреям адресо
вано Юдеям, які були членами Церкви, 
для переконання їх, що закон Мойсеїв 
було виповнено в Христі і заміщено 
євангельським законом Христа.
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1 і 2 До Тимофія, До Тита (64–65 рр. 
від р.х.)

Павло написав ці послання після 
першого звільнення із вʼязниці в Римі.

Павло, маючи намір згодом повер
нутися, пішов до Ефеса, де він залишив  
Тимофія, щоб той зупинив розрос
тання різних облудних теорій. Він на
писав своє перше послання Тимофієві, 
вірогідно, з Македонії, даючи йому 
поради і закликаючи виконувати свої 
обовʼязки.

Коли Павла було звільнено з вʼяз
ниці, він написав послання Титу. Він, 
можливо, відвідав острів Кріт, де слу
жив Тит. Лист присвячено, головним 
чином, праведному способу життя і 
дисципліні в Церкві.

Павло написав Тимофію своє друге 
послання, коли його було вдруге ки
нуто до вʼязниці, незадовго до своєї му
ченицької смерті. Це послання містить 
останні Павлові слова й показує диво
вижні сміливість і впевненість, з якими 
він зустрічав смерть.

Пагоран
У Книзі Мормона—третій нефій

ський головний суддя (Ал. 50:39–40; 
51:1–7; 59–62).

Падіння Адама і Єви. Див. також 
Адам; Викупляти, Викуплений, 
Викуплення; Єва; Ісус Христос; 
План викуплення; Смертний, 
Смертне життя; Смерть, духовна; 
Смерть, фізична; Спокута, 
Спокутувати; Тілесна людина

Процес, завдяки якому людство 
стало смертним на цій землі. Коли 
Адам і Єва скуштували від забороне
ного плоду, вони стали смертними, 
тобто підвладними гріху і смерті. Адам 
став “першою плоттю” на землі (Мойс. 
3:7). Одкровення останніх днів пояс
нюють, що Падіння є благословенням і 
що Адама та Єву слід вшановувати як 
перших батьків усього людства.

Для прогресу людини Падіння було 
необхідним кроком. Знаючи, що Па
діння відбудеться, Бог ще в доземному 
житті спланував появу Спасителя. Ісус 

Христос прийшов у середині часів і 
спокутував падіння Адама, а також 
(за умови покаяння) особисті гріхи 
людини.

Того дня, коли ти скуштуєш його, ти 
обовʼязково помреш, Бут. 2:17 (Мойс. 
3:17). Вона взяла плід з нього і їла, Бут. 
3:6 (Мойс. 4:12). 

Як в Адамі всі вмирають, так у  
Христі всі оживуть, 1 Кор. 15:22. 

Усе людство було в загубленому і за
непалому стані, 1  Неф. 10:6. Дорога 
підготовлена від падіння людини, 
2  Неф. 2:4. Після того як Адам і Єва 
скуштували від забороненого плоду, 
їх було вигнано з Саду Еденського, 
2 Неф. 2:19. Адам пав, щоб люди могли 
бути, 2 Неф. 2:15–26. Тілесна людина 
є ворогом Бога і була такою від па
діння Адама, Мос. 3:19. Аарон нав
чав Ламонієвого батька про Падіння, 
Ал. 22:12–14. Була необхідність у Спо
куті, інакше все людство залишилося 
б занепалим і загиблим, Ал. 34:9. На
ших перших батьків було відсічено як 
фізично, так і духовно від Господньої 
присутності, Ал. 42:2–15 (Гел. 14:16). 
Через Падіння наше єство стало гріш
ним, Етер 3:2. 

Через порушення цих святих законів 
людина занепала, УЗ 20:20 (УЗ 29:34–
44). 

Оскільки ти пав, ти можеш бути ви
купленим, Мойс. 5:9–12. Через про
вину приходить Падіння, Мойс. 6:59. 
Людей буде покарано за їхні власні 
гріхи, УВ 1:2. 

Партридж, Едвард
Один з перших членів і провідни

ків Церкви після її відновлення в наші 
часи. Едвард Партридж служив пер
шим єпископом Церкви (УЗ 36; 41:9–
11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).

Пастир. Див. також Добрий Пастир; 
Ісус Христос

У символічному значенні—особа, 
яка піклується про Господніх дітей.

Господь—мій пастир, Пс. 23:1. Пас
тирі мають пасти отару, Єз. 34:2–3. 
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Пасха. Див. також Агнець Божий; 
Остання вечеря

Свято Пасхи було встановлено, 
щоб діти Ізраїля памʼятали, як ангел 
згубник пройшов повз їхні домівки і 
вони були звільнені від єгиптян (Вих. 
12:21–28; 13:14–15). Ягнята без вад, 
кров яких використовувалася в дав
нину як знак спасіння Ізраїля, симво
лізували Ісуса Христа, Агнця Божого, 
Чия жертва викупила все людство.

Ця постанова про Пасху, Вих. 12:43. 
Ісус і Його апостоли святкували 

Пасху на Останній вечері, Мт. 26:17–
29 (Мр. 14:12–25). Ось Агнець Божий, 
Який бере на себе гріх світу, Іван 1:29, 
36. Наша Пасха, Христос, принесений  
в жертву за нас, 1 Кор. 5:7. Нас викуп
лено кровʼю Христа—непорочного й 
чистого Агнця, 1 Пет. 1:18–19. 

Майте віру в Агнця Божого, Який за
бирає гріхи світу, Ал. 7:14. 

Тих святих, які дотримуються Слова 
мудрості, буде збережено, як було збе
режено дітей Ізраїля, УЗ 89:21. 

Агнця убито від заснування світу, 
Мойс. 7:47. 

Патріарх, Патріарше. Див. також 
Батько, смертний; Євангеліст; 
Мелхиседекове священство; 
Патріарше благословення

У Писаннях говориться про два види 
патріархів: (1) висвячені в цей чин у 
Мелхиседековому священстві, яких 
іноді називають євангелістами; (2) 
батьки родин. Висвячені патріархи 
дають особливі благословення гідним 
членам Церкви.

Висвячені патріархи: Він поставив  
одних пророками, а інших євангеліс
тами, Еф. 4:11 (УВ 1:6). 

Це є обовʼязком Дванадцятьох—
висвячувати євангельських священ
нослужителів, УЗ 107:39. Гайрум міг 
отримати чин священства і чин патрі
арха, УЗ 124:91–92, 124; 135:1. 

Батьки: Яків благословив своїх синів 
та їхнє потомство, Бут. 49:1–28. 

Дозвольте мені відкрито сказати вам 
про патріарха Давида, Дії 2:29. 

Легій настановив і благословив своїх 
потомків, 2 Неф. 4:3–11. 

Я став правочинним спадкоємцем, 
володіючи правами, що належали 
моїм батькам, Авр. 1:2–4. 

Патріарше благословення. 
Див. також Батько, смертний; 
Євангеліст; Патріарх, Патріарше

Благословення, що їх дає висвячений 
патріарх достойним членам Церкви.  
Патріарше благословення містить Гос
подню пораду для особи, яка одержує 
благословення, і оголошує родовід цієї  
особи в домі Ізраїля. Батьки, як пат
ріархи своїх сімей, можуть давати 
особливі благословення, але такі бла
гословення не записуються і не збері
гаються в Церкві.

Ізраїль простяг свою правицю і по
клав її на Єфремову голову, Бут. 48:14. 
Яків благословив своїх синів та їхнє сі
мʼя, Бут. 49. 

Легій благословив своїх потомків, 
2 Неф. 4:3–11. 

Пекло. Див. також Диявол; Осуд; 
Сини загибелі; Смерть, духовна

В одкровеннях останніх днів гово
риться про пекло щонайменше в двох 
значеннях. По перше, це місце тимча
сового перебування в духовному світі 
тих, які були неслухняними у смерт
ному житті. У цьому значенні, пекло 
не безконечне. Духів, які перебува
тимуть там, буде навчено євангелії, і 
після покаяння їх буде через певний 
час воскрешено в той ступінь слави, 
якого вони гідні. Ті, які не покаються, 
але не є синами загибелі, залишати
муться в пеклі протягом Тисячоліття. 
Після тисячі років страждань, їх буде 
воскрешено в телестіальну славу (УЗ 
76:81–86; 88:100–101).

По друге, це постійне місцеперебу
вання тих, кого не викуплено через 
Спокуту Ісуса Христа. У цьому зна
ченні пекло вічне. Воно для тих, кого 
знайдено “все ще брудними” (УЗ 88:35, 
102). Це місце, де Сатана, його ангели 
та сини загибелі—ті, хто зрікся Сина 
після того, як Батько відкрив Його 
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їм,—перебуватимуть вічно (УЗ 76:43–
46).

Писання деколи називає пекло зов
нішньою темрявою.

Давидову душу не буде залишено в 
пеклі, Пс. 16:10 (Пс. 86:13). 

Піти в пекло, у вогонь незгасимий, 
Мр. 9:43 (Мос. 2:38). Багатий чоловік, 
терплячи муки в пеклі, звів очі, Лк. 
16:22–23 (УЗ 104:18). Смерть і пекло 
віддадуть мертвих, Об. 20:13. 

І таке місце приготовлено, так, саме 
те жахливе пекло, 1  Неф. 15:35. Ба 
жання плоті дає духу диявола силу 
 вести вас до пекла, 2 Неф. 2:29. Хрис
тос підготував нам спосіб визволення 
від смерті й пекла, 2 Неф. 9:10–12. Ті, 
хто залишаються нечистими, ідуть у 
муку вічну, 2 Неф. 9:16. Диявол ошу
кує їхні душі і обережно веде їх у пе
кло, 2  Неф. 28:21. Ісус викупив мою 
душу з пекла, 2  Неф. 33:6. Звільніть 
себе від мук пекла, Кн. Як. 3:11. Бути 
взятим у полон дияволом і бути зведе
ним з його волі аж до знищення—ось 
що є пута пекла, Ал. 12:11. Злочести
вих кинуто у зовнішню темряву до 
часу їхнього воскресіння, Ал. 40:13–14. 
Брудні були б більш нещасними, пере
буваючи з Богом, ніж перебуваючи в 
пеклі, Морм. 9:4. 

Покарання, дане Моєю рукою, є  
вічним покаранням, УЗ 19:10–12.  
Пекло—це місце, підготовлене для  
диявола і його ангелів, УЗ 29:37–38. 
Ті, хто визнає Бога, є визволеними від 
смерті й пут пекла, УЗ 138:23. 

Пелеґ
У Старому Завіті—син Евера і пра

правнук Сима. За його часів землю 
було розділено (Бут. 10:22–25).

Первістки, Первоплоди
Перші плоди зібраного в сезоні вро

жаю. У старозавітні часи їх прино
сили в жертву Господу (Лев. 23:9–20). 
Ісус Христос був первістком для Бога  
у тому, що Він був першим, хто мав 
вос креснути (1 Кор. 15:20, 23; 2  Неф. 
2:9). Ті, хто сприймає євангелію і тер
пить у вірності до кінця, є, у символіч

ному значенні, первістками, бо вони 
належать Богові.

Ті, хто йдуть за Агнцем, куди б Він 
не пішов, є первістками Богові, Об. 
14:4. 

Ті, хто першими зійде з Христом, є 
первістками, УЗ 88:98. 

Перворідство. Див. також Завіт; 
Першонароджений

Право успадкування, яке належало 
першонародженому синові. У широ
кому розумінні цього слова, перво
рідство включає окремі або всі права 
успадкування, які передаються особі, 
коли вона народжується в сімʼї певної 
культури.

Продай мені сьогодні твоє перворід
ство, Бут. 25:29–34 (Бут. 27:36). Перво
рідний сів відповідно до перворідства 
свого, Бут. 43:33. Він поставив Єфрема 
перед Манасією, Бут. 48:14–20 (Єр. 
31:9). Перворідство було за Йосипом, 
1 Хр. 5:2. 

Ісав продав своє перворідство, Євр. 
12:16. 

Ви є законними спадкоємцями, УЗ 
86:9. Сіон має право на священство за 
родоводом, УЗ 113:8 (Авр. 2:9–11). 

Первосвященик. Див. також 
Ааронове священство; 
Мелхиседекове священство

Чин у священстві. Писання говорять 
про “первосвящеників” у двох значен
нях: (1) чин у Мелхиседековому свя
щенстві і (2) за законом Мойсеєвим, 
верховний чин в Аароновому священ
стві.

Перше значення стосується Ісуса 
Христа як великого Первосвященика. 
Адам і всі патріархи також були пер
восвящениками. У наш час троє вер
ховних первосвящеників утворюють 
Президентство Церкви і головують 
над усіма носіями священства та чле
нами Церкви. Також багатьох інших 
достойних чоловіків у міру потреби 
висвячують у наші дні по всій Церкві 
на первосвящеників. Первосвящени
ків можна покликати, рукопокладати 

Первосвященик129
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



та висвячувати як єпископів (УЗ 68:19; 
107:69–71).

У другому значенні, первосвяще
ник—це назва верховного чину Аа
ронового священства за законом 
Мойсеєвим. Цей чин був спадковим і 
походив через першонароджених Аа
ронової сімʼї до самого Аарона, який 
був першим первосвящеником Ааро
нового чину (Вих. 28–29; Лев. 8; УЗ 
84:18).

Мелхиседек був священиком Бога 
всевишнього, Бут. 14:18 (Ал. 13:14). 

Первосвящеників було покликано і 
підготовлено від заснування світу, Ал. 
13:1–10. 

Первосвященики скеровують ду
ховні справи, УЗ 107:10, 12, 17. 

Первосвященство. Див. 
Мелхиседекове священство

Переклад Джозефа Сміта (ПДС). 
Див. також Сміт, Джозеф 
молодший

Перегляд, або переклад, англійської 
Біблії Короля Джеймса, який пророк 
Джозеф Сміт розпочав у червні 1830 р. 
Зробити цей переклад йому було на
казано Богом, і це було частиною його 
покликання як пророка.

Хоч Джозеф закінчив більшу частину 
перекладу до липня 1833 р., він продов
жував вносити зміни, готуючи руко
пис до публікації, аж до своєї смерті 
у 1844 р. Хоч він видав деякі частини 
перекладу за свого життя, він, мож
ливо, зробив би додаткові зміни, якби 
дожив до публікації всієї роботи. Ре
організована Церква Ісуса Христа Свя
тих Останніх Днів опублікувала перше 
видання натхненного перекладу Джо
зефа Сміта у 1867 р. З того часу вони 
опублікували ще кілька видань.

Пророк багато чому навчився в 
процесі перекладу. Завдяки його пе
рекладацькій роботі було отримано 
декілька розділів Учення і Завітів (такі 
як УЗ 76; 77; 91 і 132). Господь також 
дав Джозефу особливі настанови щодо 
перекладу, і вони записані в Ученні і 
Завітах (УЗ 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 

90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Книгу 
Мойсея і Джозеф Сміт—Матвій, що 
їх включено сьогодні у Дорогоцінну 
Перлину, було взято безпосередньо з 
Перекладу Джозефа Сміта.

Переклад Джозефа Сміта відновив 
дещо з того простого й дорогоцінного, 
що було втрачено з Біблії (1 Неф. 13).  
Хоч цей переклад і не є офіційною 
Біб лією Церкви, він пропонує багато 
цікавих поглядів на Біблію і є дуже цін
ним для її розуміння. Він також є свід
ченням божественного покликання та 
священнослужіння пророка Джозефа 
Сміта.

Перекладати
Передавати значення ідеї, викладе

ної однією мовою, у відповідних тер
мінах іншої мови (Мос. 8:8–13; УВ 
1:8). У Писаннях про переклад часто 
йдеться як про дар Божий (Ал. 9:21; 
УЗ 8; 9:7–9). Деколи це означає поліп
шити, або виправити переклад, який 
вже існує, або відновити втрачений 
текст (УЗ 45:60–61). Джозефу Сміту 
було наказано взятися за натхненний 
переклад Біблії Короля Джеймса (УЗ 
42:56; 76:15).

Джозеф Сміт мав силу перекладати 
завдяки милості Божій, силою Божою, 
УЗ 1:29. Ти маєш дар перекладати, УЗ 
5:4. Я даю тобі дар, якщо ти бажаєш від 
Мене, перекладати, УЗ 6:25. Бог дав  
Джозефу Сміту силу згори, щоб перек
ласти Книгу Мормона, УЗ 20:8. 

З допомогою Уріма і Тумміма я пе
реклав кілька ієрогліфів, ДС—Іст. 1:62 
(Мос. 8:13; 28:13). 

Перелюб. Див. також Блуд; 
Гомосексуальна поведінка; 
Сексуальна аморальність; Хтивий, 
Хтивість; Цнотливість

Незаконний статевий звʼязок чо
ловіка й жінки. Хоч перелюбом зви
чайно називають статеві стосунки 
одруженої особи з кимось іншим, у 
Писаннях це може стосуватися й не
одружених.

Деколи вживається як символ від
ступництва одного народу або всіх лю
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дей від Господніх шляхів (Чис. 25:1–3; 
Єр. 3:6–10; Єз. 16:15–59; Ос. 4).

Йосип не вчинив цього великого зла 
і не згрішив проти Бога, Бут. 39:7–12. 
Не чини перелюбу, Вих. 20:14. 

Хто дивиться на жінку, пристрасно 
бажаючи її, той вчинив перелюб у 
своєму серці, Мт. 5:28. Ані блудники, 
ані перелюбники не успадкують цар
ства Божого, 1  Кор. 6:9–10. Бог су
дитиме розпусників і перелюбників, 
Євр. 13:4. 

Перелюб є наймерзотнішим з усіх 
гріхів після пролиття невинної крові 
та зречення Святого Духа, Ал. 39:3–5. 

Того, хто чинить перелюб і не ка
ється, буде вигнано, УЗ 42:23–26. Якщо 
хтось вчинить перелюб у своєму серці, 
він не матиме Духа, УЗ 63:14–16. 

Переображення. Див. також Ісус 
Христос; Ключі священства

Стан людей, тимчасово змінених 
у зовнішньому вигляді та природі—
тобто, піднятих на вищий духовний 
рівень, щоб вони могли витримати 
присутність і славу небесних істот.

Переображення Христа: Петро, Яків 
та Іван бачили перед собою прослав
леного і переображеного Господа. Пе
ред тим Спаситель пообіцяв Петру, що 
той одержить ключі царства небес
ного (Мт. 16:13–19; 17:1–9; Мр. 9:2–10; 
Лк. 9:28–36; 2 Пет. 1:16–18). Під час цієї 
важливої події Спаситель, Мойсей та 
Ілля передали обіцяні ключі священ
ства Петру, Якову та Івану. З цими 
ключами священства апостоли одер
жали владу продовжувати роботу 
царства після вознесіння Ісуса.

Джозеф Сміт навчав, що Петра, 
Якова та Івана також було переобра
жено на горі Переображення. Вони 
бачили у видінні, який вигляд матиме 
земля у своєму майбутньому про
славленому стані (УЗ 63:20–21). Вони 
бачили Мойсея та Іллю—двох пере
творених істот—і чули голос Батька. 
Батько сказав: “Це Мій улюблений 
Син, Яким Я задоволений; слухайте 
Його” (Мт. 17:5).

Переображені істоти: Вони бачили 
Бога Ізраїлевого, Вих. 24:9–11. Лице 
його сяяло, поки він говорив з Богом, 
Вих. 34:29 (Мр. 9:2–3). 

Ісусове обличчя сяяло, Мт. 17:2 (Мр. 
9:2–3). Ізраїльтяни не могли дивитися 
на обличчя Мойсея через славу, 2 Кор. 
3:7. 

Обличчя Авінадія сяяло з надзви
чайною яскравістю, Мос. 13:5–9. Вони 
були оточені неначе полумʼям, Гел. 
5:23, 36, 43–45 (3  Неф. 17:24; 19:14). 
Вони були такими ж білими, як Ісу
сове обличчя, 3 Неф. 19:25. Їм здалося 
це схожим на переображення, 3 Неф. 
28:15. 

Ніхто не бачив Бога у плоті, якщо 
його не було оживлено Духом, УЗ 
67:10–12. Силою Духа наші очі було 
відкрито, УЗ 76:12. 

Слава Божа була на Мойсеєві, Мойс. 
1:2. Його слава була на мені, і я бачив 
Його обличчя, бо мене було пере
ображено, Мойс. 1:11. Я бачив небеса 
відкритими, і мене було зодягнуто у 
славу, Мойс. 7:3–4. 

Переслідувати, Переслідування. 
Див. також Лихо

Завдавати іншим страждання або 
біль за їхнє віросповідання або через 
соціальне становище; непокоїти або 
пригноблювати.

Благословенні ті, кого переслідують 
за їхню праведність, Мт. 5:10 (3  Неф. 
12:10). Моліться за тих, хто жорстоко 
ставиться до вас і переслідує вас, Мт. 
5:44 (3 Неф. 12:44). 

Через те, що вони багаті, вони пере
слідують лагідних, 2 Неф. 9:30 (2 Неф. 
28:12–13). Праведники, які чекатимуть 
на Христа, не загинуть попри всі пере
слідування, 2 Неф. 26:8. 

Усе це додасть тобі досвіду, УЗ 122:7. 

Перетворені істоти
Люди, яких змінено таким чином, 

що аж до воскресіння в безсмертя вони 
не знають болю і смерті.

Енох ходив з Богом: і не стало його, 
бо Бог забрав його, Бут. 5:24 (Євр. 11:5; 
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УЗ 107:48–49). Ніхто не знає Мойсеєвої 
гробниці до цього дня, Повтор. 34:5–6 
(Ал. 45:19). Ілля піднявся в небеса у ви
хорі, 2 Цар. 2:11. 

Якщо Я хочу, щоб він залишився, 
доки Я не прийду, що до того тобі, 
Іван 21:22–23 (УЗ 7:1–3). 

Ви ніколи не пізнаєте смаку смерті, 
3  Неф. 28:7. Щоб вони не пізнали 
смаку смерті, в їхніх тілах було вчи
нено зміну, 3 Неф. 28:38 (4 Неф. 1:14; 
Морм. 8:10–11). 

Іван Улюблений житиме, доки не 
прийде Господь, УЗ 7. Я взяв Сіон Еноха 
в Моє власне лоно, УЗ 38:4 (Мойс. 7:21, 
31, 69). Енох і його брати—місто, збе
режене до дня праведності, УЗ 45:11–
12. Ілля, не пізнавши смаку смерті, був 
забраний на небеса, УЗ 110:13. 

Святих Дух зійшов на багатьох, і їх 
було забрано в Сіон, Мойс. 7:27. 

Перше видіння. Див. також 
Відновлення євангелії; Сміт, 
Джозеф молодший

Явлення Бога Батька і Його Сина 
Ісуса Христа пророкові Джозефу 
Сміту в гаю.

Весною 1820 р. Джозефу Сміту мол. 
ішов пʼятнадцятий рік. Його сімʼя 
жила в містечку Пальміра, шт. Нью 
Йорк. Неподалік дому, де жила сімʼя, 
у західному напрямі був гай, в якому 
росли великі дерева. Джозеф пішов 
туди помолитися Богу, щоб дізнатися, 
яка церква істинна. Читаючи Біблію, 
він був вражений тим, що мусить шу
кати відповіді від Бога (Як. 1:5–6). У 
відповідь на його молитву йому яви
лися Батько і Син і сказали не при
єднуватися до жодної з церков, що 
існували тоді на світі, бо всі вони не
істинні (ДС—Іст. 1:15–20). Цей свя
щенний досвід став початком цілого 
ряду подій, які привели до Віднов
лення євангелії та істинної Христової 
Церкви.

Перше Президентство. Див. також 
Ключі священства; Одкровення; 
Президент

Президент Церкви і його радники. 

Вони є кворумом трьох первосвяще
ників і очолюють усю Церкву. Перше 
Президентство володіє всіма ключами 
священства.

Ключі царства завжди належать 
Президентству Первосвященства, УЗ 
81:2. Президентство Первосвящен
ства має право виконувати обовʼязки 
всіх чинів, УЗ 107:9, 22. Хто сприймає 
Мене, той сприймає Перше Прези
дентство, УЗ 112:20, 30. Перше Прези
дентство має одержувати пророцтва 
[одкровення] для всієї Церкви, УЗ 
124:126. 

Перші принципи євангелії. Див. 
Віра; Покаятися, Покаяння; Святий 
Дух; Хрищення, Христити

Першонароджений. Див. також 
Ісус Христос; Перворідство

У часи давніх патріархів першо
народжений син одержував перво
рідство (Бут. 43:33) і таким чином 
успадковував управління сімʼєю після 
смерті батька. Першонароджений мав 
бути гідним того, щоб сприйняти цю 
відповідальність (1  Хр. 5:1–2); він міг 
втратити своє перворідство через не
праведність.

За Мойсеєвим законом вважалося, 
що першонароджений син належав 
Богові. Першонароджений одержу
вав подвійну долю у батьківському 
майні (Повтор. 21:17). Після смерті 
батька він мав піклуватися про матір 
і сестер.

Першонароджені тварини чоло
вічої статі також належали Богові. У 
той час як чистих тварин приносили 
в жертву, нечистих можна було лише 
продавати, віддавати за борги або за
бивати (Вих. 13:2, 11–13; 34:19–20; Лев. 
27:11–13, 26–27).

Першонароджені символізували 
Ісуса Христа і Його земне служіння, 
нагадуючи людям про прихід вели
кого Месії (Мойс. 5:4–8; 6:63).

Ісус був першонародженим серед 
духовних дітей нашого Небесного 
Батька, Єдинонародженим від Батька 
у плоті і першим, Хто воскрес із мер
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твих (Кол. 1:13–18). Вірні святі стають 
членами Церкви Першонародженого 
у вічності (УЗ 93:21–22).

Першонародженого з твоїх синів 
даси Мені, Вих. 22:28. Я посвятив Собі 
усіх першонароджених в Ізраїлі, Чис. 
3:13. 

Він міг бути першонародженим по
між багатьох братів, Рим. 8:29. Він 
приводить у світ Першонародженого, 
Євр. 1:6. 

Вони ті, хто є Церквою Першона
родженого, УЗ 76:54, 94. 

Це було надано мені від отців, а саме, 
право першонародженого, Авр. 1:3. 

Петро
У Новому Завіті говориться, що Пет 

ро був спочатку знаний як Симеон, 
або Симон (2 Пет. 1:1); він був рибал
кою з Віфсаїди і жив з дружиною в Ка
пернаумі. Ісус зцілив Петрову тещу 
(Мр. 1:29–31). Петра і його брата Ан
дрія було покликано бути учнями 
Ісуса Христа (Мт. 4:18–22; Мр. 1:16–
18; Лк. 5:1–11). Арамійське імʼя Кифа, 
що означає “провидець” або “ка
мінь”, було дане йому Господом (Іван 
1:40–42; ПДС, Іван 1:42 [Додаток]). У 
Новому Завіті наведено деякі з слаб
костей Петра як смертної людини і в 
той же час показано, що він здолав їх і 
став сильним завдяки своїй вірі в Ісуса 
Христа.

Петро свідчив, що Ісус є Христос і  
Син Бога (Іван 6:68–69), і Господь виб
рав його тримати ключі царства на 
землі (Мт. 16:13–19). На горі Пере
ображення Петро бачив переображе
ного Спасителя, а також Мойсея та 
Іллю (Мт. 17:1–9).

Петро був головним апостолом за 
часів свого життя. Після смерті, Вос
кресіння й вознесіння Спасителя він 
зібрав Церкву та головував при покли
канні апостола на місце Юди Іскарі
ота (Дії 1:15–26). Петро та Іван зцілили 
чоловіка, який був паралізованим від 
народження (Дії 3:1–16); були завдяки 
чуду визволені з вʼязниці (Дії 5:11–29; 
12:1–19). Саме через Петрове служіння 
євангелію було вперше відкрито Іно

вірцям (Дії 10–11). В останні дні Петро 
з Яковом та Іваном прийшли з небес і 
дарували Мелхиседекове священство 
та ключі від нього Джозефу Сміту та 
Оліверу Каудері (УЗ 27:12–13; 128:20).

Перше послання Петра: Перше пос
лання було написано з “Вавилону”  
(вірогідно, з Рима) і було послано 
святим тієї частини світу, яка зараз 
зветься Малою Азією, невдовзі після 
того як Нерон почав переслідувати 
християн.

У розділі 1 му розповідається про 
визначену ще в доземному житті роль 
Христа як Викупителя. У розділах 2–3 
пояснено, що Христос є головним на
ріжним каменем Церкви, що святі во
лодіють царським священством і що 
Христос проповідував духам у вʼяз
ниці. Розділи 4–5 пояснюють, чому 
євангелію проповідують мертвим і 
чому старійшини мусять годувати 
отару.

Друге послання Петра: Розділ 1 й за
кликає святих робити свої покликання 
і обраність певними. Розділ 2 й засте
рігає проти лжевчителів. У розділі 3 
му йдеться про останні дні та Друге 
пришестя Христа.

Петтен, Девід В.
Член першого в розподілі останніх 

днів Кворуму Дванадцятьох Апосто
лів. Девід Петтен став першим муче
ником відновленої Церкви, коли його 
було вбито в бою при Крукид Рівер в 
шт. Міссурі 1838 р.

Його покликано влаштувати свої 
справи і відслужити місію, УЗ 114:1. 
Його було взято до Господа, УЗ 124:19, 
130. 

Пилат, Понтій
Римський правитель над Юдеєю у 

26–36 рр. від р.х. (Лк. 3:1). Він ненави
дів Юдейський народ та його релігію і 
стратив щонайменше кількох галілеян 
(Лк. 13:1). Ісуса було звинувачено та 
засуджено до розпʼяття перед Пила
том (Мт. 27:2, 11–26, 58–66; Мр. 15; Лк. 
23; Іван 18:28–19:38).

Пилат, Понтій133
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



Писання. Див. також Біблія; 
Дорогоцінна Перлина; Канон; 
Книга Мормона; Слово Боже; 
Учення і Завіти

Слова, написані та сказані святими 
Божими людьми під впливом Святого 
Духа. Офіційно канонізовані Писання 
Церкви сьогодні складаються з Біблії, 
Книги Мормона, Учення і Завітів та 
Дорогоцінної Перлини. Ісус і автори 
Нового Завіту ставилися до книг Ста
рого Завіту як до Писань (Мт. 22:29; 
Іван 5:39; 2  Тим. 3:15; 2  Пет. 1:20–21). 
Див. також “Хронологію” в додатку.

Чи не горіли в нас серця наші, коли 
Він відкривав нам Писання, Лк. 24:32. 
Досліджуйте Писання, бо ви думаєте, 
що в них маєте вічне життя, вони ж 
свідчать про Мене, Іван 5:39. 

Слова Христа скажуть вам усе, що 
вам потрібно робити, 2 Неф. 32:3. Усі, 
кого було приведено до віри у Святі 
Писання, стали стійкими й непохит
ними у вірі, Гел. 15:7–8. 

Люди помиляються, перекручу
ючи Писання і не розуміючи їх, УЗ 
10:63. Ці слова не від людей і не від лю
дини, але від Мене, УЗ 18:34–36. Поява 
Книги Мормона доводить світові, що 
Писання істинні, УЗ 20:2, 8–12. Нехай 
ваш час буде присвячено вивченню 
Писань, УЗ 26:1. Писання дані для нав
чання святих, УЗ 33:16. Писання дані 
на спасіння обраних, УЗ 35:20. Нав
чайте принципам Моєї євангелії, які 
є в Біблії і Книзі Мормона, УЗ 42:12. 
Мої закони, які стосуються цього, дані 
в Моїх Писаннях, УЗ 42:28. Усе, що 
сказано під впливом Святого Духа, є 
Писанням, УЗ 68:4. 

Втрачені Писання: Є багато згаданих 
у Писаннях священних літописів, яких 
ми не маємо сьогодні, і серед них є такі 
книги й автори: завіт (Вих. 24:7), книга 
воєн Господніх (Чис. 21:14), книга Пра
ведного (Єг. 10:13; 2 Сам. 1:18), книга 
Соломонових дій (1 Цар. 11:41), книга 
провидця Самуїла (1 Хр. 29:29), книга 
пророка Натана (2  Хр. 9:29), книга 
пророка Шемаї (2  Хр. 12:15), книга 
пророка Іддо (2  Хр. 13:22), книга Єгу 

(2  Хр. 20:34), слова провидців (2  Хр. 
33:19), книга Еноха (Юд. 1:14), а також 
слова Зинока, Неума і Зиноса (1 Неф. 
19:10), Зиноса (Кн. Як. 5:1), Зинока та 
Езії (Гел. 8:20), книга спомину (Мойс. 
6:5), послання коринтянам (1 Кор. 5:9), 
послання ефесянам (Еф. 3:3), послання 
з Лаодикії (Кол. 4:16) і послання Юди 
(Юд. 1:3).

Необхідність збереження Писань: 
Ми маємо здобути ці літописи, щоб 
зберегти слова, сказані пророками,  
1 Неф. 3:19–20. Я маю зберегти ці плас
тини, Кн.  Як. 1:3. Ці речі було втри
мано і збережено рукою Божою, Мос. 
1:5. Пильнуй ці священні речі, Ал. 
37:47. 

Писання мають зберігатися у без
пеці, УЗ 42:56. 

Докладай усіх зусиль, щоб зберегти 
їх, ДС—Іст. 1:59. 

Цінність Писань: Ти будеш читати 
цей Закон перед усім Ізраїлем, Пов-
тор. 31:10–13. Нехай книга цього За
кону не відійде від твоїх вуст, Єг. 1:8. 
Закон Господа досконалий, він навер
тає душу, Пс. 19:8. Твоє слово—сві
тильник для ноги моєї, Пс. 119:105. 

Писання свідчать про Мене, Іван 
5:39. Усе Писання дано за натхненням 
Божим і корисне для навчання і наста
новлення, 2 Тим. 3:15–16. 

І я застосував усі Писання до нас, 
щоб вони були нам на користь і в на
уку, 1  Неф. 19:23. Моя душа втіша
ється Писанням, 2  Неф. 4:15–16. Ми 
старанно працюємо, щоб записати, 
аби переконати наших дітей, а також 
наших братів вірити в Христа, 2 Неф. 
25:23. Вони дослідили Писання і більше 
не слухали слів цього злочестивого чо
ловіка, Кн. Як. 7:23 (Ал. 14:1). Якби не 
ці пластини, ми б мусили страждати 
у незнанні, Мос. 1:2–7. Вони старанно 
досліджували Писання, щоб знати 
слово Боже, Ал. 17:2–3. Писання збері
гаються, щоб приводити душі до спа
сіння, Ал. 37:1–19 (2 Неф. 3:15). Слово 
Боже має вести Христову людину, Гел. 
3:29. 

Усе, що вони говорять Святим Ду

Писання 134
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



хом, буде Писанням і силою Божою на 
спасіння, УЗ 68:4. Друкуйте повноту 
Моїх Писань заради побудови Моєї 
Церкви і підготовки Моїх людей, УЗ 
104:58–59. 

Хто зберігає Моє слово, як скарб, 
того не буде обмануто, ДС—Мт. 1:37. 

Писання, про появу яких пророчили: 
Ісая прорікав появлення Книги Мор
мона, Ісая 29:11–14. Візьми один жезл 
і напиши на ньому: “для Юди”, Єз. 
37:15–20. 

Зʼявляться інші книги, 1 Неф. 13:39. 
Вам не треба думати, що Біблія містить 
усі Мої слова, 2  Неф. 29:10–14. Три
майтеся за євангелію Христа, яку буде 
дано вам у літописах, що зʼявляться, 
Морм. 7:8–9. Благословенний той, хто 
виведе це на світло, Морм. 8:16. Запи
шіть це, і Я покажу їм у Мій належний 
час, Етер 3:27 (Етер 4:7). 

Ми віримо, що Він відкриє ще ба
гато, УВ 1:9. 

Писання втрачені. Див. Писання—
Втрачені Писання

Писар. Див. також Книжник
У старозавітні часи першим обовʼяз

ком писаря було копіювати Писання 
(Єр. 8:8). У новозавітні часи писарі 
були знані як книжники.

Піднесення. Див. також Вінець; 
Вічне життя; Людина, Люди—
Людина, можливість уподібнитися 
Небесному Батьку; Спокута, 
Спокутувати; Целестіальна слава

Найвищий стан щастя і слави у 
целес тіальному царстві.

Радість велика з Тобою, Пс. 16:11. 
Вони є богами, а саме, синами Бога, 

тому все належить їм, УЗ 76:58–59. 
Святі одержать свою спадщину і ста
нуть рівними з Ним, УЗ 88:107. Ці ан
гели не дотрималися Мого закону, 
отже вони залишаються відокремле
ними і самотніми, без піднесення, УЗ 
132:17. Щоб одержати піднесення, чо
ловіки та жінки мусять одружитися 
у відповідності до Божого закону, УЗ 
132:19–20. Вузькими є ворота і тісною 

дорога, яка веде до піднесення, УЗ 
132:22–23. Авраам, Ісак і Яків увійшли 
у своє піднесення, УЗ 132:29, 37. Я за
печатую на вас ваше піднесення, УЗ 
132:49. 

Підтримка церковних 
провідників. Див. також Загальна 
згода

Публічна підтримка тих, хто слу
жить на центральних і місцевих Цер
ковних посадах.

Поставиш Єгошуа перед усією гро
мадою і надаси йому повноваження у 
них на очах, Чис. 27:18–19. Весь народ 
кричав: “Хай живе цар!”, 1 Сам. 10:24. 
Вірте Його пророкам, і будете процві
тати, 2 Хр. 20:20. 

Слухайтесь тих, хто вами керує, 
Євр. 13:17. 

Господь благословить тебе, бо ти не  
ремствував, 1 Неф. 3:6. Тих, хто прий
няли пророків, було помилувано, 
3  Неф. 10:12–13. Звертайте увагу на 
слова цих дванадцятьох, 3 Неф. 12:1. 

Своїм голосом чи голосом Моїх 
слуг—однаково, УЗ 1:38. Його слово 
ви будете сприймати, як з Моїх влас
них вуст, УЗ 21:5. Той, хто приймає 
Моїх слуг, приймає Мене, УЗ 84:35–
38. Хто приймає Мене, приймає тих, 
кого Я послав, УЗ 112:20. Якщо Мій на
род не слухатиме голосу цих людей, 
кого Я призначив, він не матиме бла
гословення, УЗ 124:45–46. 

Пісня над піснями
Книга Старого Завіту. Пророк Джо

зеф Сміт навчав, що Пісня над Піснями 
не є натхненним писанням.

Піст, Пощення. Див. також 
Бідний, Бідні; Благополуччя; 
Милостиня, Роздача милостині; 
Пожертвування

Добровільна відмова від їжі або 
питва, що має своєю метою наблизи
тися до Господа і просити Його про 
благословення. Коли окремі особи і 
групи постяться, вони мають також 
молитися, щоб зрозуміти Божу волю 
і стати духовно сильнішими. Пощення 
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завжди практикувалося істинно віру
ючими.

У сьогоденній Церкві один Суботній 
день на місяць виділено для пощення. 
У цей час члени Церкви не їдять і не 
пʼють протягом певного часу. Вони 
жертвують Церкві гроші, які б вони ви
тратили на їжу. Ці гроші називаються 
“пожертвування від посту”. Церква ви
користовує пожертвування від посту 
на допомогу бідним і нужденним.

Ми постилися і благали нашого 
Бога, Ездра 8:21–23. Я постився і мо
лився перед Богом небес, Неем. 1:4. 
Постіться за мене і не їжте й не пийте 
три дні, Ест. 4:16. Я мучив душу мою 
постом, Пс. 35:13. Хіба це не піст, який 
Я вибрав, Ісая 58:3–12. Звернув я своє 
обличчя до Господа Бога, просити з 
молитвою, в пості, Дан. 9:3. Верніться 
до Мене всім серцем своїм і постом, 
Йоіл 2:12. Ніневія повірила Богу й 
проголосила піст, Йона 3:5. 

Ісус постився сорок днів, Мт. 4:2 
(Вих. 34:28; 1 Цар. 19:8; Лк. 4:1–2). Не 
показуйте людям, що ви поститеся, 
Мт. 6:18 (3 Неф. 13:16). Цей рід не ви
ходить інакше, як через молитву й 
піст, Мт. 17:21. 

Продовжуйте поститися й моли
тися, Ом. 1:26 (4  Неф. 1:12). Вони по
чали поститися й молитися Господу 
Богу їхньому, Мос. 27:22. Я постився й 
молився багато днів, щоб я міг пізнати 
це, Ал. 5:46. Діти Божі обʼєдналися в 
пощенні й могутній молитві, Ал. 6:6. 
Сини Мосії багато віддавалися молитві 
й пощенню, Ал. 17:3, 9. Після смерті ба
гатьох Нефійців настав час пощення й  
молитви, Ал. 28:5–6. Вони багато пос
тилися й молилися, Ал. 45:1 (Гел. 3:35). 

Нехай твою їжу буде приготовлено 
у щирості серця, щоб твоє пощення 
могло бути досконалим, УЗ 59:13–
14. Продовжуйте ваші молитви й по
щення, УЗ 88:76. 

План викуплення. Див. також 
Євангелія; Ісус Христос; Падіння 
Адама і Єви; Спасіння; Спокута, 
Спокутувати

Повнота євангелії Ісуса Христа, 

приз наченої принести людині без
смертя і вічне життя. План викуп
лення включає сотворіння, падіння і 
викуплення, а також усі Богом дані за
кони, обряди та вчення. Він уможлив
лює піднесення й вічне життя з Богом 
для всіх людей (2 Неф. 2; 9). Писання 
також говорять про нього як про план 
спасіння, план щастя й план милості.

Він був поранений за наші провини, 
Ісая 53:5 (Мос. 14:5). 

Немає жодного іншого імені під не
бесами, яким людина може спастися, 
Дії 4:12. Як в Адамі вмирають усі, так 
само в Христі всі оживуть, 1 Кор. 15:22. 
Ви спасенні благодаттю завдяки вірі, 
Еф. 2:8 (2 Неф. 25:23). Бог обіцяв вічне 
життя перш, ніж почався цей світ, Тит 
1:2. Ісус є творцем вічного спасіння, 
Євр. 5:8–9. План викуплення поширю
ється на мертвих, 1  Пет. 3:18–20; 4:6 
(УЗ 138). 

Смерть виповнює милостивий план 
великого Творця, 2  Неф. 9:6. О яким 
величним є план нашого Бога, 2 Неф. 
9:13. План викуплення несе воскре
сіння й відпущення гріхів, Ал. 12:25–
34. Аарон навчав батька Ламонія про 
план викуплення, Ал. 22:12–14. Аму
лек пояснював план спасіння, Ал. 34:8–
16. Алма пояснював план спасіння, Ал. 
42:5–26, 31. 

Учення про сотворіння, падіння, 
Спокуту й хрищення підтверджу
ються в сучасних одкровеннях, УЗ 
20:17–29. План було визначено перш, 
ніж почався цей світ, УЗ 128:22. 

Моя робота і Моя слава—здійсню
вати безсмертя і вічне життя людини, 
Мойс. 1:39. Це є планом спасіння для 
всіх людей, Мойс. 6:52–62. Ми будемо 
випробовувати їх у цьому, Авр. 3:22–
26. 

План спасіння. Див. План 
викуплення

Пластини. Див. також Золоті 
пластини; Книга Мормона

У давнину в деяких культурах істо
рію й літописи записували на метале
вих пластинах, як це було й у випадку 
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з Книгою Мормона. Докладніша ін
формація знаходиться у “Короткому 
поясненні до Книги Мормона” на 
вступних сторінках Книги Мормона.

Плач Єремії
Книга в Старому Завіті, написана 

Єремією. Це збірка тужливих поем і 
пісень, присвячених падінню Єруса
лима та Ізраїльського народу. Книгу 
було написано після падіння міста, 
прибл. 586 р. до р.х.

Плітка. Див. також Лихослівʼя; 
Чутка

Ділитися з кимось подіями або ін
формацією, що стосуються іншої 
особи, без згоди тієї особи.

За кожне слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь, Мт. 12:36. 
Святих просять не бути пліткарями, 
не втручатися в чужі справи, не ка
зати того, чого не слід, 1 Тим. 5:11–14. 

Не кажи поганого про твого ближ
нього, УЗ 42:27. Зміцнюй своїх братів 
у всіх твоїх розмовах, УЗ 108:7. 

Плотський, Плотське. Див. також 
Падіння Адама і Єви; Тілесна 
людина; Хтивий, Хтивість

Те, що не є духовним; особливо це 
слово може вживатися в значенні 
“смертний” і “мирський” (УЗ 67:10) 
або “світський”, “тілесний” і “хтивий” 
(Мос. 16:10–12).

Мати плотські помисли—то є 
смерть, 2  Неф. 9:39. Диявол при
спить людей до плотської безпечності, 
2  Неф. 28:21. Вони побачили себе у 
своєму власному тілесному стані, Мос. 
4:2. Той, хто вперто продовжує додер
жуватися своєї тілесної природи, за
лишається у своєму занепалому стані, 
Мос. 16:5. Усі мусять народитися від 
Бога, змінити свій плотський і занепа
лий стан, Мос. 27:25. Людство стало 
плотським, хтивим і диявольським, 
Ал. 42:10. 

Ті, хто йде за своїми власними ба
жаннями й плотськими пристрас
тями, мусять впасти, УЗ 3:4. Людина 

не може бачити Бога, маючи плот
ський розум, УЗ 67:10–12. 

Люди почали бути плотськими, хти
вими й диявольськими, Мойс. 5:13; 
6:49. 

Плоть. Див. також Плотський, 
Плотське; Смертний, Смертне 
життя; Тілесна людина; Тіло

Слово плоть має кілька значень: (1) 
мʼякі тканини, які утворюють тіла лю
дей, тварин, птахів і риб; (2) смертне 
життя; (3) фізична, або плотська, при
рода людини.

Тілесні тканини: Тварини будуть 
їжею для тебе, Бут. 9:3. Тварин не слід 
убивати без потреби, ПДС, Бут. 9:10–
11 (УЗ 49:21). 

Тварини і птахи існують для лю
дини, щоб уживати їх у їжу й робити 
з них одяг, УЗ 49:18–19 (УЗ 59:16–20). 
Нам слід їсти мʼясо помірно, УЗ 89:12–
15. 

Смертне життя: Ісус—єдиний, на
роджений від Батька в смертне життя, 
Іван 1:14 (Мос. 15:1–3). 

Адам став першою плоттю, Мойс. 
3:7. 

Плотська природа людини: Прокля
тий чоловік, який робить плоть силою 
своєю, Єр. 17:5. 

Дух вольовий, але плоть слабка, Мр. 
14:38. Пожадливість тілесна не від 
Батька, 1 Іван. 2:16. 

Нефій був засмучений через свою 
плоть і беззаконня, 2 Неф. 4:17–18, 34. 
Не примиряйтеся з дияволом і плоттю, 
2 Неф. 10:24. 

Повернення, Відновлення. Див. 
також Відновлення євангелії

Повернення забраної або втраченої 
суті чи умови.

Дух і тіло воззʼєднаються у своїй до
вершеній формі, Ал. 11:43–44. Віднов
лення означає повернути зле за зле, 
праведне за праведне, Ал. 41:10–15. 

Ми віримо у відновлення Десяти ко
лін і в те, що землю буде відновлено і 
вона отримає свою райську славу, УВ 
1:10 (УЗ 133:23–24). 
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Повноваження. Див. також 
Висвячувати, Висвячення; 
Ключі священства; Покликати, 
Покликаний Богом, Покликання; 
Священство; Сила

Дарований покликаним або висвя
ченим чоловікам на землі дозвіл діяти, 
виконуючи Божу роботу від імені і 
ради Бога Батька та Ісуса Христа.

Я послав тебе, Вих. 3:12–15. Говори 
все, що Я наказав тобі, Вих. 7:2. 

Він дав владу дванадцятьом учням, 
Мт. 10:1. Не ви вибрали Мене, але Я 
вибрав і висвятив вас, Іван 15:16. 

Нефій і Легій проповідували, маючи 
велике повноваження, Гел. 5:18. Не
фій, син Геламана, був Божою люди
ною і мав велику силу й повноваження 
від Бога, Гел. 11:18 (3  Неф. 7:17). Ісус 
дав владу й повноваження дванадця
тьом Нефійцям, 3 Неф. 12:1–2. 

Джозефа Сміта було покликано й 
вис вячено Богом, УЗ 20:2. Ніхто не буде 
проповідувати Мою євангелію або бу
дувати Мою Церкву, якщо його не буде 
висвячено і Церкві не стане відомо, що 
він має повноваження, УЗ 42:11. Ста
рійшини мають проповідувати єванге
лію, діючи з повноваженням, УЗ 68:8. 
Мелхиседекове священство має повно
важення обслуговувати те, що є духов
ним, УЗ 107:8, 18–19. Те, що зроблено 
божественним повноваженням, стає 
законом, УЗ 128:9. 

Кожний, хто проповідує або слу
жить Богові, мусить бути покликаний 
Богом через тих, хто має повнова
ження, УВ 1:5. 

Повторення Закону. Див. також 
Пʼятикнижжя

Пʼята книга Старого Завіту.
Повторення Закону містить три ос

танніх Мойсеєвих промови, які він 
виголосив на рівнинах Моава безпо
середньо перед тим, як його було пе
ретворено. Перша промова (розділи 
1–4) є вступом. Друга промова (роз
діли 5–26) складається з двох частин: 
(1) розділи 5–11—Десять заповідей та 
практичне пояснення їх; (2) розділи 

12–26—зведення законів, яке утворює 
ядро всієї книги. У третю промову 
(розділи 27–30) вміщено урочисте по
новлення завіту між Ізраїлем і Богом, а 
також проголошення благословень за 
послушність і проклять за непослуш
ність. У розділах 31–34 описано пере
дачу закону левитам, Мойсеєву пісню 
та останнє благословення, а також від
хід Мойсея.

Пожертвування. Див. також 
Благополуччя; Десятини, 
Десятина; Жертва, Жертвувати; 
Милостиня, Роздача милостині; 
Піст, Пощення

Дар Господу. У Старому Завіті це 
слово часто вживалося у значенні жер
тви, або цілоспалення. Сьогодні Цер
ква використовує пожертвування від 
посту та інші добровільні пожертви, 
включаючи час, таланти і майно, на 
допомогу бідним та інші достойні 
справи.

Ви обкрадаєте Мене десятинами і 
пожертвуваннями, Мал. 3:8–10. 

Спочатку примирись із братом 
твоїм, а тоді принось свій дар, Мт. 
5:23–24. 

Віддайте всю вашу душу як жертво
приношення Христові, Ом. 1:26. Якщо 
людина приносить дар без щирого на
міру, це не принесе їй користі, Мо-
рон. 7:6. 

Ааронове священство ніколи знову 
вже не буде забрано, доки сини Левія 
знову не принесуть жертву Господу в 
праведності, УЗ 13. У цей Господній 
день принеси свої пожертви і святині 
Всевишньому, УЗ 59:12. Як церква і як 
народ, принесімо Господу пожертву
вання у праведності, УЗ 128:24. 

Покаятися, Покаяння. Див. також 
Відпущення гріхів; Ісус Христос; 
Простити, Прощати; Скрушене 
серце; Сповідувати, Сповідь; 
Спокута, Спокутувати

Зміна розуму й серця, яка прино
сить нове ставлення до Бога, до себе 
й до життя взагалі. Покаяння озна
чає, що особа відвертається від зла 
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і, залишивши гріх, повертає волю й 
серце до Бога, підкоряючись Божим 
заповідям і бажанням. Істинне пока
яння йде від любові до Бога і щирого 
бажання дотримуватися Його запові
дей. Усі люди, які є підзвітними, згрі
шили, і вони мусять покаятися, щоб 
просуватися до спасіння. Тільки че
рез Спокуту Ісуса Христа наше пока
яння може стати дієвим і прийнятним 
для Бога.

Повиніться Господу, Ездра 10:11. 
Відкиньте зло ваших учинків, перес
таньте чинити лихе, Ісая 1:16. По
кайтеся й відверніться від усіх ваших 
гріхів, Єз. 18:30–31. 

Покайтесь, бо Царство Небесне 
близько, Мт. 3:2. Небеса радіють за 
одного грішника, що покаявся, Лк. 
15:7. Бог заповідає, щоб скрізь усі 
люди каялися, Дії 17:30 (2  Неф. 9:23; 
3  Неф. 11:31–40; УЗ 133:16). Смуток 
для Бога чинить каяття на спасіння, 
2 Кор. 7:10. 

Дух Господа Вседержителя, Який 
звершив сильну зміну в наших сер
цях, що ми вже не маємо бажання 
чинити зло, Мос. 5:2. Якщо він зізна
ється у своїх гріхах і покається, того ви 
прощатимете, Мос. 26:29. Після про
повіді Алми багато людей почали ка
ятися, Ал. 14:1. Не відкладайте день 
вашого покаяння, Ал. 34:33. Алма вчив 
Геламана про своє покаяння й навер
нення, Ал. 36 (Мос. 27:8–32). Пока
яння не могло прийти до людей, якби 
не було покарання, Ал. 42:16. Нехай 
твої гріхи бентежать тебе таким збен
теженням, яке приведе тебе до пока
яння, Ал. 42:29. Ви принесете в жертву 
Мені розбите серце і впокорений дух, 
3 Неф. 9:20. Хто покається і прийде до 
Мене, як мале дитя, того Я прийму, 
3  Неф. 9:22. Покайтеся всі ви, кінці 
землі, 3  Неф. 27:20. Але їх прощали, 
коли вони каялися, Морон. 6:8. 

Не промовляй нічого, крім пока
яння, цьому поколінню, УЗ 6:9 (УЗ 
11:9). Якою великою є Його радість 
за душу, яка кається, УЗ 18:13. Кожна 
людина мусить покаятися або страж
дати, УЗ 19:4. Того, хто грішить і не 

кається, буде вигнано, УЗ 42:28. Того, 
хто сповідує й залишає свої гріхи, 
буде прощено, УЗ 58:42–43. Тих мер
твих, що каються, буде викуплено, УЗ 
138:58. 

Ми віримо в покаяння, УВ 1:4. 

Покій. Див. також Мир; Суботній 
день

Насолода миром та свободою від 
турбот і метушні. Господь обіцяв та
кий покій у цьому житті Своїм вірним 
послідовникам. Він також приготував 
для них місце відпочинку в наступ
ному житті.

Сам Я піду з тобою і дам тобі відпо
чинок, Вих. 33:14. 

Прийдіть до Мене, усі пригнічені 
тяжко, і Я дам вам відпочинок, Мт. 
11:28–29. 

Ми працювали, щоб вони могли 
увійти до Його покою, Кн.  Як. 1:7 
(Євр. 4:1–11). Усі, хто покаявся, увій
дуть до Мого покою, Ал. 12:34. Дуже 
багато було таких, кого було очищено 
і введено до покою Господнього, Ал. 
13:12–16. Рай—це стан покою, Ал. 
40:12 (Ал. 60:13). Ніхто не входить до 
Його покою, крім тих, хто омив свій 
одяг у Моїй крові, 3 Неф. 27:19. 

Проголошуйте покаяння цьому на
родові, щоб ви змогли спочити з ними 
у царстві Мого Батька, УЗ 15:6 (УЗ 
16:6). Мертві відпочиватимуть від усіх 
трудів своїх, УЗ 59:2 (Об. 14:13). Покій 
Господній—це повнота Його слави, 
УЗ 84:24. 

Покликання і обраність. Див. 
також Обраність

Праведні послідовники Христа 
можуть бути зараховані до тих об
раних, хто одержує запевнення у під
несенні. Це покликання і обраність 
починається з покаяння і хрищення. 
Воно здійснюється, якщо вони “про
суваються вперед, бенкетуючи словом 
Христа, і витерплять до кінця” (2 Неф. 
31:19–20). У Писаннях цей процес наз
вано: “робити свої покликання й об
раність певними” (2  Пет. 1:4–11; УЗ 
131:5–6).
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Ви станете мені царством священи
ків, Вих. 19:5–6 (Об. 1:6). 

Бог від початків визначив обраних 
для спасіння, 2 Сол. 2:13. Дбайте, щоб 
робити ваші покликання і обраність 
певними, 2 Пет. 1:10. 

Господь може запечатати вас до 
Себе, Мос. 5:15. Я складаю з тобою 
завіт, що ти будеш мати вічне життя, 
Мос. 26:20. 

Вірні носії священства стають цер
квою, і царством, і обранцями Бо
жими, УЗ 84:33–34. Більш певне слово 
пророцтва означає знання про те, що 
тебе запечатано до вічного життя, УЗ 
131:5–6. Я запечатую на тобі твоє під
несення, УЗ 132:49. 

Покликати, Покликаний Богом, 
Покликання. Див. також 
Вибирати, Вибирав, Вибрав; 
Вибрані; Висвячувати, Висвячення; 
Повноваження; Управитель, 
Управительство

Отримати покликання від Бога оз
начає одержати завдання або запро
шення від Нього чи від Його належно 
уповноважених церковних провідни
ків служити Йому певним чином.

Він поклав руки на нього й дав йому 
настанови, Чис. 27:23. Я висвятив тебе 
пророком, Єр. 1:5. 

Я вибрав вас і висвятив, Іван 15:16. 
Павла було покликано бути апосто
лом, Рим. 1:1. Ніхто сам не приймає 
цієї честі, але покликаний Богом, Євр. 
5:4. Ісус був покликаний Богом за чи
ном Мелхиседека, Євр. 5:10. 

Мене було покликано проповіду
вати слово Боже згідно з духом од
кровення й пророцтва, Ал. 8:24. 
Священиків покликано й підготовлено 
від заснування світу, Ал. 13:3. 

Якщо ти маєш прагнення служити 
Богові, тебе покликано, УЗ 4:3. Стій 
міцно у праці, на яку Я покликав тебе, 
УЗ 9:14. Тобі не треба вважати, що тебе 
покликано проповідувати, доки ти не 
одержав покликання, УЗ 11:15. Ста
рійшин покликано здійснювати зби
рання обраних, УЗ 29:7. Ніхто не буде 
проповідувати Мою євангелію або бу

дувати Мою Церкву, якщо його не 
висвячено, УЗ 42:11. Є багато покли
каних, але мало вибраних, УЗ 121:34. 

Чоловік має отримати покликання 
від Бога, УВ 1:5. 

Поклоніння, Поклонятися. Див. 
також Бог, Божество

Любов до Бога, благоговіння перед 
Ним, служіння й відданість Йому (УЗ 
20:19). Поклоніння включає молитву, 
пощення, церковне служіння, участь 
у євангельських обрядах та іншу ді
яльність, яка показує відданість Богу й 
любов до Нього.

Нехай не буде у тебе інших богів пе
реді Мною, Вих. 20:3 (Вих. 32:1–8, 19–
35; Пс. 81:10). 

Вклоняйся Батькові в дусі та істині, 
Іван 4:23. Вклоніться Тому, Хто зробив 
небеса й землю, Об. 14:7 (УЗ 133:38–
39). 

Вклоніться Йому з усією своєю мо
гутністю, розумом і силою, 2  Неф. 
25:29. Вони вірили у Христа і вклоня
лися Батькові в Його імʼя, Кн. Як. 4:5. 
Зинос навчав, що люди мають моли
тися і вклонятися у будь якому місці, 
Ал. 33:3–11. Вклоняйтеся Богові у будь 
якому місці, де б ви не були, в дусі та 
істині, Ал. 34:38. Люди припали до Ісу
сових ніг і вклонилися Йому, 3  Неф. 
11:17. 

Усі люди мусять покаятися, пові
рити в Ісуса Христа і вклонятися Бать
кові в Його імʼя, УЗ 20:29. Я даю вам ці 
висловлення, щоб ви могли зрозуміти і 
знати, як вклонятися, і знати, чому ви 
вклоняєтесь, УЗ 93:19. 

Лише цьому Богові єдиному буду я 
вклонятися, Мойс. 1:12–20. Ми прого
лошуємо право вклонятися Всемогут
ньому Богові, УВ 1:11. 

Поле. Див. також Виноградник 
Господній; Світ

У Писаннях—відкрита земля, яку 
або обробляють, або використовують 
як пасовище. Часто символізує світ і 
людей, які живуть у ньому.

Поле—це світ, Мт. 13:38. Царство 
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небесне подібне до скарба, що схова
ний у полі, Мт. 13:44. 

Я побачив велике й просторе поле, 
1 Неф. 8:9, 20. Поле дозріло, Ал. 26:5. 

Поле вистигло для жнив, УЗ 4:4 (УЗ 
6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 31:4; 33:3, 7). Поле—
це світ, УЗ 86:1–2. Я уподібню ці цар
ства людині, яка має поле, УЗ 88:51. 

Полон. Див. також Вільний, Воля
Перебувати у фізичній або духов

ній неволі.
Дім Ізраїлів пішов у полон за свої 

беззаконня, Єз. 39:23. 
Той, хто веде у полон, сам піде поло

неним, Об. 13:10. 
Злочестивих буде приведено у по

лон диявола, 1 Неф. 14:4, 7. Люди вільні 
вибирати свободу й вічне життя або 
неволю й смерть, 2 Неф. 2:27. Бажання 
плоті дають духові диявола силу брати 
в полон, 2  Неф. 2:29. Чи належно ви 
зберігаєте памʼять про неволю ваших 
батьків, Ал. 5:5–6. Диявол бере в по
лон тих, хто камʼяніє серцем, Ал. 12:11. 
Пильнуйте й моліться завжди, щоб вас 
не спокусив диявол і не забрав у полон, 
3 Неф. 18:15. 

Помазаник. Див. також Ісус 
Христос; Месія

Ісуса названо Христом (грецьке 
слово) або Месією (арамійське слово). 
Обидва слова означають “помазаник”. 
Він є Тим, Кого помазано Батьком 
бути Його особистим представником 
в усьому, що стосується спасіння люд
ства.

Господь помазав мене, Ісая 61:1–3. 
Він помазав мене проповідувати 

євангелію, Лк. 4:16–22. Ісуса було по
мазано Богом Батьком, Дії 4:27. Бог 
помазав Ісуса, що з Назарету був, Дії 
10:38. 

Помазати, Помазувати. Див. також 
Благословення хворих; Олія

У давні часи Господні пророки по
мазували олією тих, кому належало 
виконувати особливі обовʼязки, на
приклад, Аарона, священиків або ца
рів Ізраїльських. У сучасній Церкві 

це означає помазати голову того, хто 
одержує особливе благословення, не
великою кількістю освяченої олії, що 
є частиною цього благословення. По
мазання може виконуватися тільки 
повноваженням і владою Мелхиседе
кового священства. Після помазання 
особа, яка має повноваження цього са
мого священства, запечатує помазання 
й дає особливе благословення помаза
ній особі.

Помаж їх і освяти їх, щоб вони могли 
служити Мені, Вих. 28:41 (Лев. 8:6–12, 
30). Помаж його правителем над Моїм 
народом—Ізраїлем, 1 Сам. 9:16; 10:1. 

Старійшини (пресвітери) мають по
мазувати й благословляти хворих, Як. 
5:14–15 (УЗ 42:44). 

Помста. Див. також Ворожнеча
Відплата за шкоду або образу.
Ваш Бог прийде з помстою, Ісая 35:4. 
Помста за Мною, Я відплачу, Рим. 

12:19 (Морм. 3:15; 8:20). 
Меч помсти висить над вами, Морм. 

8:40–41. 
Я помщуся злочестивим, бо вони не 

покаються, УЗ 29:17. 
Спаситель прийшов у дні злочестя і 

помсти, Мойс. 7:45–46. 

Порада. Див. також Пророк
Увіщування, застереження, пропо

зиції та повчання від Господа та Його 
висвячених провідників.

Я дам тобі пораду, Вих. 18:19. Бог 
буде водити мене Своєю порадою, Пс. 
73:24. Народ падає, коли нема поради, 
Пр. 11:14. 

Фарисеї і законники відкинули по
раду Божу, Лк. 7:30. 

Бути освіченим добре, якщо прислу
хаєшся до порад Бога, 2 Неф. 9:29. 

Слухай поради Того, Хто висвятив 
тебе, УЗ 78:2. Сприймай поради того, 
кого Я призначив, УЗ 108:1. Він праг
нув установити свою раду, замість 
ради, яку Я призначив, УЗ 124:84. Слу
хайте пораду Мого слуги Джозефа, УЗ 
124:89. Якщо хтось не шукає Моєї по
ради, він не матиме сили, УЗ 136:19. 

Порада141
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



Порнографія. Див. Блуд; Перелюб; 
Цнотливість

Посвячувати, Закон посвячення. 
Див. також Обʼєднане товариство; 
Царство Боже, або Царство 
Небесне

Освячувати, робити святим або ста
вати праведним. Закон посвячення є 
божественним принципом, за яким 
чоловіки і жінки добровільно присвя
чують свій час, таланти і майно вста
новленню та побудові Божого царства.

Освятіть сьогодні себе для Господа, 
Вих. 32:29. 

Усі віруючі мали все спільним, Дії 
2:44–45. 

Усе було спільним серед них, так що 
не було багатих і бідних, 4 Неф. 1:3. 

Господь пояснив принципи посвя
чення, УЗ 42:30–39 (УЗ 51:2–19; 58:35–
36). Одна людина не має володіти 
більшим майном, ніж інша, УЗ 49:20. 
Кожній людині було дано відповідну 
до її сімʼї частку, УЗ 51:3. Було вста
новлено порядок, щоб святі могли 
бути рівними у поєднанні небесного 
і земного, УЗ 78:4–5. Необхідно було, 
щоб кожна людина мала рівні права 
згідно зі своїми бажаннями та потре
бами, УЗ 82:17–19. Сіон може бути 
побудованим тільки за принципами 
целестіального закону, УЗ 105:5. 

Народ Еноха був одного серця та од
ного розуму і жив у праведності, і не 
було бідних серед них, Мойс. 7:18. 

Посередник. Див. також Ісус 
Христос; Спокута, Спокутувати

Заступник або прохач. Ісус Христос 
є посередником між Богом і люди
ною. Його Спокута відкрила для лю
дей можливість каяття у своїх гріхах і 
примирення з Богом.

Ніхто не приходить до Батька 
інакше, як через Ісуса Христа, Іван 
14:6. Є один посередник між Богом і 
людьми, 1 Тим. 2:5. Христос є посеред
ником кращого завіту, Євр. 8:6 (Євр. 
9:15; 12:24; УЗ 107:19). 

Святий Месія буде посередником 

для всіх дітей людських, 2  Неф. 2:9 
(Ісая 53:12; Мос. 14:12). Ви повинні 
дивитися на великого Посередника, 
2 Неф. 2:27–28. 

Ми стаємо досконалими через Ісуса, 
посередника нового завіту, УЗ 76:69. 

Послушний, Послушність, 
Слухатися. Див. також 
Благословити, Благословенний, 
Благословення; Закон; Заповіді 
Божі; Радість; Слухати; Ходити, 
Ходити з Богом

У духовному значенні—послуш
ність означає виконання Божої волі.

Ной зробив усе, як наказав Бог, Бут. 
6:22. Авраам послухався Господа, Бут.  
22:15–18. Зробимо все, що сказав Гос
подь, Вих. 24:7. Слухай, Ізраїлю, й 
пильнуй виконувати це, Повтор. 
6:1–3. Люби Господа й слухайся го
лосу Його, Повтор. 30:20. Слухатися 
краще, ніж жертвувати, 1  Сам. 15:22. 
Бійся Бога і дотримуйся Його запові
дей, Еккл. 12:13–14. 

Не кожний увійде в царство небесне, 
але той, хто виконує волю Батька, Мт. 
7:21 (3 Неф. 14:21). Якщо людина буде 
виконувати Його волю, вона дізна
ється, чи від Бога це вчення, Іван 7:17. 
Нам належить слухатися Бога більше, 
ніж людей, Дії 5:29. Діти, слухайтесь 
ваших батьків, Еф. 6:1 (Кол. 3:20). 

Я піду й зроблю те, що наказав Гос
подь, 1 Неф. 3:7. Я послухався голосу 
Духа, 1  Неф. 4:6–18. Якщо діти люд
ські дотримуються заповідей Божих, 
Він буде живити їх, 1 Неф. 17:3. Сте
режіться, щоб ви не стали слухатися 
злого духа, Мос. 2:32–33, 37 (УЗ 29:45). 
Люди пожинають свою нагороду за
лежно від того, якого духа вони слуха
ються, Ал. 3:26–27. 

Люди мають робити багато чого 
зі своєї власної волі, УЗ 58:26–29. Ні 
в чому людина не ображає Бога, як 
тільки в тому, що не визнає Його руку 
і не слухається Його заповідей, УЗ 
59:21. Я, Господь, звʼязаний зобовʼязан
ням, коли ви виконуєте те, що Я кажу, 
УЗ 82:10. Кожна душа, яка слухається 
Мого голосу, побачить Моє обличчя 

Порнографія 142
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



й знатиме, що Я є, УЗ 93:1. Люди му
сять терпіти покарання, поки вони не 
навчаться послушності, УЗ 105:6. Коли 
ми одержуємо будь яке благословення 
від Бога, це відбувається через послуш
ність тому закону, на якому воно ґрун
тується, УЗ 130:21. 

Адам був послушним, Мойс. 5:5. Ми 
будемо випробовувати їх, щоб подиви
тися, чи будуть вони виконувати все, 
що заповідав Господь, Авр. 3:25. 

Потоп Ноєвих часів. Див. також 
Веселка; Ковчег; Ной, біблійний 
патріарх

За часів Ноя землю було повністю 
покрито водою. Це було хрищення 
землі, яке символізувало очищення 
(1 Пет. 3:20–21).

Бог наведе водний потоп на землю, 
щоб винищити кожну плоть, Бут. 6:17 
(Мойс. 7:34, 43, 50–52; 8:17, 30). Води 
потопу линули на землю, Бут. 7:10. Бог 
явив райдугу у хмарі як знак завіту, 
Бут. 9:9–17. 

Після того як води відступили, аме
риканська земля стала вибраною зем
лею, Етер 13:2. 

Злочестиві загинуть у потопі, Мойс. 
7:38; 8:24. 

Початок. Див. також Доземне 
життя; Ісус Христос; Створити, 
Сотворіння

Звичайно стосується часів, які пе
редували цьому смертному життю, 
тобто до часів доземного життя. Де
коли Ісуса Христа називають Початок.

На початку Бог створив небеса і 
землю, Бут. 1:1 (Мойс. 2:1). 

На початку було Слово, Іван 1:1. 
Я є Альфа і Омега, початок і кінець, 

3 Неф. 9:18. 
Христос є початком і кінцем, УЗ 19:1. 

Новий і вічний завіт був з початку, УЗ 
22:1. Людина була на початку з Богом, 
УЗ 93:23, 29. Благородних і великих 
духів було на початку вибрано, щоб 
їм бути правителями, УЗ 138:55. 

Мій Єдинонароджений був зі Мною 
від початку, Мойс. 2:26. 

Праведник, Праведність. Див. 
також Достоїнство, Достойний; 
Заповіді Божі; Неправедний, 
Неправедність; Ходити, Ходити з 
Богом; Цілісність

Чесність, святість, чеснотність, спра
ведливість, послух Божим заповідям, 
уникнення гріха.

Господь благословить праведника, 
Пс. 5:13. Очі Господні на праведних, 
Пс. 34:16, 18 (1  Пет. 3:12). Коли мно
жаться праведні, радіє народ, Пр. 29:2 
(УЗ 98:9–10). 

Благословенні зголоднілі й спраг
нені за праведністю, Мт. 5:6 (3  Неф. 
12:6). Шукайте спершу царства Бо
жого і Його праведності, Мт. 6:33. 
Праведні йдуть у життя вічне, Мт. 
25:46. Багато може зробити палка мо
литва праведного, Як. 5:16. 

Той, хто праведний, до вподоби 
Богу, 1  Неф. 17:35. Він збереже пра
ведників; їм не треба боятись, 1 Неф. 
22:17, 22. Через праведність Господ
нього народу Сатана не матиме влади, 
1 Неф. 22:26. Якби не було праведно
сті, не було б і щастя, 2 Неф. 2:13. Пра
ведні успадковують царство Боже, 
2 Неф. 9:18. Праведні не бояться слів  
істини, 2  Неф. 9:40. Усі люди мають 
бути змінені до стану праведнос 
ті, Мос. 27:25–26. Імена праведних 
будуть записані у книгу життя, Ал. 
5:58. Ви прагнули щастя, чинячи без
законня, що суперечить природі пра
ведності, Гел. 13:38. 

Пісня праведних є молитвою для 
Мене, УЗ 25:12. Стань, вдягнувшись у 
нагрудник праведності, УЗ 27:16 (Еф. 
6:14). Смерть праведників солодка для  
них, УЗ 42:46. Праведників буде зіб
рано з усіх народів, УЗ 45:71. Люди 
мають творити багато праведного за 
своєю власною волею, УЗ 58:27. Той, 
хто чинить діяння праведності, одер
жить мир у цьому світі і вічне життя 
у світі, що прийде, УЗ 59:23. При Дру
гому пришесті відбудеться повне відді
лення праведних від злочестивих, УЗ 
63:54. Сили небесні можуть контро
люватися тільки за принципами пра
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ведності, УЗ 121:36. Серед праведних 
перебував мир, УЗ 138:22. 

Народ Сіону перебував у праведно
сті, Мойс. 7:18. Авраам був послідов
ником праведності, Авр. 1:2. 

Прапор
У Писаннях—стяг, або штандарт, 

навколо якого в єдності мети або по
ходження збираються люди. У давні 
часи прапор використовували, щоб 
позначити місце збору воїнів на битву. 
Книга Мормона і Церква Ісуса Христа 
є символічними прапорами для всіх 
народів землі.

Він підніме прапор до народів, Ісая 
5:26 (2 Неф. 15:26). Корінь Єссеїв стане 
за прапор, Ісая 11:10 (2 Неф. 21:10; УЗ 
113:6). 

Підніміть прапор миру, УЗ 105:39. 

Пратт, Орсон
Один з перших Дванадцятьох апос

толів, що їх було покликано після Від
новлення Церкви в новітні часи (УЗ 
124:128–129). Він був членом Цер
кви лише шість тижнів, коли Господь 
дав йому одкровення через Джозефа 
Сміта (УЗ 34). Орсон Пратт також був 
місіонером Церкви (УЗ 52:26; 75:14) і 
служив кілька років як історик Цер
кви.

Пратт, Парлі Паркер
Старший брат Орсона Пратта і один 

з Дванадцятьох апостолів, що їх було 
покликано після Відновлення Церкви 
в новітні часи (УЗ 124:128–129). Коли 
Парлі Пратта було покликано вико
нати перше з його кількох місіонер
ських служінь, Господь через Джозефа 
Сміта дав йому в жовтні 1830 р. одкро
вення (УЗ 32; 50:37).

Президент. Див. також Перше 
Президентство; Пророк

Титул, який носить головуючий чин 
організації. Президент Церкви є про
роком, провидцем і одкровителем (УЗ 
21:1; 107:91–92). Члени Церкви мають 
називати пророка Церкви Президен
том (УЗ 107:65). Він єдиний на землі, 

хто має повноваження використову
вати всі ключі священства.

Керівники кворумів священства та 
інших організацій Церкви також мо
жуть мати титул президента.

Господь дав ключі царства Джозефу 
Сміту, УЗ 81:1–2. Три президенти 
утворюють кворум Президентства 
Церкви, УЗ 107:21–24. Президентів 
висвячено за чином Мелхиседека, УЗ 
107:29. Описано обовʼязки президен
тів над дияконами, учителями, свяще
никами і старійшинами, УЗ 107:85–89 
(УЗ 124:136–138, 142). Є сім президен
тів над усіма іншими сімдесятниками, 
УЗ 107:93–95. Призначено президен
тів колів, УЗ 124:133–135. 

Президентство. Див. Перше 
Президентство

Пресвітер. Див. Старійшина 
(Старший, Старець, Пресвітер)

Призначення. Див. також 
Покликати, Покликаний Богом, 
Покликання; Рукопокладання

Відбір і освячення для святої мети. Це 
призначення на певне служіння в Цер
ковній організації виконується руко
покладанням особи, яка має належне 
повноваження. Тільки ті, хто очо
лює кворуми священства, одержують 
ключі, коли їх призначено. Люди, яких 
висвячено на інші посади, крім посад 
президентів кворумів священства, мо
жуть одержувати благословення свя
щенства, але з цими благословеннями 
їм не надаються ключі.

Відділіть Мені Варнаву й Савла для 
роботи, Дії 13:2–3. 

Треба призначити інших єпископів, 
УЗ 68:14. Єпископ, який є загальним 
суддею, має бути призначеним на це 
священнослужіння, УЗ 107:17, 74. 

Чоловік мусить бути покликаний 
Богом через пророцтво і рукопокла
дання, УВ 1:5. 

Прийти. Див. також Послушний, 
Послушність, Слухатися; Учень

У Писаннях—“наблизитися до ко
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гось” часто означає йти за ним і слу
хатися його, як у вислові “прийдіть 
до Христа й будьте вдосконаленими в 
Ньому” (Морон. 10:32)

Нахиліть своє вухо й прийдіть до 
Мене, Ісая 55:3. 

Прийдіть до Мене, усі струджені, 
Мт. 11:28. Дозвольте малим дітям при
ходити до Мене, Мт. 19:14. Якщо хто 
хоче йти за Мною, нехай зречеться 
себе, Лк. 9:23. Той, хто приходить до 
Мене, ніколи не буде голодувати, Іван 
6:35. 

Христос запрошує всіх прийти до 
Нього, 2 Неф. 26:33. Прийдіть до Мене 
і будьте спасенними, 3  Неф. 12:20. 
Прийдіть до Христа, Морон. 10:32. 

Запрошуйте всіх прийти до Христа, 
УЗ 20:59. Прийдіть до Мене, і ваші 
душі житимуть, УЗ 45:46. 

Примушувати, Примус. Див. також 
Святий Дух

Сильне спонукання чинити щось 
або не чинити чогось—особливо че
рез вплив і силу Святого Духа

Той дух, який в мені, примушує 
мене, Йов 32:18. 

Любов Христа спонукає нас, 2 Кор. 
5:14. 

Дух примушував мене, щоб я вбив 
Лавана, 1 Неф. 4:10. Дух стримує мене, 
Ал. 14:11. Я був змушений згідно з за
вітом, Ал. 60:34. Аммарон, примуше
ний Святим Духом, заховав літописи, 
4 Неф. 1:48. 

Те, що сходить згори, має промовля
тися через спонукання Святого Духа, 
УЗ 63:64. 

Принцип. Див. також Євангелія
Основне вчення, істина або закон. 

Першими принципами євангелії є віра 
в Господа Ісуса Христа й покаяння (УВ 
1:4).

Не залишаючи принципів учення 
Христового, давайте йти до доскона
лості, ПДС, Євр. 6:1. 

Старійшини, священики і вчителі бу
дуть навчати принципам Моєї єванге
лії, які є в Писаннях, УЗ 42:12. Будьте 

навчені більш досконало у принципах, 
у вченні, у всьому, УЗ 88:78 (УЗ 97:14). 
Кожна людина може діяти у вченні та 
принципі згідно з моральною свободою 
вибору, яку Я дав їй, УЗ 101:78. Будь 
який рівень інтелекту, що його ми до
сягаємо в цьому житті, підніметься з 
нами у воскресінні, УЗ 130:18–19. 

Приповість
Коротка мораль або порада.
Книга Приповістей: Книга Старого 

Завіту, що містить багато притч, вис
ловів та віршів, деякі з яких були напи
сані Соломоном. Книгу Приповістей 
часто цитують у Новому Завіті.

У розділи 1–9 вміщено пояснення 
істинної мудрості. Розділи 10–24 міс
тять добірку висловів стосовно пра
вильного і неправильного способів 
життя. Розділи 25–29 містять Соломо
нові приповісті, що їх було записано 
людьми Єзекії, царя Юдеї. У розділи 
30–31 включено опис чеснотної жінки.

Приречення. Див. Висвячення 
наперед

Притча
Проста історія, використана з ме

тою пояснення духовної істини або 
духовного принципу та навчання. 
Притча базується на порівнянні зви
чайного предмета або звичайної по
дії з якоюсь істиною. Значення й зміст, 
що лежать в основі притчі, часто при
ховані для слухачів, які духовно не під
готовлені сприйняти її (Мт. 13:10–17).

Ісус часто навчав притчами. Список 
Його ключових притч див. в “Узгод
женні євангелій” у додатку.

Прихильники царя
У Книзі Мормона—угруповання, 

члени якого бажали скинути уряд Не
фійців (Ал. 51:1–8).

Причастя. Див. також Жертва, 
Жертвувати; Жива вода; Ісус 
Христос; Остання вечеря; Спокута, 
Спокутувати; Хліб життя; Хрест; 
Хрищення, Христити

Для святих останніх днів прича-
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стя—це обряд, в якому на спомин про 
спокутну жертву Христа приймають 
хліб і воду. Поламаний хліб символізує 
Його поламану плоть; вода символі
зує кров, яку Він пролив, спокутуючи 
наші гріхи (1  Кор. 11:23–25; УЗ 27:2). 
Коли достойні члени Церкви прича
щаються, вони обіцяють взяти на себе 
імʼя Христа, завжди памʼятати Його й 
дотримуватися Його заповідей. Через 
цей обряд члени Церкви поновлюють 
свої христильні завіти.

Коли Ісус їв з Дванадцятьма апосто
лами на Останній вечері, Він пояснив 
значення обряду причастя (Мт. 26:17–
28; Лк. 22:1–20).

Ісус узяв хліб і благословив його; і 
взяв Він чашу й подяку вчинив, Мт. 
26:26–28 (Мр. 14:22–24; Лк. 22:19–20). 
Хто їсть Мою плоть і пʼє Мою кров, 
той має вічне життя, Іван 6:54. Той, 
хто їсть і пʼє недостойно, їсть і пʼє осуд 
своїй душі, 1 Кор. 11:29 (3 Неф. 18:29). 

Ісус навчав Своїх дванадцятьох не
фійських учнів, як причащатися, 
3  Неф. 18:1–11. Ісус навчав цих уч
нів, щоб ті забороняли причащатися 
людям, недостойним цього, 3  Неф. 
18:28–29 (Морм. 9:29). Дано причасні 
молитви, Морон. 4–5 (УЗ 20:75–79). 

Причастя має благословлятися свя
щеником або старійшиною, УЗ 20:46, 
76. Учителі й диякони не мають пов
новаження благословляти причастя, 
УЗ 20:58. Для причастя можуть вжи
ватися інші рідини, а не тільки вино, 
УЗ 27:1–4. 

Провидець. Див. також Пророк; 
Урім і Туммім

Особа, уповноважена Богом бачити 
духовними очима те, що Бог прихо
вав від світу (Мойс. 6:35–38). Прови
дець є одкровителем і пророком (Мос. 
8:13–16). У Книзі Мормона Аммон нав
чав, що тільки провидець може вико
ристовувати особливі тлумачі, Урім і 
Туммім (Мос. 8:13; 28:16). Провидець 
знає минуле, теперішнє й майбутне. У 
давнину пророків часто звали провид
цями (1 Сам. 9:9; 2 Сам. 24:11).

Джозеф Сміт є великим провидцем 

останніх днів (УЗ 21:1; 135:3). Крім 
того, Перше Президентство і Рада 
Дванадцятьох підтримані як пророки, 
провидці та одкровителі.

Це бунтівний народ, який каже про
видцям: “Не дивіться!”, а пророкам: 
“Не пророкуйте!”, Ісая 30:9–10. 

Вибраного провидця поставлю Я від 
плоду твоїх стегон, 2 Неф. 3:6–15. 

Тут мудрість; так, бути провидцем, 
одкровителем, перекладачем і про
роком, УЗ 107:92. Господь призначив 
Гайрума Сміта бути пророком, про
видцем і одкровителем для Церкви, 
УЗ 124:91–94. 

Провина. Див. також Покаятися, 
Покаяння

Стан, який є наслідком неправиль
ного вчинку, або почуття жалю та 
суму, що мають супроводжувати гріх.

Як хто згрішить, той має провину, 
Лев. 5:20–25. 

Хто буде причащатися недостойно, 
той завинить перед тілом і кровʼю 
Ісуса, 1 Кор. 11:27. 

Винуваті вважають істину тяжкою, 
1  Неф. 16:2. Ми будемо мати доско
нале знання про всі наші провини, 
2 Неф. 9:14. Мою провину було змито, 
Ен. 1:6. Покарання було додано, що 
принесло муки сумління, Ал. 42:18. 
Нехай тільки твої гріхи бентежать 
тебе тим збентеженням, що приведе 
тебе до покаяння, Ал. 42:29. 

Дехто з вас завинив переді Мною, 
але Я буду милостивим, УЗ 38:14. 

Син Божий спокутував первісну 
провину, Мойс. 6:54. 

Проказа
Жахлива форма шкірної хвороби, 

про яку говориться у Старому і Но
вому Завітах. Багато видатних людей, 
згадуваних у Біблії, було деякий час 
уражено цією хворобою. Серед них—
Мойсей (Вих. 4:6–7), його сестра Ма
ріям (Чис. 12:10), Нааман (2  Цар. 5) і 
цар Уззія (2 Хр. 26:19–21).

Ісус вилікував проказу у кількох лю
дей, Мт. 8:2–4 (Мр. 1:40–45; Лк. 5:12–
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15; 3 Неф. 17:7–9). Ісус зцілив десятьох 
прокажених, Лк. 17:11–19. 

Проклинати, Прокляття. Див. 
також Богохульство; Осуд

У Писаннях—прокляття є застосу
ванням божественного закону, який 
стверджує або приносить суд з його 
наслідками на річ, особу або народ, 
головним чином, через неправедність. 
Прокляття є виявленням Божої лю
бові і правосуддя. Вони можуть бути 
прикликаними безпосередньо Богом 
або проголошеними Його уповнова
женими слугами. Деколи підстави для 
проклять повністю відомі лише Богу. 
Крім того, у стані прокляття перебува
ють ті, хто свідомо не слухаються Бога  
і через це віддаляються від Духа Гос
поднього.

Господь може зняти прокляття че
рез віру в Ісуса Христа і послушність 
законам та обрядам євангелії, що їх 
виявляє окрема особа або народ (Ал. 
23:16–18; 3 Неф. 2:14–16; УВ 1:3).

Бог прокляв змія за обман Адама 
і Єви, Бут. 3:13–15 (Мойс. 4:19–21). 
Землю було проклято через Адама і 
Єву, Бут. 3:17–19 (Мойс. 4:23–25). Гос
подь прокляв Каїна за вбивство Авеля, 
Бут. 4:11–16 (Мойс. 5:22–41). Господь 
прокляв Ханаана і його потомків, Бут.  
9:25–27 (Мойс. 7:6–8; Авр. 1:21–27). 
 Ізраїль буде благословенний, якщо 
буде слухатися Бога, і проклятий, 
якщо не буде, Повтор. 28 (Повтор. 
29:17–27). Ґехазі та його потомків було 
покарано прокляттям Нааманової 
прокази, 2 Цар. 5:20–27. Господь прок
ляв давній народ Ізраїля за те, що він 
не платив десятини і пожертвування, 
Мал. 3:6–10. 

Ісус прокляв фіґове дерево, і воно 
усохло, Мр. 11:11–14, 20–21. Ісус прок
ляв міста Хоразін, Віфсаїду і Капер
наум, Лк. 10:10–15. 

За те, що Ламанійці не слухали Гос
пода, їх було відокремлено від при
сутності Господа і проклято, 2  Неф. 
5:20–24. Усіх запрошено прийти до 
Бога, 2  Неф. 26:33. Господь прокляне 
тих, хто чинить розпусту, Кн.  Як. 

2:31–33. Нефійців буде проклято 
більше, ніж Ламанійців, якщо не по
каються, Кн. Як. 3:3–5. Бунтівні люди 
накликають на себе прокляття, Ал. 
3:18–19 (Повтор. 11:26–28). Коригора 
було проклято за те, що він відводив 
людей від Бога, Ал. 30:43–60. Господь 
прокляв нефійські землі та багатства 
за беззаконня народу, Гел. 13:22–23 
(2 Неф. 1:7; Ал. 37:31). Господь прокляв 
злочестивих Яредійців, Етер 9:28–35. 
Христова Спокута знімає з малих ді
тей Адамове прокляття, Морон. 8:8–
12. 

Прокляті ті, хто відвернулися від 
Гос пода, УЗ 41:1. Землю буде вра
жено прокляттям, якщо не буде обʼєд
нуючих уз між батьками і дітьми, УЗ 
128:18 (Мал. 4:5–6). 

Богохульство: Також прокляттями 
називають лайливі, непристойні, 
блюзнірські та презирливі вирази.

Не можна проклинати своїх батьків і 
матерів, Вих. 21:17 (Мт. 15:4). Не прок
линай тих, хто править тобою, Вих. 
22:27 (Еккл. 10:20). Людям не можна 
проклинати Бога, Лев. 24:13–16. 

Злочестиві Нефійці проклинали 
Бога й бажали вмерти, Морм. 2:14. 

Проникливість, дар 
проникливості. Див. також Дари 
Духа

Розуміти або знати щось через силу 
Духа. Дар проникливості є одним з 
дарів Духа. Він включає відчуття іс
тинного характеру людей, а також 
джерела і значення духовних прояв
лень.

Людина дивиться на зовнішність, а 
Господь—на серце, 1  Сам. 16:7. Горе 
тим, хто називає зло добром, Ісая 5:20 
(2 Неф. 15:20). 

Те, що від Бога, відкривається ду
ховно, 1 Кор. 2:14. Деяким людям дано 
розрізняти духів, 1 Кор. 12:10. 

Аммон міг проникнути в його 
думки, Ал. 18:18. Тихий голос прони
зав тих, які слухали, 3 Неф. 11:3. 

Щоб вас не можна було обманути, 
шукайте найкращих дарів, УЗ 46:8, 
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23. Церковним провідникам дано 
силу розрізняти дари Духа, УЗ 46:27. 
Тіло, сповнено світлом, розуміє все, УЗ 
88:67. 

Мойсей бачив землю, розпізнава
ючи її Духом Божим, Мойс. 1:27. 

Проповідувати. Див. також 
Євангелія; Місіонерська робота

Передавати повідомлення, яке 
дає краще розуміння євангельського 
принципу або вчення.

Господь помазав мене проповіду
вати лагідним добрі вісті, Ісая 61:1 (Лк. 
4:16–21). Встань, іди до Ніневії й про
повідуй, Йона 3:2–10. 

З того часу Ісус почав проповіду
вати, Мт. 4:17. Ідіть по всьому світу 
і проповідуйте євангелію кожному 
створінню, Мр. 16:15. Ми проповіду
ємо Христа розіпʼятого, 1 Кор. 1:22–24. 
Він пішов і проповідував духам у вʼяз
ниці, 1 Пет. 3:19. 

Не було нічого, крім постійного 
проповідування й нагадування, щоб 
тримати їх у страхові перед Господом, 
Ен. 1:23. Він наказав їм, щоб вони не 
проповідували нічого, крім покаяння 
і віри в Господа, Мос. 18:20. Проповідь 
слова мала велику силу вести людей 
творити те, що є праведним, Ал. 31:5. 

Тобі не треба вважати, що тебе по
кликано проповідувати, доки ти не 
одержав покликання, УЗ 11:15. Жод
ному це не буде дано—виходити про
повідувати, якщо його не висвячено, 
УЗ 42:11. Цю євангелію буде пропові
дано кожному народу, УЗ 133:37. 

Євангелію почали проповідувати від 
початку, Мойс. 5:58. 

Проповідь на горі. Див. також 
Блаженства; Ісус Христос

Промова Господа Ісуса Христа 
Своїм учням, які збиралися на місіо
нерське служіння (Мт. 5–7; Лк. 6:20–
49). Господь вимовив цю проповідь 
невдовзі після покликання Дванадця
тьох.

Цю проповідь пояснено у Перекладі 
Біблії, зробленому Джозефом Смітом, 
а також ту саму проповідь, записану в 

3 Нефії 12–14. З цих двох текстів видно, 
що важливі частини проповіді, вміще
ної в літописі Матвія, були загублені.

Пророк. Див. також Одкровення; 
Президент; Провидець; Пророцтво, 
Пророкувати

Особа, яку покликано Богом і яка 
говорить від Бога. Як Божий посла
нець, пророк одержує заповіді, про
роцтва та одкровення від Бога. Він 
має обовʼязок відкривати людству 
волю та істинну особистість Бога, а та
кож показувати значення Його сто
сунків з людством. Пророк викриває 
гріх і передрікає його наслідки. Він є 
проповідником праведності. В окре
мих випадках пророки можуть заради 
блага людства одержати натхнення 
провістити майбутнє. Однак найпер
ший його обовʼязок—свідчити про 
Христа. У наш час Президент Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
є Божим пророком на землі. Члени 
Першого Президентства і Дванадцять 
апостолів підтримані як пророки, про
видці та одкровителі.

Бажав би Бог, щоб весь Господ
ній народ був пророками, Чис. 11:29. 
Якщо є пророк, Я, Господь, відкриюся 
йому у видінні, Чис. 12:6. Господь свід
чив проти Ізраїля через усіх пророків, 
2 Цар. 17:13 (2 Хр. 36:15–16; Єр. 7:25). Я 
висвятив тебе пророком для всіх наро
дів, Єр. 1:5, 7. Він відкриває Свої таєм
ниці Своїм слугам—пророкам, Ам. 3:7. 

Він говорив устами Своїх святих 
пророків, Лк. 1:70 (Дії 3:21). Усі про
роки свідчили про Христа, Дії 10:43. 
Бог поставив пророків у Церкві, 1 Кор. 
12:28 (Еф. 4:11). Церкву побудовано на 
основі апостолів і пророків, Еф. 2:19–
20. 

Люди відкинули слова пророків, 
1 Неф. 3:17–18 (2 Неф. 26:3). Через духа 
все стає відомим для пророків, 1 Неф. 
22:1–2. Христос прийшов до Нефійців 
виповнити все, що було сказано вус
тами Його святих пророків, 3  Неф. 
1:13 (УЗ 42:39). 

Хто не звертатиме уваги на слова 
пророків, тих буде відсічено, УЗ 1:14. 
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Ті, хто вірують словам пророків, ма
ють вічне життя, УЗ 20:26. Слово про
рока ви будете отримувати, як з Моїх 
власних вуст, УЗ 21:4–6. Одкровення й 
заповіді для Церкви приходять тільки 
через того, кого призначено, УЗ 43:1–
7. Обовʼязок Президента—очолювати 
всю Церкву і бути як Мойсей, бути 
пророком, УЗ 107:91–92. 

Ми віримо в пророків, УВ 1:6. 

Пророцтво, Пророкувати. Див. 
також Одкровення; Провидець; 
Пророк; Пророчиця

Пророцтво складається з богонатх
ненних слів або писань, які людина 
одержує через одкровення від Святого 
Духа. Свідчення Ісусове є духом про
роцтва (Об. 19:10). Пророцтво може 
стосуватися минулого, теперішнього 
або майбутнього. Коли людина про
рокує, вона говорить або пише те, що, 
за Божим бажанням, їй слід знати для 
власного блага або для блага інших. 
Окремі люди можуть одержувати 
пророцтва або одкровення стосовно 
свого власного життя.

Бажав би Бог, щоб весь Господній 
народ був пророками, Чис. 11:29. Ваші 
сини і дочки будуть пророкувати, 
Йоіл 3:1 (Дії 2:17–18). Він відкриває 
Свої таємниці Своїм слугам—проро
кам, Ам. 3:7. 

Жодне пророцтво в Писанні від 
власного вияснення не залежить, 
2 Пет. 1:20. 

Нефійці мали багато одкровень і 
дух пророцтва, Кн.  Як. 4:6, 13. Алма 
та Амулек знали наміри Зизромо
вого серця через дух пророцтва, Ал. 
12:7. Горе тому, хто каже, що Господь 
більше не діє через пророцтво, 3 Неф. 
29:6. Вивчайте пророцтва Ісаї, Морм. 
8:23. 

Усі пророцтва буде виповнено, УЗ 
1:37–38. 

Чоловік має бути покликаний Богом 
через пророцтво, УВ 1:5. 

Пророчиця. Див. також Пророцтво, 
Пророкувати

Жінка, яка одержала свідчення 

про Ісуса і має дух одкровення. Про
рочиця не має священства або його 
ключів. Хоч лише кількох жінок у Пи
саннях названо пророчицями, проро
кувало багато жінок—Ревека, Анна, 
Єлисавета і Марія.

Міріям названо пророчицею, Вих. 
15:20. Девору названо пророчицею, 
Суд. 4:4. Хулду названо пророчицею, 
2 Цар. 22:14 (2 Хр. 34:22). 

Анну названо пророчицею, Лк. 2:36. 

Простити, Прощати. Див. також 
Відпущення гріхів; Покаятися, 
Покаяння; Сповідувати, Сповідь; 
Спокута, Спокутувати

У Писаннях це звичайно означає 
одне з двох: (1) Коли Бог прощає лю
дей, Він скасовує або відкладає пока
рання, що вимагається за гріх. Через 
Спокуту Христа прощення гріхів до
сяжне для всіх, хто покаявся, за винят
ком тих, хто винний у вбивстві або 
непростимому гріху проти Святого 
Духа. (2) Коли люди прощають один 
одного, вони ставляться один до од
ного з любовʼю, подібною до Христо
вої, і не мають поганих почуттів до 
тих, хто образив їх (Мт. 5:43–45; 6:12–
15; Лк. 17:3–4; 1 Неф. 7:19–21).

Господь довготерпеливий і багато
милостивий, Він прощає беззаконня й 
провину, Чис. 14:18. Якщо гріхи ваші 
будуть як червоне, то вони білими ста
нуть, як сніг, Ісая 1:18. 

Прости нам наші борги, як ми про
щаємо нашим боржникам, Мт. 6:12 
(Лк. 11:4; 3  Неф. 13:11). Син Людини 
має владу прощати гріхи, Мт. 9:6 (Мт. 
18:35; Мр. 2:10; Лк. 5:20–24). Скільки 
мій брат може грішити проти мене, 
щоб я прощав його, Мт. 18:21–22 (УЗ 
98:40). Той, хто блюзнить Святого 
Духа, ніколи не матиме прощення, 
Мр. 3:29 (Ал. 39:6). Якщо твій брат за
винив перед тобою і покаявся, прости 
його, Лк. 17:3. Батьку, прости їх, бо не 
знають, що чинять, Лк. 23:34. 

Моліться про прощення, 1 Неф. 7:21. 
Приклади спокутну кров Христа, щоб 
ми могли одержати прощення наших 
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гріхів, Мос. 4:2. Якщо він сповідує свої 
гріхи перед тобою і Мною та кається, 
того прощай, Мос. 26:29–31. 

Того, хто кається й виконує заповіді, 
буде прощено, УЗ 1:32. Встромляй 
свого серпа, і твої гріхи буде прощено 
тобі, УЗ 31:5 (УЗ 84:61). Того, хто пока
явся у своїх гріхах, прощено, і Я, Гос
подь, не памʼятаю їх більше, УЗ 58:42. 
Кого Я прощу, того і прощу, а від тебе 
вимагається прощати всіх людей, УЗ 
64:10. Оскільки ви простили один од
ному ваші провини, саме так Я, Гос
подь, прощаю вас, УЗ 82:1. Кого Я 
люблю, того й караю, щоб його гріхи 
могли бути прощені, УЗ 95:1. 

Я простив тобі твою провину, Мойс. 
6:53. 

Псалом. Див. також Давид; Музика
Натхненний вірш або гімн.
Книга Псалмів: Книга Старого За

віту, яка містить підбірку псалмів, ба
гато з яких стосуються Христа. Книгу 
Псалмів часто цитують у Новому За
віті.

Багато Псалмів написано Давидом. 
Псалми писалися як хвала Богові. Ба
гато з них покладено на музику.

Пʼятдесятниця. Див. також Закон 
Мойсеїв

Свято Пʼятдесятниці, або первопло
дів, як частина Мойсеєвого закону, 
влаштовувалося на пʼятдесятий день 
після Пасхи (Лев. 23:16). Пʼятдесят
ниця позначала жнива, і в Старому За
віті її названо святом жнив, або святом 
тижнів. Саме на це свято апостоли в 
Єрусалимі сповнилися Святим Духом 
і говорили різними мовами (Дії 2; УЗ 
109:36–37).

Пʼятикнижжя. Див. також Буття; 
Вихід; Левит; Мойсей; Повторення 
Закону; Старий Завіт; Числа

Назва перших пʼятьох книг Старого 
Завіту—Буття, Вихід, Левит, Числа і 
Повторення Закону. Юдейська назва 
цих книг—Тора, або закон Ізраїля. Їх 
було написано Мойсеєм (1 Неф. 5:10–
11).

Рада дванадцятьох. Див. Апостол

Радити
У Писаннях вживається у значенні 

“виносити пропозицію” або “нав
чати”.

Раджу тобі купити в мене золота, в 
огні випробуваного, Об. 3:18. 

Не прагніть радити Господу,  
Кн. Як. 4:10. Він обмірковує з мудріс 
тю всі Свої діяння, Ал. 37:12. 

Ваші гріхи дійшли до Мене, бо ви 
прагнете радитися у свій власний спо
сіб, УЗ 56:14. 

Радість. Див. також Послушний, 
Послушність, Слухатися

Стан великого щастя, що походить 
від праведного життя. Мета смерт
ного життя всіх людей—мати радість 
(2 Неф. 2:22–25). Повна радість прийде 
лише через Ісуса Христа (Іван 15:11; УЗ 
93:33–34; 101:36).

Лагідні також збільшать свою ра
дість у Господі, Ісая 29:19 (2  Неф. 
27:30). 

Я благовіщу вам велику радість, Лк. 
2:10. Ніхто не забере у вас вашу ра
дість, Іван 16:22. Плодами Духа є лю
бов, радість, мир, Гал. 5:22. 

Цей плід сповнив мою душу надзви
чайно великою радістю, 1  Неф. 8:12. 
Люди є, щоб мати радість, 2 Неф. 2:25. 
Радість праведників стане повною на
завжди, 2 Неф. 9:18. Вони можуть пе
ребувати з Богом у стані щастя, якому 
немає кінця, Мос. 2:41. Я віддам усе, що 
маю, щоб одержати цю велику радість, 
Ал. 22:15. Можливо, я зможу бути зна
ряддям в руках Божих, щоб приве
сти деякі душі до покаяння, і в цьому 
моя радість, Ал. 29:9. Яку радість і яке 
дивне світло я побачив, Ал. 36:20. 

Мій Дух сповнить твою душу ра
дістю, УЗ 11:13. Якою великою буде 
ваша радість з ним у царстві Мого 
Батька, УЗ 18:15–16. У цьому світі ваша 
радість не є повною, але в Мені ваша 
радість є повною, УЗ 101:36. 

У цьому житті я матиму радість, 
Мойс. 5:10–11. 
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Рай. Див. також Небеса
Та частина духовного світу, в якій 

праведні духи, що пішли з цього 
життя, чекають на воскресіння тіла. 
Рай—це стан щастя і миру.

Також слово рай вживають у Писан
нях у значенні світу духів (Лк. 23:43), 
целестіального царства (2  Кор. 12:4) і 
прославленого стану землі під час Ти
сячоліття (УВ 1:10).

Переможцеві дам їсти від дерева 
життя, яке в раю Божім, Об. 2:7. 

Рай Бога повинен віддати духи пра
ведників, 2 Неф. 9:13. Духи праведни
ків приймаються у стан щастя, який 
зветься раєм, Ал. 40:11–12. Усі учні 
Ісуса відійшли до раю Божого за ви
нятком трьох, 4  Неф. 1:14. Я скоро 
піду спочивати в рай Божий, Морон. 
10:34. 

Христос священнослужив правед
ним духам в раю, УЗ 138. 

Рамеумптом
У Книзі Мормона—високе місце, на 

якому молилися Зорамійці, нефійські 
відступники (Ал. 31:8–14, 21).

Рафаїл. Див. також Ангели
Ангел Божий, який брав участь у 

відновленні всього (УЗ 128:21).

Рахіль. Див. також Яків, син Ісаків
У Старому Завіті—дружина Якова 

(Бут. 29–31; 35). Вона була матірʼю Йо
сипа та Веніямина.

Ревека. Див. також Ісак
У Старому Завіті—дружина патрі

арха Ісака (Бут. 24–27). Ревека була ма
тірʼю Ісава і Якова (Бут. 25:23–26).

Ревнивий, Ревнощі. Див. також 
Заздрити, Заздрість

У Писаннях слово ревнивий має два 
значення: (1) бути палким, дуже об
разливим і глибоким у почуттях, гос
тро реагуючи на когось або щось, і (2) 
заздрити комусь або підозрювати, що 
хтось буде мати якусь вигоду.

Бути палким у почуттях: Я, Гос

подь, є ревнивим Богом, Вих. 20:5 
(Повтор. 5:9; 6:15; Мос. 11:22). Я буду 
ревнивим за Своє святе імʼя, Єз. 39:25. 
Я ревную за Єрусалим і за Сіон, Зах. 
1:14. 

Мати заздрість або підозри: Рев
нощі—гнів чоловіка, Пр. 6:32–35. 

Акіш почав заздрити своєму синові, 
Етер 9:7. 

Позбавтеся ревнощів і страхів, УЗ 
67:10. 

Ремствувати. Див. також Бунт
Нарікати і скаржитися на Божі цілі 

та плани або на Божих слуг.
Народ ремствував на Мойсея, Вих. 

15:23–16:3. 
Тоді Юдеї ремствували на Ісуса, 

Іван 6:41. 
Ламан і Лемуїл часто ремствували, 

1 Неф. 2:11–12 (1 Неф. 3:31; 17:17). 
Не ремствуй через те, чого ти не ба

чила, УЗ 25:4. 

Реуїл. Див. Їтро

Рехавʼам. Див. також Соломон
У Старому Завіті—син царя Со

ломона. Він став спадкоємцем свого 
батька і царював у Єрусалимі сім
надцять років (1 Цар. 11:43; 14:21, 31). 
Під час Рехавʼамового правління цар
ство було розділено на царство Ізра
їля на півночі й царство Юди на півдні 
(1  Цар. 11:31–36; 12:19–20). Рехавʼам 
очолював царство Юди.

Рим. Див. також Римська імперія
У Новому Завіті—столиця Римської 

імперії. Розташований на річці Тібр в 
Італії (Дії 18:2; 19:21; 23:11). Павло нав
чав євангелії в Римі в той час, коли був 
вʼязнем Римського уряду (Дії 28:14–31; 
Рим. 1:7, 15–16).

Римляни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

У Новому Завіті—лист, написаний 
Павлом до святих у Римі. Він мав намір 
відвідати Єрусалим, що, безперечно, 
було небезпечно. Він сподівався, що 
коли йому поталанить зберегти своє 
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життя, відвідати після цього Рим. Лист 
було написано, щоб підготувати там
тешню Церкву зустріти його, коли він 
прийде. Цей лист також може бути 
відзначений як такий, що містить вис
ловлювання про певні вчення, щодо 
яких точилися суперечки і які нині 
Павло вважав остаточно визнаними.

Розділ 1 й містить Павлові приві
тання римлянам. Розділи 2–11 включа
ють декілька проголошень учення про 
віру, діла і благодать. У розділи 12–16 
вміщено повчання про любов, обовʼя
зок і святість.

Римська імперія. Див. також Рим
Імперія давнього Риму. За ча

сів  апостолів Римська імперія була 
 єдиною великою силою у світі. Вона 
володіла всім між Ефратом, Дунаєм, 
Рейном, Атлантикою і пустелею 
 Сахара. Палестина стала залежною від 
Риму державою у 63  р. до р.х., коли 
Помпей взяв Єрусалим. Хоч римляни 
дарували Юдеям багато привілеїв, 
Юдеї ненавиділи римське правління й 
постійно бунтували.

Як римський громадянин, пропо
відуючи євангелію, Павло вживав 
грецьку мову, найпоширенішу в імпе
рії.

Віддайте кесареве кесарю, Мт. 
22:17–22. Павло захищав свої права 
римського громадянина, Дії 16:37–39 
(Дії 22:25–29). 

Рігдон, Сідні
Один з перших серед навернених, 

а також провідник відновленої Цер
кви у 1830 х роках і на початку 1840 
х. Якийсь час Сідні Рігдон служив 
першим радником Джозефа Сміта у 
Першому Президентстві Церкви (УЗ 
35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 
90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Пізніше 
він відступив і був відлучений від Цер
кви у вересні 1844 р.

Річка Йордан
Річка Йордан тече від Галілейського 

моря до Мертвого. Довжина річки 160 
кілометрів; її утворюють, зливаючись, 

кілька струмків, які течуть з гори Хер
мон. Це найважливіша річка в Ізраїлі.

Дві важливі події, повʼязані з цією 
річкою: розділення Господом річки 
для проходження Ізраїля (Єг. 3:14–17) 
і хрищення Ісуса Христа (Мт. 3:13–17; 
1 Неф. 10:9).

Робити. Див. Послушний, 
Послушність, Слухатися

Роздратування. Див. Гнів

Роздумувати. Див. Обдумувати

Розлучення. Див. також Шлюб, 
Одружуватися

Скасування шлюбу владою цивіль
ного або церковного закону. Згідно 
з Новим Завітом, Бог через закамʼя
нілість людських сердець дозволив 
розлучення за певних умов; однак, 
як пояснив Ісус, “від початку так не 
було” (Мт. 19:3–12). У цілому Писання 
проти розлучення і радять чоловікам і 
дружинам любити одне одного в пра
ведності (1 Кор. 7:10–12; УЗ 42:22).

Розподіл. Див. також Відновлення 
євангелії; Євангелія; Ключі 
священства; Священство

Розподіл євангелії—це період, в 
якому Господь має на землі щонай
менше одного уповноваженого слугу, 
який тримає ключі святого священ
ства.

Адам, Енох, Ной, Авраам, Мойсей, 
Ісус Христос, Джозеф Сміт та інші за
початковували—кожний у свій час—
нові розподіли євангелії. Коли Господь 
організовує розподіл, євангелія від
кривається знову, так що у знанні 
плану спасіння люди цього розподілу 
не залежать від минулих розподілів. 
Розподіл, започаткований Джозефом 
Смітом, відомий як “розподіл повноти 
часів”.

Бог небес встановить царство, Дан. 
2:44 (УЗ 65). 

В останні дні Я виллю від Мого Духа 
на кожну плоть, Дії 2:17 (Йоіл 3:1). Не
беса мусять прийняти Христа до часів 
відновлення всього, Дії 3:21. У розпо
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ділі повноти часів Бог збере все разом 
у Христі, Еф. 1:10. 

Я встановлю Свою церкву серед них, 
3 Неф. 21:22. 

Останнього разу Господь довірив 
ключі царства і розподіл євангелії, УЗ 
27:13. Ключі цього розподілу ввірено у 
ваші руки, УЗ 110:12–16. Усі ключі ми
нулих розподілів відновлено у розпо
ділі повноти часів, УЗ 128:18–21. 

Розпʼяття. Див. також Голгофа; Ісус 
Христос; Спокута, Спокутувати; 
Хрест

Римська форма страти, поширена 
в новозавітні часи, коли руки і ноги 
людини привʼязували або прибивали 
цвяхами до хреста. Звичайно це засто
совували лише для рабів і найбільших 
злочинців. Розпʼяттю часто переду
вали побої або бичування (Мр. 15:15). 
Людину, яку розпинали, здебільшого 
примушували нести свій хрест на 
місце страти (Іван 19:16–17). Її одежу 
звичайно забирали воїни, які викону
вали вирок (Мт. 27:35). Хрест вбивали 
в землю так, щоб ноги людини зна
ходилися приблизно на півметра від 
землі. Доки людина не помирала, біля 
хреста залишалася варта; інколи це 
тривало до трьох днів (Іван 19:31–37).

Ісуса Христа було розіпʼято через те, 
що ті, які не повірили в Нього, облудно 
звинуватили Його в заклику до бунту 
проти кесаря і блюзнірстві, бо Він ска
зав, що є Сином Божим. Ісуса одягли 
в багряницю (Іван 19:2), увінчали тер
нами і піддали іншим знущанням (Мт. 
26:67; Мр. 14:65).

Злочестивці проколють руки і ноги 
Месії, Пс. 22:12–19. Христос піде, як 
ягня на заколення, Ісая 53:7. 

Ісус передрік Своє розпʼяття, Мт. 
20:18–19. Описано розпʼяття Христа, 
Мт. 27:22–50 (Мр. 15:22–37; Лк. 23:26–
46; Іван 19:17–30). 

Нефій бачив у видінні розпʼяття 
Агнця Божого, 1 Неф. 11:33. Нефій го
ворив про Христові страждання і роз
пʼяття, 1  Неф. 19:9–14. Яків говорив 
про служіння і розпʼяття Святого Ізра
їлевого, 2  Неф. 6:9. Бурі, землетруси, 

пожежі та урагани в Америці підтвер
дили, що сталося розпʼяття Христа в 
Єрусалимі, 3 Неф. 8. 

Я Ісус, Якого було розіпʼято, УЗ 
45:51–52. Служіння Христа серед духів 
у вʼязниці було обмежено часом між 
Його смертю і воскресінням, УЗ 138:27. 

Розсіяння Ізраїля. Див. Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля

Розум, Розуми. Див. також Дух; 
Істина; Світло, Світло Христа

Слово “розум” має кілька значень, 
три з яких такі: (1) Це світло істини, 
яке дає життя й світло всім і всьому у 
всесвіті. Воно існує завжди. (2) Слово 
розуми може також відноситися до 
духовних дітей Бога. (3) Писання та
кож можуть говорити про розум як 
про духовний елемент, який існував 
перш ніж нас було народжено як ду
ховних дітей.

Розум приліплюється до розуму, УЗ  
88:40. Розум не було створено або 
зроб лено, УЗ 93:29. Весь розум неза
лежний у тій сфері, в якій Бог помістив 
його, УЗ 93:30. Славою Бога є розум, 
УЗ 93:36–37. Розум, що ми його набули  
в цьому житті, воскресне з нами у 
 воскресінні, УЗ 130:18–19. 

Господь управляє всіма розумами, 
Авр. 3:21. Господь показав Аврааму 
розуми, що були організовані перед 
тим, як світ був, Авр. 3:22. 

Розуміння. Див. також Знання; 
Істина; Мудрість

Одержати знання про щось або збаг
нути значення якоїсь істини, включно 
з її застосуванням у житті.

Не покладайся на своє власне розу
міння, Пр. 3:5. За все своє майно здо
будь розуміння, Пр. 4:7. 

Ісус говорив притчами, і деякі не ро
зуміли, Мт. 13:12–17. Господь розкрив 
їм розуміння, Лк. 24:45. 

Якщо ви не зможете зрозуміти цих 
слів, то це буде тому, що ви не пита
єте, 2  Неф. 32:4 (3  Неф. 17:3). Літо
писи було збережено, щоб ми могли 
читати й розуміти, Мос. 1:2–5. Через 
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їхню невіру вони не могли розуміти 
слово Боже, Мос. 26:3. Вони були чоло
віками твердого розуміння, Ал. 17:2–3. 
Слово починає освітлювати моє розу
міння, Ал. 32:28. 

Обміркуймо разом, щоб ви могли 
розуміти, УЗ 50:10–12, 19–23. Батьки 
мусять навчати своїх дітей розуміти, 
УЗ 68:25. Діяння й таємниці Божі 
можна зрозуміти лише через Святого 
Духа, УЗ 76:114–116. Сатана прагне 
відвернути людські серця від розу
міння, УЗ 78:10. Світло Христа ожив
ляє наше розуміння, УЗ 88:11. 

Рувим. Див. також Ізраїль; Яків, син 
Ісаків

У Старому Завіті—старший син 
Якова й Лії (Бут. 29:32; 37:21–22, 29; 
42:22, 37). Хоч Рувим був першонарод
женим, він втратив своє перворідство 
через гріх (Бут. 35:22; 49:3–4).

Коліно Рувима: Благословення, що 
його дав Рувиму Яків, знаходиться у 
книзі Буття 49:3 і книзі Повторення 
Закону 33:6. Чисельність коліна пос
тупово зменшувалася, і воно стало 
політично менш значущим, хоч і про
довжувало існувати. Рувимове перво
рідство перейшло до Йосипа і його 
синів, тому що Йосип був першона
родженим сином Рахілі, другої дру
жини Якова (1 Хр. 5:1–2).

Рукопокладання. Див. також 
Благословення хворих; 
Висвячувати, Висвячення; Дар 
Святого Духа; Призначення

Акт покладання рук на голову 
особи, що є частиною обряду священ
ства. Багато обрядів священства вико
нується через рукопокладання, як от: 
висвячення, благословення, у тому 
числі благословення хворих, конфір
мація у члени Церкви і дарування Свя
того Духа.

Мойсей поклав руки на голову Єго
шуа, як наказав Господь, Чис. 27:18, 
22–23 (Повтор. 34:9). 

Ісус поклав Свої руки на кількох 
хворих і зцілив їх, Мр. 6:5 (Морм. 9:24). 

Апостоли поклали свої руки на сімох, 
які мали служити їм, Дії 6:5–6. Свя
тий Дух надавався через рукопокла
дання, Дії 8:14–17. Ананія поклав свої 
руки на Савла і повернув йому зір, Дії 
9:12, 17–18. Павло поклав свої руки на 
нього і зцілив його, Дії 28:8. Павло нав
чав ученню про хрищення і рукопо
кладання, Євр. 6:2. 

Алма висвячував священиків і ста
рійшин рукопокладанням, Ал. 6:1. 
Ісус дав Своїм учням владу дару
вати Святого Духа рукопокладанням, 
3 Неф. 18:36–37. На кого ви покладете 
свої руки, тому даватимете Святого 
Духа, Морон. 2:2. 

Для благословення дітей старій
шини мають покладати на них свої 
руки, УЗ 20:70. Вони одержать Свя
того Духа через рукопокладання, УЗ 
35:6 (УВ 1:4). Старійшини поклада
тимуть руки на хворих, УЗ 42:44 (УЗ 
66:9). Діти мають отримати рукопо
кладання після хрищення, УЗ 68:27. 
Священство одержується через руко
покладання, УЗ 84:6–16. 

Рут. Див. також Боаз
У Старому Завіті—невістка 

моавітянка Ізраїльтян Ноомі та Еліме
леха. Після смерті свого чоловіка Рут 
вийшла заміж за Боаза, родича Ноомі. 
Їхній син Овід був предком Давида і 
Христа. Історія Рут чудово ілюструє 
навернення до отари Ізраїлевої особи 
неізраїльського походження. Рут від
мовилася від свого колишнього бога і 
свого колишнього життя, щоб приєд
натися до одновірців у служінні Богу 
Ізраїля (Рут 1:16).

Книга Рут: Розділ 1 й описує життя 
Елімелеха і його сімʼї у Моаві. Після 
смерті своїх чоловіків Ноомі та Рут 
пішли до Віфлеєма. У розділі 2 му роз
повідається, як Рут збирала колосся на 
полях Боаза після жнив. У розділі 3 му 
йдеться про те, як Ноомі навчила Рут 
піти на токовище й лягти в ногах у Бо
аза. Розділ 4 й є описом того, як Рут 
вийшла заміж за Боаза. У них наро
дився син Овід, серед нащадків якого 
були Давид і Христос.
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Савл Тарсянин. Див. Павло

Сад Еденський. Див. Еден

Саддукеї. Див. також Юдеї
Чисельно невелика, але політично 

сильна група серед Юдеїв. Вони були, 
мабуть, найбільше відомі за свою не
похитну віру в додержання букви 
Мойсеєвого закону та заперечення ре
альності духів, ангелів і вчень про вос
кресіння й вічне життя (Мр. 12:18–27; 
Дії 4:1–3; 23:7–8).

Салим. Див. також Єрусалим; 
Мелхиседек

У Старому Завіті—місто, в якому 
правив Мелхиседек. Воно могло бути 
розташованим на місці сьогодніш
нього Єрусалима. Назва Салим дуже 
близька до гебрейського слова, яке оз
начає “мир”.

Мелхиседек, цар Салима, виніс хліб 
і вино, Бут. 14:18. 

Мелхиседек, цар Салима, був свяще
ником Бога всевишнього, Євр. 7:1–2. 

Мелхиседек був царем над землею 
Салимською, Ал. 13:17–18. 

Сам. Див. також Легій, батько 
Нефіїв

У Книзі Мормона—третій син Ле
гія (1 Неф. 2:5). Він був справедливим 
і святим чоловіком, який вирішив слі
дувати за Господм (1 Неф. 2:17; 2 Неф. 
5:5–6; Ал. 3:6).

Самарія. Див. також Самаряни
У Старому Завіті—столиця Північ

ного Ізраїльського царства (1  Цар. 
16:23–24). Через те що розташування 
Самарії на пагорбі було вигідним 
у військовому відношенні, асирійці 
спромоглися взяти її лише після трьох
літньої облоги (2 Цар. 17:5–6). Ірод від
будував місто і назвав його Себастія. 
У новозавітні часи цілий центральний 
район Палестини західніше Йордану 
звався Самарією.

Самаряни. Див. також Самарія
Біблійний народ, який жив у Сама

рії після того як Північне Ізраїльське 
царство було завойовано асирійцями. 
Частина самарян були Ізраїльтянами, 
інші—Іновірцями. Їхня релігія являла 
собою суміш юдейського та язичниць
кого вірувань і звичаїв. Притча про 
доб рого самарянина в Євангелії від 
Луки 10:25–37 показує ненависть, яку 
Юдеї мали до самарян через те, що ті 
відступили від релігії Ізраїля. Господь 
наказав апостолам навчати самарян 
євангелії (Дії 1:6–8). Пилип успішно 
проповідував Христову євангелію на
роду Самарії і вчинив серед нього ба
гато див (Дії 8:5–39).

Самсон
У Старому Завіті—дванадцятий із 

суддів Ізраїля. Він був знаний за свою 
велику фізичну силу, але був немуд
рим у деяких рішеннях і аморальним у 
деяких вчинках (Суд. 13:24–16:31).

Самуїл Ламанієць
У Книзі Мормона—ламанійський 

пророк, якого Господь послав навчати 
та застерігати Нефійців незадовго до 
народження Спасителя. Самуїл про
рокував про ознаки, які були повʼязані 
з народженням і смертю Ісуса Христа, 
а також про знищення Нефійців (Гел. 
13–16).

Самуїл, старозавітний пророк
Син Елкани й Анни, Самуїл наро

дився у відповідь на молитви своєї ма
тері (1  Сам. 1). Дитиною його було 
віддано під нагляд Ілія, первосвя
щеника в скинії у Шіло (1  Сам. 2:11; 
3:1). Господь покликав Самуїла стати 
пророком у молодому віці (1 Сам. 3). 
Після смерті Ілія Самуїл став великим 
пророком і суддею Ізраїля, відновив 
закон, порядок і постійне релігійне по
клоніння в країні (1 Сам. 4:15–18; 7:3–
17).

Перша книга Самуїлова 28:5–20 міс
тить опис того, як Самуїла було ви
кликано з мертвих на прохання царя 
Саула ворожкою з Ен Дору. Це не 
могло бути видінням від Бога, тому 
що ворожка або інший духовний по
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середник не можуть впливати на про
рока, щоб той зʼявився на його чи її 
прохання.

1 і 2 книги Самуїлові: У деяких Біб
ліях 1 а і 2 а книги Самуїлові є однією 
книгою. В інших—це дві книги. Ці 
книги охоплюють період приблизно 
130 років—від народження Самуїла до 
передодня смерті царя Давида.

1- а книга Самуїлова: Розділи 1–3 опи
сують, як Господь прокляв і покарав 
сімʼю Ілія та покликав Самуїла бути 
первосвящеником і суддею. Розділи 
4–6 розповідають, як ковчег завіту 
пот рапив до филистимлян. У розділах 
7–8 записано Самуїлові застереження 
проти лжебогів і злочестивого царя. 
У розділах 9–15 описано воцаріння і 
царювання Саула. Розділи 16–31 роз
повідають історію Давида і те, як він 
прийшов до влади. Давид убив Ґолі
ята. Самуїл помазав Давида. Саул не
навидів Давида, але Давид не захотів 
убивати Саула, хоч мав нагоду це зро
бити.

2- а книга Самуїлова: Книга містить 
подробиці Давидового царювання над 
Юдеєю і згодом над усім Ізраїлем. Роз
діли 1–4 описують тривалу боротьбу, 
яка точилася після воцаріння Давида в 
Юдеї між його послідовниками і пос
лідовниками Саула. Розділи 5–10 по
казують зростання Давидової влади 
над багатьма землями. Розділи 11–21 
змальовують занепад Давидової духов
ної сили, який стався через його гріхи 
і бунт в його власній сімʼї. Розділи 22–
24 описують намагання Давида зами
ритися з Господом.

Сарія. Див. також Легій, батько 
Нефіїв

У Книзі Мормона—Легієва дру
жина (1  Неф. 5:1–8; 8:14–16; 18:19) і 
матір Ламана, Лемуїла, Сама, Нефія, 
Якова, Йосипа. Також мала дочок 
(1 Неф. 2:5; 2 Неф. 5:6).

Сарра. Див. також Авраам
У Старому Завіті—перша Авраа

мова дружина. У своєму похилому віці 

вона стала матірʼю Ісака (Бут. 18:9–15; 
21:2).

Сатана. Див. Диявол

Саул, цар Ізраїля
У Старому Завіті—перший цар не

розділеного Ізраїля. Праведний на по
чатку свого царювання, він скоро став 
сповнюватися гордощів і перестав слу
хатися Бога (1 Сам. 9–31).

Сварка. Див. Суперечка

Свідки Книги Мормона. Див. 
також Книга Мормона; Свідок, 
Свідчення

Крім Джозефа Сміта, Господь за
повідав також іншим людям свідчити 
про божественність Книги Мормона 
(УЗ 17; 128:20). Див. свідчення цих свід
ків у розділі “Вступ” на початку Книги 
Мормона.

Словами трьох Я утверджу Моє 
слово, 2 Неф. 11:3. Свідки будуть свід
чити дітям людським про Його слово, 
2 Неф. 27:12–13. Вустами трьох свідків 
це буде стверджено, Етер 5:4. 

Через віру Троє свідків побачать 
пластини, УЗ 17. 

Свідок, Свідчення. Див. також 
Свідчити; Святий Дух

Свідчення—це проголошення або 
ствердження в якийсь інший спосіб 
істинності чогось. Це знання і духов
ний прояв, який дається через Свя
того Духа. Свідченням також може 
бути офіційна або юридична деклара
ція того, що людина відчуває як істину 
(УЗ 102:26). Свідок—це той, хто на під
ставі особистого знання проголошує 
або стверджує щось, тобто це той, хто 
несе свідчення.

Не свідчи неправдиво, Вих. 20:16. Я 
знаю, що мій Викупитель живе, Йов 
19:25–26. 

Євангелію буде проповідано по 
всьому світі у свідчення всім народам, 
Мт. 24:14 (ДС—Мт. 1:31). Ви будете 
Моїми свідками, Дії 1:8. Сам Дух свід
чить із нашим духом, Рим. 8:16 (1 Іван. 
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5:6). Не соромтеся свідчення нашого 
Господа, 2  Тим. 1:8. Свідчення Ісу
сове—це дух пророцтва, Об. 19:10. 

Ви бажаєте бути свідками Бога в 
усі часи, Мос. 18:8–9. Не було іншого 
способу виправити людей, крім щи
рого свідчення проти них, Ал. 4:19–20. 
Я маю все як свідчення, що це істина, 
Ал. 30:41–44. Ми причащаємося, щоб 
засвідчити Батькові, що будемо дотри
муватися заповідей і завжди памʼятати 
Ісуса, 3 Неф. 18:10–11 (Морон. 4–5; УЗ 
20:77–79). Ви не матимете доказів до 
того, як буде випробувано вашу віру, 
Етер 12:6. 

Чи не свідчив Я через мир у тво
єму розумі? Яке більше свідчення, ніж 
Боже, ти можеш мати, УЗ 6:22–23. За
кон свідків: вустами двох або трьох 
свідків буде стверджено кожне слово, 
УЗ 6:28 (Повтор. 17:6; Мт. 18:16; 2 Кор. 
13:1; Етер 5:4; УЗ 128:3). Я висвятив вас 
бути апостолами та особливими свід
ками Мого імені, УЗ 27:12 (УЗ 107:23). 
І нині, після багатьох свідчень, що їх 
було дано про Нього, це є свідченням, 
яке ми даємо про Нього, УЗ 76:22–24. 
Я посилав вас свідчити й застерігати 
людей, УЗ 88:81–82. Сімдесятники по
кликані бути особливими свідками для 
Іновірців і для всього світу, УЗ 107:25. 
Нехай буде той, хто веде записи, і не
хай він буде очевидцем ваших хри
щень, УЗ 127:6 (УЗ 128:2–4). Заповідачі 
тепер мертві, і їхнє свідчення тепер в 
силі, УЗ 135:4–5. 

Енох бачив ангелів, які свідчили про 
Батька і Сина, Мойс. 7:27. Хоч мене 
ненавиділи й переслідували за те, що 
я казав, що побачив видіння, воно 
справді було, ДС—Іст. 1:24–25. 

Свідчити. Див. також Свідок, 
Свідчення

Приносити свідчення силою Свя
того Духа. Виголошувати урочисту за
яву про істину на підставі особистого 
знання або віри.

Утішитель буде свідчити про Мене, 
Іван 15:26. Він заповідав нам пропові
дувати та свідчити, Дії 10:42. 

Троє свідків будуть свідчити про іс

тинність, 2  Неф. 27:12. Сила Святого 
Духа несе це в серця дітей людських, 
2  Неф. 33:1. Писання свідчать про 
Христа, Кн.  Як. 7:10–11 (Іван 5:39). Я 
свідчу вам, що я справді знаю, що ці 
речі, про які я говорив, істинні, Ал. 
5:45 (Ал. 34:8). 

Ви будете свідчити про них силою 
Бога, УЗ 17:3–5. Те, про що Дух свід
чить вам, ви маєте робити, УЗ 46:7. Я 
посилав вас свідчити й застерігати, УЗ 
88:81. 

Світ. Див. також Вавилон; Земля; 
Смертний, Смертне життя

Земля. Місце випробування для 
смертних людей. У переносному зна
ченні—люди, які не слухаються Божих 
заповідей.

Смертне існування: Страждання 
 зазнаєте у світі, Іван 16:33. 

Не бійтеся й перед смертю, бо в 
цьому світі ваша радість не є повною, 
УЗ 101:36. 

Люди, які не слухаються заповідей: 
Я покараю світ за його зло, Ісая 13:11 
(2 Неф. 23:11). 

Якщо світ ненавидить вас, знайте, 
що перше він зненавидів Мене, Іван 
15:18–19. 

Велика й простора будівля була гор
динею світу, 1 Неф. 11:36. 

Світ дозріває в беззаконні, УЗ 18:6. 
Утримуйте себе незаплямованими від 
світу, УЗ 59:9. Той, хто є вірним і ви
терпить, той подолає світ, УЗ 63:47. 
Вам не слід жити, як у світі, УЗ 95:13. 

Кінець світу: Я створю нову землю, і 
не згадається колишнє, Ісая 65:17 (Об. 
21:1; УВ 1:10). 

У кінці цього світу кукіль буде зіб
рано і спалено вогнем, Мт. 13:40, 49 
(Мал. 4:1; Кн. Як. 6:3). 

Я накажу спалити Свій виноград
ник у вогні, Кн. Як. 5:77 (УЗ 64:23–24). 

Господь знищить Сатану і його ді
яння наприкінці світу, УЗ 19:3. Земля 
помре, але буде знову оживлена, УЗ 
88:25–26. 

Господь показав Енохові кінець 
світу, Мойс. 7:67. 
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Світло, Світло Христа. Див. також 
Істина; Ісус Христос; Розум, 
Розуми; Святий Дух; Сумління

Божественна енергія, сила або 
вплив, що йде від Бога через Христа і 
дає життя й світло всім і всьому. Це за
кон, згідно з яким здійснюється управ
ління всіма і всім на небесах і на землі 
(УЗ 88:6–13). Це світло також допома
гає людям зрозуміти євангельські іс
тини і стати на євангельську дорогу, 
яка веде до спасіння (Іван 3:19–21; 
12:46; Ал. 26:15; 32:35; УЗ 93:28–29, 31–
32, 40, 42).

Світло Христа не слід плутати зі 
Святим Духом. Світло Христа не є осо
бою. Це вплив, який іде від Бога і готує 
людину до отримання Святого Духа. 
Це добрий вплив на життя всіх людей 
(Іван 1:9; УЗ 84:46–47).

Одним з проявів Світла Христа є со
вість, яка допомагає особі вибирати 
між правильним і неправильним (Мо
рон. 7:16). У міру того як люди більше 
дізнаються про євангелію, їхня совість 
стає більш чутливою (Морон. 7:12–19). 
До євангелії Ісуса Христа приводяться 
ті люди, які прислухаються до Світла 
Христа (УЗ 84:46–48).

Господь—моє світло, Пс. 27:1. Да
вайте підемо в світлі Господа, Ісая 2:5 
(2 Неф. 12:5). Господь буде вічним світ
лом, Ісая 60:19. 

Істинне Світло просвітлює кожну 
людину, яка приходить у світ, Іван 
1:4–9 (Іван 3:19; УЗ 6:21; 34:1–3). Я 
є світло світу, Іван 8:12 (Іван 9:5; УЗ 
11:28). 

Усе, що є світло, є добрим, Ал. 32:35. 
Христос є життям і світлом світу, Ал. 
38:9 (3 Неф. 9:18; 11:11; Етер 4:12). Дух 
Христа дано кожній людині, щоб вона 
могла відрізняти добро від зла, Мо-
рон. 7:15–19. 

Те, що від Бога, є світлом і стає яскра
вішим і яскравішим аж до дня доскона
лого, УЗ 50:24. Дух дає світло кожній 
людині, УЗ 84:45–48 (УЗ 93:1–2). Хто до
тримується Його заповідей, той отри
має світло та істину, УЗ 93:27–28. Світло 
та істина залишають Злого, УЗ 93:37. 

Свобода. Див. також Вільний, Воля; 
Полон; Свобода вибору

Стан спроможності вільно чинити 
або думати. Послушність євангель
ським принципам звільняє особу від 
духовного рабства гріха (Іван 8:31–36).

Я буду ходити в широкості, бо нака
зів Твоїх я шукаю, Пс. 119:45. 

Там, де Дух Господній, там свобода, 
2 Кор. 3:17. Стійте міцно у тій свободі, 
якою Христос зробив нас вільними, 
Гал. 5:1 (УЗ 88:86). 

Люди вільні вибрати свободу й вічне 
життя, 2 Неф. 2:27. Ця земля буде зем
лею свободи, 2  Неф. 10:11. Мороній 
встановив серед Нефійців гасло волі, 
Ал. 46:36. 

Господь і Його слуги проголошують 
свободу полоненим духам, УЗ 138:18, 
31, 42. 

Свобода вибору. Див. також 
Вільний, Воля; Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність

Спроможність і привілей, які Бог 
дає людям, щоб вони самі робили ви
бір і діяли.

Від кожного дерева ти можеш вільно 
їсти, Бут. 2:16. Виберіть сьогодні, кому 
ви волієте служити, Єг. 24:15 (Ал. 30:8; 
Мойс. 6:33). 

Людина не могла б діяти сама, якби 
її не принаджували, 2  Неф. 2:15–16. 
Люди вільні вибирати свободу й вічне 
життя або полон і смерть, 2 Неф. 2:27. 
Ви вільні; вам дозволено діяти самос
тійно, Гел. 14:30. 

Він звабив третю частину воїнства 
небесного, бо вони мали свободу ви
бору, УЗ 29:36. Мусить бути так, щоб 
диявол спокушав людей, бо інакше 
вони б не могли бути вільними у ви
борі, УЗ 29:39. Нехай кожна людина 
вибирає самостійно, УЗ 37:4. Кожна 
людина може діяти згідно з мораль
ною свободою вибору, яку Я дав їй, 
УЗ 101:78. 

Сатана прагнув знищити свободу 
вибору людини, Мойс. 4:3. Господь 
дав людині її свободу вибору, Мойс. 
7:32. 
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Святеє Святих. Див. також Скинія; 
Храм, Дім Господній

Найсвятіше приміщення в Мойсеє
вій скинії, а пізніше—у храмі. Святеє 
Святих названо також “найсвятішим 
місцем” (Вих. 26:33–34).

Святий (прикметник). Див. також 
Освячення; Святість; Чистий, 
Чистота

Священний, благочестивого харак
теру, духовно й морально чистий. 
Протилежність святому становлять 
звичайне і світське.

Ви будете для мене царством свяще
ників і святим народом, Вих. 19:5–6 
(1 Пет. 2:9). Господь заповідав Ізраїлю: 
будьте святими, бо Я є святим, Лев. 
11:44–45. На Його святому місці сто
ятимуть ті, в кого чисті руки й чисте 
серце, Пс. 24:3–4. Навчатимуть народ 
Мій різниці між святим і звичайним, 
Єз. 44:23. 

Бог покликав нас святим покликан
ням, 2  Тим. 1:8–9. Ти знаєш з дитин
ства Писання святе, 2 Тим. 3:15. Святі 
Божі мужі звіщали, проваджені Свя
тим Духом, 2 Пет. 1:21. 

Усіх людей мають судити згідно з іс
тиною і святістю, яка перебуває в Бозі, 
2 Неф. 2:10. Тілесна людина стає свя
тою через Спокуту Христа, Мос. 3:19. 
Ідіть за святим чином Божим, Ал. 
7:22 (Ал. 13:11–12). Трьох учнів було 
освячено у плоті і зроблено святими, 
3 Неф. 28:1–9, 36–39. 

Не стався легковажно до священ
ного, УЗ 6:12. Ти не можеш писати те, 
що є священним, якщо це не дано тобі 
від Мене, УЗ 9:9. Ви звʼяжете себе зо
бовʼязанням діяти з усією святістю, УЗ 
43:9. Мої учні стоятимуть у святих міс
цях, УЗ 45:32. Те, що сходить з висоти, 
є священним, УЗ 63:64. Малі діти святі, 
УЗ 74:7. Освятіть це місце, і воно стане 
святим, УЗ 124:44. 

Господь збере Своїх обраних до свя
того міста, Мойс. 7:62. 

Святий Дух. Див. також Бог, 
Божество; Голуб, ознака голуба; 
Дар Святого Духа; Натхнення, 

Надихати; Непростимий гріх; 
Одкровення; Святий Дух обіцяння; 
Утішитель; Хрищення, Христити

Третій член Божества (1 Іван. 5:7; УЗ 
20:28). Не маючи тіла з плоті й кісток, 
Він є особою з Духа (УЗ 130:22). Про 
Святого Духа часто йдеться як про 
Духа або Духа Божого.

Святий Дух виконує кілька важли
вих ролей у плані спасіння. (1) Він свід
чить про Батька і Сина (1  Кор. 12:3; 
3  Неф. 28:11; Етер 12:41). (2) Він від
криває істину про все (Іван 14:26; 16:13; 
Морон. 10:5; УЗ 39:6). (3) Він освячує 
тих, які покаялися і христилися (Іван 
3:5; 3 Неф. 27:20; Мойс. 6:64–68). (4) Він 
є Святим Духом обіцяння (УЗ 76:50–
53; 132:7, 18–19, 26).

Сила Святого Духа може зійти на 
особу перед хрищенням і свідчити, що 
євангелія істинна. Але право на пос
тійне спілкування зі Святим Духом, 
за умови особистої гідності, є даром, 
який можна одержати тільки через ру
копокладання носія Мелхиседекового 
священства після повноважного хри
щення в істинній Церкві Ісуса Христа.

Ісус навчав, що можуть бути проще
ними всі гріхи, крім блюзнірства на 
Святого Духа (Мт. 12:31–32; Мр. 3:28–
29; Лк. 12:10; Євр. 6:4–8; УЗ 76:34–35).

Дух спонукає людей ходити Бо
жими уставами, Єз. 36:27. 

Апостоли отримали повноваження 
христити в імʼя Батька, Сина і Свя
того Духа, Мт. 28:19. Святий Дух нав
чить вас усьому, Іван 14:26. Святі мужі 
звіщали, проваджені Святим Духом, 
2 Пет. 1:21. 

Нефія вів Святий Дух, 1 Неф. 4:6. Та
ємниці Божі відкриються перед ними 
силою Святого Духа, 1 Неф. 10:17–19. 
Святий Дух покаже вам все, що треба 
робити, 2 Неф. 32:5. Силою Духа Свя
того ви можете пізнати істинність 
усього, Морон. 10:5. 

Святий Дух говоритиме в твоєму ро
зумі і в твоєму серці, УЗ 8:2. Дух за
охочує робити добро, УЗ 11:12. Святий 
Дух знає все, УЗ 35:19. Святий Дух нав
чає мирним речам царства, УЗ 36:2 (УЗ 
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39:6). Якщо ви не отримаєте Духа, не 
зможете навчати, УЗ 42:14. Святий Дух 
свідчить про Батька і Сина, УЗ 42:17 
(1  Кор. 12:3; 3  Неф. 11:32, 35–36). Де
кому дано через Святого Духа знати, 
що Ісус Христос є Сином Бога, УЗ 
46:13. Те, що вони говоритимуть, спо
нукувані Святим Духом, буде Писан
ням, УЗ 68:4. Святий Дух проллється 
у свідченні про все, що ви скажете, УЗ 
100:8. Святий Дух буде твоїм постій
ним супутником, УЗ 121:45–46. 

Святий Дух обіцяння. Див. також 
Святий Дух

Святий Дух—це Святий Дух обі
цяння (Дії 2:33). Він стверджує, що 
праведні вчинки, обряди й завіти 
сприйняті Богом. Святий Дух обіцяння 
свідчить Батькові, що обряди спасіння 
виконані належним чином і що завіти, 
повʼязані з ними, дотримано.

Ті, кого запечатано Святим Ду
хом обіцяння, одержують все, що має 
Батько, УЗ 76:51–60 (Еф. 1:13–14). Щоб 
мати силу після цього життя, усі завіти 
й дії мусять бути запечатаними Святим 
Духом обіцяння, УЗ 132:7, 18–19, 26. 

Святий Ізраїлів. Див. Ісус Христос

Святий, Свята (іменник). Див. 
також Християни; Церква Ісуса 
Христа; Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів

Вірний член Церкви Ісуса Христа.
Зберіть Моїх святих для Мене, Пс. 

50:5. 
Савл зробив багато зла святим в Єру

салимі, Дії 9:1–21. Петро прибув і до 
святих, що мешкали в Лідді, Дії 9:32. 
Благодать і мир усім, хто знаходиться 
в Римі, вибраним святим, Рим. 1:7. Ви 
співгорожани святим, Еф. 2:19–21. 

Я побачив Церкву Агнця, яка скла
далася із святих Бога, 1 Неф. 14:12. Ті
лесна людина є ворогом Богу, якщо 
вона не стане святою через Спокуту 
Христа, Мос. 3:19. 

Я, Господь, благословив землю на ко
ристь Моїм святим, УЗ 61:17. Сатана 
воює зі святими Бога, УЗ 76:28–29. Ста

ранно працюйте, готуючи святих до 
суду, який прийде, УЗ 88:84–85. Святі 
мають вділяти від свого майна бідним 
і стражденним, УЗ 105:3. Вищезгадані 
чини Я дав для роботи священнослу
жіння та вдосконалення Моїх святих, 
УЗ 124:143 (Еф. 4:12). 

Святість. Див. також Освячення; 
Святий (прикметник); Чистий, 
Чистота

Духовна й моральна досконалість. 
Святість є ознакою чистоти серця й 
намірів.

Члени Церкви мають показати, що 
вони гідні Церкви, ходячи в святості 
перед Господом, УЗ 20:69. Господній 
дім є місцем святості, УЗ 109:13. 

Людина Святості—це одне з імен 
Бога, Мойс. 6:57 (Мойс. 7:35). 

Священик, Ааронове священство. 
Див. також Аарон, брат 
Мойсеїв; Ааронове священство; 
Первосвященик

Чин в Аароновому священстві. У 
давнину найвищим чином у Левит
ському священстві володіли тільки 
Аарон і його потомки. Коли Христос 
виповнив Мойсеїв закон, це обме
ження було знято.

Описано обовʼязки священика у від
новленій Церкві, УЗ 20:46–52. 

Священик, Мелхиседекове 
священство. Див. також 
Мелхиседекове священство; 
Первосвященик

Скерована Богом людина, яка вико
нує релігійні обряди для інших. Часто 
у Писаннях говориться про священи
ків, які є первосвящениками за чи
ном Мелхиседека (Ал. 13:2). Ті, хто 
одержує повноту Божої слави, після 
воскресіння стають священиками і ца
рями в целестіальному світі.

Мелхиседек був священиком Все
вишнього Бога, Бут. 14:18. Ти свяще
ник навіки за чином Мелхиседека, Пс. 
110:4 (Євр. 5:6; 7:17, 21). 

Христос зробив нас царями і свяще

Святий Дух обіцяння 160
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



никами Богу та Батьку Своєму, Об. 1:6 
(Об. 5:10; 20:6). 

Памʼятайте, що Господь Бог висвя
тив священиків за Своїм святим чи
ном, Ал. 13:1–20. 

Ті, хто постане у воскресінні правед
них, є священиками і царями, УЗ 76:50, 
55–60. 

Священний. Див. Святий 
(прикметник); Святість

Священний гай. Див. Перше 
видіння

Священство. Див. також Ааронове 
священство; Висвячувати, 
Висвячення; Влада; Ключі 
священства; Клятва і завіт 
священства; Мелхиседекове 
священство; Повноваження; Сила

Повноваження і влада, які Бог дає чо
ловікам, щоб вони діяли в усьому, що 
стосується спасіння людей (УЗ 50:26–
27). Членів Церкви чоловічої статі, які 
мають священство, організовано в кво
руми і вповноважено виконувати об
ряди й певні адміністративні функції 
в Церкві.

Їхнє помазання буде вічним священ
ством, Вих. 40:15 (Чис. 25:13). 

Я висвятив тебе, Іван 15:16. З вас 
збудовано духовний дім, священство 
святе, 1  Пет. 2:5. Ви—вибраний рід, 
священство царське, 1  Пет. 2:9 (Вих. 
19:6). 

Чоловіків покликають бути перво
священиками за їхню надзвичайну 
віру і добрі справи, Ал. 13:1–12. Я даю 
тобі владу христити, 3 Неф. 11:21. Ви 
матимете владу давати Святого Духа, 
Морон. 2:2. 

Я відкрию вам священство рукою 
Іллі, УЗ 2:1 (ДС—Іст. 1:38). Господь за
твердив священство також за Аароном 
і його сіменем, УЗ 84:18. Це більше свя
щенство керує євангелією, УЗ 84:19. 
Він забрав Мойсея і святе священство з 
посеред них, УЗ 84:25. Описано клятву 
і завіт священства, УЗ 84:33–42. Свя
щенство продовжується через родо
від ваших батьків, УЗ 86:8. Є в Церкві 

два священства, УЗ 107:1. Перше свя
щенство є святим священством за чи
ном Сина Божого, УЗ 107:2–4. Права 
священства нерозривно повʼязані з си
лами небес, УЗ 121:36. Жодна влада чи 
жодний вплив не можуть і не повинні 
підтримуватися через священство 
інакше, як тільки через переконання 
і любов нелицемірну, УЗ 121:41. Кож
ний вірний і гідний член Церкви чоло
вічої статі може отримати священство, 
ОД 2. 

Ми віримо, що чоловік має бути по
кликаний Богом, УВ 1:5. 

Священство, Ааронове. Див. 
Ааронове священство

Священство, Ключі. Див. Ключі 
священства

Священство, Мелхиседекове. Див. 
Мелхиседекове священство

Седекія. Див. також Мулек
У Старому Завіті—останній цар 

Юдеї (2 Цар. 24:17–20; 25:2–7). Седекія 
кинув до вʼязниці Єремію (Єр. 32:1–5). 
Єремія пророкував полон Седекії (Єр. 
34:2–8, 21). Легій та його сімʼя жили 
в Єрусалимі в перший рік царювання 
Седекії (1 Неф. 1:4). Усіх синів Седекії, 
крім одного, було вбито; його син Му
лек утік до Західної півкулі (Єр. 52:10; 
Ом. 1:15; Гел. 8:21).

Сексуальна аморальність. Див. 
також Блуд; Перелюб; Хтивий, 
Хтивість

Свідома участь у перелюбі, блуді, 
гомосексуальній та лесбіянській по
ведінці, кровозмішенні або іншій не
святій, протиприродній та нечистій 
статевій діяльності.

Напіймо свого батька вином і покла
дімося з ним, Бут. 19:30–36. Рувим пі
шов і ліг з Білгою, наложницею батька 
свого, Бут. 35:22 (Бут. 49:4; 1 Хр. 5:1). 
Гомосексуальна поведінка та інші ста
теві збочення є мерзотою, Лев. 18:22–
23. Якщо чоловік примусить жінку 
лягти з ним, тільки чоловік має гріх, 
Повтор. 22:25–27. 
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Хто дивиться на жінку, пристрасно 
бажаючи її, той вже вчинив перелюб 
з нею у своєму серці, Мт. 5:28 (3 Неф. 
12:28). Блуд, нечистота, нестримана 
пристрасть є ідолопоклонством, Кол. 
3:5. 

Статевий гріх є мерзотою, Ал. 39:3–
5. 

Серце. Див. також Народитися 
знову, Народитися від Бога; 
Скрушене серце

Символ розуму й волі людини. У пе
реносному значенні—джерело всіх 
емоцій і почуттів.

Люби Господа Бога твого всім твоїм 
серцем, Повтор. 6:5 (Повтор. 6:3–
7; Мт. 22:37; Лк. 10:27; УЗ 59:5). Гос
подь шукав чоловіка за серцем Своїм, 
1 Сам. 13:14. Людина дивиться на зов
нішність, а Господь дивиться на серце,  
1 Сам. 16:7. Хто має чисті руки і чис те 
серце, той зійде на гору Господню 
і буде благословенний, Пс. 24:3–
5 (2  Неф. 25:16). Як у душі своїй лю
дина обраховує, така вона і є, Пр. 23:7. 
Ілля приверне серця батьків до дітей, а 
серця дітей до батьків, Мал. 4:5–6 (Лк. 
1:17; УЗ 2:2; 110:14–15; 138:47; ДС—Іст. 
1:38–39). 

Благословенні чисті серцем, Мт. 5:8 
(3 Неф. 12:8). Людина каже з добра або 
зла свого серця, Лк. 6:45. 

Слідуйте за Сином з повнотою на
мірів серця, 2  Неф. 31:13. Хіба не на
родилися ви духовно від Бога? Хіба не 
відчули ви могутню зміну у ваших сер
цях, Ал. 5:14. Принесіть у жертву Гос
поду розбите серце і впокорений дух, 
3  Неф. 9:20 (3  Неф. 12:19; Етер 4:15; 
Морон. 6:2). 

Я скажу тобі у твоєму розумі і в тво
єму серці через Святого Духа, УЗ 8:2. 

Сестра. Див. також Брати, Браття, 
Брат; Жінка, Жінки; Людина, 
Люди

Як діти нашого Небесного Батька, 
усі чоловіки й жінки є духовними 
братами й сестрами. До членів і дру
зів Церкви жіночої статі часто зверта
ються як до сестер.

Ті, хто чинить волю Мого Батька, 
вони є Моїми братами й сестрами, 
Мт. 12:50 (Мр. 3:35). 

Встановлено закони сповіді в гріхах 
між братами і сестрами в Церкві, УЗ 
42:88–93. 

Сила. Див. також Влада; 
Повноваження; Священство

Здатність зробити щось. У Писаннях 
сила часто повʼязана з силою Бога або 
силою небес.

Для того Я поставив тебе, щоб пока
зати на тобі Мою силу, Вих. 9:16. Бог—
моя міць і моя сила, 2  Сам. 22:33. Не 
стримуй добра, коли в силі твоєї руки 
це вчинити, Пр. 3:27. Я повний сили й 
Господнього Духа, Мих. 3:8. 

Залишайтеся в місті, аж поки не 
зодягнетеся силою з висоти, Лк. 24:49. 
Усім, що Його прийняли, Він дав силу 
стати дітьми Божими, Іван 1:12 (УЗ 
11:30). Та ви приймете силу, як Святий 
Дух злине на вас, Дії 1:8. Ви бережені 
силою Божою через віру на спасіння, 
1 Пет. 1:3–5. 

Я сповнений силою Божою, 1 Неф. 
17:48. Це було явлено мені силою Свя
того Духа, Кн. Як. 7:12. Людина може 
мати велику силу, дану від Бога, Мос. 
8:16. Вони навчали з силою і владою від 
Бога, Ал. 17:2–3. Нефій священнослу
жив з силою і великою владою, 3 Неф. 
7:15–20 (3 Неф. 11:19–22). 

Хоч людина може мати силу тво
рити могутні діяння, якщо вона хва
литься своєю власною силою, вона 
мусить упасти, УЗ 3:4. Сила робити 
добро є в кожній людині, УЗ 58:27–
28. В обрядах Мелхиседекового свя
щенства явлена сила божественності, 
УЗ 84:19–22. Права священства нероз
дільно повʼязані з силами небесними, 
УЗ 121:34–46. 

Я вестиму тебе Моєю рукою, і Моя 
сила буде над тобою, Авр. 1:18. 

Сим. Див. також Ной, біблійний 
патріарх

У Старому Завіті—праведний син 
Ноя і, за переданням, праотець Семі
тів,—народів, до числа яких входили 

Серце 162
ПУТІВНИК ПО ПИСАННЯХ



араби, євреї, вавилоняни, сирійці, фі
нікійці та асирійці (Бут. 5:29–32; 6:10; 
7:13; 9:26; 10:21–32; Мойс. 8:12). В од
кровеннях останніх днів Сим згаду
ється як “великий первосвященик” 
(УЗ 138:41).

Символізм
Уживання чогось у переносному 

значенні, коли одне відображають че
рез інше або уподібнюють до чогось. 
У Писаннях знайомі предмети, події 
або обставини вживаються у симво
лічному значенні, щоб представити 
якесь учення або принцип євангелії. 
Наприклад, пророк Книги Мормона 
Алма використав сімʼя як символ Бо
жого слова (Ал. 32).

Скрізь у Писаннях пророки вда
ються до символізму, навчаючи про 
Ісуса Христа. Деякі з цих симво
лів—церемонії і обряди (Мойс. 6:63), 
жертви (Євр. 9:11–15; Мойс. 5:7–8), 
причастя (ПДС, Мр. 14:20–24 [Дода
ток]; Лк. 22:13–20), і хрищення (Рим. 
6:1–6; УЗ 128:12–13). Багато біблійних 
імен символічні. Старозавітні церемо
нії скинії та Мойсеєвий закон пред
ставляли вічні істини (Євр. 8–10; Мос. 
13:29–32; Ал. 25:15; Гел. 8:14–15). Інші 
приклади: див. Матвій 5:13–16; Іван 
3:14–15; Кн. Як. 4:5; Ал. 37:38–45.

Симеон. Див. також Ізраїль; Яків, 
син Ісаків

У Старому Завіті—другий син 
Якова і його дружини Лії (Бут. 29:33; 
35:23; Вих. 1:2). Разом з Левієм вчинив 
різанину Сихемʼян (Бут. 34:25–31). 
Яковове пророцтво стосовно Симеона 
знаходиться в Бутті 49:5–7.

Коліно Симеона: Потомки Симе
она часто жили з коліном Юди і на 
території царства Юди (Єг. 19:1–9; 
1  Хр. 4:24–33). Коліно Симеона при
єдналося до Юди в битві проти ханаа
неян (Суд. 1:3, 17). Пізніше вони також 
приєднувалися до Давидового війська 
(1 Хр. 12:25).

Симон Кананіт
У Новому Завіті—один з першо

покликаних Дванадцятьох апостолів 
Ісуса Христа (Мт. 10:2–4).

Симон Петро. Див. Петро

Син Божий. Див. Бог, Божество; 
Ісус Христос

Син Людини. Див. також Бог, 
Божество; Ісус Христос

Титул, який використовував Ісус 
Христос, говорячи про Себе (Лк. 9:22; 
Лк. 21:36). Це означало “Син Людини 
Святості”. Людина Святості—це одне 
з імен Бога Батька. Коли Ісус називав 
Себе Сином Людини, це було відкри
тим проголошенням Його божествен
ного споріднення з Батьком. Цей титул 
часто зустрічається в Євангеліях. Од
кровення останніх днів підтверджу
ють особливе значення й святість 
цього імені Спасителя (УЗ 45:39; 49:6, 
22; 58:65; Мойс. 6:57).

Синагога. Див. також Юдеї
Місце для зборів, яке використо

вується для релігійних цілей. У но
возавітні часи обстановка в синагозі 
звичайно була простою. Там була 
скриня, в якій зберігалися сувої з за
коном та іншими святими писаннями, 
кафедра та сидіння для тих, хто при
йшов для поклоніння.

Кожною синагогою керувала міс
цева рада старійшин. Вони вирішу
вали, кого приймати, а кого виключати 
(Іван 9:22; 12:42). Найважливішу по
саду займав старший синагоги (Марк 
5:22; Лука 13:14). Він звичайно був 
книжником, піклувався про будівлю і 
наглядав за проведенням богослужінь. 
Служитель виконував клерикальні 
обовʼязки (Лука 4:20).

Синагоги були в кожному місті, де 
жили Юдеї, як у Палестині, так і в ін
ших місцях. Це стало у великій пригоді 
для розповсюдження євангелії Ісуса 
Христа, тому що перші місіонери Цер
кви звичайно мали нагоду промовляти 
в синагогах (Дії 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 
18:4). Ця сама практика існувала серед 
місіонерів, згаданих у Книзі Мормона 
(Ал. 16:13; 21:4–5; 32:1), а також серед 
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перших місіонерів у цьому розподілі 
(УЗ 66:7; 68:1).

Синедріон. Див. також Юдеї
Юдейський сенат і вищий суд у гро

мадських і церковних справах (Мт. 
26:59; Мр. 14:55; Дії 5:34). Синедріон 
складався з сімдесяти одного члена, 
що їх набирали з поміж головних свя
щеників, книжників і старійшин.

Сини Геламанові. Див. Геламан, 
його сини

Сини загибелі. Див. також Диявол; 
Непростимий гріх; Осуд; Пекло; 
Смерть, духовна

Послідовники Сатани, які страж
датимуть з ним у вічності. До синів 
загибелі належать (1) ті, що пішли за 
Сатаною і були скинуті з небес за бунт 
у доземному житті, і (2) ті, кому було 
дозволено народитися у фізичному 
тілі на цьому світі, але які потім слу
жили Сатані та повністю повернули 
проти Бога. Ті, що належать до другої 
групи, воскреснуть із мертвих, але їх 
не буде викуплено з другої (духовної) 
смерті, і вони не зможуть жити в цар
ствах слави (УЗ 88:32, 35).

Ніхто з них не згинув, крім сина за
гибелі, Іван 17:12. Неможливо їх знову 
відновляти покаянням, Євр. 6:4–6 
(Євр. 10:26–29). 

Милість не має позову на того чо
ловіка і останній вирок його—нескін
ченна мука, Мос. 2:36–39. Він існує, 
неначе не відбулося ніякого вику
плення, Мос. 16:5. Ті, хто зрікається 
чудес Христа, щоб мати прибуток, 
стануть як син загибелі, 3 Неф. 29:7. 

Вони не одержать прощення ні в 
цьому світі, ні в прийдешньому, УЗ 
76:30–34 (УЗ 84:41; 132:27). Вони є єди
ними, кого не буде викуплено з дру
гої смерті, УЗ 76:34–48. Сини загибелі 
зрікаються Святого Духа після того 
як одержали Його, УЗ 76:35. Сини за
гибелі зрікаються Сина після того як 
Батько відкрив Його, УЗ 76:43. 

Каїна буде названо Загибель, Мойс. 
5:22–26. 

Сини і дочки Божі. Див. також 
Діти Христові; Людина, Люди; 
Народжений, Народжені; 
Народитися знову, Народитися від 
Бога; Спокута, Спокутувати

Писання вживає ці терміни в двох 
значеннях. За одним з них, ми всі є в 
буквальному розумінні духовними 
дітьми нашого Небесного Батька. За ін
шим, Божі сини і дочки—це ті, хто на
родився знову через Спокуту Христа.

Духовні діти Батька: Ви боги, діти 
Всевишнього, Пс. 82:6. 

Ми паростки Божі, Дії 17:29. Кори
тися Батькові духів, Євр. 12:9. 

Я син Божий, Мойс. 1:13. 
Діти, народжені знову через Спокуту: 

Усім, що Його прийняли, Він дав силу 
стати дітьми Божими, Іван 1:12 (Рим. 
8:14; 3 Неф. 9:17; УЗ 11:30). Тепер ми є 
синами Божими, 1 Іван. 3:1–2. 

Ви будете зватися дітьми Христо
вими, Його синами й дочками, Мос. 
5:7. Усі діти мають бути народженими 
знову, стаючи Його синами й дочками, 
Мос. 27:25. Вони стануть Моїми си
нами й дочками, Етер 3:14. Ти справді 
будеш дитям Христа, Морон. 7:19. 

Усі, хто сприймає Мою євангелію, 
є синами й дочками, УЗ 25:1. Вони є 
боги, саме сини Бога, УЗ 76:58. 

Таким чином можуть усі стати Мо
їми синами, Мойс. 6:68. Багато пові
рили і стали синами Бога, Мойс. 7:1. 

Сини Мосієві. Див. Мосія, Його 
сини

Сиф. Див. також Адам
У Старому Завіті—праведний син 

Адама і Єви.
Сиф був досконалим чоловіком, і він 

зовнішньо був точною подобою свого 
батька, УЗ 107:42–43 (Бут. 5:3). Сиф 
був серед могутніх у духовному світі, 
УЗ 138:40. 

Бог відкрив Себе Сифу, Мойс. 6:1–
3, 8–14. 

Сіль
Вживалася як важливий консервант 
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для їжі в давньому світі; вважалася не
обхідною для життя.

Лотова дружина стала соляним 
стовпом, Бут. 19:26. 

Ви сіль землі, Мт. 5:13 (Лк. 14:34; 
3 Неф. 12:13). 

Завітний народ Господа вважається 
сіллю землі, УЗ 101:39–40. Якщо святі 
не спасителі людей, вони як сіль, яка 
втратила свій смак, УЗ 103:9–10. 

Сімдесятник. Див. також Апостол; 
Мелхиседекове священство

Чин, в який чоловіки висвячу
ються в Мелхиседековому священстві. 
Сьогодні членами кворумів сімде
сятників є генеральні авторитети і 
територіальні сімдесятники. Сімде
сятники служать в імʼя Господа під 
керівництвом Першого Президент
ства і Кворуму Дванадцятьох Апосто
лів (див. УЗ 107:34). Вони присвячують 
весь свій час служінню.

Господь висвятив сімдесятьох ін
ших, Лк. 10:1. 

Сімдесятників покликано пропові
дувати євангелію і бути особливими 
свідками Ісуса Христа, УЗ 107:25–26. 
Сімдесятники діють в імʼя Господнє 
під керівництвом Дванадцятьох, роз
будовуючи Церкву і направляючи її 
справи серед усіх народів, УЗ 107:34. 
Виберіть інших сімдесятьох, навіть до 
семи разів по сімдесят, якщо праця 
вимагає цього, УЗ 107:93–97. Кворум 
сімдесятників встановлено для по
дорожуючих старійшин, щоб свід
чити про Моє імʼя в усьому світі, УЗ 
124:138–139. 

Сімейна історія. Див. Генеалогія; 
Спасіння мертвих

Сімʼя. Див. також Батько, смертний; 
Дитя, Діти; Матір; Шлюб, 
Одружуватися

Як стверджується в Писаннях, сімʼя 
складається з чоловіка і дружини, ді
тей, а деколи й інших родичів, які жи
вуть під одним дахом або обʼєднані 
одним главою сімʼї. Сімʼєю може бути 
також одинокий родитель з дітьми, 

чоловік з дружиною без дітей або на
віть одинока особа, яка живе сама.

Загальні посилання: У тобі будуть 
благословенні всі сімʼї земні, Бут. 12:3 
(Бут. 28:14; Авр. 2:11). Я буду Богом 
усіх сімей Ізраїлевих, Єр. 31:1. 

Уся сімʼя небесна і земна названа 
Батьковою, Еф. 3:14–15. 

Адам і Єва породили сімʼю всієї 
землі, 2 Неф. 2:20. 

Твоєю славою буде продовження 
сімені навіки, УЗ 132:19. Я дам йому 
вінці вічного життя у вічних світах, УЗ 
132:55. Запечатування дітей до батьків 
є частиною великої роботи повноти 
часів, УЗ 138:48. 

Як чоловіка та жінку створив Я їх, і 
сказав їм: Плодіться і розмножуйтеся, 
Мойс. 2:27–28. Це недобре, щоб чоло
вік був самотнім, Мойс. 3:18. Адам і 
Єва працювали разом, Мойс. 5:1. 

Батьківські обовʼязки: Авраам на
каже своїм дітям, і будуть вони до
тримуватися дороги Господньої, Бут. 
18:17–19. Старанно навчай цим сло
вам твоїх дітей, Повтор. 6:7 (Пов
тор. 11:19). Хто любить свого сина, 
той карає його, Пр. 13:24 (Пр. 23:13). 
Привчай дитину до дороги, якою вона 
має ходити, Пр. 22:6. Живи радісно з 
дружиною, яку ти кохаєш, Еккл. 9:9. 
Усі твої діти будуть навчені Господом, 
Ісая 54:13 (3 Неф. 22:13). 

Виховуйте їх у Господі, Еф. 6:1–4 
(Ен. 1:1). Якщо хтось не піклується про 
своїх, він зрікся віри, 1 Тим. 5:8. 

Він увіщував їх з повнотою почут
тів люблячого батька, 1 Неф. 8:37. Ми 
говоримо про Христа, щоб наші діти 
могли знати, до якого джерела зверта
тися, 2 Неф. 25:26. Їхні чоловіки та їхні 
дружини люблять своїх дітей, Кн. Як. 
3:7. Навчайте їх любити один одного 
і служити один одному, Мос. 4:14–15. 
Захищайте ваші сімʼї, аж до кровопро
лиття, Ал. 43:47. Моліться у ваших сі
мʼях, щоб ваші дружини і ваші діти 
могли бути благословенними, 3  Неф. 
18:21. 

Батьки повинні навчати євангелії 
своїх дітей, УЗ 68:25. Кожний чоло
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вік зобовʼязаний забезпечувати свою 
сімʼю, УЗ 75:28. Усі діти мають право 
бути на утриманні своїх батьків, УЗ 
83:4. Виховуйте ваших дітей у світлі та 
істині, УЗ 93:40. Встановіть порядок у 
вашому власному домі, УЗ 93:43–44, 
50. Носії священства мають впливати 
на інших тільки любовʼю нелицемір
ною, УЗ 121:41. 

Адам і Єва відкрили все своїм дітям, 
Мойс. 5:12. 

Обовʼязки дитини: Шануй свого 
батька та матір свою, Вих. 20:12. Сину 
мій, слухай настанови батька свого, 
Пр. 1:8 (Пр. 13:1; 23:22). 

Ісус слухався Своїх батьків, Лк. 2:51. 
Ісус виконував волю Свого Батька, 
Іван 6:38 (3  Неф. 27:13). Слухайтеся 
своїх батьків у Господі, Еф. 6:1 (Кол. 
3:20). 

Якщо діти каються, нехай твоє обу
рення буде відвернуто, УЗ 98:45–48. 
Праведні дочки Єви поклонялися іс
тинному та живому Богові, УЗ 138:38–
39. 

Вічна сімʼя: В Ученні і Завітах розʼ
яснено вічну природу шлюбних сто
сунків і сімʼї. Целестіальний шлюб і 
продовження сімейного союзу дає чо
ловікам і дружинам можливість стати 
богами (УЗ 132:15–20).

Сімʼя Авраамове. Див. Авраам—
Авраамове сімʼя

Сінай, Гора. Див. також Закон 
Мойсеїв; Мойсей

Гора на Сінайському півострові, 
біля якої Мойсей та Ізраїльтяни сто
яли табором три місяці після їхнього 
виходу з Єгипту; вона також зветься 
горою Хорив (Вих. 3:1). Тут Бог дав 
Мойсею закон для дому Ізраїля; тут 
також було побудовано скинію (Вих. 
19:2; 20:18; 24:12; 32:15).

Сіон. Див. також Енох; Новий 
Єрусалим

Чисті серцем (УЗ 97:21). Сіон також 
означає місце, де живуть чисті серцем. 
Місто, побудоване Енохом і його на
родом, яке завдяки праведності було 

зрештою взято на небеса, звалося Сі
оном (УЗ 38:4; Мойс. 7:18–21, 69). В 
останні дні місто з назвою Сіон буде 
збудовано біля округи Джексон, штат 
Міссурі (Сполучені Штати Америки), 
до якого зберуться коліна Ізраїля (УЗ 
103:11–22; 133:18). Святим дано наста
нову будувати Сіон скрізь у світі, де б 
вони не жили.

Місто Давидове було названо Сіо
ном, 1  Цар. 8:1. З Сіону вийде закон, 
Ісая 2:2–3 (Мих. 4:2; 2 Неф. 12:2–3). Ви
купитель прийде в Сіон, Ісая 59:20. Я 
візьму вас по одному з міста і по два—з 
сімʼї і поведу вас до Сіону, Єр. 3:14. 
На горі Сіон і в Єрусалимі буде визво
лення, Йоіл 3:5 (Овд. 1:17). 

Благословенні ті, хто намагати
меться повернути Мій Сіон, 1  Неф. 
13:37. Дочки Сіону гордовиті, 2 Неф. 
13:16 (Ісая 3:16). Горе тому, кому без
турботно в Сіоні, 2 Неф. 28:19–25. 

Прагніть розпочати й зміцнити 
справу Сіону, УЗ 6:6 (УЗ 11:6). Його 
надихнув Я просувати справу Сіону 
могутньою силою для добра, УЗ 21:7. 
Новий Єрусалим буде названо Сіо
ном, УЗ 45:66–67. Індепенденс, Міс
сурі, є місцем для міста Сіон, УЗ 
57:1–3. Бич залишається над дітьми 
Сіону, доки вони не покаються, УЗ 
84:58. 

Господь назвав Свій народ Сіоном, 
тому що вони були одного серця і од
ного розуму, Мойс. 7:18–19. Сіон (Но
вий Єрусалим) буде побудовано на 
Американському континенті, УВ 1:10. 

Скеля. Див. також Євангелія; Ісус 
Христос; Одкровення

Образно кажучи, це Ісус Христос і 
Його євангелія, які є міцним фунда
ментом і підтримкою (УЗ 11:24; 33:12–
13). Скеля може також символізувати 
одкровення, через які Бог відкриває 
людині Свою євангелію (Мт. 16:15–18).

Він скеля, а діло Його досконале, 
Повтор. 32:4. Господь—моя скеля; на 
Нього покладатимусь, 2  Сам. 22:2–3. 
Камінь відірвався сам, не через руки, 
Дан. 2:34–35. 
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Він був закладений на камені, Мт. 
7:25 (3 Неф. 14:25). Ісус Христос є ске
лею, яку вважали за ніщо, Дії 4:10–11. 
Тією скелею був Христос, 1 Кор. 10:1–
4 (Вих. 17:6). 

Той, хто будує на камені, отримає 
істину, 2  Неф. 28:28. Юдеї відкинуть 
камінь [Христа], на якому вони могли 
будувати, Кн. Як. 4:15–17. На скелі на
шого Викупителя ми повинні буду
вати наш фундамент, Гел. 5:12. Хто 
будує на Христових ученнях, той бу
дує на Його скелі і не впаде, коли ро
зіллються ріки, 3  Неф. 11:39–40 (Мт. 
7:24–27; 3  Неф. 18:12–13). Мудра лю
дина будує свій дім на камені, 3 Неф. 
14:24. 

Якщо ви побудовані на Моїй скелі, 
земля й пекло не зможуть здолати вас, 
УЗ 6:34. Той, хто будує на Моїй скелі, 
ніколи не впаде, УЗ 50:44. 

Я є Месія, Цар Сіону, Скеля Не
бесна, Мойс. 7:53. 

Скинія. Див. також Ковчег 
Завіту; Святеє Святих; Храм, Дім 
Господній

Дім Господній, центр поклоніння 
для Ізраїля під час виходу з Єгипту. 
По суті, скинія була пересувним хра
мом і могла бути розібраною та знову 
зібраною. Діти Ізраїля використову
вали скинію, доки вони не побудували 
храм Соломона (УЗ 124:38).

Бог відкрив Мойсею, якою саме має 
бути скинія (Вих. 26–27), і діти Ізраїля 
зробили її відповідно до того зразка 
(Вих. 35–40). Коли скинію було зроб
лено, хмара покрила намет і слава 
Господня заповнила скинію (Вих. 
40:33–34). Хмара була знаменням Бо
жої присутності. Вночі вона мала виг
ляд вогню. Поки хмара залишалася 
над наметом, діти Ізраїля стояли та
бором. Коли вона пересувалася, вони 
йшли за нею (Вих. 40:36–38; Чис. 9:17–
18). Діти Ізраїля носили скинію з со
бою під час мандрів у пустелі та коли 
завойовували землю Ханаанську. 
Після завоювання скинія знаходилася 
в Шіло—місці, що його вибрав Господь 
(Єг. 18:1). Після того як діти Ізраїля по

будували Соломонів храм, скинія ос
таточно зникає з історії.

Господь та Ісая використали скинію 
як символ міст Сіона і Єрусалима під 
час Другого пришестя Господа (Ісая 
33:20; Мойс. 7:62).

Скривдити
Порушити божественний закон, 

згрішити, завдати прикрості або об
разити; також сердити або дратувати.

Розлючений брат протиставиться 
більше за місто твердинне, Пр. 18:19. 

Якщо твій брат або твоя сестра 
скривдять тебе і визнають це, поми
рись, УЗ 42:88. Ні в чому людина не 
ображає Бога, як тільки в тому, що не 
визнає Його руку і не слухається Його 
заповідей, УЗ 59:21. Тим, які скрив
дять одного з малих цих, що вірують у 
Мене, таким було б краще потонути в 
морі, УЗ 121:19–22. 

Скромність. Див. також 
Упокоритися, Покірність

Прості, помірні та пристойні по
ведінка й зовнішній вигляд. Скромна 
особа уникає зіткнень і претензій.

Бог зробив одежу шкуряну і зодяг
нув Адама і Єву, Бут. 3:21 (Мойс. 4:27). 

Жінки прикрашають себе скром
ним виглядом, 1  Тим. 2:9. Будьте по
мірковані, чисті, господарні, Тит 2:5. 

Багато заносяться в гордощах через 
пишність свого вбрання, Кн. Як. 2:13. 

Нехай уся твоя одежа буде простою, 
УЗ 42:40. 

Ми віримо, що повинні бути цнот
ливими й чеснотними, УВ 1:13. 

Скрушене серце. Див. також 
Жертва, Жертвувати; Лагідний, 
Лагідність; Покаятися, Покаяння; 
Серце; Упокоритися, Покірність

Мати скрушене серце означає бути 
скромним, покірним, швидким на по
каяння й лагідним—тобто сприйнят
ливим до Божої волі.

Я перебуваю з тим, чий дух упоко
рений та скромний, Ісая 57:15. 

Христос приніс Себе в жертву за тих, 
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хто має скрушене серце і впокорений 
дух, 2  Неф. 2:7. Принесіть в жертву 
Гос поду скрушене серце і впокорений 
дух, 3  Неф. 9:20 (УЗ 59:8). Тільки ті, 
хто має скрушене серце та впокоре
ний дух, допускаються до хрищення, 
Морон. 6:2. 

Ісуса було розіпʼято для відпущення 
гріхів упокореному серцю, УЗ 21:9. 
Приймається той, чий дух упокоре
ний, УЗ 52:15. Святого Духа обіцяно 
впокореним, УЗ 55:3. Мого Духа пос
лано просвітлювати скромних і покір
них, УЗ 136:33. 

Слабкість. Див. також 
Упокоритися, Покірність

Умова смертного життя; нестача 
здатностей, сили або навичок. Слаб
кість є станом буття. Усі люди слабкі, 
і тільки завдяки Божій благодаті вони 
одержують силу робити праведні 
вчинки (Кн.  Як. 4:6–7). Ця слабкість 
проявляється частково в особистих 
слабкостях або кволостях, які має 
кожна людина.

Зміцніть руки охлялі, Ісая 35:3–4. 
Дух бадьорий, але немічне тіло, Мт. 

26:41 (Мр. 14:38). 
Слабкість, яка в мені через плоть, 

служить виправданням мені, 1  Неф. 
19:6. Мені було заповідано написати 
це, незважаючи на мою слабкість, 
2  Неф. 33:11. Не гнівайся на твого 
слугу за його слабкість, Етер 3:2. Іно
вірці будуть насміхатися з цього через 
нашу слабкість у письмі, Етер 12:23–
25, 40. Я покажу їм їхні слабкості, Етер 
12:27–28. Завдяки тому, що ти побачив 
свою слабкість, ти зробишся сильним, 
Етер 12:37. 

Того, хто є слабким серед вас, від
нині буде зроблено сильним, УЗ 50:16. 
Ісус Христос знає слабкість людини, 
УЗ 62:1. 

Слава. Див. також Істина; Світло, 
Світло Христа; Ступені слави

У Писаннях термін “слава” часто 
стосується Божих світла та істини. Він 
може стосуватися і подяки або вшану

вання, а також певного стану вічного 
життя або слави Божої.

Святий є Господь Саваот; уся земля 
сповнена Його славою, Ісая 6:3 (2 Неф. 
16:3). 

Нас змінено у той же образ від слави 
на славу, 2 Кор. 3:18. 

Він підійме мене, щоб жити з Ним у 
славі, Ал. 36:28. 

Слави, одержувані при воскресінні, 
будуть відрізнятися у відповідності до 
праведності, УЗ 76:50–119. Слава Божа 
є розум, УЗ 93:36. 

Слава Божа—здійснювати без
смертя і вічне життя людини, Мойс. 
1:39. Я побачив двох Осіб, яскравість і 
слава Яких не піддається ніякому опи
санню, ДС—Іст. 1:17. 

Слово. Див. Ісус Христос—Доземне 
існування Христа

Слово Боже. Див. також Заповіді 
Божі; Одкровення; Писання

Настанови, заповіді або послання 
від Бога. Божі діти можуть отриму
вати Його слово безпосередньо через 
одкровення від Духа або від Його виб
раних слуг (УЗ 1:38).

Кожним словом, що виходить з вуст 
Господніх, живе людина, Повтор. 8:3 
(Мт. 4:4; УЗ 84:43–44). Слово Твоє—сві
тильник нозі моїй і світло путі моїй, 
Пс. 119:105. 

Вони всі сповнилися Святим Духом 
і говорили слово Боже зі сміливістю, 
Дії 4:31–33. 

Залізний жезл був словом Божим, 
що вело до дерева життя, 1 Неф. 11:25 
(1 Неф. 15:23–25). Ви були поза почут
тям, так що не сприймали Його слів, 
1 Неф. 17:45–46. Горе тому, хто відки
дає слово Боже, 2  Неф. 27:14 (2  Неф. 
28:29; Етер 4:8). Просувайтеся вперед, 
бенкетуючи словом Христа, 2  Неф. 
31:20 (2 Неф. 32:3). Через свою невіру 
вони не могли розуміти слово Бога, 
Мос. 26:3 (Ал. 12:10). Вони вивчали 
Писання старанно, щоб вони могли 
знати слово Бога, Ал. 17:2. Випробо
вуйте силу слова Божого, Ал. 31:5. 
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Алма порівняв слово Боже з насінням, 
Ал. 32:28–43. 

Те, що вони говоритимуть, спону
кувані Святим Духом, буде словом 
Господа, УЗ 68:4. Живіть кожним сло
вом, що виходить з вуст Божих, УЗ 
84:44–45. 

Того, хто зберігає Моє слово, не буде 
обмануто, ДС—Мт. 1:37. 

Слово мудрості
Закон здоровʼя, що його було від

крито Господом для фізичного й ду
ховного благополуччя святих (УЗ 89). 
Стало звичаєм називати його Словом 
мудрості. Господь завжди навчав Своїх 
послідовників принципам здоровʼя. 
Господь відкрив Джозефу Сміту, які 
види продуктів уживати, а яких уни
кати, додавши до цього обіцяння мир
ського й духовного благословення за 
додержання Слова мудрості.

Не пийте ані вина, ані міцного на
пою, Лев. 10:9. Вино—то насмішник, 
напій міцний—галасун, Пр. 20:1. Міц
ний напій стане гірким для тих, хто пʼє 
його, Ісая 24:9. Даниїл не осквернився 
царевими яствами і вином, Дан. 1:8. 

Якщо хто осквернить храм Божий, 
того Бог знищить, 1 Кор. 3:16–17. Пʼя
ниці не успадкують царства Божого, 
1 Кор. 6:10 (Гал. 5:21). 

Того не призначено від Бога, хто за
бороняє людині їсти мʼясо, УЗ 49:18–
21. Усе, що приходить від землі, треба 
вживати розсудливо, без надмірності, 
УЗ 59:20. Господь порадив святим не 
вживати вина, міцних напоїв, тютюну 
і гарячих напоїв, УЗ 89:1–9. Рослини, 
плоди, мʼясо й зерно призначено лю
дині та тварині для вживання в їжу, УЗ 
89:10–17. Послушність Слову мудрості 
приносить мирські та духовні благо
словення, УЗ 89:18–21. 

Службові ангели. Див. Ангели

Служити, Священнослужити. Див. 
також Священство; Служіння

Виконувати Господню роботу на 
землі. Вибрані Божі слуги мусять бути 
покликаними Богом, щоб священно

служити в Його роботі. Коли істинні 
слуги виконують Господню волю, вони 
представляють Господа у своїх офіцій
них обовʼязках і діють як Його довірені 
особи (УЗ 64:29), проводячи таким чи
ном роботу, необхідну для спасіння 
людства. Господь дав апостолів, про
років, євангелістів, первосвящеників, 
сімдесятників, старійшин, єпископів, 
священиків, учителів, дияконів, допо
моги і управління для вдосконалення 
святих, для роботи священнослужіння 
(1 Кор. 12:12–28; Еф. 4:11–16; УЗ 20; 107).

Господь вибрав його священнослу
жити в імʼя Господнє, Повтор. 18:5. 
Люди назвуть вас слугами нашого 
Бога, Ісая 61:6. 

Син Людський прийшов не щоб 
Йому священнослужили, але щоб свя
щеннослужити, Мт. 20:26–28. Я зʼя
вився, щоб зробити тебе слугою й 
свідком, Дії 26:16–18. Не є Бог непра
ведним, щоб забути вашу працю лю
бові, якою ви послужили святим, Євр. 
6:10. Якщо хтось священнослужить, 
нехай він робить це як від спроможно
сті, яку Бог дає, 1 Пет. 4:10–11. 

Вони навчали один одного і священ
нослужили один одному, 3 Неф. 26:19. 

Це є обовʼязком Дванадцятьох—
висвячувати євангельських свя
щеннослужителів, УЗ 107:39–40. 
Первосвященика може бути призна
чено на священнослужіння у земних 
справах, УЗ 107:71–72. Ці сімдесят
ники мають бути подорожуючими 
священнослужителями, УЗ 107:93–97. 
Старійшини висвячені, щоб бути пос
тійними священнослужителями для 
Моєї Церкви, УЗ 124:137. 

Служіння. Див. також 
Благополуччя; Любов

Турбота, догляд або робота на Боже 
благо і благо інших. Якщо ми служимо 
іншим, ми служимо також Богу.

Виберіть цього дня, кому ви будете 
служити, Єг. 24:15. 

Те, що ви зробили для наймен
шого з цих, ви зробили для Мене, Мт. 
25:35–45. Віддайте ваші тіла на живу 
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жертву, тобто на ваше розумне слу
жіння, Рим. 12:1. Любовʼю служіть 
один одному, Гал. 5:13. 

Твої дні пройдуть у служінні твоєму 
Богу, 2 Неф. 2:3. Коли ви служите ва
шим ближнім, ви тільки служите ва
шому Богові, Мос. 2:17. Ті, хто володіє 
цією обіцяною землею, мусять слу
жити Богу, бо інакше їх буде зметено 
геть, Етер 2:8–12. 

Ті, хто взявся за службу Божу, мають 
служити всім серцем, УЗ 4:2. Господь 
дав заповіді, що людство має любити 
Його і служити Йому, УЗ 20:18–19. 
Служи Богові в імʼя Ісуса Христа, УЗ 
59:5. Я, Господь, насолоджуюся, вша
новуючи тих, хто служить Мені, УЗ 
76:5. 

Вклонись Богові, бо Йому одному 
служитимеш, Мойс. 1:15. 

Слухати. Див. також Вухо; 
Послушний, Послушність, 
Слухатися

Чути голос або вчення Господа та 
слухатися їх.

Господь поставить пророка, подіб
ного до Мойсея, і люди мають його 
слухати, Повтор. 18:15. Послушність 
краща баранячого лою жертівного, 
1 Сам. 15:20–23. Ми не слухали Господ
ніх слуг, пророків, Дан. 9:6. 

Праведні, ті, хто слухає слова про
років, не загинуть, 2 Неф. 26:8. Якщо 
ви не хочете слухати голоса доброго 
пастиря, ви не Його вівці, Ал. 5:38 (Гел. 
7:18). 

Прислухайтеся, о ви, люди Моєї 
Церкви, УЗ 1:1. Хто слухає голос Духа, 
ті просвітлені та йдуть до Батька, УЗ 
84:46–47. Вони були повільні слухати 
Господа; так що Він повільний слухати 
їхні молитви, УЗ 101:7–9. Тих, хто не 
слухає заповідей, карають, УЗ 103:4 
(Мойс. 4:4). 

Смертний, Смертне життя. Див. 
також Падіння Адама і Єви; Світ; 
Смерть, фізична; Тіло

Час від народження до фізичної 
смерті. Цей період іноді називають 
другим станом.

У той день, коли ти скуштуєш від 
нього, ти напевно помреш, Бут. 2:16–
17 (Мойс. 3:16–17). Коли настає смерть, 
дух повертається до Бога, а тіло—до 
пороху земного, Еккл. 12:7 (Бут. 3:19; 
Мойс. 4:25). 

Не дозволяй гріху царювати в тво
єму смертному тілі, Рим. 6:12. Це 
смертне тіло мусить зодягнутися в 
безсмертя, 1 Кор. 15:53 (Ен. 1:27; Мос. 
16:10; Морм. 6:21). 

Стан людини став станом випробу
вання, 2  Неф. 2:21 (Ал. 12:24; 42:10). 
Адам пав, щоб люди могли бути, 
2 Неф. 2:25. Чи очікуєте ви і чи бачите 
це смертне тіло, підняте в безсмертя, 
Ал. 5:15. Це життя є часом, щоб приго
туватися до зустрічі з Богом, Ал. 34:32. 

Не бійтеся смерті, бо ваша радість 
не повна в цьому світі, УЗ 101:36. 

Ті, хто зберігає свій другий стан, ма
тимуть славу, Авр. 3:26. 

Смерть, друга. Див. Смерть, духовна

Смерть, духовна. Див. також 
Диявол; Осуд; Падіння Адама і Єви; 
Пекло; Сини загибелі; Спасіння

Відокремлення від Бога і Його 
впливу. Умерти щодо того, що стосу
ється праведності. Люцифер і третя 
частина воїнства небесного зазнали 
духовної смерті, коли їх було скинуто 
з небес (УЗ 29:36–37).

Духовна смерть увійшла у світ через 
Падіння Адама (Мойс. 6:48). Смертні 
люди чиї думки, слова і справи злі, 
є духовно мертвими, хоч і живуть 
на землі (1  Тим. 5:6). Завдяки Спо
куті Ісуса Христа і через послушність 
принципам і обрядам євангелії чоло
віки й жінки можуть очиститися від 
гріха і перемогти духовну смерть.

Духовна смерть також настає після 
смерті смертного тіла. Воскреслих іс
тот, а також диявола і його ангелів 
буде засуджено. Ті, хто свідомо збун
тувався проти світла та істини, зазна
ють духовної смерті. Цю смерть часто 
називають другою смертю (Ал. 12:16; 
Гел. 14:16–19; УЗ 76:36–38).

Злочинців буде відсічено, Пс. 37:9. 
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Бути плотолюбним є смерть, Рим. 
8:6 (2  Неф. 9:39). Пристрасті набли
жають людей до знищення й загибелі, 
1 Тим. 6:9. Гріх породжує смерть, Як. 
1:15. Той, хто перемагає, не постраж
дає від другої смерті, Об. 2:11. Над та
кими друга смерть не має сили, Об. 
20:6, 12–14. Злочестивці матимуть 
свою долю в озері, яке палає вогнем і 
сіркою: це є друга смерть, Об. 21:8 (УЗ 
63:17–18). 

Люди вільні вибрати свободу й вічне 
життя або полон і смерть, 2 Неф. 2:27 
(2 Неф. 10:23; Ал. 29:5; Гел. 14:30–31). 
Бог приготував шлях для нашого по
рятунку від смерті й пекла, 2  Неф. 
9:10. Звільніться від мук пекла, щоб 
ви могли не постраждати від дру
гої смерті, Кн.  Як. 3:11. Тілесна лю
дина є ворогом Богу, Мос. 3:19. Нехай 
Гос подь дарує вам покаяння, щоб ви 
могли не зазнати другої смерті, Ал. 
13:30. Алма був скутий вічними лан
цюгами смерті, Ал. 36:18. Злочестивці 
вмирають щодо того, що стосується 
праведності, Ал. 40:26 (Ал. 12:16). 
Падіння принесло духовну смерть 
всьому людству, Ал. 42:9 (Гел. 14:16–
18). 

Коли Адам пав, він став духовно 
мертвим, УЗ 29:40–41, 44. 

Смерть, фізична. Див. також 
Воскресіння; Падіння Адама і 
Єви; Смертний, Смертне життя; 
Спасіння

Відокремлення духа від тіла. З Па
дінням життя на землі стало смертним 
(2 Неф. 2:22; Мойс. 6:48). Спокута Ісуса 
Христа перемогла смерть, так що кож
ного буде воскрешено (1  Кор. 15:21–
23). Воскресіння—це вільний дар всім 
людям, незалежно від того, добро чи 
зло вони творили в цьому житті (Ал. 
11:42–44). Кожна особа зазнає тільки 
однієї фізичної смерті, тому що наші 
тіла не зможуть більше вмерти після 
того як нас буде воскрешено (Ал. 
11:45).

Уся плоть загине, і людина знову по
вернеться в порох, Йов 34:15. Дорого
цінна в очах Господніх смерть Його 

святих, Пс. 116:15. Порох повернеться 
в землю, а дух повернеться до Бога, 
Еккл. 12:7. 

Через людину прийшла смерть, 
1 Кор. 15:21. Спаситель тримає ключі 
від пекла й смерті, Об. 1:18. Не буде 
більше ані смерті, ані смутку, Об. 21:4. 

Смерть поширилася на все людство, 
2 Неф. 9:6, 11 (Ал. 12:24). Вони ніколи 
не дивилися на смерть з жахом, Ал. 
27:28. Алма пояснив стан душі між 
смертю і воскресінням, Ал. 40:11. 

Ті, хто помирає в Мені, не відчують 
смаку смерті, УЗ 42:46. Тих, кого не 
призначено на смерть, буде зцілено, 
УЗ 42:48. Я буду випробовувати вас в 
усьому, навіть і до смерті, УЗ 98:14. 

У порох ти повернешся, Мойс. 4:25. 
Адам пав, і через його падіння при
йшла смерть, Мойс. 6:48. 

Сміт, Гайрум. Див. також Сміт, 
Джозеф молодший

Старший брат і вірний товариш 
Джозефа Сміта. Гайрум народився 
9 лютого 1800 р. Служив помічником 
Джозефа у Президентстві Церкви, а 
також другим патріархом Церкви. 
27  червня 1844  р. разом з Джозефом 
прийняв мученицьку смерть у вʼязниці 
в Картеджі.

Бог відкрив настанови для Гайрума 
через його брата Джозефа, УЗ 11; 
23:3. Благословенний Мій слуга Гай
рум Сміт за цілісність свого серця, УЗ 
124:15. Гайруму наказано прийняти 
чин патріарха Церкви, УЗ 124:91–96, 
124. Джозеф і Гайрум прийняли муче
ницьку смерть у вʼязниці в Картеджі, 
УЗ 135. Гайрума та інших вибраних 
духів зберігали для народження в пов
ноту часів, УЗ 138:53. 

Сміт, Джозеф молодший. Див. 
також Відновлення євангелії; 
Дорогоцінна Перлина; Книга 
Мормона; Переклад Джозефа 
Сміта (ПДС); Перше видіння; 
Учення і Завіти

Пророк, вибраний, щоб відновити 
істинну Церкву Ісуса Христа на землі. 
Джозеф Сміт (1805–1844  рр.) наро
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дився у штаті Вермонт у Сполучених 
Штатах Америки.

У 1820 р. Бог Батько та Ісус Христос 
явилися Джозефу, і він дізнався, що 
жодна з тогочасних церков на землі 
не була істинною (ДС—Іст. 1:1–20). 
Пізніше його відвідав ангел Мороній, 
який показав місце, де були заховані 
золоті пластини, які містили літопис 
давніх народів Американського кон
тиненту (ДС—Іст. 1:29–54).

Джозеф переклав золоті пластини 
і в 1830  р. видав їх як Книгу Мор
мона (ДС—Іст. 1:66–67, 75). У 1829  р. 
він отримав від Івана Христителя і від 
Пет ра, Якова та Івана повноваження 
священства (УЗ 13; 27:12; 128:20; ДС—
Іст. 1:68–70).

За Божим наказом Джозеф і кілька 
інших людей 6  квітня 1830  р. органі
зували відновлену Церкву Ісуса Хрис 
та (УЗ 20:1–4). Під проводом Джо
зефа Церква зростала в Канаді, Англії 
та східній частині Сполучених Шта
тів, особливо в Огайо, Міссурі та Іл
лінойсі. Серйозні переслідування 
чекали на Джозефа та святих де б 
вони не оселялися. 27  червня 1844  р. 
Джозеф і його брат Гайрум прийняли 
мученицьку смерть в Картеджі, шт. Іл
лінойс, США.

Йосип, Яковів син, пророкував про 
Джозефа Сміта, 2 Неф. 3:6–15. 

Знаючи про лихо, яке прийде, Гос
подь покликав Свого слугу Джозефа 
Сміта, УЗ 1:17 (УЗ 19:13). Джозефа 
Сміта було висвячено бути апостолом 
Ісуса Христа і першим старійшиною 
цієї Церкви, УЗ 20:2. Джозефа було 
вис вячено в апостольство Петром, 
Яковом та Іваном, УЗ 27:12. Джозеф та 
Сідні Рігдон свідчили, що вони бачили 
Єдинонародженого від Батька, УЗ 
76:23. Джозеф Сміт разом з Олівером 
Каудері бачили у видінні Господа, УЗ 
110:1–4. Господь покликав Джозефа 
бути верховним старійшиною, перек
ладачем, одкровителем, провидцем і 
пророком, УЗ 124:125. Джозеф Сміт 
зробив для спасіння людей більше, ніж 
будь яка інша людина, за винятком од
ного лише Ісуса, УЗ 135:3. 

Писання, явлені через пророка Джо-
зефа Сміта: Джозеф переклав частину 
золотих пластин, які йому дав ангел 
Мороній, і цей переклад було видано 
в 1830 р. як Книгу Мормона. Він також 
одержав від Господа багато одкровень, 
які висвітлювали основні вчення та по
яснювали організацію Церкви. Багато 
з цих одкровень було зібрано в книгу, 
яка тепер має назву Учення і Завіти. 
Він також мав обовʼязок явити Дорого
цінну Перлину, яка містить натхнен
ний переклад деяких з писань Мойсея, 
Авраама і Матвія, уривки з автобіо
графії і свідчення, а також тринадцять 
уложень учення і віри, яких дотриму
ється Церква.

Сміт, Джозеф старший. Див. також 
Сміт, Джозеф молодший; Сміт, 
Люсі Мак

Батько пророка Джозефа Сміта. На
родився 12 липня 1771 р. Одружився з 
Люсі Мак; вони мали девʼятьох дітей 
(ДС—Іст. 1:4). Джозеф щиро увірував 
у Відновлення євангелії в останні дні і 
став першим патріархом Церкви. По
мер 14 вересня 1840 р.

Бог відкрив настановлення для нього 
через його сина Джозефа, УЗ 4; 23:5. 
Нехай мій літній слуга продовжує 
жити зі своєю сімʼєю, УЗ 90:20. Мій 
літній слуга Джозеф сидить праворуч 
Авраама, УЗ 124:19. Джозеф Сміт мо
лодший бачив свого батька у видінні 
целестіального царства, УЗ 137:5. 

Ангел наказав Джозефу Сміту мо
лодшому розповісти своєму батькові 
про видіння, яке він отримав, ДС—Іст. 
1:49–50. 

Сміт, Джозеф Ф.
Шостий Президент Церкви; єдиний 

син Гайрума і Мері Філдінг Сміт. На
родився 13  листопада 1838  р. Помер 
19 листопада 1918 р.

Джозеф Ф. Сміт мав видіння про ви
куплення мертвих, УЗ 138. 

Сміт, Емма Гейл. Див. також Сміт, 
Джозеф молодший

Дружина пророка Джозефа Сміта. 
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Господь наказав Еммі зробити під
бірку гімнів для Церкви. Вона також 
була першим президентом Товариства 
допомоги.

Було дано одкровення Господньої 
волі стосовно Емми Сміт, УЗ 25. Гос
подь дав Еммі Сміт пораду стосовно 
шлюбу, УЗ 132:51–56. 

Сміт, Люсі Мак. Див. також Сміт, 
Джозеф молодший; Сміт, Джозеф 
старший

Мати пророка Джозефа Сміта і дру
жина Джозефа Сміта старшого (ДС—
Іст. 1:4, 7, 20). Народилася 8  липня 
1776 р. Померла 5 травня 1856 р.

Джозеф бачив свою матір у видінні 
целестіального царства, УЗ 137:5. 

Сміт, Семʼюел Г. Див. також Сміт, 
Джозеф молодший

Молодший брат пророка Джозефа 
Сміта (ДС—Іст. 1:4). Семʼюел наро
дився у 1808 р. Помер у 1844 р. Він був 
одним з Восьми свідків Книги Мор
мона і служив одним з перших місі
онерів відновленої Церкви (УЗ 23:4; 
52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).

Содом. Див. також Гоморра
У Старому Завіті—злочестиве міс 

то, яке було знищено Господом (Бут. 
19:12–29).

Соломон. Див. також Вірсавія; 
Давид

У Старому Завіті—син Давида і Вір
савії (2  Сам. 12:24). Соломон був ца
рем Ізраїля.

Давид настановив Соломона царем, 
1  Цар. 1:11–53. Давид наказав Соло
монові ходити Господніми шляхами, 
1  Цар. 2:1–9. Господь пообіцяв йому 
розумне серце, 1  Цар. 3:5–15. Розсу
див двох матерів і визначив справжню 
матір дитини, 1  Цар. 3:16–28. Автор 
приповістей і пісень, 1 Цар. 5:12. Побу
дував храм, 1 Цар. 6; 7:13–51. Освятив 
храм, 1 Цар. 8. Його відвідала цариця 
Шеви, 1  Цар. 10:1–13. Соломон одру
жувався з неізраїльтянками, і ці його 

дружини привернули його серце до 
поклоніння лжебогам, 1  Цар. 11:1–8. 
Господь гнівався на Соломона, 1 Цар. 
11:9–13. Він помер, 1 Цар. 11:43. Давид 
пророкував про славу Соломонового 
царювання, Пс. 72. 

Соломон мав багато дружин і на
ложниць, але дехто з них не були дані 
йому Господом, УЗ 132:38 (Кн.  Як. 
2:24). 

Солуняни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Дві книги в Новому Завіті. Їх було 
написано Павлом у Коринті як листи 
до солунян під час його першого від
відування Європи приблизно у 50  р. 
від р.х. Його праця в Солуні описана 
в 17 у розділі Дій. Павло хотів повер
нутися до Солуня, але не зміг (1 Сол. 
2:18). Тому він послав Тимофія приві
тати навернених і повернутися з ві
стями про тамтешні справи. Павло 
написав перше послання як подяку 
після повернення Тимофія.

Перше послання до солунян: Роз
діли 1–2 містять Павлові привітання 
і його молитву за святих; у розділах 
3–5 подано настанови щодо духовного 
зростання, любові, цнотливості, ре
тельності та Другого пришестя Ісуса 
Христа.

Друге послання до солунян: Розділ 1 й 
містить Павлову молитву за святих. У 
розділі 2 му йдеться про відступниц
тво, що наближалося. Розділ 3 й міс
тить Павлову молитву за перемогу 
євангельської справи.

Сон. Див. також Одкровення
Спосіб, в який Бог може відкри

вати Свою волю чоловікам і жінкам 
на землі. Однак не всі сни є одкровен
нями. Натхненні сни—це плід віри.

Він спав і побачив драбину, що ся
гала небес, Бут. 28:12. Йосипові снився 
сон, Бут. 37:5. Господь говоритиме з 
ним уві сні, Чис. 12:6. Навуходоно
сору снилися сни, Дан. 2:1–3. Старі 
люди бачитимуть сни, Йоіл 3:1 (Дії 
2:17). 
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Ангел Господній явився йому уві сні, 
Мт. 1:20 (Мт. 2:19). 

Легій записав багато того, що він ба
чив уві сні, 1 Неф. 1:16. Легію снився 
сон, 1 Неф. 8. 

Сотник
Офіцер римської армії, який очолю

вав роту чисельністю від пʼятдесяти до 
ста чоловік. Така рота складала одну 
шістдесяту частину римського легі
ону. (Див. Мт. 8:5; Лк. 23:47; Дії 10:1–8).

Софонія
Старозавітний пророк, який жив у 

часи царювання Йосії (639–608 рр. до 
р.х.).

Книга Софонії: У розділі 1 му гово
риться про прийдешній день, який 
буде сповнений гнівом і горем. У роз
ділі 2 му увіщувають народ Ізраїля 
шукати праведності й лагідності. У 
розділі 3 му йдеться про Друге при
шестя, коли всі народи зберуться на 
битву. Однак Господь царюватиме се
ред них.

Спадкоємець
Особа, якій дано право успадкувати 

фізичні або духовні дари. У Писаннях 
праведникам обіцяно, що вони ста
нуть спадкоємцями всього, що має Бог.

Авраам прагнув мати спадкоємця, 
Бут. 15:2–5. 

Авраам став спадкоємцем світу зав
дяки праведності віри, Рим. 4:13. Ми 
діти Бога, а якщо діти, то і спадко
ємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці 
з Христом, Рим. 8:16–17 (УЗ 84:38). Ти 
син, спадкоємець Бога через Христа, 
Гал. 4:7. Бог призначив Свого Сина 
спадкоємцем усього, Євр. 1:2. 

Ті, хто очікує відпущення своїх грі
хів, є спадкоємцями царства Божого, 
Мос. 15:11. Люди стали дітьми Христо
вими і спадкоємцями царства Божого, 
4 Неф. 1:17. 

Ті, хто помер без знання євангелії, 
можуть стати спадкоємцями целесті
ального царства, УЗ 137:7–8. Ті мертві, 
які каються, є спадкоємцями спасіння, 
УЗ 138:58–59. 

Авраам став праведним спадкоєм
цем через свою праведність, Авр. 1:2. 

Спаситель. Див. також Ісус Христос
Той, хто спасає. Своєю Спокутою 

Ісус Христос пропонує викуплення 
і спасіння всьому людству. “Спаси
тель”—це імʼя і титул Ісуса Христа.

Господь—моє світло і моє спасіння, 
Пс. 27:1 (Вих. 15:1–2; 2 Сам. 22:2–3). Я 
Господь; і крім Мене немає Спасителя, 
Ісая 43:11 (УЗ 76:1). 

Даси Йому ймення Ісус, бо спасе 
Він людей Своїх від їхніх гріхів, Мт. 
1:21. Сьогодні народився вам Спаси
тель, Який є Христос Господь, Лк. 
2:11. Бог так полюбив світ, що Єдино
народжений Син прийшов спасти лю
дей, Іван 3:16–17. Немає іншого імені, 
крім Христового, завдяки якому лю
дина може бути спасенною, Дії 4:10–
12 (2 Неф. 25:20; Мос. 3:17; 5:8; УЗ 18:23; 
Мойс. 6:52). З небес ми чекаємо Спаси
теля, Господа Ісуса Христа, Фил. 3:20. 
Батько послав Сина бути Спасителем 
світу, 1 Іван. 4:14. 

Господь поставив Месію, Спасителя 
світу, 1 Неф. 10:4. Агнець Божий є Спа
сителем світу, 1  Неф. 13:40. Знання 
про Спасителя пошириться серед усіх 
народів, колін, язиків і людей, Мос. 
3:20. Христос мав умерти, щоб могло 
прийти спасіння, Гел. 14:15–16. 

Виправдання і освячення через Спа
сителя є справедливим та істинним, 
УЗ 20:30–31. Я є Ісус Христос, Спаси
тель світу, УЗ 43:34. 

Мій Єдинонароджений є Спасите
лем, Мойс. 1:6. Усі, хто вірує в Сина і 
кається у своїх гріхах, будуть спасенні, 
Мойс. 5:15. 

Спасіння. Див. також Благодать; 
Викупляти, Викуплений, 
Викуплення; Ісус Христос; 
Піднесення; План викуплення; 
Смерть, духовна; Смерть, фізична; 
Спокута, Спокутувати

Бути спасенним як від фізичної, так 
і від духовної смерті. Усі люди будуть 
спасенні від фізичної смерті благо
даттю Бога завдяки смерті та Воскре
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сінню Ісуса Христа. Кожна людина 
може також бути спасенною від ду
ховної смерті благодаттю Бога через 
віру в Ісуса Христа. Ця віра виявля
ється через життя в послушності до 
законів і обрядів євангелії та служіння 
Христові.

Господь—моє світло і моє спасіння, 
Пс. 27:1. Тільки Він моя скеля і спа
сіння моє, Пс. 62:3. 

Євангелія є силою Божою на спа
сіння, Рим. 1:16 (УЗ 68:4). Здійснюйте 
ваше спасіння з острахом, Фил. 2:12. 
Бог вибрав вас на спасіння через освя
чення, 2 Сол. 2:13. 

Спасіння доступне, 2 Неф. 2:4. 
Немає дару більшого, ніж дар спа

сіння, УЗ 6:13. 
Ісус Христос—єдине імʼя, через яке 

прийде спасіння, Мойс. 6:52 (Дії 4:10–
12). Ми віримо, що завдяки Спокуті 
Христа все людство може бути спасен
ним, УВ 1:3. 

Спасіння дітей: Якщо ви не станете 
як малі діти, ви не ввійдете в царство 
небесне, Мт. 18:3. 

Малі діти також мають вічне життя, 
Мос. 15:25. Хрищення немовлят є мер
зотою, і малі діти живі в Христі через 
Спокуту, Морон. 8:8–24. 

Малі діти викуплені через Єдино
народженого; Сатана не може споку
шати їх, УЗ 29:46–47. Діти мають бути 
навчені євангелії й охрищені у восьми
річному віці, УЗ 68:25–28. Малі діти 
освячені через Ісуса Христа, УЗ 74:7. 
Люди знов стають невинними у своєму 
дитячому стані, УЗ 93:38. Усі діти, які 
померли, не доживши до віку підзвіт
ності, спасенні в целестіальному цар
стві, УЗ 137:10. 

Діти безгрішні від заснування світу, 
Мойс. 6:54. 

Спасіння дітей. Див. Дитя, Діти; 
Спасіння—Спасіння дітей

Спасіння мертвих. Див. також 
Генеалогія; Книга спомину; План 
викуплення; Спасіння

Можливість, надана тим, хто помер, 
не отримавши спасительних обрядів 

євангелії. Ці обряди виконують у хра
мах гідні живі члени Церкви. Мертвих 
навчають євангелії в духовному світі, 
і вони можуть прийняти обряди, які 
виконують за них у смертному житті.

Вірні члени Церкви досліджують та 
систематизують сімейні історії, щоб 
визначити імена й дати народження 
предків, аби для них могли бути вико
нані спасительні обряди.

Скажіть вʼязням: “Виходьте”, Ісая 
49:9 (Ісая 24:22; 1 Неф. 21:9). Проголо
шуйте свободу полоненим, Ісая 61:1 
(Лк. 4:18). Він поверне серця батьків 
до дітей, Мал. 4:5–6 (3 Неф. 25:5–6; УЗ 
110:13–16). 

Мертві почують голос Сина Божого, 
Іван 5:25. Навіщо вони тоді христяться 
ради мертвих, 1  Кор. 15:29. Христос 
проповідував духам у вʼязниці, 1 Пет. 
3:18–20. На те й мертвим проповіду
ють євангелію, 1 Пет. 4:6. 

Син відвідав духів у вʼязниці, УЗ 
76:73. Тоді настає викуплення тих, хто 
отримав свою долю у тій вʼязниці, УЗ 
88:99. На землі немає христильної ку
пелі, щоб Мої святі могли бути охри
щеними за мертвих, УЗ 124:29. Усі ті, 
хто помер і хто прийняв би єванге
лію, будуть спадкоємцями целестіаль
ного царства, УЗ 137:7–10. Син Божий 
явився, проголошуючи свободу вʼяз
ням, які були вірними, УЗ 138:18. 

Багато з духів, які були у вʼязниці, 
вийшли, Мойс. 7:57. 

Спасіння, план. Див. План 
викуплення

Спати
Стан відпочинку, в якому особа 

не діє і є несвідомою. Господь пора
див Своїм святим не спати більше, ніж 
пот рібно (УЗ 88:124). Сон може також 
символізувати смерть духовну (1 Кор. 
11:30; 2 Неф. 1:13) або фізичну (Морм. 
9:13).

Співати. Див. також Гімн; Музика
Поклонятися Богові й підносити 

Йому хвалу піснею, а також віршами 
у музичному супроводі.
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Співайте Господу, 1  Хр. 16:23–36 
(Пс. 96). Співайте й дякуйте Господу, 
Пс. 30:5. Покликуйте Господу, Пс. 
100:1. 

Коли відспівали вони, то на гору 
Оливну пішли, Мт. 26:30. 

Святий Дух надихав їх співати, Мо-
рон. 6:9. 

Пісня праведників—молитва для 
Мене, УЗ 25:12. Якщо тобі весело, 
хвали Господа співом, УЗ 136:28. 

Співчуття. Див. також Любов; 
Милосердя; Милостивий, Милість

У Писаннях слово співчуття бук
вально означає “переживати разом”. 
Воно також означає “виявляти до ін
ших розуміння, жаль і милість”.

Господь закликав Свій народ вияв
ляти співчуття, Зах. 7:8–10. 

Ісус був спонуканий співчуттям, 
Мт. 9:36 (Мт. 20:34; Мр. 1:41; Лк. 7:13). 
Один самарянин змилосердився над 
ним, Лк. 10:33. Будьте між собою спів
чутливими, 1 Пет. 3:8. 

Христос сповнений співчуттям до 
дітей людських, Мос. 15:9. Моє нутро 
сповнено співчуттям до вас, 3  Неф. 
17:6. 

Джозеф Сміт молився про Господнє 
співчуття, УЗ 121:3–5. 

Сповідувати, Сповідь. Див. також 
Покаятися, Покаяння; Простити, 
Прощати

У Писаннях слово сповідь використо
вується щонайменше у двох значен
нях. В одному значенні “сповідувати” 
означає заявляти про віру в щось, на
приклад, сповідувати, що Ісус є Хрис
тос (Мт. 10:32; Рим. 10:9; 1 Іван. 4:1–3; 
УЗ 88:104).

В іншому значенні, “сповідувати” 
означає визнавати вину, наприклад, 
сповідувати гріхи. Обовʼязком усіх лю
дей є сповідати всі свої гріхи Господу 
та отримати прощення (УЗ 58:42–43). 
Коли це необхідно, гріхи треба спові
дувати особі або особам, проти яких 
було вчинено гріх. Серйозні гріхи 
треба сповідати чинам Церкви (у біль
шості випадків—єпископам).

Він визнає, що згрішив, Лев. 5:5. 
Вони визнають свій гріх, Лев. 26:40–
42. Віддай хвалу Господу Богу Ізраїле
вому і сповідайся перед Ним, Єг. 7:19. 

Люди христилися від нього в Йор
дані, сповідуючи свої гріхи, Мт. 3:5–6. 

Грішника, який сповідує свої гріхи, 
буде прощено, Мос. 26:29. 

Сповідай свої гріхи, щоб не зазнати 
покарання, УЗ 19:20. Ті, хто покаявся, 
сповідають і полишать свої гріхи, УЗ 
58:43. Господь милостивий до тих, хто 
сповідує гріхи зі смиренним серцем, 
УЗ 61:2. Господь прощає гріхи тим, хто 
сповідує і просить прощення, УЗ 64:7. 

Спокута, Спокутувати. Див. 
також Безсмертя, Безсмертний; 
Благодать; Викупляти, 
Викуплений, Викуплення; 
Виправдання, Виправдовувати; 
Відпущення гріхів; Воскресіння; 
Гефсиманія; Діти Христові; 
Жертва, Жертвувати; Ісус Христос; 
Кров; Милостивий, Милість; 
Освячення; Падіння Адама і Єви; 
План викуплення; Покаятися, 
Покаяння; Причастя; Простити, 
Прощати; Розпʼяття; Сини і дочки 
Божі; Спасіння; Хрест

Замирити людину з Богом.
Як вживано в Писаннях, викупити 

означає зазнати кару за гріховний вчи
нок, таким чином знімаючи нас лідки 
гріха з грішника, який покаявся, і доз
воляючи йому замиритися з Богом. 
Ісус Христос був єдиним, Хто міг ви
конати довершену Спокуту для всього 
людства. Він був здатним зробити 
це завдяки Своїй вибраності й вис
вяченню наперед на Великій нараді, 
перше ніж було сформовано землю 
(Етер 3:14; Мойс. 4:1–2; Авр. 3:27), зав
дяки Своїй божественній Єдинонарод
женості й безгрішному життю. Його 
Спокута включала в себе страждання 
за гріхи людства, пролиття Його крові, 
смерть і подальше воскресіння з мо
гили (Ісая 53:3–12; Лк. 22:44; Мос. 3:5–
11; Ал. 7:10–13; УЗ 19:16–19). Завдяки 
Спокуті всі люди воскреснуть у без
смертних тілах (1 Кор. 15:22). Спокута 
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також надає нам можливість отри
мати прощення гріхів і вічно жити з 
Богом. Але особа, яка досягла віку під
звітності й отримала закон, може от
римати ці благословення тільки якщо 
вона має віру в Ісуса Христа, кається у 
своїх гріхах, отримує обряди спасіння 
й виявляє послух до заповідей Божих. 
Ті, хто не досяг віку підзвітності, і ті, 
хто не має закону, є викупленими че
рез Спокуту (Мос. 15:24–25; Морон. 
8:22). Писання ясно навчають, що жод
ний закон, обряд або жертва не могли 
б задовільнити вимоги правосуддя і 
жодна людина не змогла б знову ввійти 
в Божу присутність, якби Христос не 
спокутував наші гріхи (2 Неф. 2; 9).

Це Моя кров, що проливається за 
багатьох для відпущення гріхів, Мт. 
26:28. Його піт був немовби великі 
крап лі крові, Лк. 22:39–44. Я віддам 
Мою плоть заради життя світу, Іван 
6:51. Я є воскресіння й життя, Іван 
11:25. Христос є творцем вічного спа
сіння для всіх тих, хто послухається,  
Євр. 5:9. Ми освячені пролиттям 
 Христової крові, Євр. 9; 10:1–10.  
 Христос один раз постраждав за  
гріхи, 1  Пет. 3:18. Кров Ісуса Христа 
очищує нас від усіх гріхів, 1 Іван. 1:7. 

Його було піднято на хресті і вбито 
за гріхи, 1 Неф. 11:32–33. Викуплення 
приходить до тих, хто має скрушене 
серце й упокорений дух, 2 Неф. 2:3–10, 
25–27. Він віддав Себе в жертву за гріх, 
2  Неф. 2:7. Спокута викупляє людей  
від Падіння і спасає їх від смерті й 
пек ла, 2  Неф. 9:5–24. Потрібно, щоб 
була нескінченна Спокута, 2 Неф. 9:7. 
Замиріться з Богом через Спокуту Хрис
тову, Кн. Як. 4:11. Його кров спокутує 
гріхи тих, хто грішив через необізна
ність, Мос. 3:11–18. Людина одержала 
спасіння завдяки Спокуті, Мос. 4:6–8. 
Якби не Спокута, вони неодмінно б 
загинули, Мос. 13:27–32. Він спокутує 
гріхи світу, Ал. 34:8–16. Сам Бог спо
кутує гріхи світу, щоб здійснити план 
милості, Ал. 42:11–30. Я Бог усієї землі, 
убитий за гріхи світу, 3 Неф. 11:14. 

Я, Бог, відстраждав це за всіх, УЗ 
19:16. Малі діти викуплені через Мого 

Єдинонародженого, УЗ 29:46–47. Ди
вись на страждання й смерть Того, Хто 
не грішив, УЗ 45:3–5. 

Це є подобою жертви Єдинонарод
женого, Мойс. 5:7. Завдяки Спокуті 
Христа все людство може бути спасен
ним, УВ 1:3. 

Спокушати, Спокуса. Див. також 
Диявол; Свобода вибору; Терпіти

Випробування здатності людини 
вибирати добро замість зла; заманю
вання згрішити і йти за Сатаною, а не 
за Богом.

Не введи нас у спокусу, але визволи 
нас від зла, Мт. 6:13 (3  Неф. 13:12). 
Бог не допустить, щоб вас спокушали 
більше, ніж ви можете знести, 1 Кор. 
10:13. Христа спокушали, як нас, Євр. 
4:14–15. Благословенна та людина, що 
витерпить спокусу, Як. 1:12–14. 

Спокуси супротивника не можуть 
пересилити тих, хто прислухається 
до Божого слова, 1  Неф. 15:24 (Гел.  
5:12). Людина не могла б діяти самос
тійно, якби її не принаджувало одне 
чи друге, 2 Неф. 2:11–16. Пильнуйте й 
моліться постійно, щоб вас не можна 
було спокусити понад те, що ви мо
жете витримати, Ал. 13:28. Навчай їх 
протистояти кожній спокусі диявола 
своєю вірою в Господа Ісуса Христа, 
Ал. 37:33. Моліться завжди, щоб не 
ввійти вам у спокусу, 3 Неф. 18:15, 18 
(УЗ 20:33; 31:12; 61:39). 

Стережися гордощів, щоб тобі не 
ввійти в спокусу, УЗ 23:1. Адам став 
підвладним волі диявола, тому що під
дався спокусі, УЗ 29:39–40. 

Я був покинутий на всі види спо
куси, ДС—Іст. 1:28. 

Справедливість. Див. також 
Милостивий, Милість; Спокута, 
Спокутувати

Незмінний наслідок, проявлений як 
благословення за праведні думки та 
вчинки і як покарання за гріх, у якому 
не покаялися. Справедливість є віч
ним законом, який вимагає покарання 
щоразу, коли порушено Божий закон 
(Ал. 42:13–24). Якщо грішник не ка
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ється, він мусить понести покарання 
(Мос. 2:38–39; УЗ 19:17). Якщо ж він 
кається, Спаситель несе це покарання 
через Спокуту, благаючи про милість 
(Ал. 34:16).

Душа, що грішить, помре, Єз. 18:4. 
Чого Господь вимагає від тебе, крім 
того, щоб ти чинив справедливо, Мих. 
6:8. 

Ісус буде справедливим і простить 
наші гріхи, 1 Іван. 1:9. 

Справедливість Божа відділила зло
честивих від праведників, 1  Неф. 
15:30. Спокута задовільняє вимоги 
Його справедливості, 2 Неф. 9:26. Усе 
людство було занепалим і в обіймах 
справедливості, Ал. 42:14. Спокута 
удовільняє вимоги справедливості, 
Ал. 42:15. Хіба ти вважаєш, що милість 
може пограбувати справедливість, Ал. 
42:25. Справедливість Божа висить над 
тобою, якщо ти не каєшся, Ал. 54:6. 

Справедливість і суд є покаран
ням, яке прикладено до Мого закону, 
УЗ 82:4. Справедливість продовжу
ється своїм чином і позиває на своє, 
УЗ 88:40. Нікого не буде звільнено від 
правосуддя і законів Божих, УЗ 107:84. 

Старанність
Послідовні, доблесні зусилля, осо

бливо в служінні Господу й послушно
сті Його слову.

Прислухайтеся старанно до Мене, 
Ісая 55:2. 

Бог нагороджує тих, хто старанно 
шукає Його, Євр. 11:6. Докладаючи 
всю старанність, додайте до вашої віри 
чесноту, 2 Пет. 1:5. 

Навчайте слову Божому з усією ста
ранністю, Кн. Як. 1:19. Вони вивчали 
Писання старанно, Ал. 17:2. Вони ба
жали з усією старанністю дотримува
тися заповідей, 3 Неф. 6:14. Старанно 
докладаймо зусиль, Морон. 9:6. 

З великим бажанням займайтеся 
 доброю справою, УЗ 58:27. Не будьте 
ледащими, але працюйте у свою силу, 
УЗ 75:3. Приділяйте ретельну увагу 
словам вічного життя, УЗ 84:43. Нехай 
кожна людина навчиться своєму обо

вʼязку і навчиться чинити з усією ста
ранністю, УЗ 107:99. 

Старий Днями. Див. Адам

Старий Завіт. Див. також Біблія; 
Писання; Пʼятикнижжя

Писання давніх пророків, які діяли 
під впливом Святого Духа і які про
тягом багатьох століть свідчили про 
Христа і Його майбутнє священнослу
жіння. Старий Завіт містить також 
літопис історії Авраама і його потом
ків, починаючи від Авраама та завіту, 
який Господь уклав з Авраамом і його 
потомством.

Перші пʼять книг Старого Завіту 
було написано Мойсеєм. Це Буття, 
Вихід, Левит, Числа і Повторення За
кону. Буття стосується походження 
землі, людства, мов, рас і початку дому 
Ізраїля.

Історичні книги розповідають про 
події в Ізраїлі. Це книги Єгошуа, Суд
дів, Рут, 1 і 2 Самуїлові, 1 і 2 Царів, 1 і 
2 Хронік, Ездри, Неемії та Естер.

У поетичних книгах увічнено жит
тєву мудрість і літературні твори про
років. Це Йов, Псалми, Приповісті, 
Екклезіяст, Пісня над Піснями та Плач 
Єремії.

Пророки попереджували Ізраїль 
про його гріхи та свідчили про бла
гословення, які йдуть від послушно
сті. Вони пророкували про пришестя 
Христа, Який мав спокутувати гріхи 
тих людей, які покаються, приймуть 
обряди й житимуть за євангелією. До 
пророчих книг належать: Ісая, Єремія, 
Єзекіїль, Даниїл, Осія, Йоіл, Амос, Ов
дій, Йона, Михей, Наум, Авакум, Со
фонія, Огій, Захарій та Малахія.

Більшість старозавітних книг на
писано гебрейською мовою. Кілька 
писань містять тексти арамійською мо
вою, яка є спорідненою з гебрейською.

Старійшина (Старший, Старець, 
Пресвітер). Див. також 
Мелхиседекове священство; 
Священство

Слово старійшина вжито в Біблії 
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в різних значеннях. У Старому За
віті воно часто вживається по від
ношенню до найстарших чоловіків 
у коліні, яким звичайно доручали 
справи управління (Бут. 50:7; Єг. 20:4; 
Рут 4:2; Мт. 15:2). Вік і досвід робили 
їхні поради цінними. Ця посада не 
обовʼязково була покликанням свя
щенства.

У старозавітні часи були також і 
висвячені старійшини в Мелхиседе
ковому священстві (Вих. 24:9–11). У 
Новому Завіті старійшини (старші, 
старці, пресвітери) згадуються як 
чини священства в Церкві (Як. 5:14–
15). Серед Нефійців також були ви
свячені старійшини у священстві (Ал. 
4:7, 16; Морон. 3:1). У цьому розподілі 
Джозефу Сміту і Оліверу Каудері ви
пало бути першими висвяченими ста
рійшинами (УЗ 20:2–3).

Сьогодні старійшина—це назва 
чину, який надається всім носіям 
Мелхиседекового священства. На
приклад, слово старійшина вжива
ється, коли звертаються до місіонерів 
чоловічої статі. Також старійши
ною є апостол, і про членів Кворуму 
Дванадцятьох або кворумів сімде
сятників доречно говорити як про 
старійшин (УЗ 20:38; 1 Пет. 5:1). Обо
вʼязки висвячених старійшин у сього
денній Церкві описано в одкровеннях 
останніх днів (УЗ 20:38–45; 42:44; 46:2; 
107:12).

Мойсей писав до всіх старійшин Із
раїля, Повтор. 31:9. 

Варнава доставив допомогу старій
шинам церкви, Дії 11:30. У кожній 
церкві було висвячено старійшин, Дії 
14:23 (Тит 1:5). Покличте старійшин 
помолитися над хворими, Як. 5:14. 

Старійшин було висвячено через 
рукопокладання, Ал. 6:1. 

Старійшини мають благословляти 
дітей, УЗ 20:70. Старійшини мають 
проводити збори, як їх направляє Свя
тий Дух, УЗ 46:2. Старійшини мають 
давати звіт про своє служіння, УЗ 72:5. 
Старійшини мають проповідувати 
євангелію народам, УЗ 133:8. 

Створити, Сотворіння. Див. також 
Духовне сотворіння; Земля; Ісус 
Христос; Початок; Суботній день

Організувати. Бог, діючи через 
Свого Сина Ісуса Христа, організу
вав елементи в природі, щоб сформу
вати небеса і землю. Небесний Батько 
та Ісус Христос створили людину за 
Своїм образом (Мойс. 2:26–27).

На початку Бог створив небеса і 
землю, Бут. 1:1. Створімо людину за 
образом Нашим, Бут. 1:26 (Мойс. 2:26–
27; Авр. 4:26). 

Усе було створено через Нього, Іван 
1:3, 10. Через Нього було створено все, 
що на небесах, Кол. 1:16 (Мос. 3:8; Гел. 
14:12). Бог створив світи через Свого 
Сина, Євр. 1:2. 

Людину було створено на початку, 
Мос. 7:27. Я створив небеса, і землю, і 
все, що на них, 3 Неф. 9:15 (Морм. 9:11, 
17). Усі люди були створені на початку 
за Моїм власним образом, Етер 3:15. 

Ісус Христос створив небеса і землю, 
УЗ 14:9. Він створив людину, чоловіка 
й жінку, за Своїм власним образом, УЗ 
20:18. 

Світи без числа створив Я, Мойс. 
1:33. Через Мого Єдинонародженого 
Я створив небеса, Мойс. 2:1. Я, Гос
подь Бог, створив усі речі духовно, 
перш ніж вони були тілесно на лиці 
землі, Мойс. 3:5. Мільйони земель, по
дібних до цієї, не були б і початком 
числа Твоїх створінь, Мойс. 7:30. Боги 
організували і сформували небеса, 
Авр. 4:1. 

Степан
Степан був мучеником за Спаси

теля і Його Церкву в новозавітні часи. 
Його проповідування провіщало ве
лику Павлову працю і, можливо, впли
нуло на неї. Павло був присутній, коли 
Степан захищав себе перед синедріо
ном (Дії 8:1; 22:20).

Степан був одним із семи чолові
ків, яких було призначено допомагати 
Дванадцятьом апостолам, Дії 6:1–8. 
Степан чинив великі дива й чудеса, 
Дії 6:8. Степан протистояв Юдеям, 
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Дії 6:9–10. Проти нього було вису
нуто обвинувачення, і його судили пе
ред синедріоном, Дії 6:11–15. Степан 
промовляв на свій захист, Дії 7:2–53. 
Сповнений Святого Духа, він побачив 
Батька і Сина у видінні, Дії 7:55–56. 
Степан прийняв мученицьку смерть 
за своє свідчення, Дії 7:54–60. 

Страх. Див. також Благоговіння; 
Віра; Мужність, Мужній

Страх може мати два значення: (1) 
боятися Бога, що означає відчувати 
благоговіння й трепет перед Ним і 
слухатися Його заповідей; (2) боятися 
людини, небезпек смертного життя, 
болю і зла, що означає бути наляка
ним такими речами і жахатися.

Страх Божий: Справді немає страху 
Божого в цій місцевості, Бут. 20:11. 
Бійся Господа Бога свого, Повтор. 
6:13 (Єг. 24:14; 1  Сам. 12:24). Служіть 
Господеві зо страхом, Пс. 2:11. Страх 
Господній—початок мудрості, Пс. 
111:10. Бійся Господа та ухиляйся від 
злого, Пр. 3:7. Тим буде добре, хто Бога 
боїться, Еккл. 8:12. 

Виконуйте своє власне спасіння зі 
страхом і тремтінням, Фил. 2:12. Бій
теся Бога й віддайте славу Йому, Об. 
14:7 (УЗ 88:104). 

Пророки постійно бентежили на
род, щоб тримати їх у страху Господ
ньому, Ен. 1:23. Алма й сини Мосії 
впали на землю, бо страх Господній 
зійшов на них, Ал. 36:7. Домагайтеся 
свого власного спасіння зі страхом і 
тремтінням, Морм. 9:27. 

Тих, що не бояться Мене, Я потур
бую і зроблю так, що тремтітимуть, 
УЗ 10:56. Той, хто боїться Мене, буде 
чекати ознак пришестя Сина Людини, 
УЗ 45:39. 

Страх людський: Не бійся, бо Я з то
бою, Бут. 26:24 (Ісая 41:10). Господь з 
нами: не бійтеся їх, Чис. 14:9. Не бійся, 
бо ті, що з нами, численніші, 2  Цар. 
6:16. Я не буду боятися того, що може 
вчинити тіло, Пс. 56:5. Не бійтеся 
ганьби від людей, Ісая 51:7 (2 Неф. 8:7). 

Бог не дав нам духа страху, 2 Тим. 

1:7. Досконала любов проганяє страх 
геть, 1 Іван. 4:18 (Морон. 8:16). 

Сини Геламанові не боялися смерті, 
Ал. 56:46–48. Страх смерті наповнює 
груди злочестивих, Морм. 6:7. Не бо
юся того, що людина може зробити, 
Морон. 8:16. 

Ви не повинні боятися людини 
більше, ніж Бога, УЗ 3:7 (УЗ 30:1, 11; 
122:9). Не бійтеся робити добро, УЗ 
6:33. Хто належить до Моєї Церкви, 
тому не треба боятися, УЗ 10:55. Якщо 
ви підготовлені, ви не будете боятися, 
УЗ 38:30. Збудіться від страху, УЗ 
67:10. Не падайте духом і не бійтеся, 
бо Я, Господь, з вами, УЗ 68:6. Не бійся 
своїх ворогів, УЗ 136:17. 

Ступені слави. Див. також 
Телестіальна слава; Террестріальна 
слава; Целестіальна слава

Царства на небесах, що відрізня
ються славою одне від одного. На 
Останньому суді кожна особа, за ви
нятком тих, хто є синами Загибелі, 
успадкує вічне місце проживання в од
ному з цих царств.

Ісус сказав: “Багато осель у домі 
Мого Батька”, Іван 14:2 (Етер 12:32). 
Одна слава сонця, та інша—місяця, та 
інша—зірок, 1  Кор. 15:40–41. Павла 
було піднято на третє небо, 2 Кор. 12:2. 

Є місце безславне, місце вічного по
карання, УЗ 76:30–38, 43–45. Є три 
ступені слави, УЗ 76:50–113; 88:20–32. 

Суботній день. Див. також Покій; 
Створити, Сотворіння

Святий день, який виділено що
тижня для відпочинку й поклоніння. 
Після того як Бог створив усе, Він від
почивав сьомого дня і заповідав, щоб 
один день щотижня був днем відпо
чинку, аби допомагати людям памʼя
тати про Нього (Вих. 20:8–11).

Перед Воскресінням Христа члени 
Церкви, подібно до Юдеїв, святили як 
Суботу останній день тижня. Після 
Воскресіння члени Церкви, як Юдеї, 
так і Іновірці, святили перший день 
тижня (Господній день), щоб памʼя
тати Господнє Воскресіння. Сьогодні 
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Церква продовжує святити один день 
щотижня як суботній день, в який на
лежить поклонятися Богу й відпочи
вати від мирських справ.

Субота нагадує людям про потребу 
в духовному живленні, а також про їх
ній обовʼязок слухатися Бога. Коли на
род стає недбайливим у дотриманні 
Суботи, це негативно позначається на 
всіх аспектах життя, і релігійне життя 
починає занепадати (Неем. 13:15–18; 
Єр. 17:21–27).

Бог відпочив сьомого дня, Бут. 2:1–
3. Діти Ізраїля не збирали манну в су
боту, Вих. 16:22–30. Памʼятай суботній 
день, щоб святити його, Вих. 20:8–11 
(Мос. 13:16–19). Суботу було дано як 
знамення між Богом і людиною, Вих. 
31:12–17 (Єз. 20:12, 20). Нам не слід ку
пувати або продавати в суботу, Неем. 
10:32. Будеш звати суботу насолодою, 
шануючи Господа, а не шукаючи собі 
розваги, Ісая 58:13–14. 

Субота для людини, а не людина для  
суботи, Мр. 2:23–28. Син Людини є 
Гос подом і суботі, Лк. 6:1–10. Ісус нав
чав у синагогах і зцілював у суботу, 
Лк. 13:10–14. 

Нефійці святили суботній день, Яр. 
1:5. Дотримуватися суботнього дня і 
зберігати його святим, Мос. 18:23. 

Принось свої святині у Мій святий 
день, УЗ 59:9–13. Мешканці Сіону по
винні дотримуватися суботи, УЗ 68:29. 

Я, Бог, відпочив сьомого дня від усієї 
Своєї праці, Мойс. 3:1–3 (Бут. 2:1–3; 
Авр. 5:1–3). 

Суд, останній. Див. також 
Засуджувати, Засудження; Ісус 
Христос—Суддя; Суд, Судити

Останній суд, який відбудеться після 
воскресіння. Через Ісуса Христа Бог 
буде судити кожну особу, щоб вирі
шити, яку вічну славу вона одержить. 
Цей суд буде чинитися на підставі осо
бистої послушності Божим заповідям, 
зокрема прийняття особою спокутної 
жертви Ісуса Христа.

Батько доручив весь суд Синові, 
Іван 5:22. Ми станемо перед судним 

престолом Христа, Рим. 14:10. Мер
твих будуть судити по тому, що напи
сано, Об. 20:12 (УЗ 128:6–7). 

За всі твої діла тебе буде приведено  
на суд, 1 Неф. 10:20. Дванадцять апос
толів і дванадцять нефійських учнів 
судитимуть Ізраїль, 1 Неф. 12:9–10 (УЗ 
29:12). Усі мають зʼявитися перед суд
ним престолом Святого Ізраїлевого, 
2  Неф. 9:15. Підготуйте ваші душі 
для того славетного дня, 2  Неф. 9:46. 
Чи можете ви уявити себе перед су
дом Божим, Ал. 5:17–25. Ісус Христос 
стане, щоб судити світ, 3 Неф. 27:16. 

Господь зійде з прокляттям для суду 
над безбожними, УЗ 133:2. 

Суд, Судити. Див. також 
Засуджувати, Засудження; Ісус 
Христос—Суддя; Суд, останній

Оцінювати поведінку з точки зору 
принципів євангелії; вирішувати; від
різняти добро від зла.

Мойсей сів судити народ, Вих. 18:13. 
У праведності суди свого ближнього, 
Лев. 19:15. 

Не судіть, щоб і вас не судили, Мт. 
7:1 (ПДС, Мт. 7:1–2; Лк. 6:37; 3  Неф. 
14:1). Того, хто згрішив у законі, суди
тимуть за законом, Рим. 2:12. Святі су
дитимуть світ, 1 Кор. 6:2–3. 

Син вічного Бога був засуджений сві
том, 1 Неф. 11:32. Дванадцять апостолів 
Агнця судитимуть дванадцять колін Із
раїля, 1  Неф. 12:9 (УЗ 29:12). Смерть, 
пекло, диявол і все, що було схоплено 
ними, мусить бути засудженим, 2 Неф. 
28:23 (1 Неф. 15:33). Якщо ви осуджуєте 
людину, яка прохає вас уділити від ва
шого майна, то наскільки справедли
вішим буде ваше засудження за те, що 
ви не вділили від вашого майна, Мос. 
4:22. Людей судитимуть згідно з їхніми 
діяннями, Ал. 41:3. Суди праведно, і 
матимеш відновлену для себе спра
ведливість, Ал. 41:14. За книгами, які 
буде написано, судитимуть світ, 3 Неф. 
27:23–26 (Об. 20:12). Дванадцятеро, 
яких вибрав Ісус у цій землі, будуть су
дити решту цього народу, Морм. 3:18–
20. Мормон пояснив, як відрізняти 
добро від зла, Морон. 7:14–18. 
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Поклади свою довіру на Того Духа, 
Який веде до праведного суду, УЗ 
11:12. Вам слід сказати у своїх серцях—
нехай Бог розсудить між мною і тобою, 
УЗ 64:11. Господня Церква судитиме 
народи, УЗ 64:37–38. Син відвідав духів 
у вʼязниці, щоб їх можна було судити 
як людей у плоті, УЗ 76:73 (1 Пет. 4:6). 
Єпископ має бути загальним суддею, 
УЗ 107:72–74. Господь судитиме всіх 
людей згідно з їхніми діяннями, згідно 
з бажаннями їхніх сердець, УЗ 137:9. 

Судді, Книга Суддів
Книга в Старому Завіті. У Книзі 

Суддів розглядається життя Ізраїль
тян від смерті Єгошуа до народження 
Самуїла.

Розділи 1–3 є передмовою до всієї 
Книги Суддів. У них пояснюється, що 
Ізраїльтяни не вигнали своїх ворогів 
(Суд. 1:16–35), наслідком чого стали 
втрата віри, шлюби з невірними та ідо
лопоклонство. У розділах 4–5 ідеться 
про події з життя Девори і Барака, які 
визволили Ізраїль від ханаанеян. Роз
діли 6–8 складаються з надихаючих 
віру подій, що відбувалися з Гедеоном, 
якого Господь благословив на визво
лення Ізраїля від мідіян. У розділах 9–12 
описано, як кілька різних людей слу
жили суддями в Ізраїлі протягом часу, 
коли більшість Ізраїльтян перебували 
у відступництві і були під владою іно
земних правителів. Розділи 13–16 роз
повідають про зліт і падіння останнього 
судді, Самсона. Заключні розділи 17–21 
можна визначити як додаток, що від
криває глибину гріхів Ізраїля.

Суєтність. Див. також Багатство; 
Гординя; Гроші; Марний, Марнота

Неправедне прагнення до мирського 
багатства і матеріального майна та зу
силля заволодіти ними, що супрово
джується полишенням духовного.

Яка ж користь людині, що здобуде 
весь світ, а душу свою занапастить, 
Мт. 16:26. 

Вони прикипіли серцями до суєтних 
речей цього світу, Ал. 4:8 (Ал. 31:27). 

Тримайся осторонь речей цього 

світу, УЗ 25:10. Серця людей сильно 
прикипіли до речей цього світу, УЗ 
121:35. 

Сумління. Див. також Світло, 
Світло Христа

Внутрішнє відчуття правильного і не 
правильного. Походить від Світла Хрис 
та, яке є в усіх людях (Морон. 7:16). Ми 
народилися з природною здатністю 
розрізняти правильне і неправильне 
завдяки Світлу Христа, яке дано кож
ній людині (УЗ 84:46). Цю здатність на
зивають сумлінням. Сумління робить 
нас відповідальними істотами. Як і інші 
здатності, наше сумління може слаб
шати через гріх або наші зловживання.

Книжники і фарисеї були докорені 
своїм власним сумлінням, Іван 8:9. 
Їхнє сумління також свідчить, Рим. 
2:14–15. Сумління відступників спа
лене, 1 Тим. 4:2. 

Люди достатньо навчені, щоб від
різняти добро від зла, 2 Неф. 2:5. Цар 
Веніямин мав чисте сумління перед 
Богом, Мос. 2:15. Нефійці були спов
нені радістю, отримавши спокій у 
свідомості, Мос. 4:3. Зизром страж
дав, усвідомлюючи свою власну про
вину, Ал. 14:6. Нам дано або радість, 
або муки сумління, згідно з нашими 
прагненнями, Ал. 29:5. Покарання і 
справедливий закон приносять муки 
сумління, Ал. 42:18. Дух Христа дано 
кожній людині, щоб вона могла відріз
няти добро від зла, Морон. 7:16. 

Кожна особа повинна мати свободу 
совісті, УЗ 134:2. Моя совість чиста від 
провин, УЗ 135:4. 

Ми проголошуємо за собою право 
вклонятися Богові так, як нам каже 
власна совість, УВ 1:11. 

Суперечка. Див. також Бунт
Розбрат, сперечання, спір. Господу 

особливо неприємні суперечки між 
членами Його Церкви або між чле
нами сімʼї.

Нехай суперечки не буде між мною 
і тобою, Бут. 13:8. Гордість викликає 
суперечку, Пр. 13:10. 
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Якщо хтось має сварку з кимось, не
хай прощає, як Христос простив, Кол. 
3:13. Уникайте нерозумних запитань і 
суперечок, Тит 3:9. 

Господь заповідає людям не спере
чатися один з одним, 2  Неф. 26:32. 
Ви не дозволите вашим дітям битися 
і сваритися один з одним, Мос. 4:14. 
Алма наказав, щоб не було суперечок 
між членами Церкви, Мос. 18:21. Са
тана поширює чутки і суперечки, Гел. 
16:22. Диявол є батьком суперечок і 
підбурює людей сперечатися один з 
одним, 3 Неф. 11:29 (Мос. 23:15). 

Встановіть Мою євангелію, щоб не 
було так багато суперечок, УЗ 10:62–
64. Припиніть сперечатися один з од
ним, УЗ 136:23. 

Таємниці Божі
Таємниці Божі—це духовні істини, 

які пізнаються тільки через одкро
вення. Бог відкриває Свої таємниці 
тим, хто послушні євангелії. Деякі з 
Божих таємниць ще буде відкрито.

Вам дано пізнати таємниці Царства 
Небесного, Мт. 13:11. Коли я розумію 
всі таємниці, а любові не маю, то я 
ніщо, 1 Кор. 13:2. 

Нефій мав велике знання таємниць 
Божих, 1  Неф. 1:1. Багатьом дано 
знати таємниці Божі, Ал. 12:9. Таким 
дано пізнати таємниці Божі, Ал. 26:22. 
Ці таємниці ще не були повністю ві
домі мені, Ал. 37:11. Є багато таєм
ниць, які жодна людина не знає, крім 
Самого Бога, Ал. 40:3. 

Яка велична таємниця божествен
ності, УЗ 19:10. Якщо ти проситимеш, 
ти одержиш одкровення і знатимеш 
таємниці царства, УЗ 42:61, 65 (1 Кор. 
2:7, 11–14). Тому, хто дотримується за
повідей, буде дано таємниці царства, 
УЗ 63:23. Їм Я відкрию всі таємниці, 
УЗ 76:7. Більше священство тримає 
ключі таємниць, УЗ 84:19. При Своєму 
пришесті Господь відкриє те, що схо
вано і що жодна людина не знає, УЗ 
101:32–33. Мелхиседекове священство 
має привілей отримання таємниць 
царства, УЗ 107:19. 

Таємні змови. Див. також 
Ґадіантонові розбійники; Каїн

Організація людей, які повʼязані 
клятвами, щоб здійснювати злі наміри 
свого угруповання.

Батько брехні підбиває дітей люд
ських до таємних змов, 2  Неф. 9:9. Я 
мушу знищити таємні діяння темряви, 
2  Неф. 10:15. Вироки Божі зійшли на 
цих чинителів таємних змов, Ал. 37:30. 
Ґадіантон довів народ Нефія майже до 
повного знищення, Гел. 2:4–13. Сатана 
вклав це в серця людей, щоб вони да
вали таємні клятви та укладали таємні 
завіти, Гел. 6:21–31. Господь не діє в та
ємних змовах, Етер 8:19. Народи, які 
тримаються таємних змов, буде зни
щено, Етер 8:22–23. Вони відкинули 
всі слова пророків через свої таємні 
змови, Етер 11:22. 

Бо від днів Каїна була таємна змова, 
Мойс. 5:51. 

Талант
Давня міра ваги або велика сума 

грошей. Також вживається як символ 
чогось дуже цінного, наприклад, єван
гелії Ісуса Христа (Мт. 25:14–29; Етер 
12:35; УЗ 60:2, 13).

Творець. Див. Ісус Христос; 
Створити, Сотворіння

Теанкум
У Книзі Мормона—Нефієць, вели

кий воєначальник (Ал. 50:35; 51–52; 
61–62).

Тейлор, Джон
Третій Президент Церкви Ісуса 

Христа Святих Останніх Днів.
Був покликаний до Ради Дванад

цятьох, УЗ 118:6 (УЗ 124:128–129). Був 
поранений під час їхньої мученицької 
смерті, УЗ 135:2. Був серед могутніх, 
кого бачив Джозеф  Ф. Сміт у духов
ному світі, УЗ 138:53–56. 

Телестіальна слава. Див. також 
Ступені слави

Найнижчий з трьох ступенів слави, 
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де житимуть люди після Останнього 
суду.

Павло бачив славу зірок, 1  Кор. 
15:40–41. 

Джозеф Сміт і Сідні Рігдон бачили 
телестіальну славу, УЗ 76:81–90. Меш
канці телестіального світу були незлі
ченні, як зірки, УЗ 76:109–112. Той, хто 
не може прийняти закону телестіаль
ного царства, не зможе прийняти те
лестіальну славу, УЗ 88:24, 31, 38. 

Темрява, духовна. Див. також 
Злочестиві, Злочестивість

Злочестивість або невігластво щодо 
духовного.

Горе тим, хто ставлять темряву за 
світло, Ісая 5:20 (2 Неф. 15:20). Темрява 
вкриє землю, а морок—народи, Ісая 
60:2. 

Ісус дасть світло тим, хто сидить у 
темряві, Лк. 1:79. Світло сяє в темряві, 
й темрява не осягає його, Іван 1:5 (УЗ 
45:7). Відкиньте діла темряви і вдяг
ніться у броню світла, Рим. 13:12. Не 
беріть участі у неплідних ділах тем
ряви, Еф. 5:8–11. 

Тому, що ви не питаєте, ви не при
ведені до світла, але мусите гинути в 
темряві, 2 Неф. 32:4. Сатана поширює 
діла темряви, Гел. 6:28–31. 

Сили темряви панують на землі, 
УЗ 38:8, 11–12. Уся земля стогне в тем
ряві й гріху, УЗ 84:49–54. Якщо твоє 
око буде єдиноспрямованим до Моєї 
слави, темряви не буде в тобі, УЗ 
88:67. 

Діла темряви почали панувати се
ред усіх дітей людських, Мойс. 5:55. 

Темрява, зовнішня. Див. Диявол; 
Пекло; Сини загибелі; Смерть, 
духовна

Терпіння. Див. також Лагідний, 
Лагідність; Терпіти

Спокійна витривалість; здатність 
зносити скорботи, образи або ушко
дження без помсти чи скарг.

Залишайся в Господі і терпляче че
кай на Нього, Пс. 37:7–8. Терпеливий у 
гніві—багаторозумний, Пр. 14:29. 

Терпінням вашим здобудете свої 
душі, Лк. 21:19. Ми маємо надію через 
терпіння та втіху Писань, Рим. 15:4. 
Будьте послідовниками тих, хто через 
віру й терпіння успадковує обіцяння, 
Євр. 6:12–15. Нехай терпіння має свій 
досконалий вплив, щоб ви могли бути 
досконалими без нестачі, Як. 1:2–4. Ви 
чули про терпіння Йова, Як. 5:11. 

Вони підкорилися життєрадісно і з 
терпінням усій волі Господній, Мос. 
24:15. Ти зносив усе це з терпінням, бо 
Господь був з тобою, Ал. 38:4–5. 

Продовжуйте з терпінням, доки ви 
не станете досконалими, УЗ 67:13. 

Терпіти. Див. також Лихо; 
Спокушати, Спокуса; Терпіння

Залишатися твердим у зобовʼязанні 
бути вірним заповідям Божим незва
жаючи на спокусу, опір і лихо.

Хто терпить до кінця, той буде спа
сенний, Мт. 10:22 (Мр. 13:13). Вони 
не мають коріння й терплять лише 
якийсь час, Мр. 4:17. Любов усе тер
пить, 1 Кор. 13:7. Терплячи довго отак, 
Авраам одержав обітницю, Євр. 6:15. 

Якщо вони витерплять до кінця, 
вони будуть піднесені в останній день, 
1 Неф. 13:37. Якщо ви будете послуш
ними заповідям і витерпите до кінця, 
ви будете спасенні, 1  Неф. 22:31 (Ал. 
5:13). Якщо ви просуватиметеся впе
ред, бенкетуючи словом Христа, і ви
терпите до кінця, ви матимете вічне 
життя, 2  Неф. 31:20 (3  Неф. 15:9; УЗ 
14:7). Кожний, хто бере на себе Моє 
імʼя і витерпить до кінця, буде спасен
ний, 3 Неф. 27:6. 

Кожного з Моєї Церкви, хто витер
пить до кінця, Я встановлю на Моїй 
скелі, УЗ 10:69. Той, хто витерпить з 
вірою, переможе світ, УЗ 63:20, 47. Усі 
престоли й владарювання буде дано 
тим, хто доблесно терпів за євангелію 
Ісуса Христа, УЗ 121:29. 

Террестріальна слава. Див. також 
Ступені слави

Другий з трьох ступенів слави, де 
житимуть люди після Останнього 
суду.
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Павло бачив террестріальну славу, 
яку порівняно зі славою місяця, 1 Кор. 
15:40–41. 

Джозеф Сміт і Сідні Рігдон бачили 
террестріальну славу, УЗ 76:71–80. 
Слава террестріальна перевищує те
лестіальну, УЗ 76:91. Ті, хто не може 
прийняти закону террестріального 
царства, не зможуть прийняти террес
тріальну славу, УЗ 88:23, 30, 38. 

Тимофій. Див. також Павло
У Новому Завіті—молодий місіо

нер, супутник Павла в часи його слу
жіння (Дії 16:1–3; 2  Тим. 1:1–5); син 
батька грека і матері юдейки. Він і 
його батьки жили в Лістрі.

Павло казав про Тимофія як про 
свого власного “сина за вірою” (1 Тим. 
1:2, 18; 2 Тим. 1:2). Тимофій був, мож
ливо, найбільш вірним і здібним Пав
ловим помічником (Фил. 2:19–23).

Тимофій, Послання до нього. Див. 
також Павло; Павлові послання; 
Тимофій

Дві книги в Новому Завіті. Обидві 
були, за походженням, листами, що їх 
Павло написав Тимофію.

Перше послання до Тимофія: Павло 
написав перше послання після свого 
першого увʼязнення. Він залишив Ти
мофія в Ефесі, маючи намір згодом по
вернутися (1 Тим. 3:14). Однак Павло 
відчував, що може затриматися, тому 
він написав Тимофію, вірогідно, з Ма
кедонії (1  Тим. 1:3), даючи йому по
раду і заохочуючи виконувати свої 
обовʼязки.

Розділ 1 й містить Павлові вітання, 
а також настанови стосовно безглуз
дих міркувань, які різними способами 
виникали в Церкві. У розділах 2–3 по
дано вказівки щодо спільного богослу
жіння, а також стосовно характеру 
та поведінки священиків. Розділи 4–5 
містять опис відступництва в останні 
дні і пораду Тимофію, як саме йому 
священнослужити тим, хто був серед 
його пастви. Розділ 6 й є увіщуванням 
бути вірним та уникати мирських ба
гатств.

Друге послання до Тимофія: Павло 
написав друге послання до Тимофія 
під час свого другого увʼязнення, не
задовго до своєї мученицької смерті. 
Воно містить останні слова апостола 
та відображає дивовижну сміливість і 
віру, з якими він зустрічав смерть.

Розділ 1 й містить вітання Павла Ти
мофію та настанови для нього. У роз
ділах 2–3 подано різні застереження і 
вказівки з закликом передбачати не
безпеки. Розділ 4 й є посланням Павло
вим друзям, в якому вміщено пораду, 
як ставитися до відступників.

Тисячоліття. Див. також Друге 
пришестя Ісуса Христа; Пекло

Тисячолітній період миру, який 
почнеться, коли Христос повернеться 
на землю, щоб особисто царювати на 
ній. (УВ 1:10).

Народи не підійматимуть меча і не 
будуть більше навчатися війні, Ісая 2:4 
(Мих. 4:3; 2 Неф. 12:4). Земля, що була 
спустошеною, стала як сад Еденський, 
Єз. 36:35. 

Вони ожили й царювали з Христом 
тисячу років, Об. 20:4. 

Через праведність людей Сатана не 
має влади, 1 Неф. 22:26. 

Я житиму в праведності на землі ти
сячу років, УЗ 29:11. Коли тисяча років 
мине, Я пощажу землю, але на корот
кий час, УЗ 29:22. Прийде велике Ти
сячоліття, УЗ 43:30. Діти праведників 
зростатимуть без гріха, УЗ 45:58. Діти 
виростатимуть, доки не стануть ста
рими; людей буде змінено як оком 
змигнути, УЗ 63:51. На початку сьомої 
тисячі років Господь освятить землю, 
УЗ 77:12. Вони не оживуть, доки не 
скінчиться тисяча років, УЗ 88:101. 
Сатану буде звʼязано на тисячу років, 
УЗ 88:110. Описано Тисячоліття, УЗ 
101:23–34. 

Тисячу років земля відпочиватиме, 
Мойс. 7:64. 

Тит. Див. також Павло; Павлові 
послання; Тит, послання до нього

У Новому Завіті—грек, вірний но
вонавернений, який подорожував з 
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Павлом до Єрусалима, а пізніше став 
місіонером (Гал. 2:1–4; 2  Тим. 4:10). 
Тит доставив у Коринт перше пос
лання Павла до тамтешніх святих 
(2 Кор. 7:5–8, 13–15).

Тит, послання до нього. Див. також 
Павло; Павлові послання; Тит

Коли Павло був певний час вільним 
від римського увʼязнення, він написав 
послання до Тита, який перебував на 
Криті. Лист, головним чином, ставить 
питання стосовно внутрішньої дисци
пліни та організації Церкви.

Розділ 1 й містить Павлові приві
тання, а також настанови та загальні 
вимоги до єпископів. Розділи 2–3 скла
даються з загальних учень та особис
тих послань до Тита стосовно того, як 
саме поводитися з різними групами в 
Церкві на Криті. Павло закликав свя
тих долати всілякі відхилення, бути 
тверезими, вірними і дбати про добрі 
справи.

Тілесна людина. Див. також 
Народитися знову, Народитися 
від Бога; Падіння Адама і Єви; 
Плотський, Плотське

Особа, яка за своїм вибором підпа
дає під вплив плотських пристрастей, 
прагнень, апетитів і відчуттів більше, 
ніж під вплив Святого Духа. Така 
особа може сприймати фізичне, але не 
духовне. Через Падіння Адама і Єви 
всі люди є тілесними, або смертними. 
Кожна особа має народитися знову 
через Спокуту Ісуса Христа, щоб пе
рестати бути тілесною людиною.

Тілесна людина не сприймає того, 
що від Духа, 1 Кор. 2:14. 

Тілесна людина є ворогом для Бога; 
слід скинути з себе оболонку тілес
ної людини, Мос. 3:19. Той, хто вперто 
продовжує додержуватися своєї тілес
ної природи, залишається у своєму за
непалому стані, Мос. 16:5 (Ал. 42:7–24; 
УЗ 20:20). Яка тілесна людина тут є, що 
знає це, Ал. 26:19–22. Тілесні, або хтиві, 
люди живуть без Бога у світі, Ал. 41:11. 

Через свою провину людина стала 
духовно мертвою, УЗ 29:41. І жодна 

тілесна людина не може витримати 
присутність Бога, УЗ 67:12. 

І люди почали бути плотськими, 
хтивими і диявольскими, Мойс. 5:13 
(Мойс. 6:49). 

Тіло. Див. також Воскресіння; 
Душа; Смертний, Смертне життя; 
Смерть, фізична

Створена за Божим образом смертна 
фізична структура з плоті й кісток, яка 
в сполученні з духом утворює живу 
особу. Фізичні тіла всіх людей воззʼєд
наються зі своїми духами у воскресінні. 
У деяких місцях Писань обʼєднані тіло 
й дух названо душею (Бут. 2:7; УЗ 88:15; 
Мойс. 3:7, 9, 19; Авр. 5:7).

Господь Бог сформував людину з по
роху земного, Бут. 2:7 (Мойс. 3:7). 

Доторкніться до Мене й дізнайтеся, 
бо дух не має тіла й кісток, Лк. 24:39. 
Я дисципліную й підкоряю своє тіло, 
1  Кор. 9:27. Є природне тіло, і є ду
ховне, 1 Кор. 15:44. Тіло без духа мер
тве, Як. 2:26. 

Смертне тіло воскресне як без
смертне тіло, Ал. 11:43–45. Кожну ча
стину тіла буде відновлено, Ал. 41:2. 
Ісус показав Своє воскресле тіло Не
фійцям, 3 Неф. 10:18–19; 11:13–15. 

Батько має тіло з плоті й кісток таке 
ж відчутне на дотик, як людське; і Син 
також, УЗ 130:22. 

Бог створив чоловіка й жінку за об
разом Свого власного тіла, Мойс. 6:9 
(Бут. 9:6). 

Товаришування. Див. також 
Єдність; Любов

Для святих останніх днів слово това
ришування означає наявність спільних 
дружніх стосунків, служіння, підба
дьорення та зміцнення інших.

Люби свого ближнього, як самого 
себе, Лев. 19:18 (Мт. 19:19; УЗ 59:6). 

Коли тебе навернено, зміцни своїх 
братів, Лк. 22:32. Ви Мої учні, якщо ма
єте любов один до одного, Іван 13:35. 
Паси вівці Мої, Іван 21:15–17. Вони 
вмовляли, щоб ми прийняли спільність 
служіння святим, 2 Кор. 8:1–5. Спіль
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ність наша з Батьком і Його Сином, 
1 Іван. 1:3. 

Нефійці та Ламанійці товаришу
вали, Гел. 6:3. 

Нехай кожна людина цінує свого 
брата, як себе, УЗ 38:24–25. Якщо ви не 
єдині, ви не Мої, УЗ 38:27. Я приймаю 
вас у товаришування, щоб бути вашим 
другом і братом, УЗ 88:133. 

Традиції
Вірування й застосування віру

вань, які передаються від покоління 
до покоління (2 Сол. 2:15). У Писаннях 
Господь постійно застерігає праведни
ків, щоб ті уникали злочестивих люд
ських традицій (Лев. 18:30; Мр. 7:6–8; 
Мос. 1:5; УЗ 93:39–40).

Троє нефійських учнів. Див. також 
Нефійці; Перетворені істоти; Учень

У Книзі Мормона—троє Нефійців, 
які були вибраними учнями Христа.

Господь дарував цим учням таке 
саме благословення, як Івану Улюбле
ному—вони змогли залишитися на 
землі, щоб приводити душі до Христа, 
доки Господь не прийде знову. Їх було 
перетворено, щоб вони не відчували 
болю і не вмирали (3 Неф. 28).

Христос задовільнив прагнення 
трьох учнів перебувати, доки Він не 
прийде, 3 Неф. 28:1–9. Вони ніколи не 
зазнають мук смерті або суму, 3 Неф. 
28:7–9. Вони матимуть повноту ра
дості, 3  Неф. 28:10. Їх було тимча
сово взято на небеса, 3 Неф. 28:13–17. 
Вони служили людям і зносили пере
слідування, 3 Неф. 28:18–23. Вони свя
щеннослужили Мормонові, 3  Неф. 
28:24–26 (Морм. 8:10–11). Вони священ
нослужитимуть Іновірцям, Юдеям, 
розсіяним колінам і всім народам, 
3 Неф. 28:27–29. Сатана не має влади 
над ними, 3 Неф. 28:39. 

Тютюн. Див. Слово мудрості

Уільямс, Фредерік Г.
Один з перших провідників віднов

леної Церкви, який певний час служив 

радником у Президентстві Первосвя
щенства (УЗ 81; 90:6, 19; 102:3).

Уітмер, Девід
Один з перших провідників віднов

леної Церкви та один з Трьох свідків 
божественного походження та істин
ності Книги Мормона (УЗ 14; 17–18). 
Господь дав йому особисті настанови 
в Ученні і Завітах 14 і 30:1–4.

Уітмер, Джон
Один з перших провідників віднов

леної Церкви та один з Восьми свід
ків Книги Мормона. Див. “Свідчення 
Восьми свідків” на вступних сторінках 
Книги Мормона. Його також було по
кликано проповідувати євангелію (УЗ 
30:9–11).

Уітмер, Пітер молодший
Один з перших провідників віднов

леної Церкви та один з Восьми свід
ків Книги Мормона. Див. “Свідчення 
Восьми свідків” на вступних сторінках 
Книги Мормона. Господь дав йому 
особисті настанови в Ученні і Завітах 
16 і 30:5–8.

Уітні, Ньюел К.
Один з перших провідників від

новленої Церкви. Ньюел  К. Уітні був 
єпископом у Кертленді, шт. Огайо 
(Сполучені Штати Америки), а піз
ніше служив Верховним єпископом 
Церкви (УЗ 72:1–8; 104; 117).

Уложення віри. Див. також 
Дорогоцінна Перлина; Сміт, 
Джозеф молодший

Тринадцять основних положень ві
росповідання, які визнаються членами 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів.

Джозеф Сміт написав їх вперше в 
листі Джону Вентворту, редактору 
Chicago Democrat, у відповідь на його 
бажання дізнатися, у що саме вірять 
члени Церкви. Цей лист став знаним 
як Лист Вентворту і вперше був надру
кований у Times and Seasons у березні 
1842  р. 10  жовтня 1880  р. голосуван
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ням членів Церкви Уложення віри 
було офіційно прийнято як Писання 
і включено в Дорогоцінну Перлину.

Упокорений дух. Див. Скрушене 
серце

Упокоритися, Покірність. Див. 
також Бідний, Бідні; Гординя; 
Лагідний, Лагідність; Скрушене 
серце; Слабкість

Зробитися лагідним і здатним до 
навчання; лагідність і здатність до 
навчання. Покірність включає в себе 
визнання нашої залежності від Бога і 
бажання підкорятися Його волі.

Бог вів тебе сорок років у пустині, 
щоби впокорити тебе, Повтор. 8:2. Я 
впокорив мою душу постом, Пс. 35:13. 
Краще бідне і мудре дитя, ніж старий 
та дурний цар, Еккл. 4:13. Господь пе
ребуває з покірним, Ісая 57:15. 

Хто впокорить себе, як це мале дитя, 
той найбільший у царстві небесному, 
Мт. 18:4. Того, хто впокорить себе, буде 
піднесено, Мт. 23:12 (Лк. 14:11; 18:14). 
Ісус упокорив Себе і був слухняним до 
смерті, Фил. 2:8 (Лк. 22:42; 23:46). Бог 
противиться гордим, а смиренним дає 
благодать, 1 Пет. 5:5–6 (2 Неф. 9:42). 

Упокоріться до глибин покірності, 
Мос. 4:11 (2 Неф. 9:42; 3 Неф. 12:2). Чи 
були ви достатньо смиренними, Ал. 
5:27–28. Більш покірлива частина на
роду ставала сильнішою у своїй покір
ливості, Гел. 3:33–35. Я піддаю людей 
слабкості, щоб вони могли бути покір
ними, Етер 12:27. 

Покірність є ознакою придатності 
для хрищення, УЗ 20:37. Упокоріться 
переді Мною, і побачите Мене, і зна
тимете, що Я є, УЗ 67:10. Будь покір
ним, і Господь дасть тобі відповідь на 
твої молитви, УЗ 112:10. Нехай неос
вічений навчиться мудрості, впоко
ривши себе, УЗ 136:32. Духа послано 
просвітлювати покірних, УЗ 136:33. 

Управитель, Управительство. Див. 
також Покликати, Покликаний 
Богом, Покликання

Особа, яка піклується про справи або 

майно іншого. Те, чим займається упра
витель, має назву управительства. Усе 
на землі належить Господу; ми Його 
управителі. Ми підзвітні Господу, але 
ми можемо звітувати про своє упра
вительство уповноваженим Божим 
представникам. Коли ми одержуємо 
покликання на служіння від Господа 
або від Його уповноважених слуг, це 
управительство може включати як ду
ховні, так і мирські справи (УЗ 29:34).

Ти був вірним у малому, над ве
ликим поставлю тебе, Мт. 25:14–23. 
Кому багато дано, від того багато ви
магається, Лк. 12:48 (УЗ 82:3). Ісус роз
повів притчу про несправедливого 
управителя, Лк. 16:1–8. 

Кого знайдено вірним управителем, 
той увійде в радість свого Господа, УЗ 
51:19. Кожна людина має дати звіт 
про своє управительство, УЗ 72:3–5. 
Хто є вірним і мудрим управителем, 
той успадкує все, УЗ 78:22. Господь 
зробить кожну людину підзвітною як 
управителя над земними благосло
веннями, УЗ 104:11–17 (УЗ 42:32). Будь 
старанним, щоб ти міг бути мудрим 
управителем, УЗ 136:27. 

Ур
У Старому Завіті—Ур халдейський 

був батьківщиною Аврама (Бут. 11:27–
28, 31; 15:7; Неем. 9:7; Авр. 2:1, 4).

Урім і Туммім. Див. також 
Нагрудники; Провидець

Знаряддя, підготовлене Богом, щоб 
допомогти людині в отриманні одкро
вення і в перекладі. У перекладі з геб
рейської ці слова означають “світла і 
досконалості”. Урім і Туммім—це два 
камені у срібній оправі; іноді Урім і 
Туммім використовувався разом з наг
рудником (УЗ 17:1; ДС—Іст. 1:35, 42, 
52). Ця земля у своєму освяченому і 
безсмертному стані стане великим 
Урімом і Туммімом (УЗ 130:6–9).

Приєднай до судного нагрудника 
Урім і Туммім, Вих. 28:30. 

Тому, хто перемагає, дам Я білий ка
мінь, Об. 2:17. 
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Він має те, через що він може диви
тися і перекладати, Мос. 8:13. Ці два 
камені дам Я тобі, Етер 3:23–24, 28 
(Етер 4:5). 

Джозеф Сміт одержував одкро
вення через Урім і Туммім, УЗ під
заголовки до розділів 6; 11; 14–16. Ти 
мав дану тобі силу перекладати через 
Урім і Туммім, УЗ 10:1. Троє свідків 
мали побачити Урім і Туммім, який 
було дано братові Яреда на горі, УЗ 
17:1. Місце перебування Бога є вели
ким Урімом і Туммімом. Білий камінь 
стане Урімом і Туммімом для кожної 
особи, яка одержить його, УЗ 130:6–11. 

Я, Авраам, мав Урім і Туммім, Авр. 
3:1, 4. 

Уряд. Див. також Конституція
Коли Ісус Христос повернеться, Він 

установить уряд праведності.
Влада на раменах Його, Ісая 9:5 

(2 Неф. 19:6). 
Віддайте кесареве—кесареві, Мт. 

22:21 (УЗ 63:26). Коріться вищій владі, 
Рим. 13:1. Моліться за царів і всіх, хто 
при владі, 1  Тим. 2:1–2. Слухайтеся 
влади верховної, Тит 3:1. Коріться кож
ному людському уложенню ради Гос
пода, 1 Пет. 2:13–14. Ісус Христос буде 
остаточним правителем землі, Об. 11:15. 

Майте царями праведників, Мос. 
23:8. Робіть ваші справи голосом на
роду, Мос. 29:26. 

Христос, коли прийде, буде нашим 
правителем, УЗ 41:4. Той, хто дотри
мується Божих законів, не має пот
реби порушувати закони країни, УЗ 
58:21. Коли злочестивці правлять, на
род стогне, УЗ 98:9–10. Уряди вста
новлені Богом на благо людства, УЗ 
134:1–5. Люди зобовʼязані підтриму
вати й захищати уряди, УЗ 134:5. 

Ми віримо в підлеглість монархам, 
президентам, правителям і урядов
цям, УВ 1:12. 

Усиновлення. Див. також Авраам—
Авраамове сімʼя; Діти Христові; 
Ізраїль; Сини і дочки Божі

Писання кажуть про два види уси
новлення.

(1) Особа, яка має неізраїльське по
ходження, стає членом Авраамової 
родини і дому Ізраїлевого через віру в 
Ісуса Христа, покаяння, хрищення за
нуренням і отримання Святого Духа 
(2 Неф. 31:17–18; УЗ 84:73–74; Авр. 2:6, 
10–11).

(2) Усі, хто отримали спасительні 
обряди євангелії, стають синами й 
дочками Ісуса Христа через постійний 
послух Його заповідям (Рим. 8:15–17; 
Гал. 3:24–29; 4:5–7; Мос. 5:7–8).

Утішитель. Див. також Ісус 
Христос; Святий Дух

Писання говорять про двох Утіши
телів. Перший—це Святий Дух (Іван 
14:26–27; Морон. 8:26; УЗ 21:9; 42:17; 
90:11). Другий Утішитель—це Господь 
Ісус Христос (Іван 14:18, 21, 23). Коли 
хтось отримує другого Утішителя, то 
Ісус Христос являтиметься до нього час 
від часу, відкриє йому Батька й навча
тиме його лице до лиця (УЗ 130:3).

Учення і Завіти. Див. також Канон; 
Книга Заповідей; Писання; Сміт, 
Джозеф молодший

Збірка божественних одкровень і 
натхненних декларацій останніх днів. 
Господь дав їх Джозефу Сміту і кіль
ком його наступникам для встанов
лення царства Божого на землі та 
управління ним в останні дні. Учення 
і Завіти є (разом з Біблією, Книгою 
Мормона і Дорогоцінною Перлиною) 
одним з Головних трудів Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. Од
нак Учення і Завіти унікальні тим, що 
вони не є перекладом давніх докумен
тів; Господь дав ці одкровення Своїм 
вибраним пророкам у наш час з ме
тою відновлення Свого царства. У цих 
одкровеннях можна почути ніжний,  
але твердий голос Господа Ісуса Хрис 
та (УЗ 18:35–36).

В історії Джозефа Сміта сказано, що 
Учення і Завіти є основою Церкви в ос
танні дні й благом світові (УЗ 70 заго
ловок). З одкровень в Ученні і Завітах 
розпочинається робота з підготовки 
дороги до Другого пришестя Господа, 
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у сповнення всіх слів, вимовлених про
роками з того часу, як почався цей світ.

Учення Христове. Див. також 
Євангелія; План викуплення

Принципи і доктрини євангелії 
Ісуса Христа.

Моя наука проллється, мов дощ, 
Повтор. 32:2. Хто ремствує, ті пізна
ють учення, Ісая 29:24. 

Люди дивувалися Його ученню, Мт. 
7:28. Учення Моє не Моє, але Того, Хто 
послав Мене, Іван 7:16. Усе Писання 
корисне для навчання, 2 Тим. 3:16. 

Це є учення Христа, і єдине та іс
тинне учення Батька, 2  Неф. 31:21 
(2 Неф. 32:6). І не буде сперечань між 
вами стосовно положень Мого вчення, 
3 Неф. 11:28, 32, 35, 39–40. 

Сатана підбурює серця людей спе
речатися стосовно положень Мого  
вчення, УЗ 10:62–63, 67. Навчайте 
дітей ученню про покаяння, віру 
в Хрис та, хрищення і дар Святого 
Духа, УЗ 68:25. Навчайте один одного 
вченню царства, УЗ 88:77–78. Учення 
про священство зрошуватиме твою 
душу, УЗ 121:45. 

Учень. Див. також Апостол; 
Навернення, Навернений; 
Християни; Ярмо

Послідовник Ісуса Христа, який 
живе згідно з Христовими вченнями 
(УЗ 41:5). Слово учень вжито в описах, 
які стосуються Дванадцятьох апосто
лів, покликаних Христом під час Його 
земного служіння (Мт. 10:1–4). Також 
слово учень вжито по відношенню до 
дванадцятьох чоловіків, яких Ісус виб
рав, щоб ті здійснювали провід у Його 
Церкві серед Нефійців і Ламанійців 
(3 Неф. 19:4).

Запечатай закон між Моїми учнями, 
Ісая 8:16. 

Якщо залишитеся в Моєму слові, 
тоді ви Мої учні, Іван 8:31. 

Мормон був учнем Ісуса Христа, 
3 Неф. 5:12–13. Ви—Мої учні, 3 Неф. 
15:12. Троє учнів не пізнають смаку 
смерті, 3 Неф. 28:4–10. 

Голос застереження вийде з вуст 
Моїх учнів, УЗ 1:4. Мої учні стояти
муть у святих місцях, УЗ 45:32. Хто 
не памʼятає про бідних, нужденних, 
хворих і стражденних, ті не Мої учні, 
УЗ 52:40. Хто не воліє покласти своє 
життя, той не Мій учень, УЗ 103:27–28. 

Учитель. Див. Навчати, Учитель

Учитель, Ааронове священство. 
Див. також Ааронове священство

Чин в Аароновому священстві.
Обовʼязок учителя—доглядати 

Церкву, УЗ 20:53–60. Чин учителя є 
необхідним додатком до меншого свя
щенства, УЗ 84:30, 111. Президент кво
руму вчителів головує над двадцятьма 
чотирма вчителями, УЗ 107:86. 

Фараон. Див. також Єгипет; 
Єгиптус

Старший син Єгиптус, дочки Хама 
(Авр. 1:25). Також вживався як титул 
єгипетських царів (Авр. 1:27).

Фарисеї. Див. також Юдеї
У Новому Завіті—релігійна група 

серед Юдеїв, назва якої вказує на відо
кремленість або відділеність. Фарисеї 
пишалися своїм суворим дотриман
ням Мойсеєвого закону і тим, що уни
кали всього, повʼязаного з Іновірцями. 
Вони вірили в життя після смерті, вос
кресіння та існування ангелів і духів. 
Вони вірили, що неписаний закон і пе
редання є не менш важливими, ніж 
писаний закон. Їхні вчення зводили 
релігію до виконання правил і спри
яли духовній гордині. Через них ба
гато Юдеїв не довіряли Христові та 
Його євангелії. Господь засудив фари
сеїв і їхні справи в Євангеліях від Мат
вія 23, від Марка 7:1–23 і від Луки 
11:37–44.

Фейєтт, Нью- Йорк (США)
Місце, де була розташована ферма 

Пітера Уітмера старшого, де проро
кові Джозефу Сміту молодшому було 
дано багато одкровень. Тут 6  квітня 
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1830  р. була організована Церква, і 
було чути голос Господа (УЗ 128:20).

Фелпс, Уільям У.
Один з перших провідників Церкви 

після її відновлення в 1830 р. Господь 
покликав Уільяма Фелпса бути друка
рем Церкви (УЗ 57:11; 58:40; 70:1).

Филимон. Див. також Павло
У Новому Завіті—християнин, влас

ник раба на імʼя Онисим, який втік від 
нього до Павла. Павло послав Онисима 
назад до Филимона з листом, в якому 
просив вибачити раба.

Филимон, Послання до нього. Див. 
також Павло; Павлові послання

Книга в Новому Завіті, текст якої 
взято з листа, написаного Павлом. 
Павловий лист до Филимона є приват
ним і стосувався Онисима, раба, який 
пограбував свого хазяїна Филимона і 
втік до Рима. Павло відіслав його на
зад до хазяїна в Колоси разом з Тихи
ком, який мав з собою Павлового листа 
до колосян. Павло просив пробачити 
й прийняти Онисима як товариша у 
Христі. Павло написав цього листа, 
коли перший раз був у вʼязниці в Римі.

Филип
Новозавітний Филип з Віфсаїди був 

одним з першопокликаних Дванадця
тьох апостолів Спасителя (Мт. 10:2–4; 
Іван 1:43–45).

Ще один Филип був серед тих семи, 
яких вибрали допомагати Дванадця
тьом апостолам (Дії 6:2–6). Пропові
дував у Самарії. Проповідував також 
ефіопському євнуху (Дії 8).

Филипʼяни, Послання до них. Див. 
також Павло; Павлові послання

Лист, написаний Павлом святим у 
Филипах у той час, коли його було 
вперше увʼязнено в Римі. Тепер це 
книга у Новому Завіті.

Розділ 1 й містить Павлові вітання 
і повчання про єдність, смирення 
та стійкість. У розділі 2 му наголо
шується на тому, що всі вклоняться 

Христові і що кожна особа має сама 
домогтися власного спасіння. У роз
ділі 3 му Павло пояснює, що пожер
твував усім ради Христа. У розділі 
4 му Павло дякує святим у Филипах за 
їхню допомогу.

Филистимляни
У Старому Завіті—племʼя, яке при

йшло з Кафтору (Ам. 9:7) і ще до Ав
раамових часів володіло родючою 
рівниною на середземноморському 
узбережжі від Йоппії до Єгипетської 
пустелі (Бут. 21:32). Збройна боротьба 
між филистимлянами та Ізраїльтя
нами точилася багато років. Зрештою 
Палестина, назва краю филистимлян, 
стала загальновідомою назвою всієї 
Святої Землі.

Ізраїль був поневолений филис
тимлянами протягом сорока років, 
Суд. 13:1. Самсон боровся з филис
тимлянами, Суд. 13–16. Ґоліят був 
филистимлянин з Ґату, 1 Сам. 17. Да
вид завдав поразки филистимлянам, 
1 Сам. 19:8. 

Хам. Див. також Ной, біблійний 
патріарх

У Старому Завіті—третій син Ноя 
(Бут. 5:32; 6:10; Мойс. 8:12, 27).

Ной та його сини зі своїми сімʼями 
увійшли в ковчег, Бут. 7:13. Хамового 
сина Ханаана було проклято, Бут. 
9:18–25. 

Хамове правління було патріаршим 
і було благословлено тим, що стосува
лося земного, а також мудрості, але 
не священством, Авр. 1:21–27. Хамова 
дружина Єгиптус походила від Ка
їна; сини їхньої дочки Єгиптус осели
лися в Єгипті, Авр. 1:23, 25 (Пс. 105:23; 
106:21–22). 

Ханаан, Ханаанеянин
У Старому Завіті—четвертий Ха

мів син (Бут. 9:22; 10:1, 6) і Ноїв онук. 
Назва ханаанеянин стосується або жи
телів тієї землі, в якій спочатку жив 
Ханаан, або його потомків. Ханаанея-
нами звалися також люди, які населяли 
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низину вздовж середземноморського 
узбережжя Палестини. Це імʼя деколи 
вживалося по відношенню до всіх неіз
раїльтян, що мешкали в землях на захід 
від Йордану, яких греки звали фіні
кійцями.

Хвала. Див. Вдячні, Дякування, 
Подяка; Слава

Хвастощі. Див. Гординя

Хворий, Хвороба
Нездужати, хворіти. У Писаннях фі

зична недуга деколи служить симво
лом нестачі духовного здоровʼя (Ісая 
1:4–7; 33:24).

Я почув твою молитву, Я побачив 
твої сльози: ось, Я зцілю тебе, 2  Цар. 
20:1–5 (2 Хр. 32:24; Ісая 38:1–5). 

Ісус ходив, зцілюючи всяку недугу 
і всяку хворобу, Мт. 4:23–24 (1  Неф. 
11:31; Мос. 3:5–6). Лікаря потребують 
не здорові, а хворі, Мт. 9:10–13 (Мр. 
2:14–17; Лк. 5:27–32). Чи хворіє хто з 
вас? Хай покличе старійшин, Як. 5:14–
15. 

Христос візьме на Себе муки й хво
роби Свого народу, Ал. 7:10–12. Ісус 
зцілив усіх хворих, які були серед Не
фійців, 3 Неф. 26:15. 

З ніжністю давайте хворим трави і 
мʼяку їжу, УЗ 42:43 (Ал. 46:40). Памʼя
тай в усьому хворих і страждальців, 
УЗ 52:40. Покладіть руки свої на хво
рих, і вони видужають, УЗ 66:9. 

Хеврон
Давнє місто в Юдейському царстві, 

у тридцяти двох кілометрах на південь 
від Єрусалима. Це місце поховання 
Авраама і його сімʼї (Бут. 49:29–32). 
Давидова столиця на початку його ца
рювання (2 Сам. 5:3–5).

Херувими
Небесні істоти, точна форма яких 

не відома. Херувими покликані охоро
няти священні місця.

Господь поставив херувимів охоро
няти дорогу до дерева життя, Бут. 3:24 
(Ал. 12:21–29; 42:2–3; Мойс. 4:31). Фі

гури херувимів розміщувалися на пре
столі благодаті, Вих. 25:18, 22 (1 Цар. 
6:23–28; Євр. 9:5). Херувими згадані у 
видінні Єзекіїля, Єз. 10; 11:22. 

Хліб життя. Див. також Ісус 
Христос; Причастя

Ісус Христос є Хлібом Життя. Хліб 
причастя символізує Христове тіло.

Я є хліб життя, Іван 6:33–58. 
Їжте й пийте хліб і воду життя, Ал. 

5:34. Хліб є спомином про Христове 
тіло, 3 Неф. 18:5–7. 

Хліб—це символ Христової плоті, 
УЗ 20:40, 77 (Морон. 4). 

Ходити, Ходити з Богом. Див. 
також Дорога; Послушний, 
Послушність, Слухатися; 
Праведник, Праведність

Бути в гармонії з Божими вчен
нями і жити так, як цього чекає Бог 
від Свого народу; бути сприйнятли
вими до підказок Святого Духа і до
слухатися до них.

Щоб випробувати його, чи буде він 
ходити в Моєму законі, чи ні, Вих. 
16:4. У добрі не відмовлено жодному, 
хто в невинності ходить, Пс. 84:12. Хто 
за Моїми уставами ходить і Моїх уло
жень дотримується, ті будуть Мені 
народом, Єз. 11:20–21 (Повтор. 8:6). 
І чого пожадає від тебе Господь крім 
того, щоб ти з Богом ходив сумирно, 
Мих. 6:8 (УЗ 11:12). 

Ходити у світлі, як Бог у світлі, 1 Іван. 
1:7 (2 Іван. 1:6; 3 Іван. 1:4; 4 Неф. 1:12). 

Пройдіть тісною дорогою, яка веде 
до життя, 2  Неф. 33:9. Цар Веніямин 
ходив з чистим сумлінням перед Бо
гом, Мос. 2:27. Ваш обовʼязок—ходити 
невинними, за священним чином Бога, 
Ал. 7:22. 

Члени Церкви мають виявляти по
божною ходою та розмовою, УЗ 20:69. 
Прислухайтеся до пророка і ходіть в 
усій святості перед Господом, УЗ 21:4. 
Навчайте дітей молитися і ходити 
праведно перед Господом, УЗ 68:28. 

Живи в Мені, а Я в тобі; тож, іди зі 
Мною, Мойс. 6:34. 
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Хома
У Новому Завіті—один з першопо

кликаних Дванадцятьох апостолів, що 
їх вибрав Спаситель під час Свого зем
ного служіння (Мт. 10:2–3; Іван 14:5). 
Грецькою мовою це імʼя означає Близ
нюк (Іван 20:24–29; 21:2). Хоч Хома 
сумнівався в Ісусовому Воскресінні, 
доки особисто не побачив Спасителя, 
завдяки силі характеру він був гото
вий витерпіти переслідування і піти 
на смерть зі Своїм Господом (Іван 
11:16; 20:19–25).

Храм, Дім Господній. Див. також 
Ендаумент; Обряди; Святеє 
Святих; Скинія

У буквальному значенні—дім Гос
пода. Господь завжди заповідав 
Своєму народові будувати храми—
святі будівлі, в яких достойні святі 
виконують священні церемонії та об
ряди євангелії для себе і для мертвих. 
Господь відвідує Свої храми. Храми є 
найсвятішими з усіх місць поклоніння.

Скинія, що її зробили Мойсей та 
діти Ізраїля, була розбірним і пересув
ним храмом. Ізраїльтяни користува
лися нею в часи свого виходу з Єгипту.

Найвідомішим серед усіх згаданих 
у Старому Завіті є храм, побудований 
Соломоном у Єрусалимі (2  Хр. 2–5). 
Його було знищено вавилонянами в 
587 р. до р.х. і відбудовано приблизно 
через 70 років після цього Зоровавелем 
(Ездра 1–6). Цей храм частково згорів 
у 37 р. до р.х. і був пізніше відбудова
ний Іродом Великим. Римляни зруй
нували цей храм у 70 р. від р.х.

У Книзі Мормона праведним пос
лідовникам Бога було наказано бу
дувати храми і поклонятися в них 
(2 Неф. 5:16; Мос. 1:18; 3 Неф. 11:1). На
лежні побудова й використання храму 
є ознаками істинної Церкви в будь 
якому розподілі, зокрема відновленої 
Церкви у наш час. Першим побудова
ним і освяченим у цьому розподілі був 
Кертлендський храм. З того часу ба
гато храмів було освячено в багатьох 
країнах по всій землі.

Хто буде стояти на Його святому 
місці, Пс. 24:3–5. Зійдімо до дому Бога 
Якового, Ісая 2:2–3 (Мих. 4:1–2; 2 Неф. 
12:2–3). Господь раптово прийде до 
Свого храму, Мал. 3:1 (3 Неф. 24:1; УЗ 
36:8; 42:36). 

Ісус очистив храм, Мт. 21:12–16 (Мр. 
11:15–18; Лк. 19:45–48). 

Святим було заповідано побуду
вати храм у Міссурі, УЗ 57:3 (УЗ 84:3–
5). Встановіть дім Бога, УЗ 88:119 (УЗ 
109:8). Господь покарав святих за те, 
що вони не будували храм, УЗ 95:1–
12. Я не прийду в несвяті храми, УЗ 
97:15–17. Я прийняв цей дім, і Моє імʼя 
буде тут, УЗ 110:7–8. Народу Господ
ньому завжди наказують будувати дім 
в Його імʼя, УЗ 124:39. Велика робота, 
яку належить виконувати в храмах, 
включає в себе запечатування дітей до 
їхніх батьків, УЗ 138:47–48. Велика ро
бота останніх днів включає в себе по
будову храмів, УЗ 138:53–54. 

Храмовий шлюб. Див. Шлюб, 
Одружуватися

Хрест. Див. також Голгофа; Ісус 
Христос; Причастя; Розпʼяття; 
Спокута, Спокутувати

Деревʼяна споруда, на якій було ро
зіпʼято Ісуса Христа (Мр. 15:20–26). 
Багато людей у світі вважає хрест 
символом розпʼяття і спокутної жер
тви Христа; однак Господь запровадив 
власні символи розпʼяття і жертви—
хліб і воду причастя (Мт. 26:26–28; УЗ 
20:40, 75–79). Вживаний у Писаннях 
образ “взяти на себе свій хрест” оз
начає любити Ісуса Христа настільки 
сильно, що зректися безбожності та 
всіх мирських жадань і дотримува
тися Його заповідей (ПДС, Мт. 16:25–
26 [Додаток]).

Візьми хреста й слідуй за Мною, 
Мр. 10:21 (3 Неф. 12:30; УЗ 23:6). Ісус 
перетерпів хреста й сів по правиці   
прес толу Божого, Євр. 12:2. 

Його було піднято на хресті і вбито 
за гріхи світу, 1 Неф. 11:33. Ті, хто пе
ретерпів хрести світу, успадкують 
царство Боже, 2 Неф. 9:18. Мій Батько 
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послав Мене, щоб Мене було піднято 
на хресті, 3 Неф. 27:14–15. 

Хто не візьме на себе свого хреста, і 
не послідує за Мною, і не буде дотри
муватися Моїх заповідей, той не буде 
спасенний, УЗ 56:2. 

Дивися на Сина Людини, піднятого 
на хресті, Мойс. 7:55. 

Христитель. Див. Іван Христитель

Християни. Див. також Святий, 
Свята (іменник); Учень

Імʼя, дане тим, хто вірує в Ісуса Хрис 
та. Хоча цей термін широко застосову
ється по всьому світу, Господь визначив 
істинних послідовників Христа як свя
тих (Дії 9:13, 32, 41; 1 Кор. 1:2; УЗ 115:4).

Учнів названо християнами, Дії 
11:26. Якщо хтось постраждає як хри
стиянин, нехай не соромиться, 1 Пет. 
4:16. 

Через завіт ви будете зватися дітьми 
Христовими, Мос. 5:7. Ті, хто не були 
членами Церкви, звали тих, хто іс
тинно вірував, християнами, Ал. 
46:13–16. 

Христос. Див. Ісус Христос

Хрищення немовлят. Див. також 
Дитя, Діти; Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність; Спасіння—Спасіння 
дітей; Хрищення, Христити—
Хрищення—не для немовлят

Непотрібна практика хрищення не
мовлят і дітей, які не досягли віку під
звітності, тобто восьми років. Господь 
засуджує хрищення немовлят (Морон. 
8:10–21). Діти народжуються невин
ними й безгрішними. Сатана не має 
сили спокушати дітей, доки вони не 
починають ставати підзвітними (УЗ 
29:46–47), тому їм не треба каятися 
або бути охрищеними. Дітей можна 
охрищувати у восьмирічному віці (УЗ 
68:25–27).

Хрищення, Христити. Див. також 
Народитися знову, Народитися 
від Бога; Обряди; Святий Дух; 
Хрищення немовлят

Це слово, використане в оригіналі 

тексту грецькою мовою, означає “за
нурення”. Хрищення зануренням у 
воду, виконане тим, хто має повно
важення, є вступним обрядом єванге
лії і є необхідним для того, щоб стати 
членом Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Йому передують віра 
в Ісуса Христа й покаяння. Щоб хри
щення було повним, після нього не
обхідно отримати дар Святого Духа 
(2  Неф. 31:13–14). Хрищення водою 
й Духом необхідне, щоб особа могла 
увійти в целестіальне царство. Адам 
був першим, кого було хрищено 
(Мойс. 6:64–65). Ісуса також було хри
щено, щоб виповнити всю праведність 
і вказати дорогу для всього людства 
(Мт. 3:13–17; 2 Неф. 31:5–12).

Через те що не всі люди мають на
году прийняти євангелію під час 
смертного життя, Господь уповнова
жив таке хрищення, коли повірники 
виконують його за мертвих. Завдяки 
цьому той, хто приймає євангелію в 
духовному світі, може ввійти в Боже 
царство.

Необхідність: Допусти це тепер, 
щоб виповнити всю праведність, Мт. 
3:15. Ісус пішов і христився від Івана, 
Мр. 1:9. Фарисеї та законники відки
нули Божу пораду і не христилися, 
Лк. 7:30. Якщо тільки людина не наро
диться від води й Духа, вона не може 
ввійти в царство Боже, Іван 3:5. По
кайтеся й христіться кожен із вас, Дії 
2:38. 

Він наказує всім людям, що вони 
мусять бути хрищеними в Його імʼя, 
2  Неф. 9:23–24. Щоб спастися, люди 
мають слідувати за Христом, охрис
титися, отримати Святого Духа і ви
терпіти до кінця, 2 Неф. 31. Христове 
вчення в тому, що люди мають пові
рити й бути охрищеними, 3  Неф. 
11:20–40. 

Хто не вірить вашим словам і не буде 
хрищеним у воді в Моє імʼя, того буде 
осуджено, УЗ 84:74. 

Бог пояснив Адамові, чому покаяння 
й хрищення необхідні, Мойс. 6:52–60. 

Хрищення зануренням: І, охристив
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шись, Ісус зараз вийшов із води, Мт. 
3:16 (Мр. 1:10). Іван христив в Еноні, бо 
там було багато води, Іван 3:23. Пилип 
і євнух зійшли у воду, Дії 8:38. Хри
щенням ми поховані з Ним, Рим. 6:4 
(Кол. 2:12). 

Слідуйте за вашим Господом і Спа
сителем у воду, 2 Неф. 31:13. Алма, Ге
лам та інші занурювалися у воду, Мос. 
18:12–16. І тоді ви занурите їх у воду, 
3 Неф. 11:25–26. 

Пояснено належний спосіб хри
щення, УЗ 20:72–74. Вони були хри
щені за подобою Його поховання, 
поховані у воді в Його імʼя, УЗ 76:50–
51. 

Адама занурили у воду і підняли з 
води, Мойс. 6:64. Хрищення викону
ється зануренням для відпущення грі
хів, УВ 1:4. 

Хрищення для відпущення гріхів: 
Уставай, і охристися, і обмий свої 
гріхи, Дії 22:16. 

Після хрищення приходить про
щення ваших гріхів вогнем і Духом 
Святим, 2  Неф. 31:17. Приходьте і 
христіться на покаяння, щоб ви могли 
омитися від ваших гріхів, Ал. 7:14.  
Благословенні ті, хто повірить і охрис
титься, бо вони отримають відпу
щення своїх гріхів, 3 Неф. 12:1–2. 

Проголошуй покаяння, і віру в Спа
сителя, і відпущення гріхів через хри
щення, УЗ 19:31. 

Ми віримо в хрищення зануренням 
для відпущення гріхів, УВ 1:4. 

Належне повноваження: Ідіть і нав
чіть усі народи, христячи в імʼя 
Батька, Сина і Святого Духа, Мт. 28:19 
(УЗ 68:8). 

Лімгій і багато з його народу праг
нули христитися, але не було в тій 
землі жодного, хто мав повноваження 
від Бога, Мос. 21:33. Я даю тобі владу 
христити, 3 Неф. 11:19–21. 

Ааронове священство володіє клю
чами хрищення зануренням для від
пущення гріхів, УЗ 13. Вони є тими, 
кого висвячено Мною христити в Моє 
імʼя, УЗ 18:29. 

Іван Христитель дав Джозефу Сміту 

та Оліверу Каудері повноваження 
христити, ДС—Іст. 1:68–69. 

Вимоги для хрищення: Покайтеся 
й христіться в імʼя Мого Улюбленого 
Сина, 2  Неф. 31:11. Ви маєте покая
тися і народитися знову, Ал. 7:14.  
Дивіться, щоб ви не христилися 
 недостойно, Морм. 9:29. Навчайте 
батьків, що вони мають покаятися, 
і бути хрищеними, і впокоритися,  
Морон. 8:10. 

Встановлено вимоги для тих, хто ба
жає охриститися, УЗ 20:37. Діти ма
ють бути охрищеними для відпущення 
гріхів, коли їм виповнюється вісім ро
ків, УЗ 68:25, 27. 

Завіт, укладений через хрищення: Ви 
увійшли в завіт з Ним, що ви будете 
служити Йому й дотримуватися Його 
заповідей, Мос. 18:8–10, 13. 

Тих, хто покаявся, узяв на себе 
Хрис тове імʼя і має рішучість слу
жити Йому, буде прийнято через хри
щення, УЗ 20:37. 

Хрищення за мертвих: Що зроб
лять ті, хто христяться ради мертвих, 
1 Кор. 15:29. 

Хрищення за мертвих виконуються 
для відпущення гріхів, УЗ 124:29; 
127:5–9; 128:1; 138:33. 

Хрищення—не для немовлят: Це є 
серйозним глумлінням перед Богом, 
якщо ви будете христити малих дітей, 
Морон. 8:4–23. 

Діти мають бути охрищеними, коли 
їм виповнюється вісім років, УЗ 68:27. 
Усі діти, які померли, не доживши до 
віку підзвітності, спасенні в целесті
альному царстві, УЗ 137:10. 

Хроніки
Дві книги в Старому Завіті. В них по

дано короткий огляд подій від Сотво
ріння до указу Кіра, за яким Юдеям 
дозволялося повернутися до Єруса
лиму.

Перша книга Хронік: У розділах 1–9 
подано список родоводів від Адама 
до Саула. В розділі 10 му розповіда
ється про смерть Саула. В розділах 
11–22 простежуються події, повʼязані 
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з царюванням Давида. У розділах 23–
27 ідеться про те, що Соломона було 
поставлено царем, і про те, що леви
тів було впорядковано. В розділі 28 
му розповідається, що Давид заповідав 
Соломонові побудувати храм. У роз
ділі 29 му записано про Давидову 
смерть.

Друга книга Хронік: У розділах 1–9 
простежуються події, повʼязані з ца
рюванням Соломона. В розділах 10–12 
розповідається про царювання Соло
монового сина Рехавʼама, під час якого 
сполучене царство Ізраїля розділилося 
на північне й південне царства. В роз
ділах 13–36 описується царювання 
багатьох царів аж до завоювання На
вуходоносором царства Юди. Книга 
закінчується указом Кіра, згідно з 
яким полонені діти Юди могли повер
татися до Єрусалиму.

Хронологія
Див. Хронологію в додатку.

Хтивий, Хтивість. Див. також Блуд; 
Жадати; Перелюб; Сексуальна 
аморальність; Цнотливість

Пристрасть або прагнення до не
праведного фізичного задоволення, 
особливо до того, що є сексуально амо
ральним.

Звела свої очі на Йосипа жінка пана 
його, Бут. 39:7. 

Хто дивиться на жінку, пристрасно 
бажаючи її, той вже вчинив перелюб, 
Мт. 5:28 (3  Неф. 12:28). Здержуйтесь 
від тілесних пожадливостей, що вою
ють проти душі, 1 Пет. 2:11. Пожадли
вість тілесна й пожадливість очей не 
від Батька, 1 Іван. 2:16. 

Не йди більше за хтивістю твоїх 
очей, Ал. 39:9. 

Через порушення святих законів 
людина стала хтивою, УЗ 20:20. Якщо 
вчинятимуть перелюб у своїх серцях, 
не матимуть Духа, УЗ 63:16. Облиште 
всі свої хтиві прагнення, УЗ 88:121. 

Люди почали ставати плотськими, 
хтивими, диявольськими, Мойс. 5:13 
(Мос. 16:3; Мойс. 6:49). 

Царів, Книги
Дві книги Старого Завіту. У цих 

книгах розповідається історія Ізраїля 
від заколоту Адонії, четвертого сина 
царя Давида (прибл. 1015 р. до р.х.), до 
остаточного завоювання Юдеї (прибл. 
586 р. до р.х.). Вони містять повну істо
рію Північного царства (десяти колін 
Ізраїля) від розділення до того часу, 
коли асирійці забрали їх полоненими 
в північні країни. Див. також “Хроно
логію” у Додатку.

Перша книга Царів: У розділі 1 му 
описано останні дні царя Давида. Роз
діли 2–11 присвячені описанню Со
ломонового життя. В розділах 12–16 
розповідається про Соломонових без
посередніх спадкоємців—Рехавʼама 
і Єровоама. Єровоам учинив розді
лення царства Ізраїля. Також згадані 
інші царі. В розділах 17–21 описано 
служіння Іллі в той період, коли він 
увіщував Ізраїльського царя Ахава. У 
розділі 22 му йдеться про війну проти 
Сирії, в якій Ахав і Йосафат, цар Юдеї, 
обʼєднали сили. Проти цих царів ви
голошував пророцтва пророк Міхей.

Друга книга Царів: У розділах 1:1–2:11 
продовжується описання життя Іллі, 
включно з його вознесінням на не
беса у вогненній колісниці. В розділах 
2–9 описується сповнене віри й вели
кої сили священнослужіння Єлисея. У 
розділі 10 му розповідається про царя 
Єгу і про те, як він винищив Ахавів дім 
і Ваалових священиків. У розділах 11–
13 іде мова про праведне царювання 
Єгоахаза і смерть Єлисея. У розділах 
14–17 описано різних царів, які царю
вали (часто в злочестивості) в Ізраїлі та 
Юдеї. У розділі 15 му подається опис 
асирійського полону десяти колін Із
раїля. У розділах 18–20 говориться 
про праведне життя юдейського царя 
Єзекії та пророка Ісаї. Розділи 21–23 
присвячені царям Манасії та Йосії. За 
переданням, Манасія винний у муче
ницькій смерті Ісаї. Йосія був правед
ним царем. Він знову встановив серед 
Юдеїв закон. У розділах 24–25 описано 
вавилонську неволю.
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Царство Боже, або Царство 
Небесне. Див. також Целестіальна 
слава; Церква Ісуса Христа

Царством Божим на землі є Цер
ква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів (УЗ 65). Метою Церкви є підго
товка її членів до вічного життя в це
лестіальному царстві, тобто царстві 
небесному. Однак Писання деколи на
зивають Церкву царством небесним у 
тому значенні, що Церква є царством 
небесним на землі.

Церква Ісуса Христа Святих Остан
ніх Днів є Божим царством на землі, 
але тепер її влада обмежується тільки 
церковними справами. Під час Тися
чоліття царство Боже буде водночас 
політичним і церковним.

Господь—Цар на вічні віки, Пс. 
10:16 (Пс. 11:4). Небесний Бог поста
вить царство, яке ніколи не зруйну
ється, Дан. 2:44 (УЗ 138:44). 

Покайтеся, бо наблизилося Цар
ство Небесне, Мт. 3:2 (Мт. 4:17). Не
хай прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя на землі, Мт. 6:10. Шукайте 
найперше Царства Божого, Мт. 6:33 
(3 Неф. 13:33). Я дам тобі ключі Цар
ства, Мт. 16:19. Прийдіть, успадкуйте 
царство, підготовлене для вас, Мт. 
25:34. Коли з вами причащатимусь у 
Царстві Мого Батька, Мт. 26:26–29. Ви 
побачите всіх пророків у царстві Бо
жому, Лк. 13:28. Неправедні не успад
кують царства Божого, 1  Кор. 6:9. 
Плоть і кров не можуть успадкувати 
царства Божого, 1 Кор. 15:50. 

Перш ніж прагнути багатства, праг
ніть царства Божого, Кн.  Як. 2:18. 
Ніщо нечисте не може успадкувати 
царства небесного, Ал. 11:37. 

Ти зможеш відпочити з ними в цар
стві Мого Батька, УЗ 15:6. Вам дано 
царство, або ключі Церкви, УЗ 42:69 
(УЗ 65:2). Нехай царство Бога йде впе
ред, щоб царство небесне могло при
йти, УЗ 65:5–6. Ключі цього царства 
ніколи не буде забрано в тебе, УЗ 90:3. 
Хто приймає тебе, як малу дитину, 
приймає Моє царство, УЗ 99:3. Так 
буде названо Мою Церкву в останні 

дні, а саме Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, УЗ 115:4. Небеса були 
відкриті, і я побачив целестіальне цар
ство Бога, УЗ 137:1–4. 

Целестіальна слава. Див. також 
Вічне життя; Піднесення; Ступені 
слави

Найвища серед трьох ступенів 
слави, які людина може досягнути 
після цього життя. Тут праведники 
житимуть у присутності Бога Батька 
і Його Сина Ісуса Христа.

Інша слава небесним, 1  Кор. 15:40 
(УЗ 76:96). Павло був узятий до тре
тього неба, 2 Кор. 12:2. 

Целестіальну славу було показано у 
видінні, УЗ 76:50–70. Якщо святі праг
нуть здобути місце в целестіальному 
світі, вони мусять підготуватися, УЗ 
78:7. Хто не сприйме закон целесті
ального царства, той не зможе витри
мати целестіальну славу, УЗ 88:15–22. 
У целестіальній славі є три неба; вста
новлено умови для того, щоб сягнути 
найвищого неба, УЗ 131:1–2. Діти, які 
померли раніше досягнення віку під
звітності, є спасенними в целестіаль
ному царстві, УЗ 137:10. 

Целібат. Див. Шлюб, Одружуватися

Церква Ісуса Христа. Див. також 
Відновлення євангелії; Святий, 
Свята (іменник); Царство Боже, 
або Царство Небесне; Церква Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів; 
Церква, назва Церкви; Церква, 
ознаки істинної Церкви

Організована спільнота віруючих, 
які взяли на себе імʼя Ісуса Христа че
рез хрищення й конфірмацію. Щоб 
бути істинною, Церква має бути Гос
подньою; вона повинна мати Його 
повноваження, учення, закони, об
ряди та носити Його імʼя; вона має 
управлятися Ним через призначених 
Ним представників.

Господь щоденно додавав до Цер
кви, Дії 2:47. Багато нас є одне тіло в 
Христі, Рим. 12:5. Одним Духом ми всі 
христилися в одне тіло, 1  Кор. 12:13. 
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Церква збудована на основі апостолів 
і пророків, Еф. 2:19–20. Церкві необ
хідні апостоли й пророки, Еф. 4:11–16. 
Христос—глава Церкви, Еф. 5:23. 

Хоч було багато церков, усі вони 
були однією церквою, Мос. 25:19–22. 
Церкву було вичищено і впорядко
вано, Ал. 6:1–6. Христова Церква має 
називатися Його іменем, 3  Неф. 27:8. 
Церква зустрічалася разом, щоб по
ститися, і молитися, і говорити, Мо-
рон. 6:5. 

Це є єдина істинна й жива Церква, 
УЗ 1:30. Церква Христа постала в ці ос
танні дні, УЗ 20:1. Господь кличе Своїх 
слуг будувати Його Церкву, УЗ 39:13. 
Бо так буде названо Мою Церкву в ос
танні дні, УЗ 115:4. 

Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. Див. також 
Відновлення євангелії; Церква Ісуса 
Христа; Церква, назва Церкви; 
Церква, ознаки істинної Церкви

Назва, дана Церкві Ісуса Христа в 
останні дні, щоб відрізнити її від Цер
кви в інших розподілах євангелії (УЗ 
115:3–4).

Господь виллє знання на святих ос
танніх днів, УЗ 121:33. Джозеф Сміт—
пророк і провидець Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів, УЗ 
127:12. Великий день для святих ос
танніх днів уже поруч, УЗ 128:21, 24. 
Джозеф Сміт допоміг зібрати святих 
останніх днів, УЗ 135:3. Групи святих 
останніх днів мають бути організовані 
для подорожі в західні території Спо
лучених Штатів, УЗ 136:2. Святим ос
танніх днів пояснено закони шлюбу, 
ОД 1. Священство дають усім достой
ним членам Церкви Ісуса Христа Свя
тих Останніх Днів чоловічої статі, ОД 
2. 

Опис Першого видіння для всіх свя
тих останніх днів, ДС—Іст. 1:1. 

Церква, велика і мерзотна. Див. 
Диявол—Церква диявола

Церква, назва Церкви. Див. також 
Мормон(и); Церква Ісуса Христа; 

Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів

У Книзі Мормона розповідається, 
що невдовзі після Свого воскресіння 
Ісус Христос, відвідавши Нефійців, 
сказав, що Його Церква має носити 
Його імʼя (3  Неф. 27:3–8). У наш час 
Господь відкрив, що Церква має нази
ватися “Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів” (УЗ 115:4).

Церква, ознаки істинної Церкви. 
Див. також Ознака; Церква Ісуса 
Христа; Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів

Учення й діяння Церкви, які пока
зують, що вона затверджена Богом і 
встановлена Господом як засіб, за до
помогою якого Його діти отримують 
повноту Його благословень. Ось деякі 
з ознак істинної Церкви:

Правильне розуміння Божества: Бог 
створив людину за Своїм власним об
разом, Бут. 1:26–27. Господь розмов
ляв з Мойсеєм лице до лиця, Вих. 33:11. 

Життя ж вічне це те, щоб пізнали 
Бога Батька та Ісуса Христа, Іван 17:3. 

Батько і Син мають тіла з плоті й 
 кісток, УЗ 130:22–23. 

Батько і Син явилися Джозефу 
Сміту, ДС—Іст. 1:15–20. Ми віримо в 
Бога, Вічного Батька, УВ 1:1. 

Перші принципи і обряди: Коли хто 
не народиться від води й Духа, Іван 
3:3–5. Покайтеся й христіться кожний 
з вас у імʼя Ісуса Христа, Дії 2:38. Тоді 
вони поклали на них свої руки, і ті от
римали Святого Духа, Дії 8:14–17. Ви 
всі стали дітьми Божими через віру в 
Ісуса Христа, Гал. 3:26–27. 

Покайтеся і христіться в імʼя Мого 
Улюбленого Сина, 2 Неф. 31:11–21. 

Ті, хто увірував, були охрищені та 
отримали Святого Духа через рукопо
кладання, УЗ 76:50–53. 

Для того, щоб христити та надавати 
дар Святого Духа, потрібне належне 
священство, ДС—Іст. 1:70–72. Опи
сано перші принципи і обряди єван
гелії, УВ 1:4. 

Одкровення: Без пророчих видінь 
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люд розбещується, Пр. 29:18. Господь 
відкриває Свої таємниці Своїм проро
кам, Ам. 3:7. 

Церкву побудовано на камені од
кровення, Мт. 16:17–18 (УЗ 33:13). 

Горе тому, хто скаже, що Господь не 
діє більше через одкровення, 3  Неф. 
29:6. 

Одкровення і заповіді приходять 
тільки через того, хто є призначеним, 
УЗ 43:2–7. 

Ми віримо всьому, що Бог відкрив, 
УВ 1:9. 

Пророки: Церкву побудовано на ос
нові апостолів і пророків, Еф. 2:19–20. 
Церкві необхідні апостоли й пророки, 
Еф. 4:11–16. 

Джозефа Сміта було названо про
видцем, пророком і апостолом, УЗ 
21:1–3. 

Ми віримо в пророків, УВ 1:6. 
Повноваження: Ісус дав Своїм учням 

владу й повноваження, Лк. 9:1–2 (Іван 
15:16). 

Нефій, син Геламана, мав велике 
повноваження від Бога, Гел. 11:18 
(3 Неф. 7:17). 

Пророк має отримувати заповіді 
для Церкви, УЗ 21:4–5. Ніхто не може 
проповідувати євангелію або буду
вати Церкву, якщо його не висвячено 
тим, хто має на те повноваження, УЗ 
42:11. Старійшини мають проповіду
вати євангелію, діючи в цьому з повно
важенням, УЗ 68:8. 

Кожний, хто проповідує або вико
нує обряди для Бога, мусить бути по
кликаний Богом через тих, хто має на 
те повноваження, УВ 1:5. 

Необхідність появи додаткових Пи-
сань: Юдин жезл буде зʼєднано з Йоси
повим жезлом, Єз. 37:15–20. 

Поява Писань останніх днів перед
бачена, 1 Неф. 13:38–41. 

Ми віримо, що Бог ще відкриє ба
гато великого й важливого, УВ 1:9. 

Організація Церкви: Церкву побудо
вано на основі апостолів і пророків,  
Еф. 2:19–20. Церкві необхідні апос
толи й пророки, Еф. 4:11–16. Христос 
є главою Церкви, Еф. 5:23. 

Христова Церква має називатися 
Його іменем, 3 Неф. 27:8. 

Ми віримо в той самий устрій, який 
існував у первинній Церкві, УВ 1:6. 

Місіонерська робота: Ідіть і навчіть усі 
народи, Мт. 28:19–20. Сімдесят покли
кано проповідувати євангелію, Лк. 10:1. 

Вони прагнули, щоб спасіння було 
проголошено кожній живій істоті, 
Мос. 28:3. 

Старійшини мають ходити по двоє, 
проповідуючи Мою євангелію, УЗ 
42:6. Євангелію слід проповідувати 
кожній істоті, УЗ 58:64. 

Духовні дари: Вони почали розмов
ляти іншими мовами, Дії 2:4. Старій
шини мають зцілювати хворих, Як. 
5:14. 

Не відкидайте дарів Божих, Морон. 
10:8. 

Перелік духовних дарів, УЗ 46:13–26 
(1 Кор. 12:1–11; Морон. 10:9–18). 

Храми: Я складу з ними завіт і дам 
Мою святиню межи ними навіки, Єз. 
37:26–27. Господь раптово прийде до 
Свого храму, Мал. 3:1. 

Нефій побудував храм, 2 Неф. 5:16. 
Святих покарано за те, що вони не 

будували дім Господній, УЗ 95 (УЗ 
88:119). Господній народ завжди будує 
храми для виконання святих обрядів, 
УЗ 124:37–44. Побудова храмів і вико
нання обрядів—частини великої ро
боти останніх днів, УЗ 138:53–54. 

Цілісність. Див. також Праведник, 
Праведність; Чесний, Чесність

Праведність, чесність і щирість.
До смерті не відкину своєї цілісності 

від себе, Йов 27:5. Праведник ходить у 
своїй цілісності, Пр. 20:7. 

Вони були вірними завжди в усьому, 
що їм довірялося, Ал. 53:20. 

Господь любив Гайрума Сміта за ці
лісність його серця, УЗ 124:15. 

Цінувати. Див. також Благоговіння; 
Шана, Шанувати

Ставитися до когось або чогось як до 
гідного й цінного, особливо в євангель
ському значенні.
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Він був зневажений, і ми не цінували 
Його, Ісая 53:3–4. 

Що високо цінується людьми, то є 
мерзотою перед Богом, Лк. 16:15. Ці
нуйте один одного за кращого від себе, 
Фил. 2:3. 

Господь шанує всю плоть однаково, 
1 Неф. 17:35. Кожна людина має пова
жати свого ближнього, як самого себе, 
Мос. 27:4 (УЗ 38:24–25). 

У дні миру вони з легковажністю 
оцінювали Мою пораду, УЗ 101:8. 

Ціппора. Див. також Мойсей
У Старому Завіті—Мойсеєва дру

жина, дочка Їтра (Вих. 2:21; 18:2).

Цнотливість. Див. також Блуд; 
Перелюб; Хтивий, Хтивість; 
Чеснота

Сексуальна чистота чоловіків і жі
нок.

Йосип устояв перед домаганнями 
Потіфарової дружини, Бут. 39:7–21 
(УЗ 42:24; 59:6). Не чини перелюбу, 
Вих. 20:14. Чеснотна дружина—вінець 
свого чоловіка, Пр. 12:4 (Пр. 31:10). 

Хіба ви не знаєте, що ваше тіло—
храм Святого Духа, 1  Кор. 6:18–19. 
Будь зразком чистоти, 1 Тим. 4:12. 

Ніщо нечисте не може перебувати з 
Богом, 1 Неф. 10:21. Бо Я, Господь Бог, 
втішаюся цнотливістю жінок, Кн. Як. 
2:28. Сексуальний гріх є мерзотою, Ал. 
39:1–13. Цнотливість і чеснота є най
дорожчим і найдорогоціннішим, Мо-
рон. 9:9. 

Ми віримо, що маємо бути цнотли
вими, УВ 1:13. 

Червоне море. Див. також Мойсей
Водойма між Єгиптом і Аравією. 

Дві північних затоки цього моря утво
рюють узбережжя Сінайського пів
острова. Господь чудесним чином 
розділив Червоне море, так що очолю
вані Мойсеєм Ізраїльтяни змогли пе
рейти його посуху (Вих. 14:13–31; Євр. 
11:29). Розділення моря Мойсеєм під
тверджено одкровенням останніх днів 
(1 Неф. 4:2; Гел. 8:11; УЗ 8:3; Мойс. 1:25).

Череповище. Див. Голгофа

Чесний, Чесність. Див. також 
Цілісність

Бути щирим, вірним, не обманю
вати.

Ті, хто чинить правдиво, є втіхою 
для Господа, Пр. 12:22. Коли зробив 
обітницю, не зволікай виповнити, 
Еккл. 5:3–4. 

Ми зреклися потаємної нечесності, 
2 Кор. 4:1–2. Чесно поводьтеся з язич
никами, 1 Пет. 2:12. 

Горе брехунові, бо його буде кинуто 
в пекло, 2 Неф. 9:34. Дух каже правду і 
не каже лжі, Кн. Як. 4:13. Хто з вас по
зичає в ближнього, має повернути те, 
що позичає, Мос. 4:28 (УЗ 136:25). Ди
вися, щоб тобі чинити чесно, судити 
праведно і творити добро, Ал. 41:14. 

Нехай кожна людина чинить чесно, 
УЗ 51:9. Усі, хто знає, що їхні серця 
чесні, приймаються мною, УЗ 97:8. На 
політичні посади треба шукати чес
них, мудрих і хороших чоловіків, УЗ 
98:4–10. Старанно розшукуй, кому з 
твоїх ближніх повернути те, що той за
губив, УЗ 136:26. 

Ми віримо, що повинні бути чес
ними, УВ 1:13. 

Чеснота. Див. також Сила; 
Цілісність; Цнотливість

Цілісність і високі моральні якості, 
сила (Лк. 8:46) або сексуальна чистота 
(Морон. 9:9).

Ти жінка чеснотна, Рут 3:11. Той, 
хто має чисті руки й чисте серце, сто
ятиме на святому місці Господньому, 
Пс. 24:3–4. Чеснотна жінка—вінець 
свого чоловіка, Пр. 12:4. Ціна чеснотної 
жінки вища від перлин, Пр. 31:10–31. 

Докладіть до віри чесноту, 2 Пет. 1:5 
(УЗ 4:6). 

Нехай чеснота постійно прикрашає 
твої думки, УЗ 121:45. 

Ми віримо, що повинні бути чеснот
ними, УВ 1:13 (Фил. 4:8). 

Чин. Див. також Висвячувати, 
Висвячення; Священство

Посада, повʼязана з повноваженням 
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або відповідальністю в організації. 
 Часто використовується в Писаннях 
у значенні посади з повноваженням у 
священстві. Також може означати лю
дину, яка обіймає цю посаду.

Усі члени мають неоднакове діяння, 
Рим. 12:4. 

Ми звеличували наш чин для Гос
пода, Кн. Як. 1:19. Мелхиседек отри
мав чин первосвященства, Ал. 13:18. 
Обовʼязок священнослужіння ангелів 
у тому, щоб закликати людей до пока
яння, Морон. 7:31. 

Жодна особа не може бути висвяче
ною на будь яку посаду в цій Церкві 
без голосування Церкви, УЗ 20:65. Не
хай кожний чоловік діє у своєму влас
ному чині, УЗ 84:109. Є президенти, 
або верховні чини, які призначаються 
з поміж тих, кого було висвячено в 
цих двох священствах, УЗ 107:21. Опи
сані обовʼязки тих, хто головує над 
чинами священства кворумів священ
ства, УЗ 107:85–98. Нехай кожний чо
ловік вивчить свій обовʼязок і працює 
в тому чині, у який його призначено, 
УЗ 107:99–100. Я даю вам служителів, 
які належать до Мого священства, УЗ 
124:123. 

Числа. Див. також Пʼятикнижжя
Четверта книга в Старому Завіті, на

писана Мойсеєм. У книзі Числа опи
сано історію мандрів Ізраїльтян від 
гори Сінай до Моавських рівнин, що 
на краю Ханаану. Одним з важливих 
уроків цієї книги є те, що Божий на
род мусить ходити з вірою, довіряючи 
Його обіцянням, якщо хоче зберегти 
благополуччя. У книзі докладно роз
повідається про Боже покарання 
Ізраїля за непослушність, а також по
дається інформація про закони Ізра
їля. Назва книги обумовлена тим, що 
числа перепису були дуже значними 
(Чис. 1–2; 26).

У розділах 1–10 розповідається про 
підготовку Ізраїльтян до залишення 
Сінаю. У розділах 11–14 описується 
сам перехід, заслання розвідників у 
Ханаан і відмову Ізраїля увійти в обі
цяну землю. У розділах 15–19 ідеться 

про різні закони та історичні події. 
Розділи 20–36 є історією останніх ро
ків перебування народу в пустині.

Чисте і нечисте. Див. також Бруд, 
Бруднота; Закон Мойсеїв; Чистий, 
Чистота

У старозавітний час Господь від
крив Мойсеєві та давнім Ізраїльтянам, 
що тільки певні продукти вважалися 
чистими, або, інакше кажучи, придат
ними для їжі. Розділення, покладене Із
раїльтянами між чистими і нечистими 
продуктами, мало великий вплив на 
їхнє релігійне і соціальне життя. Певні  
тварини, птахи і риби вважалися чис
тими і прийнятними для їжі, у той час 
як інші—нечистими і забороненими  
(Лев. 11; Повтор. 14:3–20). Люди з 
 деякими захворюваннями також вва
жалися нечистими.

У духовному значенні—бути чис
тим означає бути вільним від гріха і 
гріховних прагнень. У такому значенні 
це слово вживається для описання чес
нотної та щиросердної людини (Пс. 
24:4). Божий завітний народ завжди 
мав особливі настанови, щоб бути  
чистим (3 Неф. 20:41; УЗ 38:42; 133:5).

Той, хто має чисті руки й щире серце, 
зійде на гору Господню, Пс. 24:3–5. 

Не вважай жодну людину огидною 
або нечистою, Дії 10:11–28. 

Чи зможете ви того дня підвести очі 
на Бога з щирим серцем і чистими ру
ками, Ал. 5:19. 

Господь каратиме Сіон, доки той не 
очиститься, УЗ 90:36. Ви, хто носить 
посудини Господні, будьте чистими, 
УЗ 133:4–5, 14 (Ісая 52:11). 

Чистий, Чистота. Див. також 
Освячення; Чисте і нечисте

Вільний від гріха або вини; бездо
ганний. Людина стає чистою, коли її 
думки і вчинки чисті в усіх відношен
нях. Людина, яка вчинила гріх, може 
очиститися через віру в Ісуса Христа, 
покаяння та отримання обрядів єван
гелії.

Той, хто має чисті руки та щире 
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серце, одержить Господні благосло
вення, Пс. 24:3–5. Ви, хто носить посуд 
Господній, будьте чистими, Ісая 52:11 
(УЗ 133:4–5). 

Блаженні чисті серцем, Мт. 5:8 
(3  Неф. 12:8). Що тільки чисте—ду
майте про це, Фил. 4:8 (УВ 1:13). 

Усі ви, хто чистий серцем, підніміть 
свої голови і отримайте приємне слово 
Боже, Кн.  Як. 3:2–3. Чи зможете ви 
того дня підвести очі на Бога із щирим 
серцем і чистими руками, Ал. 5:19. Бу
дучи чистими і незаплямованими пе
ред Богом, вони не могли дивитися на 
гріх інакше, як з відразою, Ал. 13:12. 
Будьте очищеними, як сам Христос 
чистий, Морон. 7:48 (Морм. 9:6). 

Христос прибереже для Себе чис
тий народ, УЗ 43:14. Господь наказав, 
щоб у Сіоні збудували дім, в якому  
чисті побачать Бога, УЗ 97:10–17. Це є 
Сіон—чисті серцем, УЗ 97:21. 

Чоловік. Див. Сімʼя; Шлюб, 
Одружуватися

Чудо. Див. також Віра; Ознака
Надзвичайна подія, вчинена си

лою Божою. Чудеса були важливою 
частиною діянь Ісуса Христа. Серед 
них—зцілення, оживлення мертвих і 
воскресіння. Чудеса є частиною єван
гелії Ісуса Христа. Щоб було явлено 
чудеса, необхідна віра (Мр. 6:5–6; 
Морм. 9:10–20; Етер 12:12).

Коли фараон буде говорити, пока
жіть йому чудо, Вих. 7:9. 

Немає такого, хто, чудо зробивши, 
невдовзі по тім лихословив би Мене, 
Мр. 9:39. Своє перше чудо Ісус явив у 
Кані, Іван 2:11. 

Я Бог чудес, 2 Неф. 27:23. Сила Божа 
творить чудеса, Ал. 23:6. Христос міг 
показати більші чудеса людям на Аме
риканському континенті, бо вони 
мали велику віру, 3  Неф. 19:35. Бог 
не перестав бути Богом чудес, Морм. 
9:15. 

Не вимагай чудес, якщо Господь не 
накаже тобі, УЗ 24:13–14. Декому дано 
дар творити чудеса, УЗ 46:21 (Морон. 
10:12). 

Чутка. Див. також Лихослівʼя; 
Плітка

Сатана поширює чутки і суперечки, 
деколи на підставі часткової правди, 
щоб відвернути людей від Бога і всього 
доброго (Гел. 16:22; ДС—Іст. 1:1). Од
нією з ознак Другого пришестя Ісуса 
Христа є те, що люди почують про 
війни й чутки про війни (Мт. 24:6; УЗ 
45:26; ДС—Мт. 1:23).

Шадрах. Див. також Даниїл
У Старому Завіті Ізраїльтян 

юнаків—Шадраха, Мешаха і Авед 
Неґо разом з Даниїлом було взято в 
палац вавилонського царя Навуходо
носора. Гебрейське імʼя Шадраха—
Ананія. Усі четверо відмовилися 
осквернятися царською їжею й вином 
(Дан. 1). Шадраха, Мешаха і Авед 
Неґо за наказом царя було кинуто в 
огненну піч, але у дивовижний спосіб 
їхнє життя було збережено (Дан. 3).

Шана, Шанувати. Див. також 
Благоговіння; Цінувати

У Писаннях звичайно вживається в 
значенні “виявляти повагу і благого
віння до когось або чогось”.

Шануй свого батька і свою матір, 
Вих. 20:12 (1  Неф. 17:55; Мос. 13:20). 
Вшануй Господа з майна свого, Пр. 3:9. 

Як хто служить Мені, того вшанує 
Мій Батько, Іван 12:26. Чоловіки ма
ють шанувати своїх дружин, 1 Пет. 3:7. 

Лише своїми вустами вони шанують 
Господа, 2 Неф. 27:25 (Ісая 29:13). Я не 
шукаю шани від світу, Ал. 60:36. 

Диявол збунтувався проти Мене, го
ворячи: “Дай мені Твою шану”, яка є 
Моєю силою, УЗ 29:36. Вірних буде 
увінчано шаною, УЗ 75:5 (УЗ 124:55). 
Господь з радістю шанує тих, хто слу
жить Йому, УЗ 76:5. Вони не вибрані, 
бо прагнули до шани людської, УЗ 
121:34–35. 

Ми віримо у вшанування й під
тримку закону, УВ 1:12 (УЗ 134:6). 

Шерем. Див. також Антихрист
У Книзі Мормона—чоловік, який 
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зрікся Христа і вимагав, щоб йому по
казали ознаку (Кн. Як. 7:1–20).

Шиблон. Див. також Алма, син 
Алмин

У Книзі Мормона—син Алми молод
шого. Шиблон навчав євангелії Зора
мійців і зазнавав переслідувань за свою 
праведність. Господь визволив його за 
вірність і терпіння (Ал. 38). Протягом 
певного часу Шиблон також зберігав 
нефійські літописи (Ал. 63:1–2, 11–13).

Шиз. Див. також Яредійці
Яредійський воєначальник, описа

ний у Книзі Мормона. Він загинув на
прикінці великої битви, в якій було 
знищено весь яредійський народ (Етер 
14:17–15:31).

Школа пророків. Див. також Сміт, 
Джозеф молодший

У Кертленді, шт. Огайо (Сполу
чені Штати Америки) взимку 1832–
1833  рр. Господь наказав Джозефу 
Сміту організувати школу для нав
чання братів усьому, що стосується 
євангелії та царства Божого. З цієї 
школи вийшло багато перших провід
ників Церкви. Ще одну школу проро
ків, або старійшин, очолював Парлі П. 
Пратт в окрузі Джексон, Міссурі (УЗ 
97:1–6). Подібні школи були засновані 
невдовзі після переселення святих на 
Захід, однак вони скоро припинили 
свою роботу. Навчання євангелії сьо
годні відбувається вдома, на зборах 
кворумів священства та різних допо
міжних організацій, а також у церков
них навчальних закладах і на заняттях 
семінарії та інституту.

Освятіться й навчайте один одного 
вченням царства, УЗ 88:74–80. Шу
кайте старанно і навчайте один од
ного, УЗ 88:118–122. Установлено 
порядок школи пророків, УЗ 88:127–
141. Перше Президентство тримає 
ключі школи пророків, УЗ 90:6–7. 

Шлюб, Одружуватися. Див. також 
Розлучення; Сімʼя

Законний завіт, або договір, між чо

ловіком і жінкою, який робить їх под
ружжям. Шлюб було встановлено 
Богом (УЗ 49:15).

Не добре чоловіку бути самотнім, 
Бут. 2:18 (Мойс. 3:18). Чоловік прис
тане до своєї дружини, і стануть вони 
одним тілом, Бут. 2:24 (Мт. 19:5; Авр. 
5:18). 

Що Бог зʼєднав, того жодна людина 
нехай не розлучує, Мт. 19:6 (Мр. 10:9). 
В останні дні дехто відійде від істин
ної віри, забороняючи одружуватися, 
1  Тим. 4:1–3. Шлюб є чесним, Євр. 
13:4. 

Господь наказав Легієвим синам 
одружитися з Ізмаїловими дочками, 
1 Неф. 7:1, 5 (1 Неф. 16:7–8). 

Бог створив Адама і Єву, щоб вони 
були чоловіком і дружиною, Мойс. 
3:7, 18, 21–25. 

Новий і вічний завіт шлюбу: Шлюб, 
що укладено за законом євангелії і вла
дою святого священства, призначено 
на час смертного життя і на вічність. 
Достойні чоловіки й жінки, запечатані 
в такий спосіб у храмовому шлюбі, мо
жуть залишатися подружжям на всю 
вічність.

Ісус учив закону шлюбу, Лк. 20:27–
36. Чоловік без жінки не в Господі, 
1 Кор. 11:11. Чоловік і дружина є спів
спадкоємцями благодаті життя, 1 Пет. 
3:7. 

Усе, що ти запечатаєш на землі, буде 
запечатано на небесах, Гел. 10:7 (Мт. 
16:19). 

Щоб здобути найвищий ступінь це
лестіального царства, чоловік мусить 
увійти в новий і вічний завіт шлюбу, 
УЗ 131:1–4. Якщо чоловік одружу
ється з жінкою не через Мене, їхній 
завіт і шлюб не мають сили, коли вони 
помирають, УЗ 132:15. Якщо чоловік 
бере дружину через Моє слово та че
рез новий і вічний завіт і його запеча
тано Святим Духом Обіцяння, то це 
буде мати повну силу, коли вони зали
шать цей світ, УЗ 132:19. 

Міжконфесійний шлюб: Шлюб між 
чоловіком і жінкою різних релігійних 
вірувань і звичаїв.
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Ти не візьмеш дружини для мого 
сина з поміж дочок ханаанеян, Бут. 
24:3. Якщо Яків візьме дружину з до
чок Хетових, то нащо й жити мені, 
Бут. 27:46 (Бут. 28:1–2). Ізраїлю не 
можна братися з ханаанеянами і ха
наанеянками, Повтор. 7:3–4. Ізраїль 
споріднювався через шлюби з ханаа
неянами і ханаанеянками, поклонявся 
лжебогам і був проклятий, Суд. 3:1–
8. Соломонові дружини привернули 
його серце до поклоніння лжебогам, 
1  Цар. 11:1–6. Ми не дамо наших до
чок народам краю, а їхніх дочок не 
візьмемо для наших синів, Неем. 10:31. 

До чужого ярма не впрягайтесь з не
вірними, 2 Кор. 6:14. 

Господь зробив відзнаку на Лама
нійцях, щоб Нефійці не змішувалися 
з ними і не вірили в їхні неправильні 
традиції, Ал. 3:6–10. 

Якщо чоловік одружується з жін
кою не через Мене, їхній шлюб не має 
сили, коли вони помирають, УЗ 132:15. 

Сини людські брали собі дружин, як 
самі вибирали, Мойс. 8:13–15. 

Множинний шлюб: Шлюб, у якому 
в чоловіка одночасно є дві або більше 
дружин. Для чоловіка є законним 
мати лише одну дружину, якщо тільки 
Господь через одкровення не дає за
повідь мати більше (Кн.  Як. 2:27–30). 
На підставі одкровення множинний 
шлюб практикувався в старозавітні 
часи, а також у перші роки віднов
лення Церкви—за вказівкою пророка, 
який володів ключами священства (УЗ 
132:34–40, 45). Множинний шлюб уже 
не практикується в Церкві (ОД 1); сьо
годні мати більш ніж одну дружину є 
несумісним з членством у Церкві Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів.

Сара дала Аврамові Аґар за дру
жину, Бут. 16:1–11. Яків отримав Лію 
і Рахіль, а також їхніх служниць за 
дружин, Бут. 29:21–28 (Бут. 30:4, 9, 
26). Якщо чоловік бере ще одну дру
жину, він не має зменшувати власність 
першої дружини, Вих. 21:10. Давид і 
дві його дружини ввійшли в Хеврон, 
2 Сам. 2:1–2. 

Тим, що Авраам, Ісак і Яків практи
кували множинний шлюб, вони вико
нували те, що їм було заповідано, УЗ 
132:37. Давид і Соломон не грішили ні 
в чому, за винятком того, що вони от
римували не від Господа, УЗ 132:38–
39. 

Щасливий, Щастя. Див. Радість

Юда. Див. також Біблія; Ізраїль; 
Юдеї

У Старому Завіті—четвертий син 
Якова та Лії (Бут. 29:35; 37:26–27; 43:3, 
8; 44:16; 49:8). Яків благословив Юду, 
щоб той був справжнім провідником 
серед синів Якова і щоб Примири
тель (Ісус Христос) був його потомком 
(Бут. 49:10).

Коліно Юди: Коліно Юди взяло на 
себе керівництво після оселення в Ха
наані. Основним його суперником 
було коліно Єфрема. Мойсей бла
гословив коліно Юди (Повтор. 33:7). 
Після царювання Соломона коліно 
Юди стало царством Юди.

Царство Юди: У часи царювання Ре
хавʼама володіння Соломонові було 
розділено на два окремих царства, го
ловним чином через заздрощі між ко
лінами Єфрема та Юди. Південне 
царство, або царство Юди, включало 
коліно Юди й більшу частину коліна 
Веніямина. Столицею царства був 
Єрусалим. У цілому воно залишалося 
більш вірним у поклонінні Єгові, ніж 
Північне царство. Царство Юди менше 
піддавалося нападам з півночі та сходу, 
і вища влада залишалася в руках Дави
дової сімʼї аж до Вавилонського полону. 
Царство Юди змогло проіснувати ще 
135 років після падіння численнішого і 
сильнішого царства Ізраїля.

Жезл Юди: Означає Біблію як літо
пис дому Юди (Єз. 37:15–19). В останні 
дні, коли різні віти дому Ізраїля буде 
зібрано, їхні священні літописи також 
буде обʼєднано в один літопис. Ці пи
сання доповнюють одне одного і утво
рюють обʼєднане свідчення того, що 
Ісус є Христос, Бог Ізраїля і Бог усієї 
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землі (ПДС, Бут. 50:24–36 [Додаток]; 
2 Неф. 3; 29).

Юда (автор послання Юди)
У Новому Завіті—один з братів Ісуса 

і вірогідний автор послання Юди (Мт. 
13:55; Юд. 1:1).

Послання Юди: Це лист від Юди до 
деяких святих, що слабшали у вірі. 
Їхню віру послабляли люди, які зна
ходилися серед них; ці люди про
голошували себе християнами, але 
практикували аморальне язичницьке 
поклоніння і заявляли, що звільнені від 
дотримання моральних законів. Юда 
прагнув пробудити в святих відчуття 
духовної небезпеки і закликав їх зали
шатися вірними.

У посланні Юди визначними є вірш 
6, в якому розповідається про війну на 
небесах, вигнання Люцифера і його 
ангелів та позбавлення їх того дозем
ного стану (Авр. 3:26–28), і вірші 14–15, 
в яких процитовано пророцтво Еноха.

Юда Іскаріот
У Новому Завіті—один з Дванад

цятьох апостолів Ісуса (Мт. 10:4; Мр. 
14:10; Іван 6:71; 12:4). Його прізвище 
означало “чоловік з Керійоту”. Він по
ходив з коліна Юди і був серед апо
столів єдиним не галілеянином. Юда 
зрадив Господа.

Одержав тридцять срібняків за ви
дачу Христа одному з первосвяще
ників, Мт. 26:14–16 (Зах. 11:12–13). 
Зрадив Господа через поцілунок, Мт. 
26:47–50 (Мр. 14:43–45; Лк. 22:47–48; 
Іван 18:2–5). Повісився, Мт. 27:5. Са
тана ввійшов у Юду, Лк. 22:3 (Іван 13:2, 
26–30). Давид говорив про те, що Юда 
зрадить Ісуса, Дії 1:16 (Пс. 41:10). 

Юда, брат Якововий
У Новому Завіті—один з першопо

кликаних Дванадцятьох апостолів Ісуса 
Христа (Лк. 6:13–16). Він, мабуть, був та
кож відомий як Тадей (Мт. 10:2–4).

Юдеї. Див. також Ізраїль; Юда
Юдеї—це (1) потомки Юди, одного 

з дванадцятьох синів Якова, (2) народ 

давнього Південного Юдейського цар
ства, або (3) люди, які практикують ре
лігію, стиль життя і традиції юдаїзму, 
але можуть бути і не Юдеями за на
родженням. Стало звичним вживати 
слово Юдей по відношенню до всіх по
томків Якова, але це є помилкою. Це 
слово слід застосовувати тільки до тих, 
хто належав до Юдейського царства, 
або, особливо сьогодні, до числа тих, 
хто належить до коліна Юди, та тих, 
хто тісно повʼязані з ним.

Не відійметься скіпетр від Юди, 
доки не прийде Примиритель, Бут. 
49:10. 

Євангелія Христова є силою Божою 
на спасіння, перше—для Юдея, Рим. 
1:16. 

Пророка Господь поставить серед 
Юдеїв—Самого Месію, 1  Неф. 10:4. 
Коли та книга вийшла з вуст Юдея, усе 
те було ясним і чистим, 1 Неф. 14:23. 
Юдеїв буде розсіяно серед усіх наро
дів, 2  Неф. 25:15. Юдеї—Мій давній 
завітній народ, 2 Неф. 29:4. Юдеї, які 
в розсіянні, почнуть вірити в Христа, 
2  Неф. 30:7. Юдеї відкинуть той ка
мінь, на якому вони могли будувати, 
Кн.  Як. 4:14–16. Юдеї матимуть ін
шого свідка, що Ісус був Самим Хрис
том, Морм. 3:20–21. 

Два пророки мають постати для 
Юдейського народу в останні дні, УЗ 
77:15. Звертайтеся до всіх народів: спо
чатку—до Іновірців, а тоді до—Юдеїв, 
УЗ 133:8. 

У ті дні прийде велике лихо на 
Юдеїв, ДС—Мт. 1:18. 

Я Є. Див. також Єгова; Ісус Христос
Одне з імен Господа Ісуса Христа.
Бог сказав Мойсеєві: “Я ТОЙ, ЩО 

Є”, Вих. 3:14–15. Я є Господь, Вих. 6:2–
3. 

Перш, ніж був Авраам, Я є, Іван 
8:56–59. 

Слухайте голос Ісуса Христа, вели
кого Я Є, УЗ 29:1 (УЗ 38:1; 39:1). 

Язик. Див. також Мова, дар мов
Символ мовлення. Святі зобовʼя
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зані слідкувати за своїм язиком, тобто 
контролювати свої слова. Язик також 
вживається у значенні “мова” або “на
род”. Зрештою, кожне коліно схи
литься і кожний язик визнає Бога (Ісая 
45:23; Рим. 14:11).

Стримуй язика свого від лихого, Пс. 
34:14 (1  Пет. 3:10). Хто стереже свої 
уста і свого язика, той зберігає свою 
душу від лиха, Пр. 21:23. 

Якщо хтось не вгамовує свого язика, 
марна його побожність, Як. 1:26. 
Коли хто не помиляється в слові, то це 
муж досконалий, Як. 3:1–13. Єванге
лію буде проповідано кожному наро
дові, коліну, язику і людям, Об. 14:6–7 
(2 Неф. 26:13; Мос. 3:13, 20; УЗ 88:103; 
112:1). 

Господь дарував усім народам з їх
нього власного народу і язика навчати 
Його слову, Ал. 29:8. Ці пластини дій
дуть до кожного народу, коліна, язика 
і людей, Ал. 37:4. 

Отримай Моє слово, і тоді язик 
твій буде розвʼязано, УЗ 11:21. Кожна 
людина почує повноту євангелії на 
своєму рідному язикові, УЗ 90:11. 

Яків, брат Господа
У Новому Завіті—брат Господа (Гал. 

1:19), Йосії, Симона, Юди і кількох 
сес тер (Мт. 13:55–56; Мр. 6:3; Юд. 1:1). 
Він також був знаний як Яків Справед
ливий і займав важливу посаду в Цер
кві в Єрусалимі (Дії 12:17; 15:13; 1 Кор. 
15:7; Гал. 2:9–12). Вірогідно це він на
писав послання Якова.

Послання Якова: Книга Нового За
віту. Була написана, вірогідно, в Єру
салимі як лист до розсіяних по світу 
дванадцятьох колін Ізраїля. Послання 
містить ясно викладені положення ре
лігійної практики, зокрема наведену в 
розділі 1 важливу пораду звертатися 
за допомогою до Бога в разі нестачі 
мудрості (Як. 1:5–6; ДС—Іст. 1:9–20). У 
розділі 2 розглядається питання віри й 
діянь. У розділах 3–4 йде мова про не
обхідність стежити за своїм язиком, і 
святих закликають не обмовляти один 
одного. У розділ 5 вміщено заклик до 

святих мати терпіння, а також дано 
пораду в разі захворювання запрошу
вати старійшин, які б дали благосло
вення. Також у цей розділ включено 
повчання про благословення, що при
ходять через допомогу в наверненні 
інших.

Яків, син Алфеїв
Один з Дванадцятьох апостолів, 

яких Ісус вибрав під час Свого зем
ного служіння (Мт. 10:3; Мр. 3:18; Лк. 
6:15; Дії 1:13).

Яків, син Зеведеїв
Один з Дванадцятьох апостолів, 

яких Ісус вибрав під час Свого зем
ного служіння. Брат Івана. Він був од
ним з трьох апостолів, яких Ісус брав з 
Собою в кількох особливих випадках: 
при оживленні дочки Яіра (Мр. 5:37), 
під час Переображення (Мт. 17:1; Мр. 
9:2; Лк. 9:28) і в Гефсиманії (Мт. 26:37; 
Мр. 14:33). Разом з Петром та Іваном 
він відновив на землі Мелхиседекове 
священство, висвятивши Джозефа 
Сміта та Олівера Каудері (УЗ 27:12; 
128:20; ДС—Іст. 1:72).

Яків, син Ісаків. Див. також Ізраїль; 
Ісав; Ісак

Старозавітний патріарх і пророк. 
Молодший з двох синів близнюків 
Ісака й Ревеки (Бут. 25:19–26). Яків 
одержав перворідство замість свого 
брата Ісава. Це сталося завдяки його 
гідності і тому, що він уклав шлюб у 
завіті, тоді як Ісав зневажив своє пер
ворідство і одружився поза завітом 
(Бут. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9; 
Євр. 12:16).

Ревека дізналася від Господа, що 
Ісав служитиме Якову, Бут. 25:23. Ку
пив у Ісава перворідство, Бут. 25:29–
34. Бачив у сні драбину до неба, Бут. 
28. Одружився з Лією та Рахіллю, 
Бут. 29:1–30. Мав дванадцятеро си
нів і одну дочку, Бут. 29:31–30:24; 
35:16–20. Одружився з Білгою та Зіл
пою, Бут. 30:3–4, 9. Його імʼя було 
змінено на Ізраїль, Бут. 32:29. Бачив 
Бога лице до лиця, Бут. 32:31. При
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хильно ставився до Йосипа, Бут. 37:3. 
Переселився разом із своєю сімʼєю до 
Єгипту, Бут. 46:1–7. Благословив своїх 
синів і їхнє потомство, Бут. 49. По
мер, Бут. 49:33. 

Дотримувався заповідей і сьогодні 
є піднесеним на небесний престол ра
зом з Авраамом та Ісаком, УЗ 132:37. 

Яків, син Легіїв. Див. також Легій, 
батько Нефіїв

Пророк у Книзі Мормона, автор 
кількох проповідей у 2 й книзі Нефія і 
Книзі Якова (2 Неф. 6–11; Кн. Як. 1–7).

Книга Якова: Третя книга в Книзі 
Мормона. У розділі 1 му розповіда
ється про те, що Нефій передав літо
писи Якову і висвятив Якова та його 
брата Йосипа у священики і вчителі 
для народу. Розділи 2–4 є проповідями, 
в яких він увіщував народ бути мо
рально чистими. Яків також учив про 
пришестя Месії Викупителя і поясню
вав, чому частиною Ізраїльтян Його 
не буде сприйнято при Його пришес 
ті. У розділах 5–6 вміщено свідчення 
Якова, а також пророча алегорія про 
історію та місію народу Ізраїля. У роз
ділі 7 му розповідається про освіче
ного бунтівника на імʼя Шерем, який 
був пересилений божественним свід
ченням Якова.

Янг, Бригам
Один з перших апостолів цього роз

поділу і другий Президент Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 
Він вивів святих з Наву, що в штаті Іл
лінойс, на захід, до долини Солоного 
озера, і став великим колоністом За
ходу Сполучених Штатів.

Бригама Янга покликано бути Пре
зидентом над Дванадцятьма апос
толами, УЗ 124:127. Бригаму Янгу 
висловлено подяку за його труди та 
звільнено від подальших мандрівок за 
кордон, УЗ 126. Господь дав Бригаму 
Янгу настанови, як організувати свя
тих для їхнього переселення на Захід, 
УЗ 136. Бригам Янг був серед вибра
них у духовному світі, УЗ 138:53. 

Яред. Див. також Яредів брат; 
Яредійці

Описаний у Книзі Мормона про
відник, який разом зі своїм братом вів 
групу людей від Вавилонської башти в 
обіцяну землю в західній півкулі (Етер 
1:33–2:1).

Яред просив свого брата молитися, 
щоб Господь не сплутав мову їхніх сі
мей і друзів, Етер 1:34–37. Проман
дрував до моря і жив там чотири роки, 
Етер 2:13. Відплив до обіцяної землі, 
Етер 6:4–12. 

Яредів брат. Див. також Яред; 
Яредійці

Пророк у Книзі Мормона. Він і його 
брат заснували яредійський народ, ви
вівши групу людей від Вавилонської 
башти в обіцяну землю в західній пів
кулі (Етер 1–6). Він був людиною на
стільки великої віри, що зміг завдяки 
цьому розмовляти з Господом лице до 
лиця (УЗ 17:1). Його історію описано в 
книзі Етера.

Брат Яреда був великим і могутнім 
чоловіком і користувався дуже вели
кою прихильністю Господа, Етер 1:34. 
Завдяки своїй вірі брат Яреда поба
чив палець Господа, Етер 3:6–9 (Етер 
12:20). Христос показав своє духовне 
тіло брату Яреда, Етер 3:13–20. Ні
коли не показувалося більш вели
кого, ніж те, що було показано брату 
Яреда, Етер 4:4. Брат Яреда застерігав 
свій народ проти монархії, Етер 6:22–
23. Господь показав брату Яреда все, 
Етер 12:21. Брат Яреда був могутнім 
у письмі, Етер 12:24. Завдяки вірі брат 
Яреда зсунув гору Зерін, Етер 12:30. 

Яредійці. Див. також Книга 
Мормона; Яред; Яредів брат

Народ, описаний у Книзі Мормона. 
Складався з Яредових потомків, а та
кож потомків його брата і друзів (Етер 
1:33–41). Вони були виведені Богом від 
Вавилонської башти в обіцяну землю, 
на Американський континент (Етер 
1:42–43; 2–3; 6:1–18). Цей народ налічу
вав колись мільйони людей, але вони 
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всі були винищені у громадянській 
війні, яку накликали на себе своєю 
злочестивістю (Етер 14–15).

Ярмо. Див. також Учень
Одягалося на шию тварин або лю

дей, щоб запрягти їх разом. Христове 
ярмо є символом учнівства, у той час 
як ярмо неволі є символом гніту.

Моє ярмо і Мій тягар легкі, Мт. 
11:29–30. До чужого ярма не впрягай
теся з невірними, 2 Кор. 6:14. Не вплу
тайся у ярмо неволі, Гал. 5:1. 

Також не хочемо ми приводити 
будь кого в ярмо залежності, Ал. 44:2. 

Страждання святих—залізне ярмо, 
міцні пута й ланцюги пекельні, УЗ 
123:1–3, 7–8. 

Яром
У Книзі Мормона—син Еноша і 

правнук Легія. Він зберігав нефійські 
літописи протягом шістдесяти років, 

з 420 р. по 361 р. до р.х. (Ен. 1:25; Яр. 
1:13). Він був вірним чоловіком, який 
вирішив не дописувати багато в істо
ричний літопис (Яр. 1:2).

Книга Ярома: Ця книга з Книги Мор
мона налічує лише пʼятнадцять віршів. 
Яром написав, що Нефійці продов
жували жити за законом Мойсеєвим 
і очікували пришестя Христа. Вони 
жили під владою царів, які були мо
гутніми чоловіками віри. Коли вони 
прислухалися до своїх пророків, свя
щеників і вчителів, вони процвітали.

Яфет. Див. також Ной, біблійний 
патріарх

Найстарший Ноїв син, старозавіт
ний пророк (Мойс. 8:12).

Ной породив Яфета, Бут. 5:32 (Бут. 
6:10; Мойс. 8:12). Яфет і його дружина 
увійшли в Ноїв ковчег, Бут. 7:13. Яфет 
вийшов з ковчегу, Бут. 9:18. Бог роз
просторить Яфета, Бут. 9:27. 
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Події часів перших патріархів. (Через те що важко визначити точні дати 
подій у цьому розділі, їх не подано).
до р.х.
4000 Падіння Адама.

Священнослужіння Еноха.
Священнослужіння Ноя; на землі стався потоп.
Будівництво Вавилонської башти; мандри Яредійців до обіцяної землі.
Священнослужіння Мелхиседека.
Смерть Ноя.
Народження Аврама (Авраама).
Народження Ісака.
Народження Якова.
Народження Йосипа.
Йосипа продано в Єгипет.
Йосипа приведено до фараона.
Яків (Ізраїль) та його сімʼя вирушають до Єгипту.
Смерть Якова (Ізраїля).
Смерть Йосипа.
Народження Мойсея.
Мойсей виводить дітей Ізраїля з Єгипту (Вихід).
Мойсея перетворено.
Смерть Єгошуа.
Після смерті Єгошуа починається період суддів. Першим суддею був 
Отніїл, а останнім—Самуїл; порядок початку служіння інших та дати 
визначити дуже важко.
Саула було помазано на царство.

Події в обʼєднаному царстві Ізраїля
1095 Початок Саулового царювання.
1063 Давида помазано на царство Самуїлом.
1055 Давид стає царем у Хевроні.
1047 Давид стає царем у Єрусалимі; Натан і Гад пророкують.

ХРОНОЛОГІЯ

Наступна скорочена хронологія дасть вам відчуття послідовності подій, що 
відбувалися в біблійні часи та часи Книги Мормона. Багато дат є приблиз-

ними, особливо ті, що стосуються старозавітних часів.
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1015 Соломон стає царем усього Ізраїля.
991 Завершення будівництва храму.
975 Смерть Соломона; десять північних колін повстають проти Рехавʼама, 

його сина. Ізраїль розділився.

Події в Ізраїлі Події в Юдеї Історичні події в  
Книзі Мормона

975 Єровоам—цар 
над Ізраїлем.

949 Єгипетський 
цар Шішак 
розграбовує 
Єрусалим.

875 Ахав править 
у Самарії над 
Північним 
Ізраїлем; Ілля 
пророкує.

851 Єлисей творить 
великі чудеса.

792 Амос пророкує.
790 Йона та Осія 

пророкують.
740 Ісая починає 

пророкувати. 
(Засновано Рим; 
Набонассар 
царює над 
Вавилоном 
у 747 р.; 
Тіґлат- Пілʼесер III 
царює над 
Асирією з 747 р. 
по 734 р.)

728 Єзекія царює 
над Юдеєю. 
(Салманасар IV 
царює над 
Асирією).

721 Північне царство 
зруйновано. 
Десять колін 
забрано в полон. 
Михей пророкує.

642 Наум пророкує.
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Події в Ізраїлі Події в Юдеї Історичні події в  
Книзі Мормона

628 Єремія та 
Софонія 
пророкують.

609 Овдій пророкує; 
Даниїла забрано 
у вавилонський 
полон. (Ніневія 
пала у 606 р.; 
Навуходоносор 
царює над 
Вавилоном з 
604 р. по 561 р.)

600 Легій залишає 
Єрусалим.

598 Єзекіїль пророкує 
у Вавилоні; 
Авакум пророкує; 
Седекія царює 
над Юдеєю.

588 Мулек залишає 
Єрусалим, 
вирушивши в 
обіцяну землю.

588 Нефійці 
відділяються від 
Ламанійців (між 
588 р. та 570 р.)

587 Навуходоносор 
взяв Єрусалим.

Події Юдейської історії Історичні події в Книзі Мормона

537 Кір проголошує, що Юдеї 
можуть повернутися з 
Вавилону.

520 Огій та Захарій пророкують.
486 Естер.
458 Ездра отримує доручення 

провести реформи.
444 Неемію призначено 

правителем над Юдеєю.
432 Малахія пророкує.

400 Яром отримує пластини.
360 Омній отримує пластини.
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Події Юдейської історії Історичні події в Книзі Мормона

332 Олександр Великий 
(Македонський) завойовує 
Сирію та Єгипет.

323 Олександр помирає.
277 Розпочато роботу над 

Септуагінтою, перекладом 
на грецьку мову Юдейських 
Писань.

167 Маттафія Маккавей повстав 
проти Сирії.

166 Юда Маккавей стає лідером 
Юдеїв.

165 Храм очищено та 
переосвячено. Початок 
святкування Хануки.

161 Смерть Юди Маккавея.
148 Авінадій прийняв мученицьку 

смерть; Алма знову встановлює 
Церкву серед Нефійців.

124 Веніямин виголошує свою 
останню промову перед 
Нефійцями.

100 Алма молодший та сини Мосії 
починають свою роботу.

91 Правління суддів починається 
серед Нефійців.

63 Помпей завоював Єрусалим. 
Правління Маккавеїв у Ізраїлі 
закінчено, починається 
Римське правління.

51 Правління Клеопатри.
41 Ірод та Фасаїл стають 

спів- чотиривласниками Юдеї.
37 Ірод стає правителем в 

Єрусалимі.
31 Битва при Актіумі. Август стає 

імператором Риму і править з 
31 р. до р.х. по 14 р. від р.х.

30 Смерть Клеопатри.
17 Ірод відбудовує храм.

6 Самуїл Ламанієць пророкує 
про народження Христа.
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Події християнської історії Історичні події в Книзі Мормона

від р.х. від р.х.
Народження Ісуса Христа:

30 Христос починає Своє 
священнослужіння.

33 Христа розіпʼято. 33 
або 
34

Воскреслий Христос являється 
в Америці.

35 Навернення Павла.
45 Павло вирушає у свою першу 

місіонерську подорож.
58 Павла послано в Рим.
61 Історичний період, описаний в 

Діях, закінчується.
62 Рим спалено. Переслідування 

християн Нероном.
70 Християни втекли у Пеллу; 

Єрусалим взято в облогу і 
завойовано.

95 Переслідування християн 
Доміціаном.

385 Нефійський народ знищено.
421 Мороній ховає пластини.

Хронологія





УЗГОДЖЕННЯ ЄВАНГЕЛІЙ

Учення Спасителя, вміщені в євангеліях від Матвія, від Марка, від Луки та від 
Івана, можна порівняти між собою та з одкровеннями останніх днів ось таким 

чином.

Подія Матвій Марк Лука Іван Одкровення 
останніх днів

Родоводи Ісуса 1:1–17 3:23–38
Народження Івана 
Христителя

1:5–25, 
57–58

Народження Ісуса 2:1–15 2:6–7 1 Неф. 11:18–20;  
2 Неф. 17:14; 
Мос. 3:5–8;  
Ал. 7:10;  
Гел. 14:5–12; 
3 Неф. 1:4–22

Пророцтва Семена 
та Анни

2:25–39

Відвідування храму 
(Пасха)

2:41–50

Початок Іванового 
священнослужіння

3:1, 5–6 1:4 3:1–3 УЗ 35:4;  
84:27–28

Хрищення Ісуса 3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:31–34 1 Неф. 10:7–10; 
2 Неф. 31:4–21

Спокуси Ісуса 4:1–11 1:12–13 4:1–13
Свідчення Івана 
Христителя

1:15–36 УЗ 93:6–18, 26

Весільний бенкет 
у Кані (Перше 
Ісусове чудо)

2:1–11

Перше очищення 
храму

2:14–17

Візит Никодима 3:1–21
Жінка-самарянка 
біля криниці

4:1–42

Ісуса не сприйма-
ють у Назареті

4:16–30

Рибалок поклика-
но бути ловцями 
людей

4:18–22 1:16–20

Чудесне напов-
нення риболовних 
сіток

5:1–11
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Дванадцятьох 
покликано та 
висвячено

10:1–4 3:13–19 6:12–16 1 Неф. 13:24–26,  
39–41;  
УЗ 95:4

Проповідь на Горі 5–7 6:17–49 3 Неф. 12–14
Господня молитва 6:5–15 11:1–4 3 Неф. 13:5–15
Оживлення сина 
вдови

7:11–15

Жінка намащує 
Ісуса

7:36–50

Ісусові притчі—це короткі оповідання, в яких проводяться паралелі між звичайними 
предметами або подіями та істинами. Ісус часто використовував їх, навчаючи духов-
них істин.

Сівач: 13:3–9, 
18–23

4:3–9, 
14–20

8:4–8, 
11–15

Кукіль: 13:24–30, 
36–43

УЗ 86:1–7

Гірчичне зерно: 13:31–32 4:30–32 13:18–19
Розчина: 13:33 13:20–21
Скарб у полі: 13:44
Дорогоцінна 
перлина:

13:45–46

Невід: 13:47–50
Домоправитель: 13:51–52
Немилосердний 
слуга:

18:23–35

Добрий Пастир: 10:1–21 3 Неф. 15:17–24
Добрий 
самарянин:

10:25–37

Покора, 
весільний бенкет:

14:7–11

Велика вечеря: 14:12–24
Загублена вівця: див. 

також 
18:12–14

15:1–7

Загублена 
монета:

15:8–10

Блудний син: 15:11–32
Неправедний 
управитель:

16:1–13
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Лазар і багатій: 16:14–15, 
19–31

Неправедний 
суддя:

18:1–8

Працівники у 
винограднику:

20:1–16 див. 
також 
10:31

Міни: 19:11–27
Двоє синів: 21:28–32
Злочестиві 
винарі:

21:33–46 12:1–12 20:9–19

Весілля царевого 
сина:

22:1–14 порівняй-
те з  
14:7–24

Десять дів: 25:1–13 див. 
також 
12:35–36

УЗ 45:56–59

Таланти: 25:14–30
Вівці, цапи: 25:31–46

Вгамування бурі 8:23–27 4:35–41 8:22–25
Вигнання легіону 
дияволів у свиней

8:28–34 5:1–20 8:26–29

Оживлення Яірової 
дочки

9:18–20, 
23–26

5:21–24, 
35–43

8:41–42, 
49–56

Зцілення жінки, 
яка страждала від 
кровотечі

9:20–22 5:25–34 8:43–48

Наказ 
Дванадцятьом

10:5–42 6:7–13 9:1–6 УЗ 18

Нагодування пʼяти 
тисяч

14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14

Ісус іде по воді 14:22–33 6:45–52 6:15–21
Проповідь про Хліб 
Життя

6:22–71

Петрове свідчення 
про Христа

16:13–16 8:27–29 9:18–21

Петрові обіцяно 
ключі царства

16:19

Переображення; 
ввірено ключі 
священства

17:1–13 9:2–13 9:28–36 УЗ 63:20–21; 
110:11–13
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Сімдесятників 
приз начено і посла-
но на служіння

10:1–12 УЗ 107:25, 34, 
93–97;  
124:138–140

Зцілення сліпого в 
суботу

9

Оживлення Лазаря 11:1–53
Зцілення десятьох 
прокажених

17:11–19

Благословення 
дітей

19:13–15 10:13–16 18:15–17

Марія намащує 
ноги Христа

26:6–13 14:3–9 12:2–8

Тріумфальний вʼїзд 21:6–11 11:7–11 19:35–38 12:12–18
Мінял вигнано з 
храму

21:12–16 11:15–19 19:45–48

Вдовина лепта 12:41–44 21:1–4
Знищення 
Єрусалима та 
ознаки Другого 
пришестя

24 13 21:5–38 УЗ 45:16–60; 
ДС—Мт. 1

Остання Ісусова 
пасха; введено при-
частя; настанови 
Дванадцятьом; омо-
віння ніг учням

26:14–32 14:10–27 22:1–20 13–17

Ісус є лоза 15:1–8
Страждання Ісуса в 
Гефсиманії

26:36–46 14:32–42 22:40–46 18:1 2 Неф. 9:21–22; 
Мос. 3:5–12;  
УЗ 19:1–24

Юдина зрада 26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3
Допит у Кайяфи 26:57 14:53 22:54, 

66–71
18:24, 28

Допит у Пилата 27:2, 11–14 15:1–5 23:1–6 18:28–38
Допит у Ірода 23:7–12
Ісуса бичують, і з 
Нього знущаються

27:27–31 15:15–20 19:1–12

Розпʼяття 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Гел. 14:20–27; 
3 Неф. 8:5–22; 
10:9

Воскресіння 28:2–8 16:5–8 24:4–8
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Явлення Ісуса 
учням

16:14 24:13–32, 
36–51

20:19–23

Явлення Ісуса Хомі 20:24–29
Вознесіння 16:19–20 24:50–53

Узгодження євангелій






