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ВСТУП

Учення і Завіти—це зібрання божественних одкровень і на-
тхненних проголошень, даних для встановлення царства 

Бога й управління ним на землі в останні дні  Хоч більшість роз-
ділів призначено членам Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, послання, застереження й увіщування є на благо всього 
людства і вміщують запрошення до всіх людей усюди прислу-
хатися до голосу Господа Ісуса Христа, Який говорить до них 
для їхнього земного благополуччя та їхнього вічного спасіння 

Більшість одкровень у цьому збірнику було отримано через 
Джозефа Сміта молодшого—першого пророка і Президента 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів  Інші було пере-
дано через декого з його наступників у Президентстві (див  за-
головки до УЗ 135, 136 і 138 та Офіційні декларації 1 і 2) 

Книга Учення і Завіти є одним з головних трудів Церкви по-
ряд з Біблією, Книгою Мормона й Дорогоцінною Перлиною  
Проте книга Учення і Завіти є унікальною, тому що це не пе-
реклад стародавнього документа, але вона має сучасне похо-
дження і її було дано від Бога через Його обраних пророків 
для відновлення Його святої роботи і встановлення царства Бо-
жого на землі в ці дні  В одкровеннях можна почути ніжний, 
але твердий голос Господа Ісуса Христа, Який знову говорить у 
розподілі повноти часів; і робота, розпочата в них, є підготов-
кою до Його Другого пришестя на здійснення і відповідно до 
слів усіх святих пророків відтоді, як почався світ 

Джозеф Сміт молодший народився 23  грудня 1805 року в 
Шероні, округа Уіндзор, штат Вермонт  За його молоді роки 
він переїхав з родиною до нинішнього Манчестера, що у за-
хідній частині штату Нью- Йорк  Саме в той час, коли він жив 
там навесні 1820 року, йому, у віці чотирнадцять років, було 
дане його перше видіння, у якому його особисто відвідали Бог, 
Вічний Батько, і Його Син, Ісус Христос  Йому було сказано в 
цьому видінні, що істинної Церкви Ісуса Христа, яку було вста-
новлено в новозавітні часи і яка забезпечувала повноту єванге-
лії, на землі більше немає  Після цього були інші божественні 
явлення, в яких багато ангелів навчало його; йому було пока-
зано, що Бог має для нього особливу роботу, яку він повинен 
виконати на землі, і що через нього Церкву Ісуса Христа буде 
відновлено на землі 

Через деякий час з божественною допомогою Джозефу 
Сміту було дано змогу перекласти й видати Книгу Мормона  
Протягом цього часу його та Олівера Каудері було висвячено 
в Ааронове священство Іваном Христителем у травні 1829 року 



(див  УЗ 13), а невдовзі їх було висвячено також і в Мелхиседе-
кове священство давніми апостолами Петром, Яковом та Іва-
ном (див  УЗ 27:12)  Сталися інші висвячення, в яких Мойсеєм, 
Іллею, Іліясом і багатьма давніми пророками було передано 
ключі священства (див  УЗ 110; 128:18, 21)  Ці висвячення фак-
тично були відновленням людині божественної влади на землі  
6 квітня 1830 року під небесним керівництвом пророк Джозеф 
Сміт організував Церкву, і, таким чином, істинна Церква Ісуса 
Христа знову діє як організація серед людей, з владою вчити 
євангелії і виконувати обряди спасіння  (Див  УЗ 20 та Дорого-
цінна Перлина, Джозеф Сміт—Історія 1) 

Ці священні одкровення було отримано у відповідь на мо-
литву, коли в цьому була потреба, і для реальних життєвих 
ситуацій, в яких знаходилися реальні люди  Пророк і його 
прибічники прагнули божественного проводу, і ці одкровення 
засвідчують, що вони отримували його  В одкровеннях видно 
відновлення і розкриття євангелії Ісуса Христа і введення роз-
поділу повноти часів  Рух Церкви на Захід—від Нью- Йорку і 
Пенсильванії до Огайо, Міссурі, Іллінойсу і нарешті до Вели-
кого басейну Західної Америки—і могутні зусилля святих у 
спробах побудувати Сіон на землі в сучасні часи також відо-
бражено в цих одкровеннях 

У декілька ранніх розділів включено події, повʼязані з пере-
кладом і виданням Книги Мормона (див  розділи 3, 5, 10, 17 і 
19)  Деякі пізніші розділи відображають роботу пророка Джо-
зефа Сміта у створенні натхненного перекладу Біблії, під час 
якої було отримано багато важливих доктринальних розділів 
(див , наприклад, розділи 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 і 132, кожний з 
яких має безпосереднє відношення до перекладу Біблії) 

В одкровеннях учення євангелії викладені з поясненнями про 
такі основні положення, як природа Божества, походження лю-
дини, реальність Сатани, мета смертного життя, необхідність 
послушності, потреба в покаянні, діяння Святого Духа, обряди і 
дії, які стосуються спасіння, доля землі, майбутній стан людини 
після воскресіння і суду, вічність шлюбних стосунків і вічна 
природа сімʼї  Так само показано поступове розгортання адміні-
стративного устрою Церкви з покликанням єпископів, Першого 
Президентства, Ради дванадцятьох і сімдесятників та встанов-
лення інших верховних посад і кворумів  Нарешті, свідчення, 
дане про Ісуса Христа—Його божественність, Його велич, Його 
досконалість, Його любов і Його викупительну силу,—робить 
цю книгу дорогоцінною для людської сімʼї і “ціннішою для Цер-
кви за багатства всієї землі” (див  заголовок до УЗ 70) 

Спочатку одкровення записувалися писарями Джозефа 
Сміта, і члени Церкви з ентузіазмом ділилися рукописними 
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примірниками один з одним  Невдовзі, щоб записане могло збе-
рігатися триваліший час, писарі переписали ці одкровення в 
рукописні книги, якими користувалися провідники Церкви для 
підготовки одкровень до друку  Джозеф та перші святі ставилися 
до одкровень так само, як і до Церкви: вони бачили їх живими, 
динамічними та такими, що вдосконалюються з отриманням 
додаткових одкровень  Вони також визнавали, що в процесі ко-
піювання одкровень та підготовки їх до друку вірогідно могли 
бути припущені ненавмисні помилки  Тому присутні на конфе-
ренції Церкви у 1831 р  попросили Джозефа Сміта “виправити 
ті помилки, які він може виявити Святим Духом” 

Після того як текст одкровень було перевірено і виправлено, 
члени Церкви в Міссурі почали друкувати книгу, що назива-
лася A Book of Commandments for the Government of the Church of 
Christ (“Книга Заповідей для керування Церквою Христа”), яка 
містила багато перших одкровень пророка  Однак ця перша 
спроба надрукувати одкровення завершилася невдачею, 
оскільки 20 липня 1833 р  натовп зруйнував друкарню святих в 
окрузі Джексон 

Почувши про руйнування друкарні в штаті Міссурі, Джо-
зеф Сміт та інші церковні провідники розпочали підготовку до 
друку одкровень в Кертленді, штат Огайо  Щоб знову випра-
вити помилки, прояснити значення слів та зазначити розвиток 
учення і організації Церкви, Джозеф Сміт наглядав за редагу-
ванням тексту деяких одкровень, аби підготувати їх до друку в 
1835 р  під назвою Doctrine and Covenants of the Church of the Latter 
Day Saints (“Учення і Завіти Церкви Святих Останніх Днів”)  
Джозеф Сміт дав дозвіл на ще одне видання книги Учення і 
Завіти, яке було надруковане лише через кілька місяців після 
мученицької смерті пророка в 1844 р 

Перші святі останніх днів високо цінували ці одкровення і 
вважали їх посланнями від Бога  Одного разу наприкінці 1831 р  
кілька старійшин Церкви виголосили урочисте свідчення, що 
Господь засвідчив їхнім душам про істинність цих одкровень  
Їхнє свідчення було надруковано у книзі Учення і Завіти, ви-
дання 1835 р , як письмове свідчення Дванадцятьох апостолів:

СВІДЧЕННЯ  
ДВАНАДЦЯТЬОХ АПОСТОЛІВ ПРО ІСТИННІСТЬ  

КНИГИ “УЧЕННЯ І ЗАВІТИ”
Свідчення свідків Книги Господніх Заповідей, заповідей, 

які Він дав Своїй Церкві через Джозефа Сміта молодшого, 
якого було призначено з цією метою голосом Церкви:

Отже ми відчуваємо бажання дати свідчення всьому 
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світові людства, кожній істоті на лиці землі, що Господь 
засвідчив нашим душам через Святого Духа, Який злинув 
на нас, що ці заповіді було дано за натхненням від Бога і що 
вони корисні для всіх людей і справді є істинними 

Ми свідчимо світові, а Господь є нашим помічником; і 
це є саме через благодать Бога Батька і Його Сина, Ісуса 
Христа, що нам дозволено мати привілей давати світові 
це свідчення, у якому ми радіємо надзвичайно, завжди 
молячись Господу, щоб діти людські могли мати користь 
від цього 
Імена Дванадцятьох були:

Томас Б  Марш
Девід У  Петтен
Бригам Янг
Гебер Ч  Кімбол

Орсон Гайд
Уільям І  Маклеллін
Парлі П  Пратт
Люк С  Джонсон

Уільям Сміт
Орсон Пратт
Джон Ф  Бойнтон
Лайман Ю  Джонсон

У наступних виданнях Учення і Завітів додаткові одкровення 
або інші важливі положення додавалися у міру того, як вони 
отримувалися та були прийняті уповноваженими зібраннями 
або конференціями Церкви  У виданні 1876 р , підготовленому 
старійшиною Орсоном Праттом під керівництвом Бригама 
Янга, одкровення були розташовані в хронологічному порядку 
і представлені з новим коротким змістом розділів, як містили 
історичні факти 

Починаючи з видання 1835 року було включено також і се-
рію з семи богословських уроків під заголовком Lectures on Faith 
(“Лекції про віру”)  Їх було підготовлено для використання в 
Школі Пророків у Кертленді, штат Огайо, з 1834 по 1835 роки  
Хоча ці лекції і були корисні для вчення й настановлення, їх 
було виключено з книги “Учення і Завіти”, починаючи з ви-
дання 1921 року, тому що їх не було дано або представлено як 
одкровення всій Церкві 

У видання 1981 р  книги Учення і Завітів англійською мовою 
вперше було додано три документи  Це розділи 137 та 138, в 
яких описані фундаментальні принципи спасіння мертвих, та 
Офіційна декларація 2, в якій проголошено, що всі гідні члени 
Церкви чоловічої статі можуть бути висвячені у священство 
незалежно від раси чи кольору шкіри 

У кожному новому виданні Учення і Завітів виправлялися 
помилки, виявлені у попередніх виданнях, і додавалася нова 
інформація, зокрема в історичній частині короткого змісту 
розділів  У даному виданні також уточнено дати та назви міс-
цевостей і зроблено інші виправлення  Ці зміни зроблено, щоб 
узгодити матеріали з найточнішою історичною інформацією  
Серед інших особливостей цього нового видання є оновлені 
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карти, на яких зазначені основні географічні місцевості, де були 
отримані одкровення, та кращі фотографії визначних місць в 
історії Церкви, перехресні посилання, короткий зміст розділів 
і стислий огляд тем—все це призначено, щоб допомогти чи-
тачам розуміти послання Господа в книзі Учення і Завіти та 
втішатися в ньому  Інформацію для короткого змісту розділів 
було взято з Рукописної історії Церкви та надрукованої History 
of the Church (Історії Церкви)—ці матеріали спільно зазначені у 
короткому змісті розділів як Історія Джозефа Сміта,—та Joseph 
Smith Papers (Паперів Джозефа Сміта) 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК ОГЛАВУ

Дата Місце Розділи
1823 вересень Манчестер, Нью- Йорк 2
1828 липень Гармоні, Пенсильванія 3
1829 лютий Гармоні, Пенсильванія 4

березень Гармоні, Пенсильванія 5
квітень Гармоні, Пенсильванія 6, 7, 8, 9, 10
травень Гармоні, Пенсильванія 11, 12, 13*
червень Фейєтт, Нью- Йорк 14, 15, 16, 17, 18
літо Манчестер, Нью- Йорк 19

1830 округа Вейн, Нью- Йорк 74
квітень Фейєтт, Нью- Йорк 20*, 21
квітень Манчестер, Нью- Йорк 22, 23
липень Гармоні, Пенсильванія 24, 25, 26
серпень Гармоні, Пенсильванія 27
вересень Фейєтт, Нью- Йорк 28, 29, 30, 31
жовтень Манчестер, Нью- Йорк 32
жовтень Фейєтт, Нью- Йорк 33
листопад Фейєтт, Нью- Йорк 34
грудень Фейєтт, Нью- Йорк 35*, 36*, 37*

1831 січень Фейєтт, Нью- Йорк 38, 39, 40
лютий Кертленд, Огайо 41, 42, 43, 44
березень Кертленд, Огайо 45, 46, 47, 48
травень Кертленд, Огайо 49, 50
травень Томпсон, Огайо 51
червень Кертленд, Огайо 52, 53, 54, 55, 56
липень Сіон, округа Джексон, Міссурі 57
серпень Сіон, округа Джексон, Міссурі 58, 59
серпень Індепенденс, Міссурі 60
серпень Ріка Міссурі, Міссурі 61
серпень Черітон, Міссурі 62
серпень Кертленд, Огайо 63
вересень Кертленд, Огайо 64
жовтень Гайрам, Огайо 65, 66
листопад Гайрам, Огайо 1, 67, 68, 69, 70, 133
грудень Гайрам, Огайо 71
грудень Кертленд, Огайо 72

1832 січень Гайрам, Огайо 73
січень Амгерст, Огайо 75
лютий Гайрам, Огайо 76
березень Гайрам, Огайо 77, 79, 80, 81
березень Кертленд, Огайо 78
квітень Індепенденс, Міссурі 82, 83

* У зазначеному місці або біля нього

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                      
                              
                              
                            
                            
                          
                              
                        
                              
                              
                              
                        
                          
                        
                        
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                        
                              
                          



Дата Місце Розділи
серпень Гайрам, Огайо 99
вересень Кертленд, Огайо 84
листопад Кертленд, Огайо 85
грудень Кертленд, Огайо 86, 87*, 88

1833 лютий Кертленд, Огайо 89
березень Кертленд, Огайо 90, 91, 92
травень Кертленд, Огайо 93
червень Кертленд, Огайо 95, 96
серпень Кертленд, Огайо 94, 97, 98
жовтень Перрісбург, Нью- Йорк 100
грудень Кертленд, Огайо 101

1834 лютий Кертленд, Огайо 102, 103
квітень Кертленд, Огайо 104*
червень Річка Фішінг, Міссурі 105
листопад Кертленд, Огайо 106

1835 квітень Кертленд, Огайо 107
серпень Кертленд, Огайо 134
грудень Кертленд, Огайо 108

1836 січень Кертленд, Огайо 137
березень Кертленд, Огайо 109
квітень Кертленд, Огайо 110
серпень Сейлем, Массачусетс 111

1837 липень Кертленд, Огайо 112
1838 березень Фар- Уест, Міссурі 113*

квітень Фар- Уест, Міссурі 114, 115
травень Спрінг- Хілл, округа Дейвіс, 

Міссурі 116
липень Фар- Уест, Міссурі 117, 118, 119, 120

1839 березень вʼязниця Ліберті, округа Клей, 
Міссурі 121, 122, 123

1841 січень Наву, Іллінойс 124
березень Наву, Іллінойс 125
липень Наву, Іллінойс 126

1842 вересень Наву, Іллінойс 127, 128
1843 лютий Наву, Іллінойс 129

квітень Реймус, Іллінойс 130
травень Реймус, Іллінойс 131
липень Наву, Іллінойс 132

1844 червень Наву, Іллінойс 135
1847 січень Уінтер- Квортерз (тепер штат 

Небраска) 136
1890 жовтень Солт- Лейк- Сіті, Юта       Офіційна декларація 1
1918 жовтень Солт- Лейк Сіті, Юта 138
1978 червень Солт- Лейк- Сіті, Юта       Офіційна декларація 2

* У зазначеному місці або біля нього

                              
                              
                              
                        
                              
                          
                              
                            
                         
                              
                              
                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                          
 
                             
                    
 
                       
                             
                             
                             
                          
                             
                             
                             
                             
                             
 
                             

                             



1 1 а 3 Неф. 27:3;  
УЗ 20:1.  
пп Церква Ісуса 
Христа.

  б УЗ 38:7–8.  
пп Бог, Божество.

  в Повтор. 32:1.
 2 а УЗ 133:16.
  б Фил. 2:9–11.

  в пп Серце.
 3 а пп Бунт.
  б Лк. 8:17; 12:3;  

2 Неф. 27:11;  
Морм. 5:8.

 4 а Єз. 3:17–21;  
УЗ 63:37.  
пп Застерігати, 
Застереження;  

Місіонерська робота.
  б пп Останні дні.
 6 а пп Ісус Христос—

Повноваження.
  б УЗ 72:21.
 7 а Повтор. 5:29;  

Еккл. 12:13.
  б УЗ 1:38.

1–7, Голос попередження зву
чить для всіх людей; 8–16, Від
ступництво й злочестивість 
передують Другому пришестю; 
17–23, Джозефа Сміта покли
кано відновити на землі Гос
подні істини й сили; 24–33, 
Книгу Мормона відкрито й іс
тинну Церкву встановлено; 34–
36, Мир буде забрано з землі; 
37–39, Досліджуйте ці заповіді.

ПРИСЛУХАЙТЕСЯ, о ви,  
люди Моєї а Церкви, каже  

голос Того, Хто мешкає на 
висоті і Чиї б очі над усіма 
людьми; так, істинно Я кажу: 
в Прислухайтеся, ви, люди 
здалеку; і ви, що на островах 
у морі, слухайте разом.

2 Бо істинно а голос Господа 
звучить для всіх людей, і б ні
хто не уникне; і немає ні ока, 
яке не побачить, ні вуха, яке 

не почує, ні в серця, яке не 
буде зворушено.

3 І а бунтівних буде прони
зано великим смутком; бо 
про їхні беззаконня буде б ска
зано на дахах, а їхні таємні 
діяння буде розкрито.

4 І а голос попередження 
буде звучати для всіх людей, 
вустами Моїх учнів, яких Я 
вибрав у ці б останні дні.

5 І вони вийдуть, і ніхто не 
зупинить їх, бо Я, Господь, 
наказав їм.

6 Ось, це є Моїм а повнова
женням і повноваженням 
Моїх слуг, і Моєю передмо
вою до книги Моїх заповідей, 
які Я дав їм б видати для вас, о 
жителі землі.

7 Отже, а бійтеся і тремтіть, 
о ви, люди, бо те, що Я, Гос
подь, проголосив у них, буде 
б здійснено.

РОЗДІЛ 1
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта 1  листопада 
1831 р. під час спеціальної конференції старійшин Церкви, яка 
відбулася в Гайрамі, Огайо. Багато одкровень було отримано 
від Господа до того часу, і їхнє впорядкування для видання у 
формі книги було одним з головних рішень, ухвалених на кон
ференції. Цей розділ є Господньою передмовою до вчень, завітів 
і заповідей, даних у цьому розподілі.
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 8 а пп Запечатувати, 
Запечатування.

  б пп Бунт.
 9 а Об. 19:15–16;  

1 Неф. 22:16–17.
  б Мос. 16:2;  

ДС—Мт. 1:31, 55.
 10 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  б Єз. 7:4; УЗ 56:19.  

пп Ісус Христос—
Суддя.

  в Пр. 24:12;  
Ал. 9:28; 41:2–5;  
УЗ 6:33.

  г Мт. 7:2.

 13 а УЗ 63:6.
  б Єз. 21:3;  

УЗ 35:14.
 14 а Ісая 53:1.
  б 2 Неф. 9:31;  

Мос. 26:28.
  в УЗ 11:2.
  г Дії 3:23; Ал. 50:20;  

УЗ 50:8; 56:3.
 15 а Єг. 23:16; Ісая 24:5.
  б пп Обряди.
  в пп Відступництво.
  г пп Новий і 

вічний завіт.
 16 а Мт. 6:33.
  б Ісая 53:6.

  в УЗ 82:6.
  г Вих. 20:4;  

3 Неф. 21:17.  
пп Ідолопоклонство.

  д Ісая 50:9.
  е УЗ 64:24; 133:14.  

пп Вавилон;  
Суєтність.

 17 а Ісая 24:1–6.
 19 а Дії 4:13; 1 Кор. 1:27;  

УЗ 35:13; 133:58–59.  
пп Лагідний, 
Лагідність.

  б 2 Неф. 28:31.  
пп Довіра.

8 І істинно Я кажу вам, що 
ті, хто виходить, несучи цю 
новину жителям землі, їм 
дано владу а запечатувати як 
на землі, так і на небесах, не
віруючих і б бунтівних;

9 Так, істинно, запечатувати 
їх до того дня, коли а гнів Бога 
буде пролито на б злочести
вих без міри—

10 До а дня, коли Господь 
прийде, щоб б відплатити кож
ній людині згідно з її в діян
нями і г відміряти кожній 
людині тією ж мірою, якою 
вона відміряла своїм ближнім.

11 Ось чому голос Господа 
звучить аж до кінців землі, 
щоб усі, хто хоче чути, могли 
чути.

12 Готуйтеся, ви, готуйтеся, 
ви, до того, що має прийти, 
бо Господь близько.

13 І а гнів Господа запалено, і 
Його б меч омито в небесах, і 
він паде на жителів землі.

14 І а рамено Господа буде 
відкрито; і день приходить, 
коли тих, хто не захоче б по
чути ні голоса Господа, ні 
голоса Його слуг, не зверта
тиме в увагу на слова пророків 

і апостолів, буде г відсічено з 
посеред людей;

15 Бо вони а відійшли від 
Моїх б обрядів і в порушили 
Мій г вічний завіт;

16 Вони не а шукають Гос
пода, щоб установити Його 
праведність, але кожна лю
дина йде своїм б власним 
в шляхом і за г образом свого 
власного бога, чий образ є по
добою світу і чия суть є суттю 
ідола, що д зістариться й загине 
у е Вавилоні, саме у Вавилоні 
великому, який паде.

17 Отже, Я, Господь, знаючи 
про лихо, яке прийде на а жи
телів землі, покликав Мого 
слугу Джозефа Сміта молод
шого і говорив до нього з не
бес, і дав йому заповіді;

18 І також дав заповіді ін
шим, щоб вони проголошували 
це світові; і все це для того, 
щоб могло бути здійснено те, 
що написано пророками:

19 а Немічне світу зʼявиться 
і зламає могутніх і сильних, 
щоб людина не радила своїм 
ближнім і не б довіряла ра
мену плоті,

20 Але щоб кожна людина 
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 20 а пп Свідчити.
 22 а УЗ 39:11.  

пп Завіт;  
Новий і вічний завіт.

 23 а пп Євангелія.
  б пп Місіонерська 

робота.
  в 1 Кор. 1:26–29.
 24 а 2 Неф. 33:10–11;  

Морон. 10:27–28.
  б 2 Неф. 31:3;  

Етер 12:39.
  в УЗ 50:12.  

пп Розуміння.
 26 а Як. 1:5; УЗ 42:68.  

пп Мудрість.

 27 а пп Карати, 
Покарання.

  б пп Покаятися, 
Покаяння.

 28 а пп Упокоритися, 
Покірність.

  б пп Знання.
 29 а пп Книга Мормона.
 30 а УЗ 1:4–5, 17–18.
  б пп Відновлення 

євангелії;  
Церква Ісуса 
Христа Святих 
Останніх Днів.

  в пп Темрява, духовна.
  г Еф. 4:5, 11–14.  

пп Церква, ознаки 
істинної церкви.

  д УЗ 38:10.
 31 а Ал. 45:16; УЗ 24:2.  

пп Гріх.
 32 а УЗ 58:42–43.  

пп Простити, 
Прощати.

 33 а Мос. 26:32.
  б Ал. 24:30; УЗ 60:2–3.
  в пп Святий Дух.
  г Бут. 6:3; 2 Неф. 26:11;  

Морм. 5:16;  
Етер 2:15; Морон. 9:4.

 34 а Мт. 28:19;  
УЗ 1:2; 42:58.

могла а говорити в імʼя Господа 
Бога, саме Спасителя світу;

21 Щоб віра також могла 
збільшитися на землі;

22 Щоб Мій вічний а завіт 
міг бути встановленим;

23 Щоб повноту Моєї а єван
гелії могло бути б проголо
шено в слабкими й простими 
до кінців землі, і перед ца
рями та правителями.

24 Ось, Я є Бог і сказав це; ці 
а заповіді від Мене, і їх було 
дано Моїм слугам у їхній 
слабкості відповідно до зви
чаю їхньої б мови, щоб вони 
могли прийти до в розуміння.

25 І наскільки вони помиля
лися, щоб настільки це могло 
бути їм повідомлено;

26 І наскільки вони прагнули 
а мудрості, щоб настільки їх 
могло бути настановлено;

27 І наскільки вони грішили, 
то настільки б їм а докорялося, 
щоб вони могли б покаятися;

28 І наскільки вони були 
а смиренними, щоб настільки 
їх могло бути зроблено силь
ними, і благословлено з ви
соти, і вони могли отримувати 
б знання час від часу.

29 І щоб після отримання лі
топису Нефійців, так, саме 
Мій слуга Джозеф Сміт мо
лодший міг мати силу пере
кладати милістю Бога, силою 
Бога а Книгу Мормона.

30 І також щоб ті, кому ці 
заповіді було дано, могли 
мати а силу закласти основи 
цієї б Церкви й вивести її з мо
року і з в темряви, єдину іс
тинну й живу г Церкву на  
лиці всієї землі, якою Я, Гос
подь, дуже д задоволений, ка
жучи про церкву як загал, а 
не індивідуально—

31 Бо Я, Господь, не можу 
дивитися на а гріх з наймен
шою мірою допущення;

32 Проте, того, хто кається 
й виконує заповіді Господа, 
буде а прощено;

33 А той, хто не а кається, 
від того буде б забрано навіть 
те світло, яке він отримав; бо 
Мій в Дух не завжди буде г пе
ремагатися в людині, каже 
Господь Саваот.

34 І знову, істинно Я кажу 
вам, о жителі землі: Я, Гос
подь, хочу зробити це відо
мим для а всієї плоті;

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 1:21–343



1, Ілля має відкрити священ
ство; 2–3, Обіцяння батькам 
посаджені в серця дітей.

Ось, Я відкрию вам Священ
ство, рукою пророка а Іллі, 
перед пришестям б великого й 
жахливого дня Господа.

2 І а він посадить у серця ді
тей б обіцяння, дані батькам, 
і серця дітей повернуться до 
їхніх батьків.

3 Якби це було не так, то всю 
землю було б повністю спу
стошено при Його пришес 
ті.

 35 а Повтор. 10:17;  
Дії 10:34;  
Морон. 8:12;  
УЗ 38:16.

  б пп Останні дні.
  в УЗ 87:1–2.  

пп Мир;  
Ознаки часів.

  г пп Диявол.
 36 а пп Святий, Свята 

(іменник).
  б пп Ісус Христос—

Тисячолітнє 
царювання Христа.

  в Зах. 2:14–15;  
УЗ 29:11; 84:118–119.

  г пп Суд, Судити.
  д пп Світ.
 37 а пп Писання.
  б УЗ 58:31; 62:6; 82:10.
 38 а 2 Цар. 10:10;  

Мт. 5:18; 24:35;  
2 Неф. 9:16;  
ДС—Мт. 1:35.

  б УЗ 101:64.
  в Повтор. 18:18;  

УЗ 18:33–38; 21:5.  
пп Голос;  
Одкровення.

  г пп Пророк.
  д пп Підтримка 

церковних 

провідників;  
Повноваження.

 39 а 1 Іван. 5:6;  
УЗ 20:27; 42:17.

  б пп Істина.
2 1 а Мал. 4:5–6;  

3 Неф. 25:5–6;  
УЗ 110:13–15; 128:17;  
ДС—Іст. 1:38–39.  
пп Ілля;  
Ключі священства.

  б УЗ 34:6–9; 43:17–26.
 2 а УЗ 27:9; 98:16–17.
  б пп Запечатувати, 

Запечатування;  
Спасіння мертвих.

РОЗДІЛ 2
Витяг з історії Джозефа Сміта стосовно слів ангела Моронія 
пророкові Джозефу Сміту в домі пророкового батька в Манче
стері, штат Нью Йорк, увечері 21 вересня 1823 року. Мороній 
був останнім у довгому ряді істориків, які склали літопис, що 
існує тепер у світі під назвою Книга Мормона. (Порівняйте: 
Малахія 4:5–6; також розділи 27:9; 110:13–16 і 128:18).

35 Бо Я не а зважаю на особи 
і хочу, щоб усі люди дізна
лися, що б день скоро прийде; 
година ще не прийшла, але 
зовсім поруч, коли в мир буде 
забрано з землі, і г диявол ма
тиме владу над своїм власним 
володінням.

36 А також Господь матиме 
владу над Своїми а святими, 
і б царюватиме в посеред них, 
і зійде г судом на д Ідумею, 
тобто світ.

37 Досліджуйте ці а заповіді, 

бо вони істинні й вірні, і про
роцтва та б обіцяння, які в 
них, буде всі здійснено.

38 Що Я, Господь, сказав, 
Я сказав і не відмовляюся; і 
хоч небеса й земля минуться, 
Моє а слово не минеться, але 
все буде б здійснено, чи Моїм 
власним в голосом, чи голосом 
Моїх г слуг, все д одно.

39 Бо слухай і знай, Господь 
є Бог, і а Дух свідчить, і свід
чення істинне, й б істина пе
ребуває на віки вічні. Амінь.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 1:35–2:3 4



1–4, Путь Господа—це один віч
ний круг; 5–15, Джозеф Сміт 
повинен покаятися або втра
тити дар перекладу; 16–20, 
Книга Мормона вийде у світ, 
щоб спасти сімʼя Легія.

а Діяння, і замисли, і наміри 
Бога не можуть бути зруйно
ваними, не можуть вони та
кож зійти нанівець.

2 Тому що а Бог не ходить 
кривими стежками, не повер
тає Він також ані праворуч, 
ані ліворуч, не відхиляється 
Він від того, що Він сказав, 
отже Його стежки рівні, а 
Його б путь є один вічний круг.

3 Памʼятай, памʼятай, що не 
а діяння Бога зруйновано, але 
діяння людей;

4 Бо хоч людина може мати 
багато одкровень і силу тво
рити могутні діяння, усе ж 
таки якщо вона а хвалиться 
своєю власною силою, і 

зневажає б поради Бога, і йде 
за диктатами своєї власної 
волі й в тілесних бажань, вона 
мусить упасти й викликати 
на себе г помсту справедли
вого Бога.

5 Ось, тобі було довірено ці 
речі, проте якими суворими 
були тобі заповіді; памʼятай 
також і обіцяння, які було 
дано тобі, якщо ти не пору
шиш їх.

6 І ось, як часто ти а порушу
вав заповіді й закони Бога, і 
продовжував іти за б переко
наннями людей.

7 Бо знай, тобі не слід було 
а боятися людину більше, ніж 
Бога. Хоч люди зневажають 
поради Бога й ставляться з 
б презирством до Його слів—

8 Проте тобі слід було бути 
вірним; і Він би простер 
Свою руку й підтримав тебе 
проти всіх вогненних а стріл 
б супротивника; і Він був би з 

3 1 а Пс. 8:3–9;  
УЗ 10:43.

 2 а Ал. 7:20.  
пп Бог, Божество.

  б 1 Неф. 10:18–19;  
УЗ 35:1.

 3 а Дії 5:38–39;  
Морм. 8:22;  
УЗ 10:43.

 4 а УЗ 84:73.  
пп Гординя.

  б Кн. Як. 4:10;  
Ал. 37:37.  
пп Заповіді Божі;  
Порада.

  в пп Плотський, 
Плотське.

  г пп Помста.
 6 а УЗ 5:21;  

ДС—Іст. 1:28–29.
  б УЗ 45:29; 46:7.
 7 а Пс. 27:1; Лк. 9:26;  

УЗ 122:9.  
пп Мужність, 
Мужній;  
Страх.

  б Лев. 26:42–43;  
1 Неф. 19:7;  
Кн. Як. 4:8–10.

 8 а Еф. 6:16;  
1 Неф. 15:24;  
УЗ 27:17.

  б пп Диявол.

РОЗДІЛ 3
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Гармоні, штат 
Пенсильванія, в липні 1828 року, стосовно втрати 116 сторінок 
рукопису перекладу першої частини Книги Мормона, яка нази
валася книгою Легія. Пророк неохоче дозволив, щоб ці сторінки 
перейшли від нього під нагляд Мартіна Гарріса, який служив 
короткий час писарем під час перекладу Книги Мормона. Одкро
вення було дане через Урім і Туммім. (Див. розділ 10).

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 3:1–85



 8 в Ал. 38:5.
 12 а УЗ 1:29; 5:4.
  б УЗ 10:6–8.
 13 а пп Гординя.
 15 а тобто Господь.
 16 а пп Спаситель.
  б 1 Неф. 13:23–25;  

2 Неф. 29:4–6.
  в Мос. 3:20.

 17 а 2 Неф. 5:8–9.
 18 а пп Книга Мормона.
  б 2 Неф. 5:14;  

Ен. 1:13–18.
  в 2 Неф. 26:15–16.
  г Морм. 8:2–3.
 19 а 1 Неф. 9:3, 5.
  б пп Золоті пластини.
  в 3 Неф. 5:14–15;  

УЗ 10:46–50.
 20 а 2 Неф. 30:3–6;  

УЗ 28:8; 49:24.
  б Морм. 3:19–21.
  в 2 Неф. 31:19;  

Морон. 6:4.
  г Морон. 7:26, 38.

тобою кожного разу під час 
в збентеження.

9 Ось, ти є Джозеф, і тебе 
було обрано виконати ро
боту Господа, але через про
вину, якщо ти не усвідомиш 
цього, ти впадеш.

10 Але памʼятай, Бог мило
стивий; отже, покайся в тому, 
що ти зробив і що протирі
чить заповіді, яку Я дав тобі, 
і ти все ще є обраним, і знову 
покликаний на цю роботу;

11 Якщо ти не зробиш 
цього, тебе буде звільнено і 
ти станеш таким, як усі інші 
люди, і не буде в тебе більше 
дару.

12 І коли ти віддав те, а перек 
ладати яке Бог дав тобі зір і 
силу, ти віддав те, що було 
священним, у руки злочести
вої б людини,

13 Яка зневажила поради 
Бога і порушила найбільш 
священні обіцяння, які було 
дано перед Богом, і поклада
лася на своє власне судження, 
і а хвалилася своєю власною 
мудрістю.

14 І це є причиною того, що 
ти втратив свої привілеї на 
деякий час—

15 Бо ти дозволив, щоб по
раду твого а управителя було 
розтоптано від початку.

16 Проте Мій труд поши

риться, бо саме так як знання 
про а Спасителя прийшло у 
світ через б свідчення Юдеїв, 
так само прийде в знання 
про Спасителя і до Мого на
роду—

17 І до а Нефійців, і до Яків
ців, і до Йосипівців, і до Зора
мійців через свідчення їхніх 
батьків—

18 І це а свідчення стане 
знанням б Ламанійців, і Ле
муїльців, і Ізмаїльців, які 
в виродилися у зневірі че
рез беззаконня їхніх батьків, 
яким Господь дозволив г зни
щити своїх братів Нефійців, 
через їхні беззаконня і їхні 
мерзоти.

19 І саме з цією а метою збе
режено ці б пластини, які міс
тять ці літописи—щоб могли  
бути виконані в обіцяння Гос
пода, які Він дав Своєму на
родові;

20 І щоб а Ламанійці могли 
прийти до пізнання своїх 
батьків, і щоб вони могли 
знати обіцяння Господа, і 
щоб вони могли б вірити єван
гелії і в покладатися на зас
луги Ісуса Христа, і бути 
г прославленими через віру 
в Його імʼя, і щоб через їхнє 
покаяння вони могли бути 
спасенними. Амінь.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 3:9–20 6



1–10, Це покоління отримає 
Господнє слово через Джозефа 

Сміта; 11–18, Троє свідків свід
читимуть про Книгу Мормона; 

4 1 а Ісая 29:14;  
1 Неф. 14:7; 22:8;  
УЗ 6:1; 18:44.  
пп Відновлення 
євангелії.

 2 а пп Служіння.
  б Єг. 22:5; 1 Сам. 7:3;  

УЗ 20:19; 76:5.
  в пп Інтелект;  

Серце.
  г 1 Кор. 1:8;  

Кн. Як. 1:19;  

3 Неф. 27:20.
 3 а УЗ 11:4, 15; 36:5; 63:57.  

пп Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

 4 а Іван 4:35; Ал. 26:3–5;  
УЗ 11:3; 33:3, 7.

  б пп Жнива.
  в 1 Тим. 6:19.
 5 а пп Віра.
  б пп Надія.
  в пп Милосердя.

  г пп Любов.
  д Пс. 141:8; Мт. 6:22;  

Морм. 8:15.
  е пп Слава.
 6 а пп Чеснота.
  б пп Терпіння.
  в пп Упокоритися, 

Покірність.
  г пп Старанність.
 7 а Мт. 7:7–8;  

2 Неф. 32:4.  
пп Молитва.

РОЗДІЛ 5
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гармоні, 
штат Пенсильванія, у березні 1829 року, на прохання Мартіна 
Гарріса.

1–4, Доблесне служіння спасає 
Господніх священнослужите
лів; 5–6, Божі якості роблять 
їх правомочними для священ
нослужіння; 7, Треба прагнути 
всього Божого.

Тепер ось, а дивовижна ро
бота має скоро розпочатися 
серед дітей людських.

2 Отже, о ви, хто починає 
а служіння Богу, дивіться, щоб 
ви б служили Йому всім своїм 
в серцем, могутністю, розу
мом і силою, щоб могли ви 
стояти г безвинними перед 
Богом в останній день.

3 Отже, якщо ви маєте ба
жання служити Богові, вас 
а покликано до роботи;

4 Бо знайте, а ниви вже білі 
для б жнив; і ось, той, хто 
встромляє серпа з усієї сили, 
той складає про в запас, так 
що він не гине, але прино
сить спасіння своїй душі.

5 І а віра, б надія, в милосердя 
й г любов, з д оком, єдиноспря
мованим до е слави Бога, роб
лять його правомочним для 
цієї роботи.

6 Памʼятайте про віру, 
а чесноту, знання, стрима
ність, б терпіння, братерську 
доброту, благочестя, ми
лосердя, в покірливість, г ста
ранність.

7 а Просіть, і ви отримаєте; 
стукайте, і буде відчинено 
вам. Амінь.

РОЗДІЛ 4
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта його батькові, 
Джозефу Сміту старшому, в Гармоні, штат Пенсильванія, у 
лютому 1829 року.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 4:1–77



5 1 а УЗ 5:23–24;  
ДС—Іст. 1:61.

  б пп Золоті пластини.
 2 а пп Свідок, 

Свідчення.
 3 а 2 Неф. 27:13. Див. 

також “ 
Свідчення 
Трьох свідків” 
та “Свідчення 

Восьми свідків” на 
вступних сторінках 
Книги Мормона.

  б 2 Неф. 3:11.
 5 а Єр. 26:4–5;  

Ал. 5:37–38;  
УЗ 1:14.

 6 а УЗ 20:2–3.  
пп Висвячувати, 
Висвячення.

  б 2 Неф. 29:7.
 7 а Лк. 16:27–31;  

УЗ 63:7–12.
 8 а пп Невіра.
  б Морм. 8:33.  

пп Гординя.
 9 а Ал. 37:18.
 11 а 2 Неф. 27:12;  

Етер 5:3–4;  
УЗ 17:1–5.

19–20, Слово Господа буде під
тверджено, як і в попередні 
часи; 21–35, Мартін Гарріс 
може покаятися й бути одним 
із  свідків.

Ось, Я кажу тобі, що 
оскільки Мій слуга а Мар
тін Гарріс бажав свідчення з 
Моїх рук, що ти, Мій слуга 
Джозеф Сміт молодший, от
римав б пластини, про які ти 
свідчив і засвідчив, що ти от
римав їх від Мене;

2 І тепер, ось що ти скажеш 
йому—Той, Хто розмовляв 
з тобою, сказав тобі: Я, Гос
подь, є Бог і дав ці речі тобі, 
Моєму слузі Джозефу Сміту 
молодшому, і заповідав тобі, 
щоб ти стояв як а свідок щодо 
цих  речей;

3 І Я зробив так, щоб ти 
ввійшов у завіт зі Мною, що 
не показуватимеш їх нікому, 
крім тих а осіб, яким Я нака
зав тобі; і ти не маєш ніякої 
б влади над ними, якщо Я не 
надаю її тобі.

4 І ти маєш дар перекласти 
ці пластини; і це є перший 
дар, яким Я наділив тебе; і Я 
заповів, щоб ти не домагався 
ніякого іншого дару, доки 
Мою мету не буде досягнено 
в цьому; бо Я не дам тобі 

ніякого іншого дару, доки це 
не буде завершено.

5 Істинно, Я кажу тобі, 
що горе прийде до жителів 
землі, якщо вони а не прислу
хаються до Моїх слів;

6 Бо пізніше тебе буде а вис
вячено, і ти підеш і передаси 
Мої б слова дітям людським.

7 Ось, якщо вони не а пові
рять Моїм словам, вони не 
повірять тобі, Моєму слузі 
Джозефу, навіть якби було 
можливо, щоб ти показав їм 
усі ці речі, які Я довірив тобі.

8 О, це а невіруюче і б твердо
шиє покоління—Мій гнів уже 
запалено проти них.

9 Ось, істинно Я кажу тобі, 
Я а зберіг ті речі, які Я дові
рив тобі, Моєму слузі Джо
зефу, з мудрою метою, яка в 
Мені є, і це буде повідомлено 
майбутнім поколінням;

10 Але це покоління матиме 
Моє слово через тебе;

11 І на додаток до твого 
свідчення, а свідчення трьох 
Моїх слуг, яких Я покличу 
й висвячу, яким Я покажу ці 
речі, і вони підуть з Моїми 
словами, які дано через тебе.

12 Так, вони будуть знати з 
певністю, що ці речі істинні, 
бо з небес Я проголошу це до 
них.
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13 Я дам їм силу, щоб вони 
могли дивитися й бачити ці 
речі такими, якими вони є;

14 І а нікому більше не да
рую Я цієї сили—отримати 
таке саме свідчення серед 
цього покоління, тепер, на 
початку цієї появи й виходу 
Моєї б Церкви з пустині—
чистої, як в місяць, ясної, як 
сонце, і грізної, як військо з  
прапорами.

15 І видам Я свідчення трьох 
а свідків про Моє слово.

16 І ось, усіх, хто а повірить 
Моїм словам, тих Я б відвідаю 
в проявом Мого г Духа, і вони 
д народяться від Мене, саме 
водою і Духом—

17 І тобі треба почекати ще 
трохи, бо тебе ще не а висвя
чено—

18 А їхнє свідчення також 
вийде на а засудження цього 
покоління, якщо вони зака
мʼяніють своїми серцями 
проти них;

19 Бо спустошливий а бич 
пройде серед жителів землі 
і продовжуватиме вилива
тися час від часу, якщо вони 
не б покаються, доки земля 

не в спустіє і жителів її не 
буде поглинуто й повністю 
знищено яскравістю Мого  
г  пришестя.

20 Ось, Я кажу тобі це, так 
само, як а казав Я і людям про 
знищення Єрусалима; і Моє 
б слово буде підтверджено в 
цей час, як воно підтверджу
валося до цього часу.

21 А тепер Я заповідаю тобі, 
Моєму слузі Джозефу, покая
тися і ходити більш чесно пе
реді Мною, і не піддаватися 
більше переконуванням люд
ським;

22 І щоб ти був твердим у 
а виконанні заповідей, які Я 
заповідав тобі; і якщо ти ро
битимеш так, ось Я дарую 
тобі вічне життя, навіть якщо 
тебе буде б вбито.

23 І ось, Я знову кажу тобі, 
Моєму слузі Джозефу, сто
совно а людини, яка бажає 
свідчення—

24 Ось, Я кажу йому, він 
підносить себе й не впокорює 
себе достатньо переді Мною; 
але якщо він вклониться пе
реді Мною, і впокорить себе 
в могутній молитві й вірі, у 

 14 а 2 Неф. 27:13.
  б пп Відновлення 

євангелії;  
Церква Ісуса Христа.

  в УЗ 105:31; 109:73.
 15 а УЗ 17.  

пп Свідки Книги 
Мормона.

 16 а Етер 4:11.
  б 1 Неф. 2:16.
  в УЗ 8:1–3.
  г пп Святий Дух.
  д пп Дар Святого  

Духа;  
Народитися знову, 

Народитися від  
Бога;  
Хрищення,  
Христити.

 17 а пп Висвячувати, 
Висвячення;  
Повноваження.

 18 а 1 Неф. 14:7;  
УЗ 20:13–15.

 19 а УЗ 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
пп Ознаки часів;  
Останні дні.

  б пп Покаятися, 
Покаяння.

  в Ісая 24:1, 5–6.
  г Ісая 66:15–16;  

УЗ 133:41.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 20 а 1 Неф. 1:18;  
2 Неф. 25:9.

  б УЗ 1:38.
 22 а пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  б Ал. 60:13;  
УЗ 6:30; 135.

 23 а УЗ 5:1.
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щирості свого серця, тоді Я 
дам йому а глянути на речі, 
які він бажає побачити.

25 І тоді він скаже людям 
цього покоління: Ось, я поба
чив речі, які Господь показав 
Джозефу Сміту молодшому, 
і я а знаю з певністю, що вони 
істинні, бо я бачив їх, бо їх 
було показано мені силою 
Бога, а не людини.

26 І Я, Господь, заповідаю 
йому, Моєму слузі Мартіну 
Гаррісу, щоб він не казав їм 
більше нічого стосовно цих 
речей, крім ось чого: Я бачив 
їх, і їх було показано мені си
лою Бога; і це є ті слова, які 
він скаже.

27 Але якщо він заперечу
ватиме це, він порушить за
віт, який він до того склав 
зі Мною, і знай, його засу
джено.

28 І ось, якщо він не упоко
рить себе й не визнає переді 
Мною, що зробив те, що було 
неправильним, і не складе зі 
Мною завіт, що він викону
ватиме Мої заповіді, виявля
тиме віру в Мене, ось, Я кажу 
йому, що він не матиме та
кого огляду, бо Я не дам 
йому оглядати речі, про які Я 
говорив.

29 І якщо це буде так, Я за
повідаю тобі, Моєму слузі 
Джозефу, що ти скажеш 

йому, що він нічого більше не 
виконуватиме, і не турбува
тиме більше Мене стосовно 
цієї справи.

30 І якщо це буде так, знай, 
Я кажу тобі, Джозефе, коли 
ти перекладеш ще кілька 
сторінок, ти зупинишся на 
деякий час, аж доки Я не на
кажу тобі знову; тоді ти мо
жеш перекладати знову.

31 А якщо ти не зробиш 
цього, знай, ти не матимеш 
більше дару, і Я відніму ті 
речі, які Я довірив тобі.

32 І ось, через те, що Я пе
редбачаю засідку знищити 
тебе, так, Я передбачаю, що 
якщо Мій слуга Мартін Гар
ріс не впокорить себе й не от
римає свідчення з Моїх рук, 
тоді він упаде в провину;

33 І є багато тих, хто лежить 
у засідці, щоб а знищити тебе 
з лиця землі; і заради того, 
щоб твої дні могло бути по
довжено, Я дав тобі ці запо
віді.

34 Так, заради цього Я ска
зав: Зупинись і залишайся на 
місці, доки Я не накажу тобі, 
і Я а забезпечу тобі засоби, 
щоб ти міг завершити те, що 
Я заповідав тобі.

35 І якщо ти будеш а вірним 
у виконанні Моїх заповідей, 
тебе буде б піднесено в остан
ній день. Амінь.

 24 а Див. “Свідчення 
Трьох свідків” на 
вступних сторінках 
Книги Мормона.

 25 а Етер 5:3.

 33 а УЗ 10:6; 38:13, 28.
 34 а 1 Неф. 3:7.
 35 а Вих. 15:26;  

УЗ 11:20.
  б Іван 6:39–40;  

1 Сол. 4:17;  
3 Неф. 15:1;  
УЗ 9:14; 17:8;  
75:16, 22.
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6 1 а Ісая 29:14;  
УЗ 4; 18:44.

 2 а Євр. 4:12; Об. 1:16;  
УЗ 27:1.

  б Гел. 3:29; УЗ 33:1.
 3 а Іван 4:35;  

УЗ 31:4; 33:3; 101:64.
 4 а Об. 14:15–19;  

Ал. 26:5;  
УЗ 11:3–4, 27.

 5 а Мт. 7:7–8.
 6 а 1 Неф. 13:37.
  б пп Сіон.
 7 а Ал. 39:14; УЗ 68:31.
  б 1 Цар. 3:10–13;  

Мт. 19:23;  
Кн. Як. 2:18–19.  
пп Багатство;  
Суєтність.

  в пп Мудрість.

  г УЗ 42:61, 65.  
пп Таємниці Божі.

  д УЗ 14:7.
 9 а Ал. 29:9;  

УЗ 15:6; 18:14–15; 
34:6.  
пп Місіонерська 
робота;  
Покаятися,  
Покаяння.

1–6, Трудівники на Господ
ньому полі досягають спа
сіння; 7–13, Немає більшого 
дару, ніж дар спасіння; 14–27, 
Свідчення про істину прихо
дить силою Духа; 28–37, Ди
віться на Христа і творіть 
добро постійно.

Велична й а дивовижна ро
бота скоро розпочинається 
для дітей людських.

2 Ось, Я є Бог; зважте на 
Моє а слово, живе та сильне, 
б гостріше від меча обосіч
ного, аж до поділу на ча
стини і суглобів, і мозків; 
отже, зважте на Мої слова.

3 Дивіться, а ниви вже білі 
для жнив; отже, той, хто ба
жає жати, нехай він встро
мить свого серпа з усієї сили 
і жне, доки день триває, щоб 
він міг зберегти як скарб для 
своєї душі вічне спасіння в 
царстві Бога.

4 Так, той, хто а встромить 

свого серпа й жатиме, того 
покликано Богом.

5 Отже, якщо ви а просити
мете у Мене, ви отримаєте; 
якщо ви стукатимете, вам 
буде відчинено.

6 Тож, оскільки ви просили, 
ось, Я кажу вам, виконуйте 
Мої заповіді, і а прагніть роз
почати й зміцнити справу 
б Сіону;

7 а Прагніть не б багатств, але 
в мудрості, і знайте, г таємниці 
Бога буде відкрито вам, і тоді 
вас буде зроблено багатими. 
Знайте, той багатий, хто має 
д вічне життя.

8 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, саме того, що ти бажаєш 
від Мене, те воно й буде тобі; 
і якщо ти бажаєш, ти станеш 
тим засобом, за допомогою 
якого творитиметься багато 
добра в цьому поколінні.

9 Не говори цьому поко
лінню нічого іншого, крім а по
каяння; виконуй Мої заповіді  

РОЗДІЛ 6
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту і Оліверу Каудері 
в Гармоні, штат Пенсильванія, у квітні 1829 року. Олівер Ка
удері розпочав свій труд як писар перекладу Книги Мормона 
7 квітня 1829 року. Він уже отримав божественний прояв іс
тинності пророкового свідчення відносно пластин, на яких 
було вигравіювано запис Книги Мормона. Пророк запитував у 
Господа через Урім і Туммім та отримав цю відповідь.
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і допомагай розпочати Мою 
роботу, згідно з Моїми запо
відями, і тебе буде благослов
лено.

10 Ось ти маєш дар, і благо
словенний ти через свій дар. 
Памʼятай, що він а священний 
і походить згори—

11 І якщо ти а питатимеш, то 
ти знатимеш б таємниці, ве
личні й дивовижні; отже, ви
користовуй свій в дар, щоб ти 
міг розкрити таємниці, щоб 
ти міг привести багатьох до 
пізнання істини, так, г пере
конати їх у помилковості їх
ніх шляхів.

12 Не відкривай свій дар 
нікому, крім тих, хто твоєї 
віри. Не стався легковажно 
до а священного.

13 Якщо ти творитимеш доб 
ро, так, і а втримаєшся б вір
ним до в кінця, ти будеш  
спасенним у царстві Бога, що  
є найвеличнішим з усіх дарів 
Бога; бо немає дара більшого 
за дар г спасіння.

14 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, благословенний ти 
за те, що зробив; бо ти а пи
тав Мене, і ось, скільки ра
зів ти питав, стільки ж 
разів ти отримував наста
нови Мого Духа. Якби це 
не було так, ти б не був на 

тому місці, на якому ти є  
тепер.

15 Ось, ти знаєш, що питав 
Мене, і Я просвітив твій а ро
зум; а тепер Я кажу це тобі, 
щоб ти міг знати, що тебе було 
просвітлено Духом істини;

16 Так, Я кажу тобі, щоб ти 
міг знати, що нема нікого, 
крім Бога, хто б а знав твої 
думки й наміри твого б серця.

17 Я кажу це тобі як свід
чення для тебе—що слова, 
або робота, що ти пишеш, є 
а істинними.

18 Отже, будь а старан
ним, б підтримуй Мого слугу 
Джозефа вірно, в яких би 
складних обставинах він не 
опинявся заради Слова.

19 Зауважуй йому на його 
помилки, і приймай також за
уваження від нього. Будь тер
пеливим; будь розсудливим; 
будь стриманим; май тер
піння, віру, надію і милосердя.

20 Ось, ти є Олівер, і Я го
ворив з тобою через твої ба
жання; отже, а зберігай як 
скарб ці слова в своєму серці. 
Будь вірним і старанним у 
виконанні заповідей Бога, і 
Я оточу тебе руками Моєї  
любові.

21 Ось, Я є Ісус Христос, 
а Син Бога. Я Той Самий, Хто 

 10 а УЗ 63:64.
 11 а УЗ 102:23;  

ДС—Іст. 1:18, 26.
  б Мт. 11:25; 13:10–11;  

Ал. 12:9.
  в пп Дар;  

Дари Духа.
  г Як. 5:20;  

Ал. 62:45;  
УЗ 18:44.

 12 а Мт. 7:6.

 13 а 1 Неф. 15:24.
  б Мос. 2:41;  

Етер 4:19;  
УЗ 51:19; 63:47.

  в пп Терпіти.
  г пп Спасіння.
 14 а пп Молитва.
 15 а пп Інтелект.
 16 а 1 Хр. 28:9;  

Мт. 12:25;  
Євр. 4:12;  

Мос. 24:12;  
3 Неф. 28:6.  
пп Всемудрий.

  б 1 Цар. 8:39.
 17 а УЗ 18:2.
 18 а пп Старанність.
  б УЗ 124:95–96.
 20 а Етер 3:21;  

УЗ 84:85.
 21 а пп Ісус Христос.
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прийшов до б Своїх, і Свої не 
прийняли Мене. Я є в світло, 
що сяє у г темряві, і темрява 
не осягає його.

22 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, якщо ти бажаєш додат
кового свідчення, розкинь 
розумом про ту ніч, коли ти 
волав до Мене у своєму серці, 
щоб ти міг а знати про істин
ність цього.

23 Хіба Я не промовляв 
а мир твоєму розуму стосовно 
цього? Яке більше б свідчення 
ти можеш мати, ніж від Бога?

24 І тепер ось, ти отримав 
свідчення; бо якщо Я сказав 
тобі те, що жодна людина не 
знає, хіба не отримав ти свід
чення?

25 І ось, Я даю тобі дар, 
якщо ти бажаєш від Мене, 
а перекладати, саме так, як 
Мій слуга Джозеф.

26 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, що існують а літописи, 
які містять у собі багато чого 
з Моєї євангелії, які було 
утримано через б злочести
вість людей;

27 А тепер Я наказую тобі, 
якщо ти маєш добрі ба
жання—бажання накопи
чувати скарби для себе на 

небесах,—тоді будеш ти 
своїм даром допомагати ви
водити на світло ті частини 
Моїх а писань, які було прихо
вано через беззаконня.

28 А тепер ось, Я даю тобі, а 
також Моєму слузі Джозефу, 
ключі від цього дару, який 
виведе на світло це священ
нослужіння; і устами двох 
чи трьох а свідків буде кожне 
слово стверджено.

29 Істинно, істинно Я кажу 
вам, якщо вони відкинуть 
Мої слова, і цю частину Моєї 
євангелії і Мого священно
служіння, благословенні ви, 
бо вони не зможуть заподіяти 
вам більше, ніж Мені.

30 І навіть якщо вони а запо
діють вам те саме, що вони 
заподіяли Мені, благосло
венні ви, бо будете б жити зі 
Мною в в славі.

31 Але якщо вони не а від
кинуть Мої слова, що їх буде 
стверджено б свідченням, яке 
буде дано, благословенні 
вони, і тоді матимете ви ра
дість у плодах вашої праці.

32 Істинно, істинно Я кажу 
вам, як Я казав Моїм учням, де 
двоє чи троє а зберуться разом 
в імʼя Моє, стосовно чогось, 

 21 б Іван 1:10–12;  
Дії 3:13–17;  
3 Неф. 9:16;  
УЗ 45:8.

  в Іван 1:5;  
УЗ 10:58.  
пп Світло, Світло 
Христа.

  г пп Темрява, духовна.
 22 а пп Проникливість, 

дар проникливості.
 23 а пп Мир.
  б 1 Іван. 5:9;  

УЗ 18:2.
 25 а Мос. 8:13;  

УЗ 5:4; 9:1–5, 10.
 26 а УЗ 8:1; 9:2.  

пп Писання—
Писання, про появу 
яких пророчили.

  б пп Злочестиві, 
Злочестивість.

 27 а УЗ 35:20.
 28 а Повтор. 19:15;  

2 Кор. 13:1;  
2 Неф. 27:12–14;  

УЗ 128:3.
 30 а УЗ 5:22; 135.  

пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька смерть.

  б Об. 3:21.
  в пп Слава.
 31 а 3 Неф. 16:10–14;  

УЗ 20:8–15.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
 32 а Мт. 18:19–20.  

пп Єдність.
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 32 б УЗ 29:5; 38:7.
 33 а пп Мужність, 

Мужній.
  б Гал. 6:7–8;  

Мос. 7:30–31;  
Ал. 9:28; УЗ 1:10.

 34 а Пс. 71:3;  
Мт. 7:24–25;  
1 Кор. 10:1–4;  
Гел. 5:12;  
УЗ 10:69; 18:4, 17; 
33:13;  

Мойс. 7:53.  
пп Скеля.

 35 а Іван 8:3–11.
 36 а Ісая 45:22;  

УЗ 43:34.
 37 а пп Ісус Христос—

Посмертні 
явлення Христа.

  б пп Розпʼяття.
  в Мт. 5:3, 10;  

3 Неф. 12:3, 10.
  г пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
7 1 а пп Іван, син Зеведеїв.
  б 3 Неф. 28:1–10.
 2 а Лк. 9:27.  

пп Смерть, фізична.
 3 а Іван 21:20–23.  

пп Перетворені 
істоти.

  б пп Друге пришестя 
Ісуса Христа;  
Слава.

  в Об. 10:11.

знайте, там буду Я б серед 
них—так само Я є серед вас.

33 Не а бійтеся творити добро, 
сини Мої, бо що ви б посієте, те 
саме й пожнете; отже, якщо 
посієте добро, ви й пожнете 
добро як свою винагороду.

34 Отже, не бійся, черідко 
мала; творіть добро; нехай 
земля і пекло обʼєднаються 
проти вас, а якщо вас збудо
вано на Моїй а скелі, вони не 
зможуть подолати.

35 Ось, Я не звинувачую вас; 

ідіть своїм шляхом і не а грі
шіть більше; виконуйте з тве
резістю роботу, яку Я заповів 
вам.

36 а Звертайтеся до Мене в 
кожній думці; не вагайтеся, 
не бійтеся.

37 а Подивіться на рани, які 
прокололи Мій бік, і також 
на сліди б цвяхів на Моїх ру
ках і ногах; будьте вірними, 
виконуйте Мої заповіді, і ви 
в успадкуєте г царство небесне. 
Амінь.

РОЗДІЛ 7
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту і Оліверу Кау
дері в Гармоні, штат Пенсильванія, у квітні 1829 року, коли 
вони запитували через Урім і Туммім про те, чи залишився 
Іван, улюблений учень, у плоті, чи помер. Це одкровення є пе
рекладеним варіантом літопису, який Іван зробив на перга
менті і сховав.

1–3, Іван Улюблений житиме, 
доки Господь не прийде; 4–8,  
Петро, Яків та Іван володіють 
ключами євангелії.

І Господь сказав мені: а Іване, 
Мій улюблений, чого ти б ба
жаєш? Бо якщо ти попросиш 
те, що ти хочеш, воно буде 
дано тобі.

2 І я сказав йому: Господи, 
дай мені владу над а смертю, 
щоб я міг жити і приводити 
душі до Тебе.

3 І Господь сказав мені: 
Істинно, істинно Я кажу 
тобі, через те, що ти бажаєш 
цього, ти а залишишся, доки 
Я прийду у Своїй б славі, і 
в пророкуватимеш перед на
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1–5, Одкровення приходить си
лою Святого Духа; 6–12, Таєм
ниці Божі і сила перекладати 
давні літописи приходять че
рез віру.

а Олівере Каудері, істинно, 
істинно Я кажу тобі, що так 
певно, як живе Господь, Який 
є твоїм Богом і Викупителем, 

саме так певно отримаєш ти 
б знання про будь які речі, 
про які в питатимеш ти у вірі, 
з чесним серцем, віруючи в 
те, що ти отримаєш знання 
стосовно вигравіювань ста
рих г літописів, які є давніми, 
які містять ті частини Мого 
писання, про які було ска
зано д проявом Мого Духа.

 4 а пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

 6 а УЗ 130:5.
  б УЗ 76:86–88.
  в Іван 10:8–11;  

УЗ 77:14.

 7 а Мт. 16:19;  
Дії 15:7;  
ДС—Іст. 1:72.  
пп Ключі 
священства.

 8 а пп Радість.

8 1 а ДС—Іст. 1:66.  
пп Каудері, Олівер.

  б пп Знання.
  в пп Молитва.
  г УЗ 6:26–27; 9:2.
  д УЗ 5:16.

РОЗДІЛ 8
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Оліверу Кау
дері в Гармоні, штат Пенсильванія, у квітні 1829 року. Під час 
перекладу Книги Мормона Олівер, який продовжував служити 
писарем, пишучи під диктування Пророка, забажав отримати 
дар перекладу. Господь відповів на його благання, пославши це 
одкровення.

родами, колінами, язиками й  
людьми.

4 І з цієї причини Господь 
сказав Петру: Якщо Я хочу, 
щоб він залишився, доки Я не 
прийду, що тобі до цього? Бо 
він хотів від Мене, щоб він міг 
приводити душі до Мене, а ти 
хотів, щоб ти міг швидко при
йти до Мене в Моє а царство.

5 Я кажу тобі, Петре, це 
було хороше бажання; але 
Мій улюблений забажав, щоб 
він міг зробити більше, тобто, 
ще більшу роботу серед лю
дей, ніж те, що він до цього 
зробив.

6 Так, він почав більшу 

роботу; отже Я зроблю його 
таким, як палаючий вогонь, 
і ангелом, який а священно
служить; він буде священ
нослужити тим, хто будуть 
б спадкоємцями спасіння, які 
живуть на в землі.

7 І Я поставлю тебе священ
нослужити йому і твоєму 
братові Якову; і вам трьом Я 
дам цю владу і а ключі цього 
священнослужіння до тих 
пір, коли Я прийду.

8 Істинно Я кажу вам, ви 
будете обидва мати згідно 
з вашими бажаннями, бо ви 
обидва а радієте в тому, що ви 
забажали.
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1–6, Інші давні літописи ще ма
ють бути перекладені; 7–14, 
Книга Мормона перекладається 

через вивчення й духовне під
твердження.

 2 а УЗ 9:7–9.  
пп Одкровення.

  б пп Серце.
  в пп Святий Дух.

 3 а Вих. 14:13–22;  
Повтор. 11:4;  
1 Неф. 4:2; Мос. 7:19.  
пп Червоне море.

 5 а Повтор. 11:18–19.
 10 а пп Віра.
  б УЗ 88:63–65.
 11 а УЗ 9:1, 10.

РОЗДІЛ 9
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Оліверу Кау
дері в Гармоні, штат Пенсильванія, у квітні 1829 року. Олі
вера вчать бути терпеливим і умовляють удовольнятися 
тим, що він пише, на цей час, під диктування перекладача, і 
не намагатися перекладати.

2 Так, знай, Я а скажу тобі 
у твоєму розумі і у твоєму 
б серці, через в Святого Духа, 
Який зійде на тебе і Який 
буде жити у твоєму серці.

3 Тепер ось, це є дух одкро
вення; ось, це є дух, яким Мой
сей перевів дітей Ізраїля через 
а Червоне море по сухому.

4 Отже, це є твій дар; по
кладайся на нього, і будеш ти 
благословенним, бо він визво
лить тебе з рук твоїх ворогів, 
коли, якби не було так, вони 
б убили тебе й привели твою 
душу до знищення.

5 О, памʼятай ці а слова і ви
конуй Мої заповіді. Памʼя
тай, це є твій дар.

6 Ось це не весь твій дар; бо 
ти маєш іще один дар, який є 
даром Аарона; ось, він сказав 
тобі багато чого;

7 Ось, немає іншої сили, 
крім сили Бога, що може зро
бити так, щоб цей дар Аа
рона був з тобою.

8 Отже, не вагайся, бо це є 
дар Бога; і ти триматимеш 
його в своїх руках, і твори
тимеш дивовижні справи; і 
ніяка сила не зможе забрати 
його з твоїх рук, бо це робота 
Бога.

9 І тож усе, про що ти по
просиш Мене розповісти тобі 
цим засобом, те Я дам тобі, і 
ти матимеш знання про це.

10 Памʼятай, що без а віри 
ти не можеш нічого зро
бити; тож проси з вірою. Не 
стався легковажно до цього; 
не б проси того, про що тобі 
не слід.

11 Проси, щоб ти міг знати 
таємниці Бога, щоб ти міг 
а перекладати й отримати 
знання з усіх тих давніх літо
писів, які було сховано, що є 
священними; і згідно з твоєю 
вірою буде це зроблено тобі.

12 Ось, це Я, Хто сказав це; і 
Я є Той Самий, Який говорив 
з тобою від початку. Амінь.
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9 1 а УЗ 8:1, 11.
  б ДС—Іст. 1:67.
 2 а Вказує на додаткову 

перекладацьку 
діяльність 
(включаючи 
зроблений 
Джозефом Смітом 
переклад Біблії та 
Книги Авраама), у 
якій Олівер Каудері 

брав участь як 
писар. пп Переклад 
Джозефа Сміта (пдс).

  б УЗ 6:26; 8:1.
 6 а пп Ремствувати.
 8 а пп Обдумувати.
  б пп Молитва.
  в Лк. 24:32.
  г пп Натхнення, 

Надихати;  
Свідок, Свідчення.

  д УЗ 8:2–3.
 9 а УЗ 10:2.
 10 а УЗ 8:11.
 11 а пп Страх.
 12 а УЗ 18:8.
 13 а пп Спокушати, 

Спокуса.
 14 а 1 Кор. 16:13.
  б пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

Ось, Я кажу тобі, Мій сину, 
що через те, що ти не а пере
кладав так, як ти бажав від 
Мене, і почав знову б писати 
для Мого слуги, Джозефа 
Сміта молодшого, саме тому 
Я б хотів, щоб ти продовжу
вав, доки не закінчиш цей лі
топис, який Я довірив йому.

2 А тоді, ось, а інші б літописи 
Я маю, так що Я дам тобі 
силу, щоб ти міг допомагати 
перекладати.

3 Будь терпеливим, Мій 
сину, бо це є мудрість у 
Мені, і недоцільно, щоб ти 
перекладав у цей час.

4 Ось, робота, яку тебе пок
ликано виконувати—це пи
сати для Мого слуги Джозефа.

5 І, ось, саме тому, що ти не 
продовжував, як розпочинав, 
коли ти почав перекладати, 
Я відібрав цей привілей від 
тебе.

6 Не а ремствуй, Мій сину, 
бо це є мудрість у Мені, щоб 
Я обійшовся з тобою в такий 
спосіб.

7 Ось, ти не зрозумів; ти вва
жав, що Я дам це тобі, тоді 
як ти не взяв на думку ні
чого, крім того, щоб просити 
Мене.

8 Але, ось, Я кажу тобі, що 

ти повинен а зʼясувати це пов
ністю своїм розумом; потім 
ти повинен б спитати Мене, 
чи це правильно, і якщо це 
правильно, Я зроблю так, 
щоб твої в груди г запалали зсе
редини; отже, ти д відчуєш, 
що це правильно.

9 Але якщо це не правильно, 
в тебе не буде таких відчуттів, 
а буде а заціпеніння думки, яке 
зробить так, що ти забудеш 
те, що неправильно; отже, ти 
не можеш писати те, що є свя
щенним, якщо це не дано тобі 
від Мене.

10 Тож, якби ти знав це, ти б 
міг а перекладати; проте нема 
в тому необхідності, щоб ти 
перекладав тепер.

11 Знай, це було доцільно, 
коли ти починав; але ти а бо
явся, і час минув, і це недо
цільно тепер;

12 Бо хіба ти не бачиш, що 
Я дав Моєму слузі а Джозефу 
достатньо сили, якою це на
долужується. І жодного з вас 
Я не засудив.

13 Роби те, що Я заповідав 
тобі, і ти процвітатимеш. 
Будь вірним, і не піддавайся 
ніякій а спокусі.

14 Стій твердо в а роботі, 
до якої Я тебе б покликав, і 
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1–26, Сатана збуджує злочести
вих людей протистояти Гос
подній роботі; 27–33, Він прагне 
знищити душі людей; 34–52, 
Євангелія має піти до Ламаній
ців і до всіх народів через Книгу 
Мормона; 53–63, Господь уста
новить Свою Церкву й Свою 
євангелію серед людей; 64–70, Він 
збере тих, хто кається, у Свою 
Церкву й спасе слухняних.

Тепер ось, Я кажу тобі, тому 
що ти передав те написане, пе
рекладати яке за допомогою 
а Уріму й Тумміму ти одержав 
силу, в руки б злочестивої лю
дини, ти втратив це.

2 І ти також втратив свій 
дар у той самий час, і твій 
а розум став затьмареним.

3 Проте його зараз знову 
а відновлено тобі; отже ди
вись, будь вірним і продов
жуй аж до закінчення роботи 
з перекладу, що залишилася, 
так, як ти й починав.

4 Не біжи а швидше й не 
працюй більше, ніж маєш 
б сили й засобів, наданих тобі, 
щоб ти зміг перекладати; але 
будь в старанним до кінця.

5 а Молись завжди, щоб ти міг 
вийти переможцем; так, щоб 
ти міг перемогти Сатану, і 
щоб ти міг уникнути рук слуг 

 14 в Ал. 13:29;  
УЗ 17:8.

10 1 а пп Урім і Туммім.
  б УЗ 3:1–15.

 2 а пп Інтелект.
 3 а УЗ 3:10.
 4 а Мос. 4:27.
  б Вих. 18:13–26.

  в Мт. 10:22.  
пп Старанність.

 5 а 3 Неф. 18:15–21.  
пп Молитва.

жодну волосину з твоєї го
лови не буде загублено, і тебе 

буде в піднесено в останній 
день. Амінь.

РОЗДІЛ 10
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Гармоні, Пен
сильванія, приблизно у квітні 1829 року, хоч окремі частини 
могли бути отримані ще влітку 1828  р. Тут Господь пові
домляє Джозефа про зміни, зроблені злочестивими людьми 
на 116 сторінках рукопису перекладу “Книги Легія”, у Книзі 
Мормона. Ці сторінки рукопису було втрачено з володіння 
Мартіна Гарріса, якому ці аркуші було тимчасово дові
рено. (Див. заголовок до розділу 3). Злий задум був такий: до
чекатися сподіваного перекладу матеріалу, який вкрадені 
сторінки містили в собі, а потім знеславити перекладача, 
указуючи на розбіжності, викликані цими змінами. Те, що  
цей злочестивий намір зародився в Злого й був відомий Гос
поду ще відтоді, як Мормон, давній нефійський історик, 
робив своє скорочення зібраних пластин, показано в Книзі 
Мормона (див. Слова Мормона 1:3–7).
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 6 а УЗ 5:32–33; 38:13.
  б УЗ 5:1–2.
 10 а пп Диявол.
 13 а Єр. 5:26.
 20 а 2 Неф. 28:20–22.
  б пп Гріх.

 21 а УЗ 112:23–24.
  б пп Злочестиві, 

Злочестивість.
  в Мойс. 5:13–18.
  г Мос. 15:26.  

пп Темрява, духовна.

  д Іван 3:18–21;  
УЗ 29:45.

 22 а 2 Неф. 2:17–18.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.

Сатани, які підтримують його 
роботу.

6 Ось, вони прагнули а зни
щити тебе; так, і навіть 
б людина, якій ти довіряв, 
прагнула знищити тебе.

7 І з цієї причини Я сказав, 
що він є злочестивою люди
ною, бо він прагнув відняти 
речі, які тобі було довірено; 
і він також прагнув знищити 
твій дар.

8 І через те, що ти передав 
написане в його руки, ось, 
злочестиві люди забрали це 
в тебе.

9 Отже, ти віддав це, так, те, 
що було священним, до зло
честивості.

10 І ось, а Сатана вклав їм у 
серце змінити слова, які ти ве
лів записати, тобто які ти пере
клав і які вийшли з твоїх рук.

11 І ось, Я кажу тобі, тому що 
вони змінили слова, ті чита
ються протилежно тому, що 
ти переклав і велів записати;

12 І в такий спосіб диявол 
прагнув скласти підступний 
план, щоб він міг знищити цю 
роботу;

13 Бо він вклав їм у серця 
зробити це, щоби брешучи, 
вони могли сказати, що а пій
мали тебе на тих словах, які 
ти вдавав, що перекладаєш.

14 Істинно, Я кажу тобі, що 
Я не дозволю, щоб Сатана 
здійснив свій злий план щодо 
цього.

15 Бо знай, він уклав їм у 
серця змусити тебе спокушати 
Господа Бога твого, просячи 
перекласти це ще раз.

16 І тоді, ось, вони кажуть і 
думають у своїх серцях—Ми 
подивимось, чи дав йому Бог 
силу перекладати; якщо так, 
Він і знову дасть йому силу;

17 А якщо Бог дасть йому 
силу знову, або якщо він пере
кладатиме знову, або, іншими 
словами, якщо він наведе ті ж 
самі слова, ось, ми маємо ті 
самі у себе, і ми змінили їх;

18 Отже, вони не узгоджу
ватимуться, і ми скажемо, що 
він збрехав у своїх словах, і 
що він не має дару, і що він 
не має сили;

19 Отже, ми знищимо його, 
а також цю роботу; і ми зро
бимо це, щоб не бути нам при
соромленими в кінці і щоб ми 
могли отримати славу світу.

20 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, що Сатана має сильну 
владу над їхніми серцями; він 
а збуджує їх на б беззаконня 
проти того, що є добрим;

21 І їхні серця а розбещені і 
сповнені б злочестивості й мер
зот; і вони в люблять г темряву 
більше, ніж світло, через те 
що злими є д справи їхні; отже, 
вони не проситимуть Мене.

22 а Сатана збуджує їх, щоб 
він міг б привести їхні душі до 
знищення.

23 І таким чином він склав 
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підступний план, думаючи 
знищити роботу Бога; але 
Я спитаю це з їхніх рук, і це 
обернеться на їхній сором і 
засудження в день а суду.

24 Так, він збуджує їхні серця 
гніватися на цю роботу.

25 Так, він каже їм: Обма
нюйте й лежіть у засідці, аби 
спіймати, щоб ви могли зни
щити; знайте, немає в цьому 
нічого поганого. І таким чи
ном він улещує їх, і каже їм, 
що це не є гріх—а брехати для 
того, щоб вони могли спій
мати людину на брехні, щоб 
вони могли знищити її.

26 І так він улещує їх, і а веде 
їх далі, доки не затягує їхні 
душі вниз до б пекла; і таким 
чином він робить так, що 
вони піймають себе у свою 
власну в пастку.

27 І так він ходить угору і 
вниз, а туди сюди по землі, 
прагнучи б знищити душі  
людей.

28 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, горе тому, хто бреше, 
щоб а обманювати, бо він вва
жає, що другий бреше, щоб 
обманювати, бо такі не звіль
няються від б справедливості 
Бога.

29 Тепер ось, вони змінили 
ці слова, тому що Сатана ска
зав їм: Він обманув вас—і та
ким чином він улестив їх 
вдіяти беззаконня, змусити 

тебе а спокушати Господа Бога 
твого.

30 Ось, Я кажу тобі, що ти 
не будеш перекладати знову 
ті слова, які пішли геть з твоїх 
рук;

31 Бо знай, вони не завер
шать своїх злих намірів бре
хати проти тих слів. Бо, знай, 
якщо ти наведеш ті ж самі 
слова, вони скажуть, що ти 
збрехав і що ти удавав, ніби 
перекладаєш, але що ти про
тирічиш самому собі.

32 І ось, вони видадуть це, і 
Сатана зробить серця людей 
закамʼянілими, щоб збудити 
їхній гнів проти тебе, так що 
вони не повірять Моїм словам.

33 Таким чином а Сатана ду
має подолати твоє свідчення 
в цьому поколінні, щоб ця ро
бота не йшла далі в цьому по
колінні.

34 Але знай, ось мудрість, і 
через те, що Я показую тобі 
а мудрість і даю тобі заповіді 
щодо цих речей, що тобі слід 
робити, не показуй її світові, 
доки не завершиш роботу з 
перекладу.

35 Не дивуйся, що Я сказав 
тобі: Ось мудрість, не пока
зуй її світові—бо Я сказав, не 
показуй її світові, щоб тебе 
могло бути збережено.

36 Ось, Я не кажу, що ти не 
будеш показувати її правед
ним;

 23 а Гел. 8:25;  
УЗ 121:23–25.

 25 а 2 Неф. 2:18; 28:8–9;  
Ал. 10:17;  
Мойс. 4:4.  
пп Брехня.

 26 а пп Відступництво.

  б пп Пекло.
  в Пр. 29:5–6;  

1 Неф. 14:3.
 27 а Йов 1:7.
  б 2 Неф. 28:19–23;  

УЗ 76:28–29.
 28 а пп Обман, 

Обманювати.
  б Рим. 2:3.  

пп Справедливість.
 29 а Мт. 4:7.
 33 а пп Диявол.
 34 а пп Мудрість.
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37 Але оскільки ти не мо
жеш завжди судити про а пра
ведних, тобто, оскільки ти не 
можеш завжди відрізнити зло
честивих від праведних, тож Я 
кажу тобі, зберігай б мовчання, 
доки Я не вважатиму можли
вим зробити все відомим сві
тові стосовно цієї справи.

38 А тепер, істинно Я кажу 
тобі, що розповідь про а те, 
що ти написав, що вийшло з 
твоїх рук, вигравіювано на 
б пластинах Нефія;

39 Так, і ти памʼятаєш, у 
тому написаному було ска
зано, що більш докладнішу 
розповідь про це було дано 
на пластинах Нефія.

40 І ось, через те, що роз
повідь, яку вигравіювано на 
пластинах Нефія, більш де
тально стосується того, що, за 
Моєю мудрістю, Я хочу при
нести до пізнання людей у 
цій розповіді—

41 Отже, ти перекладеш ви
гравіювання, які знаходяться 
на а пластинах Нефія, аж доки 
не підійдеш до царювання 
царя Веніямина, тобто, доки 
ти не підійдеш до того, що ти 
вже переклав, що ти зберіг;

42 І ось, ти видаси це як лі
топис Нефія; і таким чином Я 
розстрою плани тих, хто змі
нив Мої слова.

43 Я не дозволю, щоб вони 

знищили Мою роботу; так, Я 
покажу їм, що Моя мудрість 
більша за підступність ди
явола.

44 Ось, вони мають тільки 
частину, тобто скорочення 
розповіді Нефія.

45 Ось, на пластинах Нефія 
вигравіювано багато того, що 
дійсно дає глибше поглянути 
на Мою євангелію; отже, це є 
мудрість у Мені, що тобі слід  
перекласти цю першу час
тину вигравіювань Нефія і 
видати в цьому труді.

46 І ось, решта цього а труда 
дійсно містить усі ті частини 
Моєї б євангелії, про які Мої 
святі пророки, так, а також 
Мої учні, в бажали в своїх мо
литвах, щоб вони прийшли 
до цього народу.

47 І Я сказав їм, що це буде 
а дано їм згідно з їхньою б ві
рою в їхніх молитвах;

48 Так, і такою була їхня 
віра—що Моя євангелія, яку 
Я дав їм, щоб вони могли 
проповідувати в свої дні, 
могла прийти до їхніх братів 
а Ламанійців, а також до всіх 
тих, хто стали Ламанійцями 
через свої розколи.

49 Тепер, це ще не все—
їхня віра в їхніх молитвах 
була в тому, що ця єванге
лія має стати відомою також, 
якщо буде можливим, що  

 37 а Мт. 23:28.
  б Вих. 14:14.
 38 а У вступі до першого 

видання Книги 
Мормона Пророк 
пояснював, що текст 
на загублених 116 
сторінках було 

перекладено з тієї 
частини пластин, 
що мала назву 
“Книга Легія”.

  б пп Пластини.
 41 а Сл. Морм. 1:3–7.
 46 а пп Книга Мормона.
  б пп Євангелія.

  в Ен. 1:12–18;  
Морм. 8:24–26;  
9:34–37.

 47 а 3 Неф. 5:13–15;  
УЗ 3:19–20.

  б пп Віра.
 48 а Морон. 10:1–5;  

УЗ 109:65–66.
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інші народи володітимуть 
цією землею;

50 І таким чином, вони за
лишили благословення цій 
землі в своїх молитвах, щоб 
той, хто віритиме в цю єван
гелію на цій землі, міг мати 
вічне життя;

51 Так, що вона має бути 
дос тупною для всіх, з якого 
б народу, коліна, язика або з 
яких людей вони б не були.

52 А тепер ось, згідно з їх
ньою вірою в їхніх молитвах 
принесу Я цю частину Моєї 
євангелії до пізнання Мого 
народу. Ось, Я не приношу 
її, щоб знищити ту, яку вони 
вже отримали, але щоб роз
будувати її.

53 І з цієї причини сказав 
Я: Якщо це покоління не за
камʼяніє серцями своїми, Я 
встановлю Свою Церкву се
ред них.

54 Тож Я не кажу це, щоб 
знищити Мою Церкву, але Я 
кажу це, щоб збудувати Мою 
Церкву;

55 Отже тому, хто належить 
до Моєї Церкви, не треба а бо
ятися, бо такі б успадкують 
в царство небесне.

56 Але ті, хто не а боїться 
Мене, не виконує Мої запо
віді, але будує б церкви для 
себе, щоби здобувати в на
живу, так, і всі ті, що діють 
злочестиво й будують царство 

диявола—так, істинно, іс
тинно Я кажу тобі, що це саме 
їх Я турбуватиму, і зроблю 
так, що вони будуть тремтіти 
і трястися аж до самого нутра.

57 Ось, Я є Ісус Христос, 
а Син Бога. Я прийшов до 
Своїх, і Свої не прийняли 
Мене.

58 Я є а світло, що сяє в тем
ряві, і темрява не осягає його.

59 Я є Той, Хто сказав—
а Інші б вівці є в Мене, які не з 
цієї отари—Моїм учням, і ба
гато було там таких, які не 
в зрозуміли Мене.

60 І Я покажу цим людям, 
що в Мене були інші вівці, 
і що вони були вітою а дома 
Якова;

61 І Я винесу на світло їхні 
дивовижні діяння, які вони 
творили в імʼя Моє;

62 Так, і Я також винесу на 
світло Мою євангелію, якої їх 
навчали, і ось, вони не зре
чуться того, що отримано, 
але вони розбудують її, і ви
несуть на світло істинні по
ложення Мого а вчення, так, і 
єдиного вчення, яке є в Мені.

63 І це Я роблю для того, 
щоб установити Мою єван
гелію, щоб не було стільки 
суперечок; так, а Сатана збу
джує серця людей до б супе
речок стосовно положень 
Мого вчення; і в цьому вони 
помиляються, бо вони в пере

 55 а пп Страх.
  б Мт. 5:10.
  в пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
 56 а Еккл. 12:13–14.
  б пп Диявол—

Церква диявола.

  в 4 Неф. 1:26.
 57 а Рим. 1:4.
 58 а УЗ 6:21.
 59 а Іван 10:16.
  б пп Добрий Пастир.
  в 3 Неф. 15:16–18.
 60 а пп Виноградник 

Господній.
 62 а 3 Неф. 11:31–40.
 63 а пп Диявол.
  б пп Суперечка.
  в 2 Пет. 3:16.
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кручують писання і не розу
міють їх.

64 Отже, Я розгорну перед 
ними цю велику таємницю;

65 Бо ось, Я а зберу їх, як 
квочка збирає своїх курчат 
під свої крила, якщо вони не 
закамʼяніють своїми серцями;

66 Так, якщо вони захочуть, 
вони зможуть прийти, і вільно 
скуштувати з а вод життя.

67 Ось, це Моє вчення—той, 
хто кається й а приходить до 
Мене,—ось хто є Моя б Церква.

68 Той, хто а проголошує 
більше або менше цього, той 
не від Мене, але б проти Мене; 
отже, він не з Моєї Церкви.

69 А тепер ось, той, хто 
з Моєї Церкви, і вистоїть у 
Моїй Церкві до кінця, того 
встановлю Я на Моїй а скелі,  
і б ворота пекла не перемо
жуть їх.

70 А тепер, памʼятай слова 
Того, Хто є життя й а світло 
світу, твій Викупитель, твій 
б Господь і твій Бог. Амінь.

 65 а Лк. 13:34;  
3 Неф. 10:4–6;  
УЗ 43:24.

 66 а пп Жива вода.
 67 а Мт. 11:28–30.
  б пп Церква Ісуса 

Христа.
 68 а 3 Неф. 11:40.
  б Лк. 11:23.

 69 а пп Скеля.
  б Мт. 16:18;  

2 Неф. 4:31–32;  
УЗ 17:8; 128:10.

 70 а пп Світло, Світло 
Христа.

  б пп Ісус Христос.
11 1 а Ісая 29:14;  

УЗ 4. 

   пп Відновлення 
євангелії.

 2 а 1 Неф. 15:23–25;  
УЗ 1:14; 84:43–45.

  б Євр. 4:12.
  в Ал. 4:19; 31:5.
  г Гел. 3:29–30;  

УЗ 6:2.
 3 а УЗ 12:3.

РОЗДІЛ 11
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта його братові 
Гайруму Сміту в Гармоні, штат Пенсильванія, у травні 1829 
року. Це одкровення було отримано через Урім і Туммім у від
повідь на Джозефові благання й запит. В “Історії Джозефа 
Сміта” є припущення, що це одкровення було отримано після 
відновлення Ааронового священства.

1–6, Трудівники у виноград
нику здобудуть спасіння; 
7–14, Прагни мудрості, закли
кай до покаяння, довіряй Ду
хові; 15–22, Виконуй заповіді й 
вив чай Господнє слово; 23–27, 
Не заперечуй духа одкровення 
і пророцтва; 28–30, Ті, хто 
прий мають Христа, стають 
синами Бога.

а Велична й дивовижна ро

бота скоро розпочинається 
серед дітей людських.

2 Ось, Я є Бог; а зваж на Моє 
б слово, живе та в сильне, г гос
тріше від меча обосічного, 
аж до поділу на частини і 
суглобів, і мозків; отже, зваж 
на Моє слово.

3 Дивись, поле вже а біле для 
жнив; отже, той, хто бажає 
жати, нехай він устромить 
свого серпа з усієї сили і жне, 
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доки день триває, щоб він міг 
б зберегти як скарб для своєї 
душі в вічне спасіння в царстві 
Бога.

4 Так, той, хто встромить 
свого а серпа й жатиме, того 
покликано Богом.

5 Отже, якщо ти а просити
меш у Мене, ти отримаєш; 
якщо ти стукатимеш, тобі 
буде відчинено.

6 Тож, оскільки ти просив, 
ось, Я кажу тобі, виконуй Мої 
заповіді, і прагни розпочати й 
зміцнити справу а Сіону.

7 Прагни не а багатств, а б муд 
рості; і, знай, таємниці Бога 
будуть відкриті тобі, і тоді 
тебе буде зроблено багатим. 
Знай, той багатий, хто має 
вічне життя.

8 Істинно, істинно Я кажу 
тобі, саме те, чого ти бажаєш 
від Мене, і буде зроблено тобі; 
і якщо ти бажаєш, ти станеш 
тим засобом, за допомогою 
якого творитиметься багато 
добра в цьому поколінні.

9 Не а говори цьому поко
лінню нічого, крім б покаяння. 
Виконуй Мої заповіді й допо
магай розпочати Мою роботу, 
в згідно з Моїми заповідями, і 
тебе буде благословлено.

10 Ось, ти маєш а дар, тобто 
ти будеш мати дар, якщо ти 
побажаєш від Мене з вірою, 
з б щирим серцем, віруючи 
в силу Ісуса Христа, тобто в 
Мою силу, силу Того, Хто го
ворить з тобою;

11 Бо знай, це Я Той, Хто го
ворить; знай, Я є а світло, що 
світить у темряві, і Своєю 
б силою Я даю тобі ці слова.

12 І ось, істинно, істинно Я 
кажу тобі, поклади а довіру 
свою на Того б Духа, Який 
веде чинити добре—так, чи
нити справедливо, в ходити 
г покірно, д судити праведно; і 
це є Мій Дух.

13 Істинно, істинно, Я кажу 
тобі, Я вділю тобі від Свого 
Духа, Який а просвіти́ть твій 
б розум, Який сповнить твою 
душу в радістю;

14 І тоді знатимеш ти, тобто 
через це знатимеш ти все, що 
ти побажаєш від Мене сто
совно а праведного, з вірою, 
віруючи Мені, що отримаєш.

15 Ось, Я наказую тобі не 
вважати себе покликаним 
проповідувати, доки тебе не 
буде а покликано.

16 Почекай ще трохи, доки 
ти матимеш Моє слово, Мою 

 3 б Лк. 18:22; Гел. 5:8.
  в 1 Тим. 6:19.
 4 а Об. 14:15;  

УЗ 14:3–4.
 5 а пп Молитва.
 6 а Ісая 52:7–8;  

УЗ 66:11.  
пп Сіон.

 7 а 1 Цар. 3:11–13;  
2 Неф. 26:31;  
Кн. Як. 2:17–19;  
УЗ 38:39.

  б пп Мудрість.
 9 а УЗ 19:21–22.

  б пп Покаятися, 
Покаяння.

  в УЗ 105:5.
 10 а УЗ 46:8–12.
  б Лк. 8:15.
 11 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б пп Сила.
 12 а УЗ 84:116.  

пп Довіра.
  б Рим. 8:1–9;  

1 Іван. 4:1–6.
  в пп Ходити, 

Ходити з Богом.

  г пп Упокоритися, 
Покірність.

  д Мт. 7:1–5;  
Ал. 41:14–15.

 13 а УЗ 76:12.
  б пп Інтелект.
  в пп Радість.
 14 а пп Праведник, 

Праведність.
 15 а УВ 1:5.  

пп Повноваження;  
Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.
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а скелю, Мою Церкву і Мою 
євангелію, щоб ти міг з упев
неністю знати Моє вчення.

17 І тоді, ось, відповідно до 
твоїх бажань, так, саме від
повідно до твоєї віри буде це 
зроблено тобі.

18 Виконуй Мої заповіді; 
зберігай мовчання; звертайся 
до Мого Духа;

19 Так, а припадай до Мене 
всім своїм серцем, щоб ти міг 
допомогти винести на світло 
те, про що було сказано—так, 
переклад Моєї праці; будь 
терпеливим, доки ти не за
вершиш її.

20 Ось, це твоя праця—а ви
конувати Мої заповіді, так, 
з усією своєю могутністю, з 
усім своїм розумом і всією 
своєю міццю.

21 Не прагни проголошу
вати Моє слово, але спочатку 
прагни а отримати Моє слово, 
а тоді буде твого язика роз
вʼязано; тоді, якщо ти захо
чеш, ти будеш мати Мій Дух 
і Моє слово, так, силу Бога 
для переконання людей.

22 Але зараз зберігай мов
чання; вивчай а Моє слово, 
яке вийшло між дітей люд
ських, і також б вивчай в Моє 
слово, яке вийде між дітей 
людських, тобто те, що зараз 

перекладається, так, доки ти 
не отримаєш усе, що Я г дам 
дітям людським у цьому по
колінні, а тоді все додасться 
до того.

23 Знай, ти—а Гайрум, Мій 
син; б прагни царства Бога, і 
все додасться відповідно до 
того, що є справедливим.

24 а Будуй на Моїй скелі, 
якою є Моя б євангелія;

25 Не заперечуй ні духа 
а одкровення, ні духа б про
роцтва, бо горе тому, хто за
перечує це;

26 Отже, а зберігай це як 
скарб у своєму серці до того 
часу, коли, за Моєю мудрі
стю, ти вийдеш проповіду
вати.

27 Ось, Я говорю до всіх, хто 
має добрі бажання і а встро
мили свого серпа, щоб жати.

28 Ось, Я є а Ісус Христос, 
Син Бога. Я є життя і б світло 
світу.

29 Я Той Самий, Хто при
йшов до Своїх і Свої не при
йняли Мене;

30 Але істинно, істинно Я 
кажу тобі, що всім тим, хто 
приймуть Мене, Я дам а силу 
стати б синами Бога, саме 
тим, хто повірить у Моє імʼя. 
Амінь.

 16 а УЗ 6:34.  
пп Скеля.

 19 а Кн. Як. 6:5;  
УЗ 98:11.

 20 а пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 21 а Ал. 17:2–3; УЗ 84:85.
 22 а тобто Біблію.
  б пп Писання—

Цінність Писань.

  в тобто Книгу 
Мормона.

  г Ал. 29:8.
 23 а ДС—Іст. 1:4.
  б Мт. 6:33.
 24 а Мт. 7:24–27.
  б пп Євангелія.
 25 а пп Одкровення.
  б Об. 19:10.  

пп Пророцтво, 
Пророкувати.

 26 а Повтор. 11:18;  
УЗ 6:20; 43:34;  
ДС—Мт. 1:37.

 27 а пп Місіонерська 
робота.

 28 а пп Ісус Христос.
  б пп Світло, Світло 

Христа.
 30 а Іван 1:12.
  б пп Сини і 

дочки Божі.
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1–6, Трудівники у виноград
нику здобудуть спасіння; 7–9, 
Усі, хто бажають і є підготов
леними, можуть допомагати в 
Господній праці.

а Велична й дивовижна ро
бота скоро розпочинається 
серед дітей людських.

2 Ось, Я є Бог; зваж на Моє 
слово, живе та сильне, гос
тріше від меча обосічного, аж 
до поділу на частини і сугло
бів, і мозків; отже, зваж на Моє 
слово.

3 Дивись, поле вже біле 
для жнив; отже, той, хто ба
жає жати, нехай він устро
мить свого серпа з усієї сили 
й жне, доки день триває, щоб 
він міг зберегти як скарб для 
своєї душі вічне спасіння в 
царстві Бога.

4 Так, той, хто встромить 
свого серпа й жатиме, того 
покликано Богом.

5 Отже, якщо ти просити
меш у Мене, ти отримаєш; 
якщо ти стукатимеш, тобі 
буде відчинено.

6 Тож, оскільки ти просив, 
ось, Я кажу тобі, виконуй 
Мої заповіді, і прагни роз
почати й зміцнити справу 
 Сіону.

7 Ось, Я кажу тобі, а також 
усім тим, хто має бажання 
розпочати й зміцнювати цю 
працю;

8 І ніхто не може допома
гати в цій праці, якщо він не 
буде а покірним і сповненим 
б любові, маючи в віру, г надію 
і д милосердя, будучи стри
маним у всьому, що буде 
ввірено під його опіку.

9 Ось, Я, Хто говорить ці 
слова, є світло і життя світу, 
отже зваж з усією силою, і 
тоді тебе буде покликано. 
Амінь.

РОЗДІЛ 12
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Джозефові 
Найту старшому в Гармоні, штат Пенсильванія, у травні 
1829 року. Джозеф Найт повірив заявам Джозефа Сміта сто
совно його володіння пластинами Книги Мормона і роботи над 
перекладом, яка тоді проводилася, і кілька разів надавав мате
ріальну допомогу Джозефові Сміту і його писареві, що дало їм 
можливість продовжувати переклад. На прохання Джозефа 
Найта пророк запитав Господа й отримав одкровення.

12 1 а Див. УЗ 11:1–6,  
де містяться 
подібні перехресні 
посилання.

 8 а пп Упокоритися, 
Покірність.

  б пп Любов.
  в пп Віра.

  г пп Надія.
  д пп Милосердя.

РОЗДІЛ 13
Уривок з історії Джозефа Сміта з розповіддю про висвячення 
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13 1 а ДС—Іст. 1:68–75.  
пп Висвячувати, 
Висвячення.

  б УЗ 27:8; 84:18–34.  
пп Ааронове 
священство.

  в пп Ангели.

  г пп Покаятися, 
   Покаяння.
  д пп Хрищення, 

Христити.
  е Див. описання Оліве

ром Каудері віднов
лення Ааронового 

священства напри
кінці книги Джозеф 
Сміт—Історія.  
Повтор. 10:8;  
1 Хр. 6:33; УЗ 128:24.

  є пп Праведник, 
Праведність.

пророка і Олівера Каудері в Ааронове священство біля Гармоні, 
штат Пенсильванія, 15  травня 1829 року. Висвячення було 
виконано руками ангела, який заявив про себе, що він Іван, той 
самий, якого називають Іваном Христителем у Новому За
віті. Ангел пояснив, що він діє під керівництвом Петра, Якова 
та Івана, давніх апостолів, які тримали ключі вищого священ
ства, яке називалося священством Мелхиседека. Джозефу і 
Оліверу було дане обіцяння, що в належний час їм буде даро
вано це вище священство. (Див. розділ 27:7–8, 12).

Пояснюються ключі і влада Аа
ронового священства.

Вам, мої товариші у слу
жінні, в імʼя Месії я а дарую 
б священство Аарона, яке во
лодіє ключами священно
служіння в ангелів, і євангелії 

г покаяння, і д хрищення зану
ренням для відпущення грі
хів; і його ніколи вже не буде 
забрано знову з землі до того 
часу, як е сини Левія прине
суть знову жертву Господу в 
є праведності.

РОЗДІЛ 14
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Девідові Уіт
меру у Фейєтті, штат Нью Йорк, у червні 1829 року. Сімʼя 
Уітмера дуже зацікавилася перекладом Книги Мормона. Про
рок оселився в домі Пітера Уітмера старшого, де він меш
кав до того часу, поки роботу над перекладом було завершено 
й авторське право на книгу, що мала вийти з друку, було от
римано. Троє з синів Уітмера, кожний з яких отримав свід
чення про істинність цієї праці, глибоко занепокоїлися, яким 
же буде їхній особистий обовʼязок. Це одкровення, а також два  
нас тупних (розділи  15 і 16) було дано у відповідь на запит  
через Урім і Туммім. Девід Уітмер пізніше став одним з Трьох 
свідків Книги Мормона.

1–6, Трудівники у винограднику 
здобудуть спасіння; 7–8, Вічне 
життя—найбільший з Божих 

дарів; 9–11, Христос створив 
небеса й землю.
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а Велична й дивовижна ро
бота скоро розпочинається 
для дітей людських.

2 Ось, Я є Бог; зваж на Моє  
слово, живе та сильне, гос
тріше від меча обосічного, 
аж до поділу на частини і 
суглобів, і мозків; отже, зваж 
на Моє слово.

3 Дивись, поле вже біле 
для жнив; отже, той, хто ба
жає жати, нехай він устро
мить свого серпа з усієї сили 
й жне, доки день триває, щоб 
він міг зберегти як скарб для 
своєї душі вічне спасіння в 
царстві Бога.

4 Так, той, хто встромить 
свого серпа й жатиме, того 
покликано Богом.

5 Отже, якщо ти просити
меш у Мене, ти отримаєш; 
якщо ти стукатимеш, тобі 
буде відчинено.

6 Прагни розпочати й зміц
нювати Мій Сіон. Виконуй 
Мої заповіді в усьому.

7 І, якщо ти а виконувати

меш Мої заповіді і б витерпиш 
до кінця, ти матимеш в вічне 
життя—дар, найвеличніший 
з усіх дарів Бога.

8 І станеться, що якщо ти пи
татимеш Батька в Моє імʼя, з 
вірою, віруючи, ти отримаєш 
а Святого Духа, Який дає ви
словлення, щоб ти міг стояти 
як б свідок того, що ти і поба
чиш, і в почуєш, а також, щоб 
ти міг проголошувати пока
яння цьому поколінню.

9 Знай, Я є а Ісус Христос, 
б Син в живого Бога, Який 
г створив небеса і д землю, 
е світло, яке не може бути схо
ваним у є темряві;

10 Тож Я повинен принести 
а повноту євангелії від б Іновір
ців до дому Ізраїля.

11 І знай, ти—Девід, і тебе 
покликано допомагати; і 
якщо ти робитимеш це і бу
деш вірним, тебе буде бла
гословлено як духовно, так і 
матеріально, і великою буде 
твоя винагорода. Амінь.

14 1 а Див. УЗ 11:1–6,  
де містяться 
подібні перехресні 
посилання.

 7 а Лев. 26:3–12;  
Іван 15:10;  
Мос. 2:22, 41;  
УЗ 58:2.

  б пп Терпіти.
  в 2 Неф. 31:20;  

УЗ 6:13.  
пп Вічне життя.

 8 а пп Святий Дух.
  б Мос. 18:8–10.  

пп Свідок, Свідчення.
  в Див. “Свідчення 

Трьох свідків” на 
вступних сторінках 
Книги Мормона.

 9 а Мос. 4:2;  
УЗ 76:20–24.

  б Рим. 1:4.
  в Дан. 6:27; Ал. 7:6;  

УЗ 20:19.

  г Іван 1:1–3, 14;  
3 Неф. 9:15; УЗ 45:1.  
пп Створити, 
Сотворіння.

  д Авр. 4:12, 24–25.
  е 2 Сам. 22:29.  

пп Світло, Світло 
Христа.

  є пп Темрява, духовна.
 10 а УЗ 20:8–9;  

ДС—Іст. 1:34.
  б пп Іновірці.

РОЗДІЛ 15
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Джонові Уіт
меру у Фейєтті, штат Нью Йорк, у червні 1829 року (див. 
заголовок до розділу  14). Послання є суто особистим і тим 
вражає, бо Господь говорить про те, що було відомо тільки 
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15 2 а Гел. 3:29–30.  
пп Сила.

 6 а УЗ 18:15–16.  
пп Місіонерська 
робота.

  б пп Покій.
  в пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  г пп Батько на 

Небесах.

16 1 а Див. УЗ 15, де 
містяться подібні 
перехресні 
посилання.

Джонові Уітмеру і Йому. Джон Уітмер пізніше став одним з 
Восьми свідків Книги Мормона.

1–2, Господнє рамено є над усією 
землею; 3–6, Проповідувати 
євангелію і спасати душі є спра
вою найбільшої цінності.

Прислухайся, Мій слуго 
Джон, і вислухай слова Ісуса 
Христа, твого Господа і твого 
Викупителя.

2 Бо знай, Я говорю з тобою 
з чіткістю і а силою, бо Моє 
рамено є над усією землею.

3 І Я скажу тобі те, чого 
жодна людина не знає, а 
тільки Я і ти—

4 Бо багато разів ти бажав 
дізнатися від Мене про те, що 
буде найціннішим для тебе.

5 Знай, благословен ти за це, 
а ще за те, що говорив Мої 
слова, які Я дав тобі згідно з 
Моїми заповідями.

6 А тепер, ось, Я кажу тобі, 
що найціннішим для тебе 
буде а проголошувати пока
яння цьому народові, щоб ти 
міг приводити душі до Мене, 
щоб ти міг б відпочити з ними 
в в царстві Мого г Батька. 
Амінь.

РОЗДІЛ 16
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Пітерові Уіт
меру молодшому, у Фейєтті, штат Нью Йорк, у червні 1829 
року (див. заголовок до розділу  14). Пітер Уітмер молодший 
піз ніше став одним з Восьми свідків Книги Мормона.

1–2, Господнє рамено є над усією 
землею; 3–6, Проповідувати 
євангелію і спасати душі є спра
вою найбільшої цінності.

а Прислухайся, Мій слуго Пі
тер, і послухай слова Ісуса 
Христа, твого Господа і твого 
Викупителя.

2 Бо знай, Я говорю з тобою 
з чіткістю і силою, бо Моє ра
мено є над усією землею.

3 І Я скажу тобі те, чого 

жодна людина не знає, а 
тільки Я і ти—

4 Бо багато разів ти бажав 
дізнатися від Мене про те, що 
буде найціннішим для тебе.

5 Знай, благословен ти за це, 
а ще за те, що говорив Мої 
слова, які Я дав тобі згідно з 
Моїми заповідями.

6 А тепер, ось, Я кажу тобі, 
що найціннішим для тебе 
буде проголошувати пока
яння цьому народові, щоб 
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17 1 а 2 Неф. 27:12;  
Етер 5:2–4;  
УЗ 5:15. Див. також  
“Свідчення Трьох 
свідків” на вступних 
сторінках Книги 
Мормона.

  б Морм. 6:6;  
ДС—Іст. 1:52. 

   пп Пластини.
  в 1 Неф. 4:8–9;  

2 Неф. 5:14; Кн. Як. 
1:10;  
Мос. 1:16.

  г пп Урім і Туммім.
  д Етер 3.
  е Бут. 32:31; Вих. 33:11;  

Мойс. 1:2.

  є 1 Неф. 16:10, 16,  
26–29;  
Ал. 37:38–47.

  ж 1 Неф. 2:5.
 3 а пп Свідок, Свідчення;  

Свідчити.
 6 а пп Книга Мормона.
  б 2 Неф. 27:22;  

3 Неф. 26:7–10.

ти міг приводити душі до 
Мене, щоб ти міг відпочити з 

ними в царстві Мого Батька.  
Амінь.

РОЗДІЛ 17
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Оліверові Ка
удері, Девідові Уітмеру і Мартінові Гаррісу у Фейєтті, штат 
Нью Йорк, у червні 1829 року, перед тим, як вони побачили 
пластини з гравіюваннями, на яких вміщено запис Книги Мор
мона. Джозеф і його писар Олівер Каудері дізналися з перекладу 
пластин Книги Мормона, що буде призначено троє особливих 
свідків (див. Етер 5:2–4; 2 Нефій 11:3; 27:12). Олівер Каудері, Де
від Уітмер і Мартін Гарріс відчули натхненне бажання бути 
трьома особливими свідками. Пророк запитав Господа, і це од
кровення було дане у відповідь через Урім і Туммім.

1–4, через віру Троє свідків по
бачать пластини та інші свя
щенні предмети; 5–9, Христос 
свідчить про божественність 
Книги Мормона.

Ось, Я кажу вам, що ви по
винні покладатися на Моє 
слово, і якщо ви робитимете 
це з щирими намірами в серці, 
ви а побачите б пластини, а та
кож нагрудник, в меч Лавана, 
г Урім і Туммім, які було дано 
д братові Яреда на горі, коли 
він розмовляв з Господом е ли
цем до лиця, і є дивовижні до
роговкази, що їх було дано 
Легієві, коли він був у пустині 
в межах ж Червоного моря.

2 І це через вашу віру ви 

побачите їх, саме ту віру, яку 
мали пророки давнини.

3 І після того як ви набудете 
віри, і побачите їх своїми 
очима, ви будете а свідчити 
про них силою Бога;

4 І це ви зробите, щоб Мого 
слугу Джозефа Сміта молод
шого не можливо було зни
щити, щоб Я міг здійснювати 
Свої праведні наміри для ді
тей людських у цій роботі.

5 І ви будете свідчити, що 
ви побачили їх, саме так, як 
Мій слуга Джозеф Сміт мо
лодший побачив їх; бо Моєю 
силою він побачив їх і тому, 
що він мав віру.

6 І він переклав а книгу, саме 
ту б частину, яку Я наказав 
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 8 а Мт. 16:18;  
3 Неф. 11:39;  
УЗ 10:69.

  б пп Благодать.
  в 1 Неф. 13:37;  

3 Неф. 27:14–15, 22; 

   УЗ 9:14.
 9 а пп Господь.
18 2 а УЗ 6:15–17.
 3 а УЗ 98:11.  

пп Писання—
Цінність Писань.

 4 а пп Євангелія.
  б пп Скеля.
 6 а пп Світ.
  б пп Іновірці.
 7 а ДС—Іст. 1:70–71.

йому, і, як ваш Господь і ваш 
Бог живий, це є істинним.

7 Тож, ви отримали таку 
саму силу, і таку саму віру, і 
такий самий дар, як і він;

8 І якщо ви виконаєте ці ос
танні Мої накази, які Я дав 
вам, а ворота пекла не перемо

жуть вас; бо Моєї б благодаті 
достатньо для вас, і вас буде 
в піднесено в останній день.

9 І Я, Ісус Христос, ваш а Гос
подь і ваш Бог, сказав це вам, 
аби Я міг здійснювати Свої 
праведні наміри для дітей 
людських. Амінь.

РОЗДІЛ 18
Одкровення пророкові Джозефу Сміту, Оліверу Каудері й Де
віду Уітмеру, дане в Фейєтті, штат Нью Йорк, у червні 1829 
року. За словами пророка, з цього одкровення стало відомо про 
“покликання дванадцятьох апостолів у ці останні дні, а та
кож отримано настанови щодо розбудови Церкви”.

1–5, Писання показують, як бу
дувати Церкву; 6–8, Світ дозрі
ває в беззаконні; 9–16, Цінність 
душ є великою; 17–25, Щоб здо
бути спасіння, люди мають 
взяти на себе імʼя Христа; 26–
36, Розкриваються покликання 
й місія Дванадцятьох; 37–39, 
Олівер Каудері й Девід Уітмер 
мають відшукати Дванадця
тьох; 40–47, Щоб здобути спа
сіння, люди мають покаятися, 
бути хрищеними і виконувати 
заповіді.

Тепер ось, через те, про що 
ти, Мій слуго Олівер Кау
дері, маєш бажання знати від 
Мене, Я даю тобі ці слова.

2 Ось, Я явив тобі через 
Мого Духа у багатьох випад
ках, що написане тобою є а іс

тинним; отже, ти знаєш, що 
воно є істинним.

3 І якщо ти знаєш, що воно є 
істинним, ось, Я даю тобі за
повідь, щоб ти покладався на 
те, що а написано;

4 Бо в ньому написано про 
все, що стосується заснування 
Моєї Церкви, Моєї а євангелії 
і Моєї б скелі.

5 Отже, якщо ти будувати
меш Мою Церкву на основі 
Моєї євангелії і Моєї скелі, 
ворота пекла не переможуть 
тебе.

6 Ось, а світ дозріває в безза
конні; і є необхідність у тому, 
щоб дітей людських було збу
джено до покаяння, як б Іно
вірців, так і дім Ізраїля.

7 Отже, оскільки тебе було 
а хрищено руками Мого слуги 
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 8 а пп Старанність.
  б пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  в пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

  г 2 Неф. 3:14–15.  
пп Сміт, Джозеф 
молодший.

 9 а Рим. 1:1.
 10 а пп Душа—

Цінність душ.
  б пп Душа.
 11 а пп Викупитель.

  б пп Розпʼяття.
  в пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  г Ісая 53:4–5.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

 12 а пп Воскресіння.
  б УЗ 19:4–18.  

пп Покаятися, 
Покаяння.

 13 а Лк. 15:7.
 14 а Ал. 29:1–2;  

УЗ 34:5–6; 63:57.
 15 а пп Душа—Цінність 

душ.
 16 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  б Ал. 26:11.  

пп Радість.
  в пп Місіонерська 

робота.
 17 а пп Спасіння.
 18 а пп Молитва.
  б Іван 15:16.
  в УЗ 88:63–65.
 19 а пп Віра.
  б пп Надія.
  в пп Милосердя.

Джозефа Сміта молодшого 
так, як Я наказав йому, він 
виконав те, що Я наказував 
йому.

8 І тепер, не дивуйся, що Я 
покликав його для Своєї влас
ної мети, тієї мети, яка ві
дома Мені; отже, якщо він 
буде а старанним у б вико
нанні Моїх заповідей, його 
буде в благословлено на вічне 
життя; і його імʼя є г Джозеф.

9 І тепер, Олівере Каудері, 
Я кажу тобі, а також Деві
дові Уітмеру як заповідь; бо 
знайте, Я заповідаю всім лю
дям усюди покаятися, і Я 
кажу вам, саме так як Пав
лові, Моєму а апостолові, бо  
вас покликано саме тим пок
ликанням, яким його було 
покликано.

10 Памʼятайте, що а цінність 
б душ є великою в очах Бога;

11 Бо знайте, Господь, а Ви
купитель ваш, перестраждав 
б смерть у плоті; отже, Він в пе
рестраждав г біль усіх людей, 
щоб усі люди могли покая
тися й прийти до Нього.

12 І Він а воскрес з мертвих, 
щоб привести всіх людей до 
Себе, за умов б покаяння.

13 І якою великою є Його 
а радість від тієї душі, що ка
ється!

14 Отже, вас покликано 
а сповіщати покаяння цьому 
народові.

15 І якщо буде так, що вам 
доведеться трудитися всі 
ваші дні, сповіщаючи пока
яння цьому народові, і ви 
приведете тільки одну а душу 
до Мене, якою великою буде 
ваша радість з нею в царстві 
Мого Батька!

16 І ось, якщо ваша радість 
буде великою з однією ду
шею, яку ви привели до Мене 
в а царство Мого Батька, якою 
великою буде ваша б радість, 
якщо ви в приведете багато 
душ до Мене!

17 Ось, ви маєте Мою єван
гелію перед собою, і Мою 
скелю, і Моє а спасіння.

18 а Просіть у Батька в Моє 
б імʼя з вірою, віруючи, що 
ви отримаєте, і будете мати 
Святий Дух, Який вияв
ляє все, що в необхідно, дітям 
людським.

19 А якщо ви не маєте а віри, 
б надії і в милосердя, ви не мо
жете зробити нічого.
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 20 а 2 Тим. 2:23–24;  
3 Неф. 11:29–30.

  б пп Диявол—
Церква диявола.

 21 а 2 Неф. 31:13;  
Мос. 5:8;  
3 Неф. 27:5;  
УЗ 20:37.

  б УЗ 100:5–8.
  в Рим. 12:3.
 22 а пп Хрищення, 

Христити.
  б пп Терпіти.

 23 а Мал. 1:11;  
Дії 4:12;  
Мос. 3:17;  
Гел. 3:28–29.

 25 а Мос. 5:9–14.
  б пп Целестіальна 

слава.
 26 а УЗ 90:8–9; 112:4.
 27 а пп Апостол.
  б УЗ 27:12.
 28 а Мр. 16:15–16.
  б пп Євангелія.
  в УЗ 1:2; 42:58.

 29 а 3 Неф. 11:21–28;  
УЗ 20:72–74.

 31 а УЗ 107:23–35.
 32 а Морон. 3;  

УЗ 20:60; 107:58.  
пп Висвячувати, 
Висвячення.

  б 2 Пет. 1:21;  
УЗ 68:3–4.

  в УЗ 20:27.
 34 а пп Писання.
 35 а УЗ 1:38.  

пп Голос.

20 Не а боріться ні з якою цер
квою, крім б церкви диявола.

21 Візьміть на себе а імʼя 
Христа і б говоріть правду з 
в тверезістю.

22 І всі, хто покаються і бу
дуть а хрищені в Моє імʼя, яке 
є Ісус Христос, і б витерплять 
до кінця, ті будуть спасенні.

23 Знайте, Ісус Христос є 
а імʼя, яке дане від Батька, і 
не дано ніякого іншого імені, 
за допомогою якого людина 
може бути спасенною;

24 Отже, усі люди мають 
узяти на себе імʼя, яке дане 
від Батька, бо тим імʼям буде 
їх названо в останній день;

25 Отже, якщо вони не зна
ють а імені, яким їх названо, 
вони не можуть мати місця в 
б царстві Мого Батька.

26 І тепер ось, є інші, кого 
покликано проголошувати 
Мою євангелію і а Іновірцю, і 
Юдею;

27 Так, саме дванадцять; і 
ці а Дванадцять будуть Моїми 
учнями, і вони візьмуть на 
себе Моє імʼя; і Дванадцять—
це ті, хто побажають узяти на 
себе Моє б імʼя з щирими на
мірами в серці.

28 І якщо вони бажають 

узяти на себе Моє імʼя з щи
рими намірами в серці, їх пок
ликано йти по цілому а світові 
проповідувати Мою б єванге
лію в кожному створінню.

29 І вони є тими, кого вис
вячено від Мене а христити в 
Моє імʼя, згідно з тим, що на
писано;

30 І ви маєте те, що напи
сано, перед собою; отже, ви 
повинні виконувати це згідно 
з тими словами, які написано.

31 А тепер Я звертаюся до 
вас, а Дванадцятеро—Знайте, 
Моєї благодаті достатньо для 
вас; ви повинні йти чесно пе
реді Мною і не грішити.

32 І ось, ви є ті, кого висвя
чено від Мене, щоб а висвячу
вати священиків і вчителів; 
щоб проголошувати Мою 
євангелію б згідно з силою 
Святого Духа, яка є у вас, і 
згідно з в покликаннями й да
рами Бога людям;

33 І Я, Ісус Христос, ваш 
Гос подь і ваш Бог, сказав це.

34 Ці а слова є не від людей 
і не від людини, а від Мене; 
отже, ви засвідчите, що вони 
від Мене, а не від людини;

35 Бо це Мій а голос, який 
промовляє їх вам; бо їх дано 
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1–3, Христос має всю силу; 4–
5, Усі люди повинні покаятися 
або страждати; 6–12, Вічне по
карання є Боже покарання; 13–
20, Христос страждав за всіх, 

щоб їм не страждати, якщо 
покаються; 21–28, Пропові
дуй євангелію покаяння; 29–41, 
Проголошуй радісну новину.

РОЗДІЛ 19
Одкровення, дане через Джозефа Сміта у Манчестері, штат 
Нью Йорк, ймовірно влітку 1829 року. У своїй історії про
рок подає його як “заповідь від Бога, а не від людини, Мартінові 
Гаррісу, дану Тим, Хто є Вічним”.

 36 а пп Свідчити.
 38 а пп Діла.
 40 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 42 а УЗ 20:71; 29:47; 68:27.  

пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність.

 43 а пп Заповіді Божі.
 44 а Ісая 29:14;  

УЗ 4:1.

  б Ал. 36:12–19; 62:45.
 45 а УЗ 84:35–38.
 46 а УЗ 82:3.

вам Моїм Духом, і Моєю си
лою ви можете читати їх 
один одному; і якби це не 
було Моєю силою, ви не 
могли б мати це;

36 Отже, ви можете а свід
чити, що ви чули Мій голос і 
знаєте Мої слова.

37 А тепер ось, Я передаю 
тобі, Оліверові Каудері, і та
кож Девідові Уітмеру, щоб 
ви шукали Дванадцятьох, які 
матимуть бажання, про які Я 
сказав;

38 За їхніми бажаннями і їх
німи а ділами ви пізнаєте їх.

39 І коли ви знайдете їх, ви 
покажете це їм.

40 І тоді ви впадете і будете 
а поклонятися Батькові в Моє 
імʼя.

41 І ви маєте проповідувати 
світові, кажучи: Ви маєте по
каятися й бути хрищеними в 
імʼя Ісуса Христа;

42 Бо всі чоловіки повинні 

покаятися і бути хрищеними, 
і не тільки чоловіки, але й 
жінки, і діти, які досягли ро
ків а підзвітності.

43 А тепер, після того як ви 
отримали це, ви маєте дотри
муватися Моїх а заповідей у 
всьому;

44 І вашими руками Я 
здійсню а дивовижне діло серед 
дітей людських для б переко
нання багатьох у їхніх гріхах, 
щоб вони могли прийти до по
каяння і щоб вони могли при
йти у царство Мого Батька.

45 Отже, благословення, які 
Я даю вам, є а над усім.

46 І після того як ви отри
мали це, і не будете а вико
нувати Мої заповіді, ви не 
зможете бути спасенними в 
царстві Мого Батька.

47 Ось, Я, Ісус Христос, ваш 
Господь і ваш Бог, і ваш Ви
купитель, силою Мого Духа 
сказав це. Амінь.
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19 1 а Об. 1:8, 11;  
3 Неф. 9:18;  
УЗ 35:1; 61:1.  
пп Альфа і Омега.

  б пп Ісус Христос.
 2 а Іван 17:4;  

3 Неф. 11:11.
  б Фил. 3:21.
 3 а пп Сила.
  б Ісая 14:12–17;  

1 Іван. 3:8;  
1 Неф. 22:26; 

   УЗ 88:111–115.
  в пп Світ—

Кінець світу.
  г пп Суд, останній.
  д пп Діла.
 4 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б Лк. 13:3; Гел. 14:19.
  в Мойс. 1:3.
 5 а УЗ 56:4; 58:32.
  б Мт. 13:42.
  в Мт. 25:41–43.

 6 а УЗ 76:105–106; 138:59.
  б УЗ 76:33, 44–45.
 7 а Гел. 12:25–26;  

УЗ 29:44.
 9 а пп Покій.
 10 а Кн. Як. 4:8;  

УЗ 76:114–116.
  б Мойс. 1:3; 7:35.  

пп Безкінечний.
 11 а Мт. 25:46.
 13 а УЗ 5:2; 10:6–7; 17.
 15 а Ал. 36:11–19.

Я Є а Альфа і Омега, б Христос 
Господь; так, саме Я є Він, по
чаток і кінець, Викупитель 
світу.

2 Я виконав і а завершив волю 
Того, Чий Я є, саме Батька, 
стосовно Мене—зробивши 
це, щоб міг Я б підкорити все 
Собі—

3 Зберігаючи за Собою всю 
а силу, аж до б знищення Са
тани і його діянь в наприкінці 
світу і в останній великий 
день суду, який Я пронесу 
над жителями його, г судячи 
кожну людину за її д ділами і 
вчинками, які вона зробила.

4 І певно кожна людина 
повинна а покаятися чи 
б страждати, бо Я, Бог, є в нес
кінченним.

5 Отже, Я не а скасовую ви
роки, які Я винесу, але горе 
прийде, плач, і б голосіння, і 
скрегіт зубів, так, до тих, хто 
опиниться в ліворуч Мене.

6 Проте а не написано, що не 
буде кінця цим мукам, а на
писано б нескінченна мука.

7 Також написано а вічне 
прокляття; тож це є вираз
нішим за інші писання, аби 
вплинути на серця дітей люд
ських, цілковито для слави 
Мого імені.

8 Отже, Я поясню вам цю 
таємницю, бо вам належить 
знати це, саме так, як Моїм 
апостолам.

9 Я кажу вам, обраним для 
цього, усім як одному, щоб ви 
могли ввійти до Мого а покою.

10 Бо ось, а таємниця боже
ственності, якою великою 
вона є! Бо ось, Я—нескінчен
ний, і покарання, яке дається 
з Моїх рук, є нескінченним 
покаранням, бо б Нескінчен
ний—Моє імʼя. Отже—

11 а Вічне покарання—це 
Боже покарання.

12  Нескінченне пока
рання—це Боже покарання.

13 Отже, Я наказую тобі 
покаятися і виконувати а за
повіді, які ти отримав з рук 
Мого слуги Джозефа Сміта 
молодшого, в Моє імʼя;

14 І це саме Моєю всемогут
ньою силою ти отримав їх;

15 Отже, Я наказую тобі по
каятися—покайся, щоб Я не 
покарав тебе жезлом Моїх уст, 
і Моїм гнівом, і Моєю люттю, і 
щоб не були твої а страждання 
тяжкими—наскільки тяж
кими, ти й не знаєш, наскільки 
винятковими, ти й не знаєш, 
так, як важко їх зносити, ти й 
не знаєш.
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16 Бо знай, Я, Бог, а вистраж
дав це за всіх, щоб їм б не 
страждати, якщо в покаються;

17 Але якщо вони не пока
ються, вони повинні а страж
дати саме так, як Я;

18 Таким стражданням, яке 
примусило Мене, Самого Бога, 
найвеличнішого з усіх, трем
тіти від болю і кровоточити 
кожною порою, та страждати 
і тілом, і духом—і Я хотів, щоб 
Я міг а не пити з цієї гіркої 
чаші і відсахнутися—

19 Проте слава нехай буде 
Батькові, і Я скуштував і а за
кінчив Свої приготування 
для дітей людських.

20 Отже, Я наказую тобі 
знову покаятися, щоб не впо
корив Я тебе Моєю всемо
гутньою силою; і а зізнатися 
у своїх гріхах, щоб не страж
дати тобі від тих покарань, 
про які Я сказав, смак яких у 
найменшій, так, саме у най
меншій мірі, ти відчув у той 
час, коли Я відвів Мій Дух.

21 І Я наказую тобі, щоб ти 
не а проповідував нічого, крім 
покаяння, і б не показував ці 
речі світу, доки не буде на те 
мудрості в Мені.

22 Бо тепер вони не можуть 

а витримати мʼяса, а вони по
винні отримувати б молоко; 
отже, вони не повинні знати 
про ці речі, щоб їм не заги
нути.

23 Учись від Мене і слухай 
Мої слова; а ходи в б лагідно
сті Мого Духа, і ти матимеш 
в мир у Мені.

24 Я є а Ісус Христос; Я при
йшов волею Батька, і Я вико
ную Його волю.

25 І знову, Я наказую тобі: 
не а жадай б жінки ближнього 
свого; не посягай на життя 
ближнього свого.

26 І знову, Я наказую тобі: 
не прагни своєї власності, але 
добровільно вділяй з неї на 
друкування Книги Мормона, 
яка містить а істину й слово 
Бога—

27 Яка є Моїм словом до 
а Іновірця, щоб невдовзі вона 
могла піти до б Юдея, чиїм 
в залишком є Ламанійці, щоб 
вони могли повірити єванге
лії і не чекати на пришестя 
г Месії, Який уже прийшов.

28 І знову, Я наказую тобі: 
а молися б вголос, а також у 
своєму серці; так, перед сві
том, а також таємно, при
людно, а також на самоті.

 16 а Ал. 11:40–41.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

  б пп Милостивий, 
Милість.

  в пп Відпущення гріхів.
 17 а УЗ 29:17.
 18 а Лк. 22:42–44.
 19 а Іван 17:4; 19:30.
 20 а Чис. 5:6–7; Мос. 26:29;  

УЗ 58:43; 64:7.  
пп Сповідувати, 
Сповідь.

 21 а УЗ 11:9.
  б ДС—Іст. 1:42.
 22 а УЗ 78:17–18.
  б Євр. 5:11–14;  

УЗ 50:40.
 23 а Морон. 7:3–4.
  б пп Лагідний, 

Лагідність.
  в пп Мир.
 24 а пп Ісус Христос.
 25 а пп Заздрити, 

Заздрість.
  б Вих. 20:17;  

1 Кор. 7:2–4.  
пп Перелюб.

 26 а пп Істина.
 27 а пп Іновірці.
  б пп Юдеї.
  в Ом. 1:14–19;  

Мос. 25:2–4;  
Гел. 8:21;  
3 Неф. 2:12–16.

  г пп Месія.
 28 а 1 Тим. 2:8.  

пп Молитва.
  б УЗ 20:47, 51; 23:6.
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 29 а пп Місіонерська 
робота.

 30 а пп Довіра.
 31 а 2 Тим. 2:23–24.
  б пп Віра.
  в пп Відпущення 

гріхів.
  г пп Хрищення, 

Христити.
  д Мт. 3:11.

  е пп Дар Святого 
Духа.

 32 а УЗ 58:26–29.
 33 а пп Заповіді Божі.
 34 а Дії 4:34–35.
 35 а пп Борг.
  б тобто заплатити 

за перше видання 
Книги Мормона.

  в Пр. 22:7.

 36 а Мт. 19:29.
 37 а УЗ 58:47; 68:8; 71:7.
  б УЗ 75:4.
 38 а Лк. 18:1;  

2 Неф. 32:9;  
УЗ 10:5.

  б Пр. 1:23; Дії 2:17.
 41 а пп Упокоритися, 

Покірність.
  б Мт. 11:28–30.

29 І а проголошуй радісну но
вину, так, сповіщай її на горах 
і на кожному високому місці, 
і серед кожного народу, який 
тобі буде дозволено побачити.

30 І виконуй це з усією по
кірністю, а довіряючи Мені, 
не кривдячи кривдників.

31 І не говори про а доктрини, 
а проголошуй покаяння і б віру 
в Спасителя, і в відпущення грі
хів г хрищенням і д вогнем, так, 
саме е Святим Духом.

32 Знай, це велика і остання 
а заповідь, яку Я дам тобі щодо 
цієї справи; бо цього буде дос
татньо для твоєї щоденної 
ходи, аж до кінця твого життя.

33 І нещастя ти отримаєш, 
якщо ти нехтуватимеш цими 
а порадами, так, саме знищення 
тебе самого і твоєї власності.

34 а Уділи частину своєї 
власності, так, саме частину 
твоїх земель і все, окрім того, 
що є на утримання твоєї сімʼї.

35 Сплати друкареві а борг, 
який ти б взяв на себе. Звільни 
себе від в залежності.

36 а Залиш свій будинок і дім, 
за винятком того часу, коли ти 
захочеш побачити свою сімʼю;

37 І а говори вільно до всіх; 
так, проповідуй, закликай, 
проголошуй б істину, саме 
гучним голосом, звуками ра
дості, волаючи—Осанна, 
осанна, хай буде благосло
венним імʼя Господа Бога!

38 а Молися завжди, і Я 
б проллю Мій Дух на тебе, і 
великим буде твоє благосло
вення—так, навіть більшим, 
ніж якби ти мав отримати 
скарби землі і тлінність до та
кої ж міри.

39 Ось, чи можеш ти читати 
це, не звеселяючись і не під
носячись своїм серцем від ра
дості?

40 Або чи можеш ти і далі 
блукати, неначе сліпий про
відник?

41 Або чи можеш ти бути 
а смиренним і лагідним, і пово
дитися мудро переді Мною? 
Так, б прийди до Мене, твого 
Спасителя. Амінь.

РОЗДІЛ 20
Одкровення про церковну організацію та управління, дане че
рез пророка Джозефа Сміта в Фейєтті, штат Нью Йорк, 
або поблизу нього. Частини цього одкровення могли бути 
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1–16, Книга Мормона дово
дить божественність роботи 
в останні дні; 17–28, Затвер
джуються учення про сотво
ріння, падіння, спокуту та 
хрищення; 29–37, Встановлю
ються закони, які управляють 
покаянням, виправданням, 
освяченням і хрищенням; 38– 
67, Підсумовуються обовʼязки 
старійшин, священиків, вчи
телів і дияконів; 68–74, Роз
криваються обовʼязки членів, 
благословення дітей і спо
сіб хрищення; 75–84, Даються 
причасні молитви і правила 
управління членством у Церкві.

а Постання б Церкви Хрис 
та в ці останні дні, одна ти
сяча вісімсот тридцять років 
від пришестя нашого Господа 
і Спасителя Ісуса Христа у 
плоті, будучи правильно в ор
ганізованою і встановленою 
згідно з законами нашої кра
їни, за волею і заповідями  
Бога четвертого місяця і шос
того дня місяця квітня—

2 Заповідями, які було дано 
Джозефові Сміту молодшому, 
якого було а покликано Богом 
і висвячено на б апостола Ісуса 
Христа, щоб бути першим 
в старійшиною цієї Церкви;

3 І Оліверові Каудері, якого 
теж було покликано Богом у 
апостоли Ісуса Христа, щоб 
бути другим старійшиною 
цієї Церкви, і висвячено його 
рукою;

4 І це згідно з благодаттю 
нашого Господа і Спасителя 
Ісуса Христа, Кому вся слава 
і тепер, і навіки. Амінь.

5 Після того як було істинно 
явлено цьому першому ста
рійшині, що він отримав про
щення своїх гріхів, він знову 
а заплутався в марнотах світу;

6 Але після того як він пока
явся і упокорився щиро, че
рез віру, Бог священнослужив 
йому через святого а ангела,  
б обличчя якого було як блис
кавка, і одяг якого був чис
тий і білий над усю іншу 
білизну;

20 1 а ДС—Іст. 1:2.
  б 3 Неф. 27:1–8.  

пп Церква Ісуса 
Христа Святих 
Останніх Днів;  
Церква, назва 
Церкви.

  в УЗ 21:3.
 2 а пп Повноваження;  

Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

  б пп Апостол.
  в пп Старійшина 

(Старший, Старець, 
Пресвітер).

 5 а ДС—Іст. 1:28–29.
 6 а ДС—Іст. 1:30–35.  

пп Ангели.
  б Мт. 28:2–3.

отримані ще влітку 1829  р. Повне одкровення, відоме у той 
час як Уложення і Завіти, було скоріше за все записане невдовзі 
після 6  квітня 1830  р. (день, коли було організовано Церкву). 
Пророк писав: “Ми отримали від Нього [Ісуса Христа] по
дане далі через дух пророцтва і одкровення, що не тільки дало 
нам багато інформації, але також вказало нам точний день, в 
який, згідно з Його волею і наказом, нам слід приступити до 
організації Його Церкви тут на землі знову”.
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 8 а пп Урім і Туммім.
 9 а ДС—Іст. 1:34.
  б пп Євангелія.
 10 а Морон. 7:29–32;  

УЗ 5:11.
  б Див. “Свідчення 

Трьох свідків” 
та “Свідчення 
Восьми свідків” на 
вступних сторінках 
Книги Мормона.

 11 а пп Писання—
Цінність Писань.

  б пп Натхнення, 
Надихати.

  в пп Святий 
(прикметник).

 12 а Євр. 13:8;  
1 Неф. 10:18–19;  
Морм. 9:9–10;  
УЗ 35:1; 38:1–4.

 14 а пп Праведник, 
Праведність.

  б пп Вічне життя;  
Піднесення.

 15 а пп Невіра.
 17 а УЗ 76:22–23.
  б Єг. 2:11.  

пп Бог, Божество.
 18 а пп Створити, 

Сотворіння.
  б Бут. 1:26–27;  

Мос. 7:27;  
Етер 3:14–17.

 19 а Повтор. 11:1;  
Мт. 22:37;  
Морон. 10:32;  
УЗ 59:5–6.

  б Повтор. 6:13–15.  
пп Служіння.

  в пп Поклоніння, 
Поклонятися.

 20 а пп Хтивий, Хтивість.
  б пп Диявол.
  в пп Тілесна людина.

7 І дав йому заповіді, які на
дихали його;

8 І дав йому силу з висоти, 
а засобами, які були перед 
тим підготовлені, перекласти 
Книгу Мормона;

9 Яка містить літопис полег
лого народу і а повноту б єван
гелії Ісуса Христа Іновірцям і 
також Юдеям;

10 Яку було дано за натх
ненням і підтверджено для 
а інших священнослужінням 
ангелів, і б проголошено ними 
світові—

11 Що доводить світові, що 
святі писання а істинні, і що Бог 
таки б надихає людей і покли
кає їх на Його в святу роботу в 
цьому столітті і поколінні, так 
само як у поколіннях давнини;

12 Тим самим показуючи, що 
Він є а Той Самий Бог вчора, 
сьогодні і навіки. Амінь.

13 Отже, маючи такі великі 
свідчення, ними буде світ су
джено, саме всіх, хто відте
пер прийде до пізнання цієї 
роботи.

14 І ті, хто отримають її 
з вірою і чинитимуть а пра
ведність, отримають б вінець 
вічного життя;

15 Але ті, хто закамʼяніють 
своїми серцями в а зневірі і 
відкинуть її, це обернеться на 
їхнє власне засудження—

16 Бо Господь Бог сказав це; 
і ми, старійшини Церкви, по
чули і свідчимо про слова 
славетної Величності на ви
соті, Кому слава на віки вічні. 
Амінь.

17 Через це ми а знаємо, що 
є б Бог у небесах, Який є нес
кінченним і вічним, від віку 
до віку Той Самий незмін
ний Бог, споруджувач небес і 
землі, і всього, що в них є;

18 І що Він а створив лю
дину, як чоловіка й жінку, за 
Його власним б образом і за 
Його власною подобою ство
рив Він їх;

19 І дав їм заповіді, щоб 
вони а любили Його і б слу
жили Йому, єдиному живому 
й істинному Богові, і щоб Він 
був єдиною істотою, Кому б 
вони в поклонялися.

20 Але через порушення 
цих святих законів людина 
стала а хтивою й б дияволь
ською і стала в павшою люди
ною.

21 Отже, Всемогутній Бог дав  
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Свого а Єдинонародженого 
Сина, як написано в тих пи
саннях, які було дано, про 
Нього.

22 Він перестраждав а спо
куси, але не звертав уваги на 
них.

23 Він був а розіпʼятий, вмер 
і б встав знову на третій день;

24 І а зійшов у небеса, щоб по
сісти праворуч б Батька, щоб 
царювати з усемогутньою си
лою згідно з волею Батька;

25 Щоб усі, які а повірять, 
і кого буде хрищено в Його 
святе імʼя, і які б витерплять 
у вірі до кінця, були спасен
ними—

26 Не тільки ті, хто повірив 
після того, як Він прийшов у 
а середині часів у плоті, але 
всі від початку, саме стільки, 
скільки було тих до того, як 
Він прийшов, хто повірив у 
слова б святих пророків, які 
говорили те, на що надихав 
їх в дар Святого Духа, Який 
істинно г свідчив про Нього 
в усьому—матимуть вічне 
життя,

27 Так само, як і ті, хто при
йде після того, хто повірить 
у а дари й покликання Бога 

через Святого Духа, Який 
б несе свідчення про Батька й 
про Сина;

28 Про Тих Батька, Сина 
й Святого Духа, Які є а один 
Бог, нескінченний і вічний, 
без кінця. Амінь.

29 І ми знаємо, що всі люди 
повинні а покаятися й пові
рити в імʼя Ісуса Христа, і 
пок лонятися Батькові в Його 
імʼя, і витерпіти у б вірі в Його 
імʼя до кінця, інакше вони не 
можуть бути в спасенними в 
царстві Бога.

30 І ми знаємо, що а виправ
дання через б благодать на
шого Господа і Спасителя 
Ісуса Христа є справедливим 
і істинним;

31 І ми знаємо також, що 
а освячення через благодать 
нашого Господа й Спасителя 
Ісуса Христа є справедливим 
і істинним, для всіх тих, хто 
любить Бога і служить Йому 
з усією своєю б могутністю, 
розумом і силою.

32 Але є можливість, що лю
дина може а відпасти від бла
годаті і відійти від живого 
Бога;

33 Отже, нехай Церква 

 21 а пп Єдинона
роджений.

 22 а Мт. 4:1–11; 27:40.
 23 а пп Розпʼяття.
  б пп Воскресіння.
 24 а пп Вознесіння.
  б пп Батько на 

Небесах;  
Бог, Божество—
Бог Батько.

 25 а УЗ 35:2; 38:4; 45:5, 8;  
68:9; 76:51–53.

  б пп Терпіти.
 26 а УЗ 39:1–3.

  б Кн. Як. 4:4; 7:11;  
Мос. 13:33.

  в Мойс. 5:58.  
пп Святий Дух.

  г пп Ісус Христос—
Пророцтва про 
народження і смерть 
Ісуса Христа.

 27 а УЗ 18:32.
  б УЗ 42:17.
 28 а Іван 17:20–22;  

3 Неф. 11:27, 36.  
пп Бог, Божество.

 29 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б пп Віра.
  в пп План викуплення;  

Спасіння.
 30 а пп Виправдання, 

Виправдовувати.
  б пп Благодать.
 31 а пп Освячення.
  б Повтор. 6:5;  

Морон. 10:32.
 32 а пп Бунт;  

Відступництво.
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 33 а пп Спокушати, 
Спокуса.

 35 а Об. 22:18–19.
  б пп Писання.
  в УЗ 18:33–36.
 37 а пп Хрищення, 

Христити.
  б пп Скрушене серце.
  в Мос. 5:7–9; 18:8–10.  

пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 

Ісуса Христа.
  г пп Терпіти.
  д Як. 2:18.  

пп Діла.
  е пп Відпущення 

гріхів.
 38 а пп Апостол.
  б 3 Неф. 11:21–22.
 39 а Морон. 3; УЗ 107:58.
 40 а пп Причастя.
 41 а УЗ 33:11, 14–15; 55:3.

  б пп Рукопокладання.
  в пп Дар Святого 

Духа.
 45 а Морон. 6:9;  

УЗ 46:2.
 46 а УЗ 84:111; 107:61.  

пп Священик, 
Ааронове 
священство.

  б пп Навчати, 
Учитель.

звертає увагу і молиться 
завжди, щоб не впасти у а спо
кусу;

34 Так, і нехай навіть ті, 
кого освячено, також зверта
ють увагу.

35 І ми знаємо, що ці речі 
істинні і узгоджуються з од
кровеннями Івана, не а до
даючи, не віднімаючи від 
пророцтва його книги, Свя
того б Писання або одкро
вень Бога, які прийдуть після 
цього даром і силою Святого 
Духа, в голосом Бога або свя
щеннослужінням ангелів.

36 І Господь Бог сказав це; і 
хай честь, сила і слава будуть 
віддані Його святому імені, і 
тепер і завжди. Амінь.

37 І знову, як заповідь Церкві 
стосовно способу хрищення—
Всі ті, хто упокорюються пе
ред Богом і бажають бути 
а хрищеними, і приходять 
зі б скрушеним серцем і впо
кореним духом, і свідчать 
перед Церквою, що вони іс
тинно покаялися в усіх своїх 
гріхах, і бажають узяти на 
себе в імʼя Ісуса Христа, ма
ючи г рішучість служити 
Йому до кінця, і істинно яв
ляють своїми д діяннями, що  
вони отримали від Духа Хрис 
та на е прощення їхніх гріхів, 

будуть прийняті хрищенням 
у Його Церкву.

38 Обовʼязок старійшин, свя
щеників, учителів, дияконів і 
членів Церкви Христа—а Апос
тол є старійшиною, і це його 
покликання б христити;

39 І а висвячувати інших ста
рійшин, священиків, учителів 
і дияконів;

40 І а благословляти хліб та 
вино—символи плоті й крові 
Христа—

41 І а конфірмувати тих, кого 
хрищено, в Церкву б рукопо
кладанням для хрищення вог
нем і в Святим Духом, згідно з 
писанням;

42 І вчити, розʼяснювати, 
напучувати, христити, пиль
нувати Церкву;

43 І конфірмувати Церкву 
рукопокладанням і наданням 
Святого Духа;

44 І брати на себе провід 
над усіма зборами.

45 Старійшини мають а вес 
ти збори так, як їх веде Свя
тий Дух, згідно з заповідями 
й одкровеннями Бога.

46 Обовʼязок а священи
ків є проповідувати, б вчити, 
розʼяснювати, напучувати, 
і христити, і благословляти 
причастя,

47 І відвідувати дім кожного 
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члена, і напучувати їх а моли
тися б вголос і таємно, і вико
нувати всі в сімейні обовʼязки.

48 І він може також а висвя
чувати інших священиків, 
учителів і дияконів.

49 І він має взяти на себе 
провід над зборами, коли не
має старійшини;

50 Але коли старійшина 
присутній, він має тільки  
проповідувати, вчити, розʼ
яснювати, напучувати і хрис
тити,

51 І відвідувати дім кожного 
члена, напучуючи їх моли
тися вголос і таємно, і вико
нувати всі сімейні обовʼязки.

52 В усіх цих обовʼязках свя
щеник має а допомагати ста
рійшині, якщо обставини 
вимагають.

53 Обовʼязок а учителя—
завжди б пильнувати Церкву, 
бути з ними і укріпляти їх;

54 І дивитися, щоб не було ні 
беззаконня в Церкві, ні а без
душності між ними, ні брехні, 
наклепів, ні б лихослівʼя;

55 І дивитися, щоб Церква 
часто збиралася разом і та
кож дивитися, щоб усі члени 
Церкви виконували свій обо
вʼязок.

56 І він має взяти на себе 
провід над зборами у від
сутності старійшини або 
священика—

57 І йому завжди, в усіх 

його обовʼязках у Церкві, ма
ють допомагати а диякони, 
якщо обставини вимагають.

58 Але ні вчителі, ні дия
кони не мають повноваження 
христити, благословляти 
причастя або виконувати ру
копокладання.

59 Проте, вони мають засте
рігати, розʼяснювати, напучу
вати, і вчити, і запрошувати 
всіх прийти до Христа.

60 Кожний а старійшина, 
священик, учитель або дия
кон має бути висвяченим 
згідно з дарами й б покли
каннями Бога йому; і він має 
бути висвяченим силою Свя
того Духа, яка є в тому, хто 
висвячує його.

61 Окремі старійшини, які  
складають цю Церкву Хрис 
та, мають зустрічатися на 
конференції один раз на три  
місяці або час від часу, як заз
начені конференції вкажуть 
або призначать;

62 І зазначені конферен
ції мають вести всі церковні 
справи, які необхідно вести 
на той час.

63 Старійшини мають от
римувати їхні ліцензії від 
інших старійшин а голосуван
ням Церкви, до якої вони на
лежать, або від конференцій.

64 Кожний священик, учи
тель або диякон, якого вис
вячено священиком, можуть 

 47 а 1 Тим. 2:8.
  б УЗ 19:28.
  в пп Сімʼя.
 48 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
 52 а УЗ 107:14.
 53 а пп Учитель, 

Ааронове 
священство.

  б пп Вартувати, 
Вартовий.

 54 а 1 Сол. 5:11–13.
  б пп Лихослівʼя.
 57 а пп Диякон.

 60 а пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  б пп Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

 63 а пп Загальна згода.
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узяти в нього посвідчення у 
той час, а посвідчення, яке, 
коли його предʼявлено ста
рійшині, надає право на лі
цензію, яка вповноважує його 
виконувати обовʼязки свого 
покликання, або він може от
римати її від конференції.

65 Жодна особа не може 
бути а висвяченою на будь 
яку посаду в цій Церкві, там 
де є її постійно організована 
філія, без б голосування тієї 
Церкви;

66 Але головуючі старій
шини, подорожуючі єпис
копи, члени вищої ради, 
первосвященики і старій
шини можуть мати привілей 
висвячувати там, де немає фі
лії Церкви, щоб можна було 
скликати голосування.

67 Кожний президент пер
восвященства (або верховний 
старійшина), а єпископ, член 
вищої ради й б первосвященик 
має бути висвяченим за вка
зівкою в вищої ради або гене
ральної конференції.

68 а Обовʼязок членів Церкви 
після того, як їх прийнято 
через хрищення— Старій
шини або священики по
винні мати достатньо часу, 
щоб розʼяснити все стосовно 
Церкви Христа для їхнього 

б розуміння перед тим, як 
вони в причастяться і будуть 
конфірмовані г рукопокладан
ням старійшин, так щоб усе 
могло бути зроблено у на
лежному порядку.

69 І члени Церкви мають 
проявити перед Церквою, а 
також перед старійшинами, 
побожною ходою та розмо
вою, що вони гідні цього, 
щоб їхні а діяння й віра узгод
жувалися з Святим Писан
ням—ходою в б святості перед 
Господом.

70 Кожний член Церкви 
Христа, маючи дітей, пови
нен приводити їх до старій
шин перед Церквою, і вони 
повинні покласти руки на  
їхні голови в імʼя Ісуса Хрис 
та і а благословити їх у Його 
імʼя.

71 Нікого не може бути 
прийнято в Церкву Христа, 
доки він не досяг років а під
звітності перед Богом і не є 
здатним на б покаяння.

72 а Хрищення має священ
нослужитися таким чином 
для всіх, хто покаявся—

73 Чоловік, який поклика
ний Богом і має повноваження 
від Ісуса Христа христити, 
має ввійти у воду з особою, 
яка представила себе для 

 64 а УЗ 20:84; 52:41.
 65 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
  б УЗ 26:2.  

пп Загальна згода.
 67 а пп Єпископ.
  б пп Первосвященик.
  в пп Вища рада.
 68 а пп Обовʼязок.
  б пп Розуміння.

  в пп Причастя.
  г пп Рукопокладання.
 69 а Як. 2:14–17.
  б пп Святість.
 70 а пп Благословити, 

Благословенний, 
Благословення—
Благословення дітей.

 71 а УЗ 18:42; 29:47;  
68:25–27.  

пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність;  
Хрищення, 
Христити—Вимоги 
для хрищення.

  б пп Покаятися, 
Покаяння.

 72 а 3 Неф. 11:22–28.
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хрищення, і має сказати, на
зиваючи його або її по імені:  
Уповноважений Ісусом Хрис
том, я хрищу тебе в імʼя 
Батька і Сина, і Святого Духа. 
Амінь.

74 Тоді він має а занурити 
його або її у воду і вийти на
зад з води.

75 Доцільно, щоб Церква час 
то зустрічалася разом, щоб 
а причащатися хлібом і вином 
у б памʼять Господа Ісуса;

76 І старійшина або свяще
ник має благословляти це; і 
таким а чином має він благо
словляти це—він має стати 
навколішки з Церквою і звер
нутися до Батька в урочистій 
молитві, кажучи:

77 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 памʼять тіла Твого 
Сина, і б свідчити перед То
бою, о Боже, Вічний Батьку, 
що вони бажають в узяти на 
себе імʼя Твого Сина і завжди 
памʼятати Його, і г дотриму
ватися Його заповідей, які 
Він дав їм, щоб Його д Дух міг 
завжди бути з ними. Амінь.

78 а Спосіб благословення 
вина—він має взяти б чашу та
кож і сказати:

79 О Боже, Вічний Батьку, 
ми просимо Тебе в імʼя Твого 
Сина, Ісуса Христа, благосло
вити і освятити це а вино для 
душ усіх тих, хто пʼє його, 
щоб вони могли робити це 
в памʼять крові Твого Сина, 
яку було пролито за них; 
щоб вони могли свідчити пе
ред Тобою, о Боже, Вічний 
Батьку, що вони завжди па
мʼятають Його, щоб Його Дух 
міг бути з ними. Амінь.

80 З будь яким членом Цер
кви Христа, який чинить по
рушення або якого схоплено 
у провині, належить вдіяти 
так, як указує писання.

81 Це має бути обовʼязком 
окремих церков, які склада
ють Церкву Христа, надси
лати одного чи більше своїх 
учителів відвідувати різні 
конференції, які проводяться 
старійшинами Церкви,

82 Із списком а імен різних 
членів Церкви, що приєдна
лися до неї від часу останньої 
конференції; або надісла
ним рукою якого небудь свя
щеника; так щоб один із 
старійшин, якого час від часу 
мають призначати інші ста
рійшини, міг вести в книзі 
правильний список усіх імен 
усієї Церкви;

83 І також, якщо когось а ви
ключено з Церкви, щоб їхні 

 74 а пп Хрищення, 
Христити—
Хрищення 
зануренням.

 75 а Дії 20:7.
  б пп Причастя.
 76 а Морон. 4.
 77 а Лк. 22:19.

  б Мос. 18:8–10;  
УЗ 20:37.

  в Мос. 5:8–12.
  г пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  д Іван 14:16.
 78 а Морон. 5.

  б Лк. 22:20.
 79 а УЗ 27:2–4.
 82 а Морон. 6:4.
 83 а Вих. 32:33;  

Ал. 5:57;  
Морон. 6:7.  
пп Відлучення 
від Церкви.
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імена могло бути викреслено 
з загального церковного за
пису імен.

84 Всі члени Церкви, пе
реходячи з церкви, де вони 
мешкають, якщо вони йдуть 
у церкву, де їх не знають, мо
жуть взяти листа, який пос
відчує, що вони постійні 
члени Церкви і на хорошому 

рахунку, таке посвідчення, 
яке може бути підписано 
будь яким старійшиною або 
священиком, якщо член Цер
кви, який отримує листа, 
особисто знайомий з тим ста
рійшиною або священиком, 
або його може бути підпи
сано учителями або дияко
нами Церкви.

21 1 а УЗ 47:1; 69:3–8; 85:1.
  б пп Провидець.
  в пп Апостол.

 2 а пп Натхнення, 
Надихати.

 3 а пп Церква Ісуса 

Христа Святих 
Останніх Днів.

  б УЗ 20:1.

РОЗДІЛ 21
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту у Фейєтті, штат 
Нью Йорк, 6 квітня 1830 року. Це одкровення було дане під час 
організації Церкви, у вищевказаний день, у домі Пітера Уіт
мера старшого. Шість чоловік, яких було хрищено до того, 
брали участь. Одностайним голосуванням ці люди висло
вили своє бажання і рішучість організувати Церкву згідно з на
казом Бога (див. розділ  20). Вони також проголосували за те, 
щоб прийняти й підтримати Джозефа Сміта молодшого й 
Олівера Каудері головуючими чинами Церкви. Потім рукопо
кладанням Джозеф висвятив Олівера старійшиною Церкви; і 
Олівер так само висвятив Джозефа. Після причастя Джозеф 
і Олівер рукопокладали кожного з учасників для надання Свя
того Духа і для конфірмації кожного з них членом Церкви.

1–3, Джозефа Сміта покликано 
бути провидцем, перекладачем, 
пророком, апостолом і старій
шиною; 4–8, Його слово буде на
правляти справу Сіону; 9–12, 
Святі повірять його словам, 
коли він говоритиме через Уті
шителя.

Ось, має вестися а запис серед 
вас, і в ньому тебе має бути 
названо б провидцем, перекла
дачем, пророком, в апостолом 

Ісуса Христа, старійшиною 
Церкви, за волею Бога Батька 
і за благодаттю вашого Гос
пода Ісуса Христа,

2 Який мав а натхнення від 
Святого Духа закласти ос
нови її і будувати її найсвяті
шою вірою.

3 Цю а Церкву було б органі
зовано і встановлено в році 
вашого Господа тисяча вісім
сот тридцятому, четвертого 
місяця, і шостого дня того 
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 4 а пп Писання.
  б пп Святість.
 5 а УЗ 1:38.  

пп Підтримка цер
ковних провідників;  
Пророк.

 6 а Мт. 16:18; УЗ 10:69.
  б Кол. 1:12–13.
  в УЗ 35:24.
  г пп Слава.

 7 а пп Сіон.
 8 а УЗ 20:5–6.
 9 а 1 Неф. 13:37;  

Кн. Як. 5:70–76.
  б пп Виноградник 

Господній.
  в пп Утішитель.
  г пп Свідчити.
  д пп Розпʼяття.
  е пп Гріх.

  є 1 Іван. 2:2.  
пп Світ—Люди, 
які не слухаються 
заповідей.

  ж пп Скрушене серце.
 10 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
 11 а УЗ 20:2.
 12 а 1 Неф. 13:42;  

УЗ 19:27; 90:8–9.

місяця, який називається кві
тень.

4 Отже ви, маючи на увазі 
Церкву, повинні прислухатися 
до всіх його а слів і наказів, які 
він даватиме вам, коли отри
муватиме їх, ходячи у всій 
б святості переді Мною;

5 Бо його а слово ви повинні 
отримувати, як з Моїх власних 
уст, з усім терпінням і вірою.

6 Бо як будете робити це, 
а ворота пекла не переможуть 
вас; так, і Господь Бог розжене 
сили б темряви перед вами і 
зробить так, щоб небеса в захи
талися для вашого блага і за
ради г слави Його імені.

7 Бо так каже Господь Бог: 
Його Я надихнув просувати 
справу а Сіону могутньою си
лою для добра, і його старан
ність Я знаю, і його молитви 
Я чув.

8 Так, його плач за Сіон Я 
побачив, і Я зроблю так, що 
він не буде більше сумувати 
за ним; бо його дні радості 
настали через а відпущення 

його гріхів і прояви Моїх бла
гословень на його діла.

9 Бо ось, Я а благословлю всіх 
тих, хто працюватиме на Мо
єму б винограднику, могутнім 
благословенням, і вони по
вірять його словам, які дано 
йому через Мене в Утішите
лем, Який г являє, що Ісуса 
було д розіпʼято е грішними 
людьми за гріхи є світу, так, 
для відпущення гріхів ж упо
кореному серцю.

10 Отже, потрібно Мені, 
щоб його було а висвячено то
бою, Олівером Каудері, Моїм 
апостолом;

11 Це є обряд для тебе, що 
ти є старійшиною під його 
рукою, оскільки він а перший 
для тебе, щоб ти міг бути ста
рійшиною для цієї Церкви 
Христа, яка носить Моє імʼя—

12 І першим проповідником 
цієї Церкви для Церкви і пе
ред світом, так, перед Іновір
цями; так, і так каже Господь 
Бог, ось, слухай! а Юдеям та
кож. Амінь.

РОЗДІЛ 22
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Манчестері, 
штат Нью Йорк, 16  квітня 1830 року. Це одкровення було 
дане Церкві тому, що деякі, хто був уже хрищений до цього, 
хотіли приєднатися до Церкви без повторного хрищення.
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22 1 а Євр. 8:13;  
3 Неф. 12:46–47.

  б УЗ 66:2.  
пп Завіт;  
Новий і вічний 
завіт.

 2 а Гал. 2:16. 

   пп Закон Мойсеїв.
  б Морон. 8:23–26.
 4 а Мт. 7:13–14;  

Лк. 13:24;  
2 Неф. 9:41;  
31:9, 17–18;  
3 Неф. 14:13–14. 

   пп Хрищення, 
Христити.

  б Кн. Як. 4:10.
23 1 а пп Гординя.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.
 3 а УЗ 81:4–5; 108:7.

1, Хрищення є новим і вічним 
завітом; 2–4, Повноважне хри
щення необхідне.

Ось, Я кажу вам, що Я зро
бив так, щоб усі а старі за
віти скінчилися в цьому; а це 
є б новий і вічний завіт, саме 
той, що був від початку.

2 Отже, хоча людина може 
бути хрищеною сотню ра
зів, це не дає їй ніякої кори
сті, бо ви не можете увійти 

тісними воротами ні за а за
коном Мойсея, ні за вашими 
б мертвими діяннями.

3 Бо саме через ваші мер
тві діяння Я зробив так, щоб 
цей останній завіт і цю Цер
кву було збудовано для Мене, 
саме так, як у дні давнини.

4 Отже, входьте а воро
тами, як Я заповів, і не б праг
ніть радити вашому Богові. 
Амінь.

РОЗДІЛ 23
Низка з пʼяти одкровень, даних через пророка Джозефа Сміта 
в Манчестері, штат Нью Йорк, у квітні 1830 року Оліверу 
Каудері, Гайруму Сміту, Семʼюелу Г. Сміту, Джозефу Сміту 
старшому і Джозефу Найту старшому. Через палке бажання 
кожного з цих пʼятьох вищезгаданих осіб дізнатися про свої 
обовʼязки, Пророк запитав у Господа і отримав одкровення для 
кожної особи.

1–7, Цих перших учнів покли
кано проповідувати, напучу
вати і зміцнювати Церкву.

Ось, Я кажу тобі, Олівере, 
кілька слів. Знай, благосло
венний ти і не підлягаєш за
судженню. Але стережися 
а гордині, щоб не впасти тобі 
у б спокусу.

2 Сповісти про своє покли
кання Церкву, а також увесь 
світ, і твоє серце буде відкрито 

для проповідування істини від
тепер і навіки. Амінь.

3 Ось, Я кажу тобі, Гайруме, 
кілька слів; бо ти також не 
підлягаєш засудженню, і твоє 
серце відкрито, і твого язика 
розвʼязано; і твоє покликання 
є напучувати і а зміцнювати 
Церкву постійно. Отже, твій 
обовʼязок є перед Церквою 
назавжди, і це завдяки твоїй 
сімʼї. Амінь.

4 Ось, Я кажу кілька слів 
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 4 а ДС—Іст. 1:4.
 6 а Мт. 10:38;  

3 Неф. 12:30.
  б пп Молитва.

  в УЗ 20:47, 51.
 7 а пп Хрищення, 

Христити—
Необхідність.

24 2 а УЗ 1:31–32.
 3 а Кн. Як. 1:19; 2:2.
  б УЗ 26:1; 37:2.
  в УЗ 70:12.

тобі, а Семʼюеле; бо ти також 
не підлягаєш засудженню, і 
твоє покликання є напучу
вати і зміцнювати Церкву; і 
тебе ще не покликано пропо
відувати перед світом. Амінь.

5 Ось, Я кажу кілька слів тобі, 
Джозефе; бо ти також не під
лягаєш засудженню, і твоє 
пок ликання є також напучу
вати і зміцнювати Церкву; і це 
твій обовʼязок відтепер і на
віки. Амінь.

6 Ось, Я являю тобі, Джозефе 
Найт, цими словами, що ти 
мусиш узяти свій а хрест, і при 
цьому ти мусиш б молитися 
в вголос перед світом і також 
таємно, і у своїй сімʼї, і серед 
своїх друзів, і в усіх місцях.

7 І, знай, твій обовʼязок є 
а приєднатися до істинної 
Церкви і своєю мовою напу
чувати постійно, щоб ти міг 
отримати нагороду трудів
ника. Амінь.

РОЗДІЛ 24
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту і Оліверу Кау
дері в Гармоні, штат Пенсильванія, у липні 1830 року. Хоча 
менше чотирьох місяців минуло відтоді, як Церкву було ор
ганізовано, переслідування стало сильним і провідники му
сили шукати безпеки у частковому відлюдді. Наступні три 
одкровення було дано в цей час, щоб зміцнити, підбадьорити і 
навчити їх.

1–9, Джозефа Сміта покликано 
перекладати, проповідувати і 
розʼяснювати Писання; 10–12, 
Олівера Каудері покликано про
повідувати євангелію; 13–19, 
Відкрито закон відносно чудес, 
проклять, обтрушування по
роху з ніг і ходіння без калитки 
чи торби.

Ось, тебе було покликано й 
обрано писати Книгу Мор
мона і на Моє священнослу
жіння; і Я підняв тебе з твоїх 
бідувань, і наставляв тебе, 
щоб тебе було визволено від 

усіх твоїх ворогів, і тебе було 
визволено від сил Сатани і від 
темряви!

2 Проте без виправдання 
ти в твоїх а провинах; проте 
іди своїм шляхом і не гріши 
більше.

3 а Звеличуй свій чин; і після 
того як ти засієш поля свої 
і захистиш їх, іди негайно 
до церкви, що в б Коулсвіллі, 
Фейєтті і в Манчестері, і 
вони в підтримають тебе; і Я 
благословлю їх і духовно, і 
матеріально;

4 Але якщо вони не при
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 5 а пп Утішитель.
 6 а Вих. 4:12;  

Мт. 10:19–20;  
Лк. 12:11–12;  
Гел. 5:18–19;  
УЗ 84:85; 100:5–8;  
Мойс. 6:32.

 7 а пп Служіння.
 8 а пп Терпіння.
  б пп Лихо.
  в пп Терпіти.

  г Мт. 28:20.
 9 а пп Управитель, 

Управительство.
 12 а пп Проповідувати.
  б УЗ 34:6.
 13 а пп Ознака;  

Чудо.
  б 1 Неф. 17:50.
  в Мр. 16:17.
  г пп Дух—Злі духи.
  д пп Зцілити, Зцілення.

  е Дії 28:3–9;  
УЗ 84:71–72; 
124:98–99.

 14 а пп Благословення 
хворих.

 15 а Мт. 10:11–15.
  б Мр. 6:11;  

Лк. 10:11;  
УЗ 60:15; 75:19–22;  
99:4–5.

ймуть тебе, Я нашлю на них 
прокляття замість благосло
вення.

5 І ти продовжуй просити 
Бога в Моє імʼя, і писати те, 
що буде дано тобі а Втішите
лем, і розʼяснювати всі пи
сання Церкві.

6 І буде дано тобі в ту саму 
мить, що ти маєш а говорити і 
писати, і вони мають прислу
хатися до цього, або Я нашлю 
на них прокляття замість бла
гословення.

7 Бо ти маєш присвятити 
все своє а служіння Сіону; і в 
цьому ти матимеш силу.

8 Будь а терпеливим у 
б стражданнях, бо ти мати
меш їх багато; але в витерпи 
їх, бо ось, Я з тобою, аж до 
г кінця твоїх днів.

9 І в мирських справах ти не 
матимеш сили, бо це не твоє 
покликання. Займайся своїм 
а покликанням, і ти матимеш 
те, чим звеличити свій чин 
і розʼяснювати всі писання, і 
продовжуй рукопокладання і 
зміцнення церков.

10 І твій брат Олівер має 
продовжувати нести Моє імʼя 
до світу і також до Церкви. І 
він не повинен вважати, що 
може сказати достатньо в 

Моїй справі; і знай, Я з ним 
до кінця.

11 У Мені він матиме славу, 
а не від самого себе, у слаб
кості чи в силі, у путах чи на 
свободі;

12 І в усі часи, і в усіх міс
цях він повинен відкривати 
свої вуста і а проголошувати 
Мою євангелію, нібито голо
сом б сурми, удень і вночі. І Я 
дам йому таку силу, яка неві
дома серед людей.

13 Не вимагайте а чудес, 
якщо Я не б накажу вам, крім 
в вигнання г дияволів, д зцілення 
хворих, і проти е отруйних 
змій, і проти смертельних от
рут;

14 І а цього ви не повинні ро
бити, якщо вас не попросять 
ті, хто бажає цього, щоб пи
сання було виповнено; бо ви 
повинні чинити згідно з тим, 
що написано.

15 І до якого б місця ви не 
а приходили, де вас не прий
матимуть у Моє імʼя, ви ма
єте залишити прокляття 
замість благословення, об
трушуючи б порох з ніг ва
ших як свідчення проти них 
і очищаючи ноги ваші при 
дорозі.

16 І станеться, що хто б не 
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 18 а Мт. 10:9–10;  
Лк. 10:4;  
УЗ 84:78–79.

 19 а Кн. Як. 5:61–74;  
УЗ 39:17; 71:4.

  б пп Висвячувати, 
Висвячення.

25 1 а Іван 1:12. 

   пп Сини і 
дочки Божі.

  б пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

 2 а пп Ходити, 
Ходити з Богом.

  б пп Чеснота.
  в УЗ 52:42; 64:30; 

101:18.  
пп Сіон.

 3 а Мт. 9:2.
  б пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

 5 а пп Співчуття.

наклав руки на вас силою, ви 
накажете, щоб їх було пока
рано в Моє імʼя; і ось, Я по
караю їх згідно з вашими 
словами, у Свій належний час.

17 І хто б не притягнув тебе 
до закону, того буде прок
лято по закону.

18 І ти не бери ні а калитки, 
ні торби, ні палиць, ні двох 
одеж, бо Церква дасть тобі 

в той самий час, коли в 
тебе буде потреба в їжі, і в 
убранні, і у взутті, і в грошах, 
і для торби.

19 Бо тебе покликано а підрі
зати Мій виноградник могут
нім підрізанням, так, дійсно 
в останній раз; так, і також 
усіх тих, кого ти б висвятив, і 
вони робитимуть за цим са
мим зразком. Амінь.

РОЗДІЛ 25
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гармоні, 
штат Пенсильванія, у липні 1830 року (див. заголовок до роз
ділу 24). Це одкровення являє волю Господа щодо Емми Сміт, 
дружини пророка.

1–6, Емму Сміт, вибрану пані, 
покликано допомагати її чоло
вікові та втішати його; 7–11, Її 
також покликано писати, розʼ
яснювати Писання і вибирати 
гімни; 12–14, Пісня праведних є 
молитвою для Господа; 15–16, 
Принципи покірності в цьому 
одкровенні стосуються всіх.

Прислухайся до голосу Гос
пода Бога твого, поки Я го
ворю до тебе, Еммо Сміт, 
дочко Моя; бо істинно Я 
кажу тобі, усі ті, хто а сприй
має Мою євангелію, є синами 
й дочками в Моєму б царстві.

2 Одкровення Я даю тобі 
стосовно Моєї волі; і якщо 

ти будеш вірною та йтимеш 
а дорогами б чесноти переді 
Мною, Я збережу твоє життя, 
і ти отримаєш в успадкування 
в Сіоні.

3 Ось, твої а гріхи проща
ються тобі, і ти є вибраною 
пані, яку Я б покликав.

4 Не ремствуй через те, чого 
ти не бачила, бо воно утри
мано від тебе й від світу, що є 
мудрістю в Мені для того часу, 
що прийде.

5 І обовʼязком твого покли
кання буде а втішати Мого 
слугу, Джозефа Сміта молод
шого, твого чоловіка, у його 
стражданнях, утішними сло
вами, у дусі лагідності.
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 7 а або призначено. 
пп Призначення.

 8 а пп Рукопокладання.
 9 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання;  
Пророк.

  б пп Одкровення;  
Пророцтво, 

Пророкувати.
 10 а пп Багатство;  

Заздрити, Заздрість.
  б пп Суєтність.
  в Етер 12:4.
 11 а пп Гімн.
 12 а 1 Хр. 16:9.  

пп Співати.
  б пп Серце.

 14 а пп Лагідний, 
Лагідність.

  б пп Гординя.
 15 а пп Вінець;  

Піднесення.
  б пп Праведник, 

Праведність.
  в Іван 7:34.
 16 а УЗ 1:38.

6 І ти маєш піти з ним у 
той час, коли він піде, і бути 
йому за писаря, поки немає 
нікого, хто б міг бути писа
рем йому, щоб Я міг послати 
Мого слугу, Олівера Каудері, 
куди Я забажаю.

7 І тебе буде а висвячено під 
його рукою розʼяснювати 
Писання і напучувати Цер
кву, згідно з тим, як буде тобі 
дано Моїм Духом.

8 Бо він покладе свої а руки 
на тебе, і ти отримаєш Свя
того Духа, і твій час має бути 
віддано написанню і вив
ченню багатьох речей.

9 І тобі не треба боятися, бо 
твій чоловік підтримуватиме 
тебе в Церкві, бо для них є 
його а покликання, щоб усе 
могло бути б відкрито їм, усе, 
що Я бажаю, згідно з їхньою 
вірою.

10 І істинно Я кажу тобі, що 
ти маєш відкласти а те, що від 
цього б світу, і в прагнути того, 
що від кращого.

11 І буде дано тобі також 
скласти збірку священних 
а гімнів, як це буде дано тобі, 
і це приємно Мені, щоб вони 
були в Моїй Церкві.

12 Бо Моя душа втішається 
в а пісні б серця; так, пісня пра
ведних є молитвою для Мене, 
і на неї відповіддю буде бла
гословення на їхні голови.

13 Отже, піднесись серцем і 
звеселись, і припадай до заві
тів, які ти склала.

14 Залишайся у дусі а лагід
ності і стережися б гордині. 
Нехай твоя душа втішається 
у твоєму чоловікові і славі, 
яка зійде на нього.

15 Дотримуйся Моїх запові
дей постійно, і а вінець б пра
ведності отримаєш ти. І якщо 
ти не чинитимеш цього, 
туди, де Я є, ти прийти в не 
зможеш.

16 І істинно, істинно Я кажу 
тобі, що це є Мій а голос для 
всіх. Амінь.

РОЗДІЛ 26
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту, Оліверу Каудері і 
Джону Уітмеру в Гармоні, штат Пенсильванія, у липні 1830 
року (див. заголовок до розділу 24).

1, Їх настановлено вивчати 
Писання і проповідувати; 2, 

Закон загальної згоди затвер
джується.
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26 1 а пп Писання—
Цінність Писань.

  б УЗ 24:3; 37:2.
 2 а 1 Сам. 8:7;  

Мос. 29:26.  

пп Загальна згода.
27 1 а Гел. 3:29; УЗ 6:2.
 2 а пп Причастя.
  б пп Слава.
  в пп Кров.

  г пп Відпущення 
гріхів.

 5 а Мт. 26:29; Мр. 14:25;  
Лк. 22:18.

  б ДС—Іст. 1:30–34.

Ось, Я кажу вам, що ви ма
єте присвятити свій час 
а вивченню Писань, і пропові
дуванню, і зміцненню Церкви 
в б Коулсвіллі, і вашим трудам 
на землі, так як це вимага
ється, до тих пір, коли ви пі
дете на захід для проведення 

наступної конференції; а по
тім вам буде повідомлено, що 
ви маєте робити.

2 І все буде робитися за а за
гальною згодою в Церкві, 
час тою молитвою і вірою, бо 
все ви маєте отримувати че
рез віру. Амінь.

РОЗДІЛ 27
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Гармоні, штат 
Пенсильванія, у серпні 1830 року. Готуючись до релігійної 
служби, під час якої повинно було відбуватися причастя хлі
бом і вином, Джозеф пішов купити вина з цієї нагоди. Його 
зустрів небесний посланець, і він отримав це одкровення, час
тину якого було записано тоді ж, а решту—у вересні того 
року. Тепер на причасних службах у Церкві замість вина вико
ристовують воду.

1–4, Пояснюються символи, які 
слід використовувати для при
чащання; 5–14, Христос і Його 
слуги з усіх розподілів мають 
причащатися; 15–18, Зодяг
ніться в повну зброю Божу.

Слухайте голос Ісуса Христа, 
вашого Господа, вашого Бога 
і вашого Викупителя, Чиє 
слово є а живим і сильним.

2 Бо ось, Я кажу вам, що не 
має значення, що ви будете 
їсти або що ви будете пити, 
коли ви а причащаєтеся, якщо 
буде так, що ви робитимете 
це з оком, єдиноспрямованим 
до Моєї б слави—памʼятаючи 
перед Батьком Моє тіло, яке 
було віддано за вас, і Мою 

в кров, яку було пролито для 
г відпущення ваших гріхів.

3 Отже, заповідь Я даю вам, 
що ви не будете купувати ані 
вина, ані міцних напоїв у ва
ших ворогів;

4 Отже, ви не причащатиме
теся ніяким вином, крім моло
дого, що ви зробите самі; так, 
у цьому царстві Мого Батька, 
яке буде збудовано на землі.

5 Ось, це мудрість у Мені, 
отже, не дивуйтеся, бо час 
приходить, коли Я а питиму 
від плоду виноградної лози з 
вами на землі, і з б Моронієм, 
якого Я послав до вас від
крити Книгу Мормона, яка 
містить повноту Моєї віч
ної євангелії, кому Я довірив 
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 5 в Єз. 37:16.  
пп Єфрем—
Жезл Єфремів, 
або Йосипів.

 6 а пп Іліяс.
 7 а Лк. 1:17–19.
  б Лк. 1:13;  

УЗ 84:27–28.
 8 а УЗ 13.  

пп Ааронове 
священство.

  б пп Висвячувати, 
Висвячення.

  в Вих. 28:1–3, 41;  
УЗ 107:13.

 9 а 1 Цар. 17:1–22;  

2 Цар. 1–2;  
УЗ 2; 110:13–16;  
ДС—Іст. 1:38–39.  
пп Ілля.

  б пп Генеалогія.
 10 а пп Авраамів завіт.
 11 а пп Адам.
 12 а ДС—Іст. 1:72.  

пп Мелхиседекове 
священство.

  б пп Апостол.
  в Дії 1:8.
 13 а Мт. 16:19.
  б пп Ключі 

священства.
  в пп Розподіл.

  г пп Євангелія.
  д Кн. Як. 5:71;  

УЗ 43:28–30.
  е Еф. 1:9–10;  

УЗ 112:30; 124:41.
  є УЗ 84:100.
 14 а Іван 6:37; 17:9, 11;  

3 Неф. 15:24;  
УЗ 50:41–42; 84:63.

 15 а Рим. 13:12;  
Еф. 6:11–18.

  б Мал. 3:2;  
УЗ 87:8.

 16 а Ісая 11:5.
  б пп Істина.
  в Ісая 59:17.

ключі від літопису на в палиці 
Єфрема;

6 І також з а Іліясом, якому Я 
довірив ключі звершити від
новлення всього, що промов
лялося вустами всіх святих 
пророків від початку світу, 
стосовно останніх днів;

7 І також з Іваном, сином За
харія, того Захарія, якого він 
(а Іліяс) відвідав і якому дав обі
цяння, що той матиме сина, і 
його імʼя має бути б Іван, і його 
буде сповнено духом Іліяса;

8 Того Івана Я послав до вас, 
Мої слуги Джозефе Сміт мо
лодший і Олівере Каудері, 
щоб висвятити вас на перше 
а священство, яке ви отри
мали, щоб вас могло бути 
покликано й б висвячено так 
само, як і в Аарона;

9 І також з тим а Іллею, 
якому Я довірив ключі влади 
б повертати серця батьків до 
дітей і серця дітей до батьків, 
щоб усю землю не було пока
рано прокляттям;

10 І також з Йосипом і Яко
вом, і Ісаком, і Авраамом, ва
шими батьками, через яких 
а обіцяння залишаються;

11 І також з Михаїлом, або 
а Адамом, батьком усіх, кня
зем усіх, старого днями;

12 І також з Петром, і Яко
вом, і Іваном, яких Я послав  
до вас, через яких Я а висвя 
тив вас і затвердив вас 
б апос толами й особливими  
в свідками Мого імені, і за
твердив вас носити ключі 
свого священнослужіння і 
того, що Я відкрив їм;

13 Тим, кому Я а довірив 
б ключі Мого царства і в роз
поділу г євангелії в д останні 
часи; і у е повноті часів, у які 
Я зберу разом усе в є одному, і 
те, що на небесах, і те, що на 
землі;

14 І також з усіма тими, 
кого Мій Батько а дав Мені від 
світу.

15 Отже, підносьтеся серцем 
і звеселяйтеся, і підпережіть 
свої стегна, і візьміть Мою 
повну а зброю, щоб ви могли 
протистояти злому дню, зро
бивши все, щоб ви могли б ви
стояти.

16 Отже, стійте, а підпере
завши стегна свої б істиною, 
зодягнувшись у в нагрудник 
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г праведності, і взувши ноги в 
готовність до євангелії д миру, 
яку Я послав Моїх е ангелів 
довірити вам;

17 Узявши щит віри, яким 
ви зможете погасити всі а вог
ненні стріли злочестивих;

18 І візьміть шолом спасіння, 

і меч Мого Духа, який Я прол 
лю на вас, і Моє слово, яке Я 
відкриваю вам, і будьте у зла
годі стосовно всього того, що 
ви просите у Мене, і будьте 
вірними, доки Я прийду, і вас 
буде а піднято, щоб де Я—були 
й ви б також. Амінь.

 16 г пп Праведник, 
Праведність.

  д 2 Неф. 19:6.
  е УЗ 128:19–21.
 17 а 1 Неф. 15:24; УЗ 3:8.
 18 а 1 Неф. 13:37; УЗ 17:8.
  б Іван 14:3.

28 1 а УЗ 20:3.
  б пп Навчати, 

Учитель—
Навчання з Духом.

  в пп Утішитель.
 2 а УЗ 35:17–18; 43:4.
  б 2 Неф. 3:14–20. 

   пп Сміт, Джозеф 
молодший.

 3 а пп Аарон, брат 
Мойсеїв.

  б пп Повноваження.
 4 а Вих. 4:12–16;  

УЗ 24:5–6.

1–7, Джозеф Сміт тримає 
ключі від таємниць, і тільки 
він отримує одкровення для 
Церкви; 8–10, Олівер Каудері 
має проповідувати Ламаній
цям; 11–16, Сатана обманув 
Гайрама Пейджа і дав йому 
лжеодкровення.

Ось, Я кажу тобі, а Олівере, 
що тобі буде дано, що тебе 
почує Церква в усьому, чого 
ти будеш б навчати через в Уті
шителя, стосовно одкровень і 
заповідей, які Я дав.

2 Але, ось, істинно, іс
тинно Я кажу тобі, а нікого 
не буде призначено отриму

вати заповіді й одкровення в 
цій Церкві, крім Мого слуги 
б Джозефа Сміта молодшого, 
бо він отримує їх так само, як 
і Мойсей.

3 І ти маєш бути покірним 
тому, що Я дам йому, так 
само, як і а Аарон, щоб вірно 
проголошувати Церкві ці за
повіді й одкровення, з владою 
і б повноваженням.

4 І якщо будь коли тебе на
правлятиме Втішитель а гово
рити або навчати, або завжди 
як заповідь Церкві, ти можеш 
робити це.

5 Але не пиши як заповідь, 
але як мудрість;

РОЗДІЛ 28
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Оліверу Кау
дері у Фейєтті, штат Нью Йорк, у вересні 1830 року. Гайрам 
Пейдж, член Церкви, мав якийсь камінь і заявляв, що за його 
допомогою він отримує одкровення стосовно побудови Сіону 
і порядку Церкви. Декілька членів було введено в оману цими 
заявами, і навіть Олівер Каудері помилково піддався їхньому 
впливові. Безпосередньо перед призначеною конференцією Про
рок ревно питав Господа про це, і прийшло це одкровення.
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 7 а УЗ 64:5; 84:19.
  б пп Таємниці Божі.
 8 а 2 Неф. 3:18–22;  

УЗ 30:5–6; 32:1–3.
  б УЗ 3:19–20.

 9 а УЗ 57:1–3.
  б УЗ 52:42–43.  

пп Сіон.
 11 а Мт. 18:15.
  б Об. 20:10.

  в УЗ 43:5–7.
 13 а пп Загальна згода.
 15 а 2 Неф. 32:3, 5.

6 І не наказуй тому, хто тобі 
голова і хто на чолі Церкви;

7 Бо Я дав йому а ключі від 
б таємниць і одкровень, які за
печатано, доки Я не призначу 
для них іншого на його місце.

8 І тепер ось, Я кажу тобі, що 
ти маєш іти до а Ламанійців і 
проповідувати Мою б єванге
лію їм; і якщо вони сприйма
тимуть твоє навчання, зроби 
так, щоб Мою Церкву було 
встановлено серед них; і ти 
матимеш одкровення, але не 
пиши їх як заповідь.

9 І тепер ось, Я кажу тобі, 
що це не відкрито, і жодна 
людина не знає, де а місто 
б Сіон буде збудовано, але 
це буде дано пізніше. Ось, Я 
кажу тобі, що це буде на ме
жах біля Ламанійців.

10 Не покидай це місце, 
до закінчення конференції; 
і Мого слугу Джозефа буде 
призначено головувати на 
конференції через голосу
вання на ній, і що він скаже 
тобі, те ти розповідатимеш.

11 І знову, залишися сам на 
сам зі своїм братом, Гайра
мом Пейджем, і тільки а між 
тобою та ним самим скажи, 
що те, що він написав від того 
каменя, не є від Мене, і що 
б Сатана в обманює його;

12 Бо, ось, це не було при
значено йому, і ніщо не буде 
призначено жодному з цієї 
Церкви всупереч церковним 
завітам.

13 Бо все має робитися за 
порядком і за а загальною зго
дою в Церкві, молитвою віри.

14 І ти маєш допомагати ви
рішувати все це, згідно з заві
тами Церкви, перед тим, як 
ти вирушиш мандрувати се
ред Ламанійців.

15 І буде а дано тобі відтоді, 
як ти вирушиш, до того часу, 
як ти повернешся, що тобі 
робити.

16 І ти повинен відкривати 
вуста свої в усі часи, прого
лошуючи Мою євангелію зву
ками радості. Амінь.

РОЗДІЛ 29
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта, у присутно
сті шести старійшин, у Фейєтті, штат Нью Йорк, у вересні 
1830 року. Це одкровення було дане за кілька днів до конферен
ції, яка розпочиналася 26 вересня 1830 року.

1–8, Христос збирає Своїх виб
раних; 9–11, Його пришестя 
вводить Тисячоліття; 12–13, 

Дванадцятеро судитимуть весь 
Ізраїль; 14–21, Ознаки, моровиці 
і спустошення передуватимуть 
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Другому пришестю; 22–28, 
Останнє воскресіння і останній 
суд ідуть за Тисячоліттям; 29– 
35, Усі речі є духовними для Гос
пода; 36–39, Диявола та його  
воїнство було вигнано з небес, 
щоб спокушати людину; 40–45, 
Падіння й Спокута приносять 
спасіння; 46–50, Маленьких ді
тей викуплено через Спокуту.

Слухайте голос Ісуса Христа, 
вашого Викупителя, Великого 
а Я Є, Чиє рамено б милості 
в спокутало ваші гріхи;

2 Хто а збере Свій народ, саме 
як квочка збирає курчаток 
своїх під свої крила, саме всіх, 
хто прислухатиметься до Мого 
голосу та б впокорюватиметься 
переді Мною, і волатиме до 
Мене в могутній молитві.

3 Ось, істинно, істинно Я 
кажу вам, що в цей час ваші 
гріхи а прощені вам, ось чому 
ви отримуєте це; але памʼя
тайте: не грішіть більше, щоб 
не піддати себе небезпеці.

4 Істинно, Я кажу вам, що 
вас вибрано з поміж світу 
проголошувати Мою єванге
лію звуками радості, нібито 
а голосом сурми.

5 Підносьтеся серцем і зве
селяйтеся, бо Я є а серед вас, і 
є вашим б заступником перед 
Батьком; і це Його добра воля 
дати вам в царство.

6 І як написано—Усе, що б 
ви не а просили з б вірою, в обʼ
єднавшись у молитві згідно з 
Моєю заповіддю, ви отрима
єте.

7 І вас покликано звершити 
а збирання Моїх б вибраних; бо 
Мої вибрані в прислухаються 
до Мого голосу і не камʼяні
ють своїми г серцями;

8 Отже, наказ вийшов від 
Батька, щоб їх було а зібрано 
в одному місці на лиці цієї 
землі, щоб б підготували вони 
свої серця і були готовими 
в усьому для того дня, коли 
в лихо й спустошення буде 
пос лано на злочестивих.

9 Бо година наближається, і 
день уже поруч, коли земля 
дозріє; і всі а гордовиті й ті, 
хто чинить злочестиво, бу
дуть, як б стерня; і Я в спалю 
їх, каже Господь Саваот, щоб 
злочестивості не було на 
землі;

10 Бо година наближається, 
і те, що а говорилося Моїми 

29 1 а пп Я Є.
  б пп Милостивий, 

Милість.
  в пп Спокута, 

Спокутувати.
 2 а Мт. 23:37;  

3 Неф. 10:4–6.
  б пп Упокоритися, 

Покірність.
 3 а пп Простити, 

Прощати.
 4 а Ал. 29:1–2;  

УЗ 19:37; 30:9.
 5 а Мт. 18:20;  

УЗ 6:32; 38:7; 

   88:62–63.
  б пп Заступник.
  в пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
 6 а Мт. 21:22; Іван 14:13.
  б Мр. 11:24.
  в 3 Неф. 27:1–2;  

УЗ 84:1.
 7 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  б Мр. 13:20; УЗ 84:34.  

пп Обраний, Обрані.
  в Ал. 5:37–41.
  г пп Серце.
 8 а УЗ 45:64–66; 57:1.

  б УЗ 58:6–9; 78:7.
  в УЗ 5:19; 43:17–27.
 9 а 2 Неф. 20:33;  

3 Неф. 25:1.  
пп Гординя.

  б Наум 1:10; Мал. 4:1;  
1 Неф. 22:15, 23;  
ДС—Іст. 1:37.

  в УЗ 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94;  
101:23–25; 133:64.  
пп Земля—
Очищення землі.

 10 а пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.
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апостолами, має здійснитися; 
бо як вони сказали, так воно і 
станеться;

11 Бо Я відкрию Себе з небес 
з силою і великою славою, з 
усіма небесними а воїнствами, 
і житиму в б праведності з 
людьми на землі в тисячу ро
ків, і злочестиві не вистоять.

12 І знову, істинно, істинно 
Я кажу вам, і це вийшло 
у твердому наказі, волею 
Батька, що Мої а апостоли, 
Дванадцятеро, які були зі 
Мною в Моєму священно
служінні в Єрусалимі, стоя
тимуть праворуч від Мене в 
день Мого пришестя у стовпі 
б вогню, одягнені в мантію 
праведності, з вінцями на го
ловах, у в славі, саме так як Я 
є, щоб г судити весь дім Ізра
їля, усіх тих, хто любив Мене 
і виконував Мої заповіді, і ні
кого більше.

13 Бо а сурма звучатиме і 
довго, і голосно, саме як на 
горі Сінай, і вся земля затря
сеться, і вони б вийдуть—так, 
саме в мертві, які вмерли в 
Мені, щоб отримати г вінець 
праведності, і бути зодягне
ними, д саме як Я є, щоб бути 

зі Мною, щоб ми могли бути 
єдиними.

14 Але, ось, Я кажу вам, що 
перед тим, як цей великий 
а день прийде, б сонце потем
ніє, і місяць перетвориться на 
кров, і зірки падатимуть з не
бес, і будуть величніші в оз
наки на небі вгорі й внизу на 
землі;

15 І там буде плач і а голо
сіння серед полчищ людей;

16 І буде сильний а град пос
лано, щоб знищити врожаї на 
землі.

17 І станеться, через злочес
тивість світу, що Я а помщуся 
б злочестивим, бо вони не по
каються; бо чаша Мого гніву 
переповнена; бо ось, Моя 
в кров не очистить їх, якщо 
вони не прислухаються до 
Мене.

18 Отже, Я, Господь Бог, 
нашлю мух на лице землі, які 
вчепляться в жителів її, і їс
тимуть їхню плоть, і через це 
заведуться личинки в них;

19 І їхні язики оніміють, 
щоб вони не могли і слова 
а мовити проти Мене; і їхня 
плоть відпаде від кісток, і їхні 
очі випадуть зі своїх очниць;

 11 а ДС—Мт. 1:37.
  б пп Праведник, 

Праведність.
  в пп Ісус Христос—

Тисячолітнє 
царювання Христа;  
Тисячоліття.

 12 а пп Апостол.
  б Ісая 66:15–16;  

УЗ 130:7; 133:41.
  в пп Ісус Христос—

Слава Ісуса Христа;  
Слава.

  г Мт. 19:28;  

Лк. 22:30;  
1 Неф. 12:9;  
Морм. 3:18–19.

 13 а УЗ 43:18; 45:45.
  б УЗ 76:50.
  в УЗ 88:97; 133:56.
  г пп Вінець;  

Піднесення.
  д УЗ 76:94–95; 84:35–39.
 14 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  б Йоіл 2:10;  

ДС—Мт. 1:33.
  в пп Ознаки часів.

 15 а Мт. 13:42.
 16 а Єз. 38:22;  

Об. 11:19; 16:21.
 17 а Об. 16:7–11;  

2 Неф. 30:10;  
ДС—Мт. 1:53–55.  
пп Помста.

  б пп Злочестиві, 
Злочестивість.

  в 1 Іван. 1:7;  
Ал. 11:40–41;  
УЗ 19:16–18.

 19 а Зах. 14:12.
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 20 а Ісая 18:6; Єз. 39:17;  
Об. 19:17–18.

 21 а пп Диявол—
Церква диявола.

  б Об. 19:2.
  в Йоіл 1:19–20; 2:3;  

УЗ 97:25–26.  
пп Земля—
Очищення землі.

  г УЗ 1:38.
 22 а пп Тисячоліття.
  б Об. 20:3;  

УЗ 43:30–31; 
88:110–111.

 23 а Мт. 24:14.  
пп Світ—
Кінець світу.

  б Мт. 24:35;  
ДС—Мт. 1:35.

  в пп Земля—Кінцевий 
стан Землі.

 24 а Об. 21:1–4.
 25 а Ал. 40:23.
 26 а пп Адам;  

Михаїл.
  б пп Архангел.
  в 1 Кор. 15:52–55.
  г пп Безсмертя, 

Безсмертний;  
Воскресіння.

  д Іван 5:28–29.
 27 а пп Праведник, 

Праведність.
  б Мт. 25:33.  

пп Суд, останній.
 28 а Мт. 25:41;  

УЗ 29:41.
  б УЗ 43:33.
  в пп Диявол.
 29 а Іван 7:34; УЗ 76:112.
 30 а Мт. 19:30;  

1 Неф. 13:42.

20 І станеться, що а звірі з 
лісу і птахи з повітря пожи
ратимуть їх.

21 І велику й а мерзотну цер
кву, яка є б блудницею всієї 
землі, буде пожерто в нищів
ним вогнем, згідно з тим, що 
було сказано вустами про
рока Єзекіїля, який говорив 
про те, чого не сталося ще, 
але обовʼязково г має статися, 
як Я живий, бо мерзоти не 
царюватимуть.

22 І знову, істинно, істинно 
кажу Я вам, що коли а тисяча 
років мине, і люди знову поч
нуть зрікатися свого Бога, 
тоді Я пощажу землю, але на 
б короткий час;

23 І а кінець прийде, і небо 
і земля будуть поглинуті та 
б минуться, і буде нове небо і 
в нова земля.

24 Бо все старе а минеться, і 
все стане новим, навіть небо 
і земля, і вся повнота їхня—і 
люди, і звірі, птахи у повітрі, 
і риби в морі;

25 І ані а волосина, ані поро
шинка не загубиться, бо це 
витвір Моєї руки.

26 Але ось, істинно Я кажу 
вам, перед тим, як земля 

минеться, а Михаїл, Мій б ар
хангел, засурмить у свою 
в сурму, і тоді всі мертві г про
кинуться, бо їхні могили 
відкриються, і вони д вий
дуть—так, саме всі.

27 І а праведних буде зіб
рано б праворуч Мене на 
вічне життя; а злочестивих, 
ліворуч Мене, соромно Мені 
буде визнавати Своїми перед 
Батьком;

28 Отже, Я скажу їм—а Ві
дійдіть від Мене, ви, прок
ляті, у вічний б вогонь, 
приготовлений для в диявола 
та його ангелів.

29 І тепер ось, Я кажу вам, 
ніколи ні в які часи не прого
лошував Я Моїми власними 
вустами, що вони повер
нуться, бо а туди, де Я є, вони 
не можуть прийти, бо вони 
не мають сили.

30 Але памʼятайте, що не 
всі Мої присуди даються лю
дям; і якщо слова виходять з 
Моїх вуст, саме так їх буде 
виконано, так що а перші бу
дуть останніми, і останні бу
дуть першими в усьому, що 
Я створив словом Моєї сили, 
яка є силою Мого Духа.
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31 Бо силою Мого Духа 
а створив Я їх; так, усе: і б ду
ховне, і фізичне—

32 Спочатку а духовне, потім 
фізичне, що є початком Моєї 
роботи; і знову, спочатку фі
зичне, потім духовне, що є 
кінцем Моєї роботи—

33 Говорячи так для вас, щоб 
ви могли легко зрозуміти; але 
для Мене Мої труди не ма
ють ні а кінця, ні початку; але 
це дається вам, щоб ви могли 
зрозуміти, тому що ви одно
стайно питали це в Мене.

34 Отже, істинно Я кажу 
вам, що все для Мене ду
ховне, і ні в який час не давав 
Я вам закон, який був би фі
зичним; жодній людині, ані 
дітям людським, ані Адаму, 
вашому батькові, якого Я 
створив.

35 Ось, Я дав йому, щоб він 
був а вільний вибирати сам; і 
Я дав йому заповідь, але жод
ної фізичної заповіді не да
вав Я йому, бо Мої б заповіді є 
духовними; вони не є ні при
родними, ні фізичними, ні ті
лесними, ні чуттєвими.

36 І сталося, що Адам, 
бувши спокушений дияво
лом—бо ось, а диявол був 

перед Адамом, бо він б пов
став проти Мене, кажучи: 
“Дай мені Твою в шану”, яка 
є Моєю г силою; і також д тре
тину е воїнства небесного від
вернув він від Мене, через 
їхню є свободу вибору;

37 І їх було викинуто, і та
ким чином зʼявилися а диявол 
і його б ангели;

38 І ось, є місце, приготов
лене для них від початку, 
місце, яке є а пеклом.

39 І має бути необхідність в 
тому, щоб диявол а спокушав 
дітей людських, бо інакше 
вони б не змогли бути віль
ними в собі; бо якщо вони ні
коли не матимуть б гіркого, 
вони не зможуть пізнати со
лодке—

40 Отже, сталося, що диявол 
спокусив Адама, і він скуш
тував заборонений а плід, і  
порушив заповідь, і тим  
самим став б підлеглим волі 
диявола, тому що він під
дався спокусі.

41 Отже, Я, Господь Бог, зро
бив так, щоб його було а виг
нано з саду б Еденського, з 
Моєї присутності, через 
його провину, через яку він 
став в духовно мертвим, що є  

 31 а пп Створити, 
Сотворіння.

  б Мойс. 3:4–5.
 32 а пп Духовне 

сотворіння.
 33 а Пс. 111:7–8;  

Мойс. 1:4.
 35 а пп Свобода вибору.
  б пп Заповіді Божі.
 36 а УЗ 76:25–26;  

Мойс. 4:1–4.
  б пп Нарада на 

Небесах.

  в пп Шана, Шанувати.
  г Ісая 14:12–14;  

УЗ 76:28–29.
  д Об. 12:3–4.
  е УЗ 38:1; 45:1.  

пп Доземне життя.
  є пп Свобода вибору.
 37 а пп Диявол.
  б 2 Пет. 2:4;  

Юд. 1:6;  
Мойс. 7:26.  
пп Ангели.

 38 а пп Пекло.

 39 а Мойс. 4:3–4.  
пп Спокушати, 
Спокуса.

  б Мойс. 6:55.
 40 а Бут. 3:6;  

Мойс. 4:7–13.
  б 2 Неф. 10:24;  

Мос. 16:3–5;  
Ал. 5:41–42.

 41 а пп Падіння 
Адама і Єви.

  б пп Еден.
  в пп Смерть, духовна.
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 41 г Ал. 40:26.
  д УЗ 29:27–28; 76:31–39.
 42 а 2 Неф. 2:21.  

пп Смерть, фізична.
  б Ал. 12:28–30.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
  г пп Викупляти, Вику

плений, Викуплення.
  д Мойс. 5:6–8.
 43 а Ал. 12:24; 42:10.
  б пп Воскресіння.

  в Мойс. 1:39.  
пп Безсмертя, 
Безсмертний.

  г пп Вічне життя.
 44 а УЗ 19:7–12.  

пп Осуд.
 45 а Іван 3:18–20;  

УЗ 93:31–32.
  б Мос. 2:32–33;  

Ал. 3:26–27;  
5:41–42; 30:60.

 46 а Морон. 8:8, 12;  

УЗ 93:38.  
пп Дитя, Діти.

  б УЗ 74:7.  
пп Викупляти, Вику
плений, Викуплення.

 47 а пп Спокушати, 
Спокуса.

  б пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність.

 48 а УЗ 68:25.
 50 а УЗ 137:7–10.  

пп Розуміння.

РОЗДІЛ 30
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Девіду Уіт
меру, Пітеру Уітмеру молодшому і Джону Уітмеру у Фей
єтті, штат Нью Йорк, у вересні 1830 року, після триденної 

першою смертю, саме тією 
смертю, що є останньою 
г смертю, яка є духовною, яку  
буде проголошено над злочес
тивими, коли Я скажу: Відій
діть, ви, д прокляті.

42 Але ось, Я кажу вам, що 
Я, Господь Бог, дав Адамові 
і його сімені, щоб вони не 
а померли фізичною смертю, 
доки Я, Господь Бог, не 
пошлю б ангелів проголошу
вати їм в покаяння і г вику
плення через віру в імʼя Мого 
д Єдинонародженого Сина.

43 І таким чином Я, Господь 
Бог, призначив людині дні її 
а випробування—щоб через 
її природну смерть її могло 
бути б піднято в в безсмерті до 
г вічного життя, саме всіх, хто 
повірить;

44 А тих, хто не вірить—до 
вічного а прокляття; бо вони 
не можуть бути викуплені з 
їхнього духовного падіння, 
тому що вони не каються;

45 Бо вони люблять темряву, 

а не світло, і їхні а вчинки 
злі, і вони отримують свою 
б плату від того, кого вони ба
жають слухатися.

46 Але ось, Я кажу вам, що 
малих а дітей б викуплено від 
заснування світу через Мого 
Єдинонародженого;

47 Отже, вони не можуть 
грішити, бо силу не дано Са
тані а спокушати малих дітей, 
доки вони не стають б підзвіт
ними переді Мною;

48 Бо дано їм саме як Я ба
жаю, згідно з Моїм власним 
задоволенням, щоб велике 
могло вимагатися від рук їх
ніх а батьків.

49 І знову, Я кажу вам, кому 
з тих, хто має знання, не за
повідав Я покаятися?

50 А з тим, хто не має а ро
зуміння, Мені залишається 
чинити згідно з тим, що на
писано. А тепер Я більше ні
чого не проголошуватиму 
вам цього разу. Амінь.
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конференції у Фейєтті, але перед тим як старійшини Церкви 
розʼїхалися. Спочатку цей матеріал було видано як три одкро
вення; його було обʼєднано Пророком в один розділ для видання 
книги Учення і Завіти 1835 року.

30 1 а пп Уітмер, Девід.
  б Дії 5:29.
  в 2 Хр. 16:7–9.
 2 а УЗ 25:10.
 3 а пп Обдумувати.
 4 а пп Служити, 

Священнослужити;  
Служіння.

 5 а пп Уітмер, Пітер 
молодший.

  б УЗ 32:1–3.
  в УЗ 11:15.
  г пп Підтримка 

церковних 
провідників;  
Порада.

 6 а пп Церква Ісуса 
Христа Святих 
Останніх Днів.

  б УЗ 3:20; 49:24.  
пп Ламанійці.

 7 а УЗ 20:2–3.
 9 а УЗ 15:6.

1–4, Девіду Уітмеру доко
ряється за те, що не служив 
старанно; 5–8, Пітер Уітмер 
молодший має супроводжувати 
Олівера Каудері в його місії до 
Ламанійців; 9–11, Джона Уіт
мера покликано проповідувати 
євангелію.

Ось, Я кажу тобі, а Девіде, що 
ти б злякався людину і не в по
кладався на Мене, аби от
римати силу, як тобі слід  
було.

2 Але твій розум був з а зем
ним більше, ніж з тим, що від 
Мене, твого Творця, і з свя
щеннослужінням, до якого 
тебе було покликано; і ти не 
звертав уваги на Мій Дух, і 
на тих, кого було поставлено 
над тобою, але тебе було пе
реконано тими, кому Я не 
наказував.

3 Отже, тебе залишено запи
тати самому від Моєї руки і 
а замислитися над тим, що ти 
отримав.

4 І твій дім буде в батько
вому будинку, доки Я не дам 
тобі подальших наказів. І ти 
маєш займатися а священно
служінням у Церкві, і перед 

світом, і в краях навколиш
ніх. Амінь.

5 Ось, Я кажу тобі, а Пітере, 
що ти маєш вирушити в б ман
дрівку з твоїм братом Оліве
ром; бо прийшов в час, коли Я 
вважаю за необхідне, щоб ти 
відкрив свої вуста і проголо
сив Мою євангелію; отже, не 
бійся, але звертай г увагу на 
слова і поради твого брата, 
які він даватиме тобі.

6 І бідуй з ним у всіх його 
бідуваннях, завжди здійма
ючи своє серце до Мене у 
молитві й вірі за його і своє 
визволення; бо Я дав йому 
силу будувати Мою а Церкву 
серед б Ламанійців.

7 І нікого Я не призначив 
бути його радником а над ним 
у Церкві стосовно церков
них справ, за винятком його 
брата Джозефа Сміта молод
шого.

8 Отже, зверни увагу на 
це і будь старанним у вико
нанні Моїх заповідей, і бла
гословенним будеш на вічне 
життя. Амінь.

9 Ось, Я кажу тобі, Мій слуго 
Джон, щоб ти почав з цього 
часу і надалі а проголошувати 
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 9 б УЗ 33:2.
 11 а пп Мужність, 

Мужній; Страх.
  б Ісая 51:7.
  в Мт. 28:19–20.
31 1 а пп Марш, Томас Б.

 3 а Ісая 52:7; Лк. 2:10–11;  
Мос. 3:3–5.

 4 а Мос. 18:19;  
УЗ 42:12; 52:36.

  б УЗ 4:4–6.
 5 а Об. 14:15.

  б пп Простити, 
Прощати.

  в УЗ 79:3.
  г Лк. 10:3–11; УЗ 75:24.
 7 а пп Навернення, 

Навернений.

РОЗДІЛ 31
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Томасу  Б. 
Маршу у вересні 1830 року. Цей випадок стався відразу після 
конференції Церкви (див. заголовок до розділу  30). Томаса  Б. 
Марша було хрищено того ж місяця раніше і висвячено на 
старійшину в Церкві до того, як це одкровення було дано.

Мою євангелію, нібито б голо
сом сурми.

10 І твоя праця має бути в 
домі Філіпа Берроуза і в краях 
навколишніх, так, усюди, де 
тебе можуть почути, доки Я 
не накажу тобі піти звідси.

11 І вся твоя праця має бути 
в Сіоні, з усією своєю ду
шею відтепер; так, ти маєш 
завжди відкривати свої вуста 
в Моїй справі, не а боючися, 
що б людина може зробити, 
бо Я є з в тобою. Амінь.

1–6, Томаса Б. Марша покликано 
проповідувати євангелію і запев
нено у благополуччі його сімʼї; 
7–13, Йому дано пораду бути 
терпеливим, молитися завжди 
і слідувати за Втішителем.

а Томасе, сину Мій, благосло
венний ти через твою віру в 
Мою працю.

2 Ось, ти мав багато біду
вань через свою сімʼю; проте 
Я благословлю тебе і твою сі
мʼю, так, твоїх малят; і день 
прийде, коли вони повірять 
і знатимуть істину і будуть 
єдині з тобою в Моїй Церкві.

3 Піднеси своє серце і зве
селяйся, бо година твоєї місії 
прийшла; і твого язика буде 
розвʼязано, і ти проголошува
тимеш а добру новину великої 
радості цьому поколінню.

4 Ти а проголошуватимеш 
те, що було відкрито Моєму 
слузі, Джозефу Сміту молод
шому. Ти почнеш проповіду
вати з цього часу надалі, так, 
жати в полі, яке вже б біле, 
щоб бути спаленим.

5 Отже, а устроми серпа 
свого від усієї душі, і твої 
гріхи б прощено тобі, і тебе 
буде навантажено в снопами 
на спину, бо г трудівник гід
ний своєї платні. Тож, твоя сі
мʼя буде жити.

6 Ось, істинно Я кажу тобі, 
іди від них тільки на корот
кий час, і проголошуй Моє 
слово, і Я підготую місце для 
них.

7 Так, Я а відкрию серця лю
дей, і вони прийматимуть 
тебе. І Я встановлю Церкву 
твоєю рукою;
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 8 а УЗ 81:5; 108:7.
 9 а пп Терпіння.
  б пп Лихо.
  в пп Сімʼя—Батьківські 

обовʼязки.
 11 а пп Святий Дух;  

Утішитель.
 12 а 3 Неф. 18:17–21. 

   пп Молитва.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.
 13 а пп Терпіти.
  б Мт. 28:20.
  в пп Ісус Христос—

Повноваження.
32 1 а пп Пратт, Парлі 

   Паркер.
  б Мт. 11:28–30.
 2 а УЗ 28:8; 30:5.
  б УЗ 3:18–20.
 3 а УЗ 58:60.
  б Мт. 18:20;  

УЗ 6:32; 38:7.
  в пп Заступник.

8 І ти а зміцниш їх і підго
туєш їх до того часу, коли їх 
буде зібрано.

9 Будь а терпеливим у б біду
ваннях, не кривди тих, хто 
кривдить. Управляй своїм 
в домом у лагідності і будь 
стійким.

10 Ось, Я кажу тобі, що ти 
будеш лікарем для Церкви, 
але не для світу, бо вони не 
приймуть тебе.

11 Направляй свій шлях, куди 

б Я не повелів, і тобі буде дано 
а Втішителем, що тобі слід ро
бити і куди тобі слід іти.

12 а Молись завжди, щоб 
тобі не увійти у б спокусу і не 
втратити свою винагороду.

13 Будь а вірним до кінця, і 
знай, Я є б з тобою. Ці слова 
не від людини і не від людей, 
але від Мене, Самого Ісуса 
Христа, твого Викупителя 
в волею Батька. Амінь.

РОЗДІЛ 32
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Парлі  П. 
Пратту й Зайбі Пітерсону в Манчестері, штат Нью Йорк, на 
початку жовтня 1830 року. Старійшини відчували великий 
інтерес і зацікавленість щодо Ламанійців, про чиї передрічені 
благословення Церква дізналася з Книги Мормона. Унаслідок 
цього звернулися з благанням, щоб Господь указав Свою волю, 
чи слід посилати старійшин у цей час до індіанських племен 
на Захід. Одкровення надійшло.

1–3, Парлі  П. Пратта і Зайбу 
Пітерсона покликано пропові
дувати Ламанійцям і супро
воджувати Олівера Каудері і 
Пітера Уітмера молодшого; 4–
5, Вони повинні молитися для 
розуміння писань.

А тепер стосовно Мого слуги 
а Парлі П. Пратта, ось, Я кажу 
йому, що, як Я живий, Я ба
жаю, щоб він проголошував 

Мою євангелію і б вчився від 
Мене, і був лагідний і неви
багливий серцем.

2 І ось що Я призначив 
йому: щоб він а пішов з Моїми 
слугами Олівером Каудері і 
Пітером Уітмером молодшим 
у пустиню до б Ламанійців.

3 І а Зайба Пітерсон та
кож має піти з ними; і Я Сам 
піду з ними і буду б посеред 
них; і Я є їхній в заступник 
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 4 а 1 Неф. 15:25;  
УЗ 84:43–44.

  б УЗ 28:2.
  в ДС—Іст. 1:74.
  г пп Розуміння.
33 1 а Євр. 4:12;  

Гел. 3:29–30.
  б Ал. 18:32; УЗ 6:16.
 2 а Ісая 58:1.

 3 а Іван 4:35;  
УЗ 4:4; 12:3; 14:3.

  б Мт. 20:1–16.
  в Кн. Як. 5:71;  

УЗ 43:28.
 4 а пп Виноградник 

Господній.
  б 2 Неф. 28:2–14;  

Морм. 8:28–41.

  в Рим. 3:12; УЗ 35:12.
  г 2 Неф. 28:14.
  д пп Орудування 

священиків.
 5 а пп Церква Ісуса 

Христа Святих 
Останніх Днів.

  б пп Відновлення 
євангелії.

РОЗДІЛ 33
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Езрі Тейру й 
Нортропу Світу у Фейєтті, штат Нью Йорк, у жовтні 1830 
року. У розповіді про це одкровення в історії Джозефа Сміта 
стверджується, що “Господь . .  . завжди готовий наставляти 
тих, хто старанно шукає з вірою”.

перед Батьком, і ніщо не  
подолає їх.

4 І вони мають звернути 
а увагу на те, що написано, і 
не домагатися ніякого іншого 
б одкровення; і вони мають 
завжди молитися, щоб Я міг 

в відкрити те, що написано, 
для їхнього г розуміння.

5 І вони мають звернути 
увагу на ці слова і не стави
тися до них легковажно, і Я 
благословлю їх. Амінь.

1–4, Трудівників покликано про
голошувати євангелію об оди
надцятій годині; 5–6, Церкву 
встановлено, і вибраних має 
бути зібрано; 7–10, Покайтеся, 
бо царство небесне вже поруч; 
11–15, Церкву збудовано на скелі 
євангелії; 16–18, Приготуйтеся 
до пришестя Нареченого.

Ось, Я кажу вам, Мої слуги 
Езро й Нортропе, відкрийте 
вуха свої і прислухайтеся до 
голосу Господа Бога вашого,  
Чиє а слово живе й сильне, 
гос тріше від меча обосічного, 
аж до поділу на частини 
і суглобів, і мозків, душі й 
духа; і розпізнає думки й б на
міри серця.

2 Бо істинно, істинно, Я 

кажу вам, що вас покликано 
підносити ваші голоси нібито 
а звук сурми, проголошувати 
Мою євангелію криводуш
ному та впертому поколінню.

3 Бо ось, а поле вже біле для 
жнив; і вже б одинадцята го
дина, і в в останній раз Я 
скликатиму трудівників у 
Мій виноградник.

4 І Мій а виноградник став 
б гнилим у кожній крихті; і  
нема нікого, хто чинить в доб 
ро, крім декількох; і вони 
г помиляються в багатьох ви
падках через д орудування 
священиків, оскільки всі ма
ють продажний розум.

5 І істинно, істинно Я кажу 
вам, що цю а Церкву Я б вста
новив і викликав з пустині.
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 6 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б 1 Неф. 19:15–17.
 8 а УЗ 88:81.
  б 2 Неф. 1:26–28.
 9 а Пс. 126:6;  

Ал. 26:3–5;  
УЗ 75:5.

 10 а Мт. 3:1–3.
 11 а пп Хрищення, 

Христити.
 12 а 3 Неф. 27:13–22.
 13 а пп Скеля.
  б Мт. 16:16–19;  

УЗ 10:69–70.
 14 а тобто УЗ 20 (див. 

розділ 20, заголовок). 
УЗ 42:13.

 15 а УЗ 20:41.
  б пп Рукопокладання.

  в пп Дар Святого 
Духа.

 16 а пп Писання.
  б 2 Тим. 3:16.
  в Іван 6:63.
 17 а Мт. 25:1–13.  

пп Молодий.
 18 а Об. 22:20.  

пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

6 І так само а зберу Я Моїх 
вибраних з б чотирьох частин 
світу, саме всіх, хто повірить 
у Мене, і прислухатиметься 
до Мого голосу.

7 Так, істинно, істинно Я 
кажу вам, що поле вже біле 
для жнив; отже, устроміть 
ваші серпи і жніть з усією ва
шою міццю, розумом і силою.

8 а Відкрийте вуста свої і їх 
буде сповнено, і ви станете, як 
б Нефій з давнини, який ман
дрував з Єрусалима пустинею.

9 Так, відкрийте свої вуста й 
не утримуйтесь, і вас буде на
вантажено а снопами на ваші 
спини, бо знайте, Я є з вами.

10 Так, відкрийте вуста 
свої, і їх буде сповнено, ка
жучи: а Покайтеся, покайтеся, 
і приготуйте шлях Господу, 
і рівняйте стежки Йому; бо 
царство небесне вже поруч;

11 Так, покайтеся і а хри
стіться, кожний з вас, для від
пущення ваших гріхів; так, 
христіться саме водою, а по
тім прийде хрищення вогнем 
і Святим Духом.

12 Ось, істинно, істинно Я 

кажу вам, це Моя а євангелія; і 
памʼятайте, що вони повинні 
мати віру в Мене, бо інакше 
вони не зможуть бути спасен
ними;

13 І на цій а скелі Я збудую 
Мою Церкву; так, на цій 
скелі вас збудовано, і якщо ви 
продовжуватимете, б ворота 
пекла не подолають вас.

14 І ви повинні памʼятати 
церковні а уложення й завіти, 
щоб дотримуватися їх.

15 І всіх, хто матиме віру, ви 
маєте а конфірмувати в Моїй 
Церкві б рукопокладанням, і 
Я наділю їх в даром Святого 
Духа.

16 І Книгу Мормона і Святі 
а Писання дано від Мене для 
вашого б настановлення; і сила 
Мого Духа в ожи́влює все.

17 Отже, будьте вірними, мо
лячись завжди, маючи світиль
ники ваші наготовленими й 
палаючими, і олію з собою, 
щоб були ви готові під час 
пришестя а Нареченого—

18 Бо ось, істинно, істинно 
Я кажу вам, що Я а прийду 
скоро. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 34
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Орсону 
Пратту у Фейєтті, штат Нью Йорк, 4 листопада 1830 року. 
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34 1 а пп Пратт, Орсон.
 2 а Іван 1:1–5.  

пп Світло, Світло 
Христа.

 3 а пп Викупитель.
  б Іван 3:16; 15:13.  

пп Любов.
  в пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення;  
Спокута, 

   Спокутувати.
  г Іван 1:9–12;  

Рим. 8:14, 16–17;  
Мойс. 6:64–68.  
пп Сини і 
дочки Божі.

 4 а Іван 20:29.
 5 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

 6 а УЗ 6:9.

  б пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 7 а Об. 1:3.
  б Лк. 21:27.
 8 а Йоіл 2:11; Мал. 4:5;  

УЗ 43:17–26.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б Ісая 64:2.
 10 а Ісая 58:1.
  б 2 Пет. 1:21.

Братові Пратту було девʼятнадцять років на той час. Його 
було навернено і хрищено, коли він вперше почув проповіду
вання відновленої євангелії від свого старшого брата Парлі  П. 
Пратта, за шість тижнів перед цим. Це одкровення було от
римано в домі Пітера Уітмера старшого.

1–4, Вірні стають синами Бога 
через спокуту; 5–9, Проповіду
вання євангелії готує шлях для 
Другого пришестя; 10–12, Про
роцтво приходить силою Свя
того Духа.

Мій сину а Орсоне, прислу
хайся і почуй та побач, що Я, 
Господь Бог, скажу тобі, саме 
Ісус Христос, твій Викупитель;

2 а Світло і життя світу, 
світло, яке сяє у темряві, і 
темрява не осягає його;

3 а Хто так б любив світ, що 
в віддав Своє власне життя, 
щоб усі, хто повірить, могли 
стати г синами Бога. Отже, ти 
є Моїм сином;

4 І а благословенний ти, бо 
повірив;

5 І більш благословенний 
ти, бо тебе а покликано Мною 
проповідувати Мою єванге
лію—

6 Піднести свій голос, ні
бито звук сурми, і довгий і 
гучний, і а волати покаяння 
криводушному та впертому  

поколінню, готуючи шлях 
Гос пода для Його б Другого 
пришестя.

7 Бо ось, істинно, істинно Я 
кажу тобі, скоро а час буде по
руч, коли Я прийду в б хмарі з 
силою й великою славою.

8 І це буде а великий день у 
час Мого пришестя, бо всі на
роди б тремтітимуть.

9 Але перед тим, як цей ве
ликий день прийде, сонце 
потьмяніє, і місяць перетво
риться на кров; і зірки від
мовляться сяяти, і деякі 
впадуть, і великі руйнування 
очікують злочестивих.

10 Отже, піднеси свій голос 
і не а утримуйся, бо Господь 
Бог сказав; отже, пророкуй, і 
це буде дано б силою Святого 
Духа.

11 І якщо ти будеш вірним, 
ось, Я з тобою, доки Я при
йду—

12 І істинно, істинно Я кажу 
тобі, Я прийду скоро. Я є 
твій Господь і твій Викупи
тель. Саме так. Амінь.
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35 1 а пп Господь.
  б Об. 1:8.  

пп Альфа і Омега.
  в 1 Неф. 10:19; УЗ 3:2.
  г Євр. 13:8;  

УЗ 38:1–4; 39:1–3.
 2 а пп Розпʼяття.

  б УЗ 20:25; 45:5, 8.
  в пп Сини і 

дочки Божі.
  г Іван 17:20–23.  

пп Єдність.
  д пп Бог, Божество.
 4 а Мал. 3:1; Мт. 11:10;  

1 Неф. 11:27;  
УЗ 84:27–28.

  б 3 Неф. 25:5–6;  
УЗ 2:1; 110:13–15.

 5 а Дії 19:1–6.
 6 а пп Хрищення, 

Христити.

РОЗДІЛ 35
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту і Сідні Рігдону у 
Фейєтті або біля нього, штат Нью Йорк, 7  грудня 1830 року.  
У цей час пророк був майже щоденно зайнятий перекладом Біб 
лії. Переклад було розпочато ще в червні 1830 року, і обидва—
Олівер Каудері та Джон Уітмер—були за писарів. Оскільки 
тепер їх було покликано до інших обовʼязків, Сідні Рігдона бо
жественним призначенням було покликано служити писарем 
пророка у цій роботі (див. вірш  20). В історії Джозефа Сміта, 
як вступ до запису про це одкровення, зазначено: “У грудні Сідні 
Рігдон повернувся [з Огайо], щоб запитати Господа, і з ним при
їхав Едвард Партридж . . . Невдовзі після приїзду цих двох братів 
Господь сказав так”.

1–2, Як люди можуть стати 
синами Бога; 3–7, Сідні Ріг
дона покликано христити і на
давати Святого Духа; 8–12, 
Ознаки і чудеса вчиняються ві
рою; 13–16, Господні слуги мо
лотитимуть народи силою 
Духа; 17–19, Джозеф Сміт 
тримає ключі таємниць; 20–
21, Вибрані переживуть день 
Господнього пришестя; 22–27, 
Ізраїль буде спасенний.

Слухайте голос а Господа 
Бога вашого, саме б Альфи і 
Омеги, початку й кінця, Чий 
в шлях є один вічний круг, 
Того г Самого сьогодні, як 
учора, і назавжди.

2 Я є Ісус Христос, Син 
Бога, Якого було а розіпʼято за 
гріхи світу, а саме всіх, хто 
б повірить у Моє імʼя, щоб 

вони могли стати в синами 
Бога, саме г єдиними в Мені, 
як Я є д єдиним у Батькові, як 
Батько є єдиним у Мені, щоб 
ми могли бути єдиними.

3 Ось, істинно, істинно Я 
кажу Моєму слузі Сідні, Я 
подивився на тебе і на твої ді
яння. Я почув твої молитви, 
і підготував тебе для більшої 
роботи.

4 Ти є благословенним, бо 
ти чинитимеш великі справи. 
Ось, тебе було послано, саме 
як а Івана, підготувати шлях 
переді Мною і перед б Іллею, 
який має прийти, та ти цього 
не знав.

5 Ти дійсно христив водою 
на покаяння, але вони не а от
римали Святого Духа;

6 Але тепер Я даю тобі запо
відь, щоб ти а христив водою, 
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 6 б пп Дар Святого Духа.
  в пп Рукопокладання.
 7 а пп Іновірці.
 8 а Ісая 50:2; 59:1.
  б пп Чудо.
  в пп Ознака.
  г пп Вірування, 

Вірувати.
 9 а пп Віра.
  б Мр. 16:17.
  в Мр. 1:21–45.
  г пп Зцілити, Зцілення.
 11 а УЗ 63:11–12.
  б УЗ 5:19–20.
  в пп Вавилон.

  г Об. 18:2–4.
 12 а Рим. 3:10–12;  

УЗ 33:4; 38:10–11;  
84:49.

 13 а 1 Кор. 1:27;  
УЗ 1:19–23; 124:1.

  б Дії 4:13.
 14 а 2 Сам. 22:2–3.
  б УЗ 98:34–38.
  в УЗ 1:13–14.
  г УЗ 128:24.
 15 а Мт. 11:5.
  б пп Лагідний, 

Лагідність.
  в 2 Пет. 3:10–13;  

УЗ 39:23; 45:39;  
Мойс. 7:62.

  г УЗ 63:53.
 16 а Мт. 24:32;  

УЗ 45:36–38;  
ДС—Мт. 1:38.  
пп Ознаки часів.

 17 а УЗ 42:12.
  б УЗ 135:3.
 18 а УЗ 84:19.
  б Дан. 12:9; Мт. 13:35;  

2 Неф. 27:10–11;  
Етер 4:4–7;  
ДС—Іст. 1:65.

  в УЗ 128:18.

і вони мають отримати б Свя
того Духа в рукопокладанням, 
саме як апостоли давнини.

7 І станеться, що буде велика 
робота в країні, саме серед 
а Іновірців, бо їхнє безглуздя 
і їхні мерзоти зробляться яв
ними в очах усіх людей.

8 Бо Я є Бог, і Моя рука не 
стала а короткою; і Я покажу 
б чудеса, в ознаки і дива усім 
тим, хто г вірить у Моє імʼя.

9 І всі, хто проситиме це в 
Моє імʼя з а вірою, б виганя
тимуть в дияволів; вони г зці
люватимуть хворих; вони 
робитимуть так, щоб сліпі 
отримували свій зір, і глухі 
чули, і німі говорили, і куль
гаві ходили.

10 І час швидко приходить, 
щоб велике могло бути пока
зано дітям людським;

11 Але а без віри нічого не 
буде показано, крім б спусто
шень на в Вавилон, що спо
нукав усі народи пити вино 
гніву за його г блуд.

12 І нема а нікого, хто б чи
нив добро, крім тих, хто го
товий отримати повноту 
Моєї євангелії, яку Я послав 
цьому поколінню.

13 Отже, Я скликаю а слаб
ких цього світу, тих, хто є 
б неосвіченими і зневаже
ними, молотити народи си
лою Мого Духа;

14 І їхня рука буде Моєю 
рукою, і Я буду їхнім а щи
том і прикриттям; і Я під
пережу їхні стегна, і вони 
битимуться мужньо за Мене; 
і їхні б вороги будуть під їх
німи ногами; і Я дозволю 
мечу в впасти заради них, і 
г вогнем Мого обурення Я 
збережу їх.

15 І а бідним, і б лагідним 
буде євангелію проповіду
вано, і вони будуть в вичіку
вати час Мого пришестя, бо 
він уже г поруч—

16 І вони узнають притчу 
про а фіґове дерево, бо саме 
тепер уже літо близько.

17 І Я розіслав а повноту 
Моєї євангелії рукою Мого 
слуги б Джозефа; і в слабкості 
Я благословив його;

18 І Я дав йому а ключі від 
таємниці того, що було б за
печатано, саме того, що було 
від в заснування світу, і того, 
що відбуватиметься від цього 
часу до часу Мого пришестя, 
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 19 а Іван 14:16, 26; 15:26.  
пп Утішитель.

  б пп Святий Дух.
 20 а Пророк у цей час 

займався натхненним 
перекладом Біблії, а 
Сідні Рігдона було 
покликано для цієї 
роботи як писаря.

  б пп Обраний, Обрані.
 21 а Йоіл 2:11;  

УЗ 43:17–25; 88:90; 

133:50–51.
  б Мал. 3:2–3.
  в пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  г пп Чистий, Чистота.
 22 а УЗ 100:9–11.
 23 а тобто коли 

Сідні Рігдон не 
буде зайнятий 
писарством.

  б тобто до Писань.
 24 а УЗ 103:7.

  б УЗ 21:6.
  в 1 Неф. 22:26.
  г пп Радість.
 25 а пп Ізраїль.
  б Ісая 45:17;  

1 Неф. 19:15–16; 22:12.
  в пп Ключі 

священства.
 26 а Лк. 21:28.
 27 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  б Об. 22:20.

якщо він перебуватиме в 
Мені, а якщо ні, іншого поса
джу Я замість нього.

19 Отже, пильнуй за ним, 
щоб його віра не зменшилася, 
і це буде дане а Втішителем, 
б Святим Духом, Який знає 
все.

20 І заповідь Я даю тобі—ти 
маєш а писати для нього; і пи
сання будуть дані, саме та
кими, якими вони є в Моєму 
власному лоні, на спасіння 
Моїх власних б вибраних;

21 Бо вони почують Мій а го
лос, і побачать Мене, і не спа
тимуть, і б витерплять день 
Мого в пришестя; бо їх буде 
очищено, саме як Я є г чистим.

22 А тепер Я кажу а тобі, пе
ребувай з ним, і він мандрува
тиме з тобою; не кидай його, і 
напевно це виповниться.

23 А а коли ви не будете пи
сати, ось, йому буде дано 

пророкувати; а ти маєш про
повідувати Мою євангелію і 
звертатися до б святих проро
ків, щоб довести його слова 
так, як вони будуть дані 
йому.

24 а Виконуйте всі заповіді і 
завіти, якими ви звʼязані; і Я 
зроблю так, щоб небеса б за
тряслися для вашого блага, 
і в Сатана тремтітиме, і Сіон 
г звеселятиметься на горах і 
процвітатиме;

25 І а Ізраїль буде б спасенний 
у Мій належний час; і в клю
чами, які Я дав, їх вестимуть, 
і не будуть вони більше при
ведені в замішання ніколи.

26 Підносьтеся серцем і ра
дійте, ваше а викуплення на
ближається.

27 Не бійся, черідко мала, 
а царство є вашим, доки Я 
прийду. Ось, Я б прийду 
скоро. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 36
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Едварду Пар
триджу біля Фейєтта, штат Нью Йорк, 9  грудня 1830 року 
(див. заголовок до розділу 35). В історії Джозефа Сміта зазна
чено, що Едвард Партридж “був зразком благочестя та одним 
з великих Господніх людей”.
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36 1 а пп Єгова;  
Ісус Христос.

  б УЗ 41:9–11.
 2 а пп Рукопокладання.
  б пп Святий Дух;  

Утішитель.

  в УЗ 42:61.
 5 а УЗ 63:57.  

пп Висвячувати, 
Висвячення.

  б пп Проповідувати.
 6 а Дії 2:40.

  б Юд. 1:23.
 8 а Мал. 3:1.
37 1 а тобто переклад 

Біблії вже 
розпочато.

1–3, Господь кладе Свою руку 
на Едварда Партриджа рукою 
Сідні Рігдона; 4–8, Кожного чо
ловіка, який отримує євангелію 
і священство, буде покликано 
йти і проповідувати.

Так каже Господь Бог, а Мо
гутній Ізраїля: Ось, Я кажу 
тобі, Мій слуго б Едварде, що 
тебе благословлено, і твої 
гріхи прощено тобі, і тебе по
кликано проповідувати Мою 
євангелію, нібито голосом 
сурми;

2 І Я покладу Свою а руку 
на тебе рукою Мого слуги 
Сідні Рігдона, і ти отримаєш 
Мого Духа, Святого Духа, 
саме б Втішителя, Який вчи
тиме тебе в мирним речам 
царства;

3 І ти проголошуватимеш 
це гучним голосом, кажучи: 
Осанна, благословенне будь 
імʼя Всевишнього Бога.

4 А тепер це покликання і 

заповідь даю Я тобі стосовно 
всіх людей—

5 Що всі, хто прийдуть до 
Моїх слуг Сідні Рігдона та 
Джозефа Сміта молодшого, 
приймаючи це покликання й 
заповідь, мають бути а висвя
чені та відправлені б пропові
дувати вічну євангелію серед 
народів—

6 Волаючи про покаяння, 
говорячи: а Рятуйтеся від 
цього непокірного покоління, 
і виходьте з вогню, ненави
дячи навіть б одяг, заплямова
ний плоттю.

7 І ця заповідь має бути дана 
старійшинам Моєї Церкви, 
щоб кожного чоловіка, який 
сприйме її з єдиноспрямова
ністю серця, можна було вис
вятити і відправити саме так, 
як Я сказав.

8 Я є Ісус Христос, Син Бога; 
отже, підпережіть свої стегна, 
і Я раптово прийду до Мого 
а храму. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 37
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту й Сідні Рігдону 
біля Фейєтта, штат Нью Йорк, у грудні 1830 року. Тут наве
дено першу заповідь стосовно збирання в цьому розподілі.

1–4, Святих покликано збира
тися в Огайо.

Ось, Я кажу вам, що не 

вважаю більше за доцільне, 
щоб ви далі а перекладали, 
доки ви не підете в Огайо, і 
це через ворога і заради вас.
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 2 а УЗ 24:3; 26:1.
 3 а тобто в штаті 

Огайо. УЗ 38:31–32.
 4 а пп Свобода вибору.
38 1 а пп Я Є.
  б Об. 1:8.
  в УЗ 45:1.
  г пп Доземне життя.
  д Пс. 90:2.
 2 а УЗ 88:41; 

   Мойс. 1:35.  
пп Всемудрий.

  б Пр. 5:21;  
2 Неф. 9:20.

 3 а Пс. 33:6–9.  
пп Створити, 
Сотворіння.

 4 а пдс Бут. 14:25–40 
(Додаток);  
УЗ 45:11–14; 76:66–67; 

84:99–100;  
Мойс. 7:18–21.  
пп Сіон.

  б УЗ 20:25; 35:2; 45:3–5.
  в пп Спокута, 

Спокутувати.
 5 а пп Неправедний, 

Неправедність.
  б 2 Пет. 2:4; Юд. 1:6.  

пп Пекло.

2 І знову, Я кажу вам, щоб 
ви не йшли, доки ви не про
повідаєте Мою євангелію в 
тих краях, і не зміцните Цер
кву скрізь, де вона існує, а 
особливо у а Коулсвіллі; бо 
ось, вони моляться до Мене з 
великою вірою.

3 І знову, заповідь Я даю 

Церкві, що вважаю за до
цільне, щоб вони разом зібра
лися в а Огайо, до того часу, 
коли Мій слуга Олівер Кау
дері повернеться до них.

4 Ось, це мудрість, і нехай 
кожна людина а вибирає сама, 
доки Я прийду. Саме так. 
Амінь.

РОЗДІЛ 38
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фейєтті, 
штат Нью Йорк, 2  січня 1831 року. Причиною стала конфе
ренція Церкви.

1–6, Христос створив усе; 7–
8, Він серед Своїх святих, які 
скоро побачать Його; 9–12, Уся 
плоть розтлінна перед Ним; 
13–22, Він зберіг землю обіцяну 
для Своїх святих на час і на віч
ність; 23–27, Святим запові
дано бути єдиними і вважати 
один одного за братів; 28–29, 
Передрікаються війни; 30–33, 
Святим має бути надана сила 
згори, і вони мають іти поміж 
усіх народів; 34–42, Церкві за
повідано піклуватися про бід
них і нужденних і прагнути 
багатств вічності.

Так каже Господь Бог ваш, 
саме Ісус Христос, Великий 
а Я Є, Альфа і Омега, б початок 

і кінець, Той Самий, Який ди
вився на широкий простір 
вічності, і серафічні в воїнства 
небесні г перед тим, як світ 
було д створено;

2 Той Самий, Який а знає все, 
бо б все присутнє перед Мо
їми очима;

3 Я є Той Самий, Який ска
зав—і світ було а створено, і 
все прийшло через Мене.

4 Я є Той, Хто взяв а Сіон 
Еноха в Моє власне лоно; 
і істинно Я кажу, усі ті, хто 
б повірили в Моє імʼя, бо Я є 
Христос, і в Моє власне імʼя, 
через в кров, яку Я пролив, бла
гав Я перед Батьком за них.

5 Але ось, залишок а злочес
тивих тримаю Я в б кайданах 
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темряви до в суду великого 
дня, який прийде наприкінці 
землі;

6 І так само Я зроблю, щоб 
тримали злочестивих, які не 
прислухаються до Мого го
лосу, але камʼянітимуть сво
їми серцями, і горе, горе, 
горе—ось їхня доля.

7 Але ось, істинно, істинно 
Я кажу вам, що Мої а очі на 
вас. Я є б серед вас, та ви не 
можете бачити Мене;

8 Але скоро приходить день, 
що ви а побачите Мене і зна
тимете, що Я є; бо завісу тем
ряви скоро буде розірвано, 
і той, кого не б очищено, не 
в витерпить той день.

9 Отже, підпережіть стегна 
свої і будьте підготовленими. 
Ось, а царство ваше, і ворог не 
подолає.

10 Істинно Я кажу вам, ви 
а чисті, але не всі; і немає ні
кого іншого, ким би Я був б за
доволений;

11 Бо вся а плоть розтлінна 
переді Мною; і сили б темряви 
панують на землі, серед дітей 
людських, у присутності всіх 
воїнств небесних—

12 Що примушує тишу ца
рювати, і вся вічність у а бо
лях, і б ангели очікують на 

великий наказ в жати землю, 
збирати г кукіль, щоб їх 
можна було д спалити; і ось, 
ворог обʼєднався.

13 І тепер Я покажу вам та
ємницю, те, що відбувається  
в таємних палатах, щоб приз
вести до вашого а знищення 
по деякім часі, та ви цього не 
знали;

14 Але тепер Я говорю це 
вам, і вас благословлено—
не через ваше беззаконня, 
не через ваші серця невіри; 
бо істинно, дехто з вас ви
нен переді Мною, але Я 
буду милостивим до вашої  
слабкості.

15 Тож будьте а сильними 
відтепер; не б бійтеся, бо цар
ство є вашим.

16 І для вашого спасіння Я 
даю вам заповідь, бо Я почув 
ваші молитви, і а бідні скар
жилися переді Мною, і б ба
гатих Я зробив, і вся плоть 
є Моєю, і Я не в зважаю на 
особи.

17 І Я зробив землю бага
тою, і дивіться, це Мій а підні
жок, отже, знову Я стоятиму 
на ній.

18 І Я пропоную і волію 
дати вам більше багатство, а 
саме, землю обіцяну, землю, 

 5 в пп Суд, останній.
 7 а УЗ 1:1.
  б УЗ 6:32; 29:5.
 8 а Об. 22:4–5.  

пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б пп Чистий, Чистота.
  в Мал. 3:2.
 9 а Лк. 6:20.  

пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

 10 а пп Чисте і нечисте.

  б УЗ 1:30.
 11 а Ісая 1:3–4;  

УЗ 33:4.
  б Мих. 3:6;  

УЗ 112:23;  
Мойс. 7:61–62.

 12 а Мойс. 7:41.
  б УЗ 86:3–7.
  в пп Жнива.
  г УЗ 88:94; 101:65–66.
  д Мт. 13:30.
 13 а УЗ 5:32–33.

 15 а пп Мужність, 
Мужній.

  б пп Страх—Страх 
людський.

 16 а Мос. 4:16–18.
  б 1 Сам. 2:7.
  в Дії 10:34;  

Морон. 8:11–12;  
УЗ 1:34–35.

 17 а 1 Неф. 17:39;  
Авр. 2:7.
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 20 а УЗ 45:58.
 21 а Зах. 14:9;  

2 Неф. 10:14;  
Ал. 5:50.

 22 а Іван 10:27.
  б пп Ісус Христос—

Тисячолітнє 
царювання Христа.

  в Ісая 33:22;  
Мих. 4:2;  

УЗ 45:59.
 23 а УЗ 88:77–79, 118, 122.  

пп Навчати, 
Учитель.

 24 а Повтор. 17:20;  
1 Кор. 4:6.

  б УЗ 46:33.  
пп Чеснота.

  в пп Святість.
 27 а Іван 17:21–23;  

1 Кор. 1:10;  
Еф. 4:11–14;  
3 Неф. 11:28–30;  
Мойс. 7:18.  
пп Єдність.

 28 а УЗ 5:33; 38:13.
 29 а УЗ 45:26, 63;  

87:1–5; 130:12.
 30 а ДС—Мт. 1:37.
  б пп Мудрість.

що тече молоком та медом, 
на якій не буде прокляття, 
коли Господь прийде;

19 І Я дам її вам як землю 
в успадкування, якщо ви 
прагнете її від усього свого  
серця.

20 І це буде Моїм завітом 
з вами—ви матимете її як 
землю вам в успадкування, і 
в а успадкування вашим дітям 
назавжди, доки земля стоя
тиме, і ви володітимете нею 
знов у вічності, і вона ніколи 
не перейде.

21 Але істинно Я кажу вам, 
що згодом ви не матимете ні 
царя, ні правителя, бо Я буду 
вашим а царем і пильнува
тиму вас.

22 Отже, прислухайтесь до 
Мого голосу і а йдіть за Мною, 
і ви будете б свободним наро
дом, і ви не матимете інших 
законів, крім Моїх законів, 
коли Я прийду, бо Я є вашим 
в законодавцем, і що може 
стримати Мою руку?

23 Але істинно Я кажу вам, 
а учіть один одного відпо
відно до чину, який Я при
значу вам;

24 І нехай кожна людина 
а поважає свого брата, як са
мого себе, і творить б чесноту 
і в святість переді Мною.

25 І знову кажу Я вам, нехай 

кожна людина поважає свого 
брата, як самого себе.

26 Бо яка людина серед вас, 
маючи дванадцять синів, і 
не зважаючи на їхні особи, і 
якщо вони служать їй слух
няно, і вона каже одному з 
них: Одягнись у мантію і сі
дай тут; а другому: Одягнись 
у лахміття і сідай там—і ди
виться на своїх синів і каже: 
Я справедливий?

27 Ось, Я дав вам це як 
притчу, і це так само, Який 
Я є. Я кажу вам, будьте а єди
ними; а якщо ви не єдині, ви 
не Мої.

28 І знову, Я кажу вам, що 
ворог у таємних палатах 
прагне вашого а життя.

29 Ви чуєте про а війни в да
леких країнах, і ви кажете, 
що скоро будуть великі війни 
в далеких країнах, але ви не 
знаєте серця людей у вашій 
власній землі.

30 Я говорю вам це через 
ваші молитви; отже, а збері
гайте, як скарб, б мудрість у 
ваших лонах, щоб злочести
вість людей не розкрила це 
вам своєю злочестивістю, у 
такий спосіб, який говори
тиме у ваші вуха голосом, 
гучнішим ніж той, який 
стрясе землю; але якщо ви бу
дете готові, ви не злякаєтеся.
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 31 а 2 Пет. 3:14.
 32 а УЗ 37:3.
  б УЗ 42.
  в Лк. 24:49;  

УЗ 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 а пп Місіонерська 
робота.

  б Ісая 45:17;  

Єр. 30:10;  
УЗ 136:22.

  в Дан. 4:32.
 34 а пп Загальна згода.
 35 а пп Благополуччя.
 38 а пп Ендаумент.
 39 а Кн. Як. 2:17–19;  

УЗ 11:7.
  б Ог. 2:8.

  в пп Гординя.
  г Морон. 8:27.
 40 а 1 Кор. 4:12.
 41 а пп Проповідувати.
  б пп Застерігати, 

Застереження.
 42 а Ісая 52:11.

31 І щоб ви могли уникнути 
сили ворога і бути зібраними 
до Мене як праведний народ, 
а незаплямованими і бездоган
ними—

32 Отже, для цієї мети Я дав 
вам заповідь, щоб ви йшли в 
а Огайо; і там Я дам вам Мій 
б закон; і там вас буде в обда
ровано силою згори;

33 І звідти ті, кому Я звелю, 
а підуть поміж усіх народів, 
і буде сказано їм, що треба 
робити; бо Я маю велику ро
боту, складену про запас, бо 
Ізраїль буде б спасенний, і Я 
поведу їх, куди тільки Я по
бажаю, і ніяка сила не в стри
має Мою руку.

34 І тепер, Я даю Церкві в 
цих краях заповідь, щоб пев
них людей серед них було 
призначено, і їх буде призна
чено а голосом Церкви;

35 І вони будуть доглядати 
за бідними й нужденними, і 
надавати їм а допомогу, щоб 
вони не страждали; і поси
лати їх у те місце, в яке Я на
кажу їм;

36 І їхньою роботою буде 
управляти справами власно
сті цієї Церкви.

37 А ті, хто мають госпо
дарства, які не можна про
дати, нехай залишать їх або 

здадуть їх в оренду, як це 
буде на їхній погляд краще.

38 Дивіться, щоб усе збе
реглося; а коли людей буде 
а обдаровано силою згори і  
послано, усе це має бути зіб
раним в лоно Церкви.

39 І якщо ви прагнете а ба
гатств, які Батько Своєю во
лею бажає дати вам, ви будете 
найбагатшими з усіх людей, 
бо ви матимете багатства віч
ності; і має бути необхідність 
в тому, аби б багатства землі 
були Моїми для того, щоб да
вати їх; але стережіться в гор
дині, щоб не стати вам, як 
г Нефійці в давнину.

40 І знову Я кажу вам, Я даю 
вам заповідь, щоб кожний—і 
старійшина, і священик, і 
вчитель, і також член Цер
кви—вийшов з усією своєю 
силою, трудом своїх а рук, го
тувати і звершувати те, що Я 
заповів.

41 І нехай ваше а пропові
дування буде голосом б попе
редження, кожного до свого 
ближнього, у мʼякості й лагід
ності.

42 І вийдіть а з посеред зло
честивих. Спасайте себе. 
Будьте чистими, ви, які не
сете посудини Господа. Саме 
так. Амінь.
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39 1 а Євр. 13:8;  
УЗ 20:12; 35:1; 38:1–4.

  б Вих. 3:14.  
пп Єгова.

 2 а пп Світло, Світло 
Христа.

 3 а УЗ 20:26;  
Мойс. 6:57, 62.

 4 а Іван 1:12.  
пп Сини і 
дочки Божі.

 5 а Іван 13:20.
 6 а пп Євангелія;  

Покаятися, 
Покаяння;  
Хрищення, 

Христити.
  б пп Народитися 

знову, Народитися 
від Бога;  
Святий Дух.

  в УЗ 42:61.
 7 а УЗ 40:1.
 9 а Мт. 13:22.

РОЗДІЛ 39
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Джеймсу Ко
вілу у Фейєтті, штат Нью Йорк, 5 січня 1831 року. Джеймс 
Ковіл, який був методистським священиком приблизно сорок 
років, увійшов у завіт з Господом, що він буде слухатися будь 
якої заповіді, яку Господь дасть йому через пророка Джозефа.

1–4, Святі мають силу стати 
синами Бога; 5–6, Прийняти 
євангелію означає прийняти 
Христа; 7–14, Джеймсу Ковілу 
заповідано христитися і тру
дитися в Господньому вино
граднику; 15–21, Господні слуги 
мають проповідувати єванге
лію перед Другим пришестям; 
22–24, Тих, хто приймає єванге
лію, буде зібрано в часі та у віч
ності.

Прислухайтеся і слухайте 
голос Того, Хто від усієї а віч
ності до всієї вічності, Ве
ликого б Я Є, саме Ісуса 
Христа—

2 а Світла й життя світу; 
світла, що сяє у темряві, і 
темрява не осягає його;

3 Того Самого, що прийшов 
у а середині часів до Своїх, і 
Свої не прийняли Мене;

4 Але всім, хто прийняв 
Мене, дав Я силу стати Мо
їми а синами; і так само дам Я 
всім, хто прийме Мене, силу 
стати Моїми синами.

5 І істинно, істинно Я кажу 
вам, той, хто приймає Мою 
євангелію, а приймає Мене; 
а той, хто не приймає Мою 
євангелію, не приймає Мене.

6 І ось це Моя а євангелія—
покаяння і хрищення водою, 
а потім іде б хрищення вогнем 
і Святим Духом, саме Вті
шителем, Який показує все і 
в навчає мирним речам цар
ства.

7 І тепер ось, Я кажу тобі, 
Мій слуго а Джеймс, Я поди
вився на твої діяння, і Я знаю 
тебе.

8 І істинно Я кажу тобі, твоє 
серце праве переді Мною в 
цей час; і ось, Я наділив тебе 
великими благословеннями 
на голову твою;

9 Проте ти побачив велике 
горе, бо ти зрікався Мене ба
гато разів через гординю і 
клопоти а світу.

10 Але ось, дні твого виз
волення настали, якщо ти 
прислухатимешся до Мого 
голосу, який говорить тобі: 
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Устань і а христись, і змий 
свої гріхи, прикликаючи Моє 
імʼя, і ти приймеш Мого Духа 
і благословення, таке велике, 
якого ти ніколи не знав досі.

11 І якщо ти це зробиш, то Я 
приготував тебе для більшої 
роботи. Ти проповідувати
меш повноту Моєї євангелії, 
яку Я послав у ці останні дні, 
завіт, який Я послав, щоб а зці
лити Моїх людей, які з дому 
Ізраїля.

12 І станеться, що сила а буде 
на тобі; ти матимеш велику 
віру, і Я буду з тобою і йтиму 
перед твоїм обличчям.

13 Тебе покликано а труди
тися в Моєму винограднику, 
і будувати Мою Церкву, і 
б встановлювати Сіон, щоб 
він міг звеселятися на горах і 
в процвітати.

14 Ось, істинно, істинно Я 
кажу тобі, тебе не покликано 
йти у східні краї, але тебе по
кликано йти в Огайо.

15 І оскільки Мої люди зби
ратимуться в Огайо, Я зберіг 
про запас для них таке а бла
гословення, яке невідоме се
ред дітей людських, і його 
буде пролито на їхні голови. 
І звідти люди підуть до б всіх 
в народів.

16 Ось, істинно, істинно Я 
кажу тобі, що люди в Огайо 

волають до Мене з сильною 
вірою, думаючи, що Я стри
маю Свою руку в суді над 
народами, але Я не можу за
перечити Моє слово.

17 Отже, приступайте з 
усією міццю і покличте вір
них трудівників у Мій ви
ноградник, щоб його могло 
бути а підрізано в останній 
раз.

18 І якщо вони дійсно по
каються і приймуть повноту 
Моєї євангелії, і стануть освя
ченими, Я стримаю Свою 
руку в а суді.

19 Отже, ідіть, волаючи гуч
ним голосом, кажучи: Цар
ство небесне поруч; волаючи: 
Осанна! Благословенне будь 
імʼя Всевишнього Бога.

20 Ідіть, христячи водою, го
туючи шлях перед Моїм ли
цем на час Мого а пришестя;

21 Бо час поруч; а день або 
годину жодна людина не 
б знає; але це обовʼязково при
йде.

22 І той, хто приймає це,  
приймає Мене; і їх буде зіб
рано до Мене в часі та у віч
ності.

23 І знову, станеться, що всіх 
тих, кого ти христитимеш во
дою, ти а рукопокладатимеш, 
і вони приймуть б дар Святого 
Духа, і в чекатимуть ознак 

 10 а УЗ 40.  
пп Хрищення, 
Христити.

 11 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 12 а 2 Кор. 12:9.
 13 а Мт. 20:1–16.
  б Ісая 52:8.
  в УЗ 117:7.

 15 а УЗ 38:32; 95:8; 
110:8–10.

  б УЗ 1:2.
  в пп Місіонерська 

робота.
 17 а Кн. Як. 5:61–75;  

УЗ 24:19.
 18 а пп Ісус Христос—

Суддя.

 20 а пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 21 а Мт. 24:36.
  б ДС—Мт. 1:40.
 23 а пп Рукопокладання.
  б пп Дар Святого 

Духа.
  в Об. 3:3;  

УЗ 35:15; 45:39–44.
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Мого г пришестя, і знатимуть 
Мене.

24 Ось, Я прийду скоро. 
Саме так. Амінь.

 23 г 2 Пет. 3:10–14.
40 1 а УЗ 39:7–11.
 2 а Мр. 4:16–19.

  б Мт. 13:20–22.  
пп Переслідувати, 
Переслідування.

  в пп Відступництво.

РОЗДІЛ 40
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту й Сідні Рігдону у 
Фейєтті, штат Нью Йорк, 6  січня 1831 року. В історії про
рока, перед записом цього одкровення, говориться: “Оскільки 
Джеймс [Ковіл] зрікся слова Господа і повернувся до своїх коли
шніх принципів і людей, Господь дав мені й Сідні Рігдону нас
тупне одкровення” (див. розділ 39).

1–3, Страх утисків і клопоти 
світу спонукають зрікатися 
євангелії.

Ось, істинно Я кажу вам, що 
серце Мого слуги а Джеймса 
Ковіла було правим переді 
Мною, бо він склав завіт зі 
Мною, що буде слухатися 
Мого слова.

2 І він а прийняв Слово з ра
дістю, але Сатана відразу 
спокусив його; і страх б пере
слідування і клопотіи світу 
спонукали його в зректися 
Слова.

3 Отже, він порушив Мій за
віт, і Мені залишається чи
нити з ним так, як це Мені 
здається кращим. Амінь.

РОЗДІЛ 41
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Церкві у 
Кертленді, штат Огайо, 4 лютого 1831 року. У цьому одкро
венні пророку та старійшинам Церкви сказано молитися, 
щоб отримати Божий “закон” (див. розділ 42). Джозеф Сміт 
щойно прибув до Кертленда з Нью Йорка, і Леман Коплі, член 
Церкви з розташованого неподалік Томпсона, штат Огайо, 
“зажадав, щоб брат Джозеф і Сідні [Рігдон] .  .  . мешкали у 
нього, і він забезпечить їх житлом та продовольством”. У 
наведеному далі одкровені пояснено, де слід мешкати Джо
зефу і Сідні, а також в ньому покликано Едварда Партриджа 
бути першим єпископом Церкви.

1–3, Старійшини управля
тимуть Церквою духом од

кровення; 4–6, Істинні учні 
приймуть Господній закон і  
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будуть дотримуватися його; 7–
12, Едварда Партриджа названо 
єпископом Церкви.

Прислухайтесь і почуйте, о 
ви, Мій народе, каже Господь 
і Бог ваш, ви, кого Я з радістю 
а благословляю найбільшим з 
усіх благословень, ви, хто чує 
Мене; а тих, хто не чує Мене, 
Я б прокляну, тих, хто в спові
дував Моє імʼя, найтяжчим з 
усіх проклять.

2 Прислухайтесь, о ви, ста
рійшини Моєї Церкви, яких 
Я покликав, ось, Я даю вам 
заповідь, що ви маєте збира
тися разом, щоб а погоджува
тися на Моєму слові;

3 І молитвою вашої віри ви 
маєте прийняти Мій а закон, 
щоб ви могли знати, як управ
ляти Моєю Церквою і робити 
все правильно переді Мною.

4 І Я буду вашим а правите
лем, коли Я б прийду; і ось, Я 
прийду швидко, і ви маєте 
стежити, щоб Мого закону 
дотримувалися.

5 Той, хто а приймає Мій за
кон і б виконує його, той є 
Моїм учнем; а той, хто гово
рить, що приймає його, і не 
виконує його, той не є Моїм 
учнем, і того буде в вигнано з 
посеред вас;

6 Бо не годиться, щоб те, що 
належить дітям царства, від
давалося тим, хто не гідний 
того, або а собакам, або щоб 
б перли розсипалися перед 
свинями.

7 І знову, годиться, щоб для 
Мого слуги Джозефа Сміта 
молодшого було збудовано 
а дім, в якому він житиме і 
б перекладатиме.

8 І знову, годиться, щоб Мій 
слуга Сідні Рігдон жив так, 
як він вважає за доцільне, 
якщо він виконує Мої запо
віді.

9 І знову, Я покликав Мого 
слугу а Едварда Партриджа; 
і Я даю наказ, що його має 
бути призначено голосом  
Церкви, і висвячено б єпис
копом Церкви, щоб він по
лишив свою торгівлю і 
в проводив весь свій час у тру
дах Церкви;

10 І доглядав усе, як це буде 
призначено йому в Моїх за
конах у той день, коли Я дам 
їх.

11 І це тому, що його серце 
чисте переді Мною, бо він 
є як а Нафанаїл у давнину, в 
якому немає б підступу.

12 Ці слова даються вам, і 
вони є чистими переді Мною; 
отже, стережіться того, як 

41 1 а пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

  б Повтор. 11:26–28;  
1 Неф. 2:23.

  в УЗ 56:1–4; 112:24–26.
 2 а пп Єдність.
 3 а УЗ 42.
 4 а Зах. 14:9;  

УЗ 45:59.  
пп Ісус Христос—

   Тисячолітнє 
царювання Христа.

  б пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 5 а Мт. 7:24.
  б Як. 1:22–25;  

УЗ 42:60.
  в УЗ 50:8–9.  

пп Відлучення 
від Церкви.

 6 а Мт. 15:26.

  б Мт. 7:6.
 7 а УЗ 42:71.
  б тобто перекладатиме 

Біблію. УЗ 45:60–61.
 9 а УЗ 36:1.
  б УЗ 72:9–12; 107:68–75.  

пп Єпископ.
  в УЗ 51.
 11 а Іван 1:47.
  б пп Лукавство.
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42 2 а УЗ 58:23.  
пп Закон.

 3 а УЗ 38:32.
  б Мт. 18:19.

ви поводитеся з ними, бо за 
них вашим душам треба буде 

відповідати в день суду. Саме 
так. Амінь.

РОЗДІЛ 42
Одкровення, дане у двох частинах через пророка Джозефа 
Сміта у Кертленді, штат Огайо, 9  і 23  лютого 1831 року. 
Першу частину, яка містить вірші з 1 до 72, було отримано 
в присутності дванадцяти старійшин і на виконання Гос
поднього обіцяння, даного попередньо, що “закон” буде дано в 
штаті Огайо (дивись розділ 38:32). Друга частина містить 
вірші з  73 до 93. Пророк визначає це одкровення як таке, що 
“охоплює закон Церкви”.

1–10, Старійшин покликано 
проповідувати євангелію, хрис
тити навернених і розбудо
вувати Церкву; 11–12, Їх має 
бути покликано і висвячено, і 
вони мають навчати принци
пам євангелії, які знаходяться 
в Писаннях; 13–17, Вони мають 
навчати й пророкувати силою 
Духа; 18–29, Святим наказано 
не вбивати, не красти, не бре
хати, не бути хтивими, не 
чинити перелюбу і не лихосло
вити інших; 30–39, Даються 
закони, які керують посвячен
ням власності; 40–42, Засуджу
ються гординя і лінощі; 43–52, 
Хворих треба зціляти благо
словенням і вірою; 53–60, Пи
сання керують Церквою, і їх 
має бути проголошено світові; 
61–69, Місцезнаходження Но
вого Єрусалима і таємниці цар
ства будуть відкриті; 70–73, 
Посвячена власність має вико
ристовуватися на підтримку 
чинів Церкви; 74–93, Даються 

закони, які стосуються блуду, 
перелюбу, вбивства, крадіжок і 
сповідування гріхів.

Прислухайтеся, о ви, ста
рійшини Моєї Церкви, які 
зібралися разом у Моє імʼя, 
саме Ісуса Христа, Сина жи
вого Бога, Спасителя світу, 
оскільки ви вірите в Моє імʼя 
і виконуєте Мої заповіді.

2 Знову Я кажу вам, при
слухайтеся, і почуйте, і вико
нуйте а закон, який Я дам вам.

3 Бо істинно Я кажу, 
оскільки ви зібралися ра
зом згідно з а заповіддю, яку 
Я заповідав вам, і погодилися 
б стосовно одного цього, і про
сили Батька в Моє імʼя, саме 
так ви отримаєте.

4 Ось, істинно Я кажу вам, 
Я даю вам цю першу запо
відь, щоб ви пішли в Моє імʼя, 
кожний з вас, за винятком 
Моїх слуг Джозефа Сміта мо
лодшого і Сідні Рігдона.
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 5 а пп Святий Дух.
 6 а Мр. 6:7.  

пп Місіонерська 
робота.

 9 а УЗ 57:1–2.
  б Етер 13:2–11;  

УЗ 45:66–71; 84:2–5;  
Мойс. 7:62;  
УВ 1:10.  
пп Новий Єрусалим.

  в пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  г Зах. 8:8.
 10 а УЗ 41:9–11; 124:19.
  б УЗ 64:40.

 11 а пп Проповідувати.
  б пп Висвячувати, 

Висвячення;  
Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

  в пп Повноваження;  
Священство.

 12 а пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  б Мос. 18:19–20;  
УЗ 52:9, 36.  
пп Навчати, 
Учитель.

  в пп Біблія.
  г пп Книга Мормона;  

Писання—
Цінність Писань.

  д пп Євангелія.
 13 а тобто УЗ 20 (див. 

розділ 20, заголовок).
 14 а УЗ 63:64.  

пп Молитва.
  б пп Навчати, 

Учитель—Навчання 
з Духом;  
Святий Дух.

 15 а УЗ 42:56–58.

5 І Я даю їм заповідь, щоб 
вони пішли на короткий час, 
і буде дано їм силою а Духа, 
коли повернутися.

6 І ви підете в силі Мого 
Духа, проповідуючи Мою 
євангелію, по а двоє, у Моє 
імʼя, підносячи свої голоси, як 
звук сурми, проголошуючи 
Моє слово, як ангели Бога.

7 І ви підете, христячи во
дою, кажучи: Покайтеся ви, 
покайтеся ви, бо царство не
бесне поруч.

8 І з цього місця ви підете 
повсюди в краї, що на заході; 
і коли ви будете знаходити 
тих, хто прийматиме вас, ви 
будете розбудовувати Мою 
Церкву в кожному краї—

9 Доки не прийде час, коли 
буде відкрито вам згори, коли 
саме а місто б Новий Єрусалим 
має бути підготовлене, щоб вас 
можна було в зібрати в одне, 
щоб ви могли бути Моїм г на
родом, а Я був вашим Богом.

10 І знову, Я кажу вам, 
що Мій слуга а Едвард Пар
тридж має перебувати в чині, 
на який Я його призначив. І 
буде так, що якщо він пору
шить заповіді, б іншого буде 

призначено замість нього. 
Саме так. Амінь.

11 Знову Я кажу вам, що не 
буде дано нікому йти, щоб 
а проповідувати Мою єванге
лію, або розбудовувати Мою 
Церкву, якщо його не буде 
б висвячено тим, хто має в пов
новаження, і Церкві не буде 
відомо, що він має повнова
ження і що його було належ
ним чином висвячено главами 
Церкви.

12 І знову, а старійшини, свя
щеники і вчителі цієї Церкви 
мають б навчати принципам 
Моєї євангелії, які є в в Біблії і 
г Книзі Мормона, в якій є пов
нота д євангелії.

13 І вони мають пильну
вати, щоб виконувати а завіти 
й церковні уложення, в яких 
мають бути їхні навчання, як 
буде їх спрямовано Духом.

14 І Дух буде дано вам а мо
литвою віри; і якщо ви не от
римаєте б Духа, ви не будете 
навчати.

15 І все це ви маєте пиль
нувати, щоб виконувати, як 
Я наказав вам щодо вашого 
вчення, доки не буде дано 
повноту Моїх а писань.
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 16 а 1 Кор. 2:10–14;  
УЗ 68:2–4.  
пп Утішитель.

 18 а Вих. 20:13–17;  
Мт. 5:21–37;  
2 Неф. 9:35;  
Мос. 13:21–24;  
3 Неф. 12:21–37.

  б пп Вбивство.
 19 а пп Найвища міра 

покарання.
 20 а пп Красти, 

Крадіжка.
 21 а пп Брехня;  

Чесний, Чесність.
 22 а пп Любов;  

Шлюб, 

Одружуватися.
  б Бут. 2:23–24;  

Еф. 5:25, 28–33.
 23 а Мт. 5:28;  

3 Неф. 12:28;  
УЗ 63:16.  
пп Жадати.

 24 а пп Перелюб.
 25 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б Іван 8:3–11.  

пп Простити, 
Прощати.

 26 а 2 Пет. 2:20–22;  
УЗ 82:7.

 27 а пп Плітка.
 28 а пп Відлучення 

від Церкви.
 29 а Іван 14:15, 21.
  б пп Служіння.
  в пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

 30 а Мос. 4:16–26;  
Ал. 1:27.  
пп Бідний, Бідні.

  б пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

  в пп Благополуччя.
 31 а Мос. 2:17.  

пп Милостиня, 
Роздача милостині.

  б пп Бідний, Бідні.

16 І коли ви будете підно
сити свої голоси за а Втіши
телем, ви будете говорити 
і пророкувати так, як Мені 
здається кращим;

17 Бо, ось, Утішитель знає 
все і несе свідчення про 
Батька і про Сина.

18 І тепер, ось, Я промовляю 
до Церкви. Не а вбивай, а той, 
хто б вбиває, не матиме про
щення ні в цьому світі, ні в 
тому світі, що прийде.

19 І знову, Я кажу, не вби
вай; але той, хто вбиває, має 
а померти.

20 Не а кради; а того, хто 
краде і не кається, слід ви
гнати.

21 Не а бреши; того, хто 
бреше і не кається, слід виг
нати.

22 а Люби свою дружину 
усім своїм серцем і б припа
дай до неї і більше ні до кого.

23 А той, хто дивиться на 
жінку і а пристрасно бажає її, 
той зречеться віри і не ма
тиме Духа; і якщо він не ка
ється, його слід вигнати.

24 Не чини а перелюбу; і 

того, хто чинить перелюб і не 
кається, буде вигнано.

25 Але того, хто вчинив пе
релюб і а кається всім своїм 
серцем, і облишає це, і не ро
бить цього більше, вам слід 
б прощати;

26 Але якщо він робить це 
а знову, його не буде про
щено, а буде вигнано.

27 Не а кажи злого про твого 
ближнього і не роби йому ні
якого зла.

28 Ти знаєш, що Мої закони 
стосовно цього даються в 
Моїх писаннях; того, хто грі
шить і не кається, буде а виг
нано.

29 Якщо ти а любиш Мене, 
ти будеш б служити Мені і 
в дотримуватися всіх Моїх за
повідей.

30 І дивись, памʼятай же про 
а бідних і б посвячуй від своєї 
власності на їхню в підтримку 
те, що ти маєш, аби вділяти 
їм, за завітом і документом, 
які не можна порушити.

31 І стільки, скільки ви а вді
лятимете від вашого майна 
б бідним, ви робитимете це 
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 31 в пп Єпископ.
  г пп Призначення.
 32 а УЗ 51:4.
  б УЗ 72:3–11.  

пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність.

  в пп Управитель, 
Управительство.

  г УЗ 51:3.

 33 а УЗ 42:55; 51:13; 
119:1–3.

 35 а пп Новий Єрусалим;  
Сіон.

 36 а УЗ 36:8.
  б Мал. 3:1.
 37 а УЗ 41:5; 50:8–9.  

пп Відлучення 
від Церкви.

  б пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

 38 а Мт. 25:34–40.  
пп Благополуччя;  
Милосердя.

 40 а Пр. 16:5.  
пп Гординя.

  б пп Скромність.

для Мене; і його буде покла
дено перед в єпископом Моєї 
Церкви і його радниками, 
двома із старійшин або пер
восвящеників, тими, кого він 
призначить або призначив і 
г висвятив з цією метою.

32 І станеться так, що після 
того як його буде покладено 
перед єпископом Моєї Цер
кви, і після того як він отри
мав ці свідчення стосовно 
а присвячення власності Моєї 
Церкви, того не можна буде 
забрати від Церкви, згідно з 
Моїми заповідями, кожна 
людина має бути б підзвітна 
Мені, в управителем над 
своєю власністю, або над тим,  
що вона отримала через пос
вячення, стільки, скільки не
обхідно для неї самої та г сімʼї.

33 І знову, якщо буде власно
сті у руках Церкви або будь 
якої особи з неї більше, ніж 
треба для їхньої підтримки 
після цього першого посвя
чення, що є а залишком і має 
бути посвячено єпископу, це 
буде зберігатися, щоб благо
словляти тих, хто не має, час 
від часу, щоб кожна людина, 
яка в нужді, могла бути пов
ністю забезпечена і отримати 
відповідно до своїх потреб.

34 Отже, залишок має збе
рігатися в Моїй коморі, щоб 

благословляти бідних і нуж
денних, як буде призначено 
вищою радою Церкви, і єпис
копом, і його радою;

35 І з метою купівлі земель 
для блага народу Церкви, і 
зведення будинків покло
ніння, і розбудови а Нового 
Єрусалима, про який буде в 
майбутньому відкрито—

36 Щоб Мій завітний народ 
могло бути зібрано в одне, у 
той день, коли Я а прийду у 
Свій б храм. І це Я роблю для 
спасіння Мого народу.

37 І станеться так, що того, 
хто грішить і не кається, буде 
а вигнано з Церкви, і він не 
отримає знову того, що він 
б посвятив бідним і нужден
ним з Моєї Церкви, тобто, 
іншими словами, Мені—

38 Бо коли ви а робите це для 
найменших з цих, ви робите 
це для Мене.

39 Бо станеться так, що те, 
що Я говорив вустами Моїх 
пророків, буде виконано; бо 
Я посвячу багатства тих, хто 
сприймає Мою євангелію се
ред Іновірців, бідним з Мого 
народу, які є з дому Ізраїля.

40 І знову, не будь а гордо
витим у серці своєму; нехай 
весь твій б одяг буде простим, 
а його краса—красою роботи 
твоїх власних рук;
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41 І нехай все робитиметься 
в чистоті переді Мною.

42 Не будь а лінивим; бо той, 
хто лінується, не їстиме хліба і 
не носитиме одяг трудівника.

43 А тих серед вас, хто а хво
ріють і не мають віри, щоб 
зцілитися, але вірують, буде 
нагодовано з усією ніжністю, 
травами і мʼякою їжею, і не 
руками ворога.

44 І старійшин Церкви, 
двох або більше, буде покли
кано, і вони будуть молитися 
за них і покладати а руки на 
них у Моє імʼя; і якщо вони 
помруть, вони б помруть для 
Мене, а якщо вони житимуть, 
вони житимуть для Мене.

45 а Живіть разом у б любові 
так, щоб в оплакувати втрату 
тих, хто помер, і особливо 
тих, у кого немає г надії на 
славетне воскресіння.

46 І станеться так, що ті, хто 
вмирають у Мені, не відчу
ють смаку а смерті, бо вона 
буде б солодкою для них;

47 А ті, хто вмирають не в 
Мені, горе їм, бо їхня смерть 
є гіркою.

48 І знову, станеться, що 
того, хто має а віру в Мене, 
щоб бути б зціленим, і не 
в призначений до смерті, буде 
зцілено.

49 Той, хто має віру бачити, 
побачить.

50 Той, хто має віру чути, 
почує.

51 Кульгавий, який має віру 
стрибати, стрибатиме.

52 А ті, які не мають віри 
робити це, але вірують у 
Мене, мають силу стати Мо
їми а синами; і якщо вони не 
порушуватимуть Моїх зако
нів, ти маєш б нести їхні сла
бості.

53 Будь стійким у своєму 
а управительстві.

54 Не бери одягу свого 
брата; сплачуй за те, що ти 
отримав від свого брата.

55 І якщо ти а отримаєш 
більше того, що буде для 
твоєї підтримки, віддай це до 
Моєї б комори, щоб усе могло 
бути зроблено згідно з тим, 
що Я сказав.

56 Проси, і Мої а писання 
буде дано, як Я призначив, і 
їх буде б збережено в безпеці;

57 І доцільно, щоб ти збері
гав мовчання відносно них, і 
не навчав їм, доки ви не от
римаєте їх у повноті.

58 І Я даю вам заповідь, що 
потім ви будете навчати їм 
усіх людей; бо їм мають бути 
навчені а всі народи, коліна, 
язики і люди.

 42 а УЗ 68:30–32.  
пп Лінивий, Лінощі.

 43 а пп Хворий, Хвороба.
 44 а пп Благословення 

хворих;  
Рукопокладання.

  б Рим. 14:8;  
Об. 14:13;  
УЗ 63:49.

 45 а 1 Іван. 4:16, 20–21.
  б пп Любов.

  в Ал. 28:11–12.
  г 1 Кор. 15:19–22.  

пп Надія.
 46 а пп Смерть, фізична.
  б Об. 14:13.
 48 а УЗ 46:19.  

пп Віра.
  б пп Зцілити, Зцілення.
  в Еккл. 3:1–2; Дії 17:26;  

Євр. 9:27; УЗ 122:9.
 52 а пп Сини і 

дочки Божі.
  б Рим. 15:1.  

пп Товаришування.
 53 а пп Управитель, 

Управительство.
 55 а УЗ 82:17–19; 119:1–3.
  б УЗ 42:34; 51:13.
 56 а УЗ 45:60–61.
  б пп Писання—

Цінність Писань.
 58 а УЗ 1:2.
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59 Візьми те, що ти отри
мав, що було дано тобі в Моїх 
писаннях як закон, щоб це 
було законом для управління 
Моєю Церквою;

60 І той, хто а чинитиме 
згідно з цим, буде спасенний, 
а той, хто не чинитиме це, 
буде б проклятий, якщо він 
так продовжуватиме.

61 Якщо ти проситимеш, 
ти отримаєш а одкровення 
за одкровенням, б знання за 
знанням, щоб ти міг знати 
в таємниці і г мирні речі—те, 
що приносить д радість, те, що 
приносить життя вічне.

62 Проси, і буде відкрито 
тобі в Мій належний час, де 
має бути збудовано а Новий 
Єрусалим.

63 І знай, станеться так, що 
Моїх слуг буде послано на 
схід і на захід, на північ і на 
південь.

64 І навіть тепер, нехай той, 
хто йде на схід, навчає тих, 
кого буде навернено, тікати 
на а захід, і це внаслідок того, 
що прийде на землю, і б таєм
них змов.

65 Дивись,  дотримуйся 
всього цього, і великою 
буде твоя нагорода; бо 
тобі дано знати таємниці 

царства, але світові не дано  
знати їх.

66 Дотримуйтесь законів, 
які ви отримали, і будьте вір
ними.

67 І ви після цього отрима
єте церковні а завіти, ті, яких 
буде достатньо, щоб уста
новити вас і тут, і в Новому 
Єрусалимі.

68 Отже, той, кому не вис
тачає а мудрості, нехай про
сить у Мене, і Я дам йому 
щедро і не докорятиму.

69 Підносьте свої серця і ра
дійте, бо вам а царство, або, 
іншими словами, б ключі від 
Церкви було дано. Саме так. 
Амінь.

70 а Священикам і б вчителям 
слід мати своє в управительство 
так само, як членам Церкви.

71 І сімʼї старійшин або пер
восвящеників, яких призна
чено допомагати єпископу як  
радників у всіх справах, ма
ють підтримуватися з власнос 
ті, яка а посвячена єпископу, 
на користь бідним і на інші 
цілі, як згадувалося раніше;

72 Або вони мають отри
мати справедливу компен
сацію за всі їхні послуги, чи 
управительством, чи інакше, 
як буде визначено найкра

 60 а УЗ 41:5.  
пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  б Мойс. 5:15.  
пп Осуд.

 61 а пп Одкровення.
  б Авр. 1:2.  

пп Знання;  
Свідок, Свідчення.

  в УЗ 63:23.  
пп Таємниці Божі.

  г УЗ 39:6.
  д пп Радість.
 62 а УЗ 57:1–5.
 64 а УЗ 45:64.
  б пп Таємні змови.
 67 а УЗ 82:11–15.
 68 а Як. 1:5.  

пп Мудрість.
 69 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  б Мт. 16:19;  

УЗ 65:2.  

пп Ключі 
священства.

 70 а пп Священик, 
Ааронове 
священство.

  б пп Учитель, 
Ааронове 
священство.

  в пп Управитель, 
Управительство.

 71 а пп Посвячувати, 
Закон посвячення.
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 74 а пп Блуд;  
Сексуальна 
аморальність.

 75 а пп Перелюб.
  б пп Відлучення 

від Церкви.
 76 а пп Вартувати, 

Вартовий.
 79 а пп Вбивство.
 85 а пп Красти, 

Крадіжка.
 86 а пп Брехня;  

Чесний, Чесність.

щим або як буде вирішено 
радниками та єпископом.

73 І єпископ також має 
одержувати підтримку, або 
справедливу компенсацію за 
всі його послуги в Церкві.

74 Ось, істинно Я кажу 
тобі, що будь кого серед вас,  
хто відмовився від свого под
ружжя з причини а блуду, 
або іншими словами, якщо 
вони свідчитимуть перед 
вами з усією смиренністю в  
серці, що це саме так, ви не 
виганяйте їх з поміж вас;

75 Але якщо ви виявите, 
що хтось залишив своє под
ружжя заради а перелюбу, і 
вони самі є кривдниками, і 
їхнє подружжя живе, їх слід 
б вигнати з поміж вас.

76 І знову, Я кажу вам, щоб 
ви були а пильними і обереж
ними, розпитуючи все, щоб 
не приймати нікого з таких 
до себе, якщо вони одружені;

77 А якщо вони не одру
жені, вони мають покаятися 
в усіх своїх гріхах, бо інакше 
ви не приймете їх.

78 І знову, кожна людина, 
яка належить до цієї Церкви 
Христа, має пильнувати, щоб 
дотримуватися всіх заповідей 
і завітів Церкви.

79 І має бути так, що, коли 
якісь особи серед вас а убива
тимуть, їх слід видати і мати 
з ними справу відповідно до 
законів краю; бо памʼятайте, 

що він не має прощення; і це 
буде доведено відповідно до 
законів краю.

80 І якщо чоловік або жінка 
вчинить перелюб, його або 
її слід судити перед двома 
старійшинами Церкви або 
більше, і кожне слово буде 
встановлено проти нього або 
неї двома свідками з Цер
кви, а не з ворогів; але якщо 
є більше двох свідків, це 
краще.

81 Але його або її буде зви
нувачено вустами двох свід
ків; і старійшини викладуть 
справу перед Церквою, і Цер
ква має підняти руки проти 
нього або неї, щоб з ними 
обійшлися згідно з законом 
Бога.

82 І якщо можливо, необ
хідно, щоб і єпископ був при
сутнім також.

83 І так ви будете робити в 
усіх справах, які надійдуть до 
вас.

84 І якщо чоловік або жінка 
грабуватимуть, його або її 
слід видати закону краю.

85 І якщо він або вона а крас
тимуть, його або її слід ви
дати закону краю.

86 І якщо він або вона а бре
хатимуть, його або її слід ви
дати закону краю.

87 І якщо він або вона чини
тимуть будь яке беззаконня, 
його або її слід видати закону 
краю, а саме закону Бога.
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88 І якщо твій а брат або сес
тра б ображатимуть тебе, за
лишся сам на сам з ним або 
нею; і якщо він або вона в зі
знається, ти примиришся.

89 А якщо він або вона не зі
знається, ти приведи його або 
її до Церкви, не до членів, але  
до старійшин. І буде це зроб
лено на зборах, а не перед сві
том.

90 І якщо твій брат або сес
тра ображають багатьох, їх 
слід а присоромити перед ба
гатьма.

91 І якщо хтось ображає 

відкрито, йому або їй слід до
коряти відкрито, щоб йому 
або їй могло стати соромно. 
І якщо він або вона не зізна
ються, його або її слід видати 
закону Бога.

92 Якщо хтось ображає та
ємно, йому або їй треба доко
ряти таємно, щоб він або вона 
мали можливість зізнатися та
ємно тому або тій, кого він 
або вона образили, і Богу, щоб 
Церква не могла говорити до
кірливо про нього або про неї.

93 І таким чином будете ви 
поводитися в усіх справах.

 88 а пп Брати, Браття, 
Брат;  
Сестра.

  б Мт. 18:15–17.
  в пп Сповідувати, 

Сповідь.

 90 а пп Карати, 
Покарання.

43 2 а УЗ 42.

РОЗДІЛ 43
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Кертленді, 
штат Огайо, у лютому 1831 року. У цей час деяких членів 
Церкви було збентежено людьми, які неправдиво проголошу
вали себе одкровителями. Пророк запитав у Господа і от
римав це повідомлення, адресоване старійшинам Церкви. У 
першій частині йдеться про справи церковного устрою; друга 
містить попередження, яке старійшини мають передати на
родам світу.

1–7, Одкровення й заповіді при
ходять тільки через того, кого 
призначено; 8–14, Святі освя
чені тим, що діють у всій свя
тості перед Господом; 15–22, 
Старійшин надіслано пов
сюди закликати до покаяння 
і готувати людей для вели
кого дня Господа; 23–28, Гос
подь звертається до людей 
Своїм власним голосом і че
рез сили природи; 29–35, Ти

сячоліття і звʼязання Сатани  
прийде.

О прислухайтеся, ви, ста
рійшини Моєї Церкви, і при
хиліть вухо до слів, які Я 
говоритиму вам.

2 Бо ось, істинно, істинно 
Я кажу вам, що ви отримали 
заповідь як а закон для Моєї 
Церкви через того, кого Я 
призначив для вас отримувати 
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 2 б пп Заповіді Божі;  
Одкровення.

 3 а Іван 15:4.
 4 а УЗ 28:2–3.
 6 а УЗ 46:7.  

пп Обман, 
Обманювати.

 7 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
  б Мт. 7:13–14;  

2 Неф. 9:41;  
31:9, 17–18;  
3 Неф. 14:13–14;  
УЗ 22.

 8 а УЗ 88:77.
 9 а пп Освячення.

 10 а Ал. 12:10.
  б Мр. 4:25.
 11 а пп Гріх.
 12 а пп Підтримка 

церковних 
провідників.

 13 а пп Таємниці Божі.
 14 а пп Чистий, Чистота.

б заповіді й одкровення з Моєї 
руки.

3 І це ви маєте знати на
певно—що нікого іншого не 
призначено для вас отриму
вати заповіді й одкровення, 
доки його не буде забрано, 
якщо він а перебуватиме в 
Мені.

4 Але істинно, істинно Я 
кажу вам, що а нікого іншого 
не буде призначено до цього 
дару, як тільки через нього; 
бо якщо це буде забрано від 
нього, він не матиме влади, 
окрім тієї, щоб призначити 
кого небудь замість себе.

5 І це буде законом для вас, 
щоб ви не приймали вчення 
будь кого, хто прийде до вас, 
як одкровення або заповіді;

6 І це Я даю вам, щоб вас не 
можна було а обманути, щоб 
ви знали, що вони не від Мене.

7 Бо істинно Я кажу вам, що 
той, кого а висвячено Мною, 
увійде б воротами і його буде 
висвячено так, як Я сказав 
вам раніше, щоб навчати тим 
одкровенням, які ви отри
мали і будете отримувати че
рез того, кого Я призначив.

8 І тепер, ось, Я даю вам за
повідь, що коли ви збира
тиметеся разом, ви будете 
а навчати і напучувати один 
одного, щоб ви могли знати, 
як діяти і направляти Мою 

Церкву, як діяти за пунктами 
Мого закону і заповідей, які 
Я дав.

9 І таким чином вас буде 
навчено закону Моєї Церкви, 
і ви будете а освячені тим, що 
ви отримали, і ви звʼяжете 
себе зобовʼязанням діяти в 
усій святості переді Мною—

10 Щоб настільки, наскільки 
ви робите це, славу було а до
дано до царства, яке ви отри
мали. Настільки ж, наскільки 
ви не робите цього, її буде 
б забрано, саме ту, яку ви от
римали.

11 Очистіть себе від а безза
коння, яке є серед вас; освя
тіть себе переді Мною;

12 І якщо ви бажаєте слав 
царства, призначте Мого 
слугу Джозефа Сміта молод
шого і а підтримуйте його пе
реді Мною молитвою віри.

13 І знову, Я кажу вам, що 
якщо бажаєте а таємниць цар
ства, забезпечте йому їжу й 
одяг, і будь які речі, що він 
їх потребуватиме, щоб завер
шити роботу, яку Я наказав 
йому;

14 І якщо ви не зробите 
цього, він залишиться для 
тих, хто прийняв його, щоб Я 
міг зберегти для себе народ, 
а чистий переді Мною.

15 Знову Я кажу, прислу
хайтеся ви, старійшини Моєї 
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Церкви, кого Я призначив: 
Вас послано не для того, щоб 
вас навчали, але для того, 
щоб а навчати дітей людських 
речам, які Я дав вам у руки 
силою Мого б Духа;

16 І вас буде а навчено з ви
соти. б Освятіть себе, і вас 
буде в обдаровано силою, щоб 
ви могли давати саме так, як 
Я сказав.

17 Прислухайтесь ви, бо, 
ось, а великий б день Господа 
вже зовсім поруч.

18 Бо приходить день, коли 
Господь подасть Свій а голос 
з неба; небеса б затрясуться і 
земля в захитається, і г сурма 
Бога прозвучить і довго, і го
лосно, і скаже сплячим наро
дам: Ви, святі, д піднімайтеся 
і живіть; ви, грішники, е за
лишайтеся і є спіть, доки Я не 
покличу знову.

19 Отже, підпережіть стегна 
свої, щоб вас не було знай
дено серед злочестивих.

20 Піднесіть свої голоси і не 
утримуйтеся. Закликайте на
роди покаятися, старих і мо
лодих, невільників і вільних, 
кажучи: Підготуйтеся до ве
ликого дня Господа;

21 Бо якщо Я, Хто є Люди
ною, підношу Свій голос і 

закликаю вас покаятися, і ви 
ненавидите Мене, що ви ска
жете, коли день прийде, коли 
а громи подадуть свої голоси з 
кінців землі, говорячи до вух 
усіх, хто живий, кажучи—
Покайтеся, і підготуйтеся до 
великого дня Господа?

22 Так, і знову, коли блис
кавиці спалахуватимуть 
повсюди зі сходу на захід, і 
подаватимуть свої голоси до 
всіх, хто живий, і дзвенітиме 
у вухах у всіх, хто почує, як 
промовляються ці слова—По
кайтеся ви, бо великий день 
Господа прийшов?

23 І знову, Господь подасть 
Свій голос з небес, кажучи: 
Прислухайтеся, о ви, народи 
землі, і почуйте слова Того 
Бога, Який створив вас.

24 О ви, народи землі, як час 
то Я бажав зібрати вас разом, 
як а квочка збирає своїх кур
чат під свої крила, але ви б не 
хотіли!

25 Як часто Я а волав до вас 
устами Моїх б слуг, і в священ
нослужінням ангелів, і Своїм 
власним голосом, і голосом 
громів, і голосом блискавиць, 
і голосом бур, і голосом земле
трусів, і великих злив з градом, 
і голосом г голоду і пошестей 

 15 а пп Місіонерська 
робота.

  б пп Навчати, 
Учитель—Навчання 
з Духом.

 16 а пп Натхнення, 
Надихати.

  б пп Освячення.
  в Лк. 24:49;  

УЗ 38:32; 95:8–
9; 110:8–10.

 17 а Мал. 4:5;  

УЗ 2:1; 34:6–9.
  б УЗ 29:8.  

пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 18 а Йоіл 2:11;  
УЗ 133:50.

  б Йоіл 2:10; 4:16;  
УЗ 45:48.

  в УЗ 88:87.
  г УЗ 29:13; 45:45.
  д пп Воскресіння.
  е УЗ 76:85; 88:100–101.

  є Морм. 9:13–14.
 21 а 2 Неф. 27:2; УЗ 88:90.
 24 а Мт. 23:37;  

3 Неф. 10:4–6.
  б пп Бунт.
 25 а Гел. 12:2–4.
  б Мт. 23:34.  

пп Пророк.
  в УЗ 7:6; 130:4–5.
  г Єр. 24:10; Ам. 4:6;  

УЗ 87:6;  
ДС—Мт. 1:29.
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усякого роду, і великим зву
ком сурми, і голосом суду, і 
голосом д милості протягом 
цілого дня, і голосом слави, 
і шани, і багатств вічного 
життя, і спас би вас е вічним 
спасінням, але ви не хотіли!

26 Ось, прийшов день, коли 
чаша гніву Мого обурення 
наповнилася.

27 Ось, істинно Я кажу вам, 
що це є слова Господа Бога 
вашого.

28 Отже, працюйте ви, а пра
цюйте ви в Моєму вино
граднику в останній раз—в 
останній раз волайте до жи
телів землі.

29 Бо у Свій належний час 
а прийду Я на землю судом, і 
Мій народ буде викуплено, і 
він царюватиме зі Мною на 
землі.

30 Бо велике а Тисячоліття, 
про яке Я говорив устами 
Моїх слуг, прийде.

31 Бо а Сатану буде б звʼязано, 
і коли його буде звільнено 
знову, він царюватиме тільки 
в короткий час, і потім при
йде г кінець землі.

32 І того, хто живе в а пра
ведності, буде б змінено в 
одну мить, і земля минеться, 
наче в огні.

33 І злочестиві підуть геть 
у невгасимий а вогонь, і про 
їхній кінець жодна людина 
не знає на землі, і ніколи не 
буде знати, доки вони не ста
нуть переді Мною в б суді.

34 Прислухайтеся ви до 
цих слів. Ось, Я є Ісус Хрис 
тос, а Спаситель світу. б Збе
рігайте як скарб ці речі у  
своєму серці, і нехай в урочис
тості вічності г будуть на ва
шому д розумі.

35 Будьте а розсудливими. 
Виконуйте всі Мої заповіді. 
Саме так. Амінь.

 25 д пп Милостивий, 
Милість.

  е пп Безсмертя, 
Безсмертний;  
Вічне життя;  
Спасіння.

 28 а Кн. Як. 5:71;  
УЗ 33:3.  
пп Виноградник 
Господній.

 29 а пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 30 а пп Тисячоліття.
 31 а 1 Неф. 22:26.  

пп Диявол.
  б УЗ 45:55; 84:100; 

88:110.
  в Об. 20:3;  

Кн. Як. 5:77;  
УЗ 29:22.

  г пп Світ—
Кінець світу.

 32 а пп Праведник, 
Праведність.

  б 1 Кор. 15:51–52;  
УЗ 63:51; 101:31.  
пп Воскресіння.

 33 а Мт. 3:12.
  б пп Ісус Христос—

Суддя.
 34 а пп Спаситель.
  б ДС—Мт. 1:37.
  в УЗ 84:61; 100:7–8.
  г пп Обдумувати.
  д пп Інтелект.
 35 а Рим. 12:3; УЗ 18:21.

РОЗДІЛ 44
Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту і Сідні Рігдону в 
Кертленді, штат Огайо, у другій половині лютого 1831 року. 
У відповідності до вимоги, даної в ньому, Церква призначила 
конференцію, яку мали провести на початку тогорічного 
червня місяця.
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1–3, Старійшини мають зіб
ратися на конференцію; 4–6, 
Вони мають організуватися 
згідно з законами краю і турбу
ватися про бідних.

Ось, так каже Господь вам, 
Моїм слугам, Я вважаю за до
цільне, щоб старійшин Моєї 
Церкви було скликано разом, 
зі сходу, і з заходу, і з півночі, 
і з півдня, листом або яки
мось іншим шляхом.

2 І станеться, що якщо вони 
вірні і виявляють віру в Мене, 
Я проллю Свій а Дух на них 
в той день, коли вони збе
руться разом.

3 І станеться, що вони пі
дуть по краях навколишніх 
і а проповідуватимуть пока
яння людям.

4 І багатьох буде а навер
нено, так що ви отримаєте 
владу організуватися б згідно з 
законами людини;

5 Щоб ваші а вороги не 
могли мати сили над вами; 
щоб вас могло бути збере
жено в усьому; щоб ви мали 
змогу дотримуватися Моїх 
законів; щоб могло бути ро
зірвано усі пута, якими во
рог прагне знищити Мій 
народ.

6 Ось, Я кажу вам, що ви 
маєте а відвідувати бідних 
і нужденних та надавати їм 
допомогу, щоб вони могли 
бути забезпечені, доки все 
можна буде вдіяти згідно з 
Моїм законом, який ви отри
мали. Амінь.

44 2 а Дії 2:17.
 3 а пп Проповідувати.
 4 а пп Навернення, 

   Навернений.
  б УЗ 98:5–7.
 5 а 2 Неф. 4:33.

 6 а Як. 1:27.  
пп Благополуччя;  
Співчуття.

РОЗДІЛ 45
Одкровення, дане Церкві через пророка Джозефа Сміта в Керт
ленді, штат Огайо, 7 березня 1831 року. У передмові до запису 
цього одкровення в історії Джозефа Сміта стверджується, що 
“на цьому етапі Церкви . . . багато неправдивих чуток . . . і не
розумних розповідей було надруковано . . . і розповсюджено, . . . 
щоб заважати людям досліджувати цей труд або приймати 
віру . . . Але на радість святим . . . я отримав наступне”.

1–5, Христос є нашим за
ступником перед Батьком; 
6–10, Євангелія є посланцем, 
що готує шлях Господеві; 11–
15, Еноха та його братів Гос
подь прийняв до Себе; 16–23, 
Христос відкриває ознаки 
Свого пришестя, як це дано на 

Оливній горі; 24–38, Євангелію 
буде відновлено, часи Іновірців 
виповняться, і спустошувальна 
хвороба вкриє землю; 39–47, 
Ознаки, чудеса і воскресіння 
супроводжуватимуть Друге 
пришестя; 48–53, Христос сто
ятиме на Оливній горі, і Юдеї 
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45 1 а пп Церква Ісуса 
Христа.

  б УЗ 50:35.
  в Єр. 14:22;  

3 Неф. 9:15;  
УЗ 14:9.  
пп Створити, 
Сотворіння.

 2 а Ал. 34:33–35.
  б Мт. 24:44.
  в Єр. 8:20;  

УЗ 56:16.  
пп Жнива.

 3 а УЗ 62:1.  
пп Заступник.

 4 а УЗ 19:18–19.  
пп Спокута, 
Спокутувати.

  б Євр. 4:15.
  в Іван 12:28.
 5 а УЗ 20:25; 35:2; 38:4.
  б Іван 3:16.
 6 а Євр. 3:13;  

УЗ 64:23–25.
 7 а Об. 1:8; 21:6; УЗ 19:1.
  б Іван 1:5.

 8 а Мт. 10:1.  
пп Сила.

  б пп Чудо.
  в пп Сини і 

дочки Божі.
  г пп Віра;  

Вірування, Вірувати.
  д УЗ 14:7.
 9 а пп Новий і 

вічний завіт.
  б Єр. 31:31–34;  

Морм. 5:20.
  в 2 Неф. 29:2.

побачать рани на Його руках і 
ногах; 54–59, Господь царюва
тиме протягом Тисячоліття; 
60–62, Пророка настановлено 
почати переклад Нового Завіту, 
через який буде повідомлено 
важливу інформацію; 63–75, 
Святим наказано зібратися і 
побудувати Новий Єрусалим, в 
який прийдуть люди з усіх на
родів.

Прислухайтеся, о ви, люди 
Моєї а Церкви, кому б цар
ство дане; прислухайтеся ви 
і прихиліть вухо до Того, Хто 
заклав основи землі, Хто в зро
бив небеса і всі воїнства їхні, 
і через Кого все було зро
блено, що живе, рухається і 
має буття.

2 І знову Я кажу, прислу
хайтеся до Мого голосу, аби 
а смерть не спіткала вас; у ту 
б годину, коли ви й не дума
єте, літо пройде, і в жнива за
кінчаться, а ваші душі не 
будуть спасенні.

3 Послухайте Того, Хто є 
а заступником перед Батьком, 
Хто захищає вашу справу пе
ред Ним—

4 Кажучи: Батьку, подивись 
на а страждання і смерть Того, 

Хто не вчинив ніякого б гріха, 
Кого Ти так уподобав; по
дивись на кров Твого Сина, 
яку було пролито, кров Того, 
Кого Ти віддав, щоб Тебе 
було в прославлено;

5 Отже, Батьку, помилуй 
цих Моїх братів, які а вірять 
у Моє імʼя, щоб вони могли 
прийти до Мене і мати б вічне 
життя.

6 Прислухайтеся, о ви, люди 
Моєї Церкви, і ви, старій
шини, слухайте разом, і по
чуйте Мій голос, доки зветься 
а “Сьогодні”, і не камʼянійте 
серцями своїми.

7 Бо істинно Я кажу вам, що 
Я є а Альфа і Омега, початок 
і кінець, світло і життя сві
ту—б світло, яке сяє в темряві, 
і темрява не осягає його.

8 Я прийшов до Своїх, і Свої 
не прийняли Мене; але всім 
тим, хто прийняв Мене, дав Я 
а силу творити багато б чудес, 
і стати в синами Бога; і саме 
тим, хто г повірив у Моє імʼя, 
дав Я силу отримати д вічне 
життя.

9 І саме так Я послав Мій 
а вічний б завіт у світ, щоб 
бути світлом світові, і бути 
в прапором Моєму народові, і 
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 9 г Ісая 42:6;  
2 Неф. 10:9–18.

  д Мал. 3:1.
 10 а Ісая 41:21;  

УЗ 50:10–12.
 11 а Мойс. 7:69.
 12 а пдс Бут. 14:30–34 

(Додаток);  
УЗ 38:4; Мойс. 7:21.

  б Мойс. 7:62–64.  
пп Сіон.

 13 а Євр. 11:13; 1 Пет. 2:11.
 14 а Євр. 11:8–13;  

Мойс. 7:63.
 16 а Мт. 24; Лк. 21:7–36;  

ДС—Мт. 1.
  б пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.

 17 а УЗ 138:50.
  б пп Дух.
  в пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  г 1 Неф. 10:12–14.  

пп Ізраїль—
Розсіяння Ізраїля.

 22 а пп Світ—Кінець  
світу.

щоб г Іновірці прагнули його, 
і щоб бути д посланцем перед 
Моїм лицем, щоб приготу
вати шлях переді Мною.

10 Отже, приходьте до нього, 
і того, хто приходить, Я пере
конуватиму, як людей у дні 
давнини, і Я покажу вам Моє 
а сильне переконування.

11 Отже, прислухайтеся ви 
разом і дайте Мені показати  
вам саме Мою мудрість—
муд рість Того, про Кого 
ви кажете, що Він є Богом 
а Еноха і його братів,

12 Яких було а відділено від 
землі та прийнято до Мене— 
б місто, яке було збережене, 
доки день праведності не 
прийде—день, якого праг
нули всі святі люди, і якого  
вони не знайшли через 
злочес тивість і мерзоти;

13 І зізналися, що були а чу
жинцями і пілігримами на 
землі;

14 Але отримали а обіцяння, 
що вони знайдуть його і по
бачать його у їхній плоті.

15 Отже, прислухайтесь, і Я 
переконаю вас, і Я го в о р и 
тиму з вами і пророкуватиму, 
як людям у дні давнини.

16 І Я покажу це ясно, як а по
казав Своїм учням, коли стояв 
перед ними у плоті та гово
рив з ними, кажучи: Оскільки 

ви запитували Мене стосовно 
б ознак Мого пришестя, у той 
день, коли Я прийду у Своїй 
славі на хмарах небесних, щоб 
виконати обіцяння, які Я дав 
вашим батькам,

17 Бо оскільки ви дивились 
на довгу а відсутність ваших 
б духів у ваших тілах як на не
волю, Я покажу вам, як при
йде день викуплення, і також 
в відновлення г розсіянного Із
раїля.

18 І тепер ви бачите цей 
храм, що в Єрусалимі, який 
ви називаєте домом Бога, і 
ваші вороги кажуть, що цей 
дім ніколи не впаде.

19 Але істинно Я кажу вам, 
що спустошення прийде 
на це покоління, як злодій 
уночі, і цей народ буде зни
щено і розсіяно серед усіх на
родів.

20 І цей храм, який ви зараз 
бачите, буде скинуто, так що 
не залишиться каменя на ка
мені.

21 І станеться, що це поко
ління Юдеїв ще не минеться, 
коли кожне спустошення, 
про яке Я говорив вам від
носно них, станеться.

22 Ви кажете, що знаєте, що 
приходить а кінець світу; ви 
кажете також, що знаєте, що 
небеса і земля минуться;
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 24 а 2 Неф. 25:15.
 25 а Неем. 1:9;  

Ісая 11:12–14;  
1 Неф. 22:10–12;  
2 Неф. 21:12–14.

  б Лк. 21:24.
 26 а пп Останні дні.
  б УЗ 87;  

ДС—Мт. 1:23.
  в Лк. 21:26.

  г 2 Пет. 3:3–10.
 28 а 1 Неф. 15:13.
  б пп Відновлення 

євангелії;  
Світло, Світло 
Христа.

 29 а Іван 1:5.
  б Мт. 15:8–9.
  в УЗ 3:6–8; 46:7;  

ДС—Іст. 1:19.

 31 а УЗ 5:19–20; 97:22–25.
 32 а УЗ 101:21–22, 64.
  б Об. 16:11, 21.
 33 а УЗ 43:18; 88:87–90.
  б УЗ 63:33.
 35 а Мт. 24:6.
 37 а Мр. 13:28;  

Лк. 21:29–31.

23 І в цьому ви кажете пра
вильно, бо так і буде; але все 
те, про що Я вам говорив, не 
минеться, доки все не випов
ниться.

24 І це Я сказав вам стосовно 
Єрусалима; і коли той день 
прийде, залишок буде а розсі
яно серед усіх народів;

25 Але їх буде а зібрано знову; 
та вони залишатимуться, доки 
не виповняться часи б Іновір
ців.

26 І в а той день буде чутно 
про б війни і чутки про війни, 
і вся земля буде у сумʼятті, 
і людські серця в завмира
тимуть, і вони скажуть, що 
Христос г затримує Своє при
шестя до кінця землі.

27 І любов людей охолоне, 
а беззаконня примножувати
меться.

28 І коли часи а Іновірців 
прийдуть, б світло пробʼється 
серед тих, хто сидить у тем
ряві, і це буде повнота Моєї 
євангелії;

29 Але вони не а сприйма
ють її; бо вони не відчувають 
світла, і вони відвертають 
свої б серця від Мене через 
в повчання людей.

30 І в тому поколінні часи 
Іновірців виповняться.

31 І постануть у тому по

колінні люди, які не підуть, 
поки не побачать той а бич, 
що як вода заливна; бо спу
стошувальна хвороба вкриє 
землю.

32 Але Мої учні а стоятимуть 
на святих місцях, і їх не зру
шити; а серед злочестивих 
люди здійматимуть свої го
лоси і б проклинатимуть Бога, 
і вмиратимуть.

33 І будуть також а земле
труси в різних місцях, і ба
гато спустошень; усе ж таки 
люди закамʼяніють серцями 
своїми проти Мене, і підні
муть б меча один на одного, і 
вбиватимуть один одного.

34 І ось, коли Я, Господь, 
сказав ці слова Моїм учням, 
вони збентежилися.

35 І Я сказав їм: Не а бен
тежтеся, бо коли все це ста
неться, ви можете знати, що 
обіцяння, які було дано вам, 
виповняться.

36 І коли світло почне проби
ватися, воно буде з ними, як у 
притчі, яку Я покажу вам—

37 Ви погляньте і побачите 
а фіґові дерева, і ви побачите 
їх своїми очима, і ви скажете, 
коли вони почнуть розпуку
ватися і їхнє листя ще ніжне, 
що літо вже зовсім поруч;

38 Так само буде в той день, 
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коли вони побачать усе це, 
тоді будуть вони знати, що 
година наближається.

39 І станеться, що той, хто 
а боїться Мене, буде б стежити 
за тим, коли великий в день 
Господа прийде, саме за г оз
наками пришестя д Сина Лю
дини.

40 І вони побачать ознаки 
і дива, бо їх буде показано 
на небесах угорі і внизу на 
землі.

41 І вони побачать кров, і 
а вогонь, і куряву диму.

42 І перед тим як день Гос
пода прийде, а сонце потем
ніє, і місяць перетвориться 
на кров, і зірки падатимуть з 
неба.

43 І залишок буде зібрано в 
цьому місці;

44 І тоді вони шукатимуть 
Мене, і, ось, Я прийду; і вони 
побачать Мене на хмарах не
бесних, зодягнутого силою і 
великою а славою; з усіма свя
тими ангелами; і того, хто не 
буде б вичікувати Мене, буде 
відсічено.

45 Але перед тим, як рука 
Господа впаде, ангел засур
мить у а сурму, і святі, що 
спали, б вийдуть, щоб зустріти 
Мене на в хмарі.

46 Отже, якщо ви спали в 
а мирі, благословенні ви; бо 
так само, як ви тепер бачите 
Мене і знаєте, що Я є, так 
само ви б прийдете до Мене, 
і ваші душі будуть в жити, і 
ваше викуплення буде звер
шено; і святі вийдуть з чоти
рьох частин світу.

47 Тоді впаде а рука Господа 
на народи.

48 І тоді поставить Господь 
Свою ногу на цю а гору, і вона 
розколеться навпіл, і земля 
б тремтітиме, і захитається 
туди сюди, і небеса також 
в затрясуться.

49 І Господь подасть Свій го
лос, і всі кінці землі почують 
його; і народи землі а тужити
муть, і ті, хто сміявся, поба
чать своє безглуздя.

50 І лихо вкриє насмішника, 
і глумильника буде погли
нуто; і тих, хто відшукував 
беззаконня, буде зрубано і 
кинуто у вогонь.

51 І тоді а подивляться б Юдеї 
на Мене і скажуть: Що це 
за рани на Твоїх руках і на 
Твоїх ногах?

52 Тоді знатимуть вони, що 
Я є Господь; бо Я скажу їм: Ці 
рани є тими ранами, якими 
Мене було а поранено в домі 

 39 а УЗ 10:55–56.  
пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися;  
Страх—Страх 
Божий.

  б 2 Пет. 3:10–13;  
УЗ 35:15–16;  
Мойс. 7:62.

  в пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  г пп Ознаки часів.

  д пп Син Людини.
 41 а УЗ 29:21; 97:25–26.
 42 а Йоіл 2:10; Об. 6:12;  

УЗ 88:87; 133:49.
 44 а пп Ісус Христос—

Слава Ісуса Христа.
  б Мт. 24:43–51;  

Мр. 13:32–37.
 45 а УЗ 29:13; 43:18.
  б УЗ 88:96–97.  

пп Воскресіння.
  в 1 Сол. 4:16–17.

 46 а Ал. 40:12.
  б Ісая 55:3.
  в пп Вічне життя.
 47 а УЗ 1:12–16.
 48 а Зах. 14:4.
  б УЗ 43:18; 88:87.
  в Йоіл 4:16;  

УЗ 49:23.
 49 а УЗ 87:6.
 51 а Зах. 12:10.
  б пп Юдеї.
 52 а Зах. 13:6.
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Моїх друзів. Я є Той, Кого 
було піднято. Я є Ісус, Якого 
було б розіпʼято. Я є Син Бо
жий.

53 І тоді будуть вони а пла
кати через свої беззаконня; 
тоді будуть вони голосити, 
тому що вони переслідували 
свого б царя.

54 І тоді народи а язичників 
буде викуплено, і ті, хто не 
знав закону, матимуть долю 
в першому б воскресінні; і це 
буде в задовільним для них.

55 І а Сатану буде б звʼязано, 
щоб він не мав місця в серцях 
дітей людських.

56 І в той а день, коли Я 
прийду у Своїй славі, ви
повниться притча, яку Я роз
повів відносно десяти б дів.

57 Бо тих, хто є мудрими 
й отримали а істину, і взяли 
Святого Духа собі за свого 
б провідника, і кого не було 
в обмануто—істинно Я кажу 
вам, їх не буде зрубано і ки
нуто у г вогонь, але вони пере
живуть той день.

58 І а землю буде віддано 
їм у б спадок; і вони розмно
жуватимуться і ставатимуть  
сильними, і їхні діти в вирос
татимуть без гріха на г спа
сіння.

59 Бо Господь буде а поміж 
ними, і Його слава буде на 
них, і Він буде їхнім царем і 
їхнім б законодавцем.

60 І тепер, ось, Я кажу 
вам, не буде дано вам знати 
більше стосовно цього роз
ділу, доки а Новий Завіт не 
буде перекладено, і в ньому 
все це стане вам відомим;

61 Отже, Я даю вам, що ви 
можете зараз перекладати 
його, щоб ви могли бути під
готовленими до того, що ста
неться.

62 Бо істинно Я кажу вам, 
що велике чекає на вас;

63 Ви чуєте про а війни в чу
жоземних краях; але, ось, Я 
кажу вам, вони близько, саме 
біля ваших дверей, і не так 
багато років пройде, як ви 
почуєте про війни на своїх 
власних землях.

64 Отже Я, Господь, сказав, 
збирайтеся ви зі а східних зе
мель, збирайтеся ви разом, 
ви, старійшини Моєї Цер
кви; ідіть у західні краї, за
кликайте жителів покаятися, 
і коли вони дійсно каяти
муться, будуйте церкви для 
Мене.

65 І одним серцем і од
ним розумом збирайте свої 

 52 б пп Розпʼяття.
 53 а Об. 1:7.
  б Лк. 23:38;  

Іван 19:3, 14–15.
 54 а Єз. 36:23; 39:21.
  б пп Воскресіння.
  в УЗ 75:22.
 55 а пп Диявол.
  б Об. 20:2;  

1 Неф. 22:26;  
УЗ 43:31; 88:110.

 56 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  б Мт. 25:1–13;  

УЗ 63:54.
 57 а пп Істина.
  б пп Святий Дух.
  в ДС—Мт. 1:37.
  г УЗ 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 а пп Тисячоліття.
  б Мт. 5:5.
  в УЗ 63:51; 101:29–31.
  г пп Спасіння.

 59 а УЗ 29:11; 104:59.
  б Бут. 49:10; Зах. 14:9;  

УЗ 38:21–22.
 60 а пп Переклад 

Джозефа Сміта 
(пдс). Див. також  
Вибране з Перекладу 
Біблії, зробленого 
Джозефом Смітом.

 63 а УЗ 38:29; 87:1–5;  
130:12.

 64 а УЗ 42:64.
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багатства, щоб ви могли а ку
пити спадщину, яку буде піз
ніше призначено для вас.

66 І її буде названо а Новим 
Єрусалимом, б землею в миру, 
містом г притулку, місцем без
пеки для святих Всевишнього 
Бога;

67 І а слава Господа буде там, 
і жах Господа також буде там 
до такої міри, що злочестиві 
не приходитимуть до неї, і її 
буде названо Сіон.

68 І станеться серед злочес
тивих, що кожен чоловік, 
який не візьме свого меча 
проти свого ближнього, пови
нен буде обовʼязково втекти в 
Сіон для безпеки.

69 І буде а зібрано в ньому 
з кожного народу під небе
сами; і це буде єдиний народ, 
який не буде у стані війни з 
іншим народом.

70 І будуть казати серед зло
честивих: Не підемо на битву 
проти Сіону, бо жителі Сіону 

жахливі; отже, ми не змо
жемо вистояти.

71 І станеться, що праведних 
буде зібрано з усіх народів, і 
вони йтимуть у Сіон, співа
ючи, з піснями вічної радості.

72 І ось Я кажу вам, утри
муйте це від поширення по 
світу, доки Я не вважатиму за 
доцільне, щоб ви могли завер
шити цю роботу на очах лю
дей, і на очах ваших ворогів, 
щоб вони не знали ваших ді
янь, доки ви не закінчите те, 
що Я наказав вам;

73 Щоб, коли вони дізна
ються про це, вони могли зва
жити на це.

74 Бо коли Господь зʼя
виться, Він буде а жахливим 
для них, щоб страх міг охо
пити їх, і вони стоятимуть 
вдалині і тремтітимуть.

75 І всі народи страхати
муться через жах Господа і 
силу Його могутності. Саме 
так. Амінь.

 65 а УЗ 63:27.
 66 а Етер 13:5–6;  

Мойс. 7:62;  
УВ 1:10.  
пп Новий Єрусалим;  
Сіон.

  б УЗ 57:1–3.
  в пп Мир.
  г Ісая 4:6;  

УЗ 115:6.
 67 а УЗ 64:41–43; 97:15–18.  

пп Ісус 

Христос—Слава 
Ісуса Христа.

 69 а Повтор. 30:3;  
Єр. 32:37–39;  
УЗ 33:6.

 74 а Соф. 2:11.

РОЗДІЛ 46
Одкровення, дане Церкві через пророка Джозефа Сміта у Керт
ленді, штат Огайо, 8  березня 1831 року. У цей ранній період 
Церкви ще не було розроблено єдиного зразка для проведення 
церковної служби. Проте звичай допускати тільки членів Цер
кви і людей, серйозно зацікавлених Церквою, на причасні збори 
та інші зібрання Церкви став певною мірою загальним. Це од
кровення висловлює волю Господа відносно керування зборами і 
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46 1 а 2 Тим. 3:16–17.
 2 а Ал. 6:1.
  б Морон. 6:9; УЗ 20:45.
 3 а 3 Неф. 18:22–25.  

пп Товаришування.
 4 а пп Церква Ісуса 

Христа.
  б 3 Неф. 18:26–32. 

   пп Причастя.
 6 а тобто для 

конфірмації тих, 
кого було нещодавно 
хрищено.

 7 а Як. 1:5–6; УЗ 88:63.
  б пп Святість.
  в пп Обдумувати.

  г Пс. 100; Ал. 34:38.  
пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

  д 1 Тим. 4:1–4;  
УЗ 43:5–7.

  е пп Диявол.
  є УЗ 3:6–7; 45:29.
 8 а 1 Кор. 12:31.

проведення їх та Його настанови щодо пошуку і розпізнавання 
дарів Духа.

1–2, Старійшини мають вес 
ти збори під проводом Святого 
Духа; 3–6, Шукачів істини не 
слід виключати з причасних 
служб; 7–12, Запитуйте в Бога і 
прагніть дарів Духа; 13–26, Пе
релік деяких з цих дарів; 27–33, 
Церковним провідникам надано 
владу розпізнавати дари Духа.

Прислухайтеся, о ви, люди 
Моєї Церкви; бо істинно Я 
кажу вам, що це було сказано 
вам для вашої а вигоди і нав
чання.

2 Але незважаючи на те, що 
написано, завжди давалося 
а старійшинам Моєї Церкви 
від початку і завжди давати
меться, б проводити всі збори, 
як їх направляє і веде Святий 
Дух.

3 Проте вам заповідано ні
коли не а виганяти нікого зі 
своїх публічних зборів, які 
проводяться перед світом.

4 Вам також заповідано 
не виганяти нікого, хто на
лежить до а Церкви, з ваших 
причасних зборів; проте, 
якщо хтось завинив, нехай 
б не причащається, доки не 
примириться.

5 І знову Я кажу вам, ви 
не будете виганяти нікого з 

ваших причасних зборів, хто 
серйозно прагне царства,—я 
кажу це стосовно тих, хто не 
з Церкви.

6 І знову Я кажу вам, сто
совно ваших а конфірмацій
них зборів, що якщо будуть 
такі, хто не з Церкви, хто 
серйозно прагне царства, ви 
не будете виганяти їх.

7 Але вам заповідано в 
усьому а просити від Бога, 
Який дає вільно; і те, про що 
Дух свідчить вам, саме те 
Я б хотів, щоб ви робили в 
усій б святості серця, йдучи 
чесно переді Мною, в розмір
ковуючи про кінець свого 
спасіння, роблячи все з мо
литвою і г дякуванням, щоб 
вас не могли д звабити злі 
духи, або вчення е дияволів, 
або є заповіді людей; бо деякі 
від людей, а інші від дияволів.

8 Отже, стережіться, щоб 
вас не було обмануто; а щоб 
вас не було обмануто, ви 
а прагніть щиро найкращих 
дарів, завжди памʼятаючи, 
для чого їх дано;

9 Бо істинно Я кажу вам, їх 
дано на благо тих, хто лю
бить Мене і виконує всі Мої 
заповіді, і того, хто прагне 
робити так; щоб це було на 
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благо всіх тих, хто прагне чи 
просить Мене, хто просить і 
не а ознаку, яку вони могли б 
б поглинути у своїй пожадли
вості.

10 І знову, істинно Я кажу 
вам, Я б хотів, щоб ви завжди 
памʼятали, і завжди збері
гали у своїй а памʼяті, що це за 
б дари, які даються Церкві.

11 Бо не всім даються всі 
дари; бо є багато дарів, і 
а кожній людині дається дар 
Духом Бога.

12 Декому дається один, а 
декому дається інший, щоб 
усі мали користь від цього.

13 Декому дано Святим Ду
хом а знати, що Ісус Христос є 
Син Бога і що Його було ро
зіпʼято за гріхи світу.

14 Іншим дано а вірити їх
нім словам, щоб вони та
кож могли мати вічне життя, 
якщо вони залишатимуться 
вірними.

15 І знову, деяким дано Свя
тим Духом знати а відмінності 
в управлінні, як буде при
ємно Тому Самому Господу, 
згідно з тим, як Господь хоче, 
пристосовуючи Свої милості 
до умов дітей людських.

16 І знову, дано Святим Ду
хом декому знати відмінності 
в діях, чи від Бога вони, щоб 

прояви Духа можна було б 
дати кожній людині на її ко
ристь.

17 І знову, істинно Я кажу 
вам, декому дано Духом Бога 
слово а мудрості.

18 Іншому дано слово 
а знання, щоб усіх можна було 
навчити бути мудрими і 
мати знання.

19 І знову, декому дано 
мати а віру, щоб бути зціле
ним;

20 А іншим дано мати віру, 
щоб а зціляти.

21 І знову, декому дано тво
рити а чудеса;

22 А іншим дано а пророку
вати;

23 А іншим—а розрізняти 
духи.

24 І знову, дано декому го
ворити а язиками;

25 А іншому дано тлума
чити язики.

26 І всі ці а дари йдуть від 
Бога, на благо б дітям Бога.

27 І а єпископу Церкви, і тим, 
кого Бог призначить і висвя
тить спостерігати за Церквою 
і бути старійшинами Церкви, 
буде дано їм б розрізняти всі ці 
дари, щоб не було нікого се
ред вас, хто заявляє і все ж не 
є від Бога.

28 І станеться, що той, хто 

 9 а пп Ознака.
  б Як. 4:3.
 10 а пп Інтелект.
  б 1 Кор. 14:12.  

пп Дари Духа.
 11 а 1 Кор. 12:4–11.
 13 а пп Свідок, 

Свідчення.
 14 а 3 Неф. 12:2.  

пп Вірування, 

Вірувати.
 15 а Морон. 10:8.
 17 а Морон. 10:9.  

пп Мудрість.
 18 а пп Знання.
 19 а УЗ 42:48–52.  

пп Віра.
 20 а пп Зцілити, Зцілення.
 21 а пп Чудо.
 22 а пп Пророцтво, 

Пророкувати.
 23 а Мойс. 1:13–15.
 24 а пп Мова, дар мов.
 26 а Морон. 10:8–19.
  б пп Сини і 

дочки Божі.
 27 а пп Єпископ.
  б пп Проникливість, 

дар проникливості.
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1–4, Джона Уітмера призна
чено вести історію Церкви і пи
сати для Пророка.

Ось, Я вважаю за доцільне, 
щоб Мій слуга Джон писав і 
вів постійно а історію, і допо
магав тобі, Моєму слузі Джо
зефу, записувати все, що буде 
дано тобі, доки його не буде 
покликано до подальших 
обовʼязків.

2 Знову, істинно Я кажу 

тобі, що він також може під
носити свій голос на зборах, 
коли це буде необхідно.

3 І знову, Я кажу тобі, що  
йому буде призначено пос
тійно вести церковний лі
топис і історію; бо Олівера 
Каудері Я призначив на ін
ший чин.

4 Отже, йому буде дано 
а Утішителем, якщо він буде 
вірним, писати це. Саме так. 
Амінь.

 28 а УЗ 88:64–65.
 30 а УЗ 50:29.
  б пп Святий Дух.
  в 2 Неф. 4:35.
 32 а 1 Хр. 16:8–15;  

1 Сол. 1:2;  
Ал. 37:37;  
УЗ 59:7, 21.  
пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 33 а пп Чеснота.
  б пп Святість.
47 1 а УЗ 69:2–8; 85:1–2.
 4 а пп Святий Дух;  

Утішитель.

РОЗДІЛ 47
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Кертленді, 
штат Огайо, 8  березня 1831 року. Джон Уітмер, який вже 
служив секретарем пророка, спочатку вагався, коли його по
просили служити істориком і літописцем Церкви, замість 
Олівера Каудері. Він писав: “Я скоріше волів би цього не ро
бити, але визнавав, що воля Господа має бути виконана, і якщо 
Він бажає цього, я бажаю, щоб Він виявив це через провидця 
Джозефа”. Після того як Джозеф Сміт отримав це одкро
вення, Джон Уітмер прийняв покликання і служив у призна
ченому йому чині.

просить у а Дусі, отримає в 
Дусі;

29 Щоб декому було дано 
мати всі ці дари, аби міг бути 
глава, щоб кожний член Цер
кви міг мати користь від того.

30 Той, хто а просить у б Дусі, 
просить згідно з в волею Бога; 
отже, робиться саме так, як 
він просить.

31 І знову, Я кажу вам, усе 
має робитися в імʼя Христа, 
що б ви не робили в Дусі;

32 І ви маєте приносити 
а дяку Богові в Дусі за кожне 
благословення, яким вас бла
гословлено.

33 І ви маєте постійно тво
рити а чесноти і б святість пе
реді Мною. Саме так. Амінь.
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1–3, Святі в Огайо мають по
ділитися своїми землями зі 
своїми браттями; 4–6, Святі 
мають купити землі, збуду
вати місто і слідувати пораді 
їхніх головуючих чинів.

Необхідно, щоб ви залиша
лися на теперішній час у міс
цях свого мешкання, бо це 
буде зручно у ваших обста
винах.

2 І якщо ви маєте землі, ви 
мусите а поділитися зі схід
ними браттями;

3 А якщо у вас немає земель, 
нехай вони куплять на те
перішній час у тих районах 
навколо, які здаються їм кра
щими, бо це є необхідним, 
щоб вони мали місце для 
мешкання на теперішній час.

4 Необхідно, щоб ви заоща
дили всі гроші, які тільки мо
жете, і щоб ви отримали все, 

що можна, у праведності, 
щоб з часом ви мали змогу 
а придбати землю для успад
кування, б тобто місто.

5 Місце ще не можна від
крити; але після того як ваші 
браття прийдуть зі сходу, 
має бути призначено а певних 
людей, і їм буде дано б знати 
місце, або їм воно буде від
крито.

6 І їх буде призначено прид
бати землі і започаткувати 
заснування а міста; і потім 
почнете ви збиратися разом 
зі своїми сімʼями, кожна лю
дина відповідно до своєї б сі
мʼї, відповідно до своїх 
обставин, і як призначено  
їй президентством та єпис
копом Церкви, згідно з за
конами і заповідями, які ви 
отримали і які ви надалі бу
дете отримувати. Саме так. 
Амінь.

48 2 а пп Благополуччя.
 4 а УЗ 57:4–5.
  б УЗ 42:35–36;  

45:65–67.
 5 а УЗ 57:6–8.
  б УЗ 57:1–3.

 6 а пп Новий Єрусалим.
  б УЗ 51:3.

РОЗДІЛ 48
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 10 березня 1831 року. Пророк запитав у Господа, 
як придбати землі для поселення святих. Це було важливою 
справою, беручи до уваги переселення членів Церкви зі Сходу 
Сполучених Штатів на виконання Господньої заповіді зібра
тися в Огайо (див. розділи 37:1–3; 45:64).

РОЗДІЛ 49
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Сідні Рігдону, 
Парлі П. Пратту та Ліману Коплі в Кертленді, штат Огайо, 
7 травня 1831 року. Ліман Коплі прийняв євангелію, але все ще 
дотримувався деяких учень шейкерів [Обʼєднаного товариства 
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1–7, День і час Христового при
шестя залишиться невідомим, 
доки Він не прийде; 8–14, Люди 
мають покаятися, повірити 
в євангелію і підкоритися об
рядам, щоб здобути спасіння; 
15–16, Шлюб призначено Бо
гом; 17–21, Уживання мʼяса 
схвалюється; 22–28, Сіон про
цвітатиме і Ламанійці будуть 
квітнути, як троянда, перед 
Другим пришестям.

Прислухайтеся до Мого 
слова, Мої слуги Сідні, і 
Парлі, і Ліман; бо ось, іс
тинно Я кажу вам, що Я даю 
вам наказ, щоб ви йшли до 
шейкерів і а проповідували їм 
Мою євангелію, яку ви отри
мали, саме так, як ви отри
мали її.

2 Ось, Я кажу вам, що вони 
бажають знати істину част
ково, але не всю, бо вони не 

а праві переді Мною, і їм не
обхідно покаятися.

3 Отже, Я посилаю вас, Мої 
слуги Сідні та Парлі, пропо
відувати їм євангелію.

4 І Мого слугу Лімана буде 
висвячено на цю роботу, 
щоб він міг переконати їх, не 
згідно з тим, що він отримав 
від них, а згідно з тим, чого 
буде а навчено його вами, Мо
їми слугами; і таким чином, 
Я благословлю його, інакше 
він не досягне успіху.

5 Так каже Господь; бо Я є 
Бог, і а послав Мого Єдинона
родженого Сина у світ для 
б викуплення світу, і поста
новив, що той, хто прийме 
Його, буде спасенний, а той, 
хто не прийме Його, буде 
в проклятий—

6 І вони вчинили з а Сином 
Людини саме те, що вони за
бажали; і Він узяв Свою владу 

49 1 а пп Проповідувати.
 2 а Дії 8:21.
 4 а пп Євангелія;  

Істина.
 5 а Іван 3:16–17; 

   УЗ 132:24.  
пп Ісус Христос—
Повноваження.

  б пп Викупитель;  
Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

  в пп Осуд.
 6 а пп Син Людини.

віруючих у Друге зʼявлення Христа], до якого він належав у 
минулому. Деякі з вірувань шейкерів були такі, що Христове 
Друге пришестя вже відбулося і що Він зʼявився у вигляді 
жінки, Енн Лі. Вони не вважали хрищення водою необхідним. 
Вони не вірили у шлюб і вірили у життя в цілковитому целі
баті. Деякі шейкери також забороняли вживати мʼясо. У пе
редмові до цього одкровення, як зазначено в історії Джозефа 
Сміта, говориться: “Щоб мати більш досконале розуміння з 
цього приводу, я запитав у Господа й отримав наступне”. Це 
одкровення спростовує деякі з основних концепцій групи шей
керів. Вищезгадані браття взяли примірник цього одкровення 
до громади шейкерів (біля Клівленда, штат Огайо) і прочи
тали їм повністю, але його було відкинуто.
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б праворуч Його в слави і те
пер царює в небесах, і царю
ватиме, доки не зійде на 
землю, щоб покласти всіх во
рогів г під ноги Свої, і цей час 
уже зовсім поруч—

7 Я, Господь Бог, сказав це; 
але час і а день той не знає ні 
жодна людина, ні ангели в 
небесах, і не знатимуть, доки 
Він не прийде.

8 Отже, Я хочу, щоб усі 
люди покаялися, бо всі під 
а гріхом, крім тих, кого Я збе
ріг для себе, б святих людей, 
про яких ви не знаєте.

9 Отже, Я кажу вам, що на
діслав вам Мій вічний а завіт, 
саме той, який був від по
чатку.

10 І те, що Я пообіцяв, Я 
так і виконав, і а народи світу 
б вклонятимуться цьому; і, 
якщо не самі по собі, вони 
принизяться, бо те, що зараз 
підносить себе, буде в пони
жено силою.

11 Отже, Я даю вам наказ, 
щоб ви а пройшли серед цих 
людей і сказали їм, подібно 
Моєму апостолові давнини, 
чиє імʼя було Петро:

12 Віруйте в імʼя Господа 
Ісуса, Який був на землі і має 
прийти, початок і кінець;

13 а Покайтеся і христіться 
в імʼя Ісуса Христа, згідно зі 
святою заповіддю, для відпу
щення гріхів;

14 І той, хто робить так, от
римає а дар Святого Духа б ру
копокладанням старійшин 
Церкви.

15 І знову, істинно Я кажу 
тобі, що того, хто а забороняє 
одружуватися, не призна
чено від Бога, бо б шлюб приз
начено від Бога для людини.

16 Отже, законно, щоб чо
ловік мав одну а дружину, і 
вони двоє будуть б одна плоть, 
і все це, щоб в земля змогла до
сягти кінцевої мети свого со
творіння;

17 І щоб її могло бути напов
нено мірою людини, згідно з її 
а сотворінням б до того, як світ 
було зроблено.

18 І того, хто а забороняє їсти 
б мʼясо, щоб людина не їла 
його, не призначено від Бога;

19 Бо, ось, а звірі польові, 
і птахи повітряні, і те, що 
йде від землі, висвячено на 

 6 б Дії 7:55–56;  
УЗ 76:20–23.

  в пп Ісус Христос—
Слава Ісуса Христа.

  г 1 Кор. 15:25;  
УЗ 76:61.

 7 а Мт. 24:36;  
Мр. 13:32–37;  
Об. 16:15;  
УЗ 133:11.

 8 а Гал. 3:22;  
Мос. 16:3–5.

  б Євр. 13:2;  
3 Неф. 28:25–29.

 9 а Бут. 17:7;  
УЗ 66:2.  

пп Новий і 
вічний завіт.

 10 а Зах. 2:15;  
УЗ 45:66–69; 97:18–21.

  б Ісая 60:14.
  в Мт. 23:12.
 11 а пп Місіонерська 

робота.
 13 а 3 Неф. 27:19–20.
 14 а пп Дар Святого 

Духа.
  б пп Рукопокладання.
 15 а 1 Тим. 4:1–3.
  б Бут. 2:18, 24;  

1 Кор. 11:11.  
пп Шлюб, 

Одружуватися.
 16 а Кн. Як. 2:27–30.
  б Бут. 2:24;  

Мт. 19:5–6.
  в пп Земля—Створена 

для людини.
 17 а Мойс. 3:4–5.  

пп Створити, 
Сотворіння.

  б пп Доземне життя.
 18 а тобто наказує 

утримуватися.
  б Бут. 9:3;  

1 Тим. 4:1–3.
 19 а УЗ 89:10–13.
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використання людиною в 
їжу і для вбрання, і щоб вона 
мала доволі.

20 Але не дано, щоб одна 
людина а володіла чимось 
більшим, ніж інша, ось чому 
б світ лежить у гріхові.

21 І горе людині, яка а про
ливає кров або марнує плоть, 
а не має в тому потреби.

22 І знову, істинно Я кажу 
вам, що Син Людини не а при
йде ані у вигляді жінки, ані чо
ловіка, мандруючого по землі.

23 Отже, не а обманюйтесь, 
але залишайтесь у непохит
ності, б чекаючи, коли небеса 
затрясуться і земля затрем
тить, і захитається туди 
сюди, як спʼянілий чоловік, і 
в долини піднесуться, а г гори 
понизяться, і вибоїсті місця 
стануть гладенькими—і все 

це, коли ангел засурмить у 
свою д сурму.

24 Але перед тим як прийде 
великий день Господа, а Яків 
процвітатиме в пустині, і Ла
манійці будуть б квітнути, як 
троянда.

25 Сіон а процвітатиме на б па
горбах і звеселятиметься на го
рах, і його буде зібрано разом 
у місце, яке Я призначив.

26 Ось, Я кажу вам, ідіть 
уперед, як Я наказав вам; по
кайтеся в усіх ваших гріхах; 
а просіть, і ви отримаєте; сту
кайте, і буде відкрито вам.

27 Ось, Я йтиму перед вами 
і буду вашим а тилом; і Я буду 
б посеред вас, і вас не буде 
в посоромлено.

28 Ось, Я є Ісус Христос, і 
Я прийду а швидко. Саме так. 
Амінь.

 20 а Дії 4:32;  
УЗ 51:3; 70:14; 78:6.

  б пп Суєтність.
 21 а пдс Бут. 9:10–15  

(Додаток).
 22 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
 23 а Мт. 24:4–5.
  б 2 Пет. 3:12; УЗ 45:39.

  в Ісая 40:4;  
УЗ 109:74.

  г Мих. 1:3–4.
  д Мт. 24:29–31.
 24 а 3 Неф. 5:21–26.
  б Ісая 35:1;  

2 Неф. 30:5–6;  
3 Неф. 21:22–25;  
УЗ 3:20; 109:65.

 25 а УЗ 35:24.
  б Бут. 49:26;  

2 Неф. 12:2–3.
 26 а УЗ 88:63.
 27 а Ісая 52:12.
  б 3 Неф. 20:22.
  в 1 Пет. 2:6;  

УЗ 84:116.
 28 а УЗ 1:12.

РОЗДІЛ 50
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 9 травня 1831 року. В історії пророка Джозефа 
Сміта зазначено, що деякі старійшини не розуміли проявів 
різних духів всюди на землі і що це одкровення було дане як від
повідь на його особливе запитання з цього приводу. Так звані 
“духовні явища” не були рідкістю серед членів Церкви, і дехто 
з них заявляв, що отримує видіння та одкровення.

1–5, Усюди на землі існує ба
гато лжедухів; 6–9, Горе ли

цемірам і тим, кого відсічено 
від Церкви; 10–14, Старійшини  
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50 2 а УЗ 129.  
пп Дух—Злі духи.

 3 а Лк. 22:31;  
3 Неф. 18:18.

 4 а пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 5 а пп Терпіти.
 6 а пп Обман, 

   Обманювати.
 7 а Мт. 23:13–15; Ал. 34:28.
  б пп Диявол.
  в Мос. 27:8–9.
  г тобто тих, кого 

було обмануто.
 8 а УЗ 1:14; 56:3; 64:35.  

пп Відлучення 
від Церкви.

 10 а Ісая 1:18; УЗ 45:10.
 12 а УЗ 1:24.
 13 а пп Висвячувати, 

Висвячення.
 14 а УЗ 43:15.  

пп Навчати, 
Учитель—Навчання 
з Духом.

  б пп Утішитель.

мають проповідувати єванге
лію Духом; 15–22, І проповід
ники, і слухачі повинні бути 
просвітлені Духом; 23–25, Те, 
що не напучує, не є від Бога; 26–
28, Вірні є володарями всього; 
29–36, На молитви очищених  
дається відповідь; 37–46, Хрис
тос є Добрий Пастир і Скеля 
Ізраїля.

Прислухайтеся, о ви, старій
шини Моєї Церкви, і прихи
літь вухо до голосу живого 
Бога; і будьте уважними до 
слів мудрості, які буде дано 
вам, оскільки ви запитували і 
погодились стосовно церкви і 
духів, які розповсюдились на 
землі.

2 Ось, істинно Я кажу вам, 
що є багато духів, які є а лже
духами, які розповсюдились 
на землі, обманюючи світ.

3 І також а Сатана прагнув 
ошукати вас, щоб він міг ски
нути вас.

4 Ось, Я, Господь, подивив
ся на вас і побачив мерзоти 
в церкві, яка а сповідує Моє 
імʼя.

5 Але благословенні ті, хто є 
вірними і а вистоять, у житті 
або у смерті, бо вони успад
кують вічне життя.

6 Але горе тим, хто є а ошу
канцями і лицемірами, бо, 

так каже Господь, Я при
тягну їх до суду.

7 Ось, істинно Я кажу вам, 
є а лицеміри серед вас, які 
ошукали декого, що надало 
б супротивнику в сили; але 
знайте, г цих буде виправлено;

8 Але лицемірів буде вияв
лено і а відсічено, у житті або 
у смерті, саме так, як Я за
хочу; і горе тим, кого відсі
чено від Моєї Церкви, бо світ 
подолав їх.

9 Отже, нехай кожна лю
дина стережеться, аби не ро
бити того, що не є в істині й 
праведності переді Мною.

10 А тепер приходьте, каже 
Господь Духом до старійшин 
Його Церкви, і давайте а мір
кувати разом, щоб ви могли 
зрозуміти;

11 Давайте міркувати так 
само, як люди розмірковують 
між собою лицем до лиця.

12 Отже, коли одна людина 
розмірковує, інша людина її 
розуміє, тому що вона роз
мірковує як людина; так само 
буду і Я, Господь, розмірко
вувати з вами, щоб ви могли 
а зрозуміти.

13 Отже, Я, Господь, ставлю 
вам таке запитання—на що 
саме вас було а висвячено?

14 Щоб проповідувати Мою 
євангелію а Духом, саме б Вті

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 50:1–14 104



 15 а пп Проникливість, 
дар проникливості.

 16 а Етер 12:23–27.
 17 а пп Місіонерська 

робота;  
Проповідувати.

  б УЗ 6:15.  
пп Істина;  
Святий Дух.

 22 а 1 Кор. 14:26.
  б Іван 4:36.

 23 а пп Темрява, духовна.
 24 а 1 Іван. 2:8–11;  

Морон. 7:14–19;  
УЗ 84:45–47; 88:49.  
пп Світло, Світло 
Христа.

  б Іван 15:4–5, 10.
  в 2 Неф. 28:30.
 25 а Іван 8:32.
 26 а Мт. 23:11.
  б Мр. 10:42–45.  

пп Служіння.
 27 а УЗ 76:5–10, 53–60;  

84:34–41.
  б пп Сила.
 28 а 3 Неф. 19:28–29;  

УЗ 88:74–75.  
пп Освячення;  
Чистий, Чистота.

  б 1 Іван. 1:7–9.
 29 а Гел. 10:5; УЗ 46:30.  

пп Молитва.

шителем, Якого було пос
лано, щоб навчати істині.

15 І потім сприйняли ви а ду
хів, яких ви не могли зро
зуміти, і сприйняли їх, як 
таких, що від Бога; і в цьому 
чи виправдані ви?

16 Ось, ви відповісте на це 
запитання самі; проте Я буду 
милостивим до вас; того, хто 
є слабким серед вас, віднині 
буде зроблено а сильним.

17 Істинно Я кажу тобі, той, 
кого висвячено Мною і пос
лано вперед а проповідувати 
слово істини, проповідує він 
його б Духом істини чи яки
мось іншим шляхом?

18 І якщо це відбувається 
якимось іншим шляхом, це не 
від Бога.

19 І знову ж таки, той, хто 
сприймає слово істини, сприй
має він його Духом істини чи 
якимось іншим шляхом?

20 Якщо це відбувається 
якимось іншим шляхом, це не 
від Бога.

21 Отже, чому ж ви не мо
жете зрозуміти і знати, що 
той, хто сприймає слово Ду
хом істини, сприймає його 
так, як воно проповідується 
Духом істини?

22 Отже, той, хто пропо
відує, і той, хто сприймає, 

розуміють один одного, і 
обидва а напучуються і б звесе
ляються разом.

23 А те, що не напучує, не є 
від Бога, і є а темрявою.

24 Те, що від Бога, є а світ
лом; і той, хто сприймає 
світло і б залишається в Богові, 
сприймає в більше світла; і те 
світло яскравішає і яскраві
шає аж до дня досконалого.

25 І знову ж таки, істинно 
Я кажу вам, і кажу це, щоб 
ви могли знати а істину, щоб 
ви могли вигнати темряву з 
посеред вас;

26 Того, кого висвячено Бо
гом і послано вперед, того і 
призначено бути а найвелич
нішим, незважаючи на те, що 
він є найменшим і б слугою 
всім.

27 Отже, він є а володарем 
усього; бо все є підлеглим йо
му, як на небі, так і на землі,  
життя і світло, Дух і б сила пос
лані вперед волею Батька че
рез Ісуса Христа, Його Сина.

28 Але жодна людина не є 
володарем усього, якщо вона 
не а очищена і не б вичищена 
від усякого гріха.

29 І якщо ви очищені і вичи
щені від усякого гріха, а про
сіть, що забажаєте, в імʼя 
Ісуса, і це буде зроблено.
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 30 а пп Повноваження.
 31 а 1 Іван. 4:1.  

пп Дух—Злі духи.
 32 а Мт. 10:1.
 33 а Юд. 1:9.
  б УЗ 84:67, 73.
 35 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  б 1 Іван. 4:4;  

УЗ 63:20, 47.
 36 а УЗ 58:42–43.  

пп Простити, 

Прощати.
 37 а пп Пратт, Парлі 

Паркер.
  б УЗ 97:3–5.
 38 а пп Виноградник 

Господній.
 39 а пп Партридж, 

Едвард.
 40 а 3 Неф. 17:2–3;  

УЗ 78:17–18.
  б 1 Кор. 3:2–3;  

УЗ 19:22–23.

  в пп Благодать.
  г пп Істина.
 41 а 1 Іван. 4:18.
  б пп Сини і 

дочки Божі.
  в Іван 16:33.
  г Іван 10:27–29; 17:2;  

3 Неф. 15:24;  
УЗ 27:14; 84:63.

 42 а Іван 17:12;  
3 Неф. 27:30–31.

30 Але знайте це, вам буде 
дано, про що вам слід про
сити; і оскільки вас приз
начено а головувати, духи 
будуть підлеглими вам.

31 Отже, станеться, що якщо 
ви побачите а духа, який яв
ляє себе і якого ви не можете 
зрозуміти, і ви не сприйма
єте того духа, спитайте у 
Батька в імʼя Ісуса; і якщо Він 
не дасть вам того духа, тоді 
ви можете знати, що він не є 
від Бога.

32 І вам буде дано а владу над 
цим духом; і ви проголосите 
проти того духа гучним голо
сом, що він не є від Бога—

33 Не а зневажливим звину
ваченням, щоб вас не подо
лали, і не з б вихвалянням або 
радощами, щоб не бути схоп
леними ним.

34 Той, хто отримує від 
Бога, нехай той визнає, що це 
від Бога; і нехай він радіє, що 
його визнано Богом гідним 
отримати.

35 І звертаючи увагу на це 
та виконуючи те, що ви отри
мали, і те, що ви отримаєте 
віднині—і а царство дається 
вам від Батька, і б сила подо
лати все, що не призначено 
від Нього,—

36 І ось, істинно Я кажу вам, 
благословенні ви, хто зараз 
чує ці слова Мої з вуст Мого 
слуги, бо ваші гріхи а про
щено вам.

37 Хай Мій слуга Джозеф 
Уейкфілд, ким Я дуже задо
волений, і Мій слуга а Пар
лі П. Пратт підуть до церков і 
укріплятимуть їх словом б зак
лику;

38 І також Мій слуга Джон 
Коррілл або всі Мої слуги, 
яких було висвячено у цей 
чин, і нехай вони трудяться 
у а винограднику; і нехай 
жодна людина не перешкод
жає їм робити те, що Я 
призначив їм,—

39 Отже, у цьому Мого 
слугу а Едварда Партриджа 
не виправдано; проте нехай 
він покається, і його буде 
прощено.

40 Ось, ви—малі діти, і ви не 
можете а знести все тепер; ви 
маєте б зростати в в благодаті і 
в пізнанні г істини.

41 Не а бійтеся, малі б діти, бо 
ви Мої, а Я в подолав світ, і ви 
з тих, кого Мій Батько г дав 
Мені;

42 І ніхто з тих, кого Мій 
Батько дав Мені, не а загу
биться.
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43 А Батько і Я є а одне. Я є в 
Батькові, і Батько є в Мені; і 
якщо ви сприймаєте Мене, ви 
є в Мені, і Я є в вас.

44 Отже, Я є посеред вас, і Я 
є а добрий пастир і б скеля Із
раїля. Той, хто будує на цій 
в скелі, г ніколи не впаде.

45 І прийде день, коли ви 
почуєте Мій голос і а поба
чите Мене, і пізнаєте, що Я є.

46 Тому а стежте, щоб ви 
могли бути б готовими. Саме 
так. Амінь.

РОЗДІЛ 51
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Томпсоні, 
штат Огайо, 20  травня 1831 року. У цей час святі, які пе
реселялися зі східних штатів, почали прибувати в Огайо, і 
стало необхідним вжити певних заходів для їхнього поселення. 
Оскільки ця справа становила особливу складову частину 
чину єпископа, єпископ Едвард Партридж прагнув настанов
лення в цій справі, і Пророк запитав у Господа.

 43 а Іван 17:20–23;  
3 Неф. 11:35–36.  
пп Бог, Божество.

 44 а Іван 10:14–15.  
пп Добрий Пастир.

  б Бут. 49:24;  
1 Пет. 2:4–8.  
пп Наріжний камінь.

  в 1 Кор. 10:1–4.  
пп Ісус Христос;  
Скеля.

  г Гел. 5:12.
 45 а УЗ 67:10–13.
 46 а пп Вартувати, 

Вартовий.
  б Ал. 34:32–33.

51 1 а пп Партридж, 
Едвард.

 2 а УЗ 42:30–39; 105:5.  
пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

 3 а УЗ 49:20.
  б Дії 2:44–45;  

4 Неф. 1:2–3.

1–8, Едварда Партриджа при
значено наглядати за управлін
ням і власністю; 9–12, Святі 
мають чинити чесно й отри
мувати однаково; 13–15, Вони 
повинні мати єпископську ко
мору і впорядковувати влас
ність за Господнім законом; 
16–20, Огайо має бути тимча
совим місцем збирання.

Прислухайтеся до Мене, 
каже Господь Бог ваш, і Я го
воритиму до Мого слуги а Ед
варда Партриджа, і дам йому 
настановлення; бо є необхід
ність у тому, щоб він отримав 

настановлення, як організу
вати цей народ.

2 Бо є необхідність у тому, 
щоб їх було організовано 
згідно з Моїми а законами; 
якщо інакше, їх буде відсі
чено.

3 Отже, нехай Мій слуга Ед
вард Партридж і ті, кого він 
обрав, ким Я дуже задоволе
ний, призначать цим людям 
їхні частини, кожному а од
наково, відповідно до своєї 
сімʼї, відповідно до своїх об
ставин і своїх бажань та б по
треб.

4 І нехай Мій слуга Едвард 
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 4 а тобто розділ 20 
називається 
Уложенням і 
Завітами Церкви 
Христа.  
УЗ 33:14; 42:13.  
пп Завіт.

 6 а 1 Пет. 2:13;  
УЗ 98:5–7.

  б УЗ 58:21–22.
 8 а УЗ 84:104.
  б УЗ 104:15–18.
 9 а пп Чесний, Чесність.
  б УЗ 38:27.  

пп Єдність.
 10 а тобто іншій філії 

Церкви, а не 
іншій конфесії.

 12 а пп Загальна згода.
 13 а УЗ 42:55.  

пп Комора.
  б УЗ 42:33–34, 

55; 82:17–19.
 15 а УЗ 51:2.
 16 а тобто Кертленд, на 

території Огайо.

Партридж, коли він призна
чатиме людині її частину, 
дасть їй відпис, який забезпе
чить їй її частину, щоб вона 
зберігала її, саме це право і 
це успадкування в Церкві, 
доки вона не порушить і не 
буде голосом Церкви визнана 
недостойною належати до 
Церкви, згідно з законами і 
а завітами Церкви.

5 І якщо вона порушить і не 
буде визнана достойною на
лежати до Церкви, вона не ма
тиме влади претендувати на 
ту частину, яку вона посвя
тила єпископові для бідних 
і нужденних Моєї Церкви; 
отже, вона не утримає дар, 
але матиме позов тільки на ту 
частину, яка передана їй від
повідно до акту.

6 І таким чином все буде 
зроблено точно, а згідно з б за
конами краю.

7 І нехай те, що належить 
цим людям, буде призначено 
цим людям.

8 І а гроші, які залишаються у 
цих людей—нехай буде приз
начено розпорядника цим лю
дям, щоб він брав б гроші для 
забезпечення їжею та одя
гом, згідно з бажаннями цих 
 людей.

9 І нехай кожна людина діє 
а чесно і буде рівною серед цих 

людей, і отримує однаково, 
щоб ви могли бути б одним, 
саме так, як Я заповідав вам.

10 І нехай те, що належить 
цим людям, не буде відібрано 
і віддано а іншій церкві.

11 Отже, якщо інша цер
ква отримає гроші цієї Цер
кви, нехай вони сплатять цій 
Церкві знову згідно з тим, як 
вони домовляться;

12 І це буде зроблено через 
єпископа або розпорядника, 
якого буде призначено а голо
сом Церкви.

13 І знову, нехай єпис
коп влаштує а комору для 
цієї Церкви; і нехай усе, що 
є як у вигляді грошей, так і 
у вигляді продуктів, чого є 
більше, ніж б необхідно для 
потреб цих людей, зберігати
меться в руках єпископа.

14 І нехай він також від
кладе собі на свої власні пот
реби і на потреби своєї сімʼї, 
оскільки він буде зайнятий 
виконанням цієї роботи.

15 І таким чином Я надаю 
цим людям привілей органі
зуватися згідно з Моїми а за
конами.

16 І Я освячую для них а цю 
землю на короткий час, доки 
Я, Господь, не забезпечу їх 
інакше і не накажу їм піти 
звідси;
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17 А час і день не дано їм, 
отже, нехай діють на цій землі 
так, ніби на роки, і це обер
неться їм на благо.

18 Ось, це буде а прикладом 
Моєму слузі Едварду Пар
триджу в інших місцях, в усіх 
церквах.

19 І той, кого буде визнано 

вірним, справедливим і муд
рим а управителем, увійде 
в б радість свого Господа і 
успадкує вічне життя.

20 Істинно Я кажу вам, Я є 
Ісус Христос, Який а прийде 
скоро, у той б час, що ви й не 
гадаєте. Саме так. Амінь.

 18 а тобто Зразком.
 19 а Мт. 24:45–47.  

пп Управитель, 
Управительство.

  б пп Радість.
 20 а Об. 22:6–16.

  б Мт. 24:44.
52 1 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

 2 а УЗ 57:1–3.
  б УЗ 58:57; 84:3–4.

  в Пс. 135:4;  
3 Неф. 5:21–26.

  г Авр. 2:6–11.  
пп Авраамів завіт.

РОЗДІЛ 52
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта старійшинам 
Церкви у Кертленді, штат Огайо, 6 червня 1831 року. У Керт
ленді відбулася конференція, яка почалася 3 го і закрилася 6 го 
червня. На цій конференції було зроблено перші визначні висвя
чення у чин первосвященика і розпізнано та засуджено певні 
прояви неправдивих та обманних духів.

1–2, Наступну конференцію 
призначено провести в Міссурі; 
3–8, Призначено певним ста
рійшинам подорожувати разом; 
9–11, Старійшини мають нав
чати тому, що написали апос
толи та пророки; 12–21, Ті, 
хто просвітлені Духом, прино
сять плоди хвали і мудрості; 
22–44, Різних старійшин приз
начено іти повсюди, проповіду
ючи євангелію, під час подорожі 
в Міссурі на конференцію.

Ось, так каже Господь ста
рійшинам, яких Він а покли
кав і вибрав у ці останні дні, 
голосом Свого Духа—

2 Говорячи: Я, Господь, 

зроб лю відомим для вас те, 
що б Я хотів, щоб ви робили з 
цього часу до наступної кон
ференції, яка буде проводи
тися в Міссурі, на а землі, яку 
Я б освячу для Моїх людей, які 
є в залишком Якова, і тих, хто 
є спадкоємцями за г завітом.

3 Отже, істинно Я кажу 
вам, нехай Мої слуги Джозеф 
Сміт молодший і Сідні Ріг
дон вирушать у мандрівку, як 
тільки можна буде зробити 
всі приготування, щоб зали
шити їхні домівки, і вируша
ють до землі Міссурі.

4 І якщо вони є вірними 
Мені, їм буде дано знати, що 
їм слід робити;
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 5 а УЗ 57:1–3.
 9 а Мос. 18:19–20.
  б УЗ 42:12; 52:36.  

пп Писання.
  в пп Навчати, 

Учитель—Навчання 
з Духом;  
Святий Дух;  
Утішитель.

 10 а Мр. 6:7;  
УЗ 61:35.

  б Іван 1:26.
  в Дії 8:14–17.
 11 а Рим. 9:28.
 12 а Лк. 22:31;  

3 Неф. 18:17–18.
 13 а Мт. 25:23;  

УЗ 132:53.

 15 а пп Скрушене серце.
  б УЗ 97:8.
  в пп Обряди.
 17 а УЗ 66:8; 133:58.
  б пп Мудрість.
 18 а Мт. 3:10.
 19 а пп Проникливість, 

дар проникливості.
 20 а Мт. 8:5–13.

5 І також, якщо вони вірні, 
їм буде дано знати а землю ва
шого успадкування.

6 А якщо вони не вірні, їх 
буде відсічено, саме так, як 
Я хочу, як Мені здається кра
щим.

7 І знову, істинно Я кажу 
вам, нехай Мій слуга Лайман 
Уайт і Мій слуга Джон Кор
рілл швидко вирушають у 
мандрівку;

8 І також Мій слуга Джон 
Мердок і Мій слуга Гайрум 
Сміт вирушають у мандрівку 
в те ж саме місце шляхом че
рез Детройт.

9 І нехай вирушають звідти, 
дорогою проповідуючи 
Слово, не кажучи а нічого ін
шого, ніж те, що написали 
б пророки й апостоли, і те, 
чого навчає їх в Утішитель че
рез молитву віри.

10 Нехай вони йдуть а по 
двоє, і таким чином не
хай проповідують по дорозі 
в кожній громаді, христячи 
б водою і в рукопокладанням 
біля води.

11 Бо так каже Господь, 
Я прискорю Свою робо
ту в а праведності, бо при
ходять дні, коли Я буду до
про ваджувати присуд до 
перемоги.

12 І нехай Мій слуга Лайман 

Уайт стережеться, бо Сатана 
бажає а пересіяти його, мов 
полову.

13 І ось, того, хто є а вірним, 
буде зроблено правителем 
над багатьма речами.

14 І знову, Я дам вам зразок 
в усьому, щоб вас не можна 
було обманути; бо Сатана 
повсюди на цій землі, і він 
іде, обманюючи народи—

15 Отже, той, хто молиться, 
чий дух а упокорений, той 
б визнаний Мною, якщо він 
підкоряється Моїм в обрядам.

16 Той, хто каже і чий дух 
упокорений, чия мова ла
гідна і напутлива, той від 
Бога, якщо він підкоряється 
Моїм обрядам.

17 І знову, того, хто трем
тить під Моєю силою, буде 
зроблено а сильним, і той при
несе плоди хвали і б мудрості, 
згідно з одкровеннями та іс
тинами, які Я дав вам.

18 І знову, той, кого подо
лали і хто не а приносить пло
дів, саме за цим зразком, не є 
від Мене.

19 Отже, за цим зразком ви 
а розпізнаватимете духів у 
всіх випадках скрізь під не
бесами.

20 І дні прийшли; за вірою 
людей буде а вчинено їм.

21 Ось, ця заповідь дається 
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всім старійшинам, яких Я об
рав.

22 І знову, істинно Я кажу 
вам, нехай Мій слуга а То
мас  Б. Марш і Мій слуга 
Езра Тейр вирушать у ман
дрівку також, проповідуючи 
Слово по дорозі до тієї ж са
мої землі.

23 І знову, нехай Мій слуга 
Айзек Морлі і Мій слуга Езра 
Бут вирушать у мандрівку, 
також проповідуючи Слово 
по дорозі до тієї ж самої 
землі.

24 І знову, нехай Мої слуги 
а Едвард Партридж і Мартін 
Гарріс вирушать у мандрівку 
з Моїми слугами Сідні Рігдо
ном і Джозефом Смітом мо
лодшим.

25 Нехай Мої слуги Девід 
Уітмер і Гарві Уітлок також 
вирушать у мандрівку і про
повідують по дорозі до тієї ж 
самої землі.

26 І нехай Мої слуги 
а Парлі  П. Пратт і б Орсон 
Пратт вирушать у мандрівку 
і проповідують по дорозі 
саме до тієї ж самої землі.

27 І нехай Мої слуги Соло
мон Хенкок і Сімеон Картер 
також вирушать у мандрівку 
до тієї ж самої землі і пропо
відують по дорозі.

28 Нехай Мої слуги Едсон 
Фуллер і Джейкоб Скотт та
кож вирушать у мандрівку.

29 Нехай Мої слуги Левій У. 

Хенкок і Зебеді Колтрін та
кож вирушать у мандрівку.

30 Нехай Мої слуги Рей
нольдс Кегун і Семʼюел  Г. 
Сміт також вирушать у ман
дрівку.

31 Нехай Мої слуги Уілер 
Болдуін і Уільям Картер та
кож вирушать у мандрівку.

32 І нехай Моїх слуг 
а Ньюела Найта і Селу Дж. 
Ґріффіна обох буде висвя
чено, і вони також вирушать 
у мандрівку.

33 Так, істинно Я кажу, не
хай усі вони вирушать у 
мандрівку до одного місця, 
своїми різними шляхами, 
і нехай одна людина не бу
дує на а фундаменті іншої і не 
мандрує по стопах іншої.

34 Того, хто є вірним, того 
буде збережено і благослов
лено багатьма а плодами.

35 І знову Я кажу вам, нехай 
Мої слуги Джозеф Уейкфілд і 
Соломон Гамфрі вирушать у 
мандрівку до східних земель;

36 Нехай вони трудяться зі 
своїми сімʼями, не а проголо
шуючи нічого іншого, крім 
пророків і апостолів, того, що 
вони б побачили і почули і у 
що глибоко і впевнено в пові
рили, щоб пророцтва могли 
виповнитися.

37 Унаслідок порушення, 
нехай те, чим було обдаро
вано Гемана Бассета, буде 
а забрано в нього і покладено 

 22 а УЗ 56:5.  
пп Марш, Томас Б.

 24 а пп Партридж, 
Едвард.

 26 а пп Пратт, Парлі 
Паркер.

  б пп Пратт, Орсон.
 32 а УЗ 56:6–7.
 33 а Рим. 15:20.
 34 а Іван 15:16;  

УЗ 18:15–16.
 36 а Мос. 18:19–20;  

УЗ 52:9.
  б Іван 3:11.
  в пп Вірування, 

Вірувати.
 37 а Мт. 25:25–30.
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 38 а УЗ 79:1.
  б пп Священик, Ааро

нове священство.
 39 а Ал. 6:1.
  б пп Ідолопоклонство.
 40 а УЗ 104:15–18.  

пп Бідний, Бідні.

  б пп Благополуччя.
 41 а УЗ 20:64.
 42 а пп Сіон.
  б УЗ 25:2; 57:1–3.
 43 а пп Радість.
 44 а УЗ 88:96–98.
53 1 а пп Обраний, 

   Обрані;  
Обраність;  
Покликання і 
обраність.

 2 а пп Розпʼяття.
  б пп Світ;  

Суєтність.

1–3, Покликання й обрання 
Сідні Гілберта в Церкві—це 
бути висвяченим у старій
шини; 4–7, Він також має слу
жити розпорядником єпископа.

Ось, Я кажу тобі, Моєму слузі 
Сідні Гілберту, що Я почув 
твої молитви; і ти прикликав 

Мене, щоб тобі було повідом
лено Господом Богом твоїм 
стосовно твого покликання й 
а обрання в Церкві, яку Я, Гос
подь, звів у ці останні дні.

2 Ось, Я, Господь, Якого 
було а розіпʼято за гріхи світу, 
даю тобі заповідь, щоб ти б по
лишив світ.

РОЗДІЛ 53
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Алджернону 
Сідні Гілберту в Кертленді, штат Огайо, 8 червня 1831 року. 
На прохання Сідні Гілберта Пророк запитав у Господа сто
совно роботи брата Гілберта та його призначення в Церкві.

на голову Саймондза Рай
дера.

38 І знову, істинно Я кажу 
вам, нехай Джереда Картера 
буде а висвячено у священики, 
і також Джорджа Джеймса 
буде висвячено у б священики.

39 Нехай частина старійшин, 
що залишились, а наглядають 
за церквами і проголошують 
Слово в місцевості навколо 
них; і нехай вони трудяться 
своїми власними руками, щоб 
не займалися б ідолопоклон
ством чи злочестивістю.

40 І памʼятайте в усьому 
а бідних і б нужденних, хворих 
і страждальців, бо той, хто не 
робить цього, той не є Моїм 
учнем.

41 І знову, нехай Мої слуги 

Джозеф Сміт молодший, і 
Сідні Рігдон, і Едвард Пар
тридж візьмуть з собою а ре
комендацію від Церкви. І 
нехай ще одна буде отри
мана також для Мого слуги 
Олівера Каудері.

42 І таким чином, саме так, 
як Я сказав, якщо ви будете 
вірними, ви зберетеся ра
зом, щоб звеселятися на землі 
а Міссурі, яка є землею ва
шого б успадкування, яка те
пер є землею ваших ворогів.

43 Але, ось, Я, Господь, при
спішу це місто в належний 
час і короную вірних а раді
стю і веселощами.

44 Ось, Я є Ісус Христос, 
Син Бога, і Я а піднесу їх в ос
танній день. Саме так. Амінь.
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3 Візьми на себе Моє висвя
чення, саме у старійшини, 
щоб проповідувати віру, і по
каяння, і а прощення гріхів,  
згідно з Моїм словом, і прий
няття Святого Духа покла
данням б рук;

4 І також бути а розпорядни
ком цієї Церкви в тому місці, 
яке буде призначено єписко
пом, згідно з заповідями, які 
буде дано віднині.

5 І знову, істинно Я кажу 

тобі, ти вирушиш у ман
дрівку з Моїми слугами Джо
зефом Смітом молодшим і 
Сідні Рігдоном.

6 Ось, це є перші обряди, які 
ти отримаєш; а решту буде 
тобі повідомлено у час, який 
прийде, відповідно до твоєї 
праці у Моєму винограднику.

7 І знову, Я б хотів, щоб ти 
знав, що тільки той є спасен
ний, хто а витерпить до кінця. 
Саме так. Амінь.

 3 а пп Відпущення 
гріхів.

  б пп Рукопокладання.
 4 а УЗ 57:6, 8–10, 14–15; 

   84:113.
 7 а пп Терпіти.
54 1 а Об. 1:8;  

УЗ 19:1. 

   пп Альфа і Омега.
  б пп Розпʼяття.

РОЗДІЛ 54
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Ньюелу 
Найту в Кертленді, штат Огайо, 10 червня 1831 року. Члени 
Церкви, які жили в Томпсоні, штат Огайо, розділилися щодо 
питань посвячення власності. Проявилися егоїзм і жадіб
ність. Після своєї місії до шейкерів (див. короткий зміст роз
ділу  49) Ліман Коплі розірвав свій завіт посвятити свою 
велику ферму як місце успадкування для святих, що прибу
вали з Коулсвілла, штат Нью Йорк. Унаслідок цього Ньюел 
Найт (провідник членів Церкви, що жили в Томпсоні) та інші 
старійшини прийшли до Пророка запитати, що робити далі. 
Пророк запитав у Господа й отримав це одкровення, в якому 
членам Церкви у Томпсоні було наказано залишити ферму Лі
мана Коплі та вирушити до штату Міссурі.

1–6, Святі мають виконувати 
євангельський завіт, щоб до
могтися милості; 7–10, Вони 
мають бути терпеливими у 
лихолітті.

Ось, так каже Господь, 
саме а Альфа і Омега, поча
ток і кінець, саме Той, Кого 

було б розіпʼято за гріхи  
світу,—

2 Ось, істинно, істинно 
Я кажу тобі, Моєму слузі 
Ньюелу Найту, ти стоятимеш 
твердо в тому чині, на який Я 
тебе призначив.

3 І якщо твої браття бажа
ють уникнути своїх ворогів, 
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РОЗДІЛ 55
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Уільяму  У. 
Фелпсу в Кертленді, штат Огайо, 14  червня 1831 року. Дру
кар Уільям У. Фелпс та його сімʼя щойно прибули в Кертленд, 
і Пророк звернувся до Господа за інформацією щодо нього.

 3 а пп Упокоритися, 
Покірність.

 4 а УЗ 42:30–39.  
пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

  б УЗ 58:32–33.
 5 а Мт. 18:6–7.
 6 а пп Милостивий, 

Милість.
 8 а УЗ 52:42.
 9 а 1 Сол. 4:11.
 10 а пп Терпіння.
  б Об. 22:12.  

пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  в Пр. 8:17. 

   пп Молитва.
  г Мт. 11:28–30.  

пп Покій.
55 1 а Повтор. 10:14;  

1 Неф. 11:6;  
2 Неф. 29:7.

  б пп Хрищення, 
Христити.

нехай вони покаються в усіх 
своїх гріхах і стануть справді 
а смиренними переді Мною і 
упокореними.

4 І оскільки а завіт, який 
вони склали зі Мною, було 
розірвано, то він став б недійс
ний і ніяк не впливає.

5 І горе тому, від кого ця 
а спокуса походить, бо краще 
було б йому потонути в гли
бині моря.

6 Але благословенні ті, хто 
виконав завіт і дотримувався 
заповіді, бо вони одержать 
а милість.

7 Отже, ідіть зараз і тікайте 
з цієї землі, поки ваші вороги 
не настигли вас; і вирушайте 
у вашу мандрівку, і признач 

те, кого хочете, бути вашим 
провідником і сплачувати 
гроші за вас.

8 І таким чином ви вирушите 
у вашу мандрівку в райони на 
заході, на землю а Міссурі, до 
меж з Ламанійцями.

9 А після того як ви закін
чите мандрівку, ось, Я кажу 
вам, прагніть а заробляти на 
життя, як усі люди, доки Я не 
підготую місце для вас.

10 І знову, будьте а терпе
ливими в лихолітті, доки 
Я не б прийду; і ось, Я при
йду скоро, і Моя винагорода 
зі Мною, і ті, хто в прагнули 
Мене раніше, знайдуть г по
кій душам своїм. Саме так. 
Амінь.

1–3, Уільяма  У. Фелпса покли
кано і вибрано бути хрищеним, 
висвяченим у старійшини і 
проповідувати євангелію; 4, Він 
також має писати книжки для 
дітей з церковних шкіл; 5–6, 
Він має вирушити в Міссурі, де 
і буде трудитися.

Ось, так каже Господь тобі, 
Моєму слузі Уільяму, так, 
саме Господь усієї а землі, 
тебе покликано та вибрано; і 
після того як тебе було б хри
щено водою, і якщо ти чинив 
це з оком, єдиноспрямова
ним до Моєї слави, ти мати
меш прощення своїх гріхів і 
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 1 в пп Рукопокладання.
 2 а пп Відпущення 

гріхів.
 4 а УЗ 88:118; 109:7, 14.

 5 а Ам. 9:15.
56 1 а УЗ 41:1.

приймеш Святого Духа через 
в рукопокладання;

2 І потім тебе буде висвя
чено рукою Мого слуги Джо
зефа Сміта молодшого бути 
старійшиною в цій Цер
кві, проповідувати покаяння 
і а відпущення гріхів шляхом 
хрищення в імʼя Ісуса Христа, 
Сина живого Бога.

3 І на кого б ти не поклав 
свої руки, якщо вони упоко
рені переді Мною, ти будеш 
мати владу надавати Святого 
Духа.

4 І знову, тебе буде висвя
чено допомагати Моєму слузі 
Оліверу Каудері викону
вати роботу друкування та 

відбору і написання а книжок 
для шкіл у цій Церкві, щоб 
малі діти також могли мати 
напучування переді Мною 
так, як це приємно Мені.

5 І знову, істинно Я кажу 
тобі, для цієї мети ти виру
шиш у свою мандрівку з 
Моїми слугами Джозефом 
Смітом молодшим і Сідні Ріг
доном, щоб тебе можна було 
міцно а посадити на землі 
твого успадкування викону
вати цю роботу.

6 І знову, нехай Мій слуга 
Джозеф Коу також вирушить 
у мандрівку з ними. Решту 
буде повідомлено після цього, 
саме коли Я захочу. Амінь.

РОЗДІЛ 56
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 15  червня 1831 року. У цьому одкровенні гово
риться, що Езру Тейра покарано за те, що він не дослухався до 
попереднього одкровення (“заповіді”, про яку йдеться у 8 му 
вірші), отриманого Джозефом Смітом для нього, яке містило 
настанови Тейру щодо його обовʼязків стосовно ферми Фреде
ріка  Г. Уільямса, на якій він жив. У наступному одкровенні 
також скасовується покликання Тейра вирушати до штату 
Міссурі з Томасом Б. Маршем (див. розділ 52:22).

1–2, Святі мають узяти свій 
хрест і слідувати за Господом, 
щоб здобути спасіння; 3–13, 
Гос подь заповідує та скасовує, і 
непокірних знехтувано; 14–17, 
Горе багатим, які не допомага
тимуть бідним, і горе бідним, 
чиї серця не скрушено; 18–20, 
Благословенні бідні, які чисті 

серцем, бо вони успадкують 
землю.

Прислухайтеся, о ви, люди, 
які а сповідують Моє імʼя, 
каже Господь Бог ваш; бо ось, 
Мій гнів запалено проти бун
тівних, і вони знатимуть Мою 
руку і Моє обурення у день 
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 1 б Ісая 10:3–4;  
Морм. 9:2;  
УЗ 1:13–14; 124:10.

 2 а Лк. 14:27.
  б 1 Пет. 2:21;  

2 Неф. 31:10–13;  
Морон. 7:11.  

пп Ісус Христос—
Приклад Ісуса 
Христа.

 3 а пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  б УЗ 1:14–16; 50:8.

 4 а УЗ 58:31–33.
  б пп Бунт.
 5 а пп Марш, Томас Б.
 8 а пп Гординя.
 10 а пп Відлучення 

від Церкви.
 11 а 2 Неф. 9:16.

б відвідування і гніву на на
роди.

2 А той, хто не візьме свій 
а хрест і не б слідуватиме за 
Мною, і не буде дотримува
тися Моїх заповідей, той не 
буде спасенний.

3 Ось, Я, Господь, заповідую; 
а того, хто не а слухається, 
буде б відсічено в Мій належ
ний час, після того, як Я запо
вів, а заповідь порушено.

4 Отже Я, Господь, запові
дую і а скасовую так, як Мені 
здається кращим; і все це 
буде відповіддю на голови 
б бунтівних, каже Господь.

5 Отже, Я скасовую за
повідь, яку було дано Моїм 
слугам а Томасу  Б. Маршу й 
Езрі Тейру, і даю нову запо
відь Моєму слузі Томасу, щоб 
він негайно вирушав у ман
дрівку до землі Міссурі, і щоб 
Мій слуга Села Дж. Ґріффін 
також ішов з ним.

6 Бо ось, Я скасовую запо
відь, яку було дано Моїм 
слугам Селі Дж. Ґріффіну й 
Ньюелу Найту, через твердо
шиїсть Моїх людей, що в Том
псоні, та їхні бунти.

7 Отже, нехай Мій слуга 
Ньюел Найт залишається 
з ними; і всі ті, які бажають 
піти, можуть піти—ті, що 
упокорені переді Мною, і бу
дуть скеровані ним до землі, 
яку Я призначив.

8 І знову, істинно Я кажу 
вам, що Мій слуга Езра Тейр 
мусить покаятися у своїй а гор
довитості, і у своєму егоїзмі, 
і виконати попередню запо
відь, яку Я дав йому стосовно 
місця, на якому він живе.

9 І якщо він зробить це, 
оскільки ніяких розділень не 
повинно бути на землі, його 
буде все ж таки призначено 
іти до землі Міссурі;

10 Інакше він отримає 
гроші, які він заплатив, і за
лишить це місце, і його буде 
а відсічено від Моєї Церкви, 
каже Господь Бог Саваот;

11 І хоч небеса і земля ми
нуться, ці слова не а минуться, 
але будуть виповнені.

12 І якщо Моєму слузі Джо
зефу Сміту молодшому треба 
буде заплатити гроші, ось, 
Я, Господь, заплачу їх йому 
знову на землі Міссурі, щоб 
ті, від кого він отримає, 
могли бути винагороджені 
знову, відповідно до зробле
ного ними;

13 Бо відповідно до зробле
ного ними, вони отримають, 
саме на землях свого успадку
вання.

14 Ось, так каже Господь 
Моїм людям—ви маєте ба
гато чого зробити і в чому 
покаятися; бо ось, ваші гріхи 
дійшли до Мене, і їх не про
щено, тому що ви прагнете 
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а радитися у свій власний спо
сіб.

15 І ваші серця не задово
лені. І ви не підкоряєтеся іс
тині, але маєте а задоволення 
в неправедності.

16 Горе вам, а багаті люди, 
які не б віддають свого майна 
в бідним, бо ваші г багатства 
розʼїдатимуть ваші душі; і 
таким буде ваше голосіння 
у день відвідання, і суду, і 
гніву. д Жнива пройшли, літо 
скінчилося, а моя душа не 
спасенна!

17 Горе вам, а бідні люди, 
чиє серце не скрушено, чий 
дух не упокорено, і чиє че
рево не вдоволено, і чиї руки 
не утримуються від того, щоб 
хапати майно інших людей, 

чиї очі сповнені б жадібності, 
і хто не хоче працювати сво
їми власними руками!

18 Але благословенні а бідні 
ті, які чисті серцем, чиє серце 
б скрушено, і чий дух упоко
рено, бо вони побачать в цар
ство Бога, що наступає в силі і 
великій славі для їхнього виз
волення; бо насить г землі буде 
їхньою.

19 Бо знайте, Господь при
йде, і Його а відплата буде з 
Ним, і Він винагородить 
кожну людину, і бідні звесе
ляться;

20 І їхні покоління а успад
кують землю від покоління 
до покоління, на віки вічні. А 
тепер Я закінчую говорити з 
вами. Саме так. Амінь.

 14 а Кн. Як. 4:10.
 15 а Ал. 41:10;  

3 Неф. 27:11.
 16 а Єр. 17:11;  

2 Неф. 9:30.
  б пп Милостиня, 

Роздача милостині.
  в Пр. 14:31;  

Ал. 5:55–56.  
пп Бідний, Бідні.

  г Як. 5:3.
  д Єр. 8:20;  

Ал. 34:33–35;  
УЗ 45:2.

 17 а Мос. 4:24–27;  
УЗ 42:42; 68:30–32.

  б пп Заздрити, 
Заздрість.

 18 а Мт. 5:3, 8;  
Лк. 6:20;  

3 Неф. 12:3.  
пп Бідний, Бідні.

  б пп Скрушене серце.
  в пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  г пп Земля.
 19 а Об. 22:12;  

УЗ 1:10.
 20 а Мт. 5:5;  

УЗ 45:56–58.

РОЗДІЛ 57
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Сіоні, ок
руга Джексон, штат Міссурі, 20 липня 1831 року. Згідно з Гос
подньою заповіддю вирушити в штат Міссурі, де Він відкриє 
“землю вашого успадкування” (розділ  52), старійшини ман
дрували зі штату Огайо до західного кордону штату Міссурі. 
Джозеф Сміт розмірковував над становищем Ламанійців і за
питував: “Коли пустиня розквітне, як троянда? Коли Сіон 
буде збудовано у своїй славі, і де буде стояти Твій Храм, до 
якого всі народи приходитимуть в останні дні?” Згодом він 
отримав це одкровення.
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57 1 а УЗ 52:42.
  б УЗ 29:7–8; 45:64–66.
  в УЗ 61:17.
  г пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
 2 а УЗ 28:9; 42:9, 62.
  б пп Сіон.

 3 а УЗ 58:57; 97:15–17.
 4 а УЗ 48:4.
  б тобто Юдей тут 

стосується Лама
нійців, а Іновірець—
білих поселенців.

 5 а УЗ 58:49, 51; 

101:68–74.
  б УЗ 56:20.
 6 а УЗ 53.
 7 а УЗ 58:24.  

пп Партридж, 
Едвард.

  б УЗ 41:9–11; 58:14–18.

1–3, Індепенденс, Міссурі, є 
місцем для міста Сіон і для 
храму; 4–7, Святі мають куп
ляти землі й отримувати 
спадщину в цьому краї; 8–16, 
Сідні Ґілберт має заснувати 
крамницю, Уільям  У. Фелпс 
має бути друкарем, а Олівер 
Каудері має редагувати матері
али для видання.

Прислухайтеся, о ви, старій
шини Моєї Церкви, каже Гос
подь Бог ваш, які зібралися 
разом, згідно з Моїми запові
дями, на цій землі, яка є зем
лею а Міссурі, яка є б землею, 
що її Я призначив і в освятив 
для г збирання святих.

2 Отже, це є земля обіцяння 
і а місце для міста б Сіон.

3 І так каже Господь Бог 
ваш, якщо хочете отримати 
мудрості, ось мудрість. Ось, 
місце, яке тепер називається 
Індепенденс, є центральним 
місцем; а місце для а храму ле
жить на захід, на ділянці, що 
неподалік будинку суду.

4 Отже, мудрість у тому, 
що цю землю мають а купити 
святі і також кожну ділянку, 
що лежить на захід, аж до лі
нії, що проходить прямо між 
б Юдеєм та Іновірцем;

5 І також кожну ділянку, що 
межує з преріями, стільки, 
скільки Мої учні в змозі а ку
пити землі. Ось, це є мудрість, 

щоб вони могли б отримати її у 
вічне успадкування.

6 І нехай Мій слуга Сідні 
Ґілберт стоятиме в чині, на 
який Я його призначив, щоб 
отримувати гроші, бути а роз
порядником для Церкви, ку
пувати землю в усіх районах 
навколо, наскільки це може 
бути зроблено в праведності і 
як мудрість буде направляти.

7 І нехай Мій слуга а Едвард 
Партридж стоїть у чині, на 
який Я призначив його, і 
б поділяє між святими їхню 
спадщину, саме так, як Я за
повідав; а також ті, кого він 
призначив допомагати йому.

8 І знову, істинно Я кажу 
вам, нехай Мій слуга Сідні 
Ґілберт влаштується у цьому 
місці і відкриє крамницю, 
щоб він міг продавати товари 
без обману, щоб він міг от
римати гроші, щоб купити 
землі на благо святим, і щоб 
він міг отримати будь які 
речі, які знадобляться учням, 
щоб влаштуватися в їхній 
спадщині.

9 І також нехай Мій слуга 
Сідні Ґілберт отримає лі
цензію—ось, це є мудрість, і 
той, хто читає, нехай зрозу
міє—щоб він міг також від
правляти товари людям, саме 
через тих, кого він захоче 
найняти службовцями до 
себе на роботу;
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РОЗДІЛ 58
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Сіоні, округа 
Джексон, штат Міссурі, 1 серпня 1831 року. Раніше, у перший 
день суботній після приїзду Пророка і його супутників в округу 
Джексон, штат Міссурі, було проведено релігійну службу, і 
двох членів було прийнято через хрищення. Упродовж цього 
тижня прибули деякі святі з Коулсвілла, з Томпсонської філії, 
та інші (див. розділ  54). Багато хто прагнув дізнатися волю 
Господа щодо них у новому місці збирання.

 10 а Ісая 9:1; Мт. 4:16.  
пп Темрява, духовна.

  б Пс. 23:4.
 11 а пп Фелпс, Уільям У.

  б УЗ 58:37, 40–41.
 13 а пп Каудері, Олівер.

10 І таким чином забезпечу
вати Моїх святих, щоб Мою 
євангелію могло бути про
повідано тим, хто сидить 
у а темряві та в краї і б тіні 
смерті.

11 І знову, істинно Я 
кажу вам, нехай Мій слуга 
а Уільям У. Фелпс влаштується 
у цьому місці і буде поставле
ний б друкарем для Церкви.

12 І ось, якщо світ отримає 
його писання—ось це є муд
рість—нехай він отримає 
все, що він може отримати 
у праведності, заради блага  
святих.

13 І нехай Мій слуга а Олі
вер Каудері допомагає йому, 
саме так, як Я заповідав, у 
будь якому місці, де Я при
значу йому, щоб копіювати, і 

виправляти, і вибирати, щоб 
усе було правильно переді 
Мною, як буде доведено Ду
хом через нього.

14 І таким чином, нехай ті, 
про кого Я говорив, влаш
туються на землі Сіон так 
швидко, як тільки можна, зі 
своїми сімʼями, щоб робити 
те, про що Я говорив.

15 А тепер щодо збирання—
Нехай єпископ і розпорядник 
зроблять приготування для 
тих сімей, яким було запо
відано прийти на цю землю, 
так швидко, як тільки мож
ливо, і влаштують їх на їхній 
спадщині.

16 А решті як старійшин, 
так і членів Церкви подальші 
настанови буде дано пізніше. 
Саме так. Амінь.

1–5, Тих, хто витримає лихо
ліття, буде увінчано славою; 
6–12, Святим слід підготува
тися до весілля Агнця і Вечері 
Господа; 13–18, Єпископи є суд
дями в Ізраїлі; 19–23, Святі ма
ють виконувати закони цього 

краю; 24–29, Люди мають вико
ристовувати свою свободу, щоб 
творити добро; 30–33, Господь 
наказує і скасовує; 34–43, Щоб 
покаятися, люди мусять спові
дати і залишити свої гріхи; 44–
58, Святі мають купити свою 
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58 1 а УЗ 57:1–8.
 2 а Мос. 2:22.
  б 1 Пет. 4:6.
  в 2 Сол. 1:4.
  г пп Лихо.
 3 а пп Бог, Божество.
  б пп Слава.
 4 а Пс. 30:6;  

УЗ 101:2–7;  
103:11–14; 109:76.

  б пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

  в пп Вінець;  
Піднесення.

  г Рим. 8:17–18;  
УЗ 136:31.

 5 а Повтор. 11:18–19.
 6 а УЗ 29:8.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
 7 а пп Сіон.
 8 а пп Бідний, Бідні.
  б Ісая 25:6.
 11 а Мт. 22:1–14; Об. 19:9;  

УЗ 65:3.
  б Лк. 14:16–24.
 13 а Мих. 4:2.
 14 а пп Партридж, 

Едвард.

спадщину і зібратися в Міссурі; 
59–65, Євангелія має бути про
повідана кожному створінню.

Прислухайтеся, о ви, ста
рійшини Моєї Церкви, і при
хиліть вухо до Мого слова, 
і дізнайтеся від Мене, що Я 
хочу стосовно вас і також 
стосовно а цієї землі, на яку Я 
вас послав.

2 Бо істинно Я кажу вам, 
благословенний той, хто а ви
конує Мої заповіді, у житті 
або у б смерті; і той, хто є в вір
ним у г знегоді,—нагорода та
кому буде більшою в царстві 
небесному.

3 Ви не можете побачити 
своїми природними очима, 
на теперішній час, план ва
шого а Бога стосовно того, що 
відбуватиметься віднині, і 
б слави, яка піде слідом за ве
ликою знегодою.

4 Бо за великою а знегодою 
приходять б благословення. 
Отже, приходить день, коли 
вас буде в увінчано великою 
г славою; година ще не при
йшла, але зовсім поруч.

5 Памʼятайте те, що Я кажу 
вам заздалегідь, щоб ви могли 
а взяти це до серця і сприй
няти те, що йде слідом.

6 Ось, істинно Я кажу вам, 
з цієї причини Я послав 

вас—щоб ви могли бути слух
няними і щоб ваші серця 
а підготувати, аби нести б свід
чення про те, що має прийти;

7 І також, щоб вас могло 
бути вшановано честю заклас 
ти основи і нести свідчення 
про землю, на якій стоятиме 
а Сіон Бога;

8 І також щоб бенкет ситний 
приготувати для а бідних; так, 
бенкет ситний, із вина б моло
дого, добре очищеного, щоб 
земля могла знати, що вуста 
пророків не помилятимуться;

9 Так, вечерю дома Господа, 
добре приготовлену, на яку 
всі народи буде запрошено.

10 По перше, багаті і вчені, 
мудрі і шляхетні;

11 А після того приходить 
день Моєї влади; тоді бідні, 
кульгаві, і сліпі, і глухі при
йдуть на а весілля Агнця і 
скуштують б вечері Господа, 
приготовленої для великого 
дня, що прийде.

12 Ось, Я, Господь, сказав це.
13 І щоб а свідчення могло 

вийти з Сіону, так, з вуст міс 
та спадщини Бога—

14 Так, з цієї причини Я по
слав вас сюди, і вибрав Мого 
слугу а Едварда Партриджа, і 
призначив йому місію на цій 
землі.

15 Але якщо він не пока
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 15 а 1 Кор. 10:12.
 17 а УЗ 107:72–74.  

пп Єпископ.
  б пп Сини і 

дочки Божі.
 18 а пп Пророк.
 21 а Лк. 20:22–26;  

УЗ 98:4–10;  

УВ 1:12.  
пп Уряд.

 22 а пп Ісус Христос;  
Месія;  
Тисячоліття.

 23 а пп Закон.
 24 а УЗ 51:13; 70:7–11.
 26 а Мт. 24:45–51;  

УЗ 107:99–100.
 27 а пп Діла;  

Старанність.
 28 а пп Свобода вибору.
 29 а пп Осуд.
 30 а Ісая 45:9–10;  

Гел. 12:6.

ється у своїх гріхах, які є не
віра і сліпота серця, нехай він 
остерігається, щоб йому не 
а впасти.

16 Ось, місію дано йому, і її 
не буде дано знову.

17 І того, хто стоятиме в цій 
місії, призначено бути а суддею 
в Ізраїлі, як це було в давні дні, 
щоб розподіляти землі спад
щини Бога між Його б дітьми;

18 І судити Його народ 
свідченням справедливих і 
з допомогою його радників, 
згідно з законами царства, які 
дано а пророками Бога.

19 Бо істинно Я кажу вам, 
Мій закон має виконуватися 
на цій землі.

20 Нехай жодна людина не 
думає, що вона правитель; але 
нехай Бог управляє тим, хто 
судить, згідно з порадою Його 
власної волі, або, іншими сло
вами, тим, хто радить або си
дить на місці суду.

21 Нехай жодна людина не 
порушує а закони землі, бо 
той, хто виконує закони Бога, 
не має потреби порушувати 
закони землі.

22 Отже, підкоряйтеся вла
дам, які є, доки не царюва
тиме а Той, Хто має право 
царювати, і не підкорить усіх 
ворогів під ноги Свої.

23 Ось, а закони, які ви отри
мали з Моєї руки, є законами 

Церкви, і в цьому світлі ви 
маєте подавати їх. Ось, це є 
мудрість.

24 І тепер, як Я говорив сто
совно Мого слуги Едварда 
Партриджа, ця земля є зем
лею його мешкання і тих, кого 
він призначив своїми радни
ками; і також землею меш
кання того, кого Я призначив 
утримувати Мою а комору;

25 Отже, нехай вони приво
дять свої сімʼї на цю землю, 
як вони порадяться між со
бою і зі Мною.

26 Бо ось, це не годиться, 
щоб Я на все давав накази; бо 
кого в усьому примушують, 
той є а лінивим і немудрим 
слугою; отже він не отримає 
винагороди.

27 Істинно Я кажу, люди 
мають а завзято займатися 
доброю справою, і робити ба
гато чого за своєю власною 
вільною волею, і вершити ба
гато праведності;

28 Бо є в них сила, завдяки 
якій вони є а вільними в собі. 
І якщо люди творять добро, 
вони ні в якому разі не втра
тять свою винагороду.

29 Але той, хто не робить 
нічого, доки йому не нака
жуть, і сприймає наказ з не
певним серцем, і виконує 
його ліниво, того а проклято.

30 Хто Я є, щоб, а створивши 
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 31 а УЗ 1:37–38; 82:10.
 32 а УЗ 56:3–4.
 33 а УЗ 29:45.
 35 а УЗ 42:30–32.
 37 а УЗ 57:11–12.
 39 а 2 Неф. 26:29;  

УЗ 121:34–37.

 40 а пп Фелпс, Уільям У.
 42 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б Ісая 1:18.  

пп Простити, 
Прощати.

  в Ісая 43:25.

 43 а УЗ 19:20; 64:7.  
пп Сповідувати, 
Сповідь.

  б УЗ 82:7.
 45 а Повтор. 33:17.  

пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

людину, каже Господь, вва
жати невинним того, хто не 
виконує Мої заповіді?

31 Хто Я є, каже Господь, 
щоб а пообіцяти і не виконати?

32 Я наказую, а люди не ви
конують; Я а скасовую, і вони 
не отримують благословення.

33 Тоді вони кажуть у своїх 
серцях: Це не є робота Гос
пода, бо Його обіцяння не  
виконано. Але горе таким, 
бо їхня винагорода криється 
а внизу, а не вгорі.

34 І тепер Я даю вам по
дальші настанови щодо цієї 
землі.

35 Є мудрість у Мені, щоб 
Мій слуга Мартін Гарріс був  
прикладом для Церкви, а вик
лавши свої гроші перед єпис
копом Церкви.

36 І також, це є законом для 
кожної людини, яка прихо
дить на цю землю, щоб отри
мати спадщину; і нехай вона 
чинить зі своїми грошима 
згідно з тим, як вказує закон.

37 І є мудрість також у 
тому, щоб купувалися землі 
в Індепенденсі для місця ко
мори і також для а друкарні.

38 І інші настанови щодо 
Мого слуги Мартіна Гарріса 
буде дано йому від Духа, щоб 
він міг отримати своє успад
кування, як йому здається 
кращим;

39 І нехай він покається у 

своїх гріхах, бо він прагне 
а похвали світу.

40 І також нехай Мій слуга 
а Уільям  У. Фелпс стоїть у 
чині, на який Я його приз
начив, і отримає свою спад
щину на цій землі;

41 І він також має потребу 
покаятися, бо Я, Господь, 
не зовсім задоволений ним, 
тому що він прагне переви
щуватися, і він не достатньо 
лагідний переді Мною.

42 Ось, хто а покаявся у своїх  
гріхах, того б прощено, і Я, Гос 
подь, не в памʼятаю їх більше.

43 По цьому ви можете 
знати, чи покаялася людина у 
своїх гріхах—ось, вона а зізна
ється в них і б полишить їх.

44 І тепер, істинно, Я кажу 
щодо решти старійшин Моєї 
Церкви, час іще не прийшов, 
і багато років їм не отри
мати своєї спадщини на цій 
землі, хіба що вони забажа
ють цього через молитву з ві
рою, тільки так, як це буде 
призначено їм Господом.

45 Бо, ось, вони а збирати
муть людей разом з кінців 
землі.

46 Отже, зберіться разом; і 
ті, кого не призначено зали
шатися на цій землі, нехай 
вони проповідують євангелію 
у краях навколо; а після цього 
нехай вони повертаються до 
своїх домівок.
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 47 а УЗ 68:8.
 48 а тобто філії Церкви.
 49 а пп Сіон.
 50 а УЗ 63:55–56.

 53 а УЗ 63:27–31.
 57 а УЗ 57:3; 84:3–

5, 31; 97:10–17.
 58 а пп Загальна згода.

 59 а пп Свідок, 
Свідчення.

 60 а пп Карати, 
Покарання.

47 Нехай вони проповіду
ють дорогою, і а несуть свід
чення про істину в усіх 
місцях, і закликають багатих, 
високих, і принижених, і бід
них покаятися.

48 І нехай вони будують 
а церкви, якщо жителі землі 
каятимуться.

49 І нехай голосом Церкви 
буде призначено розпоряд
ника до Церкви в Огайо, щоб 
отримувати гроші для при
дбання земель у а Сіоні.

50 І Я даю Моєму слузі 
Сідні Рігдону заповідь, щоб 
він а склав опис землі Сіону і 
проголошення волі Бога, як 
буде йому дано знати Духом;

51 І послання, і підписний 
лист мають бути представ
лені всім церквам для отри
мання грошей, щоб віддати їх 
у руки єпископа, особисто чи 
через розпорядника, як йому 
здається кращим або як він 
укаже, щоб придбати землі 
для успадкування дітьми Бога.

52 Бо ось, істинно Я кажу 
вам, Господь бажає, щоб 
учні і діти людські відкрили 
свої серця, саме щоб купити 
всю цю частину країни, так 
швидко, як час дозволить.

53 Ось, це є мудрість. Нехай 
вони зроблять це, бо інакше 
вони не отримають ніякої 
а спадщини, хіба що через 
пролиття крові.

54 І знову, якщо землю буде 
отримано, нехай буде на

правлено робітників усякого 
роду на цю землю, щоб тру
дилися для святих Бога.

55 Нехай усе це робиться 
впорядковано; і нехай про 
переваги на цих землях пові
домляється час від часу єпис
копом або розпорядником 
Церкви.

56 І нехай робота збирання 
не проходить у поспіху чи 
через втечу; але нехай це 
робиться так, як будуть ра
дити старійшини Церкви на 
конференціях, відповідно до 
знання, яке вони отримують 
час від часу.

57 І нехай Мій слуга Сідні 
Рігдон освятить і посвятить 
цю землю та місце для а храму 
Господу.

58 І нехай будуть скликані 
збори конференції; а після 
того нехай Мої слуги Сідні 
Рігдон і Джозеф Сміт молод
ший повертаються, і також 
Олівер Каудері з ними, щоб 
закінчити решту роботи, яку 
Я призначив їм на їхній влас
ній землі, і решту, як буде 
а спрямовано конференціями.

59 І нехай жодна людина 
не повертається з цієї землі, 
якщо вона не а свідчить доро
гою про те, що вона знає і у 
що вона впевнено вірить.

60 Нехай те, що було на
дано Зайбі Пітерсону, буде 
забрано у нього; і нехай він 
стане як член Церкви і тру
диться своїми власними 
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 64 а пп Проповідувати.
  б пп Ознака.
 65 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
59 1 а Мт. 6:22–24;  

УЗ 88:67.

 2 а Мт. 5:5;  
УЗ 63:20, 48–49.

  б Об. 14:13.  
пп Рай;  
Смерть, фізична.

  в пп Вінець;  

Піднесення.
  г Іван 14:2;  

УЗ 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

1–4, Вірних святих у Сі
оні буде благословлено; 5–8, 
Вони мають любити Господа 
і служити Йому, і дотриму
ватися Його заповідей; 9–19, 
Через дотримання святості 
Господнього дня святі благо
словляються матеріально і 
духовно; 20–24, Праведним обі
цяно мир у цьому світі і вічне 
життя у світі, що прийде.

Ось, благословенні, каже Гос
подь, ті, хто прийшов у цю 
землю з а оком, єдиноспрямо
ваним до Моєї слави, згідно з 
Моїми заповідями.

2 Бо ті, хто живуть, а успад
кують землю, а ті, хто б вми
рають, відпочинуть від усіх 
своїх трудів, і їхні діяння пі
дуть слідом за ними; і вони 
отримають в вінець в г оселях 

РОЗДІЛ 59
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Сіоні, округа 
Джексон, штат Міссурі, 7  серпня 1831 року. Перед отриман
ням цього одкровення цю землю було освячено, як указав Гос
подь, і місце для майбутнього храму було посвячено. У день, 
коли було отримано це одкровення, померла Поллі Найт, дру
жина Джозефа Найта старшого. Вона була першою з членів 
Церкви, хто помер у Сіоні. Перші члени Церкви охарактеризу
вали це одкровення, як “настанови святим щодо того, як до
тримуватися Суботнього дня та як поститися і молитися”.

руками з браттями, доки 
його не буде достатньо а пока
рано за всі його гріхи; бо він 
не сповідується у них, і він 
думає приховати їх.

61 Нехай решта старійшин 
цієї Церкви, які приходять на 
цю землю, дехто з яких над
звичайно благословенний, на
віть надмірно, також проведе 
конференцію на цій землі.

62 І нехай Мій слуга Ед
вард Партридж керує конфе
ренцією, яка буде проведена 
ними.

63 І нехай вони також по
вертаються, проповідуючи 
євангелію дорогою, несучи 
свідчення про те, що було 
відкрито їм.

64 Бо, істинно, звук має 
вийти з цього місця до всього 
світу і до найвіддаленіших 
частин землі—євангелію має 
бути а проповідано кожному 
створінню, з б ознаками, що 
супроводжуватимуть тих, 
хто вірить.

65 І ось Син Людини а при
ходить. Амінь.
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 3 а Бут. 4:12;  
Мойс. 5:37.

 4 а УЗ 42:61; 76:7; 98:12; 
121:26–29.  
пп Одкровення.

  б пп Достоїнство, 
Достойний.

  в пп Старанність.
 5 а Повтор. 11:1;  

Мт. 22:37;  
Морон. 10:32;  
УЗ 20:19.  
пп Любов.

  б пп Серце.
  в пп Служіння.
 6 а пп Товаришування.

  б пп Красти, 
Крадіжка.

  в пп Перелюб.
  г пп Вбивство.
 7 а Пс. 92:2; Ал. 37:37;  

УЗ 46:32.  
пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 8 а пп Жертва, 
Жертвувати.

  б пп Праведник, 
Праведність.

  в пп Скрушене серце.
 9 а Як. 1:27.
  б пп Суботній день.
 10 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 12 а тобто жертвування 

часом, талантами 
чи майном заради 
служіння Богу і 
ближнім. пп Жертва, 
Жертвувати.

  б пп Сповідувати, 
Сповідь.

 13 а пп Піст, Пощення.
  б пп Радість.
 15 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
  б Вих. 25:2;  

УЗ 64:34.
  в Пр. 17:22.

Мого Батька, які Я приготу
вав для них.

3 Так, благословенні ті, чиї 
ноги стоять на землі Сіону, 
які слухалися Моєї євангелії; 
бо вони отримають в наго
роду добро землі, і вона ро
дитиме а рясно.

4 І їх також буде увінчано 
благословеннями згори, так, і 
заповідями немало, і а одкро
веннями у свій час—тих, хто 
є б вірними і в старанними пе
реді Мною.

5 Отже, Я даю їм заповідь, 
кажучи так: а Люби Господа 
Бога твого всім своїм б серцем, 
усією своєю могутністю, ро
зумом і силою; і в імʼя Ісуса 
Христа в служи Йому.

6 Люби свого а ближнього, 
як самого себе. Не б кради; не 
чини в перелюбу, не г вбивай, 
не роби нічого подібного до 
цього.

7 а Дякуй Господу Богу тво
єму в усьому.

8 Принось а жертву Господу 
Богу своєму в б праведності, 
а саме—жертву скрушеного 
серця і в впокореного духа.

9 І щоб ти міг повніше утри

мувати себе а незаплямованим 
від світу, ходи в дім молитви і 
піднось свої священнодійства 
в Мій б святий день;

10 Бо істинно це є день, 
призначений тобі, щоб від
почивати від своїх трудів і 
а виявляти свою відданість 
Всевишньому;

11 Проте твої обітниці ма
ють підноситися в праведно
сті в усі дні і в усі часи;

12 Але памʼятай, що в цей, 
Господній день, ти маєш нес 
ти свої а жертвування і свої 
священнодійства до Всевиш
нього, б сповідуючись у своїх 
гріхах своїм братам і перед 
Господом.

13 І в цей день не роби ні
чого іншого, тільки нехай їжа 
готується з єдиноспрямова
ністю серця, щоб твій а піст 
міг бути досконалим, або, ін
шими словами, щоб твоя б ра
дість могла бути повною.

14 Істинно, це є піст і мо
литва, або, іншими словами, 
радощі і молитва.

15 І якщо ви робитимете це 
з а дякуванням, з б життєрадіс
ними в серцями й обличчями, 
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 15 г УЗ 88:69.
 18 а пп Земля.
 21 а пп Скривдити.
  б Йов 1:21.

 23 а пп Праведник, 
Праведність.

  б пп Благословити, 
Благословенний, 

Благословення.
  в Мт. 11:28–30.  

пп Мир.
  г УЗ 14:7.

1–9, Старійшинам слід про
повідувати євангелію в грома
дах злочестивих; 10–14, Їм не 
слід ані марнувати час, ані хо
вати свої таланти; 15–17, Вони 
можуть омити свої ноги як 

свідчення проти тих, хто від
кидає євангелію.

Ось, так каже Господь ста
рійшинам Його Церкви, 
яким треба повернутися не

РОЗДІЛ 60
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Індепенденсі, 
округа Джексон, штат Міссурі, 8 серпня 1831 року. На цей раз 
старійшини, які здійснили подорож до округи Джексон і взяли 
участь в освяченні цієї землі та храмової ділянки, забажали 
дізнатися, що їм слід було робити.

не зі г сміхом, якого забагато, 
бо це є гріх, але з задоволеним 
серцем і з життєрадісним об
личчям—

16 Істинно Я кажу, якщо ви 
будете робити це, повнота 
землі є вашою, звірі польові 
та птахи повітряні, і те, що 
лазить по деревах і ходить по 
землі;

17 Так, і трава, і те добре, 
що виходить із землі, чи то 
для їжі, чи для одягу, чи для 
домівок, чи для клунь, чи для 
садів, чи для городів, чи для 
виноградників;

18 Так, усе, що виходить із 
а землі, у свою пору, зроблено 
для блага і на користь лю
дини, щоб тішити око і раду
вати серце;

19 Так, для їжі і для одягу, 
для смаку і для запаху, щоб 
зміцнювати тіло й оживляти 
душу.

20 І Богу приємно, що Він 
дав усе це людині; бо для цієї 
мети було їх зроблено, щоб 
використовувати з розсудом, 
не надмірно і без здирництва.

21 І нічим людина не а обра
жає Бога, або ні на кого Його 
гнів не запалено, крім тих, 
хто не б визнає Його руку в 
усьому і не слухається Його 
заповідей.

22 Ось, це є згідно з законом 
і пророками; отже, не тур
буйте Мене більше щодо цієї 
справи.

23 Але знайте, що той, хто 
чинить діяння а праведно
сті, отримає свою б винаго
роду, саме в мир у цьому світі 
і г вічне життя у тому світі, 
що прийде.

24 Я, Господь, сказав це, і 
Дух несе свідчення. Амінь.
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60 2 а Еф. 6:19–20.
  б Лк. 8:16, 18.
  в Мт. 25:14–30.  

пп Страх—Страх 
людський.

 3 а Мр. 4:25;  
УЗ 1:33.

 4 а Ал. 43:50.
  б Ісая 62:3;  

Зах. 9:16;  
УЗ 101:3.

 7 а пп Святість.
  б пп Простити, 

Прощати.

 10 а пп Партридж, 
Едвард.

 13 а УЗ 42:42.  
пп Лінивий, Лінощі.

  б Мт. 25:24–30;  
УЗ 82:18.

 14 а Пр. 14:29.

гайно в землю, з якої вони 
вийшли: Ось, Я задоволений 
тим, що ви прийшли сюди;

2 Але деякими Я не зовсім 
задоволений, бо вони не хо
чуть відкривати а вуст своїх, 
але б ховають свій талант, 
який Я дав їм, через те, що 
в бояться людини. Горе таким, 
бо Мій гнів запалено проти 
них.

3 І станеться, якщо вони не 
будуть більш вірними Мені, 
його буде а відібрано, навіть 
те, що вони мають.

4 Бо Я, Господь, управляю в 
небесах нагорі і серед а армій 
на землі; і в той день, коли 
Я збиратиму свої б самоцвіти, 
усі люди пізнають, що є те, 
що свідчить про силу Бога.

5 Але істинно Я скажу вам 
щодо вашої мандрівки на 
землю, з якої ви прийшли. 
Нехай човен буде зроблено 
або придбано, як вам зда
ється кращим, для Мене не
має значення, і вирушайте 
негайно в мандрівку до 
місця, яке зветься Сент Луїс.

6 А звідти нехай Мої слуги 
Сідні Рігдон, Джозеф Сміт 
молодший і Олівер Каудері 
вирушають в мандрівку до 
Цинциннаті;

7 І в тому місці нехай вони 
піднесуть свій голос і прого
лошують Моє слово гучними 
голосами, без гніву і сумніву, 

підносячи святі руки над со
бою. Бо Я можу зробити вас 
а святими, і ваші гріхи б про
щено вам.

8 І нехай решта вирушить 
у мандрівку з Сент Луїса, по 
двоє, і проповідує слово, не 
поспішаючи, серед громад 
злочестивих, доки не повер
нуться вони до церков, з яких 
прийшли.

9 І все це для блага церков; 
бо з цим наміром послав Я їх.

10 І нехай Мій слуга а Едвард 
Партридж виділить з грошей, 
які Я дав йому, частину Моїм 
старійшинам, яким наказано 
повернутися;

11 І той, хто може, нехай по
верне їх через розпорядника; 
а той, хто не може, від того 
не вимагається.

12 А тепер Я кажу про 
решту, кому слід прийти в 
цю землю.

13 Ось, їх було послано про
повідувати Мою євангелію се
ред громад злочестивих; отже, 
Я даю їм заповідь, таким чи
ном: Не а марнуй свого часу, і 
не ховай свій б талант так, щоб 
про нього не було відомо.

14 І після того як ти при
йдеш в землю Сіону і прого
лосиш Моє слово, негайно 
повертайся, проголошуючи 
Моє слово серед громад зло
честивих, не поспішаючи, ані 
у а гніві, ані з суперечками.
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 15 а Мт. 10:14;  
Лк. 9:5;  
Дії 13:51;  
УЗ 24:15; 75:20; 84:92.

61 1 а пп Влада.

  б пп Альфа і Омега.
 2 а Мос. 4:10–11.  

пп Простити, 
Прощати.

  б пп Милостивий, 

Милість.
  в пп Сповідувати, 

Сповідь.

РОЗДІЛ 61
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта на березі ріки 
Міссурі, біля завороту Макілвейна, 12  серпня 1831 року. По
дорожуючи назад до Кертленда, пророк і десять старійшин 
вирушили вниз по річці Міссурі на каное. На третій день ман
дрівки вони не раз опинялися в багатьох небезпечних ситуа
ціях. Старійшина Уільям У. Фелпс у світлі дня мав видіння, 
в якому бачив згубника, що владно носився по лицю вод.

15 І обтруси а порох зі своїх 
ніг проти тих, хто не при
ймає тебе, не в їхній присут
ності, щоб не роздратувати 
їх, але таємно; і омий ноги 
свої як свідчення проти них у 
день суду.

16 Ось, цього досить для вас, 

і це є воля Того, Хто послав 
вас.

17 І вустами Мого слуги 
Джозефа Сміта молодшого 
буде повідомлено щодо Сідні 
Рігдона і Олівера Каудері. 
Решта пізніше. Саме так. 
Амінь.

1–12, Господь наказав статися 
численним знищенням на во
дах; 13–22, Води було проклято 
Іваном, і згубник носиться по 
лицю вод; 23–29, Дехто має 
владу наказувати водам; 30–35, 
Старійшини повинні подоро
жувати по двоє і проповідувати 
євангелію; 36–39, Вони повинні 
підготуватися до пришестя 
Сина Людини.

Дивіться та прислухайтеся 
до голосу Того, Хто має всю 
а владу, Хто є від віку до віку, 
саме б Альфа і Омега, початок 
і кінець.

2 Ось, істинно так каже Гос
подь вам: О ви, старійшини 
Моєї Церкви, які зібралися 

на цьому місці, чиї гріхи те
пер прощено, бо Я, Господь, 
прощаю а гріхи і б милостивий 
до тих, хто в сповідують свої 
гріхи зі смиренним серцем;

3 Але істинно Я кажу вам, 
що немає потреби всій цій 
групі Моїх старійшин просу
ватися швидко по водах у той 
час, як жителі на обох бере
гах пропадають у зневірі.

4 Проте Я дозволив, щоб ви 
могли нести свідчення; ось, 
багато є небезпек на водах і 
ще більше буде віднині;

5 Бо Я, Господь, у Своєму 
гніві наказав бути численним 
знищенням на водах; так, і 
особливо на цих водах.

6 Проте усяка плоть у Моїх 
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 7 а пп Фелпс, Уільям У.
 8 а пп Карати, 

Покарання.
  б пп Злочестиві, 

Злочестивість.
 13 а УЗ 21:6.
  б пп Заповіді Божі.
 14 а Бут. 1:20.

  б Об. 8:8–11.
 17 а Мойс. 4:23.

руках, і той, хто є вірним се
ред вас, не загине від вод.

7 Отже, доцільно, щоб Мій 
слуга Сідні Ґілберт і Мій 
слуга а Уільям У. Фелпс поспі
шали, виконуючи свої дору
чення та місію.

8 Проте Я не дозволю, щоб ви 
розʼїхалися, доки вас не буде 
а покарано за всі ваші гріхи, 
аби ви могли бути одним і не 
загинули в б злочестивості;

9 Але тепер, істинно Я кажу, 
потрібно Мені, щоб ви розʼ
їхалися. Отже, нехай Мої 
слуги Сідні Ґілберт і Уільям У. 
Фелпс візьмуть з собою своїх 
попередніх супутників, і 
нехай вони вирушають у 
мандрівку поспішно, щоб ви
повнити свою місію, і через 
віру вони переможуть;

10 І якщо вони будуть вір
ними, їх буде збережено, і Я, 
Господь, буду з ними.

11 І нехай решта візьме те, 
що необхідно з одежі.

12 Нехай Мій слуга Сідні 
Ґілберт візьме з собою те, що 
необовʼязково брати, як ви 
погодитесь.

13 І тепер, ось, для вашого 
а блага Я дав вам б повеління 
щодо цього; і Я, Господь, 
буду розмірковувати з вами, 
як з людьми у дні давнини.

14 Ось, Я, Господь, на по
чатку благословив а води; але 
в останні дні, устами Мого 
слуги Івана, Я б прокляв води.

15 Отже, дні прийдуть, коли 

жодна плоть не буде в без
пеці на водах.

16 І буде сказано у дні при
йдешні, що ніхто не зможе діс
татися землі Сіону по водах, 
крім тих, хто чесний серцем.

17 І саме так, як Я, Господь, 
на початку а прокляв землю, 
саме так в останні дні благо
словив її, у належний час, на 
користь Моїм святим, щоб 
вони могли скуштувати на
сить її.

18 І тепер Я даю вам запо
відь, що сказане Мною од
ному, Я кажу всім, щоб ви 
попередили ваших братів про 
ці води, щоб вони не входили 
в них під час своїх мандрів, 
аби їхня віра не слабшала і їх 
не було піймано у пастки;

19 Я, Господь, наказав, і 
згубник носиться по лицю їх, 
і Я не скасую наказу.

20 Я, Господь, гнівався на 
вас учора, але сьогодні Мій 
гнів відвернуто.

21 Отже, нехай ті, про кого 
Я сказав, що вони повинні 
вирушити у свою мандрівку 
пос пішно, знову Я кажу вам, 
нехай вони вирушають у 
свою мандрівку поспішно.

22 І трохи згодом для Мене 
це не матиме значення, якщо 
буде так, що вони виповнять 
свою місію, чи вирушать вони 
по воді, чи по суші; нехай це 
буде так, як відкриється їм на 
їхній розсуд потім.

23 А тепер стосовно Моїх 
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 25 а Чис. 9:18.
 27 а пп Влада;  

Священство.
 31 а Ал. 37:31; Гел. 13:14;  

УЗ 101:11.

 33 а пп Проповідувати;  
Свідчити.

 34 а 2 Неф. 9:44;  
Кн. Як. 2:2; Мос. 2:28.

 35 а пп Місіонерська 

робота.
 36 а Іван 13:33.
  б Мт. 18:20.
  в Ісая 41:15–17;  

1 Неф. 21:14–15.

слуг Сідні Рігдона, Джозефа 
Сміта молодшого і Олівера 
Каудері, нехай вони більше 
не пересуваються по водах, 
за винятком каналу, мандру
ючи до своїх домівок; або, 
іншими словами, вони не по
винні пересуватися по водах, 
мандруючи, лише по каналу.

24 Ось, Я, Господь, призна
чив шлях для мандрів Моїх 
святих; і ось, шлях такий—
після того як вони залишать 
позаду канал, вони повинні 
мандрувати по землі, якщо їм 
буде наказано мандрувати і 
йти до землі Сіону;

25 І вони робитимуть, як 
і діти Ізраїля, а ставлячи на
мети дорогою.

26 І ось, цю заповідь ви по
винні дати всім своїм братам.

27 Проте тому, кому дано 
а владу наказувати водам, 
тому дано Духом знати всі 
Його шляхи;

28 Отже, нехай він чинить 
так, як Дух живого Бога нака
зує йому, чи то на землі, чи то 
на водах, як це залишається за 
Мною чинити в майбутньому.

29 А вам дано курс для свя
тих, тобто шлях для святих 
з табору Господа, яким ман
друвати.

30 І знову, істинно Я кажу 
вам, Моїм слугам Сідні Ріг
дону, Джозефу Сміту мо
лодшому і Оліверу Каудері, 
не відкривати своїх вуст у 

зібраннях злочестивих, доки 
вони не прибудуть у Цин
циннаті;

31 А в тому місці вони здій
матимуть свої голоси до Бога 
проти цього народу, так, 
до Того, Чий гнів запалено 
проти їхньої злочестивості, 
народу, який майже а визрів 
для знищення.

32 А звідти нехай вони ман
друють до громад своїх бра
тів, бо саме тепер їхні зусилля 
більш бажані серед них, ніж 
серед громад злочестивих.

33 А тепер, відносно решти, 
нехай вони мандрують і 
а проголошують Слово се
ред громад злочестивих, нас
кільки це дано;

34 І наскільки вони роби
тимуть це, настільки вони 
а очищатимуть свій одяг, і бу
дуть незаплямованими переді 
Мною.

35 І нехай вони мандрують 
разом або а по двоє, як їм зда
ється кращим, тільки нехай 
Мій слуга Рейнолдс Кегун і 
Мій слуга Семʼюел  Г. Сміт, 
якими Я цілком задоволений, 
не розділяються, доки не по
вернуться до своїх домівок, 
і це для мудрої мети, яка в 
Мене є.

36 І тепер, істинно Я кажу 
вам, а те, що Я кажу одному, 
Я кажу всім, будьте в доброму 
гуморі, а малі діти; бо Я б серед 
вас, і Я не в покинув вас;
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 37 а УЗ 50:35.
 38 а пп Вартувати, 

Вартовий.
 39 а пп Молитва.
  б пп Спокушати, 

Спокуса.
62 1 а УЗ 45:3–4. 

   пп Заступник.
  б Євр. 2:18;  

Ал. 7:12.
  в пп Спокушати, 

Спокуса.
 3 а Лк. 12:8–9.  

пп Свідок, 

Свідчення.
  б пп Книга життя.
  в УЗ 84:61.
 4 а УЗ 57:1–2.
 5 а пп Місіонерська 

робота.
 6 а Етер 3:12.

37 І через те, що ви смири
лися переді Мною, благосло
вення а царства є вашими.

38 Підпережіть свої стегна 
і будьте а пильними і будьте 
тверезими, чекаючи при
шестя Сина Людини, бо Він 

прийде тієї години, коли ви і 
не думаєте.

39 а Моліться завжди, щоб 
вам не увійти у б спокусу, щоб 
ви могли витримати день 
Його пришестя чи в житті, 
чи в смерті. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 62
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта на березі ріки 
Міссурі біля Черітона, штат Міссурі, 13 серпня 1831 року. Того 
дня пророк та його група по дорозі з Індепенденса до Кертленда 
зустріли кількох старійшин, які йшли своєю дорогою до землі 
Сіону, і після радісних привітань отримали це одкровення.

1–3, Свідчення записані на небі; 
4–9, Старійшини мають ман
друвати і проповідувати на свій 
розсуд і як указано Духом.

Дивіться та прислухайтеся, о 
ви, старійшини Моєї Церкви, 
каже Господь Бог ваш, Сам 
Ісус Христос, ваш а заступник, 
Який знає слабкості людини і 
як б допомогти тим, кого в спо
кушають.

2 І істинно, Мої очі на тих, 
хто ще не дістався землі Сі
ону; отже, вашу місію ще не 
сповнено.

3 Проте вас благословлено, 
бо а свідчення, яке ви при
несли, б записано на небі, щоб 
ангели дивилися на нього; і 
вони радіють за вас, і ваші 
в гріхи прощено вам.

4 А тепер продовжуйте свою 
мандрівку. Зберіться на землі 
а Сіону; і проведіть збори, і ра
дійте разом, і піднесіть свя
щеннодійство Всевишньому.

5 І тоді ви можете повер
нутися, щоб засвідчити, так, 
саме всі разом, або по двоє, 
як вам здається краще, для 
Мене це немає значення; 
тільки будьте вірними, і а про
голошуйте радісну новину 
жителям землі або серед гро
мад злочестивих.

6 Ось, Я, Господь, зібрав вас 
разом, щоб могло бути спов
неним обіцяння, що вірних 
серед вас буде збережено і 
що вони радітимуть разом 
на землі Міссурі. Я, Господь, 
обіцяю вірним і не можу 
а брехати.
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РОЗДІЛ 63
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 30 серпня 1831 року. Пророк, Сідні Рігдон та Олі
вер Каудері прибули в Кертленд 27  серпня після відвідування 
Міссурі. В історії Джозефа Сміта це одкровення описано та
кими словами: “У дні дитинства Церкви було палке бажання 
отримувати слово Господа з приводу кожного питання, що яки
мось чином стосувалось нашого спасіння; і оскільки земля Сі
ону бачилася тепер найважливішим мирським предметом для 
обговорення, я запитав у Господа подальшу інформацію про зби
рання святих і купівлю землі та інші справи”.

 7 а пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 9 а УЗ 61:37.
  б Мт. 28:20.

63 2 а пп Бунт.

7 Я, Господь, готовий, якщо 
хто небудь серед вас хоче 
їхати верхи на конях або на 
мулах, або на колісницях, він 
отримає це благословення, 
якщо він отримає його з руки 
Господа з серцем, а вдячним 
за все.

8 Це залишається робити 
вам на власний розсуд і за 
вказівками Духа.

9 Ось, а царство є вашим. І 
слухайте, і знайте, Я б з вір
ними завжди. Саме так. Амінь.

1–6, День гніву зійде на зло
честивих; 7–12, Ознаки при
ходять через віру; 13–19, 
Перелюбники в серці зречуться 
віри, і їх буде кинуто в озеро 
вогню; 20, Вірні матимуть 
успадкування на перетвореній 
землі; 21, Повний опис подій на 
Горі переображення ще не від
крито; 22–23, Послушні от
римають таємниці царства; 
24–31, Успадкування в Сіоні 
мають бути купленими; 32–
35, Господь наказує бути вій
нам, і злочестиві вбивають 
злочестивих; 36–48, Святі 
мають зібратися в Сіоні і за
безпечити грошима його буду
вання; 49–54, Благословення 

забезпечені вірним під час Дру
гого пришестя, Воскресіння та 
Тисячоліття; 55–58, Це є день 
попередження; 59–66, Господнє 
імʼя прикликається даремно 
тими, хто вживає його без пов
новаження.

Прислухайтеся, о ви, люди, 
і відкрийте свої серця, і при
хиліть вухо здалеку; і слу
хайте, ви, хто називає себе 
народом Господа, і почуйте 
слово Господа та Його волю 
стосовно вас.

2 Так, істинно Я кажу, по
чуйте слово Того, Чий гнів за
палено проти злочестивих та 
а бунтівних;
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 3 а пп Смерть, фізична.
 6 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа;  
Справедливість.

  б Єр. 30:23.
  в Ісая 49:26.
 7 а УЗ 46:9.  

пп Ознака.
 10 а Морон. 7:37.  

пп Віра.
 11 а Євр. 11:6.
  б УЗ 35:11.
  в УЗ 88:65.
 14 а УЗ 42:24–25.
 16 а Мт. 5:27–28;  

УЗ 42:23–26.
  б пп Жадати.
  в пп Перелюб.

 17 а Об. 21:8.
  б пп Брехня.
  в Об. 22:15; УЗ 76:103.
  г Об. 19:20;  

2 Неф. 9:8–19, 26; 
28:23;  
Кн. Як. 6:10;  
Ал. 12:16–18; УЗ 76:36.  
пп Пекло.

3 Хто воліє взяти саме тих, 
кого Він воліє а взяти, і збе
регти в житті тих, кого Він 
воліє зберегти;

4 Хто будує за Своїм влас
ним бажанням і задоволен
ням; і знищує, коли Йому 
завгодно, і в змозі кинути 
душу до пекла.

5 Ось, Я, Господь, піднімаю 
Свій голос, і його треба слу
хатися.

6 Отже, істинно Я кажу, не
хай злочестиві звернуть увагу, 
і нехай бунтівні бояться і 
тремтять; і нехай невіруючі 
стримають свої вуста, бо а день 
гніву зійде на них, як б вихор, і 
вся плоть в знатиме, що Я є Бог.

7 І той, хто шукає ознаки, 
побачить а ознаки, але не на 
спасіння.

8 Істинно Я кажу вам, є серед 
вас такі, які шукають ознаки, і 
такі були аж від початку;

9 Але, ось, віра приходить 
не через ознаки, але ознаки 
слідують за тими, хто вірить.

10 Так, ознаки приходять 
через а віру, не за волею лю
дей, не так, як їм завгодно, 
але за волею Бога.

11 Так, ознаки приходять 
через віру, аж до могутніх ді
янь, бо без а віри жодна лю
дина не догоджає Богові; і 
тими, на кого Він гнівається, 

Він не зовсім задоволений; 
отже, таким Він не показує 
ніяких ознак, тільки у б гніві 
на їхнє в засудження.

12 Отже, Я, Господь, не за
доволений тими серед вас, 
які шукали ознак і чудес для 
віри, а не для блага людей на 
Мою славу.

13 Проте Я даю заповіді, і ба
гато хто відвернувся від Моїх 
заповідей і не виконував їх.

14 Були серед вас а перелюб
ники і перелюбниці; деякі з 
них залишили вас, а інші за
лишилися з вами, щоб їх по
тім було викрито.

15 Нехай такі остерігаються 
і покаються швидко, щоб за
судження не зійшло на них 
як пастка, і їхнє безглуздя не 
зробилося явним, і їхні ді
яння не пішли за ними слідом 
на очах людей.

16 І істинно Я кажу вам, як Я 
казав досі, той, хто а дивиться 
на жінку, б пристрасно бажа
ючи її, або якщо хтось учинив 
в перелюб у своєму серці, вони 
не матимуть Духа, а зречуться 
віри і боятимуться.

17 Отже, Я, Господь, сказав, 
що а боязливі, і невіруючі, і всі 
б брехуни, і той, хто любить і 
в чинить неправду, і розпус
ник, і чаклун матимуть свою 
частину в тому г озері, яке 
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 17 д пп Смерть, духовна.
 18 а Об. 20:6.
 19 а пп Виправдання, 

Виправдовувати.
 20 а УЗ 101:35.
  б Мт. 5:5;  

УЗ 59:2; 88:25–26.
 21 а пп Земля—Кінцевий 

стан Землі.
  б пп Світ—Кінець  

світу.
  в Мт. 17:1–3.
 23 а Ал. 12:9–11;  

УЗ 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  б пп Жива вода.

  в Іван 4:14.
 25 а пп Сіон.
 26 а Лк. 20:25; УЗ 58:21–23.  

пп Уряд.
 28 а пп Диявол.
 33 а пп Війна.
 34 а пп Святий, Свята 

(іменник).

горить вогнем і сіркою, що є 
д друга смерть.

18 Істинно Я кажу, що вони 
не матимуть частини у а пер
шому воскресінні.

19 І тепер ось, Я, Господь, 
кажу вам, що вас не а виправ
дано, тому що це є серед вас.

20 Проте той, хто а терпить у 
вірі і чинить Мою волю, той 
переможе, і отримає б успад
кування на землі, коли день 
переображення прийде;

21 Коли а землю буде б пере
ображено, саме за зразком, 
який було показано Моїм 
апос толам на в горі, про що 
ви ще не отримали повного 
опису.

22 І тепер, істинно Я кажу 
вам, що як Я сказав, що спо
віщу вам Мою волю, ось, Я вам 
сповіщу її не як заповідь, бо є 
багато тих, хто не намагається 
виконувати Мої заповіді.

23 Але тому, хто дотриму
ється Моїх заповідей, Я дам 
а таємниці Мого царства, і 
вони будуть у ньому крини
цею б живої води, що в тече в 
життя вічне.

24 І тепер, ось, це є волею 
Господа Бога вашого сто
совно Його святих, щоб вони 
зібралися разом на землі Сі
ону, не поспішаючи, щоб не 
було замішання, яке прино
сить пошесть.

25 Ось, земля а Сіону—Я, Го
сподь, тримаю її у Своїх влас
них руках;

26 Проте Я, Господь, віддаю 
а кесареве—кесареві.

27 Отже, Я, Господь, бажаю, 
щоб ви придбали землі, щоб 
ви мали перевагу над цим сві
том, щоб ви могли мати право 
на цей світ, щоб їх не могло 
бути збуджено до гніву.

28 Бо а Сатана вкладає це в 
їхні серця—гніватися на вас, 
аж до пролиття крові.

29 Отже, землю Сіону не 
буде отримано іншим шля
хом, ніж придбанням або 
кровʼю, інакше немає успад
кування для вас.

30 І якщо придбанням, ось, 
благословенні ви є;

31 А якщо кровʼю, то 
оскільки вам заборонено про
ливати кров, знайте, ваші 
вороги над вами, і вас буде 
гнано бичем з міста до міс 
та, і з синагоги до синагоги, і 
мало хто вистоїть, щоб отри
мати успадкування.

32 Я, Господь, гніваюся на 
злочестивих; Я утримую Свій 
Дух від жителів Землі.

33 Я поклявся у Своєму гніві 
і наказав бути а війнам по 
лицю землі, і злочестиві вби
ватимуть злочестивих, і страх 
зійде на кожну людину;

34 І а святі також насилу 
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 34 б пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  в Мт. 3:12; 2 Неф. 26:6;  
УЗ 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
пп Злочестиві, 

Злочестивість.
  г пп Вогонь.
 37 а пп Праведник, 

Праведність.
  б УЗ 1:4.
  в Ісая 47:11.

 41 а пп Проникливість, 
дар проникливості.

 47 а Мос. 2:41; УЗ 6:13.
 48 а УЗ 101:18.
 49 а Об. 14:13;  

УЗ 42:44–47.

втечуть; проте Я, Господь, 
з ними, і б зійду в небесах з 
присутності Мого Батька і 
поглину в злочестивих невга
симим г вогнем.

35 І ось, цього ще немає, але 
буде незабаром.

36 Отже, бачачи, що Я, Гос
подь, наказав бути цьому 
всьому на лиці землі, Я ба
жаю, щоб Моїх святих було 
зібрано на землі Сіону;

37 І щоб кожна людина взяла 
а праведність у свої руки і вір
ність на свої стегна, і піднесла 
б голос попередження до жи
телів землі; і проголосила і 
словом, і втечею, що в спусто
шення зійде на злочестивих.

38 Отже, нехай Мої учні в 
Кертленді, які живуть на цій 
фермі, владнають свої мир
ські клопоти.

39 Нехай Мій слуга Тайтес 
Біллінгз, який дбає про неї, 
позбудеться землі, щоб він 
міг бути готовим наступної 
весни вирушити у мандрівку 
до землі Сіону з тими, хто 
мешкає на лиці її, за винят
ком тих, кого Я прибережу 
для Себе, які не підуть, доки 
Я не накажу їм.

40 І нехай усі гроші, які 
можна відкласти,—немає зна
чення для Мене, малі ті гроші 
чи великі,—буде надіслано до 
землі Сіону тим, кому Я приз
начив отримати їх.

41 Ось, Я, Господь, дам 

Своєму слузі Джозефу Сміту 
молодшому силу, щоб він міг 
а розпізнати через Духа, хто 
саме має піти до землі Сіону, 
а хто з Моїх учнів має зали
шитися.

42  Нехай Мій слуга 
Ньюел К. Уітні утримує свою 
крамницю, або іншими сло
вами, ту крамницю, ще на ко
роткий час.

43 Проте нехай він виділить 
усі гроші, які він може виді
лити, щоб надіслати до землі 
Сіону.

44 Ось, це все в його влас
них руках, нехай він чинить 
згідно з мудрістю.

45 Істинно Я кажу, нехай 
його буде висвячено розпо
рядником між учнями, які за
лишаться, і нехай його буде 
висвячено в цю владу;

46 А тепер поспішно відві
дай церкви, пояснюючи їм 
це, з Моїм слугою Олівером 
Каудері. Ось, це Моя воля—
отримувати гроші саме так, 
як Я вказав.

47 Той, хто є а вірним і ви
терпить, подолає світ.

48 Той, хто надсилає скарби 
до землі Сіону, отримає 
а успадкування на цьому світі, 
і його діяння йтимуть за ним 
слідом, і також винагорода у 
світі прийдешньому.

49 Так, і благословенними 
є мертві, що а помирають в 
Господеві, відтепер і доки 

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 63:35–49135



 49 б 2 Кор. 5:17.
  в пп Воскресіння.
  г Об. 21:4; Ал. 11:45;  

УЗ 88:116.  
пп Безсмертя, 
Безсмертний.

 50 а пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

  б пп Смерть, фізична.

 51 а Ісая 65:20–22;  
УЗ 45:58; 101:29–31.  
пп Тисячоліття.

  б 1 Кор. 15:51–52;  
УЗ 43:32.

 53 а УЗ 35:15.
 54 а Мт. 25:1–13;  

УЗ 45:56–59.
  б Мос. 16:2.
 55 а пп Рігдон, Сідні.

  б пп Гординя.
 56 а УЗ 58:50.
 57 а УЗ 4:3–6.
  б УЗ 18:14–15.  

пп Застерігати, 
Застереження;  
Місіонерська робота.

 59 а 1 Кор. 2:10.
 60 а пп Альфа і Омега.
 61 а пп Богохульство.

Господь не прийде, і старе 
б пройде, і все стане новим, 
вони в піднімуться з мертвих, і 
не г помруть більше, і отрима
ють успадкування перед Гос
подом у святому місті.

50 І а благословенний той, 
хто житиме, коли Господь 
прийде, і збереже віру; проте 
йому призначено б померти у 
віці людини.

51 Отже, діти а виростати
муть, доки не стануть ста
рими; старі люди помруть; 
але вони не будуть спати в 
пороху, але їх буде б змінено, 
як оком змигнути.

52 Отже, для цієї мети про
повідували апостоли світу 
вос кресіння мертвих.

53 Це те, чого ви повинні 
 шукати; і, кажучи мовою Гос
пода, воно тепер уже а поруч і 
в часі прийдешньому, саме у 
дні пришестя Сина Людини.

54 А до того часу будуть не
розумні а діви серед мудрих; і 
в той час настане повне роз
ділення праведних і злочес
тивих; і в той день надішлю  
Я Своїх ангелів б вирвати зло
честивих та кинути їх у не
згасимий вогонь.

55 А тепер ось, істинно Я 
кажу вам, Я, Господь, не задо
волений Моїм слугою а Сідні 

Рігдоном; він б підніс себе у 
своєму серці і не сприймав по
раду, а засмутив Духа;

56 Отже, його а писання є не
прийнятним для Господа, і він 
має скласти інше; і якщо Гос
подь не сприйме його, ось, він 
не буде більше в тому чині, на 
який Я призначив його.

57 І знову, істинно Я кажу 
вам, а ті, хто бажає у своєму 
серці з лагідністю б попере
джати грішників для пока
яння, нехай їх буде висвячено 
в цю владу.

58 Бо це є день попере
дження, а не день багатьох 
слів. Бо Мене, Господа, не 
буде осміяно в ці останні дні.

59 Ось, Я—з висоти, а Моя 
сила лежить унизу. Я є над 
усім, і в усьому, і через усе, і 
а відшукую все, і день настає, 
коли все буде підвладне Мені.

60 Ось, Я є а Альфа і Омега, 
Сам Ісус Христос.

61 Отже, нехай усі люди з 
пересторогою приймають 
Моє а імʼя на свої уста—

62 Бо ось, істинно Я кажу, 
що є багато таких, які пере
бувають під цим осудом, які 
вживають імʼя Господа, і вжи
вають його надаремно, не ма
ючи повноваження.

63 Отже, нехай церква по
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кається у своїх гріхах, і Я, 
Господь, володітиму ними; 
інакше їх буде відсічено.

64 Памʼятайте, те, що сходить 
з висоти, є а священним і має 
б промовлятися з обережністю, 
і зі стриманістю, що від Духа; 
і в цьому немає засудження, і 
ви отримуєте Дух в через мо
литву; отже, без цього залиша
ється засудження.

65 Нехай Мої слуги Джозеф 
Сміт молодший і Сідні Рігдон 
шукають собі дім, як навчено 
їх Духом через а молитву.

66 Це залишається подолати 
терпінням, щоб такі могли 
отримати більший надмір і 
вічну а вагу б слави, а інакше—
більше засудження. Амінь.

РОЗДІЛ 64
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта старійшинам 
Церкви в Кертленді, штат Огайо, 11  вересня 1831 року. Про
рок готувався до переїзду в Гайрам, штат Огайо, щоб поно
вити свою роботу над перекладом Біблії, яку було відкладено, 
поки він перебував у Міссурі. Група братів, яким було наказано 
мандрувати в Сіон (Міссурі), була серйозно зайнята приготу
ваннями до того, щоб відʼїхати в жовтні. У цей напружений 
час було отримано це одкровення.

 64 а пп Святий 
(прикметник).

  б пп Благоговіння.
  в УЗ 42:14.
 65 а пп Молитва.

 66 а 2 Кор. 4:17.
  б Рим. 8:18;  

УЗ 58:4; 136:31.
64 2 а 1 Іван. 5:4.
  б пп Співчуття.

 3 а Мойс. 1:39.
  б Ісая 43:25.
 5 а УЗ 28:7; 84:19.  

пп Ключі 
священства.

1–11, Святим заповідано про
щати один одного, щоб не зали
шався на них ще більший гріх; 
12–22, Тих, хто не покаявся, 
слід судити в церковних судах; 
23–25, Того, кого обкладено деся
тиною, не буде спалено під час 
Господнього пришестя; 26–32, 
Святих попереджено не брати в 
борг; 33–36, Бунтівних буде від
січено від Сіону; 37–40, Церква 
судитиме народи; 41–43, Сіон 
процвітатиме.

Ось, так каже вам Господь 
Бог ваш: о ви, старійшини 

Моєї Церкви, прислухайтесь, 
і почуйте, і отримайте Мою 
волю щодо вас.

2 Бо істинно Я кажу вам, Я 
волію, щоб ви а подолали світ; 
отже, Я матиму б співчуття до 
вас.

3 Є серед вас такі, які згрі
шили; але істинно Я кажу, 
цього разу, для Моєї власної 
а слави і для спасіння душ, Я 
б простив вам ваші гріхи.

4 Я буду милостивим до вас, 
бо Я дав вам царство.

5 І а ключі таємниць царства 
не буде забрано у Мого слуги 
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 5 б пп Обряди.
 7 а пп Відпущення 

гріхів;  
Простити, Прощати.

  б Чис. 5:6–7;  
УЗ 19:20; 58:43.  
пп Сповідувати, 
Сповідь.

  в УЗ 76:31–37.

 8 а пп Суперечка.
  б пп Карати, 

Покарання.
 9 а Мр. 11:25–26;  

УЗ 82:1.
  б Мт. 6:14–15;  

Еф. 4:32.
 10 а Вих. 33:19; Ал. 39:6;  

УЗ 56:14.

  б Мос. 26:29–31.
 11 а 1 Сам. 24:13.
  б 2 Тим. 4:14.
 12 а УЗ 42:80–93.
 16 а 2 Неф. 15:20;  

УЗ 121:16.
 17 а пп Партридж, 

Едвард.
  б пп Диявол.

Джозефа Сміта молодшого 
тими засобами, які Я призна
чив, доки він живий, якщо 
він підкоряється Моїм б обря
дам.

6 Є ті, які шукали приводу 
бути проти нього без при
чини;

7 Проте він згрішив; але іс
тинно Я кажу вам, Я, Господь, 
а прощаю гріхи тим, хто б спо
відує свої гріхи переді Мною 
і просить прощення, хто не 
згрішив на в смерть.

8 Мої учні у дні давнини 
шукали а приводу бути один 
проти одного і не прощали 
один одного у своїх серцях; і 
за це зло вони бідували і су
воро б каралися.

9 Отже, Я кажу вам, ви по
винні а прощати один од
ного; бо той, хто не б прощає 
своєму братові його провини, 
стоїть засуджений перед Гос
подом; бо на ньому залиша
ється більший гріх.

10 Я, Господь, а прощатиму 
того, кого прощатиму, але 
від вас вимагається б прощати 
всіх людей.

11 І вам слід сказати у своїх 
серцях—нехай Бог а розсу
дить між мною і тобою і на
городить тебе згідно з твоїми 
б вчинками.

12 А того, хто не покається 

у своїх гріхах і не сповідає 
їх, ви приведете перед а Цер
квою, і вчините з ним, як 
писання каже вам, чи по за
повіді, чи по одкровенню.

13 І це ви зробите, щоб Бог 
міг бути прославленим—не 
тому, що ви не прощаєте, не 
маючи співчуття, але щоб ви 
могли бути виправданими в 
очах закону, щоб ви не об
разили Того, Хто є вашим 
Законодавцем—

14 Істинно Я кажу, з цієї 
причини ви зробите це.

15 Ось, Я, Господь, був роз
гніваний на того, хто був 
Моїм слугою Езрою Бутом, і 
також Моїм слугою Айзеком 
Морлі, бо вони не дотриму
валися ні закону, ні заповіді;

16 Вони прагнули зла у своїх 
серцях, і Я, Господь, утримав 
Свого Духа. Вони а засуджу
вали як зле те, у чому не було 
зла; проте Я простив Мого 
слугу Айзека Морлі.

17 І також Мого слугу а Ед
варда Партриджа, ось, він 
згрішив, і б Сатана прагне зни
щити його душу; але коли це 
стане їм відомим і вони пока
ються у злі, їх буде прощено.

18 А тепер, істинно Я кажу, 
що доцільно Мені, аби Мій 
слуга Сідні Ґілберт через 
кілька тижнів повернувся до 
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свого діла і до своїх обовʼязків 
на землі Сіону;

19 І те, що він побачив і по
чув, можна повідомити Моїм 
учням, щоб вони не загинули. 
І з цієї причини Я сказав це.

20 І знову, Я кажу вам, щоб 
Мій слуга, Айзек Морлі не 
а спокушався більше того, ніж 
він може витримати, і не 
радив неправильно вам на 
шкоду, Я дав наказ, щоб його 
ферму було продано.

21 Я не бажаю, щоб Мій 
слуга Фредерік Дж. Уільямс 
продавав свою ферму, бо Я, 
Господь, бажаю зберегти твер
диню на землі Кертленда на 
пʼять років, протягом яких Я 
не повалю злочестивих, щоб 
таким чином Я міг спасти 
 декого.

22 І після того дня, Я, Гос
подь, не а вважатиму винними 
тих, хто йтиме з відкритим 
серцем до землі Сіону; бо 
Мені, Господу, потрібні б серця 
дітей людських.

23 Ось, нинішнє названо 
а “сьогодні” аж до б пришестя 
Сина Людини, і це істинно є 
днем в жертвування і днем для 
обкладання г десятиною Мого 
народу; бо того, кого обклада
ють десятиною, не буде д спа
лено при Його пришесті.

24 Бо після сьогодення 

приходить а спалення— 
кажучи це мовою Господа—
бо істинно Я кажу, завтра всі 
б гордовиті і ті, що чинять зло
честиво, будуть наче стерня; і 
Я спалю їх, бо Я є Господь Са
ваот; і Я не пощажу нікого, 
хто залишиться у в Вавилоні.

25 Отже, якщо ви вірите 
Мені, ви трудитиметеся, поки 
ще це зветься “сьогодні”.

26 І не годиться, щоб Мої 
слуги а Ньюел К. Уітні й Сідні 
Ґілберт продавали свою 
б крамницю й своє майно; бо 
це не є мудрістю, доки решта 
Церкви, яка залишається на 
цьому місці, не піде до землі 
Сіону.

27 Ось, це сказано в Моїх за
конах, тобто заборонено, а за
борговувати вашим ворогам;

28 Але ось, не було сказано 
жодного разу, що Господь не 
може взяти, коли Йому зав
годно, і заплатити, як Йому 
здається кращим.

29 Отже, оскільки ви є роз
порядниками, ви маєте Гос
поднє доручення; і що б ви 
не робили згідно з волею Гос
пода є Господньою справою.

30 І Він поставив вас, щоб 
забезпечувати Його святих 
у ці останні дні, щоб вони 
могли отримати а успадку
вання на землі Сіону.

 20 а пп Спокушати, 
Спокуса.

 22 а пп Провина.
  б Вих. 35:5;  

УЗ 59:15; 64:34.
 23 а УЗ 45:6; 64:24–25.
  б пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
  в пп Жертва, 

Жертвувати.

  г Мал. 3:10–11.  
пп Десятини, 
Десятина.

  д Мал. 4:1;  
3 Неф. 25:1;  
ДС—Іст. 1:37.

 24 а Ісая 66:15–16.  
пп Земля—
Очищення землі;  
Світ—Кінець світу.

  б Мал. 3:15;  
2 Неф. 12:12; 23:11.  
пп Гординя.

  в УЗ 1:16.  
пп Вавилон.

 26 а пп Уітні, Ньюел К.
  б УЗ 57:8.
 27 а пп Борг.
 30 а УЗ 63:48.
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РОЗДІЛ 65
Одкровення щодо молитви, дане через пророка Джозефа Сміта 
в Гайрамі, штат Огайо, 30 жовтня 1831 року.

 31 а Мр. 13:31;  
2 Неф. 31:15;  
УЗ 1:37–38.

  б УЗ 76:3.
 33 а Гал. 6:9.
  б УЗ 123:16.
 34 а Мих. 6:8.
  б Повтор. 32:46;  

Єг. 22:5;  
Морм. 9:27.  
пп Серце.

  в Ісая 1:19.  

пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 35 а пп Бунт.
  б УЗ 41:5; 50:8–9; 56:3.  

пп Відлучення 
від Церкви.

 36 а Повтор. 33:16–17.
 38 а Ісая 2:3–4;  

УЗ 133:21.
 39 а Об. 2:2.  

пп Апостол.

 40 а пп Єпископ.
  б УЗ 58:17; 107:72–74.
  в пп Управитель, 

Управительство.
  г УЗ 107:99–100.
 41 а пп Сіон.
  б УЗ 45:67; 84:4–5; 

97:15–20.  
пп Слава.

 42 а пп Прапор.
 43 а Ісая 60:14;  

УЗ 97:19–20.

1–2, Ключі царства Бога ввірено 
людині на землі, і справа єван

гелії переможе; 3–6, Тисячо
літнє царство небесне прийде і 

31 І ось, Я, Господь, прого
лошую вам, і Мої а слова певні 
і б виправдаються, що вони от
римають його.

32 Але все має статися у свій 
час.

33 Отже, не а втомлюйтесь у 
доброчинності, бо ви закла
даєте основи великої роботи. 
І з б малого виходить те, що є 
великим.

34 Ось, Господу а потрібні 
б серце і небайдужий розум; і 
небайдужі та в послушні куш
туватимуть блага землі Сіону 
в ці останні дні.

35 А а бунтівних буде б від
січено від землі Сіону і від
правлено геть, і вони не 
успадкують цю землю.

36 Бо істинно Я кажу, що 
бунтівні не є від крові а Єф
рема, отже їх буде вирвано.

37 Ось, Я, Господь, створив 
Свою Церкву в ці останні 
дні, як суддю, який сидить на 

пагорбі, тобто на високому 
місці, щоб судити народи.

38 Бо станеться, що жителі 
Сіону а судитимуть усе, що 
належить Сіону.

39 І брехунів та лицемірів 
буде виявлено ними, і тих, 
хто не є а апостолами і проро
ками, буде розпізнано.

40 І навіть а єпископа, який 
є б суддею, і його радників, 
якщо вони не вірні у своєму 
в управительстві, буде осуд
жено, й г інших буде постав
лено замість них.

41 Бо, ось, Я кажу вам, що 
а Сіон процвітатиме, і б слава 
Господа буде на ньому;

42 І буде він а прапором лю
дям, і прийдуть до нього з 
кожного народу під небесами.

43 І прийде день, коли на
роди землі а затремтять через 
нього, і боятимуться через 
його грізних. Господь сказав 
це. Амінь.
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65 1 а Ісая 40:3; Мт. 3:3;  
Іван 1:23.

 2 а Мт. 16:19; УЗ 42:69.  
пп Ключі 
священства.

  б УЗ 90:1–5.
  в Дан. 2:34–45.
  г Пс. 72:19. 

   пп Даниїл—Книга 
Даниїла;  
Останні дні.

 3 а Мт. 22:1–14;  
Об. 19:9;  
УЗ 58:11.

  б пп Молодий.
 5 а Мт. 24:30.

  б Пс. 93:1.
  в пп Слава.
  г Дан. 2:44.
 6 а пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  б Об. 11:15.
  в 1 Хр. 29:11;  

Мт. 6:13.

зʼєднається з царством Бога на  
землі.

Прислухайтеся, і ось, голос 
немовби того, кого послано з 
висоти, хто є могутнім і силь
ним, чия хода сягає кінців 
землі, так, чий голос звучить 
людям: а Готуйте путь Господу, 
рівняйте стежки Йому.

2 а Ключі б царства Бога 
ввірено людині на землі, і 
звідти покотиться євангелія 
аж до кінців землі, наче в ка
мінь, який відсічено від гори 
без рук, покотиться, доки він 
не г наповнить усю землю.

3 Так, голос волаючий: Го
туйте путь Господу, готуйте 
а вечерю Агнця, приготуйтеся 
для б Нареченого.

4 Моліться Господу, при

кликайте Його святе імʼя, 
сповіщайте про Його чудесні 
діяння серед людей.

5 Прикликайте Господа, 
щоб Його царство могло 
йти по землі, щоб жителі її 
могли сприймати його і бути 
готовими до днів прийдеш
ніх, у які Син Людини а зі
йде в небесах, б одягнений у 
яскравість Своєї в слави, щоб 
зустріти г царство Бога, яке 
встановлено на землі.

6 Отже, нехай а царство 
Бога йде вперед, щоб б цар
ство небесне могло прийти, 
щоб Тебе, о Боже, могло бути 
прославлено як на небі, так 
і на землі, щоб Твоїх воро
гів могло бути підкорено; бо 
в Твоя є честь, сила і слава на 
віки вічні. Амінь.

РОЗДІЛ 66
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, 29 жовтня 1831 року. Уільям Е. Маклеллін та
ємно звернувся з проханням до Господа, щоб Той дав через Про
рока відповідь на пʼять запитань, невідомих Джозефу Сміту. 
На прохання Маклелліна Пророк запитав у Господа і отримав 
це одкровення.

1–4, Вічний завіт є повнотою 
євангелії; 5–8, Старійшинам 
слід проповідувати, свідчити і 
розмірковувати з людьми; 9–
13, Вірне священне служіння 

забезпечує успадкування вічного 
життя.

Ось, так каже Господь 
Моєму слузі Уільяму  Е. 
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66 1 а Іван 1:12.  
пп Вірування, 
Вірувати.

 2 а пп Новий і 
вічний завіт.

  б Іван 10:10;  
3 Неф. 5:13.

 3 а Кн. Як. 4:7;  
Етер 12:27.

 5 а Мр. 16:15.

 7 а УЗ 75:6.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
 8 а УЗ 52:17; 133:58.
 9 а пп Благословення 

хворих;  
Рукопокладання.

  б Мт. 9:18.  
пп Зцілити, Зцілення.

  в Як. 1:5.

 10 а пп Перелюб.
 11 а УЗ 35:24.
  б УЗ 11:6.
  в Ісая 35:10;  

УЗ 45:71.  
пп Співати.

 12 а 2 Тим. 3:14–15;  
2 Неф. 31:20.

  б Ісая 62:3; Мт. 25:21;  
1 Пет. 5:4.

Маклелліну: Благословенний 
ти, оскільки ти відвернувся 
від своїх беззаконь і отримав 
Мої істини, каже Господь, 
Викупитель твій, Спаситель 
світу, саме всіх тих, хто а ві
рить в Моє імʼя.

2 Істинно Я кажу тобі, бла
гословенний ти за те, що 
сприйняв Мій а вічний завіт, 
саме повноту Моєї євангелії, 
надіслану дітям людським, 
щоб вони могли мати б життя 
і стати причасниками слав, 
які мають бути відкриті в ос
танні дні, як було написано 
пророками й апостолами в 
дні давнини.

3 Істинно Я кажу тобі, Мій 
слуго Уільям, що ти чистий, 
але не повністю; тож покайся 
в тому, що не є приємним в 
Моїх очах, каже Господь, бо 
Господь а покаже це тобі.

4 А тепер, істинно, Я, Гос
подь, покажу тобі, чого Я во
лію стосовно тебе, тобто, якою 
є Моя воля стосовно тебе.

5 Ось, істинно Я кажу тобі, 
що це є Моя воля, щоб ти 
а проголошував Мою єванге
лію з краю до краю і від міста 
до міста, так, у тих навколи
шніх краях, де її не було про
голошено.

6 Не затримуйся на багато 
днів у цьому місці; не йди ще 

до землі Сіону; але скільки 
можеш відправляти, відправ
ляй; з іншого приводу не ду
май про своє майно.

7 а Іди до східних земель, 
принось б свідчення в кож
ному місці, кожному на
родові і в їхніх синагогах, 
розмірковуючи з людьми.

8 Нехай Мій слуга Се
мʼюел  Г. Сміт піде з тобою, і 
не залишай його, і дай йому 
свої настанови; і того, хто є 
вірним, буде зроблено а силь
ним у кожному місці; і Я, 
Гос подь, піду з тобою.

9 Покладай а руки свої на 
хворих, і вони б видужають. 
Не повертайся, доки Я, Гос
подь, не пошлю тебе. Будь 
терпеливим у бідуваннях. 
в Проси, і ти отримаєш; сту
кай, і тобі буде відкрито.

10 Не прагни бути об
тяженим. Полиш усяку 
неправедність. Не чини а пе
релюбу—спокуси, яка непо
коїла тебе.

11 а Дотримуйся цих висло
вів, бо вони є істинними і вір
ними; і ти звеличиш свій чин, 
і зрушиш багатьох людей до 
б Сіону з в піснями вічної радо
сті над їхніми головами.

12 а Продовжуй робити це 
аж до кінця, і ти матимеш б ві
нець вічного життя і будеш 
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 13 а пп Бог, Божество—
Бог Син.

67 1 а пп Старійшина 

   (Старший, Старець, 
Пресвітер).

 2 а Пс. 34:16.

 3 а пп Страх.
 4 а пп Істина;  

Свідок, Свідчення.

праворуч Мого Батька, Який 
сповнений благодаті й істини.

13 Істинно, так каже Гос

подь а Бог твій, Викупи
тель твій, Сам Ісус Христос. 
Амінь.

РОЗДІЛ 67
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, на початку листопада 1831 року. Нагодою 
була особлива конференція, на якій було розглянуто і при
йнято рішення щодо видання одкровень, отриманих на той 
час від Господа через Пророка (див. короткий зміст розділу 1). 
Уільям У. Фелпс недавно заснував друкарню Церкви в Індепен
денсі, штат Міссурі. На конференції було вирішено надруку
вати одкровення в Book of Commandments (Книзі Заповідей) і 
видати її у кількості 10000 примірників (яку через неперед
бачені обставини згодом було зменшено до 3000 примірників). 
Багато братів урочисто свідчили, що одкровення, зібрані тоді 
для видання, були справді істинними, як засвідчив Святий 
Дух, що пролився на них. В історії Джозефа Сміта записано, 
що після того як було отримано одкровення, відоме як роз
діл 1, поширювалися певні відгуки про мову, використану в од
кровеннях. Надійшло це одкровення.

1–3, Господь чує молитви і до
глядає за Своїми старійши 
нами; 4–9, Він кидає виклик 
наймудрішій особі відтворити 
найменше з Його одкровень; 10– 
14, Вірних старійшин буде 
ожив лено  Духом, і вони поба
чать обличчя Бога.

Дивіться та прислухайтеся, 
о ви, а старійшини Моєї Цер
кви, які зібралися разом, чиї 
молитви Я почув, і чиї серця 
Я знаю, і чиї бажання дійшли 
до Мене.

2 Слухайте і знайте, Мої 

а очі на вас, і небеса й земля 
в Моїх руках, і багатства віч
ності є Моїми, щоб роздавати 
їх.

3 Ви намагалися повірити, 
що отримаєте благословення, 
яке було запропоноване вам; 
але ось, істинно Я кажу вам, 
що були а острахи у ваших 
серцях, і істинно це є причи
ною того, що ви не отримали.

4 А тепер Я, Господь, даю 
вам а свідчення про істинність 
цих заповідей, які покладено 
перед вами.

5 Ваші очі були на Моєму 
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 5 а УЗ 1:24.
 6 а 2 Неф. 9:28–29, 42.
 8 а пп Свідок, 

Свідчення.
 9 а Морон. 7:15–18.
  б Як. 1:17;  

УЗ 50:24; 84:45; 88:49.
 10 а пп Ревнивий, 

Ревнощі.
  б пп Страх.

  в пп Упокоритися, 
Покірність.

  г пп Завіса.
  д УЗ 88:68; 93:1; 97:16.
 11 а пдс Вих. 33:20, 23 

(Додаток);  
Іван 1:18; 6:46;  
пдс 1 Іван. 4:12 
(Додаток);  
УЗ 84:19–22;  

Мойс. 1:11, 14.
 12 а Мос. 3:19.  

пп Тілесна людина.
 13 а Рим. 2:7.  

пп Терпіння.
  б Мт. 5:48;  

3 Неф. 12:48.
 14 а пп Достоїнство, 

Достойний.

слузі Джозефові Сміті молод
шому, і його а мову ви знали, 
і його недосконалості ви 
знали; і ви прагнули в сер
цях своїх знання, щоб висло
витися краще за його мову; 
це ви також знаєте.

6 А тепер знайдіть у Книзі 
Заповідей хоча б найменшу 
серед них, і призначте того, 
хто є а наймудрішим серед вас;

7 Або, якщо будь хто серед 
вас створить подібну до неї, 
тоді вас буде виправдано в 
тому, що ви говорите, що не 
знаєте, чи істинні вони;

8 Але якщо ви не можете 
створити подібної до неї, ви 
під засудженням, якщо не 
а свідчите, що вони є істин
ними.

9 Бо ви знаєте, що немає не
праведності в них, а те, що 
а праведне, сходить з висоти, 
від Батька б світил.

10 І знову, істинно Я кажу 
вам, що це ваш привілей, і 
обіцяння Я даю вам, тим, 
кого було висвячено на це 

священнослужіння, що якщо 
ви скинете з себе а ревнощі та 
б страхи і в змиритеся переді 
Мною, бо ви недостатньо 
смиренні, г завісу буде розір
вано, і ви д побачите Мене і 
знатимете, що Я є,—не плот
ським і не природним розу
мом, а духовним.

11 Бо жодна а людина у плоті 
не бачила Бога ніколи, якщо 
не була оживлена Духом Бога.

12 Ані жодна а природна 
людина не може витримати 
присутність Бога, ані плот
ський розум.

13 Ви тепер не в змозі ви
тримати ні присутності Бога, 
ні священнослужіння ангелів, 
отже, продовжуйте з а терпін
ням, доки вас не буде б вдо
сконалено.

14 Не давайте своєму розуму 
відвернутися; і коли ви будете 
а гідними, у Мій належний 
час, ви побачите і пізнаєте те, 
що було даровано вам руками 
Мого слуги Джозефа Сміта 
молодшого. Амінь.

РОЗДІЛ 68
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, 1 листопада 1831 року як відповідь на молитву, 
аби дізнатися про думку Господа щодо Орсона Гайда, Люка С. 
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68 1 а пп Святий Дух.
 3 а 2 Пет. 1:21;  

УЗ 18:32; 42:16; 100:5.
 4 а пп Одкровення;  

Святий Дух.
  б Рим. 1:16.

 6 а Ісая 41:10.
 7 а пп Гайд, Орсон.
 8 а УЗ 1:2; 63:37.
  б пп Місіонерська 

робота;  
Проповідувати.

  в Мр. 16:15.
  г пп Повноваження.
  д пп Хрищення, 

Христити.

Джонсона, Лаймана Е. Джонсона та Уільяма Е. Маклелліна. 
Хоча частина цього одкровення була адресована цим чотирьом 
чоловікам, більшість його вмісту стосується всієї Церкви. 
Текст цього одкровення був розширений під проводом Джозефа 
Сміта, коли його було надруковано в книзі Учення і Завіти, 
видання 1835 р.
1–5, Слова старійшин, спонуку
ваних Святим Духом, є Писан
ням; 6–12, Старійшини мають 
проповідувати і христити, і 
ознаки йтимуть слідом за іс
тинно віруючими; 13–24, Пер
шонароджений серед синів 
Аарона може служити Верхов
ним єпископом (тобто три
мати ключі єпископального 
президентства) під керівниц
твом Першого Президентства; 
25–28, Батькам заповідано 
навчати євангелії своїх дітей; 
29–35, Святі мають додержу
ватися дня Суботнього, труди
тися старанно і молитися.

Мого слугу, Орсона Гайда, 
було покликано через його 
висвячення, проголошувати 
вічну євангелію, а Духом жи
вого Бога, від народу до на
роду і від краю до краю, у 
громадах злочестивих, у їх
ніх синагогах, розміркову
ючи з ними і розʼяснюючи їм 
усі писання.

2 І слухайте, і знайте, це є 
зразок для всіх тих, кого було 
висвячено в це священство, 
кому призначено цю місію—
іти вперед.

3 І це є зразок для них, щоб 
вони а говорили так, як їх спо
нукає Святий Дух.

4 І те, що вони говорити
муть, спонукувані а Святим 
Духом, буде Писанням, буде 
волею Господа, буде думкою 
Господа, буде словом Гос
пода, буде голосом Господа і 
б силою Бога на спасіння.

5 Ось, це є обіцяння Господа 
вам, о ви, Мої слуги.

6 Отже, будьте в доброму гу
морі і не а бійтеся, бо Я, Гос
подь, з вами і стоятиму біля 
вас; і ви будете свідчити про 
Мене, Самого Ісуса Христа, що 
Я є Син живого Бога, що Я був, 
що Я є, і що Я маю прийти.

7 Це є слово Господа до 
тебе, Мого слуги а Орсона 
Гайда, і також до Мого слуги 
Люка Джонсона, і до Мого 
слуги Лаймана Джонсона, 
і до Мого слуги Уільяма  Е. 
Маклелліна, і до всіх вірних 
старійшин Моєї Церкви—

8 а Ідіть по всьому світу, б про
повідуйте євангелію кожному 
в створінню, діючи в г повнова
женні, яке Я дав вам, д хрис
тячи в імʼя Батька, і Сина, і 
Святого Духа.
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9 І а той, хто вірить і буде 
хрищений, буде б спасенний, 
а той, хто не вірить, буде в за
суджений.

10 І того, хто вірить, буде 
благословлено а ознаками, що 
прийдуть слідом, саме так, як 
написано.

11 І тобі буде дано знати а оз
наки часів і ознаки пришестя 
Сина Людини;

12 І усіх тих, про кого свід
читиме Батько, тобі буде 
дано владу а запечатувати їх 
на вічне життя. Амінь.

13 А тепер, стосовно справ 
на доповнення до завітів і за
повідей, ось вони—

14 Після цього залишається 
у належний час Господа пос
вятити інших а єпископів для 
Церкви, щоб вони служили 
саме так, як перший;

15 Отже, вони будуть 
а первосвящениками, хто є 
достойними, і б Перше Пре
зидентство Мелхиседекового 
священства призначить їх, 
якщо вони не є прямими на
щадками в Аарона.

16 А якщо вони будуть пря
мими нащадками а Аарона, 
вони матимуть законне право 
на єпископат, якщо вони пер
шонароджені серед синів 
 Аарона;

17 Бо першонароджений 

утримує право президент
ства над цим священством і 
а ключі, або повноваження 
над ним.

18 Жодний чоловік не має 
законного права на цей чин, 
щоб утримувати ключі цього 
священства, якщо він не є 
а прямим нащадком і першо
народженим Аарона.

19 Але, оскільки а первосвя
щеник Мелхиседекового свя
щенства має повноваження 
виконувати обовʼязки в усіх 
нижчих чинах, він може вико
нувати обовʼязки і в чині б єпис
копа, коли не можна знайти 
жодного прямого нащадка Аа
рона, і коли його покликано, і 
посвячено, і висвячено до цієї 
влади під руками Першого 
Президентства Мелхиседеко
вого священства.

20 А прямого нащадка Аа
рона також має бути призна
чено цим Президентством, і 
знайдено достойним, і а пома
зано, і б висвячено під руками 
цього Президентства, інакше 
вони не мають законного пов
новаження виконувати обо
вʼязки у своєму священстві.

21 Але, через постанову 
щодо їхнього права священ
ства, яке переходить від 
батька до сина, вони можуть 
заявити про своє право на по

 9 а Мр. 16:16;  
УЗ 20:25.

  б пп Спасіння.
  в пп Осуд.
 10 а пп Ознака.
 11 а пп Ознаки часів.
 12 а УЗ 1:8; 132:49.  

пп Запечатувати, 
Запечатування.

 14 а пп Єпископ.

 15 а УЗ 72:1.
  б пп Перше 

Президентство.
  в пп Аарон, брат 

Мойсеїв.
 16 а УЗ 107:15–17.  

пп Ааронове 
священство.

 17 а пп Ключі 
священства.

 18 а Вих. 40:12–15;  
УЗ 84:18;  
107:13–16, 70–76.

 19 а пп Первосвященик.
  б пп Єпископ.
 20 а пп Помазати, 

Помазувати.
  б пп Висвячувати, 

Висвячення.
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мазання, якщо вони у будь 
який час зможуть довести 
своє походження або встано
вити його через одкровення 
від Господа під руками вище
згаданого Президентства.

22 І знову, жодного єпис
копа або первосвященика, 
якого буде посвячено на це 
священнослужіння, не можна 
судити або засуджувати за 
будь який злочин інакше, як 
перед а Першим Президент
ством Церкви;

23 І якщо його буде визнано 
винним перед цим Прези
дентством, свідченням, яке 
буде безсумнівним, його буде 
засуджено;

24 І якщо він покається, його 
буде а прощено, згідно з заві
тами й заповідями Церкви.

25 І знову, якщо а батьки 
мають дітей у Сіоні або в 
будь якому з його б колів, які 
організовано, і не в вчать їх ро
зуміти вчення про покаяння, 
віру в Христа, Сина живого 
Бога, і хрищення й дар Свя
того Духа рукопокладанням 
у віці г восьми років, д гріх буде 
на головах батьків.

26 Бо це буде законом для 
жителів а Сіону або будь 
якого з його колів, які органі
зовано.

27 І їхні діти будуть а охри
щені для б відпущення їхніх 
гріхів у в вісім років і отрима
ють рукопокладання.

28 І вони також мають нав
чати своїх дітей а молитися і 
ходити чесно перед Госпо
дом.

29 І жителі Сіону мають та
кож дотримуватися а Субот
нього дня, щоб святити його.

30 І жителі Сіону також ма
ють памʼятати свою працю, 
оскільки їх призначено пра
цювати, з усією вірністю, бо 
про ледаря згадається перед 
Господом.

31 Тепер, Я, Господь, не зов
сім задоволений жителями 
Сіону, бо є а ледарі серед них; 
і їхні діти також зростають 
у б злочестивості; вони також 
не в прагнуть щиро багатств 
вічності, але їхні очі повні 
жадібності.

32 Такого не повинно бути, і 
з цим треба покінчити серед 
них; отже, нехай Мій слуга 
Олівер Каудері несе ці вис
ловлення до землі Сіону.

33 І заповідь Я даю їм: той, 
хто не дотримується своїх 
а молитов перед Господом у 
належний для цього час, не
хай його буде б згадано перед 
суддею Мого народу.

 22 а пп Перше 
Президентство.

 24 а пп Простити, 
Прощати.

 25 а пп Сімʼя—Батьківські 
обовʼязки.

  б пп Кіл.
  в пп Навчати, 

Учитель.
  г УЗ 18:42; 20:71.

  д Кн. Як. 1:19;  
УЗ 29:46–48.

 26 а пп Сіон.
 27 а пп Хрищення, 

Христити.
  б пп Відпущення 

гріхів.
  в пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
 28 а пп Молитва.

 29 а УЗ 59:9–12.  
пп Суботній день.

 31 а пп Лінивий, Лінощі.
  б пп Злочестиві, 

Злочестивість.
  в УЗ 6:7.
 33 а пп Молитва.
  б пп Карати, 

Покарання;  
Суд, Судити.
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34 Ці а висловлення є істин
ними й вірними; отже, не 
порушуйте їх, і нічого не б за
бирайте з них.

35 Ось, Я є а Альфа і Омега, і 
Я б прийду скоро. Амінь.

 34 а Об. 22:6.
  б УЗ 20:35; 93:24–25.
 35 а пп Альфа і Омега.
  б УЗ 1:12.

69 1 а пп Каудері, Олівер.
 2 а пп Уітмер, Джон.
 3 а УЗ 47:1–3; 85:1.
 4 а пп Порада.

 5 а пп Управитель, 
Управительство.

РОЗДІЛ 69
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Гайрамі, 
штат Огайо, 11 листопада 1831 року. Зібрання одкровень, при
значених для раннього видання, було схвалено на спеціальній 
конференції 1–2  листопада. 3 листопада було додане одкро
вення, яке зʼявляється тут як розділ  133. Пізніше його було 
названо Додаток. Перед цим Оліверу Каудері було призначено 
відвезти рукопис зібраних одкровень і заповідей в Індепенденс, 
штат Міссурі, для друкування. Він також мав узяти з собою 
гроші, які було пожертвувано для розбудови Церкви в штаті 
Міссурі. У цьому одкровенні Джону Уітмеру дається наста
нова супроводжувати Олівера Каудері. Також Уітмеру було 
сказано подорожувати і збирати історичні матеріали, викону
ючи своє покликання історика Церкви і літописця.

1–2, Джон Уітмер має супро
воджувати Олівера Каудері в 
Міссурі; 3–8, Він також має 
проповідувати і збирати, вести 
та записувати історичні дані.

Прислухайтесь до Мене, 
каже Господь Бог ваш, заради 
Мого слуги а Олівера Каудері. 
На Мій розсуд, це не є муд
рість доручати йому заповіді 
та гроші, які він має відвезти 
до землі Сіону, якщо не поїде 
з ним хтось відданий і вірний.

2 Отже, Я, Господь, бажаю, 
щоб Мій слуга а Джон Уітмер 
поїхав з Моїм слугою Оліве
ром Каудері;

3 І також щоб він продов
жував писати і вести а істо
рію всього важливого, що він 
буде спостерігати і дізнава
тися стосовно Моєї Церкви;

4 І також щоб він отримував 
а пораду й допомогу від Мого 
слуги Олівера Каудері та ін
ших.

5 І також Мої слуги, що є 
всюди на землі, мають поси
лати звіти про своє а управи
тельство до землі Сіону;

6 Бо земля Сіону має бути 
основою і місцем отримання 
і звершення всього цього.

7 Проте нехай Мій слуга 
Джон Уітмер мандрує багато 
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разів з місця на місце і з цер
кви до церкви, щоб він міг 
легше отримувати знання—

8 Проповідуючи і розʼ
яснюючи, записуючи, пе
реписуючи, відбираючи й 

отримуючи все, що буде на 
благо Церкві та для підроста
ючих поколінь, які виростуть 
на землі а Сіону, щоб володіти 
нею від покоління до поко
ління, на віки вічні. Амінь.

 8 а пп Сіон. 70 3 а 1 Кор. 4:1; УЗ 72:20.

РОЗДІЛ 70
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, 12 листопада 1831 року. Історія, написана Про
роком, стверджує, що відбулося чотири спеціальні конферен
ції з 1 ого по 12 е листопада включно. Під час останнього з цих 
зібрань розглядалася велика важливість одкровень, які згодом  
будуть видані як Book of Commandments (Книга Заповідей), а 
піз ніше як Учення і Завіти. Це одкровення було дано після 
того, як конференція проголосувала за те, що ці одкровення 
були “ціннішими для Церкви за багатства всієї землі”. В  
історії Джозефа Сміта говориться про ці одкровення як про 
“основу Церкви в ці останні дні та благо для світу, і цим  
показано, що ключі таємниць царства нашого Спасителя 
знову передано людині”.

1–5, Призначено розпорядників 
для видання одкровень; 6–13, Ті, 
хто зайняті духовними тру
дами, достойні своєї платні; 
14–18, Святі мають бути рів
ними в мирському.

Дивіться та прислухайтеся, 
о ви, жителі Сіону, і всі ви, 
люди Моєї Церкви, які да
леко, і почуйте слово Гос
пода, яке Я даю Моєму слузі 
Джозефу Сміту молодшому, 
і також Моєму слузі Мартіну 
Гаррісу, і також Моєму слузі 
Оліверу Каудері, і також Мо
єму слузі Джону Уітмеру, і 
також Моєму слузі Сідні 

Рігдону, і також Моєму слузі 
Уільяму  У. Фелпсу як запо
відь до них.

2 Бо Я даю їм заповідь; 
отже, прислухайтеся і по
чуйте, бо так каже їм Гос
подь:

3 Я, Господь, призначив їх і 
висвятив їх бути а розпоряд
никами над одкровеннями й 
заповідями, які Я дав їм і які 
Я віднині даватиму їм;

4 І звіт про це управитель
ство вимагатиму Я від них у 
день суду.

5 Отже, Я призначив їм, 
і це їхня справа в Церкві 
Бога, розпоряджатися ними 
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і справами, повʼязаними з 
ними, так, благами від них.

6 Отже, заповідь Я даю їм, 
щоб вони не давали цього ані 
церкві, ані світу;

7 Проте, якщо вони отриму
ватимуть більше, ніж необ
хідно для їхніх потреб і для 
їхніх бажань, це буде пере
дано до Моєї а комори;

8 І блага буде посвячено 
жителям Сіону і їхнім поко
лінням, якщо вони стануть 
а спадкоємцями, згідно з зако
нами царства.

9 Ось те, що Господь вима
гає від кожної людини в її 
а управительстві, саме так, як 
Я, Господь, призначив або 
віднині призначу кожній лю
дині.

10 І ось, від цього закону не 
звільнено жодного, хто нале
жить до Церкви живого Бога.

11 Так, ні єпископа, ні а роз
порядника, який утримує 
Гос подню комору, ні того, 
кого призначено на управи
тельство над мирським.

12 Той, кого призначено ке
рувати духовним, а достой
ний своєї платні, так само 

як і ті, кого призначено на 
управительство в мирському;

13 Так, навіть рясніше, і ряс
нота ця примножується для 
них через прояви Духа.

14 Проте у мирському 
ви маєте бути а рівними, і в 
цьому не повинно бути не
вдоволеності, інакше рясноту 
проявів Духа буде забрано.

15 Тепер, цю а заповідь Я 
даю Моїм слугам для їхнього 
блага, доки вони залиша
ються, щоб проявилися Мої 
благословення на їхніх голо
вах, і для винагороди за їхню 
б старанність, і для їхньої без
пеки;

16 Для їжі і для а одягу; для 
успадкування; для домівок і 
для земель, у які б обставини 
Я, Господь, їх не поставив, і 
куди б Я, Господь, їх не пос
лав.

17 Бо вони були вірними 
а багато в чому і чинили доб 
ре настільки, наскільки не 
грішили.

18 Ось, Я, Господь, є а ми
лостивим і благословлю їх, 
і вони ввійдуть у радість від 
цього. Саме так. Амінь.

 7 а УЗ 72:9–10.
 8 а УЗ 38:20.
 9 а пп Управитель, 

Управительство.
 11 а УЗ 57:6.

 12 а Лк. 10:7.
 14 а УЗ 49:20.  

пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

 15 а Повтор. 10:12–13.

  б пп Старанність.
 16 а УЗ 59:16–20.
 17 а Мт. 25:21–23.
 18 а пп Милостивий, 

Милість.

РОЗДІЛ 71
Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту і Сідні Рігдону в 
Гайрамі, штат Огайо, 1 грудня 1831 року. Пророк продовжував 
перекладати Біблію з Сідні Рігдоном, який був йому за писаря, 
доки це одкровення не було отримано, і в цей час переклад було 
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тимчасово відкладено, щоб вони могли виконати настанову, 
дану в цьому одкровенні. Браття мали піти проповідувати, 
щоб угамувати недружні настрої, що поширилися проти Цер
кви в результаті видання листів Езри Бута, який впав у від
ступництво.

71 1 а пп Рігдон, Сідні.
  б пп Місіонерська 

робота.
  в УЗ 42:61, 65.

 5 а пп Розуміння.
  б Ал. 12:9–11.
 6 а Мт. 13:12.
 7 а Мойс. 7:13–17.

  б УЗ 63:37; 68:8–9.
 9 а Ісая 54:17.

1–4, Джозефа Сміта й Сідні 
Рігдона послано проголошувати 
євангелію; 5–11, Ворогів святих 
буде збентежено.

Ось, так каже Господь вам, 
Моїм слугам Джозефу Сміту 
молодшому і а Сідні Рігдону, 
що істинно настав час, коли 
необхідно і доцільно для Мене, 
щоб ви відкрили свої вуста в 
б проголошенні Моєї євангелії, 
справ царства, розʼяснюючи 
його в таємниці через Писання 
згідно з тією частиною Духа і 
влади, яку буде дано вам, саме 
так, як Я волію.

2 Істинно Я кажу вам, про 
голошуйте світові у навколиш 
ніх краях, і також у Церкві 
якийсь час, а саме доки вам не 
буде повідомлено.

3 Істинно це є тимчасовою 
місією, яку Я вам даю.

4 Отже, трудіться в Моєму 
винограднику. Закликайте 
жителів землі і свідчіть, і го
туйте шлях для заповідей 

і одкровень, які мають на
дійти.

5 Тепер ось, це є мудрість; 
той, хто читає, нехай а зрозу
міє і б сприйме також;

6 Бо тому, хто сприймає 
це, буде дано більш а рясно, а 
саме владу.

7 Отже, приводьте у а замі
шання своїх ворогів; закли
кайте їх б зустрічатися з вами 
і на людях, і приватно; і якщо 
ви будете вірними, їхній со
ром буде явним.

8 Отже, нехай вони пода
дуть свої сильні докази проти 
Господа.

9 Істинно, так каже вам Гос
подь: ніяка а зброя, яку ство
рено проти вас, не буде 
успішною;

10 І хто б не підняв свій го
лос проти вас, він зазнає по
разки в Мій належний час.

11 Отже, дотримуйтесь 
Моїх заповідей; вони є істин
ними й вірними. Саме так. 
Амінь.

РОЗДІЛ 72
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 4  грудня 1831 року. Кілька старійшин і чле
нів Церкви зібралися, щоб дізнатися про свій обовʼязок і щоб 
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72 1 а УЗ 68:14–19.
  б пп Царство Боже, 

або Царство 
Небесне.

 2 а пп Єпископ.
 3 а пп Управитель, 

   Управительство.
  б УЗ 42:32; 104:11–13.
  в Лк. 19:11–27.
 4 а Мт. 24:45–47.
  б УЗ 59:2.
 5 а пп Виноградник 

Господній.
 7 а УЗ 42:31; 46:27;  

58:17–18; 107:87–88.
 8 а пп Уітні, Ньюел К.
 10 а УЗ 70:7–11; 78:3.  

пп Комора.

бути настановленими в ученнях Церкви. Цей розділ є збіркою 
трьох одкровень, отриманих того ж самого дня. Вірші з  1 го 
по 8 ий повідомляють про покликання Ньюела К. Уітні слу
жити єпископом. Його було тоді покликано і висвячено, після 
чого було отримано вірші з 9 го по 23 ий, які давали додаткову 
інформацію щодо обовʼязків єпископа. Згодом було дано вірші 
з  24 го по 26 ий, в яких містилися настанови стосовно зби
рання до Сіону.

1–8, Старійшини мають да
вати звіт єпископу про своє 
управительство; 9–15, Єпископ 
утримує комору і дбає про бід
них і нужденних; 16–26, Єпис
копи мають підтверджувати 
достоїнство старійшин.

Прислухайтеся і почуйте 
голос Господа, о ви, хто зіб
ралися разом, хто є а перво
священиками Моєї Церкви, 
кому було дано б царство і 
владу.

2 Бо істинно, так каже Гос
подь, це є доцільним для 
Мене, щоб було призначено 
а єпископа для вас, або з поміж 
вас, для Церкви в цій частині 
Господнього виноградника.

3 І істинно в цьому ви вчи
нили мудро, бо вимагається 
Господом з руки кожного 
а управителя давати б звіт про 
його в управительство в часі і 
у вічності.

4 Бо той, хто є вірним і а муд
рим у часі, вважається гідним 
успадкувати б оселі, приготов
лені для нього Моїм Батьком.

5 Істинно Я кажу вам, ста
рійшини Церкви в цій час
тині Мого а виноградника 
мають давати звіт про своє 
управительство єпископу, 
якого буде призначено Мною 
в цій частині Мого виноград
ника.

6 Це має бути записано і пе
редано єпископу в Сіоні.

7 І обовʼязок а єпископа має 
бути повідомленим через за
повіді, які було дано, і голо
сом конференції.

8 І тепер, істинно Я кажу 
вам, що Мій слуга а Ньюел  К. 
Уітні є тим чоловіком, якого 
буде призначено й висвячено 
в цю владу. Це є воля Господа 
Бога вашого, вашого Викупи
теля. Саме так. Амінь.

9 Слово Господа, на до
даток до закону, який було 
дано, що повідомляє про обо
вʼязок єпископа, якого було 
висвячено для Церкви у цій 
частині виноградника, іс
тинно є таким—

10 Утримувати Господню 
а комору; одержувати кошти 
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 11 а УЗ 75:24.
 13 а пп Бідний, Бідні.
 15 а УЗ 42:30–31.  

пп Посвячувати, 

Закон посвячення.
 17 а УЗ 20:64, 84.
  б УЗ 42:32.
 20 а УЗ 70:3–5.

 21 а пп Учення і Завіти.
 24 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

Церкви в цій частині вино
градника;

11 Приймати звіт старій
шин, як було заповідано ра
ніше; і а задовольняти їхні 
потреби, а вони мають пла
тити за те, що вони отриму
ють, якщо їм є чим платити;

12 Щоб це також можна було 
б посвятити на благо Церкві, 
бідним та нужденним.

13 І у того, хто не а має чим 
платити, рахунок буде взято 
і передано єпископу в Сіоні, 
який заплатить борг з того, що 
Господь віддасть у його руки.

14 І труди вірних, які тру
дяться в духовних справах, у 
врядуванні євангелії та спра
вах царства для Церкви і для 
світу, будуть сплатою боргу 
єпископу в Сіоні;

15 Таким чином, це йде від 
Церкви, бо згідно з а законом, 
кожна людина, яка приходить 
у Сіон, повинна покласти все 
перед єпископом в Сіоні.

16 І тепер, істинно Я кажу 
вам, що, оскільки кожний 
старійшина в цій частині ви
ноградника має дати звіт 
про своє управительство 
єпископові в цій частині ви
ноградника—

17 а Посвідчення від судді, 
або єпископа в цій частині 
виноградника, для єпископа 
в Сіоні, робить кожну лю
дину прийнятною і відповідає 
всьому для успадкування і для 
того, щоб бути сприйнятим як 

мудрий б управитель і як вір
ний трудівник;

18 Інакше єпископ Сіону не 
прийме його.

19 І тепер, істинно Я кажу 
вам, нехай кожного старій
шину, який даватиме звіт єпис 
копові Церкви в цій частині 
виноградника, буде рекомен
довано церквою або церквами, 
в яких він трудиться, щоб він 
міг мати собі та своїм звітам 
схвалення в усьому.

20 І знову, нехай Мої слуги, 
яких призначено управи
телями над а письмовими 
справами Моєї Церкви, ма
ють право на допомогу від 
єпископа або єпископів у 
всьому—

21 Щоб а одкровення могли 
бути виданими і йти до кінців 
землі; щоб вони також могли 
отримати кошти, які будуть 
на благо Церкві в усьому;

22 Щоб вони також могли 
мати собі схвалення в усьому 
і вважатися мудрими управи
телями.

23 І тепер, ось, це має бути 
зразком для всіх поширених 
філій Моєї Церкви, у якій би 
землі вони не встановлюва
лись. І тепер Я закінчую Свої 
висловлювання. Амінь.

24 Кілька слів на додаток 
до законів царства, стосовно  
членів Церкви—ті, кого а приз 
начено Святим Духом іти до 
Сіону, і ті, хто має привілей 
іти до Сіону,—
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73 1 а тобто інші, які були 
на місіях; див.  
УЗ 57–68.

 2 а УЗ 20:63.
 3 а тобто Джозефу і 

Сідні було раніше 

   наказано, щоб 
вони призупинили 
переклад Біблії 
і проповідували 
євангелію.  
УЗ 71:2.

  б УЗ 45:60–61; 76:15.  
пп Переклад 
Джозефа Сміта (пдс).

 6 а 1 Пет. 1:13.

1–2, Старійшини мають про
довжувати проповідування; 3–
6, Джозеф Сміт і Сідні Рігдон 
мають продовжувати переклад 
Біблії, доки його не буде закін
чено.

Бо істинно, так каже Гос
подь, доцільно для Мене, щоб 
а вони продовжували пропо
відувати євангелію і настав
ляти церкви в навколишніх 
краях до конференції;

2 А тоді, ось, їм буде пові
домлено а голосом конферен
ції про їхні різні місії.

3 Тепер, істинно Я кажу 
вам, Мої слуги Джозеф Сміт 

молодший і Сідні Рігдон, 
каже Господь, а необхідно б пе
рекладати знову;

4 І, наскільки це здійснимо, 
проповідувати в навколишніх 
краях до конференції; а після 
неї необхідно продовжувати 
роботу над перекладом, доки 
її не буде закінчено.

5 І нехай це буде зразком 
для старійшин, доки не буде 
дано знати додатково, саме 
так, як написано.

6 Тож Я не даю вам більше 
нічого на цей раз. а Підпере
жіть свої стегна і будьте роз
судливими. Саме так. Амінь.

25 Нехай вони несуть єпис
копу посвідчення від трьох 
старійшин Церкви або пос
відчення від єпископа;

26 Інакше той, хто йтиме 
до землі Сіону, не вважати
меться мудрим управителем. 
Це також є зразком. Амінь.

РОЗДІЛ 73
Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту і Сідні Рігдону 
в Гайрамі, штат Огайо, 10  січня 1832 року. Починаючи з 
перших днів минулого грудня, Пророк і Сідні були зайняті 
проповідуванням, і завдяки цьому багато було зроблено для 
послаблення небажаних настроїв, які виникли проти Церкви 
(див. заголовок до розділу 71).

РОЗДІЛ 74
Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту в окрузі Вейн, штат 
Нью Йорк, у 1830 році. Навіть до організації Церкви виникали 
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74 1 а 1 Кор. 7:14–19.
 3 а Дії 15:1–35;  

Гал. 2:1–5.
  б пп Обрізання.
  в пп Закон Мойсеїв.
 4 а пп Традиції.
 5 а пп Шлюб, 

   Одружуватися—
Міжконфесійний 
шлюб.

  б 2 Неф. 25:24–27.
 7 а Морон. 8:8–15;  

УЗ 29:46–47; 137:10.
  б пп Святий 

(прикметник).
  в пп Спасіння—

Спасіння дітей.
  г пп Спокута, 

Спокутувати.

запитання щодо того, як правильно виконувати хрищення, і 
це змусило Пророка шукати відповіді з цього приводу. В істо
рії Джозефа Сміта зазначено, що це одкровення є поясненням до 
1 Коринтянам 7:14, уривка з Писань, який часто використову
вали для виправдання хрищення маленьких дітей.

1–5, Павло радить Церкві його 
днів не дотримуватися закону 
Мойсея; 6–7, Маленькі діти є 
святими й освяченими через 
Спокуту.

Бо а невіруючий чоловік освя
чується в дружині, а дру
жина невіруюча освячується  
в чоловікові; а інакше нечис 
ті були б ваші діти, тепер же 
вони святі.

2 Тоді, у дні апостолів, закону 
обрізання дотримувалися се
ред усіх Юдеїв, які не вірили в 
євангелію Ісуса Христа.

3 І сталося, що піднялася ве
лика а суперечка серед людей 
щодо закону б обрізання, бо 
невіруючий чоловік бажав, 
щоб його діти були обрізані 
і стали підлеглими в закону 
Мойсея, тому закону, який 
було виконано.

4 І сталося, що діти, яких 

було виховано у підлегло
сті закону Мойсея, насліду
вали а традиції своїх батьків і 
не вірили в євангелію Христа, 
через що вони ставали несвя
тими.

5 Отже, з цієї причини апос
тол написав до церкви, даючи 
їм повеління не від Господа, а 
від себе, щоб віруючий не а по
єднувався з невіруючою; якщо 
тільки з б законом Мойсея не 
було покінчено серед них,

6 Щоб їхні діти могли зали
шатися без обрізання; і щоб 
було покінчено з традицією, 
за якою вважається, що ма
ленькі діти несвяті; бо так 
було серед Юдеїв;

7 Але маленькі а діти б святі, 
будучи в освяченими через 
г Спокуту Ісуса Христа; і це 
те, що мається на увазі в Пи
саннях.

РОЗДІЛ 75
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Амгерсті, 
штат Огайо, 25  січня 1832 року. Цей розділ містить два ок
ремі одкровення (перше у віршах з 1 го до 22 го, а друге у віршах 
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75 1 а пп Одкровення.
  б Об. 1:8.  

пп Альфа і Омега.
 2 а Кн. Як. 5:62.
  б пп Виноградник 

Господній.
 3 а пп Лінивий, Лінощі.
 4 а пп Місіонерська 

робота.

  б УЗ 19:37.
 5 а Пс. 126:6;  

Ал. 26:5.
  б пп Вінець.
  в пп Шана, Шанувати.
  г пп Слава.
  д пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  е пп Вічне життя.

 6 а УЗ 66.
 7 а пп Карати, 

Покарання.
  б пп Думки;  

Ремствувати.
 10 а Іван 14:26.  

пп Утішитель.
 11 а 2 Неф. 32:9.

з  23 го до 36 го), отримані у цей день. Приводом була конфе
ренція, на якій Джозефа Сміта було підтримано і висвячено 
на Президента Первосвященства. Деякі старійшини бажали 
більш докладно дізнатися про свої безпосередні обовʼязки. На
дійшли ці одкровення.

1–5, Вірні старійшини, які про
повідують євангелію, здобудуть 
вічне життя; 6–12, Моліться, 
щоб отримати Втішителя, 
Який навчає всьому; 13–22, 
Старійшини судитимуть тих, 
хто відкидає їхнє послання; 23–
36, Сімʼї місіонерів мають от
римувати допомогу від Церкви.

Істинно, істинно Я кажу 
вам, Я, Хто говорить, а саме 
а голосом Мого Духа, саме 
б Альфа і Омега, ваш Господь 
і ваш Бог—

2 Прислухайтесь, о ви, хто 
подали свої імена, щоб іти 
проголошувати Мою єван
гелію і а підрізати Мій б вино
градник.

3 Ось, Я кажу вам, що це є 
Моя воля, щоб ви йшли і не 
затримувались, не були а ле
дачими, а трудилися з усією 
вашою силою—

4 Здіймаючи свої голоси, 
наче звук сурми, а проголо
шуючи б істину згідно з од
кровеннями і заповідями, які 
Я дав вам.

5 І таким чином, якщо ви 

будете вірними, то аж зігне
теся від багатьох а снопів, і вас 
буде б увінчано в шаною, і г сла
вою, і д безсмертям, і е вічним 
життям.

6 Тож, істинно Я кажу Мо
єму слузі Уільяму  Е. Маклел
ліну, Я а відміню завдання, яке 
Я дав йому, іти у східні краї;

7 І Я даю йому нове зав
дання і нову заповідь, у якій 
Я, Господь, а докоряю йому за 
б ремствування його серця;

8 І він згрішив; проте Я про
щаю його і кажу йому знову: 
Іди у південні краї.

9 І нехай Мій слуга Люк 
Джонсон іде з ним, і нехай 
проголошують те, що Я запо
відав їм,—

10 Прикликаючи імʼя Гос
пода, щоб мати а Втішителя, 
Який навчатиме їх усьому, 
що є доцільним для них,—

11 а Молячись завжди, щоб 
не знесилитися їм; і якщо 
вони робитимуть це, Я буду з 
ними аж до самого кінця.

12 Ось, це є воля Господа 
Бога вашого щодо вас. Саме 
так. Амінь.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 75:1–12 156



 13 а пп Гайд, Орсон.
  б пп Сміт, Семʼюел Г.
  в Мт. 28:19–20.
 14 а пп Пратт, Орсон.

 16 а УЗ 5:35.
 20 а Мт. 10:14;  

Лк. 10:11–12;  
УЗ 24:15; 60:15.

 21 а Мт. 5:11–12.
  б пп Суд, Судити.
 22 а Еф. 6:14;  

УЗ 27:15–18.

13 І знову, істинно так каже 
Господь, нехай Мій слуга 
а Орсон Гайд і Мій слуга б Се
мʼюел  Г. Сміт вирушать у 
свою мандрівку до східних 
країв і проголошують те, що 
Я повелів їм; і якщо вони бу
дуть вірними, знайте, Я буду 
з в ними аж до самого кінця.

14 І знову, істинно Я кажу 
Моєму слузі Лайману Джон
сону і Моєму слузі а Орсону 
Пратту, вони також мають 
вирушити у свою мандрівку 
до східних країв; і слухайте, 
і знайте, Я з ними також, аж 
до самого кінця.

15 І знову, Я кажу Моєму 
слузі Азі Доддсу і Моєму слузі 
Кальвзу Уілсону, що вони та
кож мають вирушити у свою 
мандрівку до західних країв 
і проголошувати Мою єван
гелію саме так, як Я запові
дав їм.

16 І той, хто є вірним, подо
лає все, і того буде а піднесено 
в останній день.

17 І знову, Я кажу Моєму 
слузі Мейджору  Н. Ешлі і 
Моєму слузі Бурру Ріггзу, не
хай вони вирушать у свою 
мандрівку також до півден
ного краю.

18 Так, нехай усі вони виру
шають у свою мандрівку, як 
Я заповідав їм, ідучи від дому  
до дому, і з села в село, і з  
міста в місто.

19 І в який би дім ви не 
увійшли, і вони приймуть вас, 

то залишайте своє благосло
вення на тому домі.

20 І в який би дім ви не 
увійшли, і вони не приймуть  
вас, то ви маєте залишити пос 
піхом той дім і а обтрусити по
рох з ваших ніг як свідчення 
проти них.

21 І ви сповнитеся а радіс 
тю і задоволенням, і знайте 
це, що в день суду ви будете 
б суддями того дому, і засу
дите їх;

22 І буде терпиміше для 
язичника в день суду, ніж для 
того дому; отже, а підпере
жіть свої стегна і будьте вір
ними, і ви подолаєте все, і 
вас буде піднесено в останній 
день. Саме так. Амінь.

23 І знову, так каже Гос
подь вам: О ви, старійшини 
Моєї Церкви, які подали свої 
імена, щоб дізнатися вам про 
Його волю щодо вас—

24 Ось, Я кажу вам, що це є 
обовʼязком Церкви—допома
гати підтримувати, а також 
підтримувати сімʼї тих, кого 
покликано і кого необхідно 
відіслати у світ проголошу
вати євангелію світові.

25 Отже, Я, Господь, даю 
вам це повеління, щоб ви 
знайшли місце для своїх сі
мей, якщо ваші брати бажа
ють відкрити свої серця.

26 І нехай усі ті, які можуть 
знайти місця для своїх сімей 
і підтримку Церкви для них, 
неодмінно ідуть у світ, чи то 
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 27 а 2 Неф. 32:5;  
УЗ 8:2.  
пп Святий Дух.

 28 а 1 Тим. 5:8;  
УЗ 83:2.

  б пп Сімʼя.

 29 а пп Старанність.
  б пп Лінивий, Лінощі.
 31 а пп Марш, Томас Б.

на схід, чи на захід, чи на пів
ніч, чи на південь.

27 Нехай вони просять, і 
вони отримають, стукають, і 
їм буде відчинено, і буде пові
домлено з висоти, саме а Втіши
телем, куди вони мають іти.

28 І знову, істинно Я кажу 
вам, що кожний чоловік, 
який повинен а забезпечувати 
свою власну б сімʼю, нехай за
безпечує, і він ні в якому разі 
не втратить свого вінця; і не
хай трудиться в Церкві.

29 Нехай кожна людина 
буде а старанною в усьому. 
І б ледар не матиме місця в 
Церкві, якщо він не покається 
і не виправить свої шляхи.

30 Отже, нехай Мій слуга 
Сімеон Картер і Мій слуга 

Емер Гарріс обʼєднаються у 
священнослужінні;

31 І також Мій слуга Езра 
Тейр і Мій слуга а Томас  Б. 
Марш;

32 І також Мій слуга Гай
рум Сміт і Мій слуга Рей
нолдз Кегун;

33 І також Мій слуга Деніел 
Стентон і Мій слуга Сеймур 
Брансон;

34 І також Мій слуга Сіль
вестр Сміт і Мій слуга Ґідеон 
Картер;

35 І також Мій слуга Раглз 
Імз і Мій слуга Стівен Бар
нетт;

36 І також Мій слуга 
Майка Б. Уелтон і також Мій 
слуга Іден Сміт. Саме так. 
Амінь.

РОЗДІЛ 76
Видіння, дане пророкові Джозефу Сміту і Сідні Рігдону в Гай
рамі, штат Огайо, 16 лютого 1832 року. У передмові до запису 
цього видіння в історії Джозефа Сміта зазначено: “Після мого 
повернення з Амгерстської конференції я відновив переклад Пи
сання. З різних одкровень, отриманих до того, стало очевидно, 
що багато важливих моментів, які стосуються спасіння лю
дини, було забрано з Біблії або втрачено до того, як її було скла
дено. Здавалося очевидним—з тих істин, які залишилися,—що 
термін “Небеса” у значенні вічного дому, призначеного для Свя
тих, повинен включати більше царств, ніж одне, якщо Бог ви
нагороджує кожного згідно з його діяннями, вчиненими в тілі. 
Відповідно, .  .  . під час перекладу Євангелії від Івана я і старій
шина Рігдон побачили наступне видіння”. На момент отри
мання цього видіння Пророк перекладав Іван 5:29.

1–4, Господь є Бог; 5–10, Та
ємниці царства буде відкрито 

всім вірним; 11–17, Усі вста
нуть у воскресінні праведних 
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76 1 а Ісая 1:2.
  б Єр. 10:10.  

пп Бог, Божество—
Бог Син.

  в Ісая 43:11; Ос. 13:4.
  г пп Спаситель.
 2 а 2 Неф. 2:24; УЗ 38:1–3.
  б Об. 15:3.
 3 а 1 Цар. 8:56;  

УЗ 1:38; 64:31.
 4 а Євр. 13:8;  

УЗ 35:1; 38:1–4;  
39:1–3.

  б Пс. 102:26–28;  
Євр. 1:12.

 5 а Вих. 34:6; Пс. 103:8.  
пп Милостивий, 
Милість.

  б Повтор. 6:13;  
Єг. 4:23–24.  
пп Благоговіння;  
Страх.

  в УЗ 4:2.
 6 а пп Целестіальна 

слава.
 7 а УЗ 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
  б пп Таємниці Божі.
 9 а пп Мудрість.
  б пп Розуміння.
  в Ісая 29:14;  

2 Неф. 9:28–29.
 10 а Морон. 10:5.
  б пп Одкровення;  

Свідок, Свідчення.
  в пп Сила.
  г Ісая 64:4; 1 Кор. 2:9;  

3 Неф. 17:15–17;  
УЗ 76:114–116.

або неправедних; 18–24, Жителі 
багатьох світів є синами та 
дочками, народженими Богові 
завдяки Спокуті Ісуса Хрис 
та; 25–29, Ангел Бога пав і 
став дияволом; 30–49, Сини  
загибелі зазнають вічного прок
ляття; усі інші отримають 
певну ступінь спасіння; 50–70, 
Описуються слава і винагорода 
піднесених істот у целесті
альному царстві; 71–80, Опи
суються ті, хто успадкує 
террестріальне царство; 81–
113, Пояснюється стан тих, 
хто перебуває в телестіальній, 
террестріальній і целестіаль
ній славі; 114–119, Вірні мо
жуть побачити та зрозуміти 
таємниці Божого царства си
лою Святого Духа.

а Послухайте, о ви, небеса, і 
прихили вухо, о земле, і зве
селіться ви, жителі її, бо Гос
подь є б Бог, і крім Нього 
в немає г Спасителя.

2 а Великою є Його мудрість, 
б дивовижними є Його шляхи, 
і міру Його діянь ніхто не 
може осягнути.

3 Його а наміри не знають 
нев дач, а також немає нікого, 
хто б міг стримати Його руку.

4 Від вічності до вічності Він 
є Той а Самий, і Його роки ні
коли не б вичерпаються.

5 Бо так каже Господь: Я, 
Господь, є а милостивим і бла
годатним до тих, хто б боїться 
Мене, і з радістю шаную тих, 
хто в служить Мені в правед
ності та істині до кінця.

6 Великою буде їхня вина
города і вічною буде їхня 
а слава.

7 І їм а відкрию Я всі б таєм
ниці, так, усі приховані та
ємниці Мого царства з днів 
давнини, і на віки прийдешні 
повідомлю їм за вподобанням 
волі Своєї все, що стосується 
Мого царства.

8 Так, навіть чудеса вічності 
знатимуть вони, і прийдешнє 
покажу Я їм, навіть справи 
багатьох поколінь.

9 І їхня а мудрість буде вели
кою, і їхнє б розуміння досягне 
небес; і перед ними мудрість 
мудрих в загине, і розуміння 
розсудливих зійде нанівець.

10 Бо Своїм а Духом б освічу 
Я їх, і в Моєю силою пові
домлятиму їм секрети Моєї 
волі—так, навіть те, чого г око 
не бачило й вухо не чуло і що 
на серце людині не впало.
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 11 а Об. 1:10.
 12 а пп Переображення.
  б УЗ 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
 13 а Мойс. 4:2.
 14 а УЗ 109:57.
  б пп Видіння.
 15 а пп Переклад 

Джозефа Сміта (пдс).
 16 а Іван 5:28.
  б пп Син Людини.
 17 а пп Діла.
  б пп Воскресіння.

  в Дії 24:15.
 19 а пп Обдумувати.
 20 а пп Ісус Христос—

Слава Ісуса Христа.
  б Дії 7:56.
  в пп Бог, Божество—

Бог Батько.
 21 а Мт. 25:31;  

УЗ 130:6–7; 136:37.
  б пп Освячення.
  в пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 22 а пп Свідок, 

Свідчення.
  б УЗ 20:17.
 23 а пп Ісус Христос—

Посмертні 
явлення Христа.

  б пп Бог, Божество—
Бог Батько.

  в Іван 1:14.  
пп Єдинона
роджений.

 24 а Євр. 1:1–3;  
3 Неф. 9:15;  
УЗ 14:9; 93:8–10.

11 Ми, Джозеф Сміт молод
ший і Сідні Рігдон, будучи а в 
Дусі шістнадцятого дня лю
того, у рік нашого Господа 
одна тисяча вісімсот трид
цять другий—

12 Силою а Духа наші б очі 
було відкрито і наше розу
міння було просвітлено, так 
щоб побачити і зрозуміти 
справи Бога—

13 Саме те, що було від по
чатку, до того, як світ був, що 
було призначено Батьком че
рез Його Єдинонародженого 
Сина, Який був у лоні Батька 
від самого а початку;

14 Про Якого ми приносимо 
свідчення; і свідчення, яке ми 
приносимо, є повнотою єван
гелії Ісуса Христа, Який є 
Сином, Якого ми бачили і з 
Яким ми а говорили в небес
ному б видінні.

15 Бо в той час, коли ми ви
конували роботу над а пе
рекладом, яку Господь 
призначив нам, ми підійшли 
до двадцять девʼятого вірша 
пʼятого розділу Івана, який 
було дано нам у такому ви
гляді—

16 Розповідаючи про вос
кресіння мертвих, стосовно 

тих, хто а почує голос б Сина 
Людини:

17 І повиходять; ті, хто чинив 
а добро, у б воскресінні в правед
них; а ті, хто чинив зло, у вос
кресінні неправедних.

18 Тепер це змусило нас ди
вуватися, бо це було дано 
нам від Духа.

19 І в той час, коли ми а роз
мірковували над цим, Гос
подь торкнувся очей нашого 
розуміння, і їх було відкрито, 
і слава Господа засяяла нав
круги.

20 І ми побачили а славу 
Сина, б праворуч від в Батька, 
і отримали від Його повноти;

21 І побачили святих а анге
лів і тих, кого б освячено перед 
Його престолом, які поклоня
лися Богу і Агнцю, які в покло
няються Йому віки вічні.

22 І тепер, після багатьох 
свідчень, які було дано про 
Нього, ось а свідчення, ос
таннє з усіх, яке ми даємо 
про Нього: Що Він б живе!

23 Бо ми а бачили Його, саме 
праворуч б Бога; і ми чули 
голос, що засвідчив, що Він 
є в Єдинонародженим від 
Батька—

24 Що а Ним, і через Нього, 
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 24 б Мойс. 1:31–33; 7:30.  
пп Створити, 
Сотворіння.

  в Дії 17:28, 29;  
Євр. 12:9.  
пп Сини і 
дочки Божі.

 25 а УЗ 29:36–39;  
Мойс. 4:1–4.  
пп Диявол.

 26 а Ісая 14:12–17.  
пп Люцифер.

 27 а Лк. 10:18.

 28 а Об. 12:9.
  б пп Диявол.
  в пп Війна на Небесах.
 29 а Об. 13:7;  

2 Неф. 2:18; 28:19–23.
 31 а пп Відступництво.
 32 а пп Сини загибелі.
  б УЗ 76:26;  

Мойс. 5:22–26.
 34 а Мт. 12:31–32.  

пп Простити, 
Прощати.

 35 а 2 Пет. 2:20–22;  

Ал. 39:6.  
пп Непростимий 
гріх.

  б Євр. 6:4–6;  
1 Неф. 19:7;  
УЗ 132:27.

 36 а Об. 19:20; 20:10; 21:8;  
2 Неф. 9:16; 28:23;  
Ал. 12:16–18;  
УЗ 63:17.

 37 а пп Смерть, духовна.
 38 а пп Сини загибелі.

і від Нього б світи є та було 
створено, і жителі їхні є в си
нами й дочками, народже
ними Богові.

25 І це ми також бачили, і 
приносимо свідчення, що а ан
гела Божого, що був у повно
важенні в присутності Бога, 
який збунтувався проти Єди
нонародженого Сина, Якого 
Батько любив і Який був у 
лоні Батька, було скинуто з 
присутності Бога і Сина,

26 І було названо Загибель, 
бо небеса оплакували його—
то був а Люцифер, син ранку.

27 І ми побачили, і знайте, 
він а пав! пав, саме син ранку!

28 І поки ми були ще в Дусі, 
Господь повелів нам, щоб ми 
записали це видіння; бо ми 
бачили Сатану, того старого 
а змія, самого б диявола, який 
в збунтувався проти Бога і 
прагнув забрати царство на
шого Бога і Його Христа—

29 Тому він веде а війну зі 
святими Бога й оточує їх.

30 І ми бачили у видінні 
страждання тих, з ким він 
війну вів і кого подолав, бо до 
нас був такий голос Господа:

31 Так каже Господь сто
совно всіх тих, хто знає Мою 

силу, і кого зроблено причас
никами її, і хто через силу 
диявола дозволив собі бути 
а переможеним, і зректися іс
тини, і знехтувати Моєю 
силою—

32 Це ті, хто є а синами б за
гибелі, про кого Я кажу, що 
їм було б краще ніколи не на
роджуватися;

33 Бо вони є посудинами 
гніву, приреченими з дияво
лом та його ангелами заз
навати на собі гнів Бога у 
вічності;

34 Стосовно кого Я сказав, 
що їм немає а прощення ні в  
цьому світі, ні у світі прий
дешньому—

35 Хто а зрікся Святого Духа 
після того, як сприйняв Його, 
і зрікся Єдинонародженого 
Сина Батька, і б розіпʼяв Його 
у собі, і виставив Його на від
критий сором.

36 Це ті, хто підуть геть в 
а озеро вогню і сірки з дияво
лом та його ангелами—

37 І це ті єдині, над ким 
друга а смерть матиме владу;

38 Так, істинно, а ті єдині, 
кого не буде викуплено в на
лежний час Господа, після 
страждань від Його гніву.
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 39 а тобто викуплено; 
див. вірш 38. Усіх 
буде воскрешено. 
Див.  
Ал. 11:41–45.  
пп Оживляти.

  б пп Воскресіння.
  в пп Ісус Христос.
 40 а 3 Неф. 27:13–22.  

пп Євангелія;  
План викуплення.

 41 а пп Розпʼяття.
  б Ісая 53:4–12;  

Євр. 9:28.

  в 1 Іван. 2:1–2.
  г пп Освячення.
  д пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 42 а пп Спасіння.
 44 а УЗ 19:6–12.
  б пп Осуд.
  в пп Диявол.
  г Ісая 66:24;  

Мр. 9:43–48.
 45 а УЗ 29:28–29.
 48 а Об. 20:1.
  б тобто присуджено.

  в Ал. 42:22.
 50 а пп Свідок, 

Свідчення.
  б пп Воскресіння.
 51 а УЗ 20:25–27, 37.
  б пп Хрищення, 

Христити.
  в УЗ 128:13.
  г Рим. 6:3–5.  

пп Хрищення, 
Христити—
Хрищення 
зануренням.

39 Бо всіх інших буде а під
нято у б воскресінні мертвих 
через тріумф і славу в Агнця, 
Якого було вбито, Який був 
у лоні Батька перед тим, як 
було створено світи.

40 І це є а євангелія, радісна 
новина, що про неї голос з 
небес свідчив нам—

41 Що Він прийшов у світ, 
Сам Ісус, щоб Його а розіпʼяли 
за цей світ і щоб Йому б нести 
гріхи в світу, і г освятити світ, 
і д очистити його від усієї не
праведності;

42 Щоб через Нього могли 
бути а спасенними всі, кого 
Батько віддав Його владі і 
Ним створив;

43 Хто прославляє Батька і 
спасає всі творіння Його рук, 
крім тих синів загибелі, які 
зрікаються Сина після того, 
як Батько відкрив Його.

44 Отже, Він спасає всіх, 
крім них,—вони підуть геть 
до а споконвічного б покарання, 
яке є нескінченним покаран
ням, яке є вічним покаранням, 
царювати з в дияволом і його 
ангелами у вічності, де їхня 
г черва не вмирає, і вогонь не 
згасає, що є їхньою мукою—

45 І ні а кінця цього, ні місця 
цього, ні муки їхньої жодна 
людина не знає;

46 І не відкривалося, і не від
кривається, і не буде відкрито 
людині, крім тих, які зроби
лися причасниками цього;

47 Проте Я, Господь, пока
зую це у видінні багатьом, але 
одразу закриваю його знову;

48 Отже, кінця, ширини, 
висоти, а глибини й нещастя 
цього не розуміють ані вони, 
ані жодна людина, крім тих, 
кого б призначено на цей 
в осуд.

49 І ми чули голос, що гово
рив: Запишіть це видіння, бо 
знайте, це є кінець видіння 
страждань безбожників.

50 І знову ми приносимо 
свідчення—бо ми бачили і 
чули, і це є а свідчення єванге
лії Христа стосовно тих, хто 
вийде у б воскресінні правед
них,—

51 Вони ті, хто сприйняли 
свідчення Ісуса і а повірили в 
Його імʼя, і кого було б хри
щено за в подобою Його похо
вання, кого було г поховано у 
воді в Його імʼя, і це згідно з 
заповіддю, яку Він дав,—
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 52 а 2 Неф. 9:23;  
Морон. 8:25–26.

  б пп Чистий, Чистота.
  в пп Дар Святого 

Духа;  
Рукопокладання.

  г пп Висвячувати, 
Висвячення.

  д пп Повноваження.
 53 а пп Запечатувати, 

Запечатування.
  б Еф. 1:13;  

УЗ 88:3–5.  
пп Святий Дух 
обіцяння.

 54 а Євр. 12:23;  
УЗ 93:21–22.  
пп Першона
роджений.

 55 а 2 Пет. 1:3–4;  
УЗ 50:26–28; 84:35–38.

 56 а Вих. 19:6;  
Об. 1:5–6; 20:6.

 57 а пп Священик, 
Мелхиседекове 
священство.

  б Бут. 5:21–24.  
пп Енох.

  в УЗ 107:1–4.
 58 а Пс. 82:1, 6;  

Іван 10:34–36.  
пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  б пп Сини і 
дочки Божі.

  в УЗ 121:32.  
пп Бог, Божество.

 59 а Лк. 12:42–44;  
3 Неф. 28:10;  
УЗ 84:36–38.

 60 а Об. 3:5; 21:7.
 61 а Іван 5:41–44;  

1 Кор. 3:21–23.
  б 2 Неф. 33:6;  

Ал. 26:11–16.  
пп Слава.

  в УЗ 49:6.
 62 а Пс. 15:1–3; 24:3–4;  

1 Неф. 15:33–34;  
Мойс. 6:57.

  б УЗ 130:7.  
пп Вічне життя.

 63 а УЗ 88:96–98.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б Мт. 24:30.
  в УЗ 58:22.  

пп Ісус Христос—
Тисячолітнє 
царювання Христа.

 64 а Об. 20:6.
 65 а пп Воскресіння.
 66 а Ісая 24:23;  

Євр. 12:22–24;  
Об. 14:1;  
УЗ 84:2; 133:56.

  б пп Сіон.

52 Щоб, дотримуючись за
повідей, вони могли бути 
а омитими й б очищеними від 
усіх своїх гріхів і отримати 
Святого Духа в рукопокладан
ням того, кого г висвячено й 
запечатано в цю д владу;

53 І хто долає вірою, і кого 
а запечатано б Святим Духом 
обіцяння, Якого Батько про
ливає на всіх тих, хто є пра
ведними та істинними.

54 Вони ті, хто є церквою 
а Першонародженого.

55 Вони ті, у чиї руки 
Батько віддав а усе,—

56 Вони ті, хто є а священи
ками й царями, хто отри
мав від Його повноти і Його 
слави;

57 І є а священиками Всевиш
нього, за чином Мелхиседека, 
що був за чином б Еноха, що 
був за в чином Єдинонарод
женого Сина.

58 Отже, як написано, вони 

є а богами, саме б синами 
в Бога—

59 Отже, а усе є їхнім, чи то 
життя, чи то смерть, чи тепе
рішнє, чи прийдешнє, усе є 
їхнім, і вони є Христовими, а 
Христос є Божим.

60 І вони а подолають усе.
61 Отже, нехай жодна лю

дина не а хвалиться людиною, 
але краще нехай б хвалиться 
Богом, Який в підкорить усіх 
ворогів під Свої ноги.

62 Ці будуть а мешкати в 
б присутності Бога і Його 
Христа на віки вічні.

63 Це а ті, кого Він приведе з 
Собою, коли б прийде у хма
рах небесних в царювати на 
землі над Своїм народом.

64 Це ті, хто братиме участь 
у а першому воскресінні.

65 Це ті, хто вийде у а вос
кресінні праведних.

66 Це ті, хто прийшов на 
а Гору б Сіон і в місто живого 
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 67 а УЗ 45:9–12.
  б Євр. 12:23;  

УЗ 76:53–54.  
пп Першона
роджений.

 68 а пп Книга життя.
  б пп Ісус Христос—

Суддя.
 69 а УЗ 129:3; 138:12.
  б Морон. 10:32–33.
  в пп Новий і 

вічний завіт.
  г пп Спокута, 

Спокутувати.
  д пп Кров.
 70 а УЗ 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
пп Целестіальна 
слава.

  б УЗ 137:1–4.
  в Мт. 13:43.
 71 а УЗ 88:30.  

пп Террестріальна 
слава.

  б 1 Кор. 15:40–41.
 72 а УЗ 137:7, 9.

  б пп Закон.
 73 а Ал. 40:11–14.  

пп Дух.
  б УЗ 88:99; 138:8.  

пп Пекло;  
Спасіння мертвих.

  в 1 Пет. 3:19–20; 4:6;  
УЗ 138:28–37.

  г пп Євангелія.
 74 а пп Свідок, 

Свідчення.
 78 а 1 Кор. 15:40–42.
 79 а УЗ 56:16.

Бога, небесне місце, найсвя
тіше з усіх.

67 Це ті, хто прийшов до не
зліченного товариства анге
лів, до генерального зібрання 
і церкви а Еноха і б Першона
родженого.

68 Це ті, чиї імена а записано 
на небесах, де Бог і Христос є 
б суддями для всіх.

69 Це ті, хто є а праведни
ками, які стали б досконалими 
через Ісуса, посередника 
в нового завіту, Хто виконав 
цю досконалу г Спокуту че
рез пролиття Своєї власної 
д крові.

70 Це ті, чиї тіла є а целесті
альними, чия б слава є сла
вою в сонця, саме славою Бога, 
найвищого з усіх, Чию славу 
символічно описано як славу 
сонця на тверді небесній.

71 І знову, ми побачили а тер
рестріальний світ, і слухайте, 
і знайте, це є ті, хто від тер
рестріального, чия слава від
різняється від слави церкви 
Першонародженого, що от
римала повноту Батька, саме 
так, як б місяць відрізняється 
від сонця на тверді небесній.

72 Ось, це є ті, хто помер 
а без б закону;

73 І також ті, хто є а духами 
людей, які утримувалися у 
б вʼязниці, кого відвідав Син і 
кому в проповідував г єванге
лію, щоб їх можна було су
дити, як людей у плоті;

74 Хто не сприйняв а свід
чення Ісуса у плоті, але отри
мав його згодом.

75 Це ті, хто є шанованими 
людьми землі, кого було за
сліплено лукавством людей.

76 Це ті, хто отримує від 
Його слави, але не від Його 
повноти.

77 Це ті, хто отримує від 
присутності Сина, але не від 
повноти Батька.

78 Отже, вони є а тілами тер
рестріальними, а не тілами 
целестіальними, і відрізня
ються в славі, як місяць від
різняється від сонця.

79 Це ті, хто не є а доблес
ними у свідченні про Ісуса, 
отже, вони не отримують 
вінця над царством нашого 
Бога.

80 І ось, це є кінець видіння, 
яке ми бачили про террестрі
альне, яке Господь повелів 
нам записати, коли ми були 
ще в Дусі.

81 І знову, ми побачили 
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 81 а УЗ 88:31.  
пп Телестіальна 
слава.

 82 а УЗ 138:21.
 84 а 2 Неф. 9:12;  

Ал. 12:11.  
пп Пекло.

 85 а пп Диявол.
  б Ал. 11:41;  

УЗ 43:18; 88:100–101.
  в пп Агнець Божий.
 87 а УЗ 138:37.
 93 а пп Благоговіння.
 94 а УЗ 130:7.

  б пп Першона
роджений.

  в 1 Кор. 13:12.
  г пп Благодать.
 95 а УЗ 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.
 96 а 1 Кор. 15:40–41.

славу а телестіальну, славу, 
яка є меншою славою, саме 
так, як слава зірок відріз
няється від слави місяця на 
тверді небесній.

82 Це ті, хто не сприйняв ні 
євангелію Христа, ні а свід
чення Ісуса.

83 Це ті, хто не зрікається 
Святого Духа.

84 Це ті, кого скинуто до 
а пекла.

85 Це ті, кого не буде вику
плено у а диявола аж до б ос
таннього воскресіння, доки 
Господь, Сам Христос в Аг
нець, не закінчить Свою ро
боту.

86 Це ті, хто не отримує від 
Його повноти у вічному світі, 
але від Святого Духа через 
священнослужіння террестрі
альне;

87 А террестріальне—через 
а священнослужіння целесті
альне.

88 І телестіальне отримує 
його також від служіння ан
гелів, яких призначено свя
щеннослужити їм, або яких 
призначено бути духами, що 
священнослужать їм; бо вони 
будуть спадкоємцями спа
сіння.

89 І таким чином ми поба
чили у небесному видінні 
славу телестіальну, яка пере
вершує всіляке розуміння;

90 І жодна людина її не 

знає, крім тих, кому Бог від
крив її.

91 І таким чином ми поба
чили славу террестріальну, 
яка перевищує в усьому славу 
телестіальну, саме в славі, і в 
силі, і в могутності, і у влада
рюванні.

92 І таким чином ми поба
чили славу целестіальну, яка 
перевершує в усьому—де Бог, 
Сам Батько, царює на Своєму 
престолі на віки вічні;

93 Перед Чиїм престолом 
усе вклоняється у смирен
ному а благоговінні і віддає 
Йому славу на віки вічні.

94 Ті, хто живуть у Його 
а присутності, є церквою 
б Першонародженого; і вони 
бачать так само, як їх бачать, 
і в знають так само, як їх зна
ють, отримавши від Його 
повноти і Його г благодаті;

95 І Він робить їх а рівними 
у владі, і в могутності, і у вла
дарюванні.

96 І слава целестіальна є 
одна, саме як слава а сонця є 
одна.

97 І слава террестріальна є 
одна, саме як слава місяця є 
одна.

98 І слава телестіальна 
є одна, саме як слава зі
рок є одна; бо так, як одна 
зірка відрізняється від іншої 
зірки славою, саме так від
різняються один від другого 
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славою у телестіальному 
світі;

99 Бо це ті, хто є а Павлові, і 
Аполлосові, і Кифини.

100 Це ті, які кажуть, що де
які з них від одного, а деякі  
від другого—деякі від Хрис 
та, а деякі від Івана, а деякі 
від Мойсея, а деякі від Іліяса, 
а деякі від Ісайяса, а деякі від 
Ісаї, а деякі від Еноха;

101 Але не сприйняли ні 
євангелію, ні свідчення про 
Ісуса, ні пророків, ні а вічний 
завіт.

102 Найостанніше, це всі ті, 
кого не буде зібрано зі свя
тими, і не буде а взято до 
б церкви Першонародженого, 
і не буде прийнято до хмари.

103 Це а ті, хто є б бреху
нами, і чаклунами, і в пере
любниками, і розпусниками, 
і всі, хто любить і чинить не
правду.

104 Це ті, хто зазнає на собі 
а гнів Божий на землі.

105 Це ті, хто зазнає на собі 
а відплату вічного вогню.

106 Це ті, кого скинуто до 
а пекла, і хто б зазнає на собі 
гнів в Всемогутнього Бога до 
г повноти часів, коли Христос 
д підкорить усіх ворогів під 
Свої ноги і е завершить Свою 
роботу;

107 Коли Він передасть 

царство і представить його 
Батькові незаплямованим, ка
жучи: Я переміг і один а утоп
тав б давильний прес, саме 
давильний прес лютого гніву 
Всемогутнього Бога.

108 Тоді Його буде увінчано 
вінцем Його слави, щоб си
діти Йому на а престолі Своєї 
влади, щоб царювати на віки 
вічні.

109 Але слухайте і знайте, 
що ми побачили славу і жи
телів телестіального світу, 
що їх було незліченно, як зі
рок на тверді небесній або як 
піску на морському березі;

110 І почули голос Господа, 
Який говорив: Усі ці схилять 
коліно і кожний язик а спові
дається Тому, Хто сидить на 
престолі на віки вічні;

111 Бо їх буде суджено 
згідно з їхніми діяннями, 
і кожна людина отримає 
згідно зі своїми власними 
а діяннями своє власне вла
дарювання в б оселях, які під
готовлено;

112 І вони будуть слугами 
Всевишнього; але туди, а де Бог 
і Христос б мешкають, вони у 
всі віки не зможуть прийти.

113 Це є кінець видіння, яке 
ми бачили, яке нам було на
казано записати, поки ми 
були ще в Дусі.

 99 а 1 Кор. 3:4–7, 22.
 101 а пп Новий і 

вічний завіт.
 102 а 1 Сол. 4:16–17;  

УЗ 88:96–98.
  б УЗ 78:21.
 103 а Об. 21:8;  

УЗ 63:17–18.
  б пп Брехня.
  в пп Перелюб.

 104 а пп Осуд.
 105 а Юд. 1:7.
 106 а пп Пекло.
  б УЗ 19:3–20.
  в УЗ 87:6.
  г Еф. 1:10.
  д 1 Кор. 15:24–28.
  е Євр. 10:14.
 107 а Об. 19:15;  

УЗ 88:106; 133:46–53.

  б Бут. 49:10–12;  
Ісая 63:1–3.

 108 а УЗ 137:3.
 110 а Фил. 2:9–11; Мос. 27:31.
 111 а Об. 20:12–13.  

пп Діла.
  б Іван 14:2;  

УЗ 59:2; 81:6.
 112 а УЗ 29:29.
  б Об. 21:23–27.
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114 Але а величними і диво
вижними є діяння Господа і 
б таємниці Його царства, які 
Він показав нам, які славою, 
і могутністю, і владарюван
ням перевершують усяке ро
зуміння;

115 Які Він повелів нам не 
записувати, поки ми ще були 
в Дусі, і які не а дозволено лю
дині вимовляти;

116 Не а здатна також лю
дина повідомити про них, бо 
їх можна побачити та б зро

зуміти тільки силою Святого 
Духа, якою Бог наділяє тих, 
хто любить Його і очищає 
себе перед Ним;

117 Кому Він надає цей при
вілей бачити й знати самим;

118 Щоб силою і проявом 
Духа, будучи у плоті, вони 
могли знести Його присут
ність у світі слави.

119 І Богові, і Агнцеві слава, 
і шана, і владарювання на 
віки вічні. Амінь.

1–4, Звірі мають духи, і вони 
мешкатимуть у вічному бла
женстві; 5–7, Ця земля має 
тимчасове існування упро
довж 7000 років; 8–10, Різні ан
гели відновлюють євангелію і 
священнослужать на землі; 11, 
Запечатування ста сорока чо
тирьох тисяч; 12–14, Христос 
прийде на початку сьомого ти
сячоліття; 15, Двох пророків 
буде поставлено юдейському на
родові.

Запитання: Що озна
чає а море скляне, про яке 

говорить Іван у 4 му розділі, 
6 му вірші Обʼявлення?
Відповідь: Це б Земля, у 
своєму освяченому, безсмерт
ному та в вічному стані.

2 З.: Що ми маємо розу
міти під чотирма звірями, 
про яких говориться в тому 
ж вірші?

В.: Це а метафоричні вис
лови, використані Одкрови
телем, Іваном, в описі б небес, 
в раю Божого, г щастя людини, 
і звірів, і плазунів, і птахів не
бесних; і те, що є духовним, є 
подобою того, що є земним; 

 114 а Об. 15:3;  
Морм. 9:16–18;  
Мойс. 1:3–5.

  б Кн. Як. 4:8.
 115 а 2 Кор. 12:4.
 116 а 3 Неф. 17:15–17; 

   19:32–34.
  б 1 Кор. 2:10–12.
77 1 а УЗ 130:6–9.
  б УЗ 88:17–20, 25–26.
  в пп Земля—Кінцевий 

стан Землі; 

   Целестіальна слава.
 2 а пп Символізм.
  б пп Небеса.
  в пп Рай.
  г пп Радість.

РОЗДІЛ 77
Одкровення, дане пророку Джозефу Сміту в Гайрамі, штат 
Огайо, приблизно у березні 1832 року. В історії Джозефа 
Сміта зазначено: “У звʼязку з перекладом Писань я отримав 
наступне пояснення до Обʼявлення св. Івана”.
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а те, що є земним, є подобою 
того, що є духовним; д дух лю
дини є подобою її тіла, і так 
само дух е звіря і будь якої ін
шої істоти, що створив Бог.

3 З.: Чи в описі цих чоти
рьох звірів ідеться виключно 
про окремих звірів, чи вони 
представляють класи або під
розділи?

В.: Ідеться про чотирьох ок
ремих звірів, що їх було по
казано Івану, які уособлюють 
славу класів істот у своєму 
належному порядку, або 
а сфері сотворіння, у насолоді 
свого вічного б блаженства.

4 З.: Що нам треба розуміти 
під очима та крилами, які 
були в цих звірів?

В.: Їхні очі є уособлен
ням світла та а знання, тобто, 
вони сповнені знанням; а їхні 
крила є уособленням б сили 
рухатися, діяти тощо.

5 З.: Що нам треба розуміти 
під чотирма і двадцятьма 
а старійшинами, про яких го
ворить Іван?

В.: Нам треба розуміти, 
що ці старійшини, яких ба
чив Іван, були старійшинами, 
б вірними в труді священно
служіння і які померли; які 
належали до в семи церков і в 
той час були в раю Божому.

6 З.: Що нам треба розуміти 
під книгою, яку бачив Іван, 
яку на звороті було а запеча
тано сімома печатками?

В.: Нам треба розуміти, що 
вона містить відкриті волю, 
б таємниці і діяння Бога; усе 
приховане з Його господа
рювання стосовно цієї в землі 
протягом семи тисяч років її 
тривалості, або її тимчасо
вого існування.

7 З.: Що нам треба розуміти 
під сімома печатками, якими 
її було запечатано?

В.: Нам треба розуміти, 
що перша печатка містить 
справи а першої тисячі років, 
і далі: друга—другої тисячі 
років, і так далі аж до сьомої.

8 З.: Що нам треба розуміти 
під чотирма ангелами, про 
яких ідеться в 7 му розділі і 
1 му вірші Обʼявлення?

В.: Нам треба розуміти, що 
це чотири ангели, послані від 
Бога, яким дано владу над чо
тирма частинами землі, спа
сати життя і знищувати; це 
ті, хто мають а вічну єванге
лію, щоб передати її кож
ному народові, коліну, язику 
і всім людям; і вони мають 
силу зачиняти небеса, запе
чатувати на життя або ски
дати в б краї темряви.

9 З.: Що нам треба розуміти 
під ангелом, що піднімається 
зі сходу, Обʼявлення 7 ий роз
діл і 2 й вірш?

В.: Нам треба розуміти, що 
ангел, який піднімається зі 
сходу,—це той, кому дано 
печатку живого Бога над 

 2 д Етер 3:15–16;  
Авр. 5:7–8.  
пп Дух.

  е Мойс. 3:19.
 3 а УЗ 93:30; Мойс. 3:9.
  б УЗ 93:33–34.

 4 а пп Знання.
  б пп Сила.
 5 а Об. 4:4, 10.
  б Об. 14:4–5.
  в Об. 1:4.
 6 а Об. 5:1.

  б пп Таємниці Божі.
  в пп Земля.
 7 а УЗ 88:108–110.
 8 а Об. 14:6–7.
  б Мт. 8:11–12; 22:1–14;  

УЗ 133:71–73.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 77:3–9 168



дванадцятьма колінами а Із
раїля; отже, він волає до чо
тирьох ангелів, які мають 
вічну євангелію, кажучи: Не 
шкодьте ані землі, ані морю, 
ані деревам, аж поки ми не 
покладемо печатки рабам 
Бога нашого на їхніх б чолах. 
І, якщо ви це сприймете, це 
в Іліяс, який мав прийти, щоб 
зібрати разом коліна Ізраїля і 
г відновити все.

10 З.: У який час те, про що 
розповідається в цьому роз
ділі, має виповнитися?

В.: Це має бути завершено в 
а шостому тисячолітті, тобто 
при відкритті шостої пе
чатки.

11 З.: Що нам треба розу
міти під запечатуванням а ста 
сорока чотирьох тисяч з усіх 
колін Ізраїля—дванадцятьох 
тисяч з кожного коліна?

В.: Нам треба розуміти, що 
ті, кого запечатано, є б перво
священиками, висвяченими у 
святий чин Бога, щоб обслу
говувати вічну євангелію; бо 
це ті, кого висвячено з кож
ного народу, коліна, язика та 
усіх людей ангелами, яким 
дано владу над народами 
землі, щоб приводити всіх, 
хто хоче прийти, у церкву 
в Першонародженого.

12 З.: Що нам треба розу

міти під звучанням а сурм, 
згаданих у 8 му розділі Обʼяв
лення?

В.: Нам треба розуміти, що 
оскільки Бог створив світ за 
шість днів, а на сьомий день 
Він закінчив Свою роботу, і 
б освятив її, і також сформу
вав людину з в пороху зем
ного, саме так на початку 
сьомого тисячоліття г освя
тить Господь Бог землю, і за
вершить спасіння людини, 
і д судитиме все, і е викупить 
усе, за винятком того, що 
Він не візьме під Свою владу, 
коли запечатає все до кінця 
всього; і звучання сурм семи 
ангелів є приготуванням і 
закінченням Його роботи 
на початку сьомого тисячо
ліття—приготуванням шляху 
перед Його пришестям.

13 З.: Коли має виповнитися 
те, про що написано в 9 му 
розділі Обʼявлення?

В.: Це має виповнитися 
після відкриття сьомої пе
чатки, перед пришестям 
 Христа.

14 З.: Що нам треба розу
міти під маленькою книж
кою, яку а зʼїв Іван, як 
згадується в 10 му розділі 
Обʼявлення?

В.: Нам треба розуміти, що 
це було місією і обрядом для 

 9 а Об. 7:4–8.
  б Єз. 9:4.
  в пп Іліяс.
  г пп Відновлення 

євангелії.
 10 а Об. 6:12–17.
 11 а Об. 14:3–5.
  б пп Первосвященик.
  в УЗ 76:51–70.  

пп Першона
роджений.

 12 а Об. 8:2.
  б Бут. 2:1–3;  

Вих. 20:11; 31:12–17;  
Мос. 13:16–19;  
Мойс. 3:1–3;  
Авр. 5:1–3.

  в Бут. 2:7.

  г УЗ 88:17–20.
  д пп Ісус Христос—

Суддя.
  е пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 14 а Єз. 2:9–10; 3:1–4;  
Об. 10:10.
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 14 б пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  в Мт. 17:11.
 15 а Об. 11:1–14.
  б пп Юдеї.

  в пп Останні дні.
  г пп Відновлення 

євангелії.
  д Ам. 9:14–15.
78 1 а пп Мелхиседекове 

   священство.
 2 а пп Порада.
  б пп Висвячувати, 

Висвячення.

1–4, Святі мають організувати 
і влаштувати комору; 5–12, 
Мудре використання їхнього 
майна приведе до спасіння; 13–
14, Церква має бути незалеж
ною від земних влад; 15–16, 
Михаїл (Адам) служить під ке
рівництвом Святого (Христа); 
17–22, Благословенні вірні, бо 
вони успадкують усе.

Господь говорив до Джозефа 

Сміта молодшого, кажучи: 
Прислухайтеся до Мене, 
каже Господь Бог ваш, ті, 
кого висвячено в а первосвя
щенство Моєї Церкви, які зі
бралися гуртом;

2 І послухайте а пораду Того, 
Хто б висвятив вас з висоти, 
Хто промовлятиме у ваші 
вуха слова мудрості, щоб 
спасіння могло бути для вас 
у тому, що ви представили 

нього, щоб він б збирав коліна 
Ізраїля; ось, це Іліяс, який, як 
написано, має прийти і в від
новити все.

15 З.: Що нам треба розу
міти під двома а свідками, в 
одинадцятому розділі Обʼяв
лення?

В.: Вони є двома проро
ками, яких буде поставлено 
б Юдейському народові в в ос
танні дні, у час г відновлення, 
і які пророкуватимуть Юдеям 
після того, як тих буде зібрано 
і вони відбудують місто Єру
салим на д землі їхніх батьків.

РОЗДІЛ 78
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 1  березня 1832 року. Цього дня Пророк та інші 
провідники зібралися для обговорення справ Церкви. У пер
винному тексті цього одкровення Пророку, Сіднею Рігдону 
та Ньюелу Уітні було сказано вирушити до штату Міс
сурі та влаштувати комерційні і видавничі справи Церкви, 
заснувавши “компанію”, яка буде скеровувати цю роботу, за
робляти кошти для заснування Сіону та на користь бідних. 
Ця компанія, відома як Обʼєднана компанія, була організо
вана у квітні 1832 і припинила своє існування в 1834 році (див. 
розділ  82). Через деякий час після припинення її існування, 
під керівництвом Джозефа Сміта, фразу в одкровенні щодо 
влаштування “комерційних та друкарських закладів” було за
мінено на влаштування “справ комори для бідних”, а слово 
“компанія” замінено на слово “організація”.
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переді Мною, каже Господь 
Бог.

3 Бо істинно Я кажу вам, 
час прийшов і вже поруч; і 
слухайте, і знайте, є необхід
ність у тому, щоб була а ор
ганізація Мого народу для 
управління і влаштування 
справ б комори для в бідних з 
Мого народу, і в цьому місці, 
і на землі г Сіону—

4 Для постійного і вічного 
влаштування й порядку для 
Моєї Церкви, для просування 
справи, якій ви віддалися, для 
спасіння людини і для слави 
вашого Батька, Який на не
бесах;

5 Щоб ви могли бути а рів
ними в узах небесного, так, 
і земного також, для отри
мання небесного.

6 Бо якщо ви не рівні в зем
ному, ви не можете бути рів
ними в отриманні небесного;

7 Бо якщо ви волієте, щоб Я 
дав вам місце в а целестіаль
ному світі, ви повинні б підго
туватися, в виконуючи те, що 
Я заповідав вам і вимагав від 
вас.

8 І тепер, істинно так каже 
Господь, доцільно, щоб усе 
було зроблено для Моєї а слави 
вами, тими, хто зібралися гур
том у цій б організації;

9 Або, іншими словами, не
хай Мій слуга Ньюел К. Уітні, 

і Мій слуга Джозеф Сміт мо
лодший, і Мій слуга Сідні 
Рігдон старанно радяться зі 
святими, які є в Сіоні;

10 Інакше а Сатана буде праг
нути відвернути їхні серця від 
істини, щоб вони стали засліп
лені і не розуміли того, що 
приготовано для них.

11 Отже, Я даю вам заповідь 
підготуватися і організува
тися за обовʼязком або вічним 
а завітом, який не можна по
рушити.

12 І той, хто порушить його, 
загубить свій чин і становище 
в Церкві, і його буде пере
дано на а биття Сатани до дня 
викуплення.

13 Ось, це є приготування, 
яким Я готую вас, і основою, 
і зразком, які Я даю вам, за 
якими ви зможете виконати 
повеління, дані вам;

14 Щоб через Моє про
видіння, не зважаючи на 
а лихо, яке зійде на вас, Цер
ква могла стояти незалежною 
над усіма іншими створін
нями, нижчими целестіаль
ного світу;

15 Щоб ви могли зійти до 
а вінця, приготовленого для 
вас, і зробитися б правителями 
над багатьма царствами, каже 
Господь Бог, Святий Сіону, 
Який заклав основи в Адам 
онді Амана;

 3 а УЗ 82:11–12, 15–21.
  б УЗ 72:9–10; 83:5–6.
  в УЗ 42:30–31.  

пп Благополуччя.
  г УЗ 57:1–2.
 5 а УЗ 49:20.  

пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

 7 а пп Целестіальна 
слава.

  б УЗ 29:8; 132:3.
  в УЗ 82:10.
 8 а Мойс. 1:39.
  б УЗ 92:1.
 10 а пп Диявол.
 11 а пп Завіт.

 12 а 1 Кор. 5:5;  
УЗ 82:21; 104:8–10.

 14 а УЗ 58:2–4.
 15 а пп Вінець;  

Піднесення.
  б Об. 5:10;  

УЗ 76:56–60; 132:19.
  в пп Адам онді Аман.
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 16 а УЗ 27:11; 107:54–55.  
пп Адам.

 18 а Іван 16:12;  
3 Неф. 17:2–3;  
УЗ 50:40.

  б УЗ 112:10.
  в пп Вічне життя.
 19 а Мос. 2:20–21.  

пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
  б Мт. 19:29.
 20 а УЗ 95:17.
  б 1 Сол. 4:17.
 21 а УЗ 76:53–54.
  б УЗ 88:96–98.
 22 а УЗ 72:3–4.
  б пп Управитель, 

Управительство.

  в УЗ 84:38.
79 1 а УЗ 52:38.  

пп Висвячувати, 
Висвячення.

 2 а Іван 14:26.  
пп Утішитель.

 4 а УЗ 68:5–6.

1–4, Джереда Картера покли
кано проповідувати євангелію 
Втішителем.

Істинно Я кажу тобі, що це 
є Моя воля, щоб Мій слуга 
Джеред Картер знову поїхав 
до східних країв, від місця 
до місця, і з міста в місто, у 
владі а висвячення, яким його 
було висвячено, проголошу
ючи втішну новину великої 

радості, саме вічну єванге
лію.

2 І Я пошлю йому а Втіши
теля, Який навчатиме його іс
тині і шляху, яким він має йти;

3 І якщо він буде вірним, Я 
увінчаю його знову снопами.

4 Отже, нехай серце твоє ра
діє, Мій слуго Джеред Кар
тер, і не а бійся, каже твій 
Господь, Сам Ісус Христос. 
Амінь.

16 Який призначив а Миха
їла вашим князем, і встановив 
його стопи, і поставив його на 
висоту, і дав йому ключі спа
сіння під радою і управлінням 
Святого, Хто є без початку 
днів або без кінця життя.

17 Істинно, істинно Я кажу 
вам, ви—малі діти, і ви ще не 
зрозуміли, які великі благо
словення Батько має у Своїх 
руках і приготував для вас;

18 І ви не можете а знести 
все тепер; проте будьте в до
брому гуморі, бо Я б вестиму 
вас. Царство ваше, і благосло
вення його ваші, і багатства 
в вічності ваші.

19 І того, хто сприйматиме 
все з а вдячністю, буде услав
лено; і те, що від цієї землі, 
буде додано йому б стократ і 
більше.

20 Отже, робіть те, що Я за
повідав вам, каже ваш Вику
питель, Сам Син а Аман, Який 
готує все перед тим, як б за
брати вас;

21 Бо ви є а церквою Першо
народженого, і Він б підніме 
вас у хмару і призначить 
кожній людині свою долю.

22 І той, хто є вірним і а муд
рим б управителем, успадкує 
в все. Амінь.

РОЗДІЛ 79
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, 12 березня 1832 року.
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80 1 а Мр. 16:15.
 4 а пп Свідок, 

   Свідчення.
 5 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

РОЗДІЛ 80
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Стівену Бар
нетту в Гайрамі, штат Огайо, 7 березня 1832 року.

1–5, Стівена Барнетта та Ідена 
Сміта покликано проповіду
вати у будь якому місці на ви
бір.

Істинно, так каже Господь 
тобі, Моєму слузі Стівену 
Барнетту: Іди, іди у світ і 
а проповідуй євангелію кож
ному створінню, що прийде 
на звук твого голосу.

2 І якщо ти хочеш напар
ника, Я дам тобі Мого слугу 
Ідена Сміта.

3 Отже, ідіть і проповідуйте 
Мою євангелію, чи на північ, 
чи на південь, на схід чи на 
захід, не має значення, бо ви 
не можете піти хибним шля
хом.

4 Отже, проголошуйте те, 
що ви почули, і у що істинно 
вірите, і а знаєте, що це є іс
тинним.

5 Ось, це воля Того, Хто а по
кликав вас, вашого Викупи
теля, Самого Ісуса Христа. 
Амінь.

РОЗДІЛ 81
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Гайрамі, 
штат Огайо, 15  березня 1832 року. Фредеріка Ґ. Уільямса 
покликано бути первосвящеником і радником у Президент
стві Первосвященства. Історичні літописи показують, що 
коли це одкровення було отримано в березні 1832 року, то в 
ньому Джессі Гаус покликався у чин радника Джозефа Сміта 
в Президентстві. Однак після того як він перестав жити, як 
личить у цьому призначенні, це покликання було передано 
Фредеріку Ґ. Уільямсу. Одкровення (датоване березнем 1832 
року) слід вважати кроком до офіційної організації Першого 
Президентства, особливо покликання в чин радника в цьому 
Президентстві та пояснення поважності цього призначення. 
Брат Гаус служив якийсь час, але його було відлучено від Цер
кви в грудні 1832 року. Брата Уільямса було висвячено у ви
щезгаданий чин 18 березня 1833 року.

1–2, Ключі царства завжди 
утримуються Першим Прези
дентством; 3–7, Якщо Фредерік 

Ґ. Уільямс буде вірним у своєму 
священнослужінні, він матиме 
вічне життя.
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81 1 а пп Первосвященик.
 2 а пп Ключі 

священства.
  б УЗ 107:8–9, 22.  

пп Перше 
Президентство.

 4 а Мойс. 1:39.
 5 а Мос. 4:15–16.
  б УЗ 108:7.
  в Ісая 35:3.
 6 а пп Безсмертя, 

Безсмертний.

  б пп Вічне життя;  
Піднесення.

  в Іван 14:2–3;  
УЗ 59:2; 106:8.

Істинно, істинно Я кажу 
тобі, мій слуго Фредерік  Ґ. 
Уільямс: Слухай голос Того, 
Хто говорить, слова Господа 
Бога твого, і прислухайся до 
покликання, яким тебе по
кликано, а саме бути а перво
священиком у Моїй Церкві і 
радником Мого слуги Джо
зефа Сміта молодшого,

2 Кому Я дав а ключі цар
ства, які завжди належать 
б Президентству Первосвя
щенства:

3 Отже, істинно Я приз
наю його і благословля
тиму його, а також і тебе, 
якщо ти будеш вірно радити 
в чині, який Я призначив 
тобі, завжди молячись вго
лос і у своєму серці, на людях 

і наодинці, також у своєму 
священнослужінні в проголо
шенні євангелії на землі жи
вих і серед братів.

4 І виконуючи це, ти чини
тимеш найвище благо своїм 
ближнім і сприятимеш а славі 
Того, Хто є твоїм Господом.

5 Отже, будь вірним; стій у 
чині, який Я призначив тобі; 
а допомагай слабким, підні
май руки, що опустилися, і 
б зміцнюй в ослаблі коліна.

6 І якщо ти будеш вірним 
до кінця, ти матимеш вінець 
а безсмертя і б вічне життя в 
в оселях, які Я приготував у 
домі Мого Батька.

7 Слухай і знай, це є слова 
Альфи і Омеги, Самого Ісуса 
Христа. Амінь.

РОЗДІЛ 82
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Індепенденсі, 
округа Джексон, штат Міссурі, 26 квітня 1832 року. Приво
дом була рада первосвящеників і старійшин Церкви. На цій 
раді Джозефа Сміта було підтримано у чині Президента 
Первосвященства, на який його було висвячено раніше на кон
ференції первосвящеників, старійшин і членів Церкви в Ам
герсті, штат Огайо, 25 січня 1832 року (див. короткий зміст 
розділу  75). У цьому одкровенні повторюються настанови, 
дані в отриманому раніше одкровенні (розділ 78) щодо засну
вання компанії—відомої як Обʼєднана компанія (під прово
дом Джозефа Сміта слово “компанія” згодом було замінене 
на “порядок”)—для управління комерційними і видавничими 
справами Церкви.
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82 1 а Мт. 6:14–15;  
УЗ 64:9–11.

 2 а Рим. 3:23.
 3 а Лк. 12:48;  

Як. 4:17.  
пп Звіт, Підзвітний, 
Підзвітність.

  б пп Управитель, 
Управительство.

  в пп Відступництво;  
Гріх.

  г Іван 15:22–24. 

   пп Світло, Світло 
Христа.

 4 а пп Одкровення.
  б пп Справедливість.
 5 а пп Вартувати, 

Вартовий.
  б пп Диявол.
  в пп Темрява, духовна.
 6 а Рим. 3:12;  

УЗ 1:16.
 7 а пп Гріх.
  б УЗ 1:32–33; 58:43.

 8 а Іван 13:34.
 9 а УЗ 43:8.
 10 а Єг. 23:14;  

1 Цар. 8:23;  
УЗ 1:38; 130:20–21.  
пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення;  
Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

1–4, Де багато дається, багато 
й вимагається; 5–7, Темрява ца
рює у світі; 8–13, Господь звʼяза
ний Своїм обіцянням, коли ми 
робимо те, що Він говорить; 14–
18, Сіон має зростати в красі і 
святості; 19–24, Кожна людина  
повинна опікуватися благополуч 
чям свого ближнього.

Істинно, істинно Я кажу 
вам, Моїм слугам, наскільки 
ви а простили один одному 
ваші провини, саме так Я, 
Гос подь, прощаю вас.

2 Проте є такі серед вас, хто 
грішив надмірно; так, саме 
а всі ви грішили; але істинно 
Я кажу вам, остерігайтесь 
відтепер і утримуйтесь від 
гріха, щоб суворі присуди не 
впали на ваші голови.

3 Бо від того, кому а ба
гато дається, багато й б вима
гається; і той, хто в грішить 
проти більшого г світла, отри
має більше засудження.

4 Ви прикликаєте Моє імʼя 
для а одкровень, і Я їх даю вам; 
і наскільки ви не виконуєте 
Мої висловлення, які Я даю 
вам, настільки стаєте грішни
ками; і б справедливість та суд 
є покаранням, яке додано до 
Мого закону.

5 Отже, те, що Я кажу од
ному, Я кажу всім: а Пиль
нуйте, бо б ворог поширює 
свою владу і в темрява царює;

6 І гнів Бога запалюється 
проти жителів землі; і ніхто 
не робить добра, бо всі зі
йшли з а дороги.

7 І тепер, істинно Я кажу 
вам, Я, Господь, не обвину
вачу вас у жодному а гріху; 
ідіть своїм шляхом і не грі
шіть більше; але до тієї душі, 
яка грішитиме, повернуться 
й б попередні гріхи, каже Гос
подь Бог ваш.

8 І ще, Я кажу вам, Я даю 
вам а нову заповідь, щоб ви 
могли зрозуміти Мою волю 
стосовно вас;

9 Або, іншими словами, Я 
даю вам настанови, як ви мо
жете а діяти переді Мною, 
щоб це могло обернутися вам 
на спасіння.

10 Я, Господь, а звʼязаний 
Своїм обіцянням, коли ви 
робите те, що Я кажу; але 
коли ви не робите того, що Я 
кажу, ви не маєте обіцяння.

11 Отже, істинно Я кажу 
вам, що необхідно Моїм слу
гам Едварду Партриджу та 
Ньюелу  К. Уітні, А.  Сідні 
Ґілберту та Сідні Рігдону, і 
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Моєму слузі Джозефу Сміту, 
і Джону Уітмеру та Оліверу 
Каудері, і У.  У. Фелпсу та 
Мартіну Гаррісу а поєднатися 
обовʼязком і завітом, який не 
можна буде порушити про
виною, за якою негайно б не 
прийшло покарання, у ваших 
особистих управительствах—

12 Щоб управляти справами 
нужденних і всіма справами, 
що стосуються єпископства, 
і на землі Сіону, і на землі 
Кертленда;

13 Бо Я посвятив землю 
Кертленда у Мій належний 
час на благо святих Всевиш
нього і для а колу Сіону.

14 Бо Сіон має зростати 
в красі і святості; його гра
ниці мають бути розширені; 
його коли мають бути зміц
нені; так, істинно Я кажу 
вам, а Сіон має піднятися й 
одягтися у своє б прекрасне 
вбрання.

15 Отже, Я даю вам цю запо
відь, щоб ви звʼязали себе цим 
завітом, і буде це зроблено 
згідно з законами Господа.

16 Ось, у цьому мудрість у 
Мені для вашого блага.

17 І ви маєте бути а рів
ними, або іншими словами, 
ви повинні мати рівні права 
на власність, заради влад
нання проблем ваших упра
вительств, кожний згідно зі 

своїми бажаннями та сво
їми потребами настільки, 
наскільки його бажання пра
ведні—

18 І все це на благо Церкви 
живого Бога, щоб кожний 
міг вдосконалювати свій а та
лант, щоб кожний міг здо
бути інші таланти, так, навіть 
стократ, щоб віддати у Гос
подню б комору, щоб стали 
вони загальною власністю 
всієї Церкви—

19 І щоб кожний опікувався 
благополуччям свого ближ
нього і робив усе з а оком, 
єдиноспрямованим до слави 
Бога.

20 Цей а порядок Я призна
чив бути вічним порядком 
для вас і для ваших наступни
ків до тих пір, поки ви не грі
шитимете.

21 А з душею, яка грішить 
проти цього завіту і камʼяніє 
серцем проти нього, чинити
муть згідно з законами Моєї 
Церкви, і її буде передано на 
а биття Сатани до дня викуп
лення.

22 А тепер, істинно Я кажу 
вам, і в цьому мудрість, на
бувайте друзів собі від багат
ства неправедного, і вони не 
знищать вас.

23 Залиште суд тільки 
Мені, бо він Мій, і Я а від
плачу. Мир вам; нехай Мої 

 11 а УЗ 78:3–7, 11–15.
 13 а Ісая 33:20; 54:2.  

пп Кіл.
 14 а пп Сіон.
  б Ісая 52:1;  

УЗ 113:7–8.
 17 а УЗ 51:3.  

пп Посвячувати, 

Закон посвячення.
 18 а Мт. 25:14–30;  

УЗ 60:13.  
пп Дар;  
Дари Духа.

  б УЗ 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
пп Комора.

 19 а УЗ 88:67.  
пп Око, Очі.

 20 а пп Обʼєднане 
товариство.

 21 а УЗ 104:8–10.
 23 а Рим. 12:19;  

Морм. 3:15.
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благословення тривають з 
вами.

24 Бо й досі а царство є ва

шим і буде навіки, якщо ви 
не відпадете від вашої непо
хитності. Саме так. Амінь.

 24 а Лк. 12:32; УЗ 64:3–5.  
пп Царство Боже, 
або Царство 
Небесне.

83 1 а Як. 1:27.

 2 а 1 Тим. 5:8.
 4 а Мос. 4:14.
 5 а УЗ 78:3.  

пп Комора.
 6 а пп Вдова.

  б Мос. 4:16–26;  
Гел. 4:11–13;  
УЗ 42:30–39.  
пп Бідний, Бідні.

РОЗДІЛ 83
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Індепенденсі, 
штат Міссурі, 30 квітня 1832 року. Це одкровення було отри
мано, коли Пророк засідав на нараді зі своїми братами.

1–4, Жінки і діти мають право 
одержувати підтримку від своїх 
чоловіків і батьків; 5–6, Вдови 
й сироти мають право одержу
вати підтримку від Церкви.

Істинно, так каже Господь, 
на додаток до законів Церкви 
стосовно жінок та дітей, які 
належать до Церкви і а втра
тили чоловіків або батьків:

2 Жінки мають а право на 
утримання від своїх чоловіків, 
доки їхніх чоловіків не буде 
забрано; і якщо їх не буде ви
явлено як грішниць, вони ма
тимуть товаришування в 
Церкві.

3 А якщо вони не будуть 

вірними, вони не матимуть 
товаришування в Церкві; але 
вони можуть залишатися на 
своїх спадщинах згідно з за
конами краю.

4 Усі а діти мають право 
бути на утриманні своїх 
батьків, доки не виростуть.

5 А після цього вони ма
ють право бути на утриманні 
Церкви, тобто іншими сло
вами, Господньої а комори, 
якщо їхні батьки не мають 
чого дати їм на спадок.

6 І комора буде утримува
тися пожертвуваннями від 
Церкви; а а вдів та сиріт буде 
забезпечено, так само як і 
б бідних. Амінь.

РОЗДІЛ 84
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 22 і 23 вересня 1832 року. Протягом вересня ста
рійшини почали повертатися зі своїх місій в східних штатах 
і звітували про свої труди. Саме тоді, коли вони були разом у  
цю годину радості, було одержано це повідомлення. Пророк  
визначив його як одкровення стосовно священства.
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84 1 а пп Молитва.
 2 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  б Дії 3:19–21.
  в пп Святий, Свята 

(іменник).
  г Ісая 2:2–5;  

Євр. 12:22; 

   Об. 14:1;  
УЗ 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  д Етер 13:2–11;  
УЗ 42:8–9; 45:66–67;  
УВ 1:10.  
пп Новий Єрусалим.

 3 а УЗ 57:3.

 4 а пп Новий Єрусалим.
  б пп Храм, Дім 

Господній.
 5 а УЗ 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 а пп Рукопокладання.
  б пп Їтро.

1–5, Новий Єрусалим і храм 
буде побудовано в Міссурі; 6–
17, Подано родовід священ
ства від Мойсея до Адама; 
18–25, Більше священство 
тримає ключ від знання Бога; 
26–32, Менше священство 
утримує ключі від священно
служіння ангелів і підготов
чої євангелії; 33–44, Чоловіки 
здобувають вічне життя че
рез клятву і завіт священства; 
45–53, Дух Христа просвіщає 
людей, а світ лежить у гріху; 
54–61, Святі мають свідчити 
про те, що вони отримали; 62–
76, Вони мають проповідувати 
євангелію, і ознаки йтимуть 
слідом; 77–91, Старійшини 
мають іти без калитки і без 
торби, і Господь потурбується 
про їхні потреби; 92–97, Моро
виці та прокляття очікують 
тих, хто відкидає євангелію; 
98–102, Дається нова пісня 
викуплення Сіону; 103–110, 
Нехай кожний діє у своєму 
власному чині і трудиться у 
своєму власному покликанні; 
111–120, Господні слуги ма
ють проголошувати про мер
зоту спустошення останніх  
днів.

Одкровення Ісуса Христа 
Його слузі Джозефу Сміту 
молодшому та шести старій
шинам, коли вони обʼєднали 

свої серця і а піднесли свої го
лоси у височінь.

2 Так, слово Господа сто
совно Його Церкви, вста
новленої в останні дні для 
а відновлення Його народу, як 
Він сказав устами Своїх б про
років, і для збирання Своїх 
в святих, щоб стояти їм на г Горі 
Сіон, яка буде містом д Новий 
Єрусалим.

3 Містом, яке буде збудо
вано, починаючи від а хра
мової ділянки, призначеної 
перстом Господа, біля захід
них границь штату Міссурі, 
і освячено рукою Джозефа 
Сміта молодшого та іншими, 
ким Господь був цілком задо
волений.

4 Істинно, це є слово Гос
пода, що місто а Новий 
Єрусалим буде збудовано зіб
ранням святих, починаючи 
з цього місця, саме з місця 
б храму, того храму, який 
буде зведено в цьому поко
лінні.

5 Бо істинно, це покоління 
не все перейде, як дім буде 
збудовано для Господа, і буде 
на ньому хмара, та хмара, що 
буде самою а славою Господа, 
яка наповнить цей дім.

6 І сини Мойсея, згідно зі 
Святим Священством, яке він  
отримав під а рукою свого  
тестя, б Їтро;

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 84:1–6 178



 14 а пп Авраам.
  б пп Мелхиседек.
  в пп Ной, біблійний 

патріарх.
 15 а пп Енох.
 16 а пп Авель.
  б Мойс. 5:29–32.
  в УЗ 107:40–57.
  г пп Адам.
 17 а Ал. 13:1–19;  

Авр. 2:9, 11.  
пп Мелхиседекове 
священство.

 18 а пп Ааронове 

священство.
  б пп Аарон, брат 

Мойсеїв.
  в УЗ 13.
 19 а УЗ 63:23; 107:18–19.  

пп Таємниці Божі.
  б Авр. 1:2.
 20 а пп Обряди.
 21 а пп Повноваження;  

Священство.
 22 а УЗ 67:11.
 23 а Вих. 19:5–11; 33:11.
  б пп Освячення.
  в Вих. 24:9–11;  

УЗ 93:1.
 24 а Вих. 20:18–21; 32:8;  

Повтор. 9:23;  
1 Неф. 17:30–31, 42.

  б Пс. 95:8;  
Євр. 3:8–11;  
Кн. Як. 1:7–8;  
Ал. 12:36.

  в пдс Вих. 34:1–2 
(Додаток);  
Чис. 14:23;  
Євр. 4:1–11.

7 А Їтро отримав його під 
рукою Калева;

8 А Калев отримав його під 
рукою Елігу;

9 А Елігу під рукою Єремії;
10 А Єремія під рукою Ґада;
11 А Ґад під рукою Ісайяса;
12 А Ісайяс отримав його 

під рукою Бога.
13 І жив Ісайяс за часів Ав

раама і був ним благос 
ловленний—

14 Тим а Авраамом, який от
римав священство від б Мел
хиседека, який отримав його 
по родоводу його батьків, аж 
до в Ноя;

15 А від Ноя до а Еноха, по 
родоводу їхніх батьків;

16 А від Еноха до а Авеля, 
якого було вбито через 
б змову його брата, який в от
римав священство за запові
дями Бога під рукою свого 
батька г Адама, який був пер
шою людиною,—

17 Те а священство, яке про
довжується в Церкві Бога в 
усіх поколіннях і є без по
чатку днів або без кінця ро
ків.

18 І Господь затвердив а свя
щенство також на б Ааронові 

та його сімені, через усі їхні 
покоління, те священство, яке 
також продовжується і в пере
буває навіки зі священством, 
що є за найсвятішим чином 
Бога.

19 І це більше священство 
керує євангелією та тримає 
ключ від а таємниць царства, 
саме ключ від б пізнання Бога.

20 Отже, у його а обрядах яв
лена сила божественності.

21 А без обрядів його і без 
а повноваження священства 
сила божественності не яв
лена людям у плоті;

22 Бо без цього жодна а лю
дина не може побачити об
личчя Бога, Самого Батька, і 
вижити.

23 Тож цей а Мойсей ясно 
навчав дітей Ізраїля в пустині 
і старанно прагнув б освятити 
свій народ, щоб вони могли 
в побачити обличчя Бога;

24 Але вони а закамʼяніли 
серцями своїми і не могли 
витримати Його присутно
сті; отже, Господь у Своєму 
б гніві, бо Його гнів було запа
лено проти них, поклявся, що 
вони не в ввійдуть у Його по
кій, поки будуть у пустині, 
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 25 а Повтор. 34:1–5.
  б пп Мелхиседекове 

священство.
 26 а пп Ааронове 

священство.
  б УЗ 13.
  в УЗ 107:20.
 27 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б пп Хрищення, 

Христити.
  в пп Відпущення 

гріхів.
  г пп Закон Мойсеїв.

  д Євр. 7:11–16.
  е пп Іван Христитель.
  є Лк. 1:15.
 28 а Ісая 40:3; Мт. 3:1–3;  

Іван 1:23.
  б Мт. 28:18;  

Іван 17:2;  
1 Пет. 3:22;  
УЗ 93:16–17.

 29 а УЗ 107:5.
 31 а УЗ 128:24.
  б УЗ 57:3.
 32 а пп Слава.
  б Євр. 12:22;  

УЗ 76:66; 84:2; 133:56.
  в пп Церква Ісуса 

Христа.
 33 а пп Достоїнство, 

Достойний.
  б пп Священство.
  в пп Освячення.
 34 а Гал. 3:29;  

Авр. 2:9–11.  
пп Авраам—
Авраамове сімʼя.

  б УЗ 132:30–32.  
пп Авраамів завіт.

  в пп Обраний, Обрані.

той покій, що є повнотою 
Його слави.

25 Отже, Він забрав а Мойсея 
з посеред них і Святе б Свя
щенство також;

26 А менше а священство 
продовжувалося; те священ
ство, яке утримує б ключ від 
в священнослужіння ангелів і 
підготовчої євангелії;

27 Тієї євангелії, яка є єван
гелією а покаяння, і б хри
щення, і в відпущення гріхів, 
а також г законом д плотських 
заповідей, який Господь у 
Своєму гніві повелів продов
жувати домом Аарона серед 
дітей Ізраїля, аж до е Івана, 
якого Бог поставив, є сповне
ного Святим Духом від мате
ринської утроби.

28 Бо його було хрищено ще 
в дитинстві і висвячено анге
лом Божим, коли йому було 
вісім днів, на цю владу, щоб 
скинути царство Юдеїв і а ви
рівняти дорогу Господа пе
ред лицем Його народу, щоб 
підготувати їх до пришестя 
Господа, у Чиї руки віддано 
б всю владу.

29 І знову, чини старійшини 
та єпископа є необхідними 

а додатками, що належать до 
первосвященства.

30 І знову, чини вчителя та 
диякона є необхідними до
датками, що належать до 
меншого священства, того свя
щенства, яке було затверджено 
на Ааронові та його синах.

31 Отже, як Я сказав про си
нів Мойсея—бо сини Мойсея 
і також сини Аарона прине
суть прийнятне а приношення 
і жертву в дім Господа (той  
дім, який буде збудовано Гос
поду в цьому поколінні) на  
освяченому б місці, яке Я 
приз начив,—

32 І синів Мойсея та Аарона 
буде сповнено а славою Гос
пода на б Горі Сіон у Господ
ньому домі, чиїми синами є 
ви, а також багато тих, кого 
Я покликав і послав розбудо
вувати Мою в Церкву.

33 Бо всіх, хто а вірністю от
римують ці два б священства, 
про які Я говорив, і звеличу
ють свої покликання, в освячено 
Духом на оновлення їхніх тіл.

34 Вони стають синами 
Мойсея та Аарона, і а сіменем 
б Авраама, і церквою та цар
ством, і в обранцями Бога.
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 36 а Мт. 10:40–42;  
Лк. 10:16;  
УЗ 112:20.

 37 а Іван 13:20.
 38 а Лк. 12:43–44;  

Рим. 8:32;  
Об. 21:7;  
3 Неф. 28:10;  
УЗ 132:18–20.  
пп Піднесення.

 39 а пп Клятва і завіт 
священства.

 41 а пп Відступництво.
  б УЗ 76:34–38; 132:27.
 42 а УЗ 84:88.
 43 а 1 Неф. 15:23–25;  

УЗ 1:14.
 44 а Повтор. 8:3;  

Мт. 4:4;  
УЗ 98:11.

 45 а Пс. 33:4.  
пп Слово Боже.

  б пп Істина.
 46 а пп Світло, Світло 

Христа;  
Сумління.

  б Іван 1:9;  
УЗ 93:2.

 48 а пп Натхнення, 
Надихати.

  б пп Завіт;  
Новий і вічний завіт.

 49 а 1 Іван. 5:19.
  б пп Темрява, духовна.
 50 а Гал. 4:9.
  б пп Гріх.

35 І також усі ті, хто при
ймає це священство, приймає 
Мене, каже Господь;

36 Бо той, хто приймає Моїх 
слуг, а приймає Мене;

37 А той, хто а приймає 
Мене, приймає Мого Батька;

38 А той, хто приймає Мого 
Батька, приймає царство Мого 
Батька; отже, а усе, що має Мій 
Батько, буде дано йому.

39 І це за а клятвою і завітом, 
що належать священству.

40 Отже, усі ті, хто при
ймають священство, прийма
ють цю клятву та завіт Мого 
Батька, які Він не може пору
шити, і не можна їх усунути.

41 Але той, хто а порушує 
цей завіт після того, як він 
прийняв його, і повністю від
вертається від нього, б не ма
тиме прощення гріхів ні в 
цьому світі, ні у світі при
йдешньому.

42 І горе всім тим, хто не 
приходить до того священ
ства, яке ви отримали, в 
якому Я зараз затверджую 
вас, присутніх цього дня, 
Своїм власним голосом з не
бес; і саме Я дав небесному 
війську і Моїм а ангелам від
повідальність за вас.

43 І тепер Я даю вам запо

відь бути обережними щодо 
себе, старанно а прислухатися 
до слів вічного життя.

44 Бо ви будете а жити кож
ним словом, що йде з вуст 
Бога.

45 Бо а слово Господа є іс
тина, а все, що є б істина, є 
світло, а все, що є світло, є 
Дух, саме Дух Ісуса Христа.

46 І Дух дає а світло б кож
ній людині, яка приходить у 
світ; і Дух просвітляє кожну 
людину в усьому світі, яка 
прислухається до голосу  
Духа.

47 І кожний, хто прислуха
ється до голосу Духа, прихо
дить до Бога, саме до Батька.

48 І Батько а навчає його б за
вітові, який Він відновив і в 
якому затвердив вас, затвер
див вас заради вашого блага, і 
не тільки заради вас, але й за
ради всього світу.

49 А весь а світ лежить у 
гріху та стогне під б темрявою 
і під неволею гріха.

50 І через це ви можете 
знати, що вони є під а неволею 
б гріха, бо вони не приходять 
до Мене.

51 Бо той, хто не приходить 
до Мене, є під неволею гріха.

52 І той, хто не сприймає 
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Мій голос, не знає а Мого го
лосу, і він не від Мене.

53 І по цьому ви можете від
різняти праведних від злочес
тивих і знати, що весь а світ 
б стогне під в гріхом і темря
вою вже тепер.

54 І ваш розум у часи ми
нулі був затьмареним через 
а зневіру і через те, що ви лег
коважно ставились до того, 
що отримали,—

55 Ця а суєтність і зневіра 
підвели усю Церкву під засу
дження.

56 І це засудження є на ді
тях Сіону, на них усіх.

57 І вони залишатимуться 
під цим засудженням, доки 
вони не покаються і не зга
дають новий а завіт, саме 
б Книгу Мормона і в попе
редні заповіді, які Я дав їм, 
щоб не тільки говорити, але 
й г чинити згідно з тим, що Я 
написав,—

58 Щоб вони могли при
нести плід, гідний царства 
їхнього Батька; інакше зали
шаються бич і суд, що мають 
бути пролитими на дітей Сі
ону.

59 Бо чи осквернятимуть діти 
царства Мою святу землю? 
Істинно, Я кажу вам: Ні.

60 Істинно, істинно Я кажу 
вам, тим, хто тепер чує Мої 
а слова, а це Мій голос, благо
словенні ви, оскільки сприй
маєте це;

61 Бо Я а прощу вам ваші 
гріхи з цією заповіддю—зали
шайтеся непохитними розу
мом в б урочистості та в дусі 
молитви, у донесенні цілому 
світові свідчення про те, що 
передано вам.

62 Отже, а ідіть по цілому 
світові, а в ті місця, куди ви 
не можете піти, надсилайте, 
щоб свідчення могло йти від 
вас по цілому світові до кож
ного створіння.

63 І як Я казав Моїм апосто
лам, так само Я кажу вам, бо 
ви є Моїми а апостолами, са
мими Божими первосвящени
ками; ви ті, кого Мій Батько 
б дав Мені; ви Мої в друзі;

64 Отже, як Я казав Моїм 
апостолам, Я кажу й вам 
знову, що кожна а душа, яка 
б повірить вашим словам і 
христиться водою на в відпу
щення гріхів, сприйме г Свя
того Духа.

65 І такі а ознаки йтимуть 
слідом за тими, хто вірує,—

66 У Моє імʼя вони чинити
муть багато чудових а діянь;

 52 а Іван 10:27.
 53 а пп Світ.
  б Рим. 8:22; Мойс. 7:48.
  в пп Суєтність.
 54 а пп Невіра.
 55 а пп Марний, 

Марнота.
 57 а Єр. 31:31–34.
  б пп Книга Мормона.
  в 1 Неф. 13:40–41.
  г Як. 1:22–25;  

УЗ 42:13–15.

 60 а УЗ 18:34–36.
 61 а Дан. 9:9.  

пп Простити, 
Прощати.

  б УЗ 43:34; 88:121; 100:7.
 62 а Мр. 16:15; УЗ 1:2–5.  

пп Місіонерська 
робота.

 63 а пп Апостол.
  б 3 Неф. 15:24;  

УЗ 50:41–42.
  в Іван 15:13–15;  

УЗ 93:45.
 64 а пп Душа.
  б Мр. 16:15–16.  

пп Вірування, 
Вірувати.

  в пп Відпущення 
гріхів.

  г пп Дар Святого 
Духа.

 65 а Мр. 16:17–18.  
пп Ознака.

 66 а пп Діла.
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 67 а Мт. 17:14–21.
 68 а пп Зцілити, Зцілення.
 71 а Мр. 16:18;  

Дії 28:3–9;  
УЗ 24:13; 124:98–100.

 73 а УЗ 105:24.  
пп Гординя.

 74 а 2 Неф. 9:23;  
УЗ 76:50–52.  
пп Хрищення, 
Христити—
Необхідність.

  б Іван 3:18.
 78 а Мт. 10:9–10;  

УЗ 24:18.
 79 а УЗ 31:5.
 80 а пп Місіонерська 

робота.
  б пп Євангелія.
  в Лк. 21:18.
 81 а Мт. 6:25–28.

67 У Моє а імʼя вони виганя
тимуть дияволів;

68 У Моє імʼя вони а зціляти
муть хворих;

69 У Моє імʼя вони відкри
ватимуть очі сліпим і відту
лятимуть вуха глухим;

70 І язик німих говоритиме;
71 І якщо хтось дасть їм а от

рути, це не зашкодить їм;
72 І отрута змія не матиме 

сили зашкодити їм.
73 Але заповідь Я даю їм, 

щоб вони ані а вихвалялися 
цим, ані говорили про це пе
ред світом; бо це дається вам 
на користь і на спасіння.

74 Істинно, істинно Я кажу 
вам, що тих, хто не повірить  
вашим словам і не а охрис
титься у воді в Моє імʼя на 
відпущення своїх гріхів, щоб 
отримати Святого Духа, буде 
б проклято, і вони не при
йдуть у царство Мого Батька, 
де Мій Батько і Я є.

75 І це одкровення для вас 
і заповідь набирають сили з 
цієї самої години по цілому 
світі, і євангелія є для всіх, 
хто не отримав її.

76 Але істинно Я кажу 
всім тим, кому царство було 
дано,—від вас вона має бути 
проповідана їм, щоб вони по
каялися у своїх минулих злих 
діяннях; бо їм слід докоряти 
за їхні злі зневірені серця, а 
вашим братам у Сіоні—за 

їхній бунт проти вас у той 
час, коли Я послав вас.

77 І знову Я кажу вам, Мої 
друзі, бо відтепер Я назива
тиму вас друзями, доцільно, 
щоб Я дав вам цю заповідь, 
щоб ви стали саме такими, 
як Мої друзі в ті дні, коли Я 
був з ними, подорожуючи з 
проповіддю євангелії у Своїй 
силі;

78 Бо Я не дозволяв їм мати 
ні а калитки, ні торби, ні двох 
одеж.

79 Ось, Я посилаю вас ви́
пробувати світ, і трудівник 
гідний своєї а платні.

80 І кожний, хто піде і а про
повідуватиме цю б євангелію 
царства, і не перестане бути 
вірним в усьому, той не вто
миться і не затьмариться ро
зумом; не втомиться ні тілом, 
ні кінцівками, ні суглобами; 
і жодна в волосина з його го
лови не впаде на землю непо
міченою. І не будуть вони ані 
голодними, ані спраглими.

81 Отже, не турбуйтеся 
а думкою про завтрашній 
день, про те, що будете їсти 
та що будете пити, ні у що 
зодягнетеся.

82 Бо погляньте на польові 
лілеї, як зростають вони, 
вони не працюють, і не пря
дуть; і всі царства на світі у 
всій славі своїй не вдягнені 
так, як одна з них.
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83 Бо ваш а Батько, Який на 
небесах, б знає, що всього того 
вам потрібно.

84 Отже, нехай завтра за 
себе само а поклопочеться.

85 І не турбуйтеся заздале
гідь, а що вам говорити; але 
постійно зберігайте в душі, 
як б скарб, слова життя, і буде 
вам в дано в той самий час ту 
частину, яку буде відміряно 
кожній людині.

86 Отже, нехай жодний се
ред вас, який іде проголошу
вати цю євангелію царства—бо 
ця заповідь є для всіх а вірних, 
яких покликано від Бога в Цер
кві на священнослужіння,—з 
цього часу не бере ані ка
литки, ані торби.

87 Ось, Я а посилаю вас доко
ряти світові за всі їхні непра
ведні діяння і навчати їх про 
суд, який має настати.

88 І кожний, хто а приймає 
вас, там і Я буду також, бо Я 
йтиму перед вашим лицем. Я 
буду праворуч і ліворуч від 
вас, і Мій Дух буде у ваших 
серцях, а Мої б ангели—нав
коло вас, щоб підтримувати 
вас.

89 Кожний, хто приймає 
вас, приймає Мене; і він году
ватиме вас, і одягатиме вас, і 
даватиме вам гроші.

90 А той, хто годуватиме вас, 
чи одягатиме вас, чи даватиме 
вам гроші, ні в якому разі не 
а згубить нагороди своєї.

91 А той, хто не робить 
цього, не є Моїм учнем; по 
цьому ви зможете впізнати 
а Моїх учнів.

92 Той, хто не приймає 
вас,—ідіть від нього самотою 
і наодинці з собою а очистіть  
свої ноги саме водою, чис
тою водою, чи то в спеку, чи 
в холод, і засвідчіть про це  
вашому Батькові, Який на 
небесах, і не повертайтеся 
більше до тієї людини.

93 І в яке б село чи місто ви 
не ввійшли, так і робіть.

94 Проте шукайте наполег
ливо і не зупиняйтеся; і горе 
тій домівці або тому селу, або 
місту, які відкидають вас, чи 
ваші слова, чи ваше свідчення 
щодо Мене.

95 Горе, кажу Я знову, тій  
домівці або тому селу, або  
місту, які відкидають вас, чи 
ваші слова, чи ваше свідчення 
про Мене;

96 Бо Я, а Всемогутній, на
клав Свої руки на народи, 
щоб б бичувати їх за їхню 
в злочестивість.

97 І моровиці буде послано, 
і їх не буде забрано з землі, 

 83 а пп Батько на 
Небесах.

  б Мт. 6:8.
 84 а Мт. 6:34.
 85 а Мт. 10:19–20;  

Лк. 12:11–12;  
УЗ 100:6.

  б 2 Неф. 31:20;  
Ал. 17:2–3;  
УЗ 6:20; 11:21–26.  
пп Обдумувати.

  в пп Навчати, 
Учитель—Навчання 
з Духом.

 86 а Мт. 24:44–46;  
УЗ 58:26–29; 
107:99–100.

 87 а пп Місіонерська 
робота.

 88 а Мт. 10:40;  
Іван 13:20.

  б УЗ 84:42.  

пп Ангели.
 90 а Мт. 10:42;  

Мр. 9:41.
 91 а Іван 13:35.
 92 а Мт. 10:14;  

Лк. 9:5;  
УЗ 60:15.

 96 а пп Всемогутній.
  б УЗ 1:13–14.
  в пп Злочестиві, 

Злочестивість.
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доки Я не закінчу Свою ро
боту, яку буде а прискорено в 
праведності,—

98 Доки не пізнають Мене 
всі, хто залишився, навіть від 
найменших до найвеличні
ших, і їх не буде сповнено 
знанням про Господа, і вони 
не побачать а око в око, і здій
матимуть свій голос, і в єди
ний голос вони б заспівають 
цю нову пісню, кажучи:

99 Господь знову привів 
Сіон;

Господь а викупив Свій народ, 
б Ізраїль,

За в вибором г благодаті,
Який здійснився вірою
І д завітом їхніх батьків.

100 Господь викупив Свій 
народ;

І Сатану а звʼязано, і вже часу 
не буде.

Господь зібрав усе в б одному.
Господь звів в Сіон згори.
Господь г звів Сіон знизу.

101 а Земля мучилася і поро
дила свою силу;

І істину встановлено в її ут
робі;

І небеса посміхалися їй;
І її зодягнено б славою її Бога;
Бо Він стоїть посеред Свого 

народу.
102 Слава, і честь, і сила, і 

міць

Нехай будуть приписані на
шому Богові; бо Він спов
нений а милості,

Справедливості, благодаті, й 
істини, та б миру,

На віки вічні, Амінь.
103 І знову, істинно, іс

тинно Я кажу вам, доцільно, 
щоб кожен чоловік, який іде 
проголошувати Мою вічну 
євангелію, маючи сімʼю й от
римуючи гроші в дар, відси
лав їм або використовував їх 
собі на благо, як Господь на
править, бо так здається Мені 
кращим.

104 І нехай усі ті, хто не має 
сімей, отримуючи а гроші, 
відсилають їх єпископові в 
Сіон або єпископові в Огайо, 
щоб їх можна було посвятити 
для поширення одкровень і їх 
друкування, а також на вста
новлення Сіону.

105 І якщо хтось дасть ко
мусь із вас пальто або кос
тюм, візьміть своє старе і 
віддайте а бідним, і йдіть собі 
далі, радіючи.

106 І якщо хтось серед вас є 
сильний Духом, нехай а візьме 
з собою того, хто слабкий, 
щоб той міг наставлятися в 
усій б лагідності, щоб стати 
йому теж сильним.

107 Отже, візьміть з собою 

 97 а Мт. 24:22.
 98 а Ісая 52:8.
  б Пс. 96:1;  

Об. 15:3;  
УЗ 25:12; 133:56.  
пп Співати.

 99 а Об. 5:9;  
УЗ 43:29.

  б пп Ізраїль.
  в пп Обраність.
  г пп Благодать.

  д пп Авраамів завіт.
 100 а Об. 20:2–3;  

УЗ 43:31; 45:55; 88:110.
  б Еф. 1:10;  

УЗ 27:13.
  в УЗ 45:11–14;  

Мойс. 7:62–64.  
пп Сіон.

  г УЗ 76:102; 88:96.
 101 а пп Земля.
  б пп Слава.

 102 а пп Милостивий, 
Милість.

  б пп Мир.
 104 а УЗ 51:8–9, 12–13.
 105 а пп Бідний, Бідні—

Бідні матеріально.
 106 а пп Товаришування.
  б пп Лагідний, 

Лагідність.
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 107 а пп Ааронове 
священство.

 110 а 1 Кор. 12:12–23.
 111 а пп Первосвященик.
  б пп Священик, 

Ааронове 
священство.

  в пп Диякон.

  г пп Учитель, 
Ааронове 
священство.

  д пп Вартувати, 
Вартовий.

 112 а пп Благополуччя.
  б УЗ 56:16.
 113 а УЗ 90:22.

 114 а УЗ 1:13–14.
 115 а Лк. 13:35.
 116 а пп Довіра.
  б Пс. 22:6;  

1 Пет. 2:6.
  в Мт. 10:29–31.
 118 а Дан. 2:44–45.

тих, кого висвячено в а менше 
священство, і посилайте їх  
перед собою призначати зус
трічі, та готувати шлях, і  
приходити на призначені 
зус трічі, якщо ви самі не в 
змозі прийти.

108 Ось, це є той шлях, яким 
Мої апостоли в давні часи 
розбудовували Мою Церкву 
для Мене.

109 Отже, нехай кожний чо
ловік діє у своєму власному 
чині і трудиться у своєму 
власному покликанні; і не
хай голова не каже ногам, що 
вона не має потреби в ногах; 
бо без ніг як зможе тіло сто
яти?

110 Тіло також має потребу 
в кожному а членові, щоб усі 
могли наставлятися разом, 
щоб можна було підтриму
вати досконалість організму.

111 І ось, а первосвященики 
мають подорожувати, а та
кож старійшини, а також 
менші б священики; але в дия
кони і г вчителі мають бути 
призначеними д наглядати за 
Церквою, щоб бути їм постій
ними священнослужителями 
для Церкви.

112 А єпископ Ньюел  К. 
Уітні також має подорожу
вати навколо і серед усіх цер
ков, шукаючи бідних, щоб 
а задовольняти їхні потреби, 

б усмиряючи багатих та гор
довитих.

113 Він має також найняти 
а розпорядника бути відпові
дальним і робити його мир
ські справи, як він укаже.

114 Проте нехай єпископ 
поїде в місто Нью Йорк, а та
кож у місто Олбані, а також 
у місто Бостон, і попередить 
людей тих міст звуком єван
гелії, гучним голосом, про 
а спустошення і повне зни
щення, яке очікує їх, якщо 
вони відкинуть це.

115 Бо якщо вони справді 
відкинуть це, година їхнього 
суду близька, і їхня домівка 
буде залишена для них а спу
стошеною.

116 Нехай він а довіряє Мені, 
і його не буде б посоромлено; 
і жодна в волосина з його го
лови не впаде на землю непо
міченою.

117 І істинно Я кажу вам, 
решті моїх слуг, ідіть як об
ставини дозволятимуть у ва
ших особистих покликаннях, 
до великих і значних міст 
та сіл, докоряючи світові у 
праведності про всі їхні не
праведні й безбожні діяння, 
викладаючи чітко й зрозу
міло про спустошення мер
зотне в останні дні.

118 Бо з вами, каже Господь 
Всемогутній, Я а розірву їхні 
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царства; у Мене не тільки 
земля б затрясеться, але й зо
ряні небеса тремтітимуть.

119 Бо Я, Господь, простер 
Свою руку, щоб напружити 
сили небес; ви не можете 
бачити цього тепер, але ще 

трохи, і ви побачите це і піз
наєте, що Я є, і що Я а прийду 
і б царюватиму з Моїм наро
дом.

120 Я є а Альфа і Омега, по
чаток і кінець. Амінь.

РОЗДІЛ 85
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 27 листопада 1832 року. Цей розділ є уривком з 
листа Пророка до Уільяма У. Фелпса, який жив у Індепенденсі, 
штат Міссурі. У ньому дано відповіді на запитання про тих 
святих, які переїхали в Сіон, але не дотрималися заповіді пос
вятити своє майно і тому не отримали свого успадкування 
згідно з установленим у Церкві порядком.

 118 б Йоіл 2:10;  
УЗ 43:18; 45:33, 48; 
88:87, 90.  
пп Ознаки часів;  
Останні дні.

 119 а УЗ 1:12, 35–36;  
29:9–11; 45:59. 

   пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б пп Тисячоліття.
 120 а пп Альфа і Омега.
85 1 а УЗ 21:1; 47:1; 69:3–6.
  б УЗ 42:30–35.
 3 а пп Посвячувати, 

   Закон посвячення.
  б пп Десятини, 

Десятина.
  в Мал. 3:10–11, 17;  

УЗ 97:25–26.
 5 а пп Книга життя.

1–5, Успадкування в Сіоні ма
ють отримуватися через пос
вячення; 6–12, Один могутній 
та сильний надасть Святим 
їхнє успадкування в Сіоні.

Обовʼязком Господнього ді
ловода, якого він призначив, 
є вести історію та загальні 
церковні а записи про все, що 
відбувається в Сіоні, і про 
всіх, хто б присвятив майно 
і законно отримав успадку
вання від єпископа;

2 І також про їхній спосіб 
життя, їхню віру і діяння; і 
також про відступників, які 
відступають після отримання 
свого успадкування.

3 Це суперечить волі й запо
віді Бога, щоб імена тих, хто не 
отримує свого успадкування 
а посвяченням за Його законом, 
який Він дав, аби збирати б де
сятину зі Свого народу, щоб 
підготувати їх до дня в помсти і 
спалення, були записаними ра
зом з народом Бога.

4 І їхній родовід не має вес
тися або утримуватися там, 
де його можна знайти серед 
будь яких записів або історії 
Церкви.

5 Ані їхні імена, ані імена 
батьків, ані імена дітей не 
мають бути записаними в 
а книгу закона Бога, каже Гос
подь Саваот.
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РОЗДІЛ 86
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 6  грудня 1832 року. Це одкровення було отри
мано в той час, коли Пророк перевіряв і редагував рукопис пере
кладу Біблії.

 6 а 1 Цар. 19:11–12;  
Гел. 5:30–31;  
3 Неф. 11:3–7.

  б Євр. 4:12.
 8 а 2 Сам. 6:6–7;  

1 Хр. 13:9–10.  
пп Ковчег Завіту.

 9 а 3 Неф. 24:16;  
Мойс. 6:5–6.  
пп Книга спомину.

  б УЗ 19:5.
 11 а пп Книга життя.
  б пп Відступництво.
  в пп Відлучення 

від Церкви.

6 Ось, так каже а спокійний 
тихий голос, що шепоче і б про
никає крізь усе, і часто змушує 
мої кістки здригатися, коли 
він проявляється, кажучи:

7 І станеться так, що Я, Гос
подь Бог, надішлю одного 
могутнього та сильного, що 
тримає скіпетр влади у своїй 
руці, зодягненого у покров 
світла, чиї вуста вимовля
тимуть слова, вічні слова; у 
той час як його нутро буде 
джерелом істини, щоб впо
рядкувати дім Бога і же
ребкуванням встановити 
успадкування святих, чиї 
імена та імена їхніх батьків, 
та їхніх дітей знайдено запи
саними в книзі закону Бога;

8 У той час, як той чоловік, 
якого було покликано Богом 
і призначено, простягає свою 
руку, щоб урівноважити 
а ковчег Бога, впаде від стріли 
смерті, наче дерево, що вра
жене яскравою стрілою блис
кавки.

9 І всі ті, кого не знай
дено записаними в памʼятну 
а книгу, того дня не знайдуть 
жодного успадкування, але 
їх буде розсічено навпіл, і 
їхню долю буде призначено 
їм серед невіруючих, там, де 
б плач і скрегіт зубів.

10 Це Я кажу не від себе; 
отже, те, що Господь каже, те 
Він і здійснить.

11 А ті з Первосвященства, 
чиї імена не знайдено записа
ними в а книзі закону або ви
явлено, що вони б відступили, 
або їх було в відсічено від 
Церкви, так само як і з мен
шого священства або з членів 
Церкви, у той день не знай
дуть успадкування серед свя
тих Всевишнього;

12 Отже, з ними буде вді
яно так само, як з дітьми свя
щеника, як буде знайдено у 
другому розділі і шістдесят 
першому та шістдесят дру
гому віршах Ездри.

1–7, Господь дає значення 
притчі про пшеницю й ку
кіль; 8–11, Він пояснює благо

словення священства тим, хто 
є законними спадкоємцями по 
плоті.
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Істинно, так каже Господь 
вам, Моїм слугам, стосовно 
а притчі про пшеницю й ку
кіль:

2 Ось, істинно Я кажу, по
лем був світ, а апостолами 
були сіячі насіння;

3 І після того як вони зас
нули, великий переслідувач 
церкви, відступник, блудник, 
саме а Вавилон, який примусив 
усі народи пити з його чаші, 
у чиєму серці ворог, сам Са
тана, сидить, щоб царювати,—
ось, він сіє кукіль; отже, кукіль 
глушить пшеницю і гонить 
б Церкву в пустиню.

4 Але ось, в а останні дні, 
саме тепер, коли Господь по
чинає відкривати слово, і 
стеб лина зʼявляється, і вона 
все ще ніжна,—

5 Ось, істинно Я кажу вам, 
а ангели волають до Господа 
день і ніч, ті, хто готові й че
кають, щоб їх послали б жати 
поля;

6 Але Господь каже їм: Не 
виривайте кукіль, поки стеб
лина ще ніжна (бо істинно, 
ваша віра ще слабка), щоб 

вам не знищити також і пше
ницю.

7 Отже, нехай пшениця й ку
кіль ростуть разом, доки вро
жай не дозріє повністю; тоді 
ви спочатку зберете пшеницю 
з поміж куколю, а після збору 
пшениці, слухайте і знайте, 
кукіль буде звʼязано в пучки, і 
поле залишиться на спалення.

8 Отже, так каже Господь 
вам, з ким а священство про
довжується по родоводу 
ваших батьків,—

9 Бо ви є законними а спад
коємцями по плоті, і вас було 
б приховано від світу з Хрис
том у Богові—

10 Отже, ваше життя і ваше 
священство залишилося і му
сить залишитися через вас і 
ваш родовід до а відновлення 
всього, про що промовлялося 
вустами всіх святих пророків 
від початку світу.

11 Отже, благословенні ви, 
якщо залишитеся в Моїй доб
роті а світлом для іновірців, а 
через це священство—спаси
телем для Мого народу, б Ізра
їля. Господь сказав це. Амінь.

86 1 а Мт. 13:6–43;  
УЗ 101:64–67.

 3 а Об. 17:1–9.  
пп Вавилон.

  б Об. 12:6, 14.
 4 а пп Останні дні.
 5 а УЗ 38:12.

  б пп Жнива.
 8 а УЗ 113:8.  

пп Мелхиседекове 
священство.

 9 а Авр. 2:9–11.  
пп Авраамів завіт.

  б Ісая 49:2–3.

 10 а Дії 3:19–21.  
пп Відновлення 
євангелії.

 11 а Ісая 49:6.
  б УЗ 109:59–67.

РОЗДІЛ 87
Одкровення і пророцтво про війну, дане через пророка Джо
зефа Сміта в Кертленді, штат Огайо, або поблизу нього, 
25  грудня 1832 року. У цей час в Сполучених Штатах ве
лися диспути з питань рабства та відмови штату Південна 

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 86:1–11189



87 1 а УЗ 130:12–13.
 2 а Йоіл 4:9–16;  

Мт. 24:6–7;  
УЗ 45:26, 63; 63:33.

 3 а УЗ 45:68–69.
 4 а УЗ 134:12.

 6 а УЗ 29:14–21; 45:49.
  б ДС—Мт. 1:29.
  в пп Карати, 

Покарання.
  г пп Світ—

Кінець світу.

 7 а Етер 8:22–24.
  б Як. 5:4;  

УЗ 88:2; 95:7.
 8 а Мт. 24:15;  

УЗ 45:32; 101:21–22.
  б Об. 3:11.

Кароліна визнавати федеральні митні збори. В історії Джо
зефа Сміта зазначено, що “ознаки неспокою серед народів” ста
ють “більш очевидними” для Пророка, “ніж раніше, з тих 
часів, як Церква розпочала свій вихід з пустині”.

1–4, Провіщено війну між Пів
нічними і Південними шта
тами; 5–8, Великі нещастя 
падуть на всіх жителів землі.

Істинно, так каже Господь 
стосовно війн, які незаба
ром відбудуться, починаючи 
з бунту в а Південній Каро
ліні, що зрештою закінчиться 
смертю та нещастям багатьох 
душ;

2 І час настане, коли а війну 
буде пролито на всі народи, 
починаючи з цього місця.

3 Бо знайте, Південні штати 
відділяться від Північних, і 
Південні штати звернуться 
до інших народів, саме до на
роду Великої Британії, як її 
називають, і вони також звер
нуться до інших народів, щоб 
захистити себе від інших на
родів; і тоді а війну буде про
лито на всі народи.

4 І станеться, через багато 
днів, проти своїх хазяїв пов
стануть а раби, яких буде орга
нізовано і навчено для війни.

5 І станеться також, що 
решта з тих, хто залишаються 
на цій землі, організуються, і 
стануть надзвичайно розгніва
ними, і надокучатимуть Іно
вірцям болісним докучанням.

6 І таким чином, через меч 
та кровопролиття жителі 
землі будуть а тужити; і б голо
дом, і пошестю, і землетрусом, 
і громом небесним, і також 
сильною та яскравою блис
кавкою жителів землі змусять 
відчути гнів, і обурення, і в ка
раючу руку Всемогутнього 
Бога, доки призначене вини
щення не покладе повністю 
г край усім народам;

7 Щоб волання святих і 
а крові святих більше не дохо
дили до вух Господа б Саваота 
від землі про помсту їхнім во
рогам.

8 Отже, а стійте на святих 
місцях і не сходьте, доки день 
Господа не прийде; бо ось, 
він прийде б скоро, каже Гос
подь. Амінь.

РОЗДІЛ 88
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 27  і 28  грудня 1832 року та 3  січня 1833 року. 
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88 2 а Лк. 15:10.
  б Дії 10:1–4.  

пп Молитва.
  в Як. 5:4; УЗ 95:7.

  г пп Книга життя.
 3 а Іван 14:16.
  б УЗ 76:53.  

пп Святий Дух 

обіцяння.
 4 а УЗ 14:7.
  б пп Целестіальна 

слава.

Пророк назвав його “оливним листом, . . . зірваним з Райського 
дерева, Господнім посланням миру до нас”. Це одкровення було 
дане після того, як первосвященики на конференції молилися 
“окремо і вголос Господу, щоб Він відкрив нам Свою волю сто
совно розбудови Сіону”.

1–5, Вірні святі приймають 
Того Втішителя, Який є обі
цянням вічного життя; 6–
13, Усе суще контролюється  
й управляється Світлом Хрис 
та; 14–16, Воскресіння прихо
дить через Викуплення; 17–31, 
Послушність целестіальному, 
террестріальному або телес
тіальному законові готує лю
дей для цих відповідних царств 
і слав; 32–35, Ті, хто бажа
ють перебувати в гріху, за
лишаються все ще брудними; 
36–41, Усі царства управля
ються законом; 42–45, Бог дав 
закон усьому сущому; 46–50, 
Людина осягне Самого Бога; 51–
61, Притча про чоловіка, що по
силає своїх слуг в поле й відвідує 
їх по черзі; 62–73, Наближай
теся до Господа, і ви побачите 
Його обличчя; 74–80, Освя
тіться і навчайте один од
ного вченням царства; 81–85, 
Кожна людина, яку було попе
реджено, має попередити свого 
ближнього; 86–94, Ознаки, зру
шення елементів і ангели го
тують шлях для пришестя 
Господа; 95–102, Ангельські 
сурми прикликають помер
лих у належному порядку; 
103–116, Ангельські сурми 
проголошують відновлення 

євангелії, падіння Вавилона й 
битву великого Бога; 117–126, 
Прагніть знання, установіть 
дім Бога (храм) і зодягніться в 
узи милосердя; 127–141, Вста
новлюється порядок школи 
пророків, включаючи обряд омо
віння ніг.

Істинно, так каже Господь 
вам, тим, хто зібрався гур
том, щоб отримати Його 
волю щодо вас:

2 Ось, це приємно вашому 
Господу, і ангели а радіють 
за вас; б милостині ваших мо
литов увійшли у вуха Гос
пода в Саваота, і їх записано 
в г книзі імен освячених, саме 
тих, хто з целестіального 
світу.

3 Отже, Я тепер посилаю до 
вас іншого а Втішителя, саме 
до вас, Мої друзі, щоб Він міг 
перебувати у ваших серцях, 
саме б Святого Духа обіцяння; 
і Цей інший Утішитель є Тим 
Самим, Кого Я обіцяв Моїм 
учням, як записано у свід
ченні Івана.

4 Цей Утішитель є обіцяння 
а вічного життя, яке Я даю 
вам, саме б слави целестіаль
ного царства;

5 Тієї слави, що є славою 
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 5 а пп Першона
роджений.

 6 а пп Ісус Христос.
  б УЗ 122:8.  

пп Спокута, 
Спокутувати.

  в пп Всемудрий.
  г УЗ 93:2, 8–39.  

пп Істина;  
Світло, Світло Христа.

 7 а Морон. 7:15–19;  
УЗ 84:45.

  б Бут. 1:16.  
пп Створити, 
Сотворіння.

 10 а Мойс. 2:1.

 11 а пп Розуміння.
 12 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б Єр. 23:24.
 13 а Кол. 1:16–17.
  б Повтор. 30:20;  

УЗ 10:70.
  в Йов 38;  

УЗ 88:36–38.  
пп Закон.

 14 а пп План викуплення;  
Спокута, 
Спокутувати.

 15 а пп Дух;  
Людина, Люди— 
Людина, духовна 

дитина Небесного 
Батька.

  б пп Тіло.
  в Бут. 2:7.  

пп Душа.
 16 а Ал. 11:42.  

пп Воскресіння.
 17 а пп Бідний, Бідні.
  б пп Лагідний, 

Лагідність.
  в пп Земля—Кінцевий 

стан Землі.
 18 а пп Целестіальна 

слава.
 19 а УЗ 130:7–9.
 20 а УЗ 38:20.

церкви а Першонародженого, 
Самого Бога, найсвятішого 
з усіх, через Ісуса Христа, 
Його Сина—

6 а Того, Хто піднявся на ви
соту і б спустився нижче 
всього, у чому Він в сприйняв 
усе, щоб Він міг бути в усьому 
і серед усього г світлом істини;

7 Істини, яка сяє. Це є 
а світло Христа. І також Він 
є в сонці, і є світлом сонця, і 
силою його, якою його було 
б створено.

8 І також Він є в місяці, і є 
світлом місяця, і силою його, 
якою його було створено;

9 І також світлом зірок, і 
силою їхньою, якою їх було 
створено;

10 А також і Землею, і си
лою її, саме Землею, на якій 
ви а стоїте.

11 І світло, яке сяє, яке дає 
вам світло, є через Того, Хто 
просвічує ваші очі, яке є тим 
самим світлом, яке оживлює 
ваше а розуміння;

12 Тим а світлом, яке йде 
з присутності Бога, щоб 
б заповнити неосяжність 
простору,—

13 Світлом, яке є в а усьому, 
яке дає б життя всьому, яке є 
в законом, яким усе управля
ється, саме силою Бога, Який 
сидить на Своєму престолі, 
Який є в лоні вічності, Який є 
серед усього.

14 Тепер, істинно Я кажу 
вам, що через а викуплення, 
яке зроблено для вас, прихо
дить і воскресіння з мертвих.

15 А а дух і б тіло є в душею 
людини.

16 І а воскресіння з мертвих є 
викупленням душі.

17 А викуплення душі є че
рез Того, Хто оживлює все, 
у лоні Якого визначено, що 
а бідні й б лагідні в Землі успад
кують її.

18 Отже, її має бути освя
чено від усієї неправедності, 
щоб її можна було підготу
вати до а целестіальної слави;

19 Бо після того як вона ви
повнить міру свого ство
рення, її буде увінчано 
а славою, саме присутністю 
Бога Батька;

20 Щоб тіла, які належать 
целестіальному царству, 
могли а володіти нею на віки 
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вічні; бо з цим б наміром було 
її зроблено і створено, і з цим 
наміром їх в освячено.

21 А ті, кого не освячено 
законом, який Я дав вам, 
саме законом Христа, мають 
успадкувати інше царство, 
саме те, що є террестріаль
ним царством, або те, що є 
телестіальним царством.

22 Бо той, хто не може дот
римуватися а закону целес
тіального царства, не може 
витримати целестіальну славу.

23 А той, хто не може дот
римуватися закону террес
тріального царства, не може 
витримати а террестріальну 
славу.

24 А той, хто не може дот
римуватися закону телес
тіального царства, не може 
витримати а телестіальну 
славу; тому він не підходить 
до царства слави. Отже, він 
має витримати царство, яке 
не є царством слави.

25 І ще, істинно Я кажу 
вам, а Земля дотримується за
кону целестіального царства, 
бо вона виповнює міру свого 
створіння і не переступає за
кон—

26 Отже, її буде а освячено; 
так, незважаючи на те, що 

вона б помре, її буде ожив
лено знову, і вона витримає 
силу, якою її буде оживлено, 
і в праведні г успадкують її.

27 Бо незважаючи на те, що 
вони помруть, вони також 
знову а встануть—б духовним 
тілом.

28 Ті, хто є від целестіаль
ного духа, отримають таке 
саме тіло, яке було природ
ним тілом; саме ви отримаєте 
свої тіла, і ваша а слава буде 
тією славою, якою б оживлено 
ваші тіла.

29 Ви, кого оживлено част
кою а целестіальної слави, от
римаєте тоді від неї ж, саме 
повноту.

30 А ті, кого оживлено част
кою а террестріальної слави, 
отримають тоді від неї ж, 
саме повноту.

31 І також ті, кого ожив
лено часткою а телестіальної 
слави, отримають тоді від неї 
ж, саме повноту.

32 А тих, що залишилися, 
також буде а оживлено; проте 
вони ще повернуться на своє 
власне місце, щоб володіти 
тим, що вони б бажають от
римати, тому що вони не ба
жали володіти тим, що вони 
могли б отримати.

 20 б Мойс. 1:39.  
пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  в пп Освячення.
 22 а УЗ 105:5.
 23 а пп Террестріальна 

слава.
 24 а пп Телестіальна 

слава.
 25 а пп Земля.

 26 а пп Земля—Кінцевий 
стан Землі.

  б пп Світ—
Кінець світу.

  в 2 Пет. 3:11–14.  
пп Праведник, 
Праведність.

  г Мт. 5:5;  
УЗ 45:58; 59:2; 63:49.

 27 а пп Воскресіння.
  б 1 Кор. 15:44.
 28 а пп Суд, останній.

  б УЗ 43:32; 63:51; 101:31.
 29 а пп Людина, Люди—

Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку;  
Целестіальна слава.

 30 а пп Террестріальна 
слава.

 31 а пп Телестіальна 
слава.

 32 а Ал. 11:41–45.
  б пп Свобода вибору.
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33 Бо яка користь людині 
від дару, який дарується їй, 
якщо вона не приймає дар? 
Ось, вона не радіє ні від того, 
що дається їй, ні тому, хто є 
подавцем дару.

34 І ще, істинно Я кажу вам, 
що те, що управляється зако
ном, також і зберігається за
коном, і вдосконалюється, і 
а освячується ним же.

35 Того, хто а порушує закон, 
і не дотримується закону, але 
прагне стати сам собі зако
ном і бажає жити в гріху, і 
цілковито живе в гріху, не 
можна освятити ні законом, 
ні б милістю, ні в правосуддям, 
ні судом. Отже, вони мусять 
так і залишатися г брудними.

36 Усім царствам дано закон.
37 І є багато а царств; бо не

має простору, де не було б 
царства; і немає царства, 
більшого чи меншого, в 
якому не було б простору.

38 І кожному царству дано 
а закон; і для кожного закону 
є також певні межі та умови.

39 Жодну з істот, що не жи
вуть згідно з тими а умовами, 
не б виправдано.

40 Бо а розум припадає до 
розуму; б мудрість сприй
має мудрість; в істина охоп
лює істину; г чеснота любить 

чесноту; д світло припадає до 
світла; милість має е співчуття 
до милості й предʼявляє 
права на все своє; правосуддя 
іде своїм шляхом і предʼявляє 
права на все своє; суд іде пе
ред лицем Того, Хто сидить 
на престолі й керує, й вико
нує все.

41 Він а розуміє все, і все є 
перед Ним, і все є навколо 
Нього; і Він є над усім, і в 
усьому, і серед усього, і нав
коло всього; і все Ним і від 
Нього, Самого Бога, на віки 
вічні.

42 І ще, істинно Я кажу вам, 
Він дав усьому сущому закон, 
за яким воно рухається у свій 
а час і свою пору;

43 І шляхи всього сущого 
встановлено, саме шляхи не
бес і Землі, які охоплюють 
Землю та всі планети.

44 І вони дають а світло одне 
одному у свій час і свою 
пору, у свої хвилини, у свої 
години, у свої дні, у свої 
тижні, у свої місяці, у свої 
роки—усе це є б одним роком 
у Бога, але не у людини.

45 Земля обертається на 
своїх крилах, і а сонце дає своє 
світло вдень, а місяць дає своє 
світло вночі, і зірки також да
ють своє світло, обертаючись 

 34 а пп Освячення.
 35 а пп Бунт.
  б пп Милостивий, 

Милість.
  в пп Справедливість.
  г Об. 22:11;  

1 Неф. 15:33–35;  
2 Неф. 9:16;  
Ал. 7:21.

 37 а УЗ 78:15.
 38 а УЗ 88:13.

 39 а УЗ 130:20–21.
  б пп Виправдання, 

Виправдовувати.
 40 а пп Розум, Розуми.
  б пп Мудрість.
  в пп Істина.
  г пп Чеснота.
  д пп Світло, Світло 

Христа.
  е пп Співчуття.
 41 а 1 Іван. 3:20;  

1 Неф. 9:6;  
2 Неф. 9:20;  
УЗ 38:1–3.  
пп Всемудрий.

 42 а Дан. 2:20–22;  
Авр. 3:4–19.

 44 а пп Світло, Світло 
Христа.

  б Пс. 90:4;  
2 Пет. 3:8.

 45 а Бут. 1:16; Авр. 4:16.
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на своїх крилах у своїй славі 
посеред б сили Бога.

46 З чим мені порівняти ці 
царства, щоб ви зрозуміли?

47 Ось, усі вони є цар
ствами, і будь яка людина, 
яка бачила будь яке або най
менше з них, а бачила Бога, 
Який рухається у Своїй ве
личі та силі.

48 Я кажу вам, вона бачила 
Його; проте Того, Хто при
йшов до а Своїх, не осягнули.

49 а Світло сяє в темряві, і 
темрява не осягає його; проте 
прийде день, коли ви б осяг
нете навіть Бога, будучи 
оживленими в Ньому і Ним.

50 Тоді ви знатимете, що ба
чили Мене, що Я є, і що Я іс
тинне світло, яке в вас, і що 
ви в Мені; інакше ви не могли 
б процвітати.

51 Ось, Я порівняю ці цар
ства з чоловіком, що має 
поле; і він вислав своїх слуг в 
поле копати.

52 І він сказав першому: Іди 
і працюй у полі, і в першу го
дину я прийду до тебе, і ти 
побачиш радість мого об
личчя.

53 І він сказав другому: Іди 
й ти в поле, і на другу го
дину я відвідаю тебе з радіс 
тю мого обличчя.

54 І також до третього, ка
жучи: Я відвідаю тебе;

55 І четвертому, і так далі 
до дванадцятого.

56 І господар поля пішов до 
першого у першу годину, і 
перебував з ним усю ту го
дину, і той зрадів світлу об
личчя свого господаря.

57 І тоді він залишив пер
шого, щоб відвідати і дру
гого, і третього, і четвертого, 
і так далі до дванадцятого.

58 І таким чином вони усі 
отримали світло обличчя їх
нього господаря, кожний чо
ловік у свою годину, і у свій 
час, і у свою пору—

59 Починаючи з першого і 
так далі до а останнього, і від 
останнього до першого, і від 
першого до останнього,

60 Кожний чоловік у свою 
чергу, доки його година не 
закінчилася, саме так, як 
його господар наказав йому, 
щоб його господаря могло 
бути уславлено в ньому, а йо
го—в господареві, щоб їх усіх 
могло бути уславлено.

61 Отже, з цією притчею Я 
порівняю усі ці царства та 
а жителів їхніх—кожне цар
ство у свою годину, і у свій 
час, і у свою пору, саме згідно 
з наказом, який Бог віддав.

62 І ще, істинно Я кажу вам, 
Мої а друзі, Я залишаю ці вис
ловлення з вами, щоб ви б об
міркували їх у своєму серці, 
з цією заповіддю, яку Я даю 
вам, щоб ви в прикликали 
Мене, поки Я близько—

63 а Наближайтеся до Мене, 

 45 б УЗ 88:7–13.
 47 а Ал. 30:44;  

Мойс. 1:27–28; 6:63;  
Авр. 3:21.

 48 а Іван 1:11; 3 Неф. 9:16;  
УЗ 39:1–4.

 49 а УЗ 6:21; 50:23–
24; 84:45–47.

  б Іван 17:3;  
УЗ 93:1, 28.

 59 а Мт. 20:1–16.
 61 а УЗ 76:24.

 62 а УЗ 84:63; 93:45.
  б пп Обдумувати.
  в Ісая 55:6; Як. 1:5;  

УЗ 46:7.
 63 а Зах. 1:3; Як. 4:8;  

Об. 3:20.
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і Я наближатимусь до вас; 
б шукайте Мене старанно, і 
ви в знайдете Мене; просіть, і 
ви отримаєте; стукайте, і вам 
буде відчинено.

64 Чого б ви не а попросили 
в Батька в Моє імʼя, буде дано 
вам те, що є б доцільним для 
вас;

65 А якщо ви попросите те, 
що не є а доцільним для вас, 
це обернеться на ваше б засу
дження.

66 Ось, те, що ви чуєте, є не
мовби а голосом Того, Хто во
лає у пустині—у пустині, 
тому що ви не можете бачити 
Його,—Моїм голосом, тому 
що Мій голос є б Дух; Мій Дух 
є істина; в істина перебуває і 
не має кінця; і якщо вона буде 
в вас, вона процвітатиме.

67 І якщо ваше око буде 
а єдиноспрямованим до Моєї 
б слави, ваші тіла буде цілко
вито сповнено світлом, і не 
буде темряви в вас; а тіло, яке 
сповнено світлом, в осягає все.

68 Отже, а освятіть себе, 
щоб ваш б розум став єдино
спрямованим до Бога, і при
йдуть дні, коли ви в побачите 
Його; бо Він відкриє Своє об
личчя вам, і це буде у Його 

належний час, і Його належ
ним шляхом, і за Його влас
ною волею.

69 Памʼятайте велике й ос
таннє обіцяння, яке Я дав 
вам; відкиньте геть від себе 
свої а марні думки і надмір
ний б сміх.

70 Затримайтесь, затримай
тесь у цьому місці і скличте 
урочисте зібрання, саме тих, 
хто є першими трудівниками 
у цьому останньому царстві.

71 І нехай ті, кого вони 
а попередили у своїй подо
рожі, прикликають Господа 
й обдумують у серцях своїх 
попередження, яке вони от
римали, протягом короткого 
часу.

72 Слухайте і знайте, Я по
турбуюсь про ваші отари, 
пос тавлю старійшин і пошлю 
до них.

73 Ось, Я прискорю Мою 
роботу в належний час.

74 І Я даю вам, тим, хто є 
першими а трудівниками в 
цьому останньому царстві, 
заповідь, щоб ви зібралися 
разом, і організували себе, і 
підготували себе, і б освятили 
себе; так, очистили свої серця 
й в очистили свої руки й ноги 

 63 б 1 Хр. 28:9;  
Етер 12:41;  
УЗ 101:38.

  в УЗ 4:7; 49:26.
 64 а пп Молитва.
  б УЗ 18:18; 46:28–30.
 65 а Як. 4:3.
  б УЗ 63:7–11.
 66 а Ісая 40:3;  

1 Неф. 17:13;  
Ал. 5:37–38;  
УЗ 128:20.

  б пп Світло, Світло 

Христа;  
Святий Дух.

  в пп Істина.
 67 а Мт. 6:22;  

Лк. 11:34–36;  
УЗ 82:19.

  б Іван 7:18.
  в Пр. 28:5;  

УЗ 93:28.  
пп Проникливість, 
дар проникливості.

 68 а пп Освячення.
  б пп Інтелект.

  в УЗ 67:10–13; 
93:1; 97:15–17.

 69 а Мт. 12:36;  
Мос. 4:29–30;  
Ал. 12:14.

  б УЗ 59:15; 88:121.
 71 а пп Застерігати, 

Застереження.
 74 а Мт. 20:1, 16.
  б Лев. 20:7–8;  

3 Неф. 19:28–29;  
УЗ 50:28–29; 133:62.

  в пп Чисте і нечисте.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 88:64–74 196



переді Мною, щоб Я міг зро
бити вас г чистими;

75 Щоб Я міг свідчити ва
шому а Батькові, і вашому Бо
гові, і Моєму Богові, що ви 
чисті від крові цього злочес
тивого покоління; щоб Я міг 
виконати це обіцяння, це ве
лике й останнє обіцяння, яке 
Я дав вам, коли буде на те 
Моя воля.

76 Також Я даю вам запо
відь, щоб ви продовжували 
а молитися й б поститися від 
цього часу і надалі.

77 І Я даю вам заповідь, щоб 
ви а навчали один одного 
б ученню царства.

78 Навчайте старанно і Моя 
а благодать буде з вами, щоб 
вас було б навчено доскона
ліше в теорії, у принципі, у 
вченні, у законі євангелії, в 
усьому, що стосується цар
ства Бога і що вам доцільно 
зрозуміти;

79 Про те, що в а небесах, і 
на землі, і під землею; те, що 
було; те, що є; те, що неза
баром статися має; те, що є 
вдома; те, що за кордоном; 
б війни та збентеження на
родів, і осуди, що на землі; 
і знання також про країни і 
про царства—

80 Щоб вас могло бути при
готовлено в усьому, коли Я 

пошлю вас знову звеличувати 
покликання, на яке Я вас пок
ликав, і місію, на яку Я вас 
уповноважив.

81 Ось, Я послав вас а свід
чити і попереджати людей, і 
належить кожній людині, яку 
було попереджено, б попере
дити свого ближнього.

82 Отже, їх залишено без ви
правдання, і їхні гріхи на їх
ніх головах.

83 Той, хто а шукає Мене 
б старанно, знайде Мене, і 
його не буде покинуто.

84 Отже, залишайтеся ви і 
трудіться старанно, щоб вас 
можна було вдосконалити у 
вашому священнослужінні—
іти поміж а Іновірцями в ос
танній раз, стільки, скільки 
вуста Господа назвуть, щоб 
б звʼязати закон, і запечатати 
свідчення, і підготувати свя
тих до години суду, який має 
прийти;

85 Щоб їхні душі могли 
уникнути гніву Бога, а спус
тошення мерзотного, що че
кає злочестивих і в цьому 
світі, і у світі прийдешньому. 
Істинно, Я кажу вам, нехай 
ті, хто не є першими старій
шинами, продовжують пра
цювати у винограднику, доки 
вуста Господа б покличуть їх, 
бо їхній час ще не прийшов; 

 74 г Етер 12:37.
 75 а пп Батько на 

Небесах;  
Бог, Божество—Бог 
Батько;  
Людина, Люди— 
Людина, духовна 
дитина Небесного 
Батька.

 76 а пп Молитва.

  б пп Піст, Пощення.
 77 а пп Навчати, 

Учитель.
  б пп Учення Христове.
 78 а пп Благодать.
  б УЗ 88:118; 90:15; 93:53.
 79 а пп Небеса.
  б пп Війна.
 81 а пп Свідчити.
  б УЗ 63:58.  

пп Застерігати, 
Застереження.

 83 а Повтор. 4:29–31;  
Єр. 29:12–14;  
УЗ 54:10.

  б Ал. 37:35.
 84 а ДС—Іст. 1:41.
  б Ісая 8:16–17.
 85 а Мт. 24:15.
  б УЗ 11:15.
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їхній одяг не є в чистим від 
крові цього покоління.

86 Перебувайте у а свободі, 
якою вас зроблено б вільними; 
не в вплутуйте себе у г гріх, і 
нехай ваші руки будуть д чис
тими до приходу Господа.

87 Бо не так багато днів від
нині—і а земля б затремтить і 
захитається туди сюди, наче 
спʼяніла людина; і в сонце 
сховає своє обличчя і відмо
виться давати світло; і місяць 
заллється г кровʼю; і д зорі ста
нуть надзвичайно розгніва
ними і попадають додолу, 
наче фіґи, що падають з фіґо
вого дерева.

88 І після вашого свідчення 
приходить гнів та обурення 
на людей.

89 Бо після вашого свідчення 
приходить свідчення а земле
трусів, які спричинять сто
гін її надр, і люди впадуть на 
землю і не зможуть стояти.

90 І також приходить свід
чення а голосу громів, і го
лосу блискавок, і голосу бур, 
і голосу хвиль морських, що 
здіймаються за межі свої.

91 І все буде у а сумʼятті; 
і неминуче людські серця 

завмиратимуть; бо страх зі
йде на всіх людей.

92 І а ангели літатимуть се
ред неба, волаючи гучним 
голосом, звуком сурми Бога, 
кажучи: Готуйтесь ви, го
туйтесь ви, о жителі землі; 
бо суд нашого Бога настав. 
Слухайте і знайте, б Нарече
ний іде; виходьте зустрічати 
Його.

93 І негайно зʼявиться а ве
лика ознака в небесах, і всі 
люди разом побачать її.

94 І інший ангел засурмить, 
кажучи: Та а велика б цер
ква, в мати мерзот, яка зму
шувала всі народи пити вино 
гніву її г блуду, яка переслі
дує святих Бога, яка проли
ває їхню кров,—та, що сидить 
на багатьох водах і на остро
вах у морі,—ось, вона є д ку
кіль землі; її звʼязано в пучки: 
її пута зроблено кріпкими, 
жодна людина не може роз
вʼязати їх; отже, вона готова 
до того, щоб бути е спале
ною. І його сурма звучатиме 
і довго, і голосно, і всі народи 
почують її.

95 І буде а тиша на небесах 
протягом півгодини; і одразу 

 85 в 1 Неф. 12:10–11;  
Кн. Як. 1:19; 2:2;  
УЗ 112:33.  
пп Чистий, Чистота.

 86 а Мос. 5:8.  
пп Свобода.

  б Іван 8:36.  
пп Вільний, Воля;  
Свобода вибору.

  в Гал. 5:1.
  г пп Гріх.
  д Йов 17:9;  

Пс. 24:4;  
Ал. 5:19.

 87 а Ісая 13:4–13.
  б УЗ 43:18.
  в Йоіл 2:10;  

УЗ 45:42; 133:49.
  г Об. 6:12.
  д Йоіл 4:15.
 89 а УЗ 45:33.
 90 а Об. 8:5;  

УЗ 43:17–25.
 91 а УЗ 45:26.
 92 а Об. 8:13;  

УЗ 133:17.
  б Мт. 25:1–13;  

УЗ 33:17; 133:10, 19.

 93 а Мт. 24:30;  
Лк. 21:25–27.  
пп Ознаки часів.

 94 а 1 Неф. 13:4–9.
  б пп Диявол—

Церква диявола.
  в Об. 17:5.
  г Об. 14:8.
  д Мт. 13:38.
  е УЗ 64:23–24;  

101:23–25.  
пп Земля—
Очищення землі.

 95 а УЗ 38:12.
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після цього завісу небес буде 
розгорнуто, як б сувій роз
гортають, після того як його 
скручено, і в обличчя Господа 
буде відкрито.

96 І тих святих, що на землі, 
які живі, буде оживлено і 
а піднято, щоб зустріти Його.

97 А ті, що спали у своїх мо
гилах, а вийдуть з них, бо їхні 
могили буде відкрито; і їх та
кож буде піднято, щоб зус
тріти Його посеред стовпа 
небес,—

98 Вони є Христовими, а пер
шими плодами—ті, хто зі
йдуть з Ним першими, і ті, 
хто на землі і у своїх могилах, 
кого першими буде піднято, 
щоб зустріти Його; і все це—
голосом звучання сурми ан
гела Божого.

99 А після цього інший ан
гел засурмить, і це друга 
сурма; і тоді приходить ви
куплення тих, які є Христо
вими при Його пришесті; які 
отримали свою частину у тій 
а вʼязниці, що уготована для 
них, щоб вони могли отри
мати євангелію і бути б судже
ними, як люди у плоті.

100 І ще, інша сурма зазву
чить, і це третя сурма; і тоді 
приходять а духи людей, яких 
слід судити і які знаходяться 
під б засудженням;

101 І це є решта а мертвих; 
і вони не житимуть знову, 
доки б тисяча років не скін
читься—не житимуть знову 
аж до кінця Землі.

102 І ще одна сурма зазву
чить, і це четверта сурма, ка
жучи: Є серед тих, хто має 
залишитися до того вели
кого та останнього дня, саме 
до кінця, ті, хто так і зали
шиться а брудними.

103 І ще одна сурма зазву
чить, і це пʼята сурма; це є 
пʼятий ангел, який передає 
а вічну євангелію, літаючи се
ред небес, усім народам, ко
лінам, язикам та людям;

104 І таким буде звук його 
сурми, що каже всім людям 
і в небесах, і на землі, і тим, 
що є під землею,—бо а кожне 
вухо почує його, і кожне ко
ліно б схилиться, і кожний язик 
визнає, поки вони чують звук 
сурми, що каже: в Бійтеся Бога, 
і віддавайте славу Тому, Хто 
сидить на престолі віковічно; 
бо час Його суду настав.

105 І ще, зазвучить сурма ін
шого ангела, і це шостий ан
гел, кажучи: Вона а пала, та, 
що змушувала всі народи 
пити вино гніву її блуду; вона 
пала, пала!

106 І ще інший ангел за
сурмить у свою сурму, і це 

 95 б Об. 6:14.
  в пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
 96 а 1 Сол. 4:16–17.
 97 а УЗ 29:13; 45:45–46; 

133:56.  
пп Воскресіння.

 98 а 1 Кор. 15:23.
 99 а УЗ 76:73; 138:8.  

пп Спасіння мертвих.

  б 1 Пет. 4:6.
 100 а Об. 20:12–13;  

Ал. 11:41;  
УЗ 43:18; 76:85.

  б пп Засуджувати, 
Засудження.

 101 а Об. 20:5.
  б пп Тисячоліття.
 102 а пп Бруд, Бруднота.
 103 а Об. 14:6–7.  

пп Відновлення 
євангелії.

 104 а Об. 5:13.
  б Ісая 45:23;  

Фил. 2:9–11.
  в пп Благоговіння;  

Страх—Страх 
Божий.

 105 а Об. 14:8;  
УЗ 1:16.
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сьомий ангел, кажучи: За
кінчено, закінчено! а Агнець 
Бога б подолав і один в утоп
тав давильний прес, саме да
вильний прес лютого гніву 
Всемогутнього Бога.

107 І тоді ангелів буде увін
чано славою Його могутно
сті, і а святих буде сповнено 
Його б славою, і вони отрима
ють своє в успадкування, і ста
нуть г рівними з Ним.

108 І тоді перший ан
гел знову засурмить у свою 
сурму у вуха всіх живих і 
а відкриє таємні дії людей і 
могутні діяння Бога в б перші 
тисячу років.

109 І потім другий ан
гел засурмить у свою сурму 
і відкриє таємні дії людей, і 
думки та наміри їхніх сер
дець, і могутні діяння Бога у 
другі тисячу років—

110 І так далі, аж доки сьо
мий ангел засурмить у свою 
сурму; і він стоятиме на 
землі і на морі і клястиметься 
в імʼя Того, Хто сидить на 
прес толі, що більше не буде 
а часу; і б Сатану буде звʼязано, 
того старого змія, якого наз
вано дияволом, і його не буде 
звільнено упродовж в тисячі 
років.

111 А тоді його буде а звіль
нено на короткий час, щоб 
він міг зібрати разом свої 
війська.

112 І а Михаїл, сьомий ангел, 
сам архангел, збиратиме ра
зом свої війська, саме воїн
ства небес.

113 А диявол збиратиме ра
зом свої війська, саме воїн
ства пекла, і вийде на битву 
проти Михаїла та його во
їнств.

114 І тоді настає а битва ве
ликого Бога; і диявола та 
його війська буде викинуто 
геть у їхнє місце, щоб вони 
більше зовсім не мали влади 
над святими.

115 Бо Михаїл битиметься у 
їхніх битвах і подолає того, 
хто а прагне престолу Того, 
Хто сидить на престолі, саме 
Агнця.

116 Це є слава Бога й а освя
чених; і вони більше не поба
чать б смерті.

117 Отже, істинно Я кажу 
вам, мої а друзі, скличте ваше 
урочисте зібрання, як Я пове
лів вам.

118 І оскільки у всіх немає 
віри, шукайте старанно і 
а навчайте один одного сло
вам б мудрості; так, шукайте в 

 106 а пп Агнець Божий.
  б 1 Кор. 15:25.
  в Ісая 63:3–4;  

Об. 19:15;  
УЗ 76:107; 133:50.

 107 а пп Святий, Свята 
(іменник).

  б пп Целестіальна 
слава.

  в пп Піднесення.
  г УЗ 76:95.
 108 а Ал. 37:25; УЗ 1:3.

  б УЗ 77:6–7.
 110 а УЗ 84:100.
  б Об. 20:1–3;  

1 Неф. 22:26;  
УЗ 101:28.  
пп Диявол.

  в пп Тисячоліття.
 111 а УЗ 29:22; 43:30–31.
 112 а пп Михаїл.
 114 а Об. 16:14.
 115 а Ісая 14:12–17;  

Мойс. 4:1–4.

 116 а пп Освячення;  
Піднесення.

  б Об. 21:4;  
Ал. 11:45; 12:18;  
УЗ 63:49.  
пп Безсмертя, 
Безсмертний.

 117 а УЗ 109:6.
 118 а УЗ 88:76–80.  

пп Навчати, 
Учитель.

  б пп Мудрість.
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найкращих в книгах слів муд
рості; прагніть знання, саме 
через навчання і також че
рез віру.

119 Організуйте себе; при
готуйте кожну потрібну річ; 
і встановіть а дім, саме дім мо
литви, дім посту, дім віри, 
дім навчання, дім слави, дім 
порядку, дім Бога;

120 Щоб ви могли входити 
в імʼя Господа; щоб ви могли 
виходити в імʼя Господа; щоб 
усі ваші привітання могли 
бути в імʼя Господа з підне
сеними до Всевишнього ру
ками.

121 Отже, а облиште всі свої 
легковажні промови, весь 
б сміх, усі свої в похітливі ба
жання, усю свою г гордови
тість, і легковажність, і усі 
свої злочестиві діяння.

122 Призначте з поміж себе 
вчителя, і нехай не всі будуть 
промовцями водночас; але 
нехай усі говорять по черзі, і 
нехай усі слухають його вис
ловлювання, щоб коли всі 
вис ловляться, усі могли бути 
наставленими всіма, і щоб 
кожна людина мала рівні 
привілеї.

123 Дивіться, щоб ви а лю
били один одного; припиніть 
бути б пожадливими; учіться 
ділитися один з одним, як ви
магає євангелія.

124 Перестаньте бути а ле
дачими; перестаньте бути 
нечистими; перестаньте б зна
ходити вади один у одного; 
перестаньте спати довше, ніж 
необхідно; відходьте до сну 
рано, щоб вам не бути втом
леними; уставайте рано, щоб 
ваше тіло та розум могли 
бути сповненими енергії.

125 І над усе, зодягайтеся 
в узи а милосердя, як у ман
тію, які є узами досконалості 
й б миру.

126 а Моліться завжди, щоб 
вам не ослабнути, доки Я 
б прийду. Слухайте і знайте, Я 
прийду швидко і прийму вас 
до Себе. Амінь.

127 І ще, порядок в домі, 
приготовленому для пре
зидентства а школи проро
ків, заснованої для їхнього 
навчання в усьому, що є до
цільним для них, саме для 
всіх б чинів у Церкві, тобто, 
інакше кажучи, для тих, кого 
покликано на священнослу
жіння в Церкві, починаючи з 
первосвящеників аж до дия
конів,—

128 І таким буде порядок 
дому президентства школи: 
Той, кого призначено бути 
президентом або вчителем, 
має знаходитися на своєму 
місці, у домі, який буде при
готовлено для нього.

 118 в УЗ 55:4; 109:7, 14.
 119 а УЗ 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
пп Храм, Дім 
Господній.

 121 а УЗ 43:34; 100:7.
  б УЗ 59:15; 88:69.
  в пп Плотський, 

Плотське.
  г пп Гординя.
 123 а пп Любов.
  б пп Заздрити, 

Заздрість.
 124 а пп Лінивий, Лінощі.
  б УЗ 64:7–10.  

пп Лихослівʼя.

 125 а пп Милосердя.
  б пп Мир.
 126 а пп Молитва.
  б УЗ 1:12.
 127 а пп Школа пророків.
  б пп Чин.
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129 Отже, він буде першим 
у домі Бога, у такому місці, 
щоб громада в домі могла 
слухати його слова уважно і 
чути чітко, не гучною мовою.

130 І коли він приходить 
у дім Бога, бо він має бути 
першим у домі—ось, це пре
красно, що він може бути 
прикладом—

131 Нехай він сам а піднесе 
молитву на колінах перед 
Богом, у знак або на спомин 
вічного завіту.

132 І коли хтось заходитиме 
після нього, нехай учитель 
підніметься і з піднесеними 
до небес руками, так, саме 
прямо до небес, привітає 
свого брата чи братів такими 
словами:

133 Чи ти брат? Або: чи ви 
брати? Я вітаю тебе в імʼя Гос 
пода Ісуса Христа, у знак чи 
на спомин вічного завіту— 
завіту, за яким я приймаю 
тебе до а товариства з рішу
чістю, яка є усталеною, не
похитною і незмінною, бути 
твоїм другом та б братом бла
годаттю Бога в узах любові, 
ходити в усіх заповідях Бога 
безвинним, у дякуванні, на 
віки вічні. Амінь.

134 А той, кого знайдено не
достойним цього привітання, 
не матиме місця серед вас; бо 
ви не дозволите, щоб Мій дім 
було а осквернено ним.

135 А той, хто заходить і є 

вірним переді Мною, і є бра
том, або якщо вони є бра
тами, вони привітають 
президента або вчителя з під
несеними до небес руками, 
тією самою молитвою і заві
том, або сказавши “амінь”, у 
знак того ж самого.

136 Ось, істинно Я кажу 
вам, це вам зразок для при
вітання один одного в домі 
Бога, у школі пророків.

137 І вас покликано робити 
це молитвою і дякуванням, 
оскільки Дух промовлятиме в  
усіх ваших діяннях у домі Гос 
пода, у школі пророків, щоб 
він міг стати святилищем,  
скинією Святого Духа для ва
шого а настановлення.

138 І ви не будете при
ймати жодного серед вас у 
цю школу, якщо він не буде 
чистим від а крові цього поко
ління;

139 І його буде прийнято 
через обряд а омовіння ніг, бо 
з цією метою було запрова
джено обряд омовіння ніг.

140 І ще, обряд омовіння ніг 
має виконуватися президен
том, або верховним старій
шиною Церкви.

141 Воно має починатися 
з молитви; а після а прича
щання хлібом та вином він 
має підперезатися за б зраз
ком, даним у тринадцятому 
розділі Іванового свідчення 
про Мене. Амінь.

 131 а пп Поклоніння, 
Поклонятися.

 133 а пп Товаришування.
  б пп Брати, Браття, 

Брат;  

Сестра.
 134 а УЗ 97:15–17; 110:7–8.
 137 а УЗ 50:21–24.
 138 а УЗ 88:74–75, 84–85.
 139 а пп Мити, Омитий, 

Омовіння.
 141 а пп Причастя.
  б Іван 13:4–17.
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1–9, Вживання вина, міцних 
напоїв, тютюну і гарячих на
поїв заборонено; 10–17, Трави, 
фрукти, мʼясо та крупи приз
начено для вживання людиною 
та тваринами; 18–21, Послуш
ність закону євангелії, Слову 
мудрості включно, приносить 
земні та духовні благословення.

а Слово мудрості, на благо 
раді первосвящеників, які 
зібралися в Кертленді, і 
Церкві, і також святим у Сі
оні—

2 Послане як привітання; 
не як заповідь чи силування,  
але як одкровення і слово муд 
рості, що показує порядок і 
а волю Бога в земному спасінні 
всіх святих в останні дні—

3 Дане як принцип з а обі
цянням, пристосоване до 
здатностей слабких і най
слабкіших з усіх б святих, які є 
або яких можна назвати свя
тими.

4 Ось, істинно, так каже 
вам Господь: Внаслідок а зла 
та злих замірів, які існують 

і будуть існувати в серцях 
б змовників у останні дні, Я 
в попередив вас і застеріг вас, 
давши вам це слово мудрості 
через одкровення,—

5 Якщо серед вас якась лю
дина пʼє а вино або міцний на
пій, знайте, що це не добре, і 
так не личить в очах вашого 
Батька, якщо тільки ви не зіб
ралися разом, щоб піднести 
свої причастя перед Ним.

6 І ось, це має бути вино, 
так, а чисте вино виноградної 
лози вашого власного виго
товлення.

7 І ще, а міцні напої не для 
черева, але для омивання ва
ших тіл.

8 І ще, тютюн не для а тіла, і 
не для черева, і не годиться 
для людини, але є травою для 
синців і всієї хворої худоби, 
що слід використовувати з 
розсудом та вмінням.

9 І ще, гарячі напої не для 
тіла або черева.

10 І ще, істинно Я кажу 
вам, усі корисні а трави Бог 

89 1 а пп Слово мудрості.
 2 а УЗ 29:34.  

пп Заповіді Божі.
 3 а УЗ 89:18–21.
  б пп Святий, Свята 

(іменник).
 4 а пп Обман, 

   Обманювати.
  б пп Таємні змови.
  в пп Застерігати, 

Застереження.
 5 а Лев. 10:9–11;  

Ісая 5:11–12;  
1 Кор. 6:10.

 6 а УЗ 27:1–4.
 7 а Пр. 20:1; 23:29–35.
 8 а 1 Кор. 3:16–17.  

пп Тіло.
 10 а тобто рослини.  

Бут. 1:29;  
УЗ 59:17–20.

РОЗДІЛ 89
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Кертленді, 
штат Огайо, 27 лютого 1833 року. Внаслідок того що першо
покликані брати вживали тютюн на своїх зборах, Пророк зму
шений був задуматися над цим питанням; далі він звернувся 
з цим до Господа. Це одкровення, відоме як Слово мудрості, 
стало результатом цього звернення.
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призначив для будови тіла, 
єства та вживання людиною—

11 Кожна трава у свою 
пору, і кожний фрукт у свою 
пору; усе це має використо
вуватися з розсудливістю і 
а дякуванням.

12 Так, також а мʼясо б тварин 
і птахів повітряних Я, Господь, 
призначив для вживання лю
диною з дякуванням; проте 
його треба вживати в помірно;

13 І мені приємно, щоб воно 
не вживалося, окрім як під час 
зими або холоду, або голоду.

14 Усі а крупи призначено 
для вживання людиною та 
тваринами, щоб бути опорою 
життя, не тільки для людини, 
але й для тварин польових, і 
птахів небесних, і всіх диких 
тварин, що бігають або повза
ють по землі;

15 І їх Бог створив для вжи
вання людиною тільки коли 
не вистачає їжі та коли на
стає голод.

16 Усі крупи добрі в їжу 

людині; і також плоди вино
градної лози; те, що родить 
плоди, чи то в землі, чи над 
землею,—

17 Проте пшениця для лю
дини, і кукурудза для вола, і 
овес для коня, і жито для пта
хів та свиней, і для всіх тва
рин польових; і ячмінь для 
всіх корисних тварин і для 
неміцних напоїв, а також і 
інші крупи.

18 І всі святі, які не забува
ють дотримуватися цих слів і 
виконувати їх, ходячи в пос
лушності заповідям, отри
мають а здоровʼя в череві та 
життєву силу в кістках;

19 І знайдуть а мудрість і ве
ликі скарби б знання, саме 
сховані скарби;

20 І а бігтимуть—і не втом
люватимуться, і йтимуть—і 
не слабшатимуть.

21 І Я, Господь, даю їм а обі
цяння, що ангел знищення 
б пройде повз них, як повз ді
тей Ізраїля, і не вбʼє їх. Амінь.

 11 а пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 12 а Бут. 9:3;  
Лев. 11:1–8.

  б 1 Тим. 4:3–4;  

УЗ 49:18–21.
  в УЗ 59:20.
 14 а Дан. 1:6–20.
 18 а Пр. 3:8.
 19 а пп Мудрість.

  б пп Знання;  
Свідок, Свідчення.

 20 а Ісая 40:31.
 21 а УЗ 84:80.
  б Вих. 12:23, 29.

1–5, Ключі царства ввірено 
Джозефу Сміту і через нього— 

Церкві; 6–7, Сідні Рігдон і Фре
дерік Ґ. Уільямс мають 

РОЗДІЛ 90
Одкровення пророкові Джозефу Сміту, дане в Кертленді, 
штат Огайо, 8 березня 1833 року. Це одкровення є наступним 
кроком у встановленні Першого Президентства (див. заголовок 
до розділу 81); внаслідок цього згаданих радників було висвячено 
18 березня 1833 року.
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90 1 а пп Простити, 
Прощати.

 2 а УЗ 65:2.  
пп Ключі 
священства.

  б пп Царство Боже, 
або Царство 
Небесне.

 4 а Дії 7:38; 

   Рим. 3:2;  
Євр. 5:12;  
УЗ 124:39, 126.  
пп Пророцтво, 
Пророкувати.

 5 а УЗ 1:14.
  б Мт. 7:26–27.
 7 а пп Школа пророків.
 9 а 1 Неф. 13:42;  

УЗ 107:33; 133:8.
  б Мт. 19:30;  

Етер 13:10–12.
 10 а УЗ 43:23–27; 

88:84, 87–92.
  б Бут. 49:22–26;  

1 Неф. 15:13–14.
 11 а пп Місіонерська 

робота.

служити в Першому Прези
дентстві; 8–11, Євангелію має 
бути проповідано народам Із
раїля, Іновірцям і Юдеям, щоб 
кожна людина почула її своєю 
мовою; 12–18, Джозеф Сміт і  
його радники мають привес 
ти Церкву в порядок; 19–37, 
Господь радить різним особам 
ходити праведно і служити в 
Його царстві.

Так каже Господь: Істинно, 
істинно Я кажу тобі, Мій 
сину, твої гріхи а прощено 
тобі, згідно з твоїм прохан
ням, бо твої молитви й мо
литви твоїх братів дійшли до 
Моїх вух.

2 Отже, благословлено від
нині тебе, тебе, хто носить 
дані тобі а ключі царства; 
б царства, яке приходить в ос
танній раз.

3 Істинно Я кажу тобі, 
ключі цього царства ніколи 
не буде забрано в тебе ні 
поки ти на цьому світі, ні в 
світі прийдешньому;

4 Проте через тебе а пророц
тва буде дано іншому, так, 
саме Церкві.

5 І всі ті, хто отримає про
роцтва Бога, нехай з а пере
сторогою ставляться до них і 
не вважають їх неважливими, 
щоб їх не було приведено в 

цьому під засудження, і щоб 
не спіткнулися і не впали, 
коли буря зійде, і вітри поду
ють, і б дощі проллються і вда
рять у їхні будинки.

6 І ще, істинно Я кажу твоїм 
братам, Сідні Рігдону й Фре
деріку Ґ. Уільямсу, їхні гріхи 
прощено їм також, і вони вва
жаються рівними з тобою в 
утриманні ключів цього ос
таннього царства;

7 А також, через твоє 
управління, ключів від 
а школи пророків, яку Я нака
зав організувати;

8 Щоб через це вони могли 
вдосконалитися у своєму свя
щеннослужінні заради спа
сіння Сіону і народів Ізраїля, 
і Іновірців, усіх, хто повірить;

9 Щоб через твоє управління 
вони могли отримати слово, 
а через їхнє управління слово 
могло піти до кінців землі, до 
а Іновірців б спочатку, а потім, 
слухай і знай, вони прийдуть 
до Юдеїв.

10 А тоді прийде день, коли 
руку Господа буде а відкрито 
в силі на переконання на
родів, язичницьких народів, 
дому б Йосипа, в євангелії їх
нього спасіння.

11 Бо станеться в той день, 
що кожна людина а почує 
повноту євангелії на своєму 
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 11 б пп Висвячувати, 
Висвячення;  
Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

  в пп Священство.
  г пп Утішитель.
 12 а пп Служити, 

Священнослужити.
 13 а УЗ 107:91–92.
  б пп Школа пророків.
 14 а пп Одкровення.

  б пп Таємниці Божі.
 15 а УЗ 88:76–80, 118;  

93:53.
  б УЗ 107:99–100; 

130:18–19.
  в пп Мова.
 17 а Рим. 1:16;  

2 Неф. 6:13.
  б УЗ 88:121.  

пп Гординя.
 18 а УЗ 58:26–29.  

пп Лінивий, Лінощі.

  б УЗ 38:42.
 20 а пп Сміт, Джозеф 

старший.
 21 а пп Рігдон, Сідні.
 22 а УЗ 84:112–113.
  б Кн. Як. 2:17–19.
 24 а пп Старанність.
  б пп Молитва.
  в Ездра 8:22;  

Рим. 8:28;  
УЗ 100:15; 122:7–8.

рідному язикові, своєю рід
ною мовою, через тих, кого 
б посвячено в цю в владу під 
проводом г Утішителя, проли
того на них для одкровення 
Ісуса Христа.

12 І тепер, істинно Я кажу 
тобі, Я даю тобі заповідь, щоб 
ти продовжував а священно
служіння та президентство.

13 І коли ти закінчиш  
переклад пророків, ти з того 
часу а головуватимеш над 
справами Церкви і б школи;

14 І час від часу, як буде яв
лено Утішителем, ти будеш 
отримувати а одкровення, 
щоб відкривати б таємниці 
царства;

15 І привести до ладу цер
кви, і а навчатися, і б вивчати, і 
знайомитися з усіма добрими 
книгами, і з в мовами, язи
ками і людьми.

16 І буде вашою справою 
і місією протягом усього 
життя головувати в раді, і 
приводити до ладу усі справи 
цієї Церкви і царства.

17 Не а соромтеся, не будьте 
збентеженими, а сприймайте 
застереження стосовно всієї 
вашої пихатості й б гордови
тості, бо вона ставить пастку 
вашим душам.

18 Приведіть до ладу ваші 
будинки; тримайтеся подалі 
від а ледарства й б неохайності.

19 Тепер, істинно Я кажу 
тобі, нехай буде забезпечено 
місце якомога скоріше для сі
мʼї твого радника й писаря, 
саме Фредеріка Ґ. Уільямса.

20 І нехай Мій літній слуга, 
а Джозеф Сміт старший, про
довжує жити зі своєю сімʼєю 
на тому місці, де він живе те
пер; і нехай це місце не про
дають, доки уста Господа не 
скажуть.

21 І нехай радник Мій, саме 
а Сідні Рігдон, залишається 
там, де він тепер живе, доки 
уста Господа не скажуть.

22 І нехай єпископ шукає 
старанно, щоб знайти а роз
порядника, і нехай він буде 
людиною, яка має б багатства 
про запас,—людиною Бога і 
сильної віри—

23 Щоб завдяки цьому він 
мав змогу сплачувати кож
ний борг; щоб комора Гос
пода не набула сумнівної 
репутації в очах людей.

24 Шукайте а старанно, б мо
літься завжди і будьте вірую
чими, і в все спрацює вам на 
благо, якщо ви ходитимете 
праведно і памʼятатимете 
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г завіт, який ви склали один з 
одним.

25 Нехай ваші а сімʼї будуть 
маленькими, особливо Мого 
літнього слуги Джозефа Сміта 
старшого, відносно тих, хто не 
належить до ваших сімей;

26 Щоб те, що передбачено 
для вас, аби виконувати Мою 
роботу, не було відібрано у 
вас і передано тим, хто не є 
гідними,—

27 І тим самим не стало на 
заваді виконанню того, що Я 
заповідав.

28 І ще, істинно Я кажу вам, 
це Моя воля, щоб Моя служ
ниця Вієнна Жак отримала 
гроші на сплату витрат і по
їхала до землі Сіону;

29 А решту грошей було 
пос вячено Мені, а їй буде 
сплачено у належний час.

30 Істинно Я кажу вам, що 
це добре в Моїх очах, щоб 
вона поїхала до землі Сіону й 
отримала успадкування з рук 
єпископа;

31 Щоб вона могла влашту
ватися з миром, якщо вона 
буде вірною і не лінивою у 
свої дні відтепер.

32 І ось, істинно Я кажу тобі, 
що тобі слід записати цей на
каз і сказати твоїм братам у 
Сіоні, у вітанні любові, що Я 
також покликав тебе а голову
вати над Сіоном у Мій належ
ний час.

33 Отже, нехай вони припи
нять турбувати Мене щодо 
цієї справи.

34 Ось, Я кажу вам, що ваші 
брати в Сіоні починають кая
тися, і ангели радіють за них.

35 Проте Я багато чим не 
зовсім задоволений; і Я не 
зовсім задоволений ні Моїм 
слугою а Уільямом  Е. Маклел
ліном, ні Моїм слугою Сідні 
Ґілбертом; і єпископом та
кож, та й інші мають багато в 
чому покаятися.

36 Але істинно Я кажу вам, 
що Я, Господь, сперечати
муся з а Сіоном і умовлятиму 
сильних його, і б каратиму 
його, доки він не подолає і не 
стане в чистим переді Мною.

37 Бо його не буде усунуто з 
його місця. Я, Господь, сказав 
це. Амінь.

 24 г пп Завіт.
 25 а тобто тих бідних, 

про яких піклувався 
Джозеф Сміт 

старший.
 32 а УЗ 107:91–92.
 35 а УЗ 66:1; 75:6–9.
 36 а пп Сіон.

  б пп Карати, 
Покарання.

  в пп Чистий, Чистота.

РОЗДІЛ 91
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 9 березня 1833 року. Пророк у цей час займався 
перекладом Старого Завіту. Наблизившись до тієї частини 
давніх писань, яку називають апокрифами, він звернувся до 
Гос пода й отримав цю настанову.
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1–2, Господь дає заповідь сто
совно прийому до Обʼєднаного 
товариства.

Істинно, так каже Господь: 
Я даю а Обʼєднаному товарис
тву, організованому згідно з 
заповіддю, даною раніше, од
кровення і наказ щодо мого 
слуги Фредеріка Ґ. Уільямса, 
щоб ви прийняли його до 

цього товариства. Те, що Я 
кажу одному, Я кажу всім.

2 І крім того, Я кажу тобі, 
моєму слузі Фредеріку Ґ.  
Уільямсу, ти будеш актив
ним членом у цьому товарис 
тві; і якщо ти будеш вірним  
у виконанні всіх попередніх 
заповідей, тебе буде благос
ловлено навічно. Амінь.

91 1 а пп Апокрифи.
 4 а пп Розуміння.
 5 а пп Натхнення, 

Надихати;  
Святий Дух.

92 1 а УЗ 82:11, 15–21. 

   пп Обʼєднане 
товариство.

РОЗДІЛ 92
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Кертленді, штат 
Огайо, 15 березня 1833 року. У цьому одкровенні даються наста
нови Фредеріку Ґ. Уільямсу, якого нещодавно було призначено 
радником Джозефа Сміта, щодо його обовʼязків в Обʼєднаній 
компанії (див. короткий зміст розділів 78 та 82).

1–3, Апокрифи здебільшого пе
рекладено правильно, але в них 
вміщено багато зроблених ру
ками людей вставок, які не 
є істинними; 4–6, Вони ко
рисні тим, кого просвітлено  
Духом.

Істинно, так каже Господь 
вам стосовно а апокрифів: Ба
гато з того, що вміщено в них, 
є істинним, і їх здебільшого 
перекладено правильно;

2 Багато того, що вміщено 

там, не є істинним, що встав
лено руками людей.

3 Істинно, Я кажу тобі, що 
немає потреби перекладати 
апокрифи.

4 Отже, той, хто читатиме 
їх, нехай а розуміє, бо Дух яв
ляє істину;

5 І той, кого просвітлено а Ду
хом, отримає користь від них;

6 А той, хто сприймає не від 
Духа, не може мати користі. 
Отже, немає потреби перек
ладати їх. Амінь.

РОЗДІЛ 93
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 6 травня 1833 року.
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93 1 а пп Достоїнство, 
Достойний;  
Покаятися, 
Покаяння.

  б Йоіл 3:5.
  в пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  г Вих. 33:11;  
УЗ 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
пп Утішитель.

  д пдс 1 Іван. 4:12 
(Додаток).

 2 а Іван 1:4–9; 

   УЗ 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
пп Світло, Світло 
Христа.

 3 а Іван 10:25–38;  
17:20–23;  
УЗ 50:43–45.

 4 а Мос. 15:1–7.
  б пп Ісус Христос—

Повноваження.
  в Лк. 1:26–35; 2:4–14;  

3 Неф. 1:12–14;  
Етер 3:14–16.

 5 а Іван 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 а Іван 1:34.
  б пп Ісус Христос—

Слава Ісуса Христа.
  в Іван 20:30–31.
 7 а Іван 1:1–3, 14; 17:5;  

УЗ 76:39.
 8 а пп Єгова;  

Ісус Христос.
 9 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б пп Викупитель.
 10 а Євр. 1:1–3;  

УЗ 76:24;  
Мойс. 1:31–33.

1–5, Усі, хто є вірними, поба
чать Господа; 6–18, Іван свідчив, 
що Син Бога йшов від благо
даті до благодаті, доки не от
римав повноту слави Батька; 
19–20, Вірні люди, ідучи від бла
годаті до благодаті, також от
римають від Його повноти; 
21–22, Ті, хто народився через 
Христа, є Церквою Першонарод
женого; 23–28, Христос отри
мав повноту всієї істини, так 
само може отримати і людина 
через послушність; 29–32, Лю
дина була від початку з Богом; 
33–35, Елементи вічні, і людина  
може отримати повноту радос 
ті у Воскресінні; 36–37, Слава 
Бога—це розум; 38–40, Діти 
невинні перед Богом завдяки 
викуп ленню Христа; 41–53, Бра
там з провідництва заповідано 
привести свої сімʼї до ладу.

Істинно, так каже Господь: 
Станеться, що кожна душа, 
яка а облишить свої гріхи і 
прийде до Мене, і б прикличе 
Моє імʼя, і в слухатиметься 
Мого голосу, і дотримувати
меться Моїх заповідей, г поба
чить Моє д обличчя і знатиме, 
що Я є;

2 І що Я є істинне а світло, 
яке засвічує кожну людину, 
яка приходить у світ;

3 І що Я є а в Батькові, а 
Батько в Мені, і Батько і Я є 
єдині—

4 Батько, а тому що Він б дав 
Мені від Своєї повноти, а 
Син, тому що Я був у світі, і 
зробив в плоть Своєю скинією, 
і жив серед синів людських.

5 Я був у світі й отримав від 
Мого Батька, і Його а діяння 
було ясно явлено.

6 І а Іван бачив і свідчив про 
повноту Моєї б слави, і пов
ноту в Іванового свідчення 
буде відкрито пізніше.

7 І він свідчив, кажучи: 
Я бачив Його славу, що Він 
був від а початку, поки світ не 
 постав;

8 Отже, спочатку було 
а Слово, бо Він був Словом, 
саме посланцем спасіння—

9 а Світлом і б Викупителем 
світу; Духом істини, Який 
прийшов у світ, тому що світ 
було створено Ним, і в Ньому 
було життя людей і світло 
людей.

10 Світи було а створено 
Ним; людей було створено 
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 12 а Фил. 2:6–11.
  б Іван 1:16–17.
 13 а Лк. 2:52.
 14 а Лк. 1:31–35;  

УЗ 6:21.  
пп Бог, Божество—
Бог Син.

 15 а Іван 1:29–34.
  б пп Святий Дух.
  в пп Голуб, ознака 

голуба.
  г Мт. 3:16–17.
 17 а Мт. 28:18;  

Іван 17:2;  
1 Пет. 3:22.

  б пп Влада;  

Ісус Христос—
Повноваження.

  в пп Бог, Божество—
Бог Батько.

 19 а Іван 4:21–26; 17:3;  
Дії 17:22–25.  
пп Поклоніння, 
Поклонятися.

 20 а УЗ 50:28.
  б Іван 1:16;  

УЗ 84:36–39.
  в Іван 17:4–5, 22.  

пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  г пп Благодать.
 21 а Іван 1:1–2;  

1 Пет. 1:19–20;  
Мойс. 4:2.

  б пп Першона
роджений.

 22 а 1 Пет. 5:1;  
УЗ 133:57.

  б пп Целестіальна 
слава.

 23 а пп Людина, 
Люди—Людина, 
духовна дитина 
Небесного Батька.

 24 а пп Істина.
  б пп Знання.

Ним; усе було створено Ним, 
і через Нього, і від Нього.

11 І я, Іван, свідчу, що я ба
чив Його славу, як славу Єди
нонародженого від Батька, 
повного благодаті й істини, 
саме Духа істини, Який при
йшов і перебував у плоті, і 
перебував серед нас.

12 І я, Іван, бачив, що Він 
не отримав від а повноти спо
чатку, але отримував б благо
дать за благодаттю;

13 І Він не отримав від пов
ноти спочатку, але продовжу
вав від а благодаті до благодаті, 
доки не отримав повноту;

14 І таким чином Його було 
названо а Сином Бога, тому 
що Він не отримав від пов
ноти спочатку.

15 І я, а Іван, свідчу, і знайте, 
небеса було відкрито, і б Свя
тий Дух зійшов на Нього 
у вигляді в голуба, і сів на 
Нього, і долинув голос з не
бес, кажучи: Це є Син Мій 
г улюблений.

16 І я, Іван, свідчу, що Він от
римав повноту слави Батька;

17 І Він отримав а усю б владу 
і на небі, і на землі, і слава 

в Батька була з Ним, бо Він пе
ребував у Ньому.

18 І станеться, що ви от
римаєте повноту свідчення 
Івана, якщо будете вірними.

19 Я даю вам ці висловлю
вання, щоб ви могли зрозуміти 
і знати, як а вклонятися, і знати, 
чому ви вклоняєтесь, щоб ви 
могли прийти до Батька в Моє 
імʼя і в належний час отримати 
від Його повноти.

20 Бо якщо ви виконуєте 
Мої а заповіді, ви отримаєте 
від Його б повноти, і вас буде 
в уславлено в Мені, як Я є в 
Батькові; отже, Я кажу вам, 
ви отримуватимете г благо
дать за благодаттю.

21 А тепер, істинно Я кажу 
вам, Я був від а початку з Бать
ком, і Я є б Першонародженим;

22 І всі ті, хто народжені че
рез Мене, є а причасниками 
Моєї б слави, і є Церквою Пер
шонародженого.

23 Ви також були спочатку 
а з Батьком; те, що є Духом, 
саме Духом істини;

24 А а істина—це б знання 
про все суще як воно є, і як 
воно було, і як воно буде;
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 25 а УЗ 20:35.
  б Іван 8:44;  

2 Неф. 2:18;  
Мойс. 4:4.

 26 а Іван 14:6.
 27 а пп Довершений, 

Досконалий.
 28 а пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  б УЗ 50:24; 84:45.  
пп Світло, Світло 
Христа.

  в Іван 17:3;  
УЗ 88:49, 67.

 29 а Авр. 3:18.  
пп Доземне життя;  
Людина, Люди.

  б пп Розум, Розуми.

 30 а 2 Неф. 2:13–27.
 31 а пп Свобода вибору.
  б Повтор. 30:11–14;  

УЗ 84:23–24.
 32 а пп Істина;  

Світло, Світло 
Христа.

 33 а УЗ 77:2;  
Авр. 5:7–8.  
пп Людина, 
Люди—Людина, 
духовна дитина 
Небесного Батька.

  б УЗ 131:7–8; 138:17.  
пп Воскресіння.

 34 а 2 Неф. 9:8–10.
  б пп Радість.
 35 а УЗ 130:22.
  б 1 Кор. 3:16–17.

 36 а пп Ісус Христос—
Слава Ісуса Христа;  
Слава.

  б УЗ 130:18–19;  
Авр. 3:19.  
пп Розум, Розуми.

  в УЗ 88:6–13.
 37 а Мойс. 1:12–16.  

пп Диявол.
 38 а пп Невинність, 

Невинний.
  б Мос. 27:24–26;  

Мойс. 5:9;  
УВ 1:3.  
пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  в пп Падіння 
Адама і Єви.

25 А все, що а більше або 
менше цього, є духом того 
злочестивого, який був б бре
хуном від початку.

26 Дух а істини є від Бога. Я 
є Дух істини, і Іван свідчив 
про Мене, кажучи: Він отри
мав повноту істини, так, саме 
всієї істини;

27 І жодна людина не отри
мує а повноти, якщо вона не 
дотримується Його заповідей.

28 Той, хто а дотримується 
Його заповідей, отримує іс
тину і б світло, доки він не 
прославиться в істині і не 
в  пізнає все.

29 Людина була також з Бо
гом а спочатку. б Розум, або 
світло істини, не було ні 
створено, ні зроблено; його 
справді не можна ні створити, 
ні зробити.

30 Уся істина є незалежною 
у тій сфері, в яку Бог помістив 
її, щоб вона а діяла самостійно, 
так само як і весь розум; 
інакше немає існування.

31 Ось, у цьому а свобода 

вибору людини і в цьому за
судження людини; тому що 
те, що було від початку, з б яс
ністю явлено їм, а вони не 
приймають світла.

32 І кожна людина, чий дух 
не приймає а світла, є під за
судженням.

33 Бо людина є а дух. б Еле
менти є вічними, а дух і еле
мент, нерозривно зʼєднані, 
отримують повноту радості;

34 А коли а розʼєднані, лю
дина не може отримати пов
ноти б радості.

35 а Елементи є скинією 
Бога; так, людина є скинією 
Бога, саме б храмом; і якщо 
якийсь храм осквернено, Бог 
знищить той храм.

36 а Слава Бога—це б розум, 
або іншими словами, в світло 
та істина.

37 Світло й істина залиша
ють а Злого.

38 Дух кожної людини був 
а невинним спочатку; і через 
те що Бог б викупив людину від 
в падіння, люди стали знову, 
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 38 г Морон. 8:8, 12, 22;  
УЗ 29:46–47.  
пп Спасіння—
Спасіння дітей.

 39 а Мт. 13:18–19;  
2 Кор. 4:3–4;  
Ал. 12:9–11.

  б Єз. 20:18–19;  
Ал. 3:8.  

пп Традиції.
 40 а пп Сімʼя—Батьківські 

обовʼязки.
 42 а 1 Сам. 3:11–13;  

УЗ 68:25–31.
 43 а 1 Тим. 3:4–5.
 45 а УЗ 84:63; 88:62.
 46 а Лев. 25:55;  

1 Неф. 21:3–8.  

пп Служіння.
 47 а УЗ 95:1–2.  

пп Карати, 
Покарання.

 48 а пп Сімʼя—
Обовʼязки дитини.

 49 а 3 Неф. 18:15–21.
 50 а УЗ 64:40.
 51 а Лк. 4:19.

у своєму початковому стані, 
г невинними перед Богом.

39 А Злочестивий прихо
дить і а забирає світло та іс
тину в дітей людських через 
непослушність і через б тради
ції їхніх батьків.

40 Але Я заповідав вам вихо
вувати своїх а дітей у світлі та 
істині.

41 Але істинно Я кажу тобі, 
Моєму слузі Фредеріку Ґ. 
Уільямсу, ти залишався під 
цим засудженням;

42 Ти не а навчав своїх дітей 
світлу й істині згідно з запо
відями; і Злочестивий ще досі 
має владу над тобою, і це є 
причиною твоїх страждань.

43 А тепер заповідь Я даю 
тобі—якщо ти хочеш звіль
нитися, ти маєш привести до 
а ладу свій власний дім, бо є 
багато чого, що є неправиль
ним у твоєму домі.

44 Істинно, Я кажу Моєму 
слузі Сідні Рігдону, що де в 
чому він не дотримувався за
повідей щодо своїх дітей; 
отже, спочатку приведи до 
ладу свій дім.

45 Істинно, Я кажу Моєму 
слузі Джозефу Сміту молод
шому, або іншими словами, Я 
називатиму вас а друзями, бо 
ви Мої друзі, і ви матимете 
успадкування зі Мною—

46 Я називав вас а слугами 
заради світу, і ви є їхніми 
слугами заради Мене—

47 А тепер, істинно Я кажу 
Джозефу Сміту молодшому: 
Ти не дотримувався запові
дей і необхідно поставити це 
тобі у а докір перед Господом;

48 Твоя а сімʼя мусить по
каятися, і полишити дещо, і 
більше вважати на твої слова, 
інакше їх буде усунуто з їх
нього місця.

49 Те, що Я кажу одному, Я 
кажу всім; завжди а моліться, 
щоб Злочестивий не мав сили 
в вас і не усунув вас з вашого 
місця.

50 Також Моєму слузі 
Ньюелу  К. Уітні, єпископові 
Моєї Церкви, є необхідність 
докорити, і він має привести 
до ладу свою сімʼю, і диви
тися за тим, щоб вони були 
більш старанними і турбот
ливими вдома, і молилися 
завжди, інакше їх буде усу
нуто з їхнього а місця.

51 Тепер, Я кажу вам, 
Мої друзі, нехай Мій слуга 
Сідні Рігдон вирушає у 
свою подорож і поспішає, і 
також проголошує рік Гос
поднього а змилування і 
євангелію спасіння, коли Я 
дам йому промовляти; і ва
шою одностайною молит
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 53 а пп Переклад 
Джозефа Сміта (пдс).

  б УЗ 88:76–80, 118.
  в пп Знання.

94 1 а УЗ 93:45.
  б пп Кіл.
 2 а УЗ 52:14–15.
 3 а УЗ 107:9, 22.

 8 а Лк. 19:45–46;  
УЗ 109:16–20.

вою віри Я підтримуватиму  
його.

52 І нехай Мої слуги Джо
зеф Сміт молодший і Фреде
рік Ґ. Уільямс поспішають 
також, і їм буде дано саме 
згідно з молитвою віри; і 
якщо ви будете дотримува
тися сказаного Мною, вас не 
буде посоромлено ні в цьому 

світі, ні у світі прийдеш
ньому.

53 І істинно Я кажу вам, що 
це є Моя воля, щоб ви поспі
шали а перекладати Мої Пи
сання, і б отримувати в знання 
з історії, і про країни, і про 
царства, про закони Бога та 
людини, і все це—для спа
сіння Сіону. Амінь.

РОЗДІЛ 94
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 2 серпня 1833 року. Гайрума Сміта, Рейнольдса 
Кегуна і Джереда Картера призначено до складу Церковного бу
дівельного комітету.

1–9, Господь дає наказ відносно 
зведення дому для роботи Пре
зидентства; 10–12, Необхідно 
побудувати типографію; 13–17, 
Призначено певні успадкування.

І знову, істинно Я кажу вам, 
Мої а друзі, Я даю вам на
каз, щоб ви приступили до 
роботи з планування і під
готовки до початку й засну
вання міста б колу Сіону, тут 
на землі Кертленда, почина
ючи з Мого дому.

2 І ось, це має бути зроблено 
за а зразком, який Я дав вам.

3 І нехай першу ділянку на 
півдні буде посвячено Мені 
для побудови дому для пре
зидентства, для роботи пре
зидентства в отриманні 
одкровень; і для роботи 

священнослужіння а прези
дентства в усьому, що стосу
ється Церкви й царства.

4 Істинно Я кажу вам, що 
його має бути побудовано 
пʼятдесят пʼять футів завшир
шки на шістдесят пʼять в дов
жину його у внутрішньому 
дворі.

5 І там має бути нижній двір 
і верхній двір, за зразком, 
який буде дано вам пізніше.

6 І його буде освячено для 
Господа від фундаменту його, 
згідно з порядком священ
ства, за зразком, який буде 
дано вам пізніше.

7 І його повністю буде пос
вячено Господу для роботи 
президентства.

8 І ви не потерпите, щоб 
будь що а нечисте ввійшло в 
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 8 б 1 Цар. 8:10–11.  
пп Слава.

 9 а УЗ 97:15–17.
 10 а УЗ 104:58–59.
  б пп Переклад 

Джозефа Сміта (пдс).

95 1 а Повтор. 11:1–8;  
Пр. 13:18;  
Євр. 12:5–11;  
Гел. 15:3;  
УЗ 101:4–5; 105:6.  
пп Карати, 

   Покарання.
  б пп Простити, 

Прощати.
  в 1 Кор. 10:13.
  г пп Спокушати, 

Спокуса.

нього; і Моя б слава буде там, і 
Моя присутність буде там.

9 Але якщо ввійде в нього 
будь що а нечисте, Моєї слави 
не буде там; і Моя присут
ність не ввійде в нього.

10 І ще, істинно Я кажу вам, 
другу ділянку на півдні буде 
посвячено Мені для будів
ництва дому для Мене, для 
роботи з а друкування б перек
ладу Моїх Писань та всього 
іншого, що Я накажу вам.

11 І він буде пʼятдесят пʼять 
футів завширшки на шіст
десят пʼять в довжину його 
у внутрішньому дворі; і там 
має бути нижній двір і верх
ній двір.

12 І цей дім має бути повніс 
тю посвяченим Господу від 
фундаменту його для роботи 
з друкування в усьому, що Я 

накажу вам, щоб він був свя
тим, неоскверненим, відпо
відним у всьому зразкові, як 
буде дано вам.

13 А на третій ділянці нехай 
Мій слуга Гайрум Сміт отри
має своє успадкування.

14 А на першій та другій ді
лянках на півночі нехай Мої 
слуги Рейнольдс Кегун і Дже
ред Картер отримають свої 
успадкування—

15 Щоб вони могли вико
нувати роботу, яку Я приз
начив для них, щоб бути їм 
комітетом для побудови Моїх 
домів, відповідно до наказу, 
який Я, Господь Бог, дав вам.

16 Ці два доми не мають 
бути побудованими, доки Я 
не дам вам наказ щодо них.

17 А тепер, на цей час, Я не 
даю вам більше нічого. Амінь.

РОЗДІЛ 95
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 1 червня 1833 року. Це одкровення є продовжен
ням божественних настанов будувати дім для поклоніння і 
навчання, Дім Господа (див. розділ 88:119–136).

1–6, Святим докоряється за 
неспроможність побудувати 
дім Господа; 7–10, Господь ба
жає використовувати Свій дім 
для обдарування Свого народу 
владою згори; 11–17, Дім має 
бути освячено як місце покло
ніння і для школи апостолів.

Істинно, так каже Господь 
вам, кого Я люблю, і кого Я 
люблю, Я і а караю, щоб їхні 
гріхи могло бути б прощено, 
бо покаранням Я готую шлях 
для їхнього в визволення в 
усьому із г спокуси, і Я полю
бив вас—
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 3 а Ог. 1:7–11;  
УЗ 88:119.  
пп Храм, Дім 
Господній.

 4 а Кн. Як. 5:61–75;  
УЗ 24:19; 33:3–4.  
пп Виноградник 
Господній.

  б Ісая 28:21;  
УЗ 101:95.

  в Пр. 1:23;  
Йоіл 3:1;  

УЗ 19:38.  
пп Дари Духа;  
Святий Дух.

 5 а Мт. 20:16;  
УЗ 105:35–37;  
121:34–40.  
пп Обраність.

 6 а пп Темрява, духовна.
 7 а УЗ 88:70, 74–

82, 117–120.
  б пп Піст, Пощення.
  в пп Єгова.

  г пп Створити, 
Сотворіння.

 8 а УЗ 38:32; 39:15; 43:16; 
110:9–10.  
пп Ендаумент.

 9 а Лк. 24:49.
 10 а пп Суперечка.
  б пп Школа пророків.
 12 а Іван 15:10.
  б 1 Іван. 2:10, 15.

2 Отже, ви мусите бути по
карані й стояти під докором 
перед Моїм обличчям;

3 Бо ви згрішили проти 
Мене дуже тяжким гріхом у 
тому, що не зважали в усьому 
на велику заповідь, яку Я дав 
вам щодо будівництва Мого 
а дому;

4 Для підготовки, якою Я 
планую підготувати Моїх 
апостолів, щоб а підрізати Мій 
виноградник в останній раз, 
щоб Я міг звершити Своє б не
звичайне діяння, щоб Я міг 
в пролити Мій Дух на всю 
плоть—

5 Але ось, істинно Я кажу 
вам, що є багато тих, кого 
було посвячено серед вас, 
кого Я покликав, але мало 
кого з них а обрано.

6 Ті, кого не обрано, згрі
шили дуже тяжким гріхом у 
тому, що вони ходять у а тем
ряві в полудень.

7 І з цією метою Я дав вам 
повеління, щоб ви зібрали 
своє а урочисте зібрання, щоб 
ваш б піст і ваш плач могли 
увійти у вуха Господа в Сава
ота, Який, за тлумаченням, є 
г творець першого дня, поча
ток і кінець.

8 Так, істинно Я кажу вам, Я 

дав вам заповідь, щоб ви по
будували дім, в якому Я пла
ную а обдаровувати тих, кого 
Я обрав, владою згори;

9 Бо це є а обіцянням Батька 
вам; отже, Я наказую вам за
лишатися, саме так, як Моїм 
апостолам в Єрусалимі.

10 Проте Мої слуги згрі
шили дуже тяжким гріхом; і 
а суперечка піднялася в б школі 
пророків; це було дуже тяж
ким для Мене, каже ваш Гос
подь; отже, Я відправив їх 
для покарання.

11 Істинно Я кажу вам, це 
Моя воля, щоб ви побудували 
дім. Якщо ви будете дотри
муватися Моїх заповідей, ви 
будете мати силу побудувати 
його.

12 Якщо ви не будете а до
тримуватися Моїх заповідей, 
б любов Батька не залишиться 
з вами, отже, ви будете хо
дити в темряві.

13 Отже, ось мудрість і ро
зум Господа—нехай дім буде 
збудовано не як у світі, бо Я 
не даю вам, щоб ви жили, як 
у світі;

14 Отже, нехай його буде 
збудовано, як Я покажу 
трьом з вас, кого ви призна
чите й висвятите у цю владу.
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 16 а УЗ 59:9–14.
 17 а УЗ 78:20.
  б пп Господь.

96 1 а Ісая 33:20; 54:2.  
пп Кіл.

 4 а УЗ 78:3–4. 

   пп Обʼєднане 
товариство.

15 І розмір його буде пʼятде
сят і пʼять футів завширшки, 
і нехай він буде шістдесят 
пʼять футів у довжину у внут
рішньому дворі.

16 І нехай нижню частину 
внутрішнього двору буде 
освячено для Мене для ва
шого причасного при
ношення і для вашого 
проповідування, і вашого пос 
ту, і вашої молитви, і а при

ношення ваших найсвятіших 
бажань до Мене, каже ваш 
Господь.

17 І нехай верхню частину 
внутрішнього двору буде 
освячено для Мене для школи 
Моїх апостолів, каже Син 
а Аман; або іншими словами, 
Альфа; або іншими словами, 
Омега; Сам Ісус Христос, ваш 
б Господь. Амінь.

РОЗДІЛ 96
Одкровення, дане 4 червня 1833 року пророкові Джозефу Сміту, 
яке показує порядок міста або колу Сіону в Кертленді, штат 
Огайо, як приклад для святих в Кертленді. Нагодою була кон
ференція первосвящеників, а головним питанням для розгляду 
було використання певних земель, відомих як ферма Френча, 
якими Церква володіла біля Кертленда. Оскільки конференція 
не могла дійти згоди, хто саме має взяти на себе опіку над фер
мою, усі погодилися запитати Господа про цю справу.

1, Кертлендський кіл Сіону  
потрібно зробити сильним; 
2–5, Єпископ має розділити 
успадкування для святих; 6–9,  
Джон Джонсон має стати чле
ном Обʼєднаного товариства.

Ось, Я кажу вам, ось муд
рість, з якою ви можете 
знати, як діяти у цій справі, 
бо доцільно Мені, щоб цей 
а кіл, який Я встановив заради 
сили Сіону, було зроблено 
сильним.

2 Отже, нехай Мій слуга 
Ньюел К. Уітні візьме на себе 

опіку над місцем, яке названо 
серед вас, на якому Я планую 
побудувати Мій святий дім.

3 І ще, нехай воно буде роз
ділено на ділянки, згідно з 
мудрістю, на благо тих, хто 
прагне успадкування, як це 
буде визначено радою серед 
вас.

4 Отже, зверніть увагу на 
те, щоб потурбуватися про 
цю справу і про ту її частину,  
яка є необхідною для корис 
ті Мого а товариства, з метою 
розповсюдження слова серед 
дітей людських.
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 7 а пп Йосип, син Яковів.

5 Бо ось, істинно Я кажу 
вам, це є найдоцільнішим для 
Мене, щоб Моє слово пішло 
до дітей людських, щоб під
корити серця дітей людських 
вам на користь. Саме так. 
Амінь.

6 І ще, істинно Я кажу вам, 
є мудрість і доцільність для 
Мене, щоб Мій слуга Джон 
Джонсон, чиє приношення 
Я прийняв і чиї молитви 
Я почув, кому Я даю обі
цяння вічного життя, якщо 
він дотримуватиметься Моїх 
заповідей відтепер—

7 Бо він є нащадком а Йо

сипа і причасником благо
словень обіцяння, даного 
його батькам,—

8 Істинно Я кажу вам, до
цільно Мені, щоб він став 
членом цього товариства, 
аби допомагати у розповсю
дженні Мого слова серед ді
тей людських.

9 Отже, ви маєте висвятити 
його на це благословення, а 
він має прагнути старанно 
усунути борги, якими обтя
жено той дім, який названо 
серед вас, щоб він міг жити в 
ньому. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 97
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 2 серпня 1833 року. У цьому одкровенні йдеться 
зокрема про справи святих у Сіоні, округа Джексон, штат 
Міссурі, у відповідь на звертання Пророка до Господа за інфор
мацією. Членів Церкви в Міссурі в цей час було піддано суворим 
переслідуванням, а 23 липня 1833 року примушено підписати 
угоду про виїзд з округи Джексон.

1–2, Багатьох святих у Сіоні 
(округа Джексон, штат Міс
сурі) благословлено за їхню вір
ність; 3–5, Парлі  П. Пратта 
хвалять за його труди в школі 
в Сіоні; 6–9, Тих, які дотриму
ються своїх завітів, прийнято 
Господом; 10–17, У Сіоні слід 
побудувати дім, в якому чисті 
серцем побачать Бога; 18–21, 
Сіон—це чисті серцем; 22–28, 
Сіон уникне Господнього бича, 
якщо він буде вірним.

Істинно Я кажу вам, Мої 
друзі: Я промовляю до вас 
Своїм голосом, саме голосом 
Мого Духа, щоб показати вам 
Свою волю щодо ваших бра
тів на землі а Сіону, багато з 
яких є істинно смиренними і 
прагнуть старанно навчитися 
мудрості і знайти істину.

2 Істинно, істинно Я кажу 
вам, благословенні такі, бо 
вони отримають; бо Я, Гос
подь, виявляю милість до всіх 

97 1 а пп Сіон.
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 2 а Мт. 5:5; 
   Мос. 3:19.
 3 а пп Школа пророків.
  б пп Пратт, Парлі 

Паркер.
 6 а пп Карати, 

Покарання.
 7 а Мт. 3:10.
  б Лк. 6:43–45;  

Ал. 5:36, 52;  

3 Неф. 14:15–20.
 8 а пп Скрушене серце.
  б пп Чесний, Чесність.
  в УЗ 64:34.
  г пп Жертва, 

Жертвувати.
  д УЗ 52:15; 132:50.
 10 а УЗ 57:3; 88:119; 124:51.
  б УЗ 115:14–16.
 12 а пп Десятини, 

Десятина.
  б пп Храм, Дім 

Господній.
 13 а пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
 14 а пп Розуміння.
  б пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  в пп Ключі 

священства.

а лагідних, і всім, кому захочу, 
щоб Мене могло бути ви
правдано, коли Я приведу їх 
на суд.

3 Ось, Я кажу вам, стосовно 
а школи в Сіоні; Я, Господь, 
цілком задоволений тим, що 
буде школа в Сіоні, і також 
Моїм слугою б Парлі П. Прат
том, бо він перебуває в Мені.

4 І якщо він продовжува
тиме перебувати в Мені, він 
продовжуватиме головувати 
над школою на землі Сіону, 
доки Я не дам йому інших 
повелінь.

5 І Я благословлю його чис
ленністю благословень, у 
тлумаченні всіх писань і та
ємниць для настановлення 
школи і церкви в Сіоні.

6 І решті зі школи Я, Гос
подь, волію явити милість; 
проте є й такі, яких необ
хідно а покарати, а їхні діяння 
мають стати відомими.

7 а Сокиру покладено біля ко
ріння дерев, і кожне дерево, 
що не приносить доброго 
б плоду, має бути зрубано і ки
нуто у вогонь. Я, Господь, ска
зав це.

8 Істинно Я кажу вам, усіх 
тих серед них, хто знають, 
що їхні а серця б чесні, і скру
шені, і їхні духи упокорено, 
і хто в бажає дотримуватися 

своїх завітів через г жертву—
так, будь яку жертву, що Я, 
Господь, заповідаю,—їх д при
йнято Мною.

9 Бо Я, Господь, звелю їм да
вати плоди, як дуже плодови
тому дереву, яке посаджено 
у добру землю біля чистого 
струмка, яке дає багато доро
гоцінних плодів.

10 Істинно Я кажу вам, що 
це Моя воля, щоб а дім було 
збудовано для Мене на землі 
Сіону за тим б зразком, який 
Я дав вам.

11 Так, нехай його буде збу
довано швидко на десятину 
Моїх людей.

12 Ось, це а десятина і жер
тва, яких Я, Господь, вимагаю 
з їхніх рук, щоб можна було 
збудувати б дім для Мене для 
спасіння Сіону—

13 Як місце а дякування для 
всіх святих і як місце наста
новлення для всіх тих, кого 
покликано на роботу священ
нослужіння в усіх їхніх різ
них покликаннях та чинах;

14 Щоб їх могло бути вдоско
налено в а розумінні їхнього 
священнослужіння, у теорії, у 
принципі й в ученні, в усьому, 
що стосується б царства Бога 
на землі, царства, в ключі якого 
було ввірено вам.

15 І якщо Мої люди збуду
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 15 а УЗ 94:9; 109:20–21.
  б Ог. 2:7;  

УЗ 84:5.
 16 а УЗ 110:1–10.
  б Мт. 5:8;  

УЗ 67:10–13; 88:68.  
пп Чистий, Чистота.

 18 а УЗ 90:24; 100:15.
 19 а Ісая 60:14;  

Зах. 2:14–16;  
УЗ 45:66–70; 49:10.

  б пп Новий Єрусалим.
 20 а 2 Сам. 22:3.
 21 а Мойс. 7:18.  

пп Сіон;  
Чистий, Чистота.

 22 а пп Помста.
 23 а Ісая 28:14–19;  

УЗ 45:31.
 25 а 2 Неф. 6:13–18;  

УЗ 63:34;  
ДС—Мт. 1:20.

 26 а УЗ 84:54–59.
  б Лк. 21:10–13.
  в Мал. 4:1–3;  

3 Неф. 21:20–21.
  г Йоіл 1:15–20.
 27 а Єз. 18:27.
 28 а пп Благословити, 

Благословенний, 
Благословення.

ють дім Мені в імʼя Господа і 
не дозволять нічому а нечис
тому увійти в нього, щоб 
його не було осквернено, 
Моя б слава буде на ньому;

16 Так, і Моя а присутність 
буде там, бо Я ввійду в нього, 
і всі б чисті серцем, які ввій
дуть у нього, побачать Бога.

17 Але якщо його буде 
осквернено, Я не ввійду в 
нього, і Моєї слави не буде 
там; бо Я не ввійду в несвяті 
храми.

18 І тепер, ось, якщо Сіон 
робитиме це, він а процвіта
тиме, і поширюватиметься, 
і ставатиме дуже славним, 
дуже великим і дуже грізним.

19 І а народи землі шанува
тимуть його і казатимуть: 
Певно, що б Сіон є містом на
шого Бога, і певно Сіон не 
може впасти, і його не можна 
зсунути з його місця, бо Бог є 
там, і рука Господа є там;

20 І Він поклявся владою 
Своєї могутності бути йому 
спасінням і високою а баштою.

21 Отже, істинно, так каже 
Господь, нехай Сіон радіє, бо 
чисті серцем—це і є а Сіон; 
отже, нехай Сіон радіє в той 
час, коли всі злочестиві пла
катимуть.

22 Бо слухайте і знайте, 
а пом ста приходить швидко 
на безбожних, як вихор; і хто 
уникне її?

23 Господній а бич проходи
тиме вночі і вдень, і звістка 
про нього збентежить усіх лю
дей; так, його не буде зупи
нено, доки Господь не прийде;

24 Бо обурення Господа за
палено проти їхніх мерзот та 
усіх їхніх злочестивих діянь.

25 Проте Сіон а уникне цього, 
якщо він виконуватиме все, 
що Я заповідав йому.

26 Але якщо він не викону
ватиме все, що Я заповідав 
йому, Я а відвідаю його відпо
відно до усіх його діянь, тяж
кими скорботами, б пошестю, 
чумою, мечем, в помстою, 
г пог линаючим вогнем.

27 Проте нехай це буде про
читано цього разу в його 
вуха, що Я, Господь, прийняв 
його пожертвування; і якщо 
він не грішитиме більше, 
а жодна з цих речей не зійде 
на нього;

28 І Я а благословлю його ба
гатьма благословеннями, і 
численними зроблю численні 
благословення його та його 
поколінь на віки вічні, каже 
Господь Бог ваш. Амінь.
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98 1 а УЗ 68:6.
  б пп Вдячні, 

Дякування, Подяка.
 2 а Пс. 27:14;  

Ісая 30:18–19; 

   УЗ 133:45.
 3 а УЗ 122:7.  

пп Лихо.
 5 а 1 Пет. 2:13–14;  

УЗ 58:21; 134:5.

  б УЗ 101:77–80; 109:54.  
пп Конституція;  
Свобода.

РОЗДІЛ 98
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 6  серпня 1833 року. Це одкровення надійшло 
внаслідок переслідувань святих у штаті Міссурі. Збільшення 
чисельності членів Церкви в штаті Міссурі непокоїло деяких 
інших поселенців, які відчували загрозу через кількість свя
тих, їхній політичний та економічний вплив і через різницю 
в культурі та релігії. У липні 1833 року натовп знищив цер
ковне майно, обмазав дьогтем і обваляв у пірʼї двох членів Цер
кви і висунув вимогу, щоб святі полишили округу Джексон. 
Хоч деякі звістки про ці проблеми в штаті Міссурі безсум
нівно доходили до Пророка в Кертленді (на відстані девʼятисот 
миль), серйозність становища могла бути відома йому на цей 
день тільки через одкровення.

1–3, Страждання святих бу
дуть їм на користь; 4–8, Святі 
мають сприяти конституцій
ному законові цієї країни; 9–10, 
Чесних, мудрих і добрих лю
дей треба висувати на мирські 
посади; 11–15, Ті, хто поклада
ють своє життя за Господню 
справу, матимуть вічне 
життя; 16–18, Заперечуйте 
війну і проголошуйте мир; 19–
22, Святим у Кертленді доко
ряється і наказано покаятися; 
23–32, Господь відкриває Свої 
закони, що контролюють пе
реслідування і страждання, 
нак ладені на Його народ; 33–
38, Війна є виправданою тільки 
тоді, коли Господь повеліває; 
39–48, Святі мають прощати 
своїх ворогів, які, якщо пока
ються, також уникнуть Гос
подньої помсти.

Істинно Я кажу вам, Мої 
друзі, не а бійтеся, нехай 
серця ваші заспокояться; так, 
завжди радійте і в усьому 
приносьте б дяку;

2 Терпляче а чекаючи Гос
пода, бо ваші молитви до
сягли вух Господа Саваота, і 
їх записано з цією печаткою 
та завітом—Господь поклявся 
і постановив, що їх буде задо
вільнено.

3 Отже, Він дає вам це обі
цяння з незмінним завітом, 
що їх буде виконано; і все, від 
чого ви а страждали, спрацює 
вам на благо і у славу Мого 
імені, каже Господь.

4 А тепер, істинно Я кажу 
вам щодо законів землі, це 
Моя воля, щоб Мої люди вико
нували все, що Я заповідав їм.

5 І той а закон землі, який 
є б конституційним, який 
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 8 а Іван 8:32;  
2 Кор. 3:17.  
пп Вільний, Воля;  
Свобода вибору.

 9 а Пр. 29:2.
 10 а пп Чесний, Чесність.
 11 а Повтор. 8:3;  

Мт. 4:4;  
УЗ 84:43–44.

 12 а Ісая 28:10;  
УЗ 42:61.

  б Авр. 3:25–26.
 13 а Лк. 9:24;  

УЗ 101:35–38;  
103:27–28.  
пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька смерть.

 14 а Неем. 4:14;  
УЗ 122:9.

  б УЗ 124:55.
  в Об. 2:10;  

УЗ 136:31, 39.
 16 а Ал. 48:14.  

пп Миротворець.
  б пп Війна.
  в пп Мир.
  г Мал. 4:5–6;  

УЗ 2:1–2.
 17 а пп Юдеї.
 18 а Іван 14:2;  

УЗ 59:2; 76:111; 81:6.

підтримує той принцип сво
боди у дотриманні прав і 
привілеїв, належить усьому 
людству, і його виправдано 
переді Мною.

6 Отже, Я, Господь, виправ
довую вас і ваших братів з 
Моєї Церкви у сприянні тому 
законові, який є конституцій
ним законом країни;

7 А щодо людського закону, 
все, що більше або менше 
цього, походить від зла.

8 Я, Господь Бог, роблю вас 
а вільними, отже, ви є нас
правді вільними; і закон та
кож робить вас вільними.

9 Проте, коли а злочестиві 
правлять, люди стогнуть.

10 Отже, треба старанно 
шукати а чесних людей та 
мудрих людей, і вам слід 
неухильно підтримувати доб
рих людей і мудрих людей; 
інакше, усе, що менше цього, 
походить від зла.

11 І Я даю вам заповідь, щоб 
ви полишили все зло і при
пали до всього доброго, щоб 
ви жили кожним а словом, яке 
виходить з уст Бога.

12 Бо Він а даватиме вірним 
рядок за рядком, приписання 
за приписанням; і Я б пере
вірю вас і цим випробую вас.

13 І той, хто а покладає 

життя своє за Мою справу, 
заради Мого імені, знайде 
його знову, саме життя вічне.

14 Отже, не а бійтеся ваших 
ворогів, бо Я постановив у 
Своєму серці, каже Господь, 
що Я б випробую вас в усьому, 
чи перебуватимете ви в Мо
єму завіті, навіть до в смерті, 
щоб вас було знайдено дос
тойними.

15 Бо якщо ви не перебува
тимете в Моєму завіті, ви не 
достойні Мене.

16 Отже, а заперечуйте 
б війну і проголошуйте в мир, 
і прагніть старанно г повер
нути серця дітей до їхніх 
батьків, а серця батьків—до 
дітей;

17 І ще, серця а Юдеїв—до 
пророків, а пророків—до 
Юдеїв; щоб Я не прийшов і 
не вразив усю землю прок
ляттям, і щоб усю плоть не 
було поглинуто переді Мною.

18 Нехай ваші серця не бен
тежаться; бо в домі Батька 
Мого є а багато осель, і Я при
готував місце для вас; і там, 
де Мій Батько і Я є, там ви 
також будете.

19 Ось, Я, Господь, не дуже 
задоволений багатьма, хто є в 
Церкві в Кертленді;

20 Бо вони не полишили 
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 21 а Мос. 23:21; Гел. 12:3.  
пп Карати, 
Покарання.

 22 а пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  б Мт. 16:17–18;  
УЗ 33:12–13.

 23 а Лк. 6:29; Ал. 43:46–47.  
пп Переслідувати, 
Переслідування.

 24 а Мт. 7:1–2.

 26 а пп Терпіння.
 28 а пп Застерігати, 

Застереження.
 32 а УЗ 27:10.
 33 а Повтор. 20:10;  

Ал. 48:14–16.

своїх гріхів, і своїх злочести
вих шляхів, гордовитості у 
своїх серцях, і своєї заздрості, 
і всього огидного, і не вико
нують слова мудрості і віч
ного життя, які Я дав їм.

21 Істинно Я кажу вам, що Я, 
Господь, а покараю їх і зроблю 
все, що забажаю, якщо вони 
не покаються і не виконувати
муть усе, що Я сказав їм.

22 І ще Я кажу вам, якщо ви 
будете а виконувати все, що 
Я заповідаю вам, Я, Господь, 
відверну весь гнів та обу
рення від вас, і б ворота пекла 
не подолають вас.

23 Тепер, Я кажу вам сто
совно ваших сімей—якщо 
люди а заподіють лихо вам 
або вашим сімʼям один раз, 
і ви знесете це терпляче, і 
не скривдите їх, і не будете 
прагнути помсти, вас буде 
винагороджено;

24 Але якщо ви не зно
сите це терпеливо, буде вва
жатися, що це а відміряно як 
справедлива міра для вас.

25 І ще, якщо ваш ворог за
подіє вам лихо вдруге, і ви 
не скривдите вашого ворога 
і знесете це терпляче, ваша 
винагорода буде в сто разів 
більшою.

26 І ще, якщо він заподіє вам 
лихо втретє, і ви знесете це 
а терпляче, ваша винагорода 
збільшиться ще вчетверо;

27 І ці три свідчення стоя

тимуть проти вашого ворога, 
якщо він не покається, і їх не 
буде викреслено.

28 А тепер, істинно Я кажу 
вам, якщо той ворог уникне 
Моєї помсти і його не буде 
приведено до суду переді 
Мною, тоді дивіться, а попе
редьте його в Моє імʼя, щоб 
він більше не йшов ні на вас, 
ні на вашу сімʼю, навіть на ді
тей ваших дітей до третього і 
четвертого покоління.

29 І тоді, якщо він піде на вас 
або на ваших дітей, або на ді
тей ваших дітей до третього і 
четвертого покоління, Я від
дам твого ворога у твої руки;

30 І тоді, якщо ти помилуєш 
його, тебе буде винагород
жено за твою праведність; 
і також твоїх дітей і дітей 
твоїх дітей до третього й чет
вертого покоління.

31 Проте твій ворог у твоїх 
руках; і якщо ти відплатиш 
йому за його діяннями, тебе 
виправдано; якщо він посягав 
на твоє життя і життя твоє 
в небезпеці через нього, твій 
ворог у твоїх руках і тебе ви
правдано.

32 Ось, це є закон, що його 
Я дав моєму слузі Нефію і 
вашим а батькам, Йосипу, і 
Якову, і Ісаку, і Аврааму, і 
всім Моїм давнім пророкам і 
апостолам.

33 І ще, це є а закон, який Я 
дав Моїм давнім, щоб вони не 
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ходили на битву проти будь 
якого народу, коліна, язика 
або будь яких людей, якщо Я, 
Господь, не накажу їм.

34 І якщо будь який народ, 
язик або будь які люди ого
лошували війну проти них, 
вони мали спочатку піднес 
ти стяг а миру до цих людей, 
цього народу або язика;

35 А якщо ці люди не при
ймали пропозицію миру ані 
вдруге, ані втретє, вони мали 
принести ці свідчення перед 
Господом;

36 Тоді Я, Господь, давав їм 
повеління і виправдовував їх 
за те, що вони виходили на 
битву проти того народу, 
язика або тих людей.

37 І Я, Господь, а вів їхні 
битви і битви їхніх дітей, і ді
тей їхніх дітей, доки вони не 
мстилися за себе всім своїм 
ворогам, до третього й чет
вертого покоління.

38 Ось, це є приклад для 
всіх людей, каже Господь Бог 
ваш, для виправдання переді 
Мною.

39 І знову, істинно Я кажу 
вам, якщо після того, як твій 
ворог піде на тебе вперше, 
він покається і прийде до 
тебе, благаючи твого про
щення, прости його і не 
тримай цього більше як свід
чення проти твого ворога—

40 І так до другого і тре
тього разів; і скільки б твій 
ворог не каявся у своїй про

вині, якою він завинив проти 
тебе, а прощай його до семи
десяти раз по семи.

41 А якщо він завинить пе
ред тобою і не покається 
вперше, все таки прости 
його.

42 І якщо він завинить перед 
тобою вдруге і не покається, 
все таки прости його.

43 І якщо він завинить перед 
тобою втретє і не покається, 
все таки знов прости його.

44 Але якщо він завинить 
проти тебе вчетверте, не про
щай його, але принеси ці 
свідчення перед Господом; і 
їх не буде викреслено, доки 
він не покається і не винаго
родить тебе в чотири рази 
більше в усьому, чим він за
винив перед тобою.

45 І якщо він зробить це, 
прости його від усього свого 
серця; а якщо він не зробить 
цього, Я, Господь, а помщуся 
за тебе твоєму ворогові у сто 
разів;

46 І його дітям, і дітям його 
дітей з усіх тих, що ненави
дять Мене, до а третього й 
четвертого покоління.

47 Але якщо діти покаються 
або діти дітей і а повернуться 
до Господа Бога свого усім 
своїм серцем і усією своєю 
могутністю, розумом і силою, 
і відплатять у чотири рази за 
всі їхні провини, якими вони 
завинили, або якими їхні 
батьки завинили, або батьки 

 34 а УЗ 105:38–41.
 37 а Єг. 23:10;  

Ісая 49:25.
 40 а Мт. 18:21–22;  

УЗ 64:9–11.  
пп Простити, 
Прощати.

 45 а Морм. 8:20.

 46 а Повтор. 5:9–10.
 47 а Мос. 7:33;  

Морм. 9:6.
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РОЗДІЛ 99
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Джону Мердоку 
29  серпня 1832 року в Гайрамі, штат Огайо. Понад рік Джон 
Мердок проповідував євангелію, поки його діти, які залишилися 
без матері після смерті його дружини Джулії Клепп у квітні 
1831 року, мешкали з іншими сімʼями в штаті Огайо.

 48 а Єз. 18:19–23.
99 1 а пп Переслідувати, 

Переслідування.
 2 а Мт. 10:40.
  б 1 Кор. 2:4–5.
 3 а Мт. 18:1–6.

  б пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

  в пп Милостивий, 
Милість.

 4 а Іван 12:44–50.
  б УЗ 75:19–22.

 5 а УЗ 1:11–14.
  б Юд. 1:14–15.  

пп Ісус Христос—
Суддя.

 8 а Мт. 19:29.

їхніх батьків, тоді відверни 
своє обурення;

48 І а помста більше не нас
тигне їх, каже Господь Бог 

ваш, і їхні провини ніколи 
більше не буде принесено як 
свідчення перед Господом 
проти них. Амінь.

1–8, Джона Мердока покликано 
проголошувати євангелію, і ті, 
хто прийме його, приймуть 
Гос пода і отримають милість.

Ось, так каже Господь Мо
єму слузі Джону Мердоку: 
Тебе покликано іти у східні 
краї, від дому до дому, від  
села до села, від міста до міс 
та, проголошуючи Мою 
вічну євангелію їхнім жите
лям серед а переслідувань та 
злочестивості.

2 І хто а приймає тебе, при
ймає і Мене; і ти матимеш 
владу проголошувати Моє 
слово у б прояві Мого Святого 
Духа.

3 І хто, а як мале дитя, при
ймає тебе, приймає Моє 
б царство; і благословенні 
вони, бо вони отримають 
в милість.

4 А того, хто відкидає тебе, 

буде а відкинуто Моїм Бать
ком і Його домом; і ти очис
тиш б ноги свої у таємних при 
дорозі місцях як свідчення 
проти них.

5 І слухай, і знай, Я а іду 
швидко на б суд, щоб переко
нати всіх у їхніх безбожних 
вчинках, які вони звершили 
проти Мене, як написано про 
Мене у цих Писаннях.

6 І тепер, істинно Я кажу 
тобі, недоцільно, щоб ти 
йшов, доки твоїх дітей не за
безпечено і не відправлено з 
добром до єпископа Сіону.

7 А через кілька років, якщо 
ти захочеш від Мене, ти мо
жеш теж піти до доброї 
землі, щоб володіти своїм 
успадкуванням;

8 Якщо ні, продовжуй про
голошувати Мою євангелію, 
а доки тебе не буде забрано. 
Амінь.
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100 1 а пп Рігдон, Сідні.
  б пп Сміт, Джозеф 

молодший.
 4 а пп Спасіння.
 5 а Гел. 5:18;  

УЗ 68:3–4.

 6 а Мт. 10:19–20;  
УЗ 84:85.

 7 а УЗ 84:61.
  б пп Лагідний, 

Лагідність.
 8 а 2 Неф. 33:1–4.

 9 а Вих. 4:14–16;  
2 Неф. 3:17–18;  
УЗ 124:103–104.

 10 а пп Свідчити.
 11 а Ал. 17:2–3.
  б УЗ 124:125.

РОЗДІЛ 100
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту і Сідні Рігдону в 
Перрізбурзі, штат Нью Йорк, 12  жовтня 1833 року. Ці двоє 
братів, не бачивши своїх сімей протягом кількох днів, відчу
вали певне занепокоєння щодо них.

1–4, Джозеф і Сідні мають про
повідувати євангелію для спа
сіння душ; 5–8, Їм буде дано у 
ту саму годину, що їм слід го
ворити; 9–12, Сідні має бути 
промовцем, а Джозеф має бути 
одкровителем і могутнім у 
свідченні; 13–17, Господь під
німе чистий народ, і слухняні 
будуть спасенні.

Істинно, так каже Господь 
вам, Мої друзі а Сідні та 
б Джозеф, з вашими сімʼями 
все добре; вони в Моїх руках, 
і Я чинитиму з ними, як Мені 
здається кращим; бо в Мені 
вся сила.

2 Отже, ідіть за Мною і по
слухайте пораду, яку Я дам 
вам.

3 Слухайте і знайте, у Мене 
є багато людей у цьому місці, 
у краях навколишніх; і широкі 
двері буде відкрито у краях 
навколишніх на цій східній 
землі.

4 Отже Я, Господь, дозво
лив вам прийти в це місце; бо 
це було доцільним Мені для 
а спасіння душ.

5 Отже, істинно Я кажу 
вам, підносьте свої голоси до 

цього народу; а вимовляйте 
думки, які Я вкладатиму у 
ваші серця, і ви не осороми
теся перед людьми;

6 Бо буде а дано вам у той са
мий час, так, у ту саму мить, 
що вам слід казати.

7 Але заповідь Я даю вам, 
щоб ви проголошували все те, 
що ви а проголошуєте, у Моє 
імʼя в урочистості серця, у 
дусі б лагідності в усьому.

8 І Я даю вам це обіцяння, 
що якщо ви робитимете це, 
а Святий Дух буде пролито у 
свідченні про все, що ви каза
тимете.

9 І доцільно Мені, щоб ти, 
Мій слуго Сідні, був а промов
цем до цього народу; так, іс
тинно, Я висвячу тебе на це 
покликання, саме бути про
мовцем Моєму слузі Джозефу.

10 І Я дам йому силу бути 
могутнім у а свідченні.

11 І Я дам тобі силу бути 
а могутнім у тлумаченні всіх 
Писань, щоб ти міг бути про
мовцем йому, а він буде б од
кровителем тобі, щоб ти міг 
знати достовірність усього, 
що стосується справ Мого 
царства на землі.
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 13 а пп Сіон.
  б УЗ 84:99; 105:9–

10, 31, 37.

 14 а пп Гайд, Орсон.
 15 а Рим. 8:28;  

УЗ 90:24; 105:40.

 16 а пп Чистий, Чистота.
 17 а Йоіл 3:5;  

Ал. 38:4–5.

12 Отже, продовжуйте свою 
подорож, і нехай ваші серця 
радіють; бо ось, знайте, Я є з 
вами до самого кінця.

13 А тепер Я даю вам слово 
щодо а Сіону. Сіон буде б ви
куплено, хоча його покарано 
на короткий час.

14 Ваші брати і Мої слуги 
а Орсон Гайд і Джон Гулд у 
Моїх руках; і якщо вони бу
дуть дотримуватися Моїх за
повідей, вони будуть спасенні.

15 Отже, нехай ваші серця 
втішаться; бо а все спрацює на 
добро тим, хто ходить пра
ведно, і для освячення Цер
кви.

16 Бо Я підніму для Себе 
а чистий народ, який служи
тиме Мені в праведності;

17 І всі, хто а прикликає імʼя 
Господа і виконує Його за
повіді, будуть спасенні. Саме 
так. Амінь.

РОЗДІЛ 101
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Кертленді, штат 
Огайо, 16 і 17 грудня 1833 року. У цей час святі, які зібралися в 
Міссурі, зазнавали великих переслідувань. Натовпами черні їх 
було вигнано з домівок в окрузі Джексон; і дехто з святих нама
гався облаштуватися в округах Ван Бʼюрен, Лафаєтт та Рей, 
але переслідування настигли їх і там. Основна частина свя
тих перебувала на той час в окрузі Клей, штат Міссурі. Людям 
Церкви багато разів погрожували смертю. Святі в окрузі Джек
сон втратили хатнє начиння, одяг, худобу та інше особисте 
майно; значну частину їхнього врожаю було знищено.

1–8, Святих карають та під
дають стражданням через їхні 
провини; 9–15, Господній гнів 
упаде на народи, але Його народ 
буде зібрано й утішено; 16–21, 
Сіон та його коли буде встанов
лено; 22–31, Природу життя 
під час Тисячоліття пояснено; 
32–42, Тоді святих буде благос
ловлено та винагороджено; 43–
62, Притча про царедворця та 
оливні дерева, яка означає біди 
й викуплення Сіону, яке прийде 

зрештою; 63–75, Святі мають 
продовжувати збиратися разом; 
76–80, Господь установив Кон
ституцію Сполучених Штатів; 
81–101, Святі мають домага
тися відшкодування збитків, 
яких завдано несправедливо, так 
само як у притчі про жінку та 
несправедливого суддю.

Істинно Я кажу вам сто
совно ваших братів, яких 
змушували страждати, яких 
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101 1 а пп Переслідувати, 
Переслідування.

  б УЗ 103:1–2, 11;  
109:47.

 2 а УЗ 58:3–4.
  б Мос. 7:29–30;  

УЗ 103:4; 105:2–10.
 3 а Ісая 62:3; Мал. 3:17;  

УЗ 60:4.
 4 а УЗ 95:1–2; 136:31.  

пп Карати, 
Покарання.

  б Бут. 22:1–14;  
Кн. Як. 4:5.  
пп Авраам.

 5 а Мт. 10:32–33; Рим. 1:16;  
2 Неф. 31:14.

  б пп Освячення.
 6 а пп Суперечка.
  б пп Заздрити, 

Заздрість.
  в пп Жадати.
 7 а Ісая 59:2;  

Мос. 11:22–25; 21:15;  
Ал. 5:38.

 8 а Гел. 12:3.
  б Дії 17:27; Ал. 32:5–16.
 9 а пп Милостивий, 

Милість;  
Співчуття.

  б Єр. 30:11.
  в УЗ 98:21–22.
 10 а УЗ 1:13–14.
 11 а Гел. 13:14; Етер 2:9–11.
 12 а пп Вартувати, 

Вартовий.
 13 а Повтор. 30:3–6;  

1 Неф. 10:14.  
пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 14 а Мт. 5:4.
 15 а Мт. 10:39.  

пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька смерть.

а переслідували й б вигнали з 
землі їхнього успадкування,—

2 Я, Господь, дозволив, щоб 
а страждання зійшли на них, 
ті, якими їх було вражено че
рез їхні б провини;

3 Проте Я володітиму ними, 
і вони будуть а Моїми в той 
день, коли Я прийду збирати 
Свої самоцвіти.

4 Отже, їх треба а покарати 
і випробувати, як і б Авраама, 
якому було наказано принес 
ти в жертву свого єдиного 
сина.

5 Бо всіх тих, які не витри
мають покарання і а зречуться 
Мене, не може бути б освячено.

6 Ось, Я кажу вам, серед 
них були нелади, і а супе
речки, і б заздрощі, і розбрат, 
і в похітливі та пожадливі 
бажання; отже, цим вони 
осквернили своє успадку
вання.

7 Вони не поспішали а при
слуховуватися до голосу  
Господа Бога свого; тож і 
Гос подь Бог їхній не поспі
шає прислуховуватися до їх
ніх молитов, відповідати їм у 
день їхнього збентеження.

8 У день свого спокою вони 

легковажно ставилися до 
Моєї поради, а в день свого 
а збентеження через необхід
ність вони б шукають Мене.

9 Істинно Я кажу вам, незва
жаючи на їхні гріхи, Мою ут
робу сповнено а співчуттям до 
них. Я не б вижену їх геть без
поворотно; і в день в гніву Я 
памʼятатиму про милість.

10 Я поклявся, і наказ вий
шов через колишню заповідь, 
яку Я дав вам, що Я дозволю 
а мечу Мого обурення впасти 
заради Мого народу; і як ска
зав Я, так і станеться.

11 Моє обурення скоро вил
лється безмірно на всі на
роди; і так Я зроблю, коли 
чаша їхнього беззаконня буде 
а повною.

12 І в той день усіх, кого 
буде знайдено на а вартовій 
башті, або іншими словами, 
весь мій Ізраїль, буде спасен
ний.

13 І тих, кого було розсіяно, 
буде а зібрано.

14 І всіх тих, хто а плакав, 
буде втішено.

15 І всіх тих, хто віддав 
а життя за імʼя Моє, буде увін
чано.
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 16 а Мойс. 6:32.
  б Вих. 14:13–14;  

Пс. 46:11.
 17 а пп Сіон.
 18 а УЗ 103:11–14.
  б Ісая 35:10;  

УЗ 45:71.  
пп Співати.

  в Ам. 9:13–15;  
УЗ 84:2–5; 103:11.

 20 а УЗ 57:1–4.
 21 а УЗ 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
пп Кіл.

 22 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б Мт. 24:15;  
УЗ 45:32; 115:6.

 23 а пп Завіса.
  б Ісая 40:5;  

УЗ 38:8; 93:1.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 24 а УЗ 29:24.
  б Соф. 1:2–3; Мал. 4:1;  

УЗ 88:94;  
ДС—Іст. 1:37.

 25 а Ам. 9:5;  

2 Пет. 3:10–14.  
пп Земля—
Очищення землі.

  б Об. 21:5.
  в пп Тисячоліття.
 26 а Ісая 11:6–9.  

пп Ворожнеча.
  б пп Мир.
 28 а Об. 20:2–3;  

1 Неф. 22:26;  
УЗ 88:110.

 29 а Об. 21:4.
 30 а Ісая 65:20–22;  

УЗ 63:51.

16 Отже, нехай ваші серця 
буде втішено щодо Сіону, 
бо вся плоть у Моїх а ру
ках; будьте спокійними та 
б знайте, що Я є Бог.

17 а Сіон не буде зсунуто зі 
свого місця, незважаючи на 
те, що його дітей розсіяно.

18 Ті, хто залишився і має 
чисте серце, повернуться 
і прийдуть до своїх а успад
кувань, вони та їхні діти, з 
б піснями вічної радості, щоб 
в забудовувати спустошені 
місця Сіону,—

19 І все це для того, щоб було 
виповнено слова пророків.

20 І, ось, немає іншого приз
наченого а місця, крім того, 
що Я призначив для роботи 
збирання Моїх святих,—

21 Доки не прийде день, 
коли не знайдеться вже 
більше місця для них; і тоді в 
Мене знайдуться інші місця, 
які Я призначу для них, і 
вони будуть називатися а ко
лами, для завіс, або міццю 
 Сіону.

22 Ось, це Моя воля, щоб усі 
ті, хто прикликає Моє імʼя і 
поклоняється Мені згідно 
з Моєю вічною євангелією, 

зібралися а разом і б стояли на 
святих місцях;

23 І підготувалися до одкро
вення, яке має надійти, коли 
а завісу покриття Мого храму, 
у Моїй скинії, яка покриває 
землю, буде знято, і вся плоть 
разом б побачить Мене.

24 І все а тлінне з поміж лю
дей або польової звірини, 
або птахів небесних, або риб 
морських, що живе на всьому 
лиці землі, буде б поглинуто;

25 І також усе з поміж еле
ментів а розплавиться від 
сильної спеки; і все стане б но
вим, щоб Моє знання і в слава 
могли жити на всій землі.

26 І в той день а ворожнеча 
людей, і ворожнеча тварин, 
так, ворожнеча всякої плоті 
б припиниться перед Моїм ли
цем.

27 І в той день що б не по
просила людина, буде дано їй.

28 І в той день а Сатана не 
матиме сили спокушати 
жодну людину.

29 І не буде а суму, тому що 
не буде смерті.

30 У той день а маля не пом 
ре, доки не зістаріється; і його 
життя буде як вік дерева;
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 31 а 1 Кор. 15:52;  
УЗ 43:32.

  б 1 Сол. 4:16–17.
 32 а УЗ 29:11.  

пп Тисячоліття.
  б УЗ 121:26–28.
 33 а пп Таємниці Божі.
 35 а УЗ 63:20.  

пп Переслідувати, 
Переслідування.

  б УЗ 98:13.
 36 а пп Смерть, фізична.

  б пп Радість.
 37 а пп Душа.
 38 а 2 Хр. 7:14;  

УЗ 93:1.
  б пп Терпіння.
 39 а пп Новий і 

вічний завіт.
  б Мт. 5:13;  

УЗ 103:10.
 41 а пп Карати, 

Покарання.
 42 а Овд. 1:3–4;  

Лк. 14:11;  
Гел. 4:12–13.

  б Лк. 18:14.  
пп Упокоритися, 
Покірність.

 44 а УЗ 103:21–22.
  б пп Виноградник 

Господній.
 45 а Єз. 33:2, 7;  

3 Неф. 16:18.  
пп Вартувати, 
Вартовий.

31 А коли помре, то не за
сне, так би мовити, у землі, 
а а переміниться раптово, як 
оком змигнути, і його буде 
б піднято, і його покій буде 
славетним.

32 Так, істинно Я кажу вам, 
у той а день, коли Господь 
прийде, Він б відкриє все—

33 Те, що минуло, і те а при
ховане, що жодна людина не 
знала; про землю, про те, як 
її було створено, і про її мету 
та ціль—

34 Те, що є найціннішим, те, 
що над нею, і те, що під нею, 
те, що в землі, і на землі, і в 
небесах.

35 І всі ті, хто зносять а пере
слідування в імʼя Моє, і сто
ять у вірі, хоч їх і покликано 
покласти своє життя б заради 
Мене, усе ж вони скуштують 
від усієї цієї слави.

36 Отже, не бійтеся навіть 
самої а смерті, бо в цьому світі 
ваша радість неповна, але 
повна ваша б радість в Мені.

37 Отже, не турбуйтеся ні 
про тіло, ні про життя тіла, а 
турбуйтеся про а душу і про 
життя душі.

38 І а шукайте завжди лиця 
Господа, щоб у б терпінні 
ви могли володіти своїми 

душами, і ви матимете вічне 
життя.

39 Коли людей покликано 
до Моєї а вічної євангелії і 
звʼязано вічним завітом, вони 
вважаються б сіллю землі і цві
том людства;

40 Їх покликано бути цві
том людства; отже, якщо ця 
сіль землі втратить свою со
лоність, ось відтак вона не 
придатна вже ні на що, хіба 
що бути висипаною і потоп
таною під ногами людей.

41 Ось у чому мудрість 
стосовно дітей Сіону—і ба
гатьох, але не всіх; їх було 
знайдено переступниками, 
отже, їх треба а покарати—

42 Того, хто а підноситься, 
буде понижено, а того, хто 
б понижується, буде піднесено.

43 А тепер, Я покажу вам 
притчею, щоб ви знали Мою 
волю стосовно викуплення 
Сіону.

44 Один а царедворець мав 
ділянку землі, кращу з най
кращих, і він сказав своїм 
слугам: Ідіть у мій б виноград
ник, саме той, що на цій кра
щій з найкращих ділянок 
землі, і посадіть дванадцять 
оливних дерев;

45 І поставте а наглядачів  
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 51 а Ісая 5:1–7.
 55 а УЗ 103:22, 29–30; 

105:16, 29–30.
 58 а УЗ 97:22–24; 105:15.

навколо них, і збудуйте 
башту, щоб хтось міг нагля
дати за землею навколо і був 
наглядачем на башті, аби мої 
оливні дерева не було зла
мано, коли ворог прийде псу
вати і брати собі плід мого 
виноградника.

46 Тож слуги царедворця 
пішли, і зробили, як їхній го
сподар наказав їм, і посадили 
оливні дерева, і збудували 
огорожу навколо, і поставили 
наглядачів, і почали будувати 
башту.

47 І коли вони ще закладали  
основи її, то почали говорити 
поміж собою: А яка пот реба 
у нашого господаря в цій 
башті?

48 І радилися довгий час, 
говорячи поміж собою: Яка 
пот реба у нашого господаря 
в цій башті в цей час очевид
ного миру?

49 Хіба не можна віддати ці 
гроші грошомінам? Бо немає 
потреби в ній.

50 І поки вони сперечалися 
один з одним, то стали дуже 
ледачими і не прислухалися 
до наказів свого господаря.

51 І прийшов ворог уночі, і 
зламав а огорожу; і слуги ца
редворця прокинулися, і 
злякалися, і втекли; і ворог 
знищив їхні труди і зламав 
оливні дерева.

52 І ось, царедворець, госпо
дар виноградника, покликав 
своїх слуг і сказав їм: Як же 
так! У чому причина цього 
великого зла?

53 Хіба не повинні були ви 
зробити так, як я вам нака
зав, і—після того як ви по
садили виноградник, і 
збудували огорожу нав
коло, і поставили наглядачів 
на її стінах—збудувати ще й 
башту, і поставити наглядача 
на башті, і наглядати за моїм 
виноградником, і не спати, 
щоб ворог не напав на вас?

54 І ось, наглядач на башті 
побачив би ворога, коли той 
був би ще далеко, і ви б тоді 
могли приготуватися і не до
пустити, щоб ворог зруйну
вав огорожу, і врятувати мій 
виноградник від рук знищу
вача.

55 І господар виноградника 
сказав одному з своїх слуг: 
Іди і збери разом решту моїх 
слуг, і візьми а всю силу мого 
дому, якою є мої воїни, мої 
молоді люди і ті, хто серед
нього віку, серед усіх моїх 
слуг, хто є силою мого дому,  
крім тих тільки, кого я приз
начив залишитися;

56 І йдіть ви негайно до 
землі мого виноградника, і 
викупіть мій виноградник, 
бо він мій; я купив його за 
гроші.

57 Отже, ідіть негайно до 
моєї землі, зруйнуйте стіни 
моїх ворогів, скиньте їхню 
башту і розженіть їхніх наг
лядачів.

58 І якщо вони зберуться ра
зом проти вас, а помстіться за  
мене моїм ворогам, щоб пос
тупово, крок за кроком, я  
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 61 а УЗ 78:22.
  б Мт. 25:20–23.
 62 а УЗ 105:37.
 64 а УЗ 87:8.
  б УЗ 33:3, 7.  

пп Жнива.

  в УЗ 1:38.
 65 а Мт. 13:6–43;  

УЗ 86:1–7.
  б пп Целестіальна 

слава.
 66 а Наум 1:5;  

Мт. 3:12;  
УЗ 38:12; 63:33–34.

 68 а УЗ 58:56.
 70 а УЗ 63:27–29.
 72 а Ісая 52:10–12.

міг прийти з рештою мого 
дому і володіти землею.

59 І слуга сказав своєму гос
подарю: Коли це буде?

60 І він сказав своєму слузі: 
Коли я забажаю; ідіть не
гайно і робіть усе, що я нака
зав вам;

61 І це буде моєю печаткою 
та моїм благословенням для 
тебе—вірного й а мудрого до
моправителя в моєму домі, 
б правителя в моєму царстві.

62 І його слуга пішов не
гайно і зробив усе, що його 
господар наказав йому; і а че
рез багато днів усе було ви
конано.

63 Знову, істинно Я кажу 
вам, Я покажу вам мудрість, 
що є в Мені стосовно всіх 
Церков, якщо вони бажа
ють, щоб їх вели правильним 
і належним шляхом заради 
їхнього спасіння—

64 Щоб робота збирання ра
зом Моїх святих могла про
довжуватися, щоб Я міг 
встановити їх у Своє імʼя на 
а святих місцях; бо прийшов 
час б жнив, і Моє слово необ
хідно в виконати.

65 Отже, Я повинен зібрати 
разом Мій народ, як в притчі 
про пшеницю та а кукіль: 
пшеницю можна зберігати у 
житницях, щоб їй мати вічне 
життя і бути увінчаною б це
лестіальною славою, коли 

Я прийду в царство Мого 
Батька, щоб винагородити 
кожну людину відповідно до 
її діянь;

66 Тоді як кукіль буде звʼя
зано в пучки, і пута для нього 
буде зроблено міцними, щоб 
його можна було а спалити 
невгасимим вогнем.

67 Отже, заповідь Я даю 
всім церквам, щоб вони про
довжували збиратися разом у 
місцях, які Я призначив.

68 Проте, як Я сказав вам у 
заповіді, даній раніше, нехай  
не буде ваше а збирання ні 
пос піхом, ні втечею, але не
хай усе буде підготовлено  
заздалегідь.

69 А для того щоб усе було 
підготовлено заздалегідь, до
тримуйтеся заповіді, яку Я 
дав вам стосовно цього,

70 Яка каже, або навчає, 
а купувати за гроші всі землі, 
які можна купити за гроші, 
у краї навколо землі, що Я її 
призначив бути землею Сі
ону, для початку збирання 
Моїх святих;

71 Усю землю, яку можна 
купити в окрузі Джексон і в 
округах навколо, а все інше 
залиште в Моїх руках.

72 Тепер, істинно Я кажу 
вам, нехай усі церкви зберуть 
разом усі свої гроші; нехай 
це буде зроблено в належ
ний час, але не а поспіхом; і 
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 75 а Ал. 5:37–39.
 77 а пп Уряд.
  б пп Свобода.
 78 а пп Свобода вибору.
  б пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
  в пп Суд, останній.
 80 а 2 Неф. 1:7–9;  

УЗ 98:5–6.  
пп Конституція.

  б 1 Неф. 13:13–19.
 81 а Лк. 18:1–8.
  б пп Молитва.

стежте за тим, щоб усе було 
підготовлено заздалегідь.

73 І нехай шанованих людей 
буде призначено, саме муд
рих людей, і послано їх ку
пити ці землі.

74 А церкви у східних краях, 
коли їх буде збудовано, якщо 
вони прислухаються до цієї 
поради, то можуть купити 
землі і збиратися разом на 
них; і таким чином вони мо
жуть установити Сіон.

75 У запасі вже навіть те
пер є достатньо, так, навіть 
рясно, аби викупити Сіон і 
відбудувати його спусто
шені місця, які не буде більше 
зруйновано, якби церкви, що 
називають себе Моїм іменем, 
а бажали прислухатися до 
Мого голосу.

76 І знову Я кажу вам, ті, 
кого було розсіяно їхніми во
рогами, це Моя воля, щоб 
вони продовжували домага
тися відшкодування та ви
куплення руками тих, кого 
поставлено правителями і хто 
має повноваження над вами,—

77 Згідно з законами та 
а конституцією народу, яку 
Я дозволив установити і яка 
має підтримуватися заради 
б прав і захисту всякої плоті, 
згідно зі справедливими і свя
тими принципами;

78 Щоб кожна людина 
могла діяти за вченням та 
принципом стосовно май

буття, згідно з моральним 
а вибором, який Я дав їй, щоб 
кожна людина була б відпові
дальна за свої власні гріхи в 
день в суду.

79 Отже, це неправильно, 
щоб одна людина була в не
волі в іншої.

80 І саме з цією метою вста
новив Я а Конституцію цієї 
країни руками мудрих лю
дей, яких Я поставив саме для 
цієї мети, і викупив землю 
б пролиттям крові.

81 Тепер, з чим Я порівняю 
дітей Сіону? Я порівняю їх 
з а притчею про жінку та не
справедливого суддю,—бо 
людям слід б молитися завжди 
і не занепадати духом,—з 
притчею, яка розповідає:

82 У якомусь місті був один 
суддя, що Бога не боявся і лю
дей не соромився.

83 У тому ж місті вдова пе
ребувала, і до нього ходила, 
кажучи: Оборони мене від 
мого супротивника.

84 Але він довгий час не хо
тів, а згодом сказав сам до 
себе: Хоч і Бога я не боюся, і 
людей не соромлюся, але че
рез те, що вдовиця оця доку
чає мені, то візьму в оборону 
її, щоб вона без кінця не хо
дила, і не докучала мені.

85 Саме з цим порівняю Я 
дітей Сіону.

86 Нехай вони домагаються 
у ніг судді;
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87 І якщо він не звертатиме 
уваги на них, нехай вони до
магаються у ніг губернатора;

88 А якщо і губернатор не 
звертатиме уваги на них, не
хай домагаються у ніг прези
дента;

89 А якщо і президент не 
звертатиме уваги на них, 
тоді Господь встане, і вийде 
з Свого а потаємного місця, і у 
Своїй люті потривожить на
род;

90 І у Своєму палкому пе
ресерді, і у Своєму лютому 
гніві у Свій час відсіче тих 
злочестивих, невірних і не
справедливих а управителів, 
і призначить їм їхню частку 
серед лицемірів і б невірую
чих;

91 Саме у зовнішній тем
ряві, де а плач, і голосіння, і 
скрегіт зубів.

92 Отже, моліться, щоб їхні 
вуха відкрилися для ваших 
волань, щоб Я міг бути а мило
стивим до них, щоб усе це не 
зійшло на них.

93 Те, що Я сказав вам, є не
обхідним, аби ніхто з людей 
не мав собі а виправдання;

94 Щоб мудрі люди та пра
вителі могли почути і знати 
те, про що вони ніколи не 
а думали;

95 Щоб Я міг перейти до 
здійснення Моєї справи, Моєї 

а дивної справи, і виконання 
Моєї роботи, Моєї дивної ро
боти, щоб люди могли б роз
різняти між праведними і 
злочестивими, каже ваш Бог.

96 І знову Я кажу вам, це 
суперечить Моїй заповіді 
і Моїй волі, щоб Мій слуга 
Сідні Ґілберт продавав Мою 
а комору, яку Я призначив 
для Мого народу, у руки 
Моїх ворогів.

97 Нехай те, що Я призна
чив, не буде осквернено Мо
їми ворогами, зі згоди тих, 
хто а називається Моїм іме
нем;

98 Бо це є дуже болісний 
і тяжкий гріх проти Мене і 
проти Моїх людей, внаслідок 
того що Я наказав і що скоро 
випаде на долю народів.

99 Отже, це Моя воля, щоб 
Мої люди заявили й утриму
вали право на те, що Я приз
начив їм, навіть якщо їм не 
дозволятимуть жити там.

100 Проте Я не кажу, що 
вони не будуть жити там; бо 
якщо вони приноситимуть 
плід і справи, гідні Мого цар
ства, вони житимуть там.

101 Вони будуватимуть, і 
ніхто інший не а успадкує 
цього; вони посадять вино
градники і будуть їсти плоди 
з них. Саме так. Амінь.

 89 а Ісая 45:15;  
УЗ 121:1, 4; 123:6.

 90 а пп Управитель, 
Управительство.

  б Об. 21:8.  
пп Невіра.

 91 а Мт. 25:30;  
УЗ 19:5; 29:15–17; 

124:8.
 92 а пп Милостивий, 

Милість.
 93 а Рим. 1:18–21.
 94 а Ісая 52:15;  

3 Неф. 20:45; 21:8.
 95 а Ісая 28:21;  

УЗ 95:4.

  б Мал. 3:18.  
пп Проникливість, 
дар проникливості.

 96 а пп Комора.
 97 а УЗ 103:4; 112:25–

26; 125:2.
 101 а Ісая 65:21–22.  

пп Тисячоліття.
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1–8, Вища рада призначена вирі
шувати важливі проблеми, які 
виникають у Церкві; 9–18, Опи
сано процедури слухання справ; 
19–23, Президент ради вино
сить рішення; 24–34, Установ
лено процедуру апеляції.

Того дня генеральна рада з 
двадцяти чотирьох перво
священиків зібралася в домі 
Джозефа Сміта молодшого, 
відповідно до одкровення, 
і приступила до організації 
а вищої ради Церкви Христа, 
яка мала складатися з дванад
цятьох первосвящеників та 
одного або трьох президен
тів, як може вимагати справа.

2 Вищу раду було призна
чено через одкровення з ме
тою вирішення важливих 
проблем, які можуть вини
кати в Церкві, які не може  
вирішити Церква або а єпис
копська рада на задоволення 
сторін.

3 Джозефа Сміта молод
шого, Сідні Рігдона і Фре
деріка Дж. Уільямса було 
підтверджено президентами 

голосом ради, а первосвяще
ників Джозефа Сміта стар
шого, Джона Сміта, Джозефа 
Коу, Джона Джонсона, Мар
тіна Гарріса, Джона  С. Кар
тера, Джереда Картера, 
Олівера Каудері, Семʼюела Г. 
Сміта, Орсона Гайда, Сіль
вестра Сміта та Люка Джон
сона обрано бути постійною 
радою Церкви одностайним 
голосуванням ради.

4 Вищезгаданих членів ради 
тоді запитали, чи приймають 
вони свої призначення і чи бу
дуть вони діяти у цьому чині 
згідно з законом небес, на що 
всі вони відповіли, що вони 
приймають свої призначення 
і будуть виконувати обовʼязки 
свого чину згідно з дарованою 
їм благодаттю Бога.

5 Кількість тих, хто скла
дав раду і голосував від імені 
і для Церкви у призначенні 
вищезгаданих членів ради, 
була сорок три, а саме: де
вʼять первосвящеників, сім
надцять старійшин, чотири 
священики та тринадцять 
членів Церкви.

102 1 а пп Вища рада.  2 а УЗ 107:72–74.

РОЗДІЛ 102
Протокол організації першої вищої ради Церкви в Кертленді, 
штат Огайо, 17  лютого 1834 року. Оригінал протоколу було 
записано старійшинами Олівером Каудері та Орсоном Гайдом. 
Наступного дня Пророк вніс виправлення в протокол, а через 
день виправлений протокол був одноголосно прийнятий вищою 
радою як “форму і конституцію вищої ради” Церкви. Вірші 30–
32, які стосуються Ради Дванадцятьох Апостолів, було додано 
у 1835 році під керівництвом Джозефа Сміта, коли цей розділ 
було підготовлено для видання в Ученні і Завітах.
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 9 а пп Одкровення.
  б пп Підтримка 

церковних 
провідників.

6 Ухвалено: вища рада не 
може мати владу діяти в разі 
відсутності семи з вищезга
даних членів ради або їхніх 
офіційно призначених нас
тупників.

7 Ці семеро матимуть владу 
призначати інших первосвя
щеників, кого вони вважати
муть гідними і спроможними 
діяти замість відсутніх чле
нів ради.

8 Ухвалено: якщо зʼявиться 
вакансія в разі смерті, усу
нення з чину через провину 
або переміщення за межі 
цього церковного управ
ління будь кого з вищезгада
них членів ради, то її буде 
зайнято тим, кого буде при
значено президентом чи пре
зидентами та санкціоновано 
голосом генеральної ради 
первосвящеників, скликаної 
з цією метою, щоб діяти від 
імені Церкви.

9 Президент Церкви, який 
водночас є також і прези
дентом ради, призначається 
через а одкровення і б підтвер
джується у своєму призна
ченні голосом Церкви.

10 І відповідно до поваж
ності його чину він має очо
лювати раду Церкви; і його 
привілеєм буде те, що допо
магатимуть йому двоє інших 
президентів, призначених та
ким же чином, як і його са
мого було призначено.

11 І в разі відсутності одного 
чи обох з тих, кого призна
чено допомагати йому, він 

має владу головувати над ра
дою без помічника; а в разі 
відсутності його самого, інші 
президенти мають владу го
ловувати замість нього, оби
два або один із них.

12 Коли вищу раду Церкви 
Христа офіційно організо
вано за вищевказаним зраз
ком, обовʼязком дванадцяти 
членів ради буде кинути же
реб за номерами і таким чи
ном встановити, хто саме з 
дванадцятьох говоритиме 
першим, починаючи з пер
шого номера і так послідовно 
до номера дванадцять.

13 Коли ця рада склика
ється, щоб розглядати якусь 
справу, дванадцятеро членів 
ради мають вирішити, є вона 
складною чи ні; якщо ні, тоді 
тільки двоє з членів ради ма
ють виступити, за порядком, 
описаним вище.

14 Але якщо проблема вва
жається складною, чотирьох 
має бути призначено, а якщо 
ще складнішою—шістьох; але 
в жодному разі не може бути 
призначено говорити більше 
шістьох.

15 Звинувачуваний в усіх 
випадках має право на по
ловину ради, аби запобігти 
кривді чи несправедливості.

16 І члени ради, яких приз
начено говорити перед ра
дою, мають представити 
справу після того, як до
кази перевірено, в її істин
ному світлі перед радою; і 
кожна людина має говорити 
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 16 а пп Справедливість.
 23 а Чис. 9:8.

  б пп Одкровення.
 28 а УЗ 107:78.

з неупередженістю та а спра
ведливо.

17 Ті члени ради, які ви
тягли парні номери, тобто 2, 
4, 6, 8, 10 та 12, будуть тими, 
хто має відстоювати інтереси 
звинувачуваного і запобігти 
кривді та несправедливості.

18 В усіх справах обвинувач 
і звинувачуваний мають при
вілей говорити за себе перед 
радою після того, як докази 
прослухано і члени ради, 
яких було призначено гово
рити по цій справі, висло
вили свої зауваження.

19 Після того як докази про
слухано, члени ради, обви
нувач та звинувачуваний 
виступили, президент має ви
нести рішення згідно з розу
мінням справи, яке він має, і 
закликати дванадцятьох чле
нів ради підтвердити його 
своїм голосуванням.

20 Але якщо решта членів 
ради, які не виступали, або 
хтось один з них, неупере
джено прослухавши докази 
та заяви, знайде помилку в 
рішенні президента, вони мо
жуть заявити про це, і справа 
матиме повторне слухання.

21 А якщо після уважного 
повторного слухання будь яке 
додаткове світло проллється 
на цю справу, рішення має 
відповідно змінитися.

22 Але в тому разі, коли ні
якого додаткового світла не 
дано, перше рішення зали
шиться в силі, і більшість ради 
матиме владу це визначити.

23 У тому разі, коли є труд
нощі стосовно а учення або 
принципів, якщо написаного 
не достатньо, щоб зробити цю 
справу ясною для розуміння 
членів ради, то президент 
може запитати й знати думку 
Господа через б одкровення.

24 Первосвященики, коли 
вони не вдома, мають владу 
скликати й організувати 
раду за зразком вищезазна
ченої, аби вирішувати проб
леми, коли сторони або одна 
з них, попросять про це.

25 І згадана рада первосвя
щеників матиме владу приз
начати одного з поміж себе, 
щоб він тимчасово очолив 
таку раду.

26 Обовʼязком згаданої ради 
буде негайне передання ко
пії протоколу слухання з пов
ним викладом свідчення, 
доданого до їхнього рішення, 
вищій раді за місцезнахо
дженням Першого Прези
дентства Церкви.

27 Якщо сторони або одна з 
них, не задоволені рішенням 
згаданої ради, вони можуть 
звертатися до вищої ради за 
місцезнаходженням Першого 
Президентства Церкви і мати 
повторне слухання справи, 
яке буде проводитися там за 
описаним вище зразком, не
мовби такого рішення не ух
валювалося.

28 Така рада первосвяще
ників на місцях має склика
тися тільки в а найскладніших 
випадках церковних справ, і 
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РОЗДІЛ 103
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 24  лютого 1834 року. Це одкровення було от
римано після прибуття в Кертленд, штат Огайо, Парлі  П. 
Пратта і Лаймана Уайта, які приїхали з Міссурі, щоб поради
тися з Пророком стосовно полегшення становища святих та 
повернення їм їхніх земель в окрузі Джексон.

 30 а УЗ 107:23–24, 35–38.   б пп Апостол.

ніяка звичайна чи ординарна 
справа не вважається підста
вою для скликання такої ради.

29 Мандрівні або місцеві пер
восвященики на місцях мають 
владу вирішувати, потрібно 
скликати таку раду чи ні.

30 Існує різниця в рішеннях 
між вищою радою, або ман
дрівними первосвящениками 
на місцях, і а мандрівною ви
щою радою, яка складається з 
дванадцятьох б апостолів.

31 Щодо рішення першої—
апеляція може бути; але 
щодо рішення останньої—не 
може.

32 Тільки генеральні авто
ритети Церкви можуть по
ставити під сумнів рішення 
останньої у разі провини.

33 Ухвалили: що прези
дент або президенти за міс
цезнаходженням Першого 
Президентства Церкви після 
вивчення апеляції, доказів і 

супроводжуючих справу заяв 
матимуть владу визначати, 
чи виправдано призначати 
для повторного слухання 
будь яку справу, на яку може 
бути подано апеляцію.

34 Дванадцятеро членів 
ради тоді перейшли до ки
дання жереба, або балоту
вання, щоб визначити, хто 
буде виступати першим, і 
ось яким був результат, по
іменно: 1, Олівер Каудері; 2, 
Джозеф Коу; 3, Семʼюел  Г. 
Сміт; 4, Люк Джонсон; 5, 
Джон  С. Картер; 6, Сіль
вестр Сміт; 7, Джон Джон
сон; 8, Орсон Гайд; 9, 
Джеред Картер; 10, Джо
зеф Сміт старший; 11, Джон 
Сміт; 12, Мартін Гарріс.

 Після молитви конференція 
завершилася.

Олівер Каудері,
Орсон Гайд,

Діловоди

1–4, Чому Господь дозволив, 
щоб святих в окрузі Джексон 
переслідували; 5–10, Святі пе
ремагатимуть, якщо дотриму
ватимуться заповідей; 11–20, 
Викуплення Сіону здійсниться 

силою, і Господь піде перед 
Своїм народом; 21–28, Святі 
мають зібратися в Сіоні, і ті, 
хто поклав своє життя, знай
дуть його знову; 29–40, Різних 
братів покликано організувати 
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Табір Сіону і йти в Сіон; їм обі
цяно перемогу, якщо вони бу
дуть вірними.

Істинно Я кажу вам, Мої 
друзі, ось, Я дам вам од
кровення і заповідь, щоб ви 
могли знати, як а діяти у ви
конанні своїх обовʼязків сто
совно спасіння і б викуплення 
ваших братів, яких було роз
сіяно по землі Сіону,

2 а Вигнано і розбито руками 
Моїх ворогів, на кого Я прол 
лю Мій гнів безмірно у Свій 
належний час.

3 Бо Я дозволяв їм до цього 
часу, щоб вони а сповнили 
міру своїх беззаконь, щоб їхня 
чаша могла бути повною;

4 І щоб тих, хто зветься 
Моїм імʼям, могло бути а по
карано на короткий час бо
лісним і тяжким покаранням, 
бо вони зовсім не б прислуха
лися до повчань та заповідей, 
які Я дав їм.

5 Але істинно Я кажу вам, 
що Я видав наказ, який Мій 
народ має усвідомити, якщо 
вони прислухатимуться від
тепер до а поради, яку Я, Гос
подь Бог їхній, дам їм.

6 Ось, вони почнуть, бо Я 
наказав так, відтепер долати 
Моїх ворогів.

7 І а прислухаючись, аби 

виконувати всі слова, які Я, 
Господь Бог їхній, скажу їм, 
вони постійно будуть долати, 
доки б царства світу не ско
ряться під ногами Моїми, і 
землю не буде в дано г святим 
у д володіння на віки вічні.

8 Але якщо вони не а дотри
муватимуться Моїх запові
дей і не прислухатимуться, 
аби виконувати всі Мої слова, 
царства світу долатимуть їх.

9 Бо їх поставлено бути 
а світлом для світу і бути спа
сителями людей;

10 А якщо вони не є спа
сителями людей, то вони як 
а сіль, що втратила свою со
лоність, і надалі не придатна 
вона вже ні на що, хіба що 
бути висипаною і потопта
ною під ногами людей.

11 Але істинно Я кажу вам, 
Я наказав, щоб ваші брати, 
яких було розсіяно, повер
нулися до а земель їхнього 
успадкування і розбудували 
спустошені місця Сіону.

12 Бо після а багатьох біду
вань, як Я сказав вам у даній 
раніше заповіді, приходить 
благословення.

13 Ось благословення, яке Я 
обіцяв після ваших бідувань і 
бідувань ваших братів,—ваше 
викуплення і викуплення 
ваших братів, саме їхнє 

103 1 а УЗ 43:8.
  б УЗ 101:43–62.
 2 а УЗ 101:1; 109:47.
 3 а Ал. 14:10–11; 60:13.
 4 а УЗ 95:1.  

пп Карати, 
Покарання.

  б УЗ 101:2; 105:2–6.
 5 а пп Порада.

 7 а УЗ 35:24.  
пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

  б Дан. 2:44.
  в Дан. 7:27.
  г пп Святий, Свята 

(іменник).
  д УЗ 38:20.

 8 а Мос. 1:13;  
УЗ 82:10.

 9 а 1 Неф. 21:6.
 10 а Мт. 5:13–16;  

УЗ 101:39–40.
 11 а УЗ 101:18.
 12 а Об. 7:13–14;  

УЗ 58:4; 112:13.
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 16 а Вих. 3:2–10;  
УЗ 107:91–92.  
пп Мойсей.

 17 а пп Авраам—
Авраамове сімʼя;  
Авраамів завіт.

 19 а пп Ангели.
  б УЗ 84:18–24.

 20 а Вих. 14:19–20.
  б УЗ 100:13.
 21 а УЗ 101:55–58.
  б пп Виноградник 

Господній.
 22 а УЗ 35:13–14; 

105:16, 29–30.
 23 а УЗ 42:35–36; 57:5–7; 

58:49–51; 101:68–74.
 24 а УЗ 29:7–8; 45:64–

66; 57:1–2.
 26 а УЗ 97:22.
 27 а Мт. 10:39;  

Лк. 9:24;  
УЗ 98:13–15; 124:54.

відновлення на землі Сіону, 
щоб бути встановленими і 
більше ніколи не скинутими.

14 Проте, якщо вони осквер
нять свої успадкування, їх 
буде скинуто; бо Я не поми
лую їх, якщо вони осквернять 
свої успадкування.

15 Ось, Я кажу вам, викуп
лення Сіону повинно прийти 
силою;

16 Отже, Я поставлю для 
Мого народу чоловіка, який 
поведе їх, як а Мойсей вів ді
тей Ізраїля.

17 Бо ви є діти Ізраїля і з а сі
мені Авраама, і вас необхідно  
вивести з неволі силою і 
прос тертою рукою.

18 І саме так, як ваших бать
ків було виведено напочатку,  
саме так відбудеться викуп
лення Сіону.

19 Отже, нехай не ослабнуть 
ваші серця, бо Я не кажу вам 
так, як казав вашим батькам: 
Мій а ангел піде перед вами, 
але не Моя б присутність.

20 Але Я кажу вам: Мої а ан
гели підуть перед вами, і та
кож Моя присутність, і з  
часом ви б володітимете доб
рою землею.

21 Істинно, істинно Я кажу 
вам, що Мій слуга Джозеф 
Сміт молодший є тим а чо
ловіком, що з ним Я порів
няв слугу, до якого Господар 

б виноградника говорив у 
притчі, яку Я дав вам.

22 Отже, нехай Мій слуга 
Джозеф Сміт молодший 
скаже а силі дому Мого, Моїм 
молодим чоловікам і чолові
кам середнього віку: Збирай
теся разом на землі Сіону, на 
землі, що Я купив за гроші, 
які було посвячено Мені.

23 І нехай усі церкви пош
лють мудрих чоловіків з гро
шима і а купують землі саме 
так, як Я заповідав їм.

24 І якщо Мої вороги пі
дуть проти вас, щоб вигнати 
вас з Моєї доброї а землі, яку 
Я посвятив бути землею Сі
ону, саме з ваших власних зе
мель, то після тих свідчень, 
що ви принесли переді Мною 
проти них, ви проклянете їх;

25 І того, кого ви проклянете, 
Я прокляну, і ви помститеся за 
Мене Моїм ворогам.

26 І Моя присутність буде з 
вами саме на а помсті за Мене 
Моїм ворогам, до третього 
і четвертого покоління тих, 
хто ненавидить Мене.

27 Нехай жодна людина не 
боїться покласти своє життя 
за Мене; бо той, хто а кладе 
своє життя за Мене, знайде 
його знову.

28 А той, хто не бажає по
класти своє життя за Мене, 
не є Моїм учнем.
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 29 а пп Рігдон, Сідні.
 30 а пп Пратт, Парлі 

Паркер.

  б УЗ 101:55.
 31 а УЗ 82:10.
 35 а УЗ 84:31.

 36 а пп Старанність.
  б УЗ 104:79–82.

РОЗДІЛ 104
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Кертленді, 
штат Огайо, або поблизу нього, 23 квітня 1834 року стосовно 
Обʼєднаної компанії (див. короткий зміст розділів  78 та 82). 

29 Це Моя воля, щоб Мій 
слуга а Сідні Рігдон підносив 
свій голос на зібраннях у схід
них краях, готуючи церкви 
дотримуватися заповідей, які 
Я дав їм стосовно відновлення 
і викуплення Сіону.

30 Це Моя воля, щоб Мій 
слуга а Парлі  П. Пратт і Мій 
слуга Лайман Уайт не по
верталися до землі своїх бра
тів, доки вони не зберуться в 
групи, щоб іти до землі Сіону 
по десять, чи по двадцять, чи 
по пʼятдесят, чи по сто, доки 
вони не зберуть пʼятисот з 
б сили Мого дому.

31 Ось, це Моя воля; просіть 
і ви отримаєте; але люди а не 
завжди виконують Мою волю.

32 Отже, якщо ви не можете 
набрати пʼятисот, шукайте 
старанно, щоб вам, можливо, 
набрати триста.

33 А якщо ви не можете на
брати триста, шукайте ста
ранно, щоб вам, можливо, 
набрати сто.

34 Але істинно Я кажу вам, 
заповідь Я даю вам, щоб ви 
не йшли до землі Сіону, доки 
ви не наберете одну сотню 
з сили Мого дому, щоб іти з 
вами до землі Сіону.

35 Отже, як Я вам сказав, 
просіть і отримаєте; моліться 
старанно, щоб, можливо, Мій 
слуга Джозеф Сміт молод
ший зміг піти з вами, і голо
вувати серед Мого народу, і 
організувати Моє царство на 
а посвяченій землі, і встано
вити дітей Сіону на законах 
і заповідях, які було і буде 
дано вам.

36 Усю перемогу і славу 
принесено вам через вашу 
а старанність, вірність і б мо
литви віри.

37 Нехай Мій слуга Парлі П. 
Пратт подорожує з Моїм слу
гою Джозефом Смітом мо
лодшим.

38 Нехай Мій слуга Лайман 
Уайт подорожує з Моїм слу
гою Сідні Рігдоном.

39 Нехай Мій слуга Гайрум 
Сміт подорожує з Моїм слу
гою Фредеріком Дж. Уільям
сом.

40 Нехай Мій слуга Орсон 
Гайд подорожує з Моїм слу
гою Орсоном Праттом, куди 
б Мій слуга Джозеф Сміт мо
лодший не порадив би їм іти, 
аби виповнити ці заповіді, які 
Я дав вам, і решту залиште в 
Моїх руках. Саме так. Амінь.
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Нагодою для цього скоріш за все стало зібрання ради членів 
Обʼєднаної компанії, на якій обговорювалися нагальні мирські 
потреби Церкви. На зібранні, що відбулося раніше, 10 квітня, 
було прийняте рішення про розпуск організації. У цьому од
кровенні дається наказ замість цього реорганізувати компа
нію; її майно слід було розділити серед членів компанії як їхнє 
управительство. Під керівництвом Джозефа Сміта фразу 
“Обʼєднана компанія” в одкровенні було замінено на “Обʼєд
нане товариство”.

1–10, Святих, які завинили пе
ред Обʼєднаним товариством, 
буде проклято; 11–16, Господь 
забезпечує Своїх святих у Свій 
власний спосіб; 17–18, Євангель
ський закон скеровує опікування 
бідними; 19–46, Визначено 
управительства і благосло
вення різних братів; 47–53, 
Обʼєднане товариство в Керт
ленді і товариство в Сіоні по
винні діяти окремо; 54–66, 
Священну скарбницю Господа 
створено для друкування Пи
сань; 67–77, Загальна скарбниця 
Обʼєднаного товариства має ді
яти на основі загальної згоди; 
78–86, Члени Обʼєднаного то
вариства мають сплатити всі 
свої борги, і Господь визволить 
їх з фінансової залежності.

Істинно Я кажу вам, Мої 
друзі, Я даю вам пораду і за
повідь стосовно всього майна, 
що належить Товариству, 
яке Я наказав організувати і 
встановити, щоб бути йому 
а Обʼєднаним товариством і 
вічним товариством на благо 
Моєї Церкви і для спасіння 
людей, доки Я прийду—

2 З обіцянням постійним і 
незмінним: якщо ті, кому Я 
заповідав, будуть вірними, 
то їх буде благословлено чис
ленністю благословень;

3 Але якщо вони не будуть 
вірними, вони будуть близькі 
до прокляття.

4 Отже, оскільки деякі з 
Моїх слуг не дотримувалися 
цієї заповіді, але розірвали 
завіт через а зажерливість і з 
облудними словами, Я прок
ляв їх дуже болісним і тяж
ким прокляттям.

5 Бо Я, Господь, постано
вив у Своєму серці: якщо 
будь яку людину, що нале
жить до Товариства, буде ви
явлено порушником, тобто 
іншими словами, якщо хтось 
розірве завіт, яким вас звʼя
зано, того буде проклято в 
житті і розтоптано, ким Я  
захочу;

6 Бо Я, Господь, не можу 
бути а осміяним у цьому—

7 І все це, щоб безвин
них серед вас не було засу
джено разом з неправедними 
і щоб винні серед вас не могли 
уникнути; бо Я, Господь, 

104 1 а УЗ 78:3–15.  
пп Обʼєднане 

   товариство.
 4 а пп Заздрити, 

Заздрість.
 6 а Гал. 6:7–9.
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обіцяв вам а вінець слави пра
воруч Мене.

8 Отже, якщо вас буде ви
явлено порушниками, вам не 
уникнути Мого гніву у ва
шому житті.

9 Якщо вас а відсічено за 
провину, вам не уникнути 
б биття в Сатани аж до дня ви
куплення.

10 І тепер Я даю вам владу 
з цієї самої години: якщо 
будь яку людину серед вас, з 
Товариства, буде виявлено по
рушником і вона не покається 
в злі, ви передасте її на биття 
Сатани, і вона не матиме сили 
а приносити вам зло.

11 Є мудрість у Мені, отже, 
заповідь Я даю вам, щоб ви 
організувалися і призначили 
кожній людині її а управи
тельство;

12 Щоб кожна людина могла 
дати Мені звіт про управи
тельство, яке призначено їй.

13 Бо доцільно, щоб Я, Гос
подь, зробив кожну людину 
а підзвітною як б управителя 
над земними благословен
нями, які Я маю і підготував 
для Моїх створінь.

14 Я, Господь, простяг не
беса і а заснував землю, б тво
ріння саме Моїх рук; і все, що 
на них, є Моїм.

15 І Моя мета—забезпечити 
Моїх святих, бо все є Моїм.

16 Але це необхідно зро
бити у Мій власний а спосіб; і  
ось, саме таким чином Я, Гос
подь, наказав забезпечувати 
Моїх святих, так що б бід
них буде піднесено в тому, у 
чому багатих буде понижено.

17 Бо а земля є повною, на 
ній є досить і навіть більше; 
так, Я підготував усе і дав ді
тям людським бути б вільними 
в собі.

18 Отже, якщо якась лю
дина візьме від а рясноти, яку 
Я створив, і не віддасть свою 
долю, згідно з б законом Моєї 
євангелії, в бідним та нужден
ним, вона разом із злочести
вими зведе очі свої в г пеклі, 
терплячи муку.

19 І ось, істинно Я кажу 
вам, стосовно майна а Товари
ства—

20 Нехай Мій слуга Сідні 
Рігдон матиме призначене 
для нього місце, де він зараз 
живе, і ділянку чинбарні у 
своєму управительстві, для 
свого утримання, поки він 
трудитиметься на Моєму ви
нограднику, саме як Я ба
жаю, коли Я накажу йому.

21 І нехай усе робиться 
згідно з порадою Товариства 

 7 а Ісая 62:3; УЗ 76:56.  
пп Слава.

 9 а пп Відлучення 
від Церкви.

  б УЗ 82:21.
  в пп Диявол.
 10 а УЗ 109:25–27.
 11 а УЗ 42:32.  

пп Управитель, 
Управительство.

 13 а пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
  б УЗ 72:3–5, 16–22.
 14 а Ісая 42:5; 45:12.  

пп Створити, 
Сотворіння.

  б Пс. 19:1; 24:1.
 16 а УЗ 105:5.  

пп Благополуччя.
  б 1 Сам. 2:7–8;  

Лк. 1:51–53;  
УЗ 88:17.

 17 а УЗ 59:16–20.  
пп Земля.

  б пп Свобода вибору.
 18 а Лк. 3:11;  

Як. 2:15–16.
  б УЗ 42:30.
  в Пр. 14:21; Мос. 4:26;  

УЗ 52:40.
  г Лк. 16:20–31.
 19 а пп Обʼєднане 

товариство.
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і загальною згодою, або голо
сом Товариства, яке існує на 
землі Кертленда.

22 І це управительство й бла
гословення Я, Господь, по
кладаю на Мого слугу Сідні 
Рігдона на благословення 
йому і його сімені після нього;

23 І Я примножу його благо
словення, якщо він буде сми
ренним переді Мною.

24 І знову, нехай Мій слуга 
Мартін Гарріс має призна
чену для нього, для його 
управительства, ділянку 
землі, яку Мій слуга Джон 
Джонсон отримав в обмін на 
його колишнє успадкування, 
для нього і для його сімені 
після нього;

25 І якщо він буде вірним, Я 
примножу благословення його 
та його сімені після нього.

26 І нехай Мій слуга Мартін 
Гарріс присвятить свої гроші 
проголошенню Моїх слів 
згідно з тим, як буде вказано 
Моїм слугою Джозефом Смі
том молодшим.

27 І знову, нехай Мій слуга 
Фредерік Ґ. Уільямс матиме 
місце, на якому він зараз живе.

28 І нехай Мій слуга Олі
вер Каудері матиме ділянку, 
що знаходиться окремо біля 
дому, яка буде для друкарні, 
і це ділянка номер один, а та
кож ділянку, на якій живе 
його батько.

29 І нехай Мої слуги Фреде
рік Ґ. Уільямс і Олівер Кау
дері отримають друкарню і 
все, що належить до неї.

30 І це буде їхнім управи

тельством, яке буде призна
чено їм.

31 І якщо вони будуть вір
ними, ось, Я благословлю їх 
і примножу їхні благосло
вення.

32 І це є початком управи
тельства, яке Я призначив їм, 
для них і для їхнього сімені 
після них.

33 І якщо вони будуть вір
ними, Я примножу благосло
вення їхні та їхнього сімені 
після них, саме численність 
благословень.

34 І знову, нехай Мій слуга 
Джон Джонсон матиме дім, 
в якому він живе, і успадку
вання, усе, за винятком землі, 
яку було збережено для а зве
дення Моїх домів, які стосу
ються того успадкування, а 
також ділянок, які було при
значено для Мого слуги Олі
вера Каудері.

35 І якщо він буде вірним, 
Я примножу його благосло
вення.

36 І це Моя воля, щоб він 
продав ділянки, які було від
ведено для розбудови міста 
Моїх святих, якщо це буде 
повідомлено йому а голосом 
Духа і згідно з порадою Това
риства і голосом Товариства.

37 І це є початок управи
тельства, яке Я призначив 
йому на благословення йому 
і його сімені після нього.

38 І якщо він буде вірним, Я 
примножу численність його 
благословень.

39 І знову, нехай Мій слуга 
а Ньюел  К. Уітні отримає 

 34 а УЗ 94:3, 10.  36 а пп Одкровення.  39 а пп Уітні, Ньюел К.
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призначені йому будинки та 
ділянку, де він зараз живе, і 
ділянку та будівлю, де роз
ташовано торговельну уста
нову, а також ділянку, що 
на розі на південь від торго
вельної установи, і також ді
лянку, на якій розташовано 
поташню.

40 І все це Я призначив Мо
єму слузі Ньюелу К. Уітні для 
його управительства, для його 
благословення та благосло
вення його сімені після нього, 
на користь торговельної уста
нови Мого Товариства, що Я 
встановив для Мого колу на 
землі Кертленда.

41 Так, істинно, це є упра
вительство, яке Я призна
чив Моєму слузі Н.  К. Уітні, 
саме всю цю торговельну 
установу, йому та його а роз
порядникові, та його сімені 
після нього.

42 І якщо він буде вірним у 
дотриманні Моїх заповідей, 
які Я дав йому, Я примножу 
його благословення і благо
словення його сімені після 
нього, саме численність бла
гословень.

43 І знову, нехай Мій слуга 
Джозеф Сміт молодший от
римає призначену для нього 
ділянку, яку відведено для 
будівництва Мого дому, яка 
має сорок родів завдовжки і 
дванадцять завширшки, і та
кож успадкування, на якому 
зараз живе його батько;

44 І це є початок управи

тельства, яке Я призначив 
йому на його благословення 
та благословення його батька.

45 Бо ось, Я утримав успад
кування для його а батька на 
його підтримку; отже, його 
буде зараховано до дому 
Мого слуги Джозефа Сміта 
молодшого.

46 І Я примножу благосло
вення домові Мого слуги 
Джозефа Сміта молодшого, 
якщо він буде вірним, саме 
численність благословень.

47 І тепер, заповідь Я даю 
вам стосовно Сіону, що ви 
не будете більше звʼязаними 
Обʼєднаним товариством з 
вашими братами з Сіону, а 
тільки таким чином—

48 Після того як ви організу
єтесь, вас буде названо Обʼєд
наним товариством а колу 
Сіону в місті Кертленд. А 
ваших братів, після того як 
вони організуються, буде наз
вано Обʼєднаним товари
ством міста Сіон.

49 І їх буде організовано за 
їхніми іменами і під їхнім 
іменем; і вони вестимуть свої 
справи під своїм іменем і за 
своїми іменами;

50 А ви будете вести свої 
справи під своїм іменем і за 
своїми іменами.

51 І це Я наказав зробити 
для вашого спасіння, а також 
і для їхнього спасіння, внаслі
док того, що їх було а вигнано, 
і того, що має статися.

52 а Завіти було розірвано 

 41 а УЗ 84:112–113.
 45 а УЗ 90:20.  

пп Сміт, Джозеф 

старший.
 48 а УЗ 82:13; 94:1; 109:59.  

пп Кіл.

 51 а УЗ 109:47.
 52 а пп Завіт.
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через провину, б зажерливість 
й облудні слова—

53 Отже, ви розпускаєтеся 
як Обʼєднане товариство з 
вашими братами, щоб ви 
не були звʼязані з ними, але 
тільки до цього часу і тільки 
таким чином, як Я сказав, че
рез позику, яку буде визна
чено цим Товариством на 
раді, як ваші обставини доз
волятимуть і голос ради на
правлятиме.

54 І знову, заповідь Я даю вам 
стосовно вашого управитель
ства, яке Я призначив вам.

55 Ось, усе це майно—Моє, 
бо інакше ваша віра марна, 
і вас буде знайдено лицемі
рами, і завіти, що ви склали зі 
Мною, розірвано;

56 А якщо власність Моя, 
тоді ви а управителі; інакше 
ви не є управителями.

57 Але істинно Я кажу вам, 
Я призначив вас бути упра
вителями над Моїм до
мом, саме управителями 
насправді.

58 І з цією метою Я нака
зав вам організуватися, саме 
надрукувати а Мої слова, 
повноту Моїх Писань, одкро
вення, які Я дав вам і які буду 
віднині, час від часу, давати 
вам—

59 З метою розбудови Моєї 
церкви і царства на землі, і 
щоб підготувати Мій народ 
до того а часу, коли Я б житиму 
з ними, що вже зовсім поруч.

60 І ви підготуєте для себе 

місце для скарбниці і посвя
тите її в Моє імʼя.

61 І ви призначите одного з 
вас утримувати скарбницю, 
і його буде висвячено на це 
благословення.

62 І на скарбниці буде пе
чатка, і всі святині буде пе
редано до скарбниці; і жодна 
людина серед вас не назива
тиме її своєю власною—або 
якусь її частину, бо це нале
жатиме вам усім як одному.

63 І Я даю вам це з цієї самої 
години; а тепер дивіться, щоб 
ви пішли і використовували 
управління, яке Я призначив 
вам, за винятком святинь, з 
метою друкування цих свя
тинь, як Я сказав.

64 А прибутки від цих свя
тинь будуть утримуватися в 
скарбниці, і печатка буде на 
ній; і не будуть вони ніким 
використовуватися або заби
ратися зі скарбниці, і не буде 
зірвано печатку, яку буде по
кладено на ній, як тільки го
лосом Товариства або через 
заповідь.

65 І таким чином ви зберіга
тимете прибутки зі святинь 
у скарбниці для священних і 
святих цілей.

66 І це буде називатися 
священною скарбницею 
Господа; і печатку буде по
кладено на ній, аби вона 
могла бути святою і посвяче
ною для Господа.

67 І знову, буде пригото
вано ще одну скарбницю, і 

 52 б пп Заздрити, 
Заздрість.

 56 а пп Управитель, 

Управительство.
 58 а пп Переклад 

Джозефа Сміта (пдс).

 59 а пп Тисячоліття.
  б УЗ 1:35–36; 29:9–11.
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скарбника призначено утри
мувати цю скарбницю, і пе
чатку покладено на ній;

68 І всі гроші, що ви отри
муєте у ваших управитель
ствах,—збагачуючись на 
власності, яку Я призначив 
вам: чи то на будинках, чи на 
землі, чи на худобі, чи на ін
шому, окрім святих і священ
них Писань, які Я залишив для 
Себе для святих і священних 
цілей,—будуть вноситися в 
скарбницю, як тільки ви отри
муватимете гроші, по сто, чи 
по пʼятдесят, чи по двадцять, 
чи по десять, чи по пʼять.

69 Або іншими словами, 
якщо хтось із вас отримає 
пʼять доларів, нехай вносить 
їх у скарбницю; або якщо він 
отримає десять, чи двадцять, 
чи пʼятдесят, чи сто, нехай 
робить так само;

70 І нехай ніхто з вас не 
каже, що це його власне; бо 
не буде називатися власним  
ні воно, ані якась його час
тина.

71 І жодна частина з цього 
не буде використана або 
взята зі скарбниці, як тільки 
голосом і загальною згодою 
Товариства.

72 І таким буде голос і за
гальна згода Товариства—
щоб будь хто серед вас казав 
скарбникові: У мене є потреба 
у цьому, щоб допомогти мені 
в моєму управительстві,—

73 Якщо це буде пʼять дола
рів, або якщо це буде десять 

доларів, або двадцять, або 
пʼятдесят, або сто, скарб
ник дасть йому суму, яку він 
просить на допомогу в його 
управительстві,—

74 Доки його не буде знай
дено порушником, і це не 
буде ясно виявлено перед 
радою Товариства, що він є 
невірним і а немудрим упра
вителем.

75 Але доки він має повне 
товаришування і є вірним та 
мудрим у своєму управитель
стві, то це буде ознакою для 
скарбника, щоб скарбник не 
відмовляв.

76 Але в разі провини 
скарбник підлягатиме раді та 
голосу Товариства.

77 А в тому випадку, коли 
скарбника виявлено невірним 
та немудрим управителем, він 
підлягатиме раді й голосу То
вариства, і його буде усунуто 
з його посади, а а іншого буде 
призначено замість нього.

78 І знову, істинно Я кажу 
вам стосовно ваших боргів—
ось така Моя воля, щоб ви 
а сплатили всі свої б борги.

79 І це Моя воля, щоб ви 
а впокорилися переді Мною й 
отримали це благословення 
своєю б старанністю, і сми
ренністю, і молитвою віри.

80 І якщо ви старанні та 
смиренні і а молитеся з вірою, 
ось, Я помʼякшу серця тих, 
кому ви заборгували, доки 
не пришлю вам кошти для ва
шого звільнення.

 74 а Лк. 16:1–12.
 77 а УЗ 107:99–100.
 78 а УЗ 42:54.

  б пп Борг.
 79 а пп Упокоритися, 

Покірність.

  б пп Старанність.
 80 а Як. 5:15.
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81 Отже, пишіть скоріше до 
Нью Йорка і пишіть згідно з 
тим, що буде продиктовано 
Моїм а Духом; і Я помʼякшу 
серця тих, кому ви заборгу
вали, щоб у них не залиши
лося на думці приносити вам 
страждання.

82 І якщо ви будете а сми
ренними та вірними і при
кликатимете Моє імʼя, ось, Я 
дам вам б перемогу.

83 Я даю вам обіцяння, що 
вас буде визволено цього разу 
з залежності.

84 Якщо ви отримаєте на
году позичити гроші сотнями 
або тисячами, аж доки ви не 

позичите досить, аби звільни
тися від неволі, це ваш приві
лей.

85 І цього разу можете від
давати в заставу власність, 
яку Я вклав у ваші руки, по
даючи свої імена за загаль
ною згодою або інакше, як 
вам здається за краще.

86 Цього разу Я надаю вам 
цей привілей; і ось, якщо ви 
почнете робити те, що Я ви
клав вам, згідно з Моїми за
повідями, все це є Моїм, і ви  
є Моїми управителями, а 
Гос подар не дозволить, щоб 
Його дім було зруйновано. 
Саме так. Амінь.

 81 а пп Святий Дух.
 82 а Лк. 14:11;  

УЗ 67:10.
  б УЗ 103:36.

РОЗДІЛ 105
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта на річці Фішінг, 
штат Міссурі, 22  червня 1834 року. Під керівництвом Про
рока святі зі штату Огайо та інших місцевостей вирушили до 
штату Міссурі в експедицію, яка згодом стала відома як Табір 
Сіону. Їхньою метою було супроводити вигнаних міссурійських 
святих назад до їхніх земель в окрузі Джексон. Міссурійці, які до 
цього переслідували святих, боялися помсти з боку Табору Сі
ону і, діючи на випередження, зробили напад на кількох святих, 
які жили в окрузі Клей, штат Міссурі. Після того як губерна
тор штату Міссурі відкликав своє обіцяння надати підтримку 
святим, Джозеф Сміт отримав це одкровення.

1–5, Сіон буде збудовано відпо
відно до целестіального закону; 
6–13, Викуплення Сіону від
кладається на короткий час; 
14–19, Господь битиметься 
в битвах Сіону; 20–26, Святі 
мають бути мудрими і, зби
раючись, не вихвалятися 

могутніми діяннями; 27–30, 
Треба купити землі в Джек
соні і прилеглих округах; 31–34, 
Старійшинам слід отримати 
ендаумент в домі Господа в 
Кертленді; 35–37, Святих, 
яких покликано і вибрано, буде 
освячено; 38–41, Святі мають 
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105 1 а УЗ 100:13.
 2 а УЗ 104:4–5, 52.
 3 а Дії 5:1–11;  

УЗ 42:30.  
пп Посвячувати, 
Закон посвячення.

 4 а УЗ 78:3–7.
 5 а пп Сіон.
  б УЗ 104:15–16.

  в УЗ 88:22.
 6 а УЗ 95:1–2.  

пп Карати, 
Покарання.

  б пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися.

 7 а УЗ 20:2–3.
 9 а УЗ 103:4.

 10 а пп Обовʼязок.
 11 а пп Старійшина 

(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  б УЗ 38:32; 95:8.  
пп Ендаумент.

 12 а УЗ 110.

підняти прапор миру для 
світу.

Істинно Я кажу вам, хто зіб
рався разом, щоб пізнати  
Мою волю стосовно а викуп
лення Мого страждального 
народу—

2 Ось, Я кажу вам, якби не 
а провини Мого народу, гово
рячи про Церкву, а не про 
окремих людей, їх можна 
було викупити навіть зараз.

3 Але, ось, вони не навчи
лися слухатися того, що Я 
вимагаю з їхніх рук, але спов
нені всілякого зла і не а вді
ляють, як личить святим, від 
свого майна бідним і страж
денним серед них;

4 І не а обʼєднані відповідно 
до єдності, якої вимагає за
кон целестіального царства;

5 І а Сіон не може бути збу
довано інакше, б як тільки за 
принципами в закону целесті
ального царства; якщо не так, 
то Я не можу прийняти його 
до Себе.

6 І Мій народ необхідно а ка
рати, доки він не навчиться 
б покірності, навіть, якщо не
обхідно, тим, через що він 
страждає.

7 Я говорю не про тих, 
кого призначено вести 
Мій народ, хто є а першими 

старійшинами Моєї Церкви, 
бо вони не всі під засуджен
ням;

8 Але Я кажу стосовно Моїх 
церков в інших місцях—є ба
гато таких, хто скаже: Де їх
ній Бог? Ось, Він визволить їх 
у лиху годину, інакше ми не 
підемо до Сіону і збережемо 
свої гроші.

9 Отже, внаслідок а про
вини Мого народу Мені до
цільно, щоб Мої старійшини 
почекали викуплення Сіону 
короткий час—

10 Щоб вони самі були під
готовлені, і щоб Мій народ 
навчили більш досконало, і 
щоб він здобув досвід і знав 
більш досконало про свій 
а обовʼязок і про те, що Я ви
магаю з їхніх рук.

11 І цього не може ста
тися, доки Моїх а старійшин 
не буде б обдаровано силою 
згори.

12 Бо ось, Я приготував ве
лике обдарування і благосло
вення, щоб а пролити на них, 
якщо вони будуть вірними і 
продовжуватимуть бути сми
ренними переді Мною.

13 Отже, доцільно Мені, аби 
Мої старійшини короткий 
час почекали викуплення Сі
ону.

14 Бо ось, Я не вимагаю з 
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 14 а Єг. 10:12–14;  
Ісая 49:25;  
УЗ 98:37.

 15 а УЗ 1:13–14.
  б УЗ 112:24–26.  

пп Блюзнити, 

Блюзнірство.
  в УЗ 84:3–4; 103:35.
 16 а УЗ 101:55; 103:22, 30.
  б пп Вартувати, 

Вартовий.
 18 а УЗ 110:8–10.

 19 а пп Віра.
 24 а УЗ 84:73.  

пп Гординя.
 25 а пп Мир.
 26 а Йоіл 2:11.
 27 а Бут. 47:1–12.

їхніх рук битися в битвах Сі
ону, бо, як Я сказав у запо
віді, даній раніше, саме це Я 
виконаю—Я а битимуся у ва
ших битвах.

15 Ось, а згубника Я послав 
знищити і спустошити Моїх 
ворогів, і не так багато років 
пройде, як їх не буде зали
шено оскверняти Мою спад
щину і б ганьбити Моє імʼя на 
землях, які Я в посвятив для 
збирання Моїх святих.

16 Ось, Я наказав Моєму 
слузі Джозефу Сміту мо
лодшому сказати а силі Мого 
дому, саме Моїм воїнам, Моїм 
молодим людям і людям се
реднього віку, зібратися разом 
для викуплення Мого народу, 
і повалити башти Моїх воро
гів, і розсіяти їхніх б вартових;

17 Але сила Мого дому не 
прислухалася до Моїх слів.

18 Але якщо є такі, хто при
слухався до Моїх слів, Я при
готував благословення та 
а обдарування для них, якщо 
вони продовжуватимуть бути 
вірними.

19 Я почув їхні молитви і 
прийму їхні пожертвування, 
і доцільно Мені, щоб їх і досі 
піддавали випробуванню їх
ньої а віри.

20 І тепер, істинно Я кажу 
вам, наказ Я даю вам, що ті, 
хто прийдуть сюди і зможуть 
залишитися в краях нав
коло,—нехай залишаються;

21 А ті, хто не зможе зали
шитися і має сімʼї на сході, 
нехай залишаться на корот
кий час, скільки Мій слуга 
Джозеф призначить їм;

22 Бо Я дам йому пораду 
щодо цього, і все, що він при
значить їм, буде виповнено.

23 І нехай усі Мої люди, які 
живуть у краях навколо, бу
дуть дуже вірними, і бого
мольними, і смиренними 
переді Мною і не відкрива
ють те, що Я відкрив їм, доки, 
згідно з мудрістю Моєю, це 
не слід буде відкрити.

24 Не говоріть про суди і не 
а хваліться вірою чи могутніми 
діяннями, але ретельно зби
райтеся разом, скільки зможе 
розміститися в одному краї, 
згідно з почуттями людей;

25 І ось, Я дам вам прихиль
ність і благодать у їхніх очах, 
щоб ви могли залишатися в 
а мирі й безпеці, говорячи лю
дям: Вершіть суд і справедли
вість для нас згідно з законом 
і відшкодуйте нам за скоєне 
несправедливо до нас.

26 Тепер ось, Я кажу вам, 
Мої друзі, таким чином ви 
можете знайти прихильність 
в очах людей, доки а армія Із
раїля не стане дуже великою.

27 І Я помʼякшуватиму серця 
людей, як Я робив з серцем 
а фараона, час від часу, доки 
Мій слуга Джозеф Сміт молод
ший і Мої старійшини, яких Я 
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 28 а УЗ 101:73.
  б УЗ 42:35–36.
 29 а УЗ 42:30.  

пп Обʼєднане 
товариство;  
Посвячувати, Закон 
посвячення.

 30 а УЗ 35:13–14; 101:55; 
103:22, 26.

  б УЗ 97:22.
 31 а пп Освячення.

  б Пісн. 6:10;  
УЗ 5:14; 109:73.

 32 а Об. 11:15.  
пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

  б пп Уряд.
 33 а УЗ 95:8–9.  

пп Ендаумент.
 34 а тобто УЗ 42 

відомий як Закон.
 35 а пп Покликати, 

Покликаний Богом, 
Покликання.

  б пп Достоїнство, 
Достойний.

 36 а УЗ 95:5.  
пп Вибирати, 
Вибирав, Вибрав.

  б пп Освячення.
 37 а пп Порада.
 39 а пп Прапор.
  б пп Мир.

призначив, не матимуть часу 
зібрати силу Мого дому

28 І послати а мудрих лю
дей виконати те, що Я нака
зав стосовно б придбання всіх 
земель в окрузі Джексон, які 
можна придбати, і в прилег
лих округах.

29 Бо це Моя воля, щоб ці 
землі було придбано; а після 
того, як їх буде придбано, 
щоб Мої святі володіли ними 
згідно з а законами посвя
чення, які Я дав.

30 А після того як ці землі 
буде придбано, Я триматиму 
а військо Ізраїля безвинним в 
оволодінні їхніми власними 
землями, які вони придбали 
перед тим за свої власні гроші, 
і в знесенні башт Моїх ворогів,  
які можуть бути на них, і роз
сіянні їхніх вартових, і в б пом
сті за Мене Моїм ворогам до 
третього та четвертого по
коління тих, хто ненавидить 
Мене.

31 Але спочатку нехай 
Моє військо стане дуже ве
ликим, і нехай воно буде 
а освячено переді Мною, щоб 
воно могло стати світлим, як 
сонце, і ясним, як б місяць, і 
щоб його прапори були гріз
ними для всіх народів;

32 Щоб царства цього світу 

були змушені визнати, що 
царство Сіону є насправді 
а царством нашого Бога і Його 
Христа; отже, давайте б підко
римося його законам.

33 Істинно Я кажу вам, до
цільно Мені, щоб перші 
старійшини Моєї церкви от
римали свій а ендаумент 
згори в Моєму домі, який Я 
наказав збудувати в Моє імʼя 
на землі Кертленда.

34 І нехай ті заповіді, які Я 
дав стосовно Сіону та його 
а закону, будуть виконані та 
виповнені після його викуп
лення.

35 Був день а покликання, 
але час прийшов для дня об
рання, і нехай тих буде об
рано, хто є б гідними.

36 І буде явлено Моєму 
слузі голосом Духа тих, кого 
а обрано; і їх буде б освячено;

37 І якщо вони слідуватимуть 
а пораді, яку отримали, то ма
тимуть силу завершити все 
стосовно Сіону багато днів по 
тому.

38 І знову Я кажу вам, про
понуйте мир не тільки тим 
людям, які карали вас, а й 
усім людям;

39 І підносьте а прапор 
б миру, і проголошуйте мир 
до країв землі;
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40 І робіть пропозиції про 
мир тим, хто карав вас, згідно 
з голосом Духа, Який у вас, 
і а все буде працювати разом 
для вашого блага.

41 Отже, будьте вірними, і 
знайте, і слухайте, а Я з вами 
до кінця. Саме так. Амінь.

 40 а Рим. 8:28;  
УЗ 90:24; 100:15.

 41 а Мт. 28:19–20.
106 1 а тобто у місті 

Фрідом та його 
околицях, штат 
Нью Йорк.

 3 а Мт. 6:33.
  б пп Царство Боже, 

або Царство Небесне.
  в Мт. 10:10;  

УЗ 31:5.
 4 а Як. 5:8.
  б пп Останні дні.

  в 1 Сол. 5:2.
 5 а пп Світло, Світло 

Христа.
  б Об. 16:15.
 7 а пп Марний, 

Марнота.
 8 а пп Благодать.

РОЗДІЛ 106
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 25  листопада 1834 року. Це одкровення адресо
вано Уоррену А. Каудері, старшому братові Олівера Каудері.

1–3, Уоррена  А. Каудері покли
кано бути місцевим головую
чим провідником; 4–5, Друге 
пришестя не застане дітей 
світла, наче злодій; 6–8, Великі 
благословення супроводжують 
вірне служіння в Церкві.

Це є Моя воля, щоб Мого 
слугу Уоррена  А. Каудері 
було призначено і висвячено 
головуючим первосвящени
ком над Моєю церквою на 
землі а Фрідом і в краях нав
коло;

2 І він має проповіду
вати Мою вічну євангелію, і 
здіймати свій голос, і попе
реджати людей не тільки в 
своїй місцевості, але й у при
леглих округах;

3 І присвятити весь свій час 
цьому високому й святому 
покликанню, яке Я зараз даю 
йому, а шукаючи старанно 
б царства небесного і його 

праведності, і все необхідне 
додасться до того; бо в трудів
ник гідний своєї платні.

4 І знову істинно Я кажу 
вам, а пришестя Господа б на
ближається, і воно застане 
світ, наче в злодій вночі,—

5 Отже, підпережіть свої 
стегна, щоб ви могли бути 
дітьми а світла, і той день не 
б застане вас, наче злодій.

6 І знову істинно Я кажу 
вам, на небесах була радість, 
коли Мій слуга Уоррен по
клонився Моєму скіпетру і 
відділився від хитрощів люд
ських;

7 Отже, благословенний 
Мій слуга Уоррен, бо Я ма
тиму милість до нього; і, не
зважаючи на а марноту його 
серця, Я піднесу його, якщо 
він стане смиренним переді 
Мною.

8 І Я дам йому а благодать 
і впевненість, з якими він 
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 8 б Іван 14:2;  
Етер 12:32–34;  
УЗ 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

107 1 а пп Мелхиседекове 

   священство.
  б пп Ааронове 

священство.
 2 а пдс Бут. 14:25–40 

(Додаток);  

УЗ 84:14.  
пп Мелхиседек.

 3 а Ал. 13:3–19;  
УЗ 76:57.

 4 а пп Благоговіння.

РОЗДІЛ 107
Одкровення про священство, дане через пророка Джозефа 
Сміта в Кертленді, штат Огайо, приблизно у квітні 1835 
року. Хоч цей розділ було записано у 1835 році, історичні за
писи стверджують, що більшість віршів з 60 го до 100 го міс
тять одкровення, дане через Джозефа Сміта 11  листопада 
1831 року. Цей розділ було повʼязано з організацією Кворуму 
дванадцятьох у лютому та березні 1835 року. Пророк, ймо
вірно, виголосив його в присутності тих, хто готувався виру
шити 3 травня 1835 року на першу місію їхнього кворуму.

зможе вистояти; і якщо він 
продовжуватиме бути вірним 
свідком і світлом для Церкви, 

Я підготував вінець для нього 
в б оселях Мого Батька. Саме 
так. Амінь.

1–6, Існує два священства: 
Мелхиседекове та Ааронове; 
7–12, Ті, хто мають Мелхи
седекове священство, мають 
владу служити в усіх чинах у 
Церкві; 13–17, Єпископат го
ловує над Аароновим священ
ством, яке обслуговує зовнішні 
обряди; 18–20, Мелхиседекове 
священство тримає ключі від 
усіх духовних благословень; Аа
ронове священство тримає 
ключі від священнослужіння 
ангелів; 21–38, Перше Прези
дентство, Дванадцятеро і сім
десятники складають верховні 
кворуми, чиї рішення мають 
прийматися в єдності і правед
ності; 39–52, Патріарший по
рядок установлено від Адама  
до Ноя; 53–57, Давні святі зіб
ралися в Адам онді Амані, 
і Господь явився їм; 58–67, 

Дванадцятеро мають упоряд
кувати чини в Церкві; 68–76, 
Єпископи служать загальними 
суддями в Ізраїлі; 77–84, Перше 
Президентство і Дванадцятеро 
складають вищий суд у Церкві; 
85–100, Президенти у священ
стві управляють своїми відпо
відними кворумами.

У Церкві існує два священ
ства, а саме: а Мелхиседекове 
та б Ааронове, яке включає в 
себе Левитське священство.

2 Чому перше називається 
Мелхиседековим священ
ством, так це тому, що а Мел
хиседек був таким великим 
первосвящеником.

3 До його дня воно назива
лося Святим священством за 
а чином Сина Божого.

4 Але через повагу і а благо
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 5 а УЗ 84:29; 107:14.
 6 а Повтор. 10:8–9.
 7 а пп Старійшина 

(Старший, Старець, 
Пресвітер).

 8 а пп Повноваження.
 9 а УЗ 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 а пп Первосвященик.
  б УЗ 121:34–37.
 13 а пп Ааронове 

священство.
  б пп Аарон, брат 

Мойсеїв.

 14 а УЗ 20:52; 107:5.
 15 а пп Єпископ.
 16 а УЗ 68:14–21; 

107:68–76.
 17 а пп Висвячувати, 

Висвячення.

говіння до імені Всевишньої 
Істоти, щоб запобігти надто 
частому повторенню Його 
імені, вони, церква, у старо
давні часи назвали це свя
щенство за Мелхиседеком, 
або Мелхиседековим священ
ством.

5 Усі інші повноваження або 
чини в Церкві є а додатками 
до цього священства.

6 Але існує два розділи, або 
дві великі глави: перший—це 
Мелхиседекове священство, а 
другий—Ааронове, або а Ле
витське священство.

7 Чин а старійшини належить 
священству Мелхиседека.

8 Мелхиседекове священство 
тримає право а президентства 
та має владу і повноваження 
над усіма чинами в Церкві в 
усі віки світу, щоб служити в 
духовних справах.

9 а Президентство Перво
священства за чином Мелхи
седека має право служити в 
усіх чинах у Церкві.

10 а Первосвященики за 
чином Мелхиседекового 
священства мають б право слу
жити у своєму власному по
кликанні під керівництвом 
президентства, виконуючи 
духовні справи, а також у 
чині старійшини, священика 
(Левитського чину), учителя, 
диякона і члена Церкви.

11 Старійшина має право 

служити замість нього, коли 
первосвященик не присутній.

12 Первосвященик і старій
шина мають служити в духов
них справах, згідно з завітами 
та заповідями Церкви; і вони 
мають право служити в усіх 
цих чинах Церкви, коли не 
присутні вищі авторитети.

13 Друге священство назива
ється а Священством Аарона, 
тому що воно було надано 
б Ааронові та його сімені, че
рез усі їхні покоління.

14 Чому воно називається 
меншим священством, так це 
тому, що воно є а додатком до 
більшого, тобто Мелхиседеко
вого священства, і має владу 
виконувати зовнішні обряди.

15 а Єпископат є президент
ством цього священства і три
має ключі, або повноваження, 
його.

16 Ніхто не має закон
ного права на цей чин, на 
тримання ключів цього 
священства, якщо він не є а бук 
вальним нащадком Аарона.

17 Але оскільки первосвя
щеник Мелхиседекового свя
щенства має повноваження 
служити в усіх нижчих чи
нах, він може служити в чині  
єпископа, коли жодного бук
вального нащадка Аарона не 
можна знайти, якщо його по
кликано, і призначено, і а вис
вячено в цю владу руками 
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 17 б УЗ 68:15.
 18 а пп Ключі 

священства.
 19 а Ал. 12:9–11;  

УЗ 63:23; 84:19–22.  
пп Таємниці Божі.

  б Євр. 12:22–24.
  в пп Посередник.

 20 а УЗ 13; 84:26–27.
  б пп Обряди.
  в пп Хрищення, 

Христити.
  г пп Відпущення 

гріхів.
 22 а пп Мелхиседекове 

священство.

  б УЗ 90:3, 6; 107:9, 65–
67, 78–84, 91–92.

  в пп Підтримка 
церковних 
провідників.

 23 а УЗ 107:33–35.
  б пп Апостол.
 25 а пп Сімдесятник.

б Президентства Мелхиседеко
вого священства.

18 Владою і повноваженням 
вищого, або Мелхиседеко
вого, священства є тримати 
а ключі від усіх духовних бла
гословень Церкви—

19 Щоб мати привілей от
римання а таємниць цар
ства небесного, щоб небеса 
було відкрито для них, щоб 
спілкуватися з генеральним 
зібранням і б Церквою Пер
шонародженого і щоб насо
лоджуватися спілкуванням 
та присутністю Бога Батька 
та Ісуса, в посередника нового 
завіту.

20 Владою і повноважен
ням нижчого, або Аароно
вого, священства є тримати 
а ключі від священнослужіння 
ангелів та виконувати зов
нішні б обряди, букву єванге
лії, в хрищення на покаяння 
для г відпущення гріхів, згідно 
з завітами та заповідями.

21 За необхідністю є пре
зиденти, або верховні чини,  
які виходять з тих, або приз
начаються з числа тих, або 
з поміж тих, кого було висвя
чено на різні чини в цих двох 
священствах.

22 З а Мелхиседекового свя
щенства, троє б верховних 
первосвящеників, обраних 
Кворумом, призначених і 

висвячених на цей чин і в під
триманих довірою, вірою та 
молитвою Церкви, утворю
ють кворум Президентства 
Церкви.

23 а Дванадцятьох мандрів
них радників покликають 
бути Дванадцятьма б Апосто
лами, або особливими свід
ками імені Христа в усьому 
світі—таким чином вони від
різняються від інших чинів у 
Церкві обовʼязками свого по
кликання.

24 І вони утворюють кво
рум, рівний за повнова
женням та владою трьом 
президентам, згаданим вище.

25 а Сімдесятників також по
кликано проповідувати єван
гелію і бути особливими 
свідками для Іновірців і в 
усьому світі—таким чином 
вони відрізняются від інших 
чинів у Церкві обовʼязками 
свого покликання.

26 І вони утворюють кво
рум, рівний за повноважен
ням кворумові Дванадцятьох 
щойно згаданих особливих 
свідків, або Апостолів.

27 І кожне рішення, ухва
лене тим чи іншим кворумом, 
має прийматися одностай
ним голосуванням членів кво
румів, тобто кожний член в 
кожному кворумі має бути 
згодним з його рішеннями 
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 30 а УЗ 121:36.  
пп Праведник, 
Праведність.

  б УЗ 121:41.  

пп Чеснота.
 31 а 2 Пет. 1:5–8.
 33 а 1 Неф. 13:42;  

3 Неф. 16:4–13;  

УЗ 90:8–9.
 34 а УЗ 112:21.
 36 а пп Вища рада.
 38 а пп Сімдесятник.

для того, щоб зробити їхні рі
шення однаковими за владою 
або чинністю,—

28 Більшість може сформу
вати кворум, коли обставини 
не дають можливості зробити 
інакше,—

29 Якщо це робиться не так, 
їхні рішення не матимуть 
права на такі самі благосло
вення, як в давнину мали 
рішення кворуму трьох пре
зидентів, яких було висвя
чено за чином Мелхиседека, 
які були праведними та свя
тими людьми.

30 Рішення цих кворумів 
або якогось з них повинні 
прийматися в усій а праведно
сті, святості і невибагливості 
серця, лагідності, і довго
терпінні, і в вірі, і б чесноті, 
і пізнанні, стриманості, тер
пінні, благочесті, братерській 
доброті та милосерді;

31 Тому що обіцяння таке, 
що коли це в них примножу
ється рясно, вони не будуть 
а безплідними у пізнанні Гос
пода.

32 А в тому разі, якщо будь 
яке рішення цих кворумів ух
валено в неправедності, його 
можна винести на розгляд ге
неральної асамблеї кількох 
кворумів, які складаються з 
духовних авторитетів Цер
кви; інакше не може бути ні
якої апеляції щодо їхнього 
рішення.

33 Дванадцятеро є Ман

дрівною Верховною Вищою  
Радою, яка служить в імʼя Гос 
пода під керівництвом Пре
зидентства Церкви, згідно з 
установою небес, аби розбу
довувати Церкву й управляти 
всіма її справами в усіх наро
дах, спочатку серед а Іновір
ців, а потім серед Юдеїв.

34 Сімдесятники мають ді
яти в імʼя Господа під керів
ництвом а Дванадцятьох, або 
мандрівної вищої ради, у 
розбудові Церкви й управ
лінні всіма її справами в усіх 
народах, спочатку серед Іно
вірців, а потім серед Юдеїв—

35 Тоді як Дванадцятьох, 
що тримають ключі, послано 
у світ відкривати двері про
голошенням євангелії Ісуса 
Христа, і спочатку Іновірцям, 
а потім Юдеям.

36 Постійні а вищі ради 
в колах Сіону утворюють 
кворум, рівний за повнова
женням у справах Церкви, в 
усіх своїх рішеннях, квору
мові президентства, або ман
дрівній вищий раді.

37 Вища рада в Сіоні утво
рює кворум, рівний за повно
важенням у справах Церкви, 
в усіх своїх рішеннях, радам 
Дванадцятьох у колах Сіону.

38 Обовʼязком мандрівної 
вищої ради є звертатися до 
а сімдесятників, а не до будь 
кого іншого, коли вони по
требують допомоги, щоб 
виконувати різні покликання 
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 39 а пп Євангеліст;  
Патріарх, 
Патріарше.

 41 а пп Адам.
  б Бут. 5;  

УЗ 84:6–16;  
Мойс. 6:10–25.

 42 а пп Сиф.
 43 а пп Довершений, 

Досконалий.
  б Бут. 5:3.
 48 а пп Енох.
 49 а Бут. 5:22;  

Євр. 11:5;  

Мойс. 7:69.
  б пп Перетворені 

істоти.
 50 а пп Метушалах.
 52 а пп Ной, біблійний 

патріарх.

у проповідуванні та вряду
ванні євангелії.

39 Обовʼязком Дванадця
тьох, в усіх великих філіях 
Церкви, є висвячувати а єван
гельських священнослужите
лів, коли їх буде вказано їм 
через одкровення,—

40 Чин цього священства 
було встановлено, щоб пере
даватися від батька до сина,  
і він по праву належить бук
вальним нащадкам вибра
ного сімені, кому було дано  
обіцяння.

41 Цей чин було запрова
джено у дні а Адама, і він пе
реходив за б родоводом так:

42 Від Адама до а Сифа, 
якого було висвячено Ада
мом у віці шістдесяти девʼяти 
років і благословлено ним 
за три роки до його (Ада
мової) смерті, і хто отримав 
обіцяння Бога через свого 
батька, що його потомство 
буде обрано Господом, і що 
їх буде збережено до кінця 
землі;

43 Тому що він (Сиф) був 
а досконалою людиною, і він 
був настільки точною б по
добою свого батька, що, зда
валося, він був точно як 
його батько в усьому, і його 
можна було відрізнити 
тільки за його віком.

44 Еноша було висвячено у 
віці ста і тридцяти чотирьох 

років і чотирьох місяців ру
кою Адама.

45 Бог покликав Кенана в 
пустиню на сороковому році 
його віку; і він зустрів Адама, 
подорожуючи до місця Ше
доламак. Йому було вісім
десят сім років, коли він 
отримав своє висвячення.

46 Магалалʼїлу було чотири
ста і девʼяносто шість років і  
сім днів, коли його було вис
вячено рукою Адама, який 
також і благословив його.

47 Яредові було двісті років, 
коли його було висвячено під 
рукою Адама, який також 
благословив його.

48 а Еноху було двадцять 
пʼять років, коли його було 
висвячено під рукою Адама; 
і йому було шістдесят пʼять, і 
Адам благословив його.

49 І він бачив Господа, і він 
ходив з Ним, і він був перед 
Його лицем постійно; і він 
а ходив з Богом триста і шіст
десят пʼять років, що складає 
чотириста і тридцять років, 
коли його було б перетворено.

50 а Метушалаху було сто 
років, коли його було висвя
чено під рукою Адама.

51 Ламехові було тридцять  
два роки, коли його було вис
вячено під рукою Сифа.

52 а Ноєві було десять років, 
коли його було висвячено під 
рукою Метушалаха.
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 53 а пп Первосвященик.
  б УЗ 78:15; 116.  

пп Адам онді Аман.
 54 а УЗ 128:21.  

пп Адам.
  б пп Михаїл.
 55 а УЗ 78:16.

 56 а Мойс. 5:10.
 58 а пп Апостол.
  б пп Висвячувати, 

Висвячення.
 59 а УЗ 43:2–9.
 60 а УЗ 107:89–90.
 61 а УЗ 107:87.

 62 а УЗ 107:85–86.
 66 а УЗ 107:9, 91–92.  

пп Президент.
 67 а пп Рукопокладання.
 68 а пп Єпископ.
 69 а пп Мелхиседекове 

священство.

53 За три роки перед 
смертю Адама він покли
кав Сифа, Еноша, Кенана, 
Магалалʼїла, Яреда, Еноха 
та Метушалаха, які всі були 
а первосвященики, з рештою 
його нащадків, які були пра
ведними, у долину б Адам 
онді Аман і там дарував їм 
своє останнє благословення.

54 І Господь явився їм, і вони 
піднялися і благословили 
а Адама, і назвали його б Миха
їлом, князем, архангелом.

55 І Господь благословив 
Адама втіхою і сказав йому: 
Я поставив тебе бути на чолі; 
багато народів піде від тебе, і 
ти є а князь над ними навіки.

56 І Адам став посеред зіб
рання; і хоч і був він схиле
ний віком, будучи сповненим 
Святим Духом, а передрік усе, 
що випаде на долю його на
щадків до останнього поко
ління.

57 Усе це було записано в 
книзі Еноха, і свідчити про 
це потрібно буде в належний 
час.

58 Обовʼязком а Дванадця
тьох також є б висвячувати і 
впорядковувати всі інші чини 
в Церкві, згідно з одкровен
ням, яке говорить:

59 Церкві Христа в землі Сі
ону на додаток до церковних 
а законів стосовно церковних 
справ—

60 Істинно Я кажу вам, каже 
Господь Саваот, необхідно 
мати а верховних старійшин, 
щоб головувати над тими, 
хто має чин старійшини;

61 А також а священиків, 
щоб головувати над тими, 
хто має чин священика;

62 І також учителів, щоб а го
ловувати над тими, хто має 
чин учителя, у такий самий 
спосіб, і також дияконів—

63 Отже, від диякона до 
вчителя, а від учителя до свя
щеника, а від священика до 
старійшини, нарізно, як їх 
призначено, згідно з завітами 
і заповідями Церкви.

64 Потім іде Первосвящен
ство, яке є вищим за все.

65 Отже, необхідно, щоб од
ного було призначено з Пер
восвященства головувати над 
священством, і його назива
тимуть Президентом Перво
священства Церкви,

66 Або, іншими словами, 
а Верховним Первосвящени
ком над Первосвященством 
Церкви.

67 Від нього ж іде виконання 
обрядів та благословень для 
Церкви а рукопокладанням.

68 Отже, чин єпископа не 
рівний йому; бо чин а єписко
па—у виконанні всіх земних 
справ;

69 Проте єпископа має бути 
обрано з а Первосвященства, 

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 107:53–69257



якщо він не є б буквальним на
щадком Аарона;

70 Бо якщо він не є букваль
ним нащадком Аарона, він не 
може тримати ключі цього 
священства.

71 Проте первосвященика, 
тобто, за чином Мелхисе
дека, може бути призначено 
на священнослужіння у зем
них справах, маючи знання 
про них Духом істини;

72 А також бути а суддею в 
Ізраїлі, вести справи Церкви, 
сидіти в суді над переступни
ками, за свідченням, яке буде 
викладено перед ним, згідно 
з законами, з допомогою його 
радників, яких він обрав або 
обере з посеред старійшин 
Церкви.

73 Таким є обовʼязок єпис
копа, який не є буквальним 
нащадком Аарона, але якого 
було висвячено в Первосвя
щенство за чином Мелхисе
дека.

74 Таким чином він буде 
суддею, саме загальним суд
дею серед жителів Сіону, або 
в колі Сіону, або в будь якій 
філії Церкви, де його буде 
призначено на це священно
служіння, доки границі Сі
ону не буде розширено і не 
стане необхідним мати інших 
єпископів чи суддей в Сіоні 
або в іншому місці.

75 І якщо інших єпископів 
буде призначено, вони діяти
муть таким самим чином.

76 Але буквальний нащадок 

Аарона має законне право на 
президентство у цьому свя
щенстві, мати а ключі від цього 
священнослужіння, діяти 
в чині єпископа незалежно, 
без радників,—за винятком 
випадку, коли судять Пре
зидента Первосвященства за 
чином Мелхиседека,—посісти 
місце судді в Ізраїлі.

77 І рішення будь якої з цих 
рад, згідно з заповіддю, яка 
говорить:

78 Знову, істинно Я кажу 
вам, найважливіші справи в 
Церкві і а найскладніші ви
падки в Церкві, якщо немає  
задоволення рішенням єпис
копа або суддів, мають бути 
вручені й передані раді Цер
кви до б Президентства Пер
восвященства.

79 А Президентство ради 
Первосвященства матиме 
владу покликати інших пер
восвящеників, саме дванад
цятьох, допомагати в якості 
радників; і таким чином Пре
зидентство Первосвященства і 
його радники матимуть владу 
вирішувати за свідченням 
згідно з законами Церкви.

80 А після цього рішення 
це не повинно згадуватися 
більше перед Господом; бо 
це є найвища рада Церкви 
Божої й остаточне рішення 
щодо непорозумінь у духов
них справах.

81 Немає жодної особи, яка 
належала б до Церкви і не 
підлягала цій раді Церкви.

 69 б УЗ 68:14–24; 84:18; 
107:13–17.

 72 а УЗ 58:17–18.

 76 а пп Ключі 
священства.

 78 а УЗ 102:13, 28.

  б УЗ 68:22.
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82 А якщо Президент Перво
священства впаде в провину, 
його буде згадано перед за
гальною радою Церкви, якій 
допомагатимуть дванадцять 
радників з Первосвященства;

83 І їхнє рішення на його го
лову буде кінцем непорозу
мінь стосовно нього.

84 Таким чином, нікого не 
буде звільнено від а справедли
вості і законів Бога, щоб усе 
могло робитися за порядком 
і в урочистості перед Ним, 
згідно з істиною і праведністю.

85 І знову, істинно Я кажу 
вам, обовʼязком президента 
над чином а диякона є голову
вати над дванадцятьма дия
конами, сидіти з ними в раді 
і б навчати їх їхнім обовʼязкам, 
наставляючи один одного, як 
це дано згідно з завітами.

86 І також обовʼязком пре
зидента над чином а учителів 
є головувати над двадцятьма 
чотирма вчителями і сидіти 
з ними в раді, навчаючи їх 
обовʼязкам їхнього чину, як 
дано в завітах.

87 Також обовʼязком прези
дента над Священством Аа
роновим є головувати над 
сорока вісьмома а священи
ками і сидіти з ними в раді, 
навчати їх обовʼязкам їхнього 
чину, як дано в завітах,—

88 Цим президентом має 
бути а єпископ; бо це один з 
обовʼязків цього священства.

89 Знову, обовʼязком прези
дента над чином а старійшин 
є головувати над девʼяносто 
шістьма старійшинами, і си
діти з ними в раді, і навчати 
їх згідно з завітами—

90 Це президентство від
різняється від президентства 
над сімдесятниками і призна
чено для тих, хто не а подоро
жує по всьому світові.

91 І знову, обовʼязком Пре
зидента чина Первосвящен
ства є а головувати над усією 
Церквою і бути подібним 
б Мойсеєві—

92 Ось, у цьому мудрість; 
так, бути а провидцем, б од
кровителем, перекладачем і 
в пророком, маючи всі г дари 
Бога, якими Він обдаровує 
главу Церкви.

93 І саме згідно з видінням, 
що показує порядок а сімде
сятників, вони повинні мати 
сімох президентів, щоб голо
вувати над ними, вибраних з 
числа сімдесятників;

94 І сьомий президент з цих 
президентів має головувати 
над шістьма;

95 І ці семеро президен
тів мають обрати інших сім
десятьох, окрім перших 

 84 а пп Справедливість.
 85 а пп Диякон.
  б УЗ 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 а УЗ 20:53–60.  

пп Учитель, 
Ааронове 
священство.

 87 а пп Священик, 

Ааронове 
священство.

 88 а пп Єпископ.
 89 а пп Старійшина 

(Старший, Старець, 
Пресвітер).

 90 а УЗ 124:137.
 91 а УЗ 107:9, 65–67.
  б УЗ 28:2; 103:16–21.

 92 а Мос. 8:13–18.  
пп Провидець.

  б пп Одкровення.
  в УЗ 21:1.  

пп Пророк.
  г пп Дари Духа.
 93 а УЗ 107:38.  

пп Сімдесятник.
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сімдесятьох, до яких вони 
належать, і головувати над 
ними;

96 І також інших сімдеся
тьох, аж до семи разів по сім
десят, якщо необхідна робота 
у винограднику потребува
тиме цього.

97 І ці сімдесятники мають 
бути а мандрівними священ
нослужителями, спочатку 
для Іновірців і також для 
Юдеїв.

98 Тоді як інші чини Цер
кви, які не належать ні до 
Дванадцятьох, ні до сімдесят
ників, не мають відповідаль
ності мандрувати серед усіх 

народів, але мають подоро
жувати, як їхні обставини 
дозволять, незалежно від 
того, що вони можуть мати 
такі ж високі й відповідальні 
чини в Церкві.

99 Отже, нехай кожна лю
дина вивчить свій а обовʼязок і 
діє у чині, на який її призна
чено, з усією б старанністю.

100 Той, хто а ледачий, не 
вважатиметься б гідним висто
яти, і той, хто не вивчає свій 
обовʼязок і не показує себе 
гідним схвалення, не вважа
тиметься гідним вистояти. 
Саме так. Амінь.

 97 а УЗ 124:138–139.
 99 а пп Обовʼязок.
  б пп Старанність.

 100 а УЗ 58:26–29.  
пп Лінивий, Лінощі.

  б пп Достоїнство, 

   Достойний.
108 2 а пп Покій.
 4 а УЗ 109:6–10.

РОЗДІЛ 108
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Кертленді, 
штат Огайо, 26  грудня 1835 року. Цей розділ було отримано 
на прохання Лаймана Шермана, кого раніше було висвячено на 
сімдесятника і який прийшов до Пророка з проханням про од
кровення, щоб дізнатися про свій обовʼязок.

1–3, Лайману Шерману прощено 
його гріхи; 4–5, Його має бути 
причислено до провідних старій
шин Церкви; 6–8, Його покли
кано проповідувати євангелію і 
зміцнювати своїх братів.

Істинно так каже Господь 
тобі, Мій слуго Лайман: Твої 
гріхи прощено тобі, тому що 
ти послухався Мого голосу і 
прийшов сюди цього ранку, 
щоб отримати пораду від 
того, кого Я призначив.

2 Отже, нехай твоя душа 
а заспокоїться щодо твого ду
ховного положення і не проти
виться більше Моєму голосу.

3 І встань, і будь більш обач
ливим надалі у дотриманні 
своїх клятв, які ти давав і 
даєш, і тебе буде благослов
лено надзвичайно великими 
благословеннями.

4 Чекай терпеливо, доки не 
буде скликано а урочисте зіб
рання Моїх слуг, тоді тебе 
буде згадано з першими з 
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 5 а УЗ 82:10.
 6 а пп Місіонерська 

робота.
 7 а Лк. 22:31–32.
 8 а 2 Неф. 9:19.

109 1 а Ал. 37:37;  
УЗ 46:32.  
пп Вдячні, 
Дякування, 
Подяка.

  б Дан. 9:4.  
пп Завіт.

 2 а УЗ 88:119.

Моїх старійшин, і ти за ви
свяченням отримаєш право 
з іншими Моїми старійши
нами, яких Я обрав.

5 Ось таким є а обіцяння 
Батька тобі, якщо ти продов
жуватимеш бути вірним.

6 І воно буде виповнено для 
тебе в той день, коли ти ма
тимеш право а проповідувати 
Мою євангелію там, куди Я 

тебе посилатиму з того часу 
і надалі.

7 Отже, а зміцнюй своїх бра
тів в усіх своїх розмовах, в усіх 
своїх молитвах, в усіх своїх 
увіщуваннях і в усіх своїх  
діяннях.

8 І дивись, і знай, Я з тобою, 
щоб благословити тебе і а виз
волити тебе навіки. Амінь.

РОЗДІЛ 109
Молитва, виголошена під час освячення храму в Керт
ленді, штат Огайо, 27 березня 1836 року. Згідно з письмовим 
твердженням Пророка, цю молитву було дано йому через 
 одкровення.

1–5, Кертлендський храм було 
збудовано як місце для відвіду
вання Сина Людини; 6–21, Він 
має бути домом молитви, по
щення, віри, пізнання, слави і 
порядку, а також домом Бога; 
22–33, Нехай плани тих, хто  
не покаявся і протистоїть Гос
подньому народові, буде роз
строєно; 34–42, Нехай святі 
йдуть уперед у силі, щоб зби
рати праведних до Сіону; 43–53, 
Нехай святих буде врятовано 
від того жахливого, що буде 
пролито на злочестивих в ос
танні дні; 54–58, Нехай народи, 
і людей, і церкви буде підготов
лено для євангелії; 59–67, Нехай 
Юдеїв, Ламанійців і весь Ізраїль 
буде викуплено; 68–80, Нехай 

святих буде увінчано славою і 
шаною, і нехай вони здобудуть 
вічне спасіння.

а Подяка нехай буде Твоєму 
імені, о Господи Боже Ізра
їля, Який дотримується б за
віту і являє милість Твоїм 
слугам, які ходять праведно 
перед Тобою від усього 
серця,—

2 Ти, Хто заповідав Своїм 
слугам а збудувати дім Твого 
імені в цьому місці [Керт
ленді].

3 А тепер Ти бачиш, о Гос
поди, що Твої слуги зробили 
згідно з Твоєю заповіддю.

4 А тепер ми просимо Тебе, 
Святий Батьку, в імʼя Ісуса 
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 4 а 1 Цар. 9:3.  
пп Храм, Дім 
Господній.

  б 2 Неф. 5:16.
 5 а УЗ 124:27–28.
 6 а УЗ 88:117–120.

 11 а УЗ 38:32;  
105:11–12, 18, 33.

 12 а пп Слава.

Христа, Сина Твого лона, в 
імʼя Якого спасіння тільки й 
може бути надано дітям люд
ським, ми просимо Тебе, о 
Господи, прийняти цей а дім, 
б витвір рук наших, Твоїх 
слуг, який Ти заповідав нам 
збудувати.

5 Бо Ти знаєш, що ми зро
били цю роботу у великих 
стражданнях; і з нашої бід
ності ми вділяли від нашого 
майна, щоб збудувати а дім 
Твоєму імені, щоб Син Лю
дини міг мати місце, де явити 
Себе Своєму народові.

6 І так, як Ти сказав у даному 
нам а одкровенні, називаючи 
нас Своїми друзями, кажучи: 
Зберіть Своє урочисте зіб
рання, як Я заповідав вам;

7 І оскільки в усіх немає 
віри, шукайте старанно і нав
чайте один одного словам 
мудрості; так, шукайте з най
кращих книг слів мудрості, 
прагніть знання, саме навчан
ням, а також вірою;

8 Організуйтеся; підготуйте 
кожну потрібну річ і встано
віть дім, саме дім молитви, 
дім пощення, дім віри, дім 
пізнання, дім слави, дім по
рядку, дім Бога;

9 Щоб ви могли входити в 
імʼя Господа; щоб ви могли ви
ходити в імʼя Господа; щоб усі 
ваші привітання могли бути в 
імʼя Господа, з піднесеними до 
Всевишнього руками.

10 А тепер, Святий Батьку, 
ми просимо Тебе допомогти 

нам, Твоєму народові, Твоєю 
благодаттю у скликанні на
шого урочистого зібрання, 
щоб це могло бути зроблено 
на Твою честь і для Твого бо
жественного схвалення;

11 І у такий спосіб, щоб нас 
було знайдено гідними у 
Твоїх очах, щоб мати здійс
нення а обіцянь, які Ти дав 
нам, Твоєму народові, в да
них нам одкровеннях;

12 Щоб Твоя а слава могла 
бути на Твоєму народові і на 
цьому Твоєму домі, який ми 
зараз посвячуємо Тобі, щоб 
його було освячено і посвя
чено, і щоб Твоя свята при
сутність могла постійно бути 
в цьому домі;

13 І щоб усі люди, які входи
тимуть на поріг Господнього 
дому, могли відчувати Твою 
силу, і змушені були визнати, 
що Ти освятив його і що це 
Твій дім, місце Твоєї святості.

14 І даруй Ти нам, Святий 
Батьку, щоб усіх тих, хто по
клонятимуться в цьому домі, 
могло бути навчено словам 
мудрості з найкращих книг 
і щоб вони могли шукати 
знання, саме навчанням, а та
кож вірою, як Ти сказав;

15 І щоб вони могли зрос
тати в Тобі й отримати пов
ноту Святого Духа, і бути 
організованими за Твоїми за
конами, і бути готовими от
римати все необхідне;

16 І щоб цей дім міг бути до
мом молитви, домом пощення, 
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 20 а УЗ 94:8–9; 97:15–17.
 21 а пп Благоговіння.
 22 а пп Ангели.
 23 а УЗ 1:2.

 25 а Ісая 54:17.
  б Пр. 26:27;  

1 Неф. 14:3; 22:14.
 26 а УЗ 98:22.

  б 1 Цар. 8:29.
 30 а Ісая 28:17;  

Мос. 12:6;  
УЗ 29:16.

домом віри, домом слави і 
Бога, саме Твоїм домом;

17 Щоб Твій народ завжди 
міг входити в цей дім в імʼя 
Господа;

18 Щоб вони завжди могли 
виходити з цього дому в імʼя 
Господа;

19 І щоб усі їхні привітання 
могли бути в імʼя Господа, з 
святими руками, піднесе
ними до Всевишнього;

20 І щоб нічому а нечистому 
не було дозволено входити в 
Твій дім, аби не осквернити 
його;

21 І коли Твої люди чинять 
провину, будь хто з них, вони 
можуть швидко покаятися і 
повернутися до Тебе, і знайти 
прихильність в очах Твоїх, і 
для них можливо відновити  
благословення, які Ти приз
начив пролити на тих, хто 
а благоговітиме перед Тобою в 
Твоєму домі.

22 І ми просимо Тебе, Свя
тий Батьку, щоб Твої слуги 
могли йти з цього дому, оз
броєні Твоєю силою, і щоб 
Твоє імʼя було на них і Твоя 
слава оточувала їх, і щоб Твої 
а ангели взяли їх під опіку;

23 І щоб з цього місця вони 
могли понести надзвичайно 
велику і славну новину, в іс
тині, до а кінців землі, щоб 
вони могли знати, що це 
Твоя робота, і що Ти простер 
Свою руку, аби виконати те, 
що Ти промовляв вустами 

пророків стосовно останніх 
днів.

24 Ми просимо Тебе, Свя
тий Батьку, встановити на
род, який поклонятиметься, і 
з честю зберігатиме імʼя і по
ложення в цьому Твоєму домі, 
для всіх поколінь і на вічність;

25 Щоб жодна зброя, а зіб
рана проти них, не устигала; 
щоб той, хто їм б яму копає, 
сам у неї і впав;

26 Щоб жодна змова зло
честивості не мала сили по
стати і а подолати Твій народ, 
якому Твоє б імʼя буде дано в 
цьому домі;

27 А якщо будь який народ 
постане проти цього народу, 
щоб Твій гнів було запалено 
проти них;

28 І якщо вони вразять цей 
народ, Ти вразиш їх; Ти бу
деш битися за Свій народ, 
як Ти робив це у день битви, 
щоб їх могло бути визволено 
з рук їхніх ворогів.

29 Ми просимо Тебе, Святий 
Батьку, вразити, і приголом
шити, і осоромити, і збенте
жити всіх тих, хто поширює 
брехливі відомості повсюди, 
по всьому світові, проти Твого 
слуги чи Твоїх слуг, якщо 
тільки вони не покаються, 
коли вічну євангелію буде 
проголошено в їхні вуха;

30 І щоб усі їхні діяння 
могло бути зведено нанівець і 
зметено а градом і судами, які 
Ти пошлеш на них у Своєму 
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 30 б 3 Неф. 21:19–21.
 32 а пп Ярмо.
 34 а Рим. 3:23; 5:12.  

пп Гріх.
 35 а пп Помазати, 

Помазувати.

 36 а пп Мова, дар мов.
  б Дії 2:1–3.
 37 а УЗ 84:5; 109:12.  

пп Слава.
 38 а пп Свідок, 

Свідчення.

  б Ісая 8:16;  
УЗ 1:8.

  в пп Земля—
Очищення землі.

 39 а Ісая 35:10.
 43 а пп Душа.

гніві, щоб могло бути покла
дено край б брехні та накле
пам проти Твого народу.

31 Бо Ти знаєш, о Господи, 
що Твої слуги були безвин
ними перед Тобою у свід
ченні про Твоє імʼя, за що 
вони й зазнавали все це.

32 Отже, ми благаємо перед 
Тобою про повне й остаточне 
звільнення з під цього а ярма;

33 Зірви його, о Господи; 
зірви його з ший Твоїх слуг 
Своєю силою, щоб ми могли 
постати серед цього поко
ління і виконувати Твою ро
боту.

34 О Єгово, змилуйся над 
цим народом, і оскільки всі 
люди а грішать, прости про
вини Свого народу, і нехай їх 
буде викреслено назавжди.

35 Нехай а помазання Твоїх 
священнослужителів буде 
запечатано на них владою 
згори.

36 Нехай це виповниться на 
них, як на тих в день Пʼят
десятниці; нехай дар а язиків 
буде пролито на Твій народ, 
саме язиків б поділених, немов 
би огненних, і тлумачення їх.

37 І нехай Твій дім буде 
сповнено а славою, ніби бу
рею, що раптово зірвалася.

38 Поклади на Своїх слуг 
а свідчення завіту, щоб, коли 
вони виходитимуть і прого
лошуватимуть Твоє слово, 
вони могли б запечатувати 

закон і готувати серця Твоїх 
святих до всіх тих судів, 
які Ти збираєшся наслати 
у Своєму гніві на жителів 
в землі за їхні провини, щоб 
Твій народ не ослабнув у 
день бідування.

39 І в яке б місто не входили 
б Твої слуги, якщо люди того 
міста сприйматимуть їхнє 
свідчення, нехай Твій мир і 
Твоє спасіння буде на цьому 
місті; щоб вони могли зібрати 
з того міста праведних, щоб 
вони могли прийти в а Сіон 
або його коли, місця Твого 
призначення, з піснями віч
ної радості;

40 І доки це не буде закін
чено, нехай Твої суди не впа
дуть на те місто.

41 І в яке місто не входили 
б Твої слуги, якщо люди того 
міста не сприйматимуть свід
чення Твоїх слуг, а Твої слуги 
попереджатимуть їх спасти 
себе з цього непокірного по
коління, нехай буде з цим 
містом згідно з тим, що Ти 
сказав вустами Своїх проро
ків.

42 Але визволи Ти Своїх 
слуг, о Єгово, ми молимо 
Тебе, з їхніх рук і очисти їх 
від їхньої крові.

43 О Господи, ми не в зах
ваті від знищення наших 
ближніх, їхні а душі дорого
цінні перед Тобою;

44 Але Твоє слово має 
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 44 а пп Благодать.
 45 а пп Останні дні.
 48 а пп Співчуття.
 49 а Пс. 13:2–3.
  б пп Мученик, 

Мучеництво, 
Мученицька смерть.

 50 а пп Милостивий, 
Милість.

 51 а УЗ 100:13; 105:2.

 54 а 1 Пет. 2:13–15;  
УЗ 98:5–7; 101:77, 80.  
пп Конституція.

сповнитися. Допоможи Своїм 
слугам сказати з допомогою 
Твоєї а благодаті: Нехай буде 
воля Твоя, о Господи, а не 
наша.

45 Ми знаємо, що Ти сказав 
вустами Твоїх пророків жах
ливі речі стосовно злочести
вих в а останні дні—що Ти 
проллєш Свої суди без міри;

46 Отже, о Господи, визволи 
Свій народ від лиха злочести
вих, дай змогу Твоїм слугам 
запечатати закон і звʼязати 
свідчення, щоб вони могли 
приготуватися до дня спа
лення.

47 Ми просимо Тебе, Свя
тий Батьку, згадати тих, кого 
було вигнано жителями ок
руги Джексон, штат Міссурі, 
з земель їхнього успадку
вання, і зірви, о Господи, це 
ярмо страждань, яке було по
кладено на них.

48 Ти знаєш, о Господи, що 
їх страшенно гнобили і зму
шували страждати злочестиві 
люди; і наші серця а пере
повнено смутком через їхні 
тяжкі тягарі.

49 О Господи, а як довго Ти 
дозволятимеш цьому наро
дові нести це страждання, і 
воланням їхніх безвинних 
здійматися до Твоїх вух, і їх
ній б крові свідчити перед 
Тобою, і не явиш Свого свід
чення заради них?

50 Май а милість, о Господи, 

до злочестивого натовпу, який 
вигнав Твій народ, щоб вони 
могли припинити грабувати, 
щоб вони могли покаятися у 
своїх гріхах, якщо покаяння 
може бути знайдено;

51 А якщо вони не захочуть, 
обнажи руку Свою, о Господи, 
і а викупи те, що Ти призначив 
як Сіон для Свого народу.

52 І якщо не може бути 
інакше, щоб справа Твого на
роду не зазнала невдачі пе
ред Тобою, нехай Твій гнів 
буде запалено і Твоє обу
рення паде на них, щоб їх 
могло бути спустошено—і 
коріння, і віти—з під небес;

53 Але якщо вони пока
ються, Ти будеш благодатним 
і милостивим і відвернеш 
Свій гнів, коли Ти поглянеш 
на лице Твого Помазаника.

54 Май милість, о Господи, 
до всіх народів землі; май 
милість до правителів нашої 
землі; нехай ті принципи, які 
з такою честю і так благо
родно захищали наші батьки, 
а саме, а Конституцію нашої 
країни, буде встановлено на
віки.

55 Згадай царів, князів, вель
мож, і сильних світу цього, і 
всіх людей, і церкви, усіх бід
них, нужденних і страждаю
чих на землі;

56 Щоб їхні серця могло 
бути помʼякшено, коли Твої 
слуги вийдуть з Твого дому, 
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 56 а пп Істина.
 57 а УЗ 20:16; 76:22–24.
 59 а Ісая 54:2.
  б пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  в Мт. 24:22.
 60 а 1 Неф. 13:1–32;  

15:13–18.
 62 а 3 Неф. 20:29.  

пп Єрусалим.

 63 а пп Давид.
 64 а Зах. 12:6–9;  

Мал. 3:4;  
УЗ 133:13, 35.  
пп Юда.

  б Бут. 17:1–8.  
пп Обіцяна земля.

 65 а 2 Неф. 30:3;  
Ал. 46:23–24;  
3 Неф. 20:15–21;  

УЗ 19:27.
  б 2 Неф. 30:6;  

3 Неф. 21:20–22.  
пп Навернення, 
Навернений.

 67 а пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

 68 а пп Завіт.
  б пп Єгова.

о Єгово, щоб нести свідчення 
про Твоє імʼя; щоб їхні упере
дження дали дорогу а істині 
і Твій народ міг отримати 
прихильність в очах усіх;

57 Щоб усі кінці землі могли 
знати, що ми, Твої слуги, а по
чули Твій голос і що Ти пос
лав нас;

58 Щоб з усіх їх Твої слуги, 
сини Якова, могли вибрати 
праведних, аби збудувати 
святе місто імені Твоєму, як 
Ти наказав їм.

59 Ми просимо Тебе призна
чити Сіонові інші а коли, крім 
цього, який Ти призначив, 
щоб б збирання Твого народу 
могло розгортатися у вели
кій силі й величі, щоб час ви
конання Твоєї роботи було 
в скорочено у праведності.

60 Тепер ці слова, о Господи, 
ми сказали перед Тобою, сто
совно одкровень і заповідей, 
які Ти дав нам, тим, кого виз
начено як а Іновірців.

61 Але Ти знаєш, що у Тебе є 
велика любов до дітей Якова, 
яких було розсіяно по горах 
на довгий час у хмарний і 
темний день.

62 Тож ми просимо Тебе мати 
милість до дітей Якова, щоб з 
цього часу могло розпочатися 
викуплення а Єрусалима;

63 І щоб можна було почати 

зривати ярмо неволі з дому 
а Давида;

64 І щоб діти а Юди могли 
почати повертатися до б зе
мель, які Ти дав Авраамові, 
їхньому батьку.

65 І зроби так, щоб а решту 
з Якова, яких було проклято 
і покарано за їхню провину, 
було б навернено від їхнього 
дикого й дикунського стану 
до повноти вічної євангелії;

66 Щоб вони могли скласти 
свою зброю кровопролиття і 
припинити свої бунти.

67 І нехай уся розсіяна 
решта з а Ізраїля, яких було 
вигнано до кінців землі, при
йдуть до пізнання істини, 
повірять у Месію, і будуть 
викуплені від гноблення, і ра
дітимуть перед Тобою.

68 О Господи, згадай Твого 
слугу, Джозефа Сміта молод
шого і всі його страждання 
й переслідування—як він 
а склав завіт з б Єговою і при
сягнув Тобі, о Могутній Боже 
Якова,—і заповіді, які Ти дав 
йому, і те, що він щиро нама
гався виконувати Твою волю.

69 Змилуйся, о Господи, 
над його дружиною і дітьми, 
щоб їх було піднесено у Твою 
присутність і збережено 
Твоєю пестливою рукою.

70 Змилуйся над усіма їхніми 
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 72 а Дан. 2:44–45;  
УЗ 65:2.

 73 а Пісн. 6:10;  
УЗ 5:14; 105:31.

 74 а УЗ 133:21–22, 40.
  б Ісая 40:4; Лк. 3:5;  

УЗ 49:23.
 75 а 1 Сол. 4:17.
 76 а Об. 7:13–15;  

2 Неф. 9:14.
  б пп Вінець;  

Піднесення.

  в пп Радість.
  г Євр. 12:1–11; УЗ 58:4.
 77 а пп Слава.
 79 а Ісая 6:1–2.
  б пп Агнець Божий.
 80 а Пс. 132:16.

близькими родичами, щоб 
їхнє упередження могло бути 
зламано і зметено, наче пото
пом, щоб їх можна було на
вернути і викупити з Ізраїлем 
і щоб вони знали, що Ти є Бог.

71 Згадай, о Господи, пре
зидентів, саме всіх президен
тів Твоєї Церкви, щоб Твоя 
правиця могла піднести їх з 
усіма їхніми сімʼями і їхніми 
близькими родичами, щоб їхні 
імена могло бути збережено й 
утримано у вічному спомині 
від покоління до покоління.

72 Згадай усю Свою Цер
кву, о Господи, з усіма їх
німи сімʼями й усіма їхніми 
близькими родичами, з усіма 
їхніми хворими та стражден
ними, з усіма бідними й лагід
ними на землі; щоб а царство, 
яке Ти встановив не руками, 
могло стати великою горою і 
наповнити всю землю;

73 Щоб Твоя Церква могла 
вийти з пустині темряви і за
сяяти повсюди, чиста, як а мі
сяць, ясна, як сонце, і грізна, 
як військо з прапорами;

74 І щоб була прикрашена, 
як наречена, для того дня, 
коли Ти знімеш завісу з небес  
і зробиш так, що гори а розтоп 
ляться у Твоїй присутності, і 
б долини піднесуться, вибоїсті 
місця стануть гладенькими; 
щоб Твоя слава могла напов
нити землю;

75 Щоб коли сурма зазву

чить для мертвих, нас було 
а піднято у хмарі зустріти 
Тебе, щоб ми завжди могли 
бути з Господом;

76 Щоб наш одяг міг бути 
чистим, щоб нас могло бути 
зодягнуто у а мантії праведно
сті, з пальмовим віттям у на
ших руках і б вінцями слави 
на головах, і щоб ми могли 
пожати вічну в радість за всі 
наші г страждання.

77 О Господи Боже Всемо
гутній, почуй нас у наших 
благаннях і дай нам відпо
відь з небес, Твого святого 
мешкання, де Ти сидиш на 
прес толі у а славі, шані, силі, 
величі, могутності, владі, іс
тині, справедливості, суді, 
милості і нескінченності пов
ноти, від вічності до вічності.

78 О почуй, о почуй, о почуй 
нас, о Господи! І дай відповіді 
на ці благання, і прийми освя
чення цього дому для Тебе, 
роботу наших рук, що ми збу
дували Твоєму імені;

79 І також цю Церкву, щоб 
дати їй Твоє імʼя. І допоможи 
нам силою Твого Духа зʼєдна
тися нашими голосами з тими 
яскравими і сяючими а серафи
мами навколо Твого престолу, 
з вигуками хвали, співаючи 
Осанну Богу й б Агнцеві!

80 І нехай цих, помазаників 
Твоїх, буде а зодягнуто спасін
ням, і нехай Твої святі вигу
кують радісно. Амінь і амінь.
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110 1 а пп Завіса.
  б УЗ 76:12, 19; 

136:32; 138:11.
 3 а Об. 1:14.
  б Об. 1:16;  

ДС—Іст. 1:17.
  в Єз. 43:2; 

   Об. 1:15;  
УЗ 133:21–22.

  г пп Єгова.
 4 а пп Першона

роджений.
  б Повтор. 5:24.
  в пп Заступник.

 5 а пп Простити, 
Прощати.

 6 а УЗ 109:4–5.
 7 а 2 Хр. 7:16.
  б пп Храм, Дім 

Господній.
 8 а УЗ 50:45.

1–10, Господь Єгова являється 
у славі і приймає Кертленд
ський храм як Свій дім; 11–12, 
Мойсей та Іліяс, кожен з них, 
являється і ввіряє свої ключі 
й розподіли; 13–16, Ілля повер
тається та ввіряє ключі свого 
розподілу, як і було обіцяно Ма
лахією.

а Завісу було знято з нашого 
розуму, і б очі нашого розу
міння було відкрито.

2 Ми побачили Господа, 
Який стояв над поручнями 
кафедри перед нами, а під 
Його ногами була плита з 
чис того золота кольором, 
наче бурштин.

3 Його а очі були наче полу
мʼя вогненне; волосся на Його 
голові було біле, наче чи
стий сніг; Його б обличчя ся
яло яскравіше сонця, а Його 

в голос був немов шум великої 
води, саме голос г Єгови, Який 
мовив:

4 Я а перший і останній; Я 
Той, Хто б живе, Я Той, Кого 
було вбито; Я ваш в заступник 
перед Батьком.

5 Ось, ваші гріхи а прощено 
вам; ви чисті переді Мною; 
отже, підійміть свої голови і 
радійте.

6 Нехай серця ваших бра
тів радіють, і нехай радіють 
серця всього Мого народу, 
який силою своєю а побудував 
цей дім у Моє імʼя.

7 Бо ось, Я а прийняв цей 
б дім, і Моє імʼя буде тут; і Я 
являтимуся Моїм людям в 
милості в цьому домі.

8 Так, Я а являтимуся Моїм 
слугам і говоритиму з ними 
Своїм власним голосом, якщо 
Мій народ дотримувати

РОЗДІЛ 110
Видіння, явлені пророкові Джозефу Сміту і Оліверу Каудері в 
храмі в Кертленді, штат Огайо, 3 квітня 1836 року. Нагодою 
стали збори в Суботній день. В історії Джозефа Сміта зазна
чено: “Пополудні я допомагав іншим президентам роздавати 
Господню вечерю членам Церкви, отримавши її від Дванад
цятьох, чиїм привілеєм було прислуговувати за священним 
столом цього дня. Після виконання цього служіння для моїх 
братів, я відійшов до кафедри, завіси опустилися і я схилився, 
з Олівером Каудері, в урочистій та тихій молитві. Після 
того як ми встали, закінчивши молитву, нам обом відкрилося 
наступне видіння”.
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меться Моїх заповідей і не 
б осквернить цей в святий дім.

9 Так, серця тисяч і десят
ків тисяч вельми радітимуть 
а благословенням, які буде 
пролито, і б ендаументу, яким 
Моїх слуг було обдаровано в 
цьому домі.

10 І слава цього дому дійде 
до іноземних країн; і це поча
ток благословення, яке буде 
а пролито на голови Мого на
роду. Саме так. Амінь.

11 Після того як це а ви
діння закрилося, небеса знову 
було відкрито нам; і б Мойсей 
явився перед нами і ввірив 
нам в ключі г збирання Ізраїля 
з чотирьох частин землі і ви
ведення десяти колін з д пів
нічного краю.

12 Після цього явився а Іліяс 
і ввірив б розподіл в євангелії 
Авраама, кажучи, що в нас і 
нашому сімені всі покоління 
після нас буде благословлено.

13 А після того як це ви
діння закрилося, ще одне 
велике і славетне видіння 
раптом відкрилося нам, бо 
а Ілля пророк, який був б заб
раний на небеса, не пізнавши 
смаку смерті, став перед 
нами і сказав:

14 Ось, повністю настав час, 
про який було сказано вус
тами Малахії—який свід
чив, що його [Іллю] буде 
послано перед тим, як нас
тане великий і жахливий 
день Господа,—

15 Щоб а повернути серця 
батьків до дітей, а дітей до 
батьків, аби всю землю не 
було покарано прокляттям,—

16 Отже, ключі цього розпо
ділу ввірено у ваші руки; і че
рез це ви можете знати, що  
великий і жахливий а день 
Гос пода вже близько—під са
мими дверима.

 8 б УЗ 97:15–17.
  в пп Святий 

(прикметник).
 9 а Бут. 12:1–3;  

УЗ 39:15;  
Авр. 2:8–11.

  б УЗ 95:8.  
пп Ендаумент.

 10 а УЗ 105:12.
 11 а пп Видіння.
  б Мт. 17:3.

  в пп Ключі 
священства.

  г Кн. Як. 6:2;  
УЗ 29:7.  
пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  д УЗ 133:26–32.  
пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

 12 а пп Іліяс.

  б пп Розподіл.
  в Гал. 3:6–29.  

пп Авраамів завіт.
 13 а пп Ілля.
  б пп Перетворені 

істоти.
 15 а ДС—Іст. 1:38–39.  

пп Генеалогія;  
Спасіння мертвих.

 16 а пп Останні дні.

РОЗДІЛ 111
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Сейлемі, 
штат Массачусетс, 6  серпня 1836 року. У цей час провід
ники Церкви серйозно заборгували через свої труди у священ
нослужінні. Почувши, що велику суму грошей вони зможуть 
отримати в Сейлемі, пророк, Сідні Рігдон, Гайрум Сміт та 
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Олівер Каудері помандрували туди з Кертленда, штат Огайо, 
щоб розвідати цю справу, а також проповідувати євангелію. 
Браття виконали кілька справ Церкви і деякий час проповіду
вали. Коли стало очевидним, що ніяких грошей не очікується, 
вони повернулися до Кертленда. Деякі з важливих чинників 
поточного моменту відображено в словах цього одкровення.

111 5 а УЗ 64:27–29.
 8 а УЗ 27:16. 

   пп Мир.
 11 а Мт. 10:16.

  б Рим. 8:28;  
УЗ 90:24; 100:15.

1–5, Господь турбується про 
життєві потреби Своїх слуг; 
6–11, Він милостиво обійдеться 
з Сіоном і влаштує все на благо 
Своїх слуг.

Я, Господь Бог ваш, не є не
задоволеним тим, що ви ви
рушили в цю мандрівку, 
незважаючи на вашу неро
зумність.

2 У мене є багато скарбів 
для вас у цьому місті на благо 
Сіону і багато людей у цьому 
місті, яких Я зберу в належ
ний час на благо Сіону через 
ваше посередництво.

3 Отже, доцільно, щоб ви 
познайомилися з людьми в 
цьому місті, як вам буде вка
зано і як вам буде дано.

4 І станеться в належний час, 
що Я передам це місто у ваші 
руки, щоб ви мали владу над 
ним, так що вони не розкри
ють ваших таємниць; і його 

багатство, мається на увазі зо
лото й срібло, буде вашим.

5 Не переймайтеся вашими 
а боргами, бо Я дам вам силу 
сплатити їх.

6 Не турбуйтеся про Сіон, бо 
Я обійдуся милостиво з ним.

7 Затримайтесь у цьому 
місці і в краях навколо;

8 А місце, де, згідно з Моєю 
волею, вам слід більшість часу 
залишатися, буде відзначено 
для вас а спокоєм та силою 
Мого Духа, Який зійде на вас.

9 Це місце ви можете здо
бути найманням. І старанно 
дізнавайтеся стосовно давні
ших мешканців і засновників 
цього міста;

10 Бо в цьому місті для вас 
не один скарб.

11 Отже, будьте а мудрими, як 
змії, але без гріха; і Я приведу 
все до ладу на ваше б благо так 
швидко, як тільки ви зможете 
прийняти це. Амінь.

РОЗДІЛ 112
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта Томасу  Б. 
Маршу в Кертленді, штат Огайо, 23  липня 1837 року сто
совно Дванадцяти Апостолів Агнця. Це одкровення було 
отримано того дня, коли старійшини Гебер  Ч. Кімбол та 
Орсон Гайд вперше проповідували євангелію в Англії. Томас Б. 
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1–10, Дванадцятеро мають по
силати євангелію і підносити 
голос попередження всім на
родам і людям; 11–15, Вони 
мають узяти свій хрест, слі
дувати за Ісусом і пасти Його 
овець; 16–20, Ті, хто при
ймають Перше Президент
ство, приймають Господа; 
21–29, Темрява вкриває землю, 
і тільки ті, хто вірить, кого 
хрищено, будуть спасенні; 30–
34, Перше Президентство і Два
надцятеро тримають ключі 
розподілу повноти часів.

Істинно так каже Господь 
тобі, Моєму слузі Томасу: Я по
чув твої молитви; і твоя мило
стиня постала переді Мною 
як а нагадування від імені тих, 
твоїх братів, кого було обрано 
нести свідчення про Моє імʼя і 
б розсилати його серед усіх на
родів, колін, язиків і людей та 
висвячено через посередниц
тво Моїх слуг.

2 Істинно Я кажу тобі, у 
твоєму серці і в тобі було 
дещо, чим Я, Господь, був не 
дуже задоволений.

3 Однак, оскільки ти а пони
зив себе, тебе буде піднесено; 
отже, усі твої гріхи тобі про
щено.

4 Нехай твоє серце буде в до
брому а гуморі перед лицем 

Моїм; і ти свідчитимеш про 
Моє імʼя не тільки б Іновірцям, 
а також і в Юдеям; і ти розси
латимеш Моє слово до кінців 
землі.

5 Тож, а борись ти, ранок за 
ранком; і день за днем не
хай лине твій голос б попере
дження; і коли ніч приходить, 
нехай жителі землі не дріма
ють через твою промову.

6 Нехай твоє помешкання 
буде знаним у Сіоні, і не а змі
нюй свого дому, бо Я, Господь, 
маю для тебе велику роботу в 
розповсюдженні Мого імені 
серед дітей людських.

7 Отже, а підпережи свої 
стегна для роботи. Нехай 
ноги твої будуть взуті також, 
бо тебе обрано, і твій шлях 
лежить серед гір і серед бага
тьох народів.

8 І твоїм словом багатьох 
високих буде а понижено, і 
твоїм словом багатьох низь
ких буде піднесено.

9 Твій голос буде докорою 
грішнику; і від твоєї докори 
нехай язик наклепника пере
стане перекручувати.

10 Будь а смиренним; і Гос
подь Бог твій вестиме тебе за 
руку і дасть тобі відповідь на 
твої молитви.

11 Я знаю твоє серце і по
чув твої молитви щодо твоїх 

112 1 а Дії 10:4.
  б УЗ 18:28.
 3 а Мт. 23:12;  

Лк. 14:11.
 4 а Мт. 9:2; 

   Іван 16:33.
  б УЗ 18:6; 90:8–9.
  в УЗ 19:27.
 5 а Юд. 1:3.
  б УЗ 1:4–5.

 6 а Пс. 125:1.
 7 а Еф. 6:13–17.
 8 а пп Упокоритися, 

Покірність.
 10 а Пр. 18:12.

Марш був на той час президентом Кворуму Дванадцятьох 
 Апостолів.
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братів. Не будь схильним до 
них у а любові більше, ніж до 
багатьох інших, але нехай 
буде в тобі любов до них, як 
до самого себе; і нехай рясніє 
твоя любов до всіх людей і до 
тих, хто любить Моє імʼя.

12 І молись за своїх братів з 
Дванадцятьох. Повчай їх гос
тро заради Мого імені, і не
хай повчають їх за всі їхні 
гріхи, і будь вірним Моєму 
а імені переді Мною.

13 І після їхніх а спокус і бага
тьох б бідувань, ось, Я, Господь, 
простягну руку до них, і якщо 
вони не закамʼяніють серцями 
своїми і не затвердіють шиями 
своїми проти Мене, їх буде 
в навернено, і Я зцілю їх.

14 Тепер, Я кажу тобі, і те, 
що Я кажу тобі, Я кажу всім 
Дванадцятьом: Устаньте і 
підпережіть стегна свої, візь
міть свій а хрест, слідуйте за 
Мною і б пасіть овець Моїх.

15 Не підносьтеся; не а бун
туйте проти Мого слуги 
Джозефа; бо істинно Я кажу 
вам, Я є з ним, і Моя рука 
буде над ним; і б ключі, які 
Я дав йому, а також вам, 
не буде відібрано від нього, 
доки Я не прийду.

16 Істинно Я кажу тобі, Мо
єму слузі Томасу, ти—людина, 
яку Я обрав, щоб тримати 

ключі Мого царства, стосовно 
Дванадцятьох, повсюди серед 
усіх народів,

17 Щоб ти міг бути Моїм 
слугою, щоб відімкнути двері 
царства в усіх місцях, куди 
Мій слуга Джозеф, і Мій 
слуга а Сідні, і Мій слуга б Гай
рум не можуть прийти;

18 Бо на них Я поклав на ко
роткий час тягар усіх церков.

19 Отже, куди б вони не пос
лали вас, ідіть, і Я буду з вами; 
і в якому б місці ви не прого
лошували Моє імʼя, а широкі 
двері буде вам відкрито, щоб 
вони могли отримати Моє 
слово.

20 Той, хто а сприймає Моє 
слово, сприймає Мене, а той, 
хто сприймає Мене, сприй
має тих, Перше Президент
ство, кого Я послав, кого Я 
зробив для вас радниками за
ради Мого імені.

21 І знову, Я кажу вам, що 
всі належно рекомендовані 
й а уповноважені вами, кого 
голосом ваших братів, б Два
надцятьох, ви посилатимете в 
імʼя Моє, матимуть силу від
кривати двері Мого царства 
для будь якого народу, куди 
б ви не послали їх,—

22 Якщо вони упокорять 
себе переді Мною, і перебу
ватимуть у Моєму слові, і 

 11 а Мт. 5:43–48.  
пп Любов;  
Милосердя.

 12 а пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 13 а пп Спокушати, 
Спокуса.

  б Іван 16:33;  
Об. 7:13–14;  

УЗ 58:3–4.
  в 3 Неф. 18:32.  

пп Навернення, 
Навернений.

 14 а Мт. 16:24;  
пдс Мт. 16:25–26 
(Додаток);  
Лк. 9:23.

  б Іван 21:15–17.
 15 а пп Бунт.

  б УЗ 28:7.  
пп Ключі 
священства.

 17 а пп Рігдон, Сідні.
  б пп Сміт, Гайрум.
 19 а 1 Кор. 16:9;  

УЗ 118:3.
 20 а УЗ 84:35–38.
 21 а пп Повноваження.
  б УЗ 107:34–35.
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а прислухатимуться до голосу 
Мого Духа.

23 Істинно, істинно Я кажу 
вам, а темрява вкриває землю, 
а морок—розум людей, і вся 
плоть стала б зіпсутою перед 
Моїм лицем.

24 Ось, а помста йде швидко 
на жителів землі, день гніву, 
день спалення, день спусто
шення, б плачу, туги й голо
сіння; і як вихор це пройде 
по всьому лицю землі, каже 
Господь.

25 І в Моєму домі це а поч
неться, і з Мого дому піде 
повсюди, каже Господь;

26 Спочатку серед тих з вас, 
каже Господь, хто а сповіду
вали, що знають Моє імʼя, а 
не б пізнали Мене і в блюзнили 
Мене серед Мого дому, каже 
Господь.

27 Отже, дивіться, щоб ви не 
переймалися справами Моєї 
Церкви в цьому місці, каже 
Господь.

28 Але а очистіть свої серця 
переді Мною; а потім б ідіть по 
всьому світі, і проповідуйте 
Мою євангелію кожному ство
рінню, хто ще не отримав її;

29 І той, хто а вірить і б хрис

титься, буде спасенний, а 
той, хто не вірить і не хрис
титься, буде в проклятий.

30 Бо вам, а Дванадцятьом, і 
тим, б Першому Президентству, 
кого призначено з вами бути 
вашими радниками й про
відниками, дано владу цього 
священства, на останні дні і 
в останній раз, коли відбува
ється в розподіл повноти часів,

31 Ту владу, яку ви маєте 
разом з усіма тими, хто отри
мував розподіл у будь який 
час від початку сотворіння;

32 Бо істинно Я кажу вам, 
а ключі розподілу, які ви от
римали, б перейшли від бать
ків і наприкінці всього були 
послані вам з небес.

33 Істинно Я кажу вам, ди
віться, яким великим є ваше 
покликання. а Очистіть свої 
серця і свій одяг, щоб за кров 
цього покоління не б спитали з 
ваших рук.

34 Будьте вірними, доки Я не 
прийду, бо Я а прийду швидко; 
і Моя нагорода зі Мною, щоб 
віддячити кожній людині 
згідно з тим, якою будуть її 
б труди. Я є Альфа і Омега. 
Амінь.

 22 а пп Послушний, 
Послушність, 
Слухатися;  
Слухати.

 23 а Ісая 60:2;  
Мих. 3:6;  
УЗ 38:11.  
пп Відступництво—
Відступництво 
первинної 
християнської 
церкви.

  б УЗ 10:20–23.
 24 а пп Помста.
  б УЗ 124:8.

 25 а 1 Пет. 4:17–18.
 26 а Мт. 7:21–23;  

УЗ 41:1; 56:1.
  б Лк. 6:46;  

Мос. 26:24–27;  
3 Неф. 14:21–23.

  в пп Блюзнити, 
Блюзнірство.

 28 а пп Чистий, Чистота.
  б Мр. 16:15–16.
 29 а Морм. 9:22–23;  

УЗ 20:25–26.
  б пп Хрищення, 

Христити.
  в пп Осуд.

 30 а пп Апостол.
  б пп Перше 

Президентство.
  в Еф. 1:10;  

УЗ 27:13; 124:40–42.  
пп Розподіл.

 32 а УЗ 110:11–16.  
пп Ключі 
священства.

  б Авр. 1:2–3.
 33 а Кн. Як. 1:19.
  б УЗ 72:3.
 34 а Об. 22:7, 12;  

УЗ 49:28; 54:10.
  б пп Діла.
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1–6, Визначено, що таке Стеб 
ло Єссея, пагін, що з нього вихо
дить, і корінь Єссея; 7–10, Роз
сіяні залишки Сіону мають 
право на священство, і їх закли
кано повернутися до Господа.

Хто є Стеблом а Єссея, про 
яке йдеться в 1 му, 2 му, 3 
му, 4 му та 5 му віршах 11 го 
розділу Ісаї?

2 Істинно так каже Господь: 
Це Христос.

3 Що це за пагін, про який 
ідеться у першому вірші 11 го 
розділу Ісаї, що має вийти із 
Стебла Єссея?

4 Ось, так каже Господь: Це 
слуга в руках Христа, який 
частково є нащадком Єссея, а 
також а Єфрема, або дому Йо
сипа, на якого покладено ве
лику б владу.

5 Що це за корінь Єссея, про 
який ідеться в 10 му вірші 11 
го розділу?

6 Ось, так каже Господь, 
це є нащадок Єссея, а також 
Йосипа, кому по праву на
лежить священство і а ключі 
царства як б прапор, а також 
для в збирання Мого народу в 
останні дні.

7 Запитання Елайаса Хіґбі: 

Що мається на увазі під по
велінням у 1 му вірші 52 го 
розділу Ісаї, де говориться: 
“Зодягнися, Сіоне, у силу 
свою”, і яких людей мав на 
увазі Ісая?

8 Він посилається на тих, 
кого Бог покличе в останні 
дні, хто матиме владу свя
щенства, щоб привести знову 
а Сіон і викупити Ізраїль; а 
зодягтися у б силу свою оз
начає зодягтися у повнова
ження священства, на яке він, 
Сіон, має в право за родово
дом; а також повернутися до 
тієї сили, яку він втратив.

9 Що нам слід розуміти під 
тим, що Сіон розвʼяже пута 
шиї своєї; 2 ий вірш?

10 Ми маємо розуміти, що 
а розсіяні залишки закликано 
б повернутися до Господа 
звідти, куди вони відпали; 
і якщо вони зроблять це, то 
Господь обіцяє, що Він гово
ритиме з ними, або дасть їм 
одкровення. Дивись 6 ий, 7 
ий та 8 ий вірші. “Пута шиї 
своєї” є прокляттями Бога на 
нього, або на залишки Ізраїля 
в їхньому розсіяному стано
вищі серед Іновірців.

113 1 а пп Єссей.
 4 а Бут. 41:50–52;  

УЗ 133:30–34.  
пп Єфрем.

  б пп Влада.
 6 а пп Ключі 

   священства.
  б УЗ 45:9.  

пп Прапор.
  в пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
 8 а пп Сіон.

  б УЗ 82:14.
  в пп Перворідство.
 10 а пп Ізраїль—

Розсіяння Ізраїля.
  б Ос. 3:4–5;  

2 Неф. 6:11.

РОЗДІЛ 113
Відповіді на деякі запитання щодо писань Ісаї, дані пророком 
Джозефом Смітом в Фар Уесті, штат Міссурі, або поблизу 
нього у березні 1838 року.
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1–2, Церковні посади, що їх обій
мають ті, хто не є вірними, 
буде віддано іншим.

Істинно, так каже Господь: 
Мудрим буде для Мого слуги 
Девіда  У. Петтена впорядку
вати всі свої справи якомога 
швидше і розпродати свої то
вари, щоб виконати місію для 
Мене наступної весни разом 

з іншими, саме дванадцятьма, 
включаючи його самого, щоб 
свідчити про Моє імʼя і не
сти радісну новину всьому 
світові.

2 Бо істинно так каже Гос
подь, що якщо серед вас є 
такі, хто зрікається Мого 
імені, інших буде а поставлено 
б замість них і вони отрима
ють своє єпископство. Амінь.

114 2 а УЗ 118:1, 6.
  б УЗ 64:40.
115 1 а пп Сміт, Джозеф 

молодший.

  б пп Рігдон, Сідні.
  в пп Сміт, Гайрум.
 2 а пп Партридж, 

Едвард.

 4 а 3 Неф. 27:4–8.
  б пп Церква Ісуса 

Христа Святих 
Останніх Днів.

РОЗДІЛ 114
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 11 квітня 1838 року.

РОЗДІЛ 115
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 26 квітня 1838 року, в якому повідомлялося про 
волю Бога стосовно розбудови того місця і Господнього дому. Це 
одкровення адресовано головуючим чинам і членам Церкви.

1–4, Господь називає Свою цер
кву Церквою Ісуса Христа Свя
тих Останніх Днів; 5–6, Сіон  
та його коли є місцями захис 
ту та притулку для святих; 
7–16, Святим заповідано збуду
вати дім Господа у Фар Уесті; 
17–19, Джозеф Сміт тримає 
ключі царства Божого на землі.

Істинно так каже Господь 
вам, Моєму слузі а Джозефу 
Сміту молодшому, і також 
Моєму слузі б Сідні Рігдону, і 
також Моєму слузі в Гайруму 
Сміту, і вашим радникам, 

яких призначено або буде 
призначено надалі;

2 А також тобі, Моєму слузі 
а Едварду Партриджу, і його 
радникам;

3 І також Моїм вірним слу
гам з вищої ради Моєї Церкви 
в Сіоні, бо так її буде названо, 
і всім старійшинам і людям 
Моєї Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, розсі
яним повсюди в усьому світі;

4 Бо так буде Мою а Церкву 
названо в останні дні, а саме: 
б Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.
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5 Істинно Я кажу вам усім: 
а Устаньте і сяйте повсюди, 
щоб ваше світло могло бути 
б прапором для народів;

6 І щоб а збирання разом на 
землі б Сіону і по його в колах 
могло бути для захисту і для 
г притулку від бурі і від гніву, 
коли його буде д пролито нез
мішаним на всю землю.

7 Нехай це місто, Фар Уест, 
буде а святою та освяченою 
землею для Мене; і її буде наз
вано найсвятішою, бо земля, 
на якій ти стоїш, є святою.

8 Отже, Я наказую вам а збу
дувати дім для Мене, для зби
рання разом Моїх святих, 
щоб вони могли б поклонятися 
Мені.

9 І нехай ця робота, і засну
вання, і підготовча робота 
почнуться цього літа;

10 І нехай це почнеться 
четвертого дня липня цього 
року; і від того часу надалі 
нехай Мої люди трудяться 
старанно, щоб збудувати дім 
у Моє імʼя;

11 А через а один рік від 
цього дня нехай вони знов 
почнуть закладати фунда
мент Мого б дому.

12 Таким чином, нехай вони 
з того часу і надалі трудяться 
старанно, доки його не буде 
закінчено, від його наріж
ного каменю до його верхівки, 

доки не залишиться нічого не
закінченого у ньому.

13 Істинно Я кажу вам, не
хай ні Мій слуга Джозеф, ні 
Мій слуга Сідні, ні Мій слуга 
Гайрум не беруть більше в 
борг для будівництва дому 
для Мого імені;

14 Але нехай дім буде збу
довано для Мого імені за 
а зразком, який Я покажу їм.

15 А якщо Мої люди не збу
дують його за зразком, який 
Я покажу їхньому президент
ству, Я не прийму його з їх
ніх рук.

16 Але якщо Мої люди збу
дують його за зразком, який 
Я покажу їхньому прези
дентству, а саме Моєму слузі 
Джозефу і його радникам, 
тоді Я прийму його з рук 
Моїх людей.

17 І знову, істинно Я кажу 
вам, це є Моя воля, щоб місто 
Фар Уест було розбудовано 
швидко через збирання Моїх 
святих;

18 І також нехай інші місця 
буде призначено для а ко
лів у краях навколо, коли їх 
будуть являти Моєму слузі 
Джозефу час від часу.

19 Бо ось, Я буду з ним, і Я 
освячу його перед людьми; 
бо йому віддав Я а ключі від 
цього царства і священнослу
жіння. Саме так. Амінь.

 5 а Ісая 60:1–3.
  б Ісая 11:12.  

пп Прапор.
 6 а пп Ізраїль—

Збирання Ізраїля.
  б пп Сіон.
  в УЗ 101:21.  

пп Кіл.

  г Ісая 25:1, 4;  
УЗ 45:66–71.

  д Об. 14:10;  
УЗ 1:13–14.

 7 а пп Святий 
(прикметник).

 8 а УЗ 88:119; 95:8.
  б пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 11 а УЗ 118:5.
  б УЗ 124:45–54.
 14 а Євр. 8:5; УЗ 97:10.
 18 а УЗ 101:21.  

пп Кіл.
 19 а пп Ключі 

священства.
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Спрінг Хілл названо Госпо
дом а Адам онді Аман, тому 
що, сказав Він, це те місце, 
куди б Адам прийде відвідати 

Свій народ, або те, де в Ста
рий Днями сидітиме, як ска
зано пророком Даниїлом.

116 1 а УЗ 78:15.  
пп Адам онді  
Аман.

  б пп Адам.

  в Дан. 7:13–14, 22.
117 4 а УЗ 104:14.
 5 а УЗ 104:78.
 6 а Дії 17:26; 

   1 Неф. 17:36–39.
 7 а Ісая 35:1;  

УЗ 49:24–25.

РОЗДІЛ 116
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту біля Уайтс Феррі, 
у місці, названому Спрінг Хілл, в окрузі Дейвіс, штат Міссурі, 
19 травня 1838 року.

РОЗДІЛ 117
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 8 липня 1838 року, стосовно безпосередніх обо
вʼязків Уільяма Маркса, Ньюела  К. Уітні та Олівера Грей
нджера.

1–9, Господні слуги не повинні 
домагатися земного, бо “що є 
власність для Господа?”; 10–16, 
Вони мають облишити дрібʼяз
ковість душі, і їхні жертви бу
дуть священними для Господа.

Істинно так каже Господь Мо
єму слузі Уільяму Марксу, а 
також Моєму слузі Ньюелу  К. 
Уітні, нехай вони впоряд
кують свої справи швидко і 
помандрують з землі Керт
ленда, перш ніж Я, Господь, не 
пошлю знову сніги на землю.

2 Нехай вони пробудяться, 
і встануть, і вирушать, і не 
затримуються, бо Я, Господь, 
повелів це.

3 Отже, якщо вони затрима
ються, це буде не добре для 
них.

4 Нехай вони покаються в 

усіх своїх гріхах і в усіх своїх 
пожадливих бажаннях переді 
Мною, каже Господь. Бо що 
є а власність для мене?—каже 
Господь.

5 Нехай власність Кертленда 
буде передано за а борги, каже 
Господь. Нехай вони йдуть, 
каже Господь, і те, що зали
шиться, нехай залишиться у 
ваших руках, каже Господь.

6 Бо хіба немає в Мене пта
хів небесних, і також риб 
морських, і звірів гірських? 
Хіба не створив Я землю? 
Хіба не тримаю Я а долі всіх 
воїнств народів землі?

7 Отже, хіба не зроблю Я 
так, щоб а відлюдні місця пус
тили паростки, і зацвіли, і 
родили щедро?—каже Гос 
подь.

8 Хіба не досить місця на 
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 8 а УЗ 116.  
пп Адам онді Аман.

  б Авр. 3:13.
  в пп Еден.
 10 а Мт. 25:23.

 11 а Об. 2:6, 15.
  б пп Таємні змови.
  в пп Єпископ.
 12 а тобто розпорядника, 

якого Пророк 

залишив, аби 
владнати його 
справи в Кертленді.

 13 а пп Жертва, 
Жертвувати.

горах а Адам онді Амана і на 
рівнинах Олага б Шинеги, або 
на в землі, де жив Адам, щоб 
вам домагатися того, що є 
тільки краплиною, і нехтувати 
більш вагомими справами?

9 Отже, приходьте сюди, до 
землі Мого народу, саме Сіону.

10 Нехай Мій слуга Уільям 
Маркс буде а вірним у ма
лому, і його буде поставлено 
над великим. Нехай він голо 
вує серед Мого народу в  
місті Фар Уест, і нехай він 
буде благословенний благо
словеннями Мого народу.

11 Нехай Мій слуга Ньюел К. 
Уітні соромиться а Ніколаїт
ської зграї і всіх її б таємних 
мерзот, і всієї своєї дрібʼяз
ковості душі переді Мною, 
каже Господь, і нехай він при
ходить до землі Адам онді 
Аман і буде в єпископом для 
Мого народу, каже Господь, 
не лише номінально, а й ді
лом, каже Господь.

12 І знову, Я кажу вам, Я па
мʼятаю Мого слугу а Олівера 
Грейнджера; ось, істинно Я 
кажу йому, що його імʼя буде 
зберігатися у священному 

спомині від покоління до по
коління, на віки вічні, каже 
Господь.

13 Отже, нехай він ре
тельно старається заради 
викуплення Першого Прези
дентства Моєї Церкви, каже 
Господь; і якщо він впаде, він 
підніметься знову, бо його 
а жертва буде більш священ
ною для Мене, ніж його при
буток, каже Господь.

14 Отже, нехай він швидко 
приходить сюди, до землі Сі
ону; і в належний час його 
буде зроблено торговцем у 
Моє імʼя, каже Господь, на 
благо Мого народу.

15 Отже, нехай ніхто не зне
важає Мого слугу Олівера 
Грейнджера, але нехай бла
гословення Мого народу бу
дуть на ньому на віки вічні.

16 І знову, істинно Я кажу 
вам, нехай усі Мої слуги в 
землі Кертленда памʼятають 
Господа Бога свого, і Мій дім 
також, щоб утримувати й 
зберігати його святим і в Мій 
належний час поперевертати  
столи грошомінам, каже  
Господь. Саме так. Амінь.

РОЗДІЛ 118
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 8  липня 1838 року у відповідь на благання: 
“Яви нам Свою волю, о Господи, стосовно Дванадцятьох”.
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1–3, Господь забезпечить сі
мʼї Дванадцятьох; 4–6, Вільні 
місця у кворумі Дванадцятьох 
зайнято.

Істинно, так каже Господь: 
Нехай терміново буде про
ведено конференцію; нехай 
буде організовано Дванад
цятьох; і нехай людей буде 
призначено а заповнити місця 
тих, хто відпав.

2 Нехай Мій слуга а Томас 
залишається на якийсь час у 
землі Сіону, щоб розповсю
джувати Моє слово.

3 Нехай решта продовжує 
проповідувати з того часу, і 
якщо вони робитимуть це в 
усій невибагливості серця, у 
лагідності, та а смиренні, та 
б довготерпінні, Я, Господь, 
даю їм обіцяння, що Я за
безпечу їхні сімʼї; і широкі  

двері буде відкрито для них 
віднині.

4 А наступної весни нехай 
вони вирушають, аби пере
правитися через великі води, 
і там проголошують Мою 
євангелію, повноту її, і свід
чать про Моє імʼя.

5 Нехай вони попрощаються 
з Моїми святими у місті Фар 
Уест двадцять шостого дня 
наступного квітня місяця, на 
місці будівництва Мого дому, 
каже Господь.

6 Нехай Мого слугу Джона 
Тейлора, і також Мого слугу 
Джона  Е. Пейджа, і також  
Мого слугу Уілфорда Вуд
раффа, і також Мого слугу  
Уілларда Річардса буде приз
начено зайняти місця тих, 
хто відпав, і про їхнє призна
чення офіційно повідомлено.

118 1 а Дії 1:13, 16–17,  
22–26.

 2 а пп Марш, Томас Б.
 3 а пп Упокоритися, 

Покірність.
  б пп Терпіти.

РОЗДІЛ 119
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 8 липня 1838 року, у відповідь на його благання: 
“О Господи! Яви Своїм слугам, скільки ти вимагаєш від майна 
Твого народу на десятину”. Закон десятини, як його розумі
ють сьогодні, не був даний Церкві до цього одкровення. Термін 
десятина у молитві, яка щойно цитувалася, і в попередніх од
кровеннях (64:23; 85:3; 97:11) означав не тільки одну десяту 
частину, але й усі добровільні пожертвування, або внески, до 
церковних фондів. Господь перед тим дав Церкві закон посвя
чення і управительства власністю, в який члени Церкви (в ос
новному, провідні старійшини) вступали через завіт, який мав 
бути вічним. Через те що багато хто не зміг жити за цим за
вітом, Господь скасував його на деякий час і натомість дав 
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119 1 а УЗ 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 а УЗ 115:8.
 3 а Мал. 3:8–12; 

   УЗ 64:23.  
пп Десятини, 
Десятина.

 5 а УЗ 57:2–3.

 6 а пп Сіон.
 7 а пп Кіл.
120 1 а тобто десятиною.

РОЗДІЛ 120
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта у Фар Уесті, 
штат Міссурі, 8  липня 1838 року, в якому повідомляється 
про розпорядження майном, яке було десятиною, про яке 
йдеться у попередньому одкровенні, у розділі 119.

1–5, Святі мають віддавати 
надлишок своєї власності, а по
тім віддавати як десятину 
одну десяту свого прибутку що
річно; 6–7, Такий підхід освя
тить землю Сіону.

Істинно, так каже Господь, Я 
вимагаю, щоб весь а надлишок 
їхнього майна було передано 
в руки єпископа Моєї церкви 
в Сіоні,

2 Для будівництва Мого 
а дому, і для закладення основ 
Сіону, і для священства, і для 
боргів Президентства Моєї 
Церкви.

3 І це буде початком об
кладення а десятиною Мого 
 народу.

4 А після цього, ті, хто таким 
чином віддав десятину, спла
чуватимуть одну десяту всього 
свого прибутку щорічно; і це 

буде постійним законом для 
них назавжди, для Мого свя
того священства, каже Господь.

5 Істинно Я кажу вам, буде 
так, що всі, хто збирається на 
землі а Сіону, сплачуватимуть 
десятину своїм надлишковим 
майном, і виконуватимуть 
цей закон, інакше вони не 
будуть вважатися гідними 
жити серед вас.

6 І Я кажу вам, якщо Мій на
род не виконуватиме цього за
кону, щоб святити його й цим 
законом освячувати землю 
а Сіону для Мене, щоб Мої 
устави і Мої присуди трима
лися на ній, щоб вона була 
найсвятішою, ось, істинно Я 
кажу вам, вона не буде землею 
Сіону для вас.

7 І це буде зразком для всіх 
а колів Сіону. Саме так. Амінь.

закон десятини для всієї Церкви. Пророк запитав у Господа, 
скільки з їхнього майна Він вимагає для священних цілей. Від
повіддю було це одкровення.

Істинно, так каже Господь, те
пер прийшов час, коли а цим 
буде розпоряджатися рада, що 
складається з Першого Пре
зидентства Моєї Церкви, і з 

єпископа та його ради, і з Моєї 
вищої ради, і Мій власний го
лос до них, каже Господь. Саме 
так. Амінь.
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РОЗДІЛ 121
Молитва й пророцтва, які написані пророком Джозефом Смі
том у посланні до Церкви, коли він був вʼязнем у тюрмі в Лі
берті, штат Міссурі, датовані 20 березня 1839 року. Пророк і 
кілька його товаришів протягом кількох місяців знаходилися 
в тюрмі. Їхні клопотання й апеляції, подані виконавчим та 
судовим службовцям, не принесли їм полегшення.

1–6, Пророк благає Господа до
помогти святим, що стражда
ють; 7–10, Господь промовляє 
мир йому; 11–17, Прокляті всі 
ті, хто здіймає проти Господ
нього народу неправомірний га
лас про провину; 18–25, Вони 
не матимуть права на священ
ство, і їх буде проклято; 26–32, 
Славетні одкровення обіцяно 
тим, хто терпить доблесно; 
33–40, Чому багато поклика
них, та вибраних мало; 41–46,  
Священство повинно викорис
товуватися тільки в праведно
сті.

О Боже, де Ти? І де те шатро, 
що покриває Твоє а сховище?

2 а Як довго рука Твоя буде 
стримуватися й око Твоє, 
так, чисте око Твоє буде ди
витися з вічних небес на об
рази Твого народу і Твоїх 
слуг, а Твоє вухо будуть про
низувати їхні волання?

3 Так, о Господи, а як довго 
їм терпіти ці образи і неза
конні утиски, поки Твоє 
серце помʼякшиться до них і 
Твоя утроба пройметься спів
чуттям до них?

4 О Господи Боже а Всемо
гутній, творець неба, землі, 
і морів, і всього, що в них 
є, Хто контролює й підко
ряє диявола і темне і без
просвітне владарювання 
Шеолу,—простягни Свою 
руку; нехай Твоє око про
зирне; нехай Твоє шатро буде 
знято; нехай Твоє б сховище 
більше не буде покрито; не
хай Твоє вухо нахилиться; не
хай Твоє серце помʼякшиться 
і Твоя утроба зворушиться 
співчуттям до нас.

5 Нехай Твій гнів буде запа
лено проти наших ворогів; і в 
люті Твого серця Своїм мечем 
а помстися за наші образи.

6 Згадай Своїх святих, що 
страждають, о Боже наш; 
і Твої слуги радітимуть у 
Твоєму імені навіки.

7 Мій сину, мир душі твоїй; 
твоя а скрута і твої страждання 
будуть лише на короткий час;

8 І тоді, якщо ти а витерпиш 
це достойно, Бог піднесе тебе 
на висоту; ти святкуватимеш 
перемогу над усіма своїми 
ворогами.

9 Твої а друзі стоять біля 

121 1 а Пс. 13:2–3; 102:2–3.
 2 а Ав. 1:2.
 3 а УЗ 109:49.
 4 а пп Всемогутній.

  б УЗ 123:6.
 5 а Лк. 18:7–8.
 7 а пп Лихо.
 8 а 1 Пет. 2:19–23.  

пп Терпіти.
 9 а УЗ 122:3.
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тебе, і вони вітатимуть тебе 
знову теплом сердець і друж
німи руками.

10 Тобі ще не так, як а Йовові; 
твої друзі не протистоять тобі 
і не звинувачують тебе у про
вині, як це було з Йовом.

11 А ті, хто звинувачують 
тебе у провині, їхню надію 
буде розвіяно, і їхні плани 
розтануть, як а паморозь тане 
під пекучими променями 
сонця, що сходить;

12 І також, щоб Бог простяг 
Свою руку і печатку, аби змі
нити а часи та пори року і за
сліпити їхній розум, щоб вони 
не могли розуміти Його диво
вижних діянь; щоб Він міг та
кож випробувати їх і викрити 
в їхньому власному лукавстві;

13 Також тому, що їхні серця 
розбещені, і щоб на а них са
мих могло прийти повною 
мірою те, що вони хочуть на
вести на інших і люблять, щоб 
інші страждали від цього;

14 Щоб і вони були розча
рованими, а їхні надії—відсі
ченими;

15 І не так багато років про
йде, як їх та їхнє потомство 
буде зметено з під небес, каже 
Бог, так що ніхто з них не за
лишиться стояти біля стіни.

16 Прокляті всі, хто підніме 
пʼяту на Моїх а помазаників, 
каже Господь, і волатиме, що 
вони б згрішили, коли вони не 

згрішили переді Мною, каже 
Господь, але зробили те, що 
було угодним у Моїх очах і 
що Я наказав їм.

17 Але ті, хто волають про 
провину, роблять це, бо самі 
є слугами гріха і а дітьми не
покори.

18 І ті, хто неправдиво кля
неться проти Моїх слуг, 
щоб привести їх до неволі і 
смерті,—

19 Горе їм; через те, що 
вони а скривдили Моїх малих, 
їх буде відчужено від б обря
дів Мого дому.

20 Їхній а кошик не буде пов
ним, їхні будинки та їхні клуні 
буде зруйновано, а до них са
мих будуть ставитися з пре
зирством ті, хто улещував їх.

21 Вони не матимуть права 
на а священство і також їхнє 
потомство від покоління до 
покоління.

22 Було б а краще для них, 
коли б жорно млинове на шиї 
їм почепити і вони б пото
нули в морській глибині.

23 Горе всім тим, хто бенте
жить Моїх людей, і виганяє, і 
вбиває, і свідчить проти них, 
каже Господь Саваот; а рід га
дючий не втече від засуду до 
геєнни.

24 Ось, Мої очі а бачать і зна
ють усі їхні діяння, і Я маю в 
запасі швидкий б суд у належ
ний час для їх усіх;

 10 а пп Йов.
 11 а Вих. 16:14.
 12 а Дан. 2:21.
 13 а Пр. 28:10;  

1 Неф. 14:3.
 16 а 1 Сам. 26:9;  

Пс. 105:15.

  б 2 Неф. 15:20;  
Морон. 7:14, 18.

 17 а Еф. 5:6.
 19 а Мт. 18:6.  

пп Скривдити.
  б пп Обряди.
 20 а Повтор. 28:15–20.

 21 а пп Священство.
 22 а Мт. 18:6;  

УЗ 54:5.
 23 а Мт. 12:34.
 24 а пп Всемудрий.
  б Гел. 8:25.  

пп Суд, Судити.
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25 Бо є а час, який призна
чено кожній людині за її 
б вчинками.

26 Бог дасть вам а знання че
рез Свого б Святого Духа, так, 
через невимовний в дар Свя
того Духа, який не було від
крито відколи світ існував і 
дотепер;

27 На який очікували наші 
предки з нетерпінням, що 
буде його відкрито в останні 
часи, і на який було вказано 
ангелами їхньому розуму, що 
його прибережено для пов
ноти їхньої слави;

28 У прийдешній час, коли 
а нічого не буде приховано, 
чи буде один Бог, чи багато 
б богів, їх буде явлено.

29 Усі престоли і влада
рювання, панування і влади 
буде а відкрито і даровано 
всім тим, хто доблесно терпів 
за євангелію Ісуса Христа.

30 І ще, якщо будуть а межі, 
установлені для небес, чи для 
морів, чи для суші, чи для 
сонця, місяця або зірок—

31 Усі часи їхніх обертів, 
усі призначені дні, місяці й 
роки, і всі дні їхніх днів, мі
сяців і років, і всі їхні слави, 
закони й установлені часи 

буде відкрито в дні а розпо
ділу повноти часів—

32 Згідно з тим, що було 
призначено серед а Ради Віч
ного б Бога всіх інших богів 
ще до того, як цей світ існу
вав, що мало бути прибере
женим до завершення і кінця 
його, коли кожна людина 
ввійде до Його вічної в при
сутності і до Його безсмерт
ного г покою.

33 Чи довго можуть про
точні води залишатися не
чистими? Яка сила може 
зупинити небеса? Перешкод
жати Всемогутньому про
ливати а знання з небес на 
голови святих останніх днів—
усе одно, що людині спро
могтися простерти свою 
кволу руку, щоб зупинити 
ріку Міссурі, коли вона тече 
у своєму звичному руслі, або 
повернути її проти течії.

34 Ось, багато а покликаних, 
та б вибраних мало. А чому їх 
не вибрано?

35 Тому що їхні серця так 
сильно прикипіли до речей 
цього а світу і жадають б по
честей людських, що вони 
не засвоїли цього єдиного 
уроку—

 25 а Йов 7:1; УЗ 122:9.
  б пп Діла.
 26 а Дан. 2:20–22;  

УВ 1:9.  
пп Одкровення.

  б УЗ 8:2–3.
  в пп Дар Святого 

Духа.
 28 а УЗ 42:61; 76:7–8;  

98:12.
  б Пс. 82:1, 6;  

Іван 10:34–36;  
1 Кор. 8:5–6;  

УЗ 76:58; 132:20;  
Авр. 4:1; 5:1–2.

 29 а УЗ 101:32.
 30 а Йов 26:7–14;  

Пс. 104:5–9; Дії 17:26.
 31 а пп Розподіл.
 32 а пп Нарада на 

Небесах.
  б Повтор. 10:17.
  в пп Людина, Люди—

Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  г пп Покій.
 33 а УЗ 128:19.  

пп Знання.
 34 а Мт. 20:16; 22:1–14;  

УЗ 95:5–6.  
пп Покликати, 
Покликаний Богом, 
Покликання.

  б пп Вибирати, 
Вибирав, Вибрав.

 35 а пп Суєтність.
  б Мт. 6:2;  

2 Неф. 26:29.
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36 Що а права священства не
розривно повʼязані з б силами 
небес, і сили небес не можуть 
контролюватися й управ
лятися інакше, як тільки за 
принципами в праведності.

37 Те, що їх може бути даро
вано нам, це правда; але якщо 
ми починаємо а прихову
вати свої б гріхи, чи потурати 
своїй в гордовитості, своєму 
суєтному честолюбству, чи 
контролювати душі дітей 
людських, чи панувати над 
ними, чи примушувати їх у  
будь якій мірі неправеднос 
ті, ось, небеса г віддаляються; 
Дух Господа засмучується; а 
коли Він віддалився—амінь 
священству чи повнова
женню того чоловіка.

38 Ось, до того як він збагне, 
його залишено на самоті 
а бити ногою колючки, б пере
слідувати святих і боротися 
проти Бога.

39 Ми пізнали з сумного 
досвіду, що це в а природі й 
характері майже всіх людей: 
як тільки вони отримують 
трохи влади, як вони вважа
ють, вони починають одразу 
вдаватися до неправедного 
владарювання.

40 Тому багато покликаних, 
та вибраних мало.

41 Жодна влада чи жодний 

вплив не можуть і не повинні 
підтримуватися через свя
щенство інакше, як тільки 
через а переконання, б довго
терпіння, мʼякість, і лагід
ність, і любов нелицемірну;

42 Добротою і чистим знан
ням, що вельми звеличує 
душу без а лицемірства і без 
б підступності—

43 а Докоряючи вимогливо в 
належний час, коли спонукає 
Святий Дух; а потім виявля
ючи більше б любові до того, 
кому ти докоряв, щоб він не 
ставився до тебе як до свого 
ворога;

44 Щоб він міг знати, що 
твоя вірність сильніша за узи 
смерті.

45 Нехай твоя утроба спов
ниться милосердям до всіх 
людей і до родини одновір
них, і нехай а чеснота прикра
шає твої б думки безупинно; 
тоді зміцніє твоя впевненість 
у присутності Бога; і вчення 
про священство зрошуватиме 
твою душу, як в роса з неба.

46 а Святий Дух буде твоїм 
постійним супутником, а 
твій скіпетр—незмінним скі
петром праведності й іс
тини; і твоє б владарювання 
буде вічним владарюванням, 
і само по собі проливати
меться на тебе віковічно.

 36 а пп Повноваження;  
Священство.

  б пп Сила.
  в пп Праведник, 

Праведність.
 37 а Пр. 28:13.
  б пп Гріх.
  в пп Гординя.
  г УЗ 1:33.

 38 а Дії 9:5.
  б пп Переслідувати, 

Переслідування.
 39 а пп Тілесна людина.
 41 а 1 Пет. 5:1–3.
  б 2 Кор. 6:4–6.
 42 а Як. 3:17.
  б пп Лукавство.
 43 а пп Карати, 

Покарання.
  б пп Любов;  

Милосердя.
 45 а пп Чеснота.
  б пп Думки.
  в Повтор. 32:1–2;  

УЗ 128:19.
 46 а пп Святий Дух.
  б Дан. 7:13–14.
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1–4, Кінці землі питатимуть 
про імʼя Джозефа Сміта; 5–7, 
Усі його небезпеки й муки до
дадуть йому досвіду і будуть 
йому на благо; 8–9, Син Людини 
спустився нижче всього цього.

Кінці землі питатимуть про 
твоє а імʼя, і нерозумні глузу
ватимуть з тебе, і пекло ска
женітиме проти тебе;

2 Тоді як чисті серцем, і муд 
рі, і шляхетні, і доброчесні 
шукатимуть невпинно а по
ради, і повноваження, і благо
словень з під твоєї руки.

3 І твій народ ніколи не 
буде повернуто проти тебе 
свідченням зрадників.

4 І хоч їхній вплив увергне 
тебе в біду, і кине за ґрати 
та стіни, тебе буде утримано 
в честі; і пройде короткий 
а час, і твій голос серед твоїх 
ворогів буде жахливішим за 
лютого б лева через твою пра
ведність; і твій Бог стане біля 
тебе на віки вічні.

5 Якщо тебе покликано про
йти крізь страждання; якщо 
ти в небезпеці серед лжебра
тів; якщо ти в небезпеці серед 
грабіжників; якщо ти в небез
пеці на суші чи на морі;

6 Якщо проти тебе висува

ють усілякі облудні звину
вачення; якщо твої вороги 
нападають на тебе; якщо вони 
відривають тебе від твоїх 
батька і матері, братів і сес
тер; і якщо з витягненим ме
чем виривають тебе з обійм 
твоєї дружини, і від твого на
щадка, і твій старший син, 
хоч йому тільки шість років, 
схопиться за твою одежу і 
скаже: Батьку мій, батьку мій, 
чому ти не можеш залиши
тися з нами? О мій батьку, що 
ці люди збираються зробити 
з тобою?—і якщо тоді його 
відштовхнуть від тебе мечем, 
і тебе потягнуть у вʼязницю, 
і твої вороги ходитимуть 
крадькома навколо тебе, наче 
а вовки за кровʼю ягняти;

7 І якщо тебе буде кинуто 
в яму чи в руки вбивць, і ви
рок смерті буде винесено 
тобі; якщо тебе буде скинуто 
в а глибину; і якщо великі 
хвилі, що здіймаються, вчи
нятимуть змову проти тебе; 
якщо шалені вітри стануть 
твоїми ворогами; якщо не
беса збиратимуть чорноту, і 
всі елементи зʼєднаються, аби 
заступити шлях; і над усе, 
якщо самі щелепи б пекла ши
роко розкриють свою пащу 

122 1 а ДС—Іст. 1:33.
 2 а пп Порада.
 4 а УЗ 121:7–8.

  б 3 Неф. 20:16–21;  
21:12.

 6 а Лк. 10:3.

 7 а Йона 2:4–7.
  б 2 Сам. 22:5–7;  

ДС—Іст. 1:15–16.

РОЗДІЛ 122
Слово Господа пророкові Джозефу Сміту, коли той був вʼязнем 
у тюрмі в Ліберті, штат Міссурі. Цей розділ є уривком з пос
лання до Церкви, датованого 20 березня 1839 року (див. корот
кий зміст розділу 121).
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на тебе, знай, сину Мій, що 
все це додасть тобі в досвіду і 
буде тобі на благо.

8 а Син Людини б спустився 
нижче всього цього. Хіба ти 
вищий за Нього?

9 Отже, тримайся свого 
шляху, і священство а зали

шиться з тобою, бо б межі їм 
установлено, вони перетнути 
не можуть. Твої в дні відомі, і 
твої літа не буде скорочено; 
отже, не г бійся того, що може 
зробити людина, бо Бог буде 
з тобою на віки вічні.

 7 в 2 Кор. 4:17;  
Євр. 12:10–11;  
2 Неф. 2:11.

 8 а пп Син Людини.
  б Євр. 2:9, 17–18;  

УЗ 76:107; 88:6.
 9 а УЗ 90:3.
  б Дії 17:26.
  в УЗ 121:25.
  г Неем. 4:14;  

Пс. 56:5; 118:6;  
Пр. 3:5–6; Ісая 51:7;  
Лк. 12:4–5;  
2 Неф. 8:7;  
УЗ 3:7; 98:14.

РОЗДІЛ 123
Обовʼязки святих стосовно їхніх переслідувачів, як це було на
писано пророком Джозефом Смітом, коли він був вʼязнем у 
тюрмі в Ліберті, штат Міссурі. Цей розділ є уривком з пос
лання до Церкви, датованого 20 березня 1839 року (див. корот
кий зміст розділу 121).

1–6, Святі мають зібрати і ви
дати записи про їхні страж
дання й переслідування; 7–10, 
Той самий дух, який установив 
лживі віровчення, також веде 
і до переслідувань святих; 11–
17, Багато людей з усіх сект ще 
сприймуть істину.

І ще, ми хотіли б запропону
вати на ваш розгляд питання 
про доречність збирання 
всіма святими відомостей 
про всі факти, що стосуються 
страждань і образ, заподія
них їм людьми цього штату;

2 А також про все майно і 
розмір збитків, яких вони за
знали, моральних і фізичних, 
а також пошкоджень нерухо
мості;

3 А також імена всіх людей, 

які приклали руку до їхніх 
утисків, якщо вони зможуть 
отримати їх і довідатися про 
них.

4 І, можливо, треба призна
чити комітет, який буде зна
ходити ці відомості, і збирати 
заяви та письмові свідчення, а 
також збирати розповсюджені 
наклепницькі публікації;

5 І все те, що є в журналах, 
і в енциклопедіях, і всі нак
лепницькі історії, що їх вже 
опубліковано і які ще пи
шуться, і ким саме, і подати 
весь перебіг подій дияволь
ського шахрайства та підлого 
й кривавого обману, яким 
піддавали цей народ,—

6 Щоб ми могли не тільки 
оприлюднити для всього 
світу, але й представити їх 
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главам уряду в усіх їхніх тем
них і пекельних відтінках, як 
останнє зусилля, яке повелів 
нам докласти наш Небесний 
Батько, перед тим, як ми змо
жемо повністю й остаточно 
вимагати виконання обіцяння, 
яке викличе Його з а потаєм
ного місця Його; і також щоб 
усьому народові не залиши
лося виправдання перед тим, 
як Він зможе направити силу 
Своєї могутньої руки.

7 Це є настійним обовʼяз
ком перед Богом і ангелами, 
з якими ми будемо сто
яти, а також перед нами са
мими, нашими дружинами 
й дітьми, яких було змушено 
зігнутися від горя, смутку й 
турбот під найпроклятішою 
рукою вбивства, тиранії та 
гноблення, що підтримува
лося, і спонукалося, і заохо
чувалося впливом того духу, 
який так сильно привер
тав серця дітей до віровчень 
батьків, які успадкували 
брехню, і сповнив світ збен
теженням, і сильнішав і силь
нішав, а тепер є справжньою 
рушійною силою всього 
тління, і вся а земля стогне під 
тягарем його беззаконня.

8 Це—залізне а ярмо, це—
міцні окови, вони є справж
німи наручниками,  і 
ланцюгами, і путами, і кайда
нами пекла.

9 Отже, це є настійним обо
вʼязком, який ми маємо не 
тільки перед нашими влас

ними дружинами й дітьми, 
але й перед вдовами та без
батченками, чиїх чоловіків та 
батьків було а вбито під його 
залізною рукою;

10 Чиїх темних і чорних 
справ досить, щоб само пекло 
здригнулося і стояло приго
ломшене та бліде, і щоб руки 
самого диявола дрижали й 
віднімалися.

11 І також це є настійним 
обовʼязком, який ми маємо 
перед усім поколінням, що 
зростає, і перед усіма, хто 
чистий серцем,—

12 Бо ще багато є на землі 
серед усіх сект, партій і кон
фесій тих, кого а засліплено 
підступним лукавством лю
дей, через яке вони лежать 
у засідці, щоб обманювати, і 
кого утримують від істини, бо 
вони не б знають, де знайти її—

13 Отже, до того, на що ми 
повинні покласти і витра
тити наше життя, аби про
лити світло на всі а приховані 
справи темряви, наскільки 
ми знаємо про них; а про них 
справді відкрито з небес—

14 До цього треба постави
тися з великою серйозністю.

15 Нехай жодна людина 
не вважає це незначною 
справою; бо є багато чого, 
стосовно святих, що буде по
переду і залежить від цього.

16 Ви знаєте, браття, що 
вельми великому кораблю 
вельми велике а благо від 
вельми малого стерна під час 

123 6 а УЗ 101:89; 121:1, 4.
 7 а Мойс. 7:48–49.
 8 а пп Ярмо.

 9 а УЗ 98:13; 124:54.
 12 а Кол. 2:8; УЗ 76:75.
  б 1 Неф. 8:21–23.

 13 а 1 Кор. 4:5.
 16 а Як. 3:4; Ал. 37:6–7;  

УЗ 64:33.
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РОЗДІЛ 124
Одкровення, дане пророкові Джозефу Сміту в Наву, штат Іл
лінойс, 19  січня 1841 року. Через зростання переслідувань та 
незаконних процесів проти святих з боку урядових службов
ців, вони були змушені залишити Міссурі. Наказ про зни
щення, що його видав Лілбурн  У. Боггз, губернатор Міссурі, 
датований 27  жовтня 1838 року, не залишив їм жодного ін
шого вибору. У 1841 році, коли було дано це одкровення, святі 
розбудовували місто Наву, що розташувалося на території ко
лишнього села Коммерс, штат Іллінойс, і тут було встанов
лено головне управління Церкви.

 17 а УЗ 59:15.
  б Вих. 14:13.

124 1 а 1 Кор. 1:26–28;  
УЗ 1:19; 35:13.

бурі, бо утримує його проти 
вітру й хвиль.

17 Отже, ніжно улюблені 
браття, а життєрадісно робімо 
все, що в нашій владі; а тоді 

стіймо спокійно з найглиб
шою впевненістю, щоб поба
чити Боже б спасіння і руку 
Його, яку буде явлено.

1–14, Джозефу Сміту нака
зано зробити урочисте прого
лошення євангелії президенту 
Сполучених Штатів, губерна
торам і правителям усіх на
родів; 15–21, Гайрума Сміта, 
Девіда  У. Петтена, Джозефа 
Сміта старшого та інших се
ред живих і мертвих благос
ловлено за їхню цілісність і 
чесноти; 22–28, Святим на
казано збудувати в Наву буди
нок для прийому мандрівників і 
храм; 29–36, Хрищення за мер
твих мають виконуватися в 
храмах; 37–44, Господній народ 
завжди будує храми для вико
нання святих обрядів; 45–55, 
Святих звільнено від обовʼязку 
будувати храм в окрузі Джек
сон через утиски з боку їхніх во
рогів; 56–83, Даються вказівки 

щодо побудови Дому в Наву; 84–
96, Гайрума Сміта покликано 
бути патріархом і отримати 
ключі, і зайняти місце Олі
вера Каудері; 97–122, Уільяма 
Лоу та інших наставлено в їх
ніх зусиллях; 123–145, Названо 
генеральних та місцевих чи
нів разом з їхніми обовʼязками і 
приналежністю до кворумів.

Істинно, так каже Господь 
тобі, Моєму слузі Джозефу 
Сміту, Я вельми задоволе
ний твоєю пожертвою та виз
наннями, які ти зробив; бо з 
цією метою Я поставив тебе, 
щоб Я міг показати Свою муд 
рість через а немічних землі.

2 Твої молитви угодні Мені; 
і у відповідь на них Я кажу 
тобі, що тепер тебе покли
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 2 а пп Кіл.
 3 а Пс. 119:46;  

Мт. 10:18;  
УЗ 1:23.

 4 а пп Лагідний, 
Лагідність.

 7 а Пс. 103:15–16;  

Ісая 40:6–8;  
1 Пет. 1:24–25.

 8 а Мт. 8:12;  
Ал. 40:13;  
УЗ 101:91; 112:24.

 9 а Ісая 60:1–4.  
пп Світло, Світло 

Христа.
 10 а Мт. 24:44;  

ДС—Мт. 1:48.
 14 а пп Управитель, 

Управительство.

кано негайно зробити уро
чисте проголошення Моєї 
євангелії і цього а колу, який 
Я поставив як наріжний ка
мінь Сіону, який буде ви
тесано з витонченістю на 
зразок палацу.

3 Це проголошення буде 
зроблено до всіх а царів світу, 
до чотирьох кінців землі, до 
шановного обраного прези
дента й благородних губер
наторів народу, серед якого 
ти живеш, і до всіх народів 
землі, розсіяних повсюди.

4 Нехай буде воно написане 
в дусі а лагідності й силою 
Святого Духа, Який буде в 
тобі під час написання його;

5 Бо буде дано тобі Свя
тим Духом знати Мою волю 
щодо тих царів і авторитетів, 
тобто, навіть те, що випаде їм 
у час прийдешній.

6 Бо ось, Я збираюся закли
кати їх звернути увагу на 
світло й славу Сіону, бо час 
настав сприяти йому.

7 Отже, звертайтеся до них 
з гучним проголошенням 
і своїм свідченням, не боя
чись їх, бо вони—як а трава, і 
вся їхня слава—як цвіт її, що 
скоро опаде, щоб їм також за
лишитися без виправдання—

8 І щоб Я міг відвідати їх у 
день відвідування, коли Я від
крию обличчя Своє з під пок
рову, щоб призначити долю 

гнобителю серед лицемірів, 
де а скрегіт зубів, якщо вони 
відкинуть Моїх слуг і Моє 
свідчення, яке Я відкрив їм.

9 І ще, Я відвідаю і помʼякшу 
їхні серця, багатьох з них, 
вам на благо, щоб ви могли 
знайти благодать у їхніх 
очах, щоб вони могли прийти 
до а світла істини, а Іновірці—
до піднесення, або підняття 
Сіону.

10 Бо день Мого відвіду
вання приходить швидко і в 
ту а годину, про яку ви й не 
думаєте; і де ж буде безпека 
Мого народу й притулок для 
тих, хто з них залишиться?

11 Прокиньтесь, о царі землі! 
Прийдіть ви, о прийдіть ви з  
вашим золотом і вашим сріб
лом на допомогу Моєму наро
дові в дім дочок Сіону.

12 І ще, істинно Я кажу тобі, 
нехай Мій слуга Роберт  Б. 
Томпсон допоможе тобі на
писати це проголошення, бо 
Я ним дуже задоволений і 
тим, що він буде з тобою;

13 Отже, нехай він прислу
ховується до твоїх порад, і Я  
благословлю його численніс 
тю благословень; нехай він 
буде відтепер вірним та іс
тинним в усьому, і він буде 
великим у Моїх очах;

14 Але нехай він памʼятає, 
що його а управительство ви
магатиму Я з його рук.
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15 І ще, істинно Я кажу тобі, 
благословенним є Мій слуга 
а Гайрум Сміт; бо Я, Господь, 
люблю його за б цілісність 
його серця і тому, що він лю
бить те, що правильно переді 
Мною, каже Господь.

16 Ще, нехай Мій слуга 
Джон  К. Беннетт допомагає 
тобі в справі відправлення 
Мого слова царям і людям 
землі і стоїть поруч з тобою, 
саме з тобою, Моїм слугою 
Джозефом Смітом у годину 
страждань; і його винагорода 
не пропаде, якщо він сприйме 
а пораду.

17 І за його любов він буде 
великим, бо він буде Моїм, 
якщо робитиме це, каже Гос
подь. Я побачив роботу, що 
її він зробив, яку Я приймаю, 
якщо він продовжить її, і 
увінчаю його благословен
нями і великою славою.

18 І ще, Я кажу тобі, що це 
є Моя воля, щоб Мій слуга 
Лайман Уайт продовжував 
проповідувати заради Сіону 
в дусі лагідності, визнаючи 
Мене перед світом; і Я по
несу його, наче на а орлиних 
крилах; і він принесе собі та 
імені Моєму славу й шану.

19 Щоб коли він закінчить 
свою роботу, Я міг прийняти 
його до Себе, саме так, як Я 
прийняв Мого слугу а Девіда 
Петтена, який у цей час зна
ходиться зі Мною, а також 

Мого слугу б Едварда Пар
триджа, а також Мого літ
нього слугу в Джозефа Сміта 
старшого, який сидить право
руч г Авраама, і є він благосло
венним і святим, бо він Мій.

20 І ще, істинно Я кажу тобі, 
Мій слуга Джордж Міллер—
а непідступний; йому можна 
довіряти через цілісність 
його серця; і за ту любов, що 
він має до Мого свідчення, Я, 
Господь, люблю його.

21 Отже, Я кажу тобі: Я за
печатую на його голові чин 
а єпископський, як на Моєму 
слузі Едварді Партриджі, 
щоб він міг отримувати пос
вячення для Мого дому, щоб 
він міг передавати благос
ловення на голови бідних з 
Мого народу, каже Господь. 
Нехай жодна людина не зне
важає Мого слугу Джорджа, 
бо він шануватиме Мене.

22 Нехай Мій слуга Джордж, 
і Мій слуга Лайман, і Мій 
слуга Джон Снайдер та інші 
збудують а дім у Моє імʼя, та
кий, як Мій слуга Джозеф 
покаже їм, на місці, яке він та
кож покаже їм.

23 І він буде домом для 
проживання, домом, у який 
мандрівники зможуть прихо
дити здалеку і зупинятися в 
ньому; отже, нехай це буде 
гарний дім, гідний усякого 
прийняття, щоб натомле
ний а подорожній міг знайти 

 15 а пп Сміт, Гайрум.
  б пп Цілісність.
 16 а пп Порада.
 18 а Вих. 19:4;  

Ісая 40:31.
 19 а УЗ 124:130.  

пп Петтен, Девід В.
  б пп Партридж, 

Едвард.
  в пп Сміт, Джозеф 

старший.
  г УЗ 137:5.

 20 а пп Лукавство.
 21 а УЗ 41:9.  

пп Єпископ.
 22 а УЗ 124:56–60.
 23 а Повтор. 31:12;  

Мт. 25:35, 38.
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 23 б УЗ 124:2.
 27 а УЗ 109:5.  

пп Храм, Дім 
Господній.

  б Вих. 25:8;  
УЗ 97:15–17.

 28 а пп Відновлення 

євангелії.
 29 а УЗ 128:13.
  б 1 Кор. 15:29;  

УЗ 127:6; 138:33.  
пп Спасіння мертвих;  
Хрищення, 
Христити—

Хрищення за 
мертвих.

 31 а УЗ 97:10.
 34 а УЗ 110:14–16.  

пп Ключі 
священства.

здоровʼя й безпеку, поки він 
буде обдумувати слово Гос
пода; і б наріжний камінь Я 
призначив для Сіону.

24 Цей дім має бути здоро
вим помешканням, якщо він 
буде збудований у Моє імʼя і 
якщо його управитель, якого 
буде призначено, не дозво
лить, щоб його будь яким чи
ном осквернили. Він буде 
святим, бо інакше Господь Бог 
ваш не перебуватиме в ньому.

25 І ще, істинно Я кажу вам, 
нехай усі Мої святі прихо
дять здалеку.

26 І посилайте швидких 
посланців, так, вибраних 
посланців, і кажіть їм: При
ходьте, з усім своїм золотом, 
і своїм сріблом, і своїм доро
гоцінним камінням, і з усією 
вашою старовиною; і всі, хто 
розуміються на старовині й 
хочуть прийти, нехай при
ходять і приносять самшит, і 
ялину, і сосну разом з усяким 
цінним деревом землі;

27 І з залізом, з міддю, і з ла
тунню, і з цинком, і з усіма 
вашими земними дорогоцін
ностями; і збудуйте а дім Мо
єму імені, щоб Всевишній 
б перебував у ньому.

28 Бо немає на землі місця, 
куди б Він міг прийти й а від
новити те, що було втрачено 
для вас, або те, що Він забрав, 
саме повноту священства.

29 Бо й а христильної купелі 
немає на землі, щоб вони, 
Мої святі, могли б христитися 
за тих, хто помер,—

30 Бо цей обряд належить 
Моєму дому і не може бути 
прийнятним для Мене, хіба  
що тільки в дні вашої біднос 
ті, в які ви не маєте змоги 
збудувати дім для Мене.

31 Але Я наказую вам, усім 
вам, Мої святі, а збудувати дім 
для Мене; і Я даю вам досить 
часу, щоб збудувати дім для 
Мене; і протягом цього часу 
ваші хрищення будуть при
йнятними для Мене.

32 Але ось, у кінці цього 
призначеного часу ваші хри
щення за ваших мертвих не 
будуть прийнятними для 
Мене; і якщо ви не робити
мете цього в кінці призначе
ного часу, вас буде відкинуто 
як Церкву з вашими мер
твими, каже Господь Бог ваш.

33 Бо істинно Я кажу вам, 
що після того, як ви витра
тите достатньо часу, щоб 
збудувати дім для Мене, до 
якого належить обряд хри
щення за мертвих і для чого 
його й було встановлено ще 
до заснування світу, ваші 
хрищення за ваших мертвих 
не зможуть бути прийнят
ними для Мене;

34 Бо в ньому висвячують на 
отримання а ключів святого 
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священства, щоб ви могли 
мати шану й славу.

35 А після цього часу ваші 
хрищення за мертвих, вико
нані тими, кого розсіяно пов
сюди, будуть неприйнятними 
для Мене, каже Господь.

36 Бо призначено, що в Сі
оні, і в його колах, і в Єруса
лимі ті місця, що Я призначив 
для а притулку, будуть міс
цями для ваших хрищень за 
ваших мертвих.

37 І ще, істинно Я кажу вам, 
як можуть бути прийнят
ними для Мене ваші а омо
віння, якщо ви не виконуєте 
їх у домі, який ви збудували 
Моєму імені?

38 Бо з цією метою Я нака
зав Мойсеєві, щоб він збуду
вав а скинію, щоб вони носили 
її з собою в пустині, і збуду
вати б дім на землі обіцяній, 
щоб ті обряди було явлено, 
які було приховано ще до 
того, як світ був.

39 Отже, істинно Я кажу 
вам, що ваші а помазання, і 
ваші омовіння, і ваші б хри
щення за мертвих, і ваші в уро
чисті зібрання, і ваші памʼятні 
г жертви на згадку ваших 
жертв, що їх приносили сини 
Левія, і для ваших одкровень 
у ваших д найсвятіших місцях, 
де ви отримуєте спілкування 

і ваші статути, і присуди, для 
започаткування одкровень і 
заснування Сіону, і для слави, 
шани й обдарування усіх його 
мешканців—призначено обря
дом Мого святого дому, який 
Моєму народові завжди нака
зується будувати в Моє святе 
імʼя.

40 І істинно Я кажу вам, не
хай цей дім буде збудовано 
Моєму імені, щоб у ньому Я 
міг явити Мої обряди Моєму 
народові;

41 Бо Я волію а відкрити 
Моїй Церкві те, що б прихо
вувалося ще до заснування 
світу, те, що стосується роз
поділу в повноти часів.

42 І а Я покажу Моєму слузі 
Джозефу все, що стосується 
цього дому, і священства його, 
і місця, на якому його буде 
збудовано.

43 І ви збудуєте його на 
тому місці, на якому ви ду
мали будувати його, бо це є 
місце, яке Я вибрав для того, 
щоб ви збудували його.

44 Якщо ви працюватимете 
з усією силою, Я освячу те 
місце, щоб воно стало а святим.

45 І якщо Мої люди прислу
хатимуться до Мого голосу 
і до голосу Моїх а слуг, яких 
Я призначив вести Мій на
род, ось, істинно Я кажу вам, 

 36 а Ісая 4:5–6.
 37 а пп Мити, Омитий, 

Омовіння.
 38 а Вих. 25:1–9; 33:7.  

пп Скинія.
  б пп Храм, Дім 

Господній.
 39 а Вих. 29:7.  

пп Помазати, 

Помазувати.
  б пп Обряди—

Вікарний обряд.
  в УЗ 88:117.
  г УЗ 13; 84:31; 128:24;  

ДС—Іст. 1:69.
  д Єз. 41:4;  

УЗ 45:32; 87:8; 101:22.
 41 а УВ 1:9.

  б УЗ 121:26–32.
  в Еф. 1:9–10;  

УЗ 27:13; 112:30.
 42 а УЗ 95:14–17.
 44 а пп Святий 

(прикметник).
 45 а УЗ 1:38.  

пп Пророк.
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їх не буде зрушено з цього 
місця.

46 Але якщо вони не прис
лухатимуться ні до Мого 
голосу, ні до голосу тих лю
дей, яких Я призначив, їх не 
буде благословлено, тому що 
вони оскверняють Мою святу 
землю, і Мої святі обряди, і 
Мої статути, і Мої святі слова, 
які Я даю їм.

47 І якщо станеться так, що 
ви збудуєте дім Моєму імені, а 
те, що Я кажу, не робитимете, 
Я не виконаю а клятви, яку Я 
даю вам, і не виповню обіцянь, 
яких ви чекаєте з Моїх рук, 
каже Господь.

48 Бо а замість благословень 
ви своїми власними вчинками 
приносите прокляття, гнів, 
обурення й суд на свої власні 
голови своїм безглуздям і сво
їми мерзотами, які ви чините 
переді Мною, каже Господь.

49 Істинно, істинно Я кажу 
вам, що коли Я даю наказ 
будь кому з синів людських 
виконати роботу Моєму імені 
і ті сини людські йдуть ви
конувати цю роботу з усією 
своєю силою і з усім, що вони 
мають, і не припиняють своєї 
а старанності, а їхні вороги на
падають на них і заважають їм 
виконувати цю роботу, ось, не 
потрібно Мені більше б вима
гати виконання цієї роботи з 
рук тих синів людських, але 
прийняти їхні приношення.

50 А беззаконня і пору
шення Моїх святих законів та 
заповідей Я а покладу на го
лови тих, хто заважав Моїй 
роботі, до третього і четвер
того б покоління, доки вони 
не в покаються і не припинять 
ненавидіти Мене, каже Гос
подь Бог.

51 Отже, з цією метою при
йняв Я приношення тих, кому  
Я наказав збудувати місто  
і а дім Моєму імені в окрузі 
б Джексон, штат Міссурі, і 
кому заважали їхні вороги, 
каже Господь Бог ваш.

52 І відповіддю Моєю бу
дуть а осуд, гнів і обурення, 
голосіння, і мука, і скрегіт зу
бів на їхні голови до третього 
й четвертого покоління, доки 
вони не покаються і не при
пинять ненавидіти Мене, 
каже Господь Бог ваш.

53 І це Я роблю прикладом 
для вас, для вашого заспо
коєння щодо всіх тих, кому 
було наказано виконати ро
боту і кому заважали руки 
ворогів і гноблення, каже 
Гос подь Бог ваш.

54 Бо Я є Господь Бог ваш і 
спасу всіх тих з ваших братів, 
хто був а чистий серцем і кого 
було б вбито на землі Міссурі, 
каже Господь.

55 І ще, істинно Я кажу вам, 
Я знову наказую вам збуду
вати а дім у Моє імʼя, саме на 
цьому місці, щоб ви б довели 

 47 а пп Клятва.
 48 а Повтор. 28:15.
 49 а пп Старанність.
  б УЗ 56:4; 137:9.
 50 а Мос. 12:1.
  б Повтор. 5:9;  

УЗ 98:46–47.
  в пп Покаятися, 

Покаяння.
 51 а УЗ 115:11.
  б пп Округа Джексон, 

Міссурі (США).

 52 а УЗ 121:11–23.
 54 а пп Чистий, Чистота.
  б УЗ 98:13; 103:27–28.
 55 а УЗ 127:4.
  б Авр. 3:25.
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Мені свою вірність в усьому, 
що Я наказую вам, аби Я міг 
благословити вас і увінчати 
вас шаною, безсмертям і віч
ним життям.

56 А тепер Я кажу вам сто
совно Мого а дому для про
живання, який Я наказав 
вам збудувати для поселення 
в ньому мандрівників, не
хай його буде збудовано Мо
єму імені, і нехай Моїм імʼям 
його буде названо, і нехай 
Мій слуга Джозеф та його до
мочадці мають місце в ньому 
від покоління до покоління.

57 Бо це помазання поклав 
Я на його голову, що його 
благословення будуть також 
покладені на голову його на
щадків після нього.

58 І як Я сказав а Аврааму 
стосовно колін землі, так само 
Я кажу Моєму слузі Джозефу: 
У тобі і в б сімені твоєму усі 
коліна землі благословенні 
 будуть.

59 Отже, нехай Мій слуга 
Джозеф і його сімʼя після нього 
мають місце в цьому домі від 
покоління до покоління на 
віки вічні, каже Господь.

60 І нехай імʼя тому дому 
буде дано Дім Наву; і не
хай він буде чудовим помеш
канням для людини, місцем 
спочинку для стомленого по
дорожаннього, щоб він міг за
мислитися над славою Сіону 
і над славою цього наріжного 
каменя його;

61 Щоб він міг отримати та
кож і пораду від тих, кого 
Я поставив бути а насаджен
нями слави і б вартовими на 
його стінах.

62 Ось, істинно Я кажу вам, 
нехай Мій слуга Джордж Міл
лер, і Мій слуга Лайман Уайт, 
і Мій слуга Джон Снайдер, і 
Мій слуга Пітер Гоз організу
ються і призначать одного з 
них бути президентом над їх
нім кворумом з метою будів
ництва того дому.

63 І вони складуть статут, за 
допомогою якого вони змо
жуть отримати кошти для 
будівництва того дому.

64 І вони отримуватимуть 
не менше пʼятдесяти дола
рів за долю паю у тому домі, 
і їм буде дозволено отриму
вати пʼятнадцять тисяч дола
рів від будь якої людини за 
пай у тому домі.

65 Але їм не буде дозволено 
отримувати більше пʼятнад
цяти тисяч доларів від будь 
якої однієї людини за пай.

66 І їм не буде дозволено от
римувати менше пʼятдесяти 
доларів від будь якої однієї 
людини за долю паю у тому 
домі.

67 І їм не буде дозволено 
приймати в пайовики цього 
дому будь кого, якщо він не 
заплатить за свій пай у їхні 
руки в той час, коли він от
римує пай;

68 І пропорціонально до 

 56 а УЗ 124:22–24.
 58 а Бут. 12:3; 22:18;  

Авр. 2:11.  
пп Авраам.

  б УЗ 110:12.  
пп Авраамів завіт.

 61 а Ісая 61:3;  
Єз. 34:29.

  б пп Вартувати, 
Вартовий.
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суми, яку він сплатить у їхні 
руки, він отримає пай у тому 
домі; але якщо він не спла
тить нічого в їхні руки, він не 
отримає жодного паю у тому 
домі.

69 І якщо будь хто сплатить 
за пай у їхні руки, це буде 
пай у тому домі для нього і 
для його потомства після 
нього, від покоління до поко
ління, доки він чи його спад
коємці утримуватимуть цей 
пай і не продаватимуть чи 
передаватимуть його із своїх 
рук за своєю власною волею і 
дією, якщо ви волітимете ви
конувати Мою волю, каже 
Господь Бог ваш.

70 І ще, істинно Я кажу вам, 
якщо Мій слуга Джордж 
Міллер, і Мій слуга Лай
ман Уайт, і Мій слуга Джон 
Снайдер, і Мій слуга Пітер 
Гоз отримають у свої руки 
за будь який пай гроші чи 
майно, у якому вони отри
мають дійсний еквівалент  
грошей, вони не повинні ви
користовувати будь яку час
тину тих коштів для якоїсь 
іншої мети, крім того дому.

71 А якщо вони таки вико
ристають будь яку частину 
тих коштів для чогось іншого, 
крім того дому, без згоди па
йовика, і не повернуть у чо
тирикратному розмірі 
кошти, які вони використали 
для чогось іншого, крім того 
дому, їх буде проклято й усу
нуто з їхнього місця, каже 
Гос подь Бог; бо Я, Господь, є 

Бог і не можу бути а осміяним 
в жодній з цих справ.

72 Істинно Я кажу вам, не
хай Мій слуга Джозеф спла
тить за пай, як йому здається 
краще, у їхні руки для будів
ництва того дому; але Мій 
слуга Джозеф не може спла
тити за пай у цьому домі ні 
більше пʼятнадцяти тисяч до
ларів, ні менше пʼятдесяти 
доларів; так само як і будь 
хто інший, каже Господь.

73 І є також інші, хто хо
тів би знати Мою волю щодо 
них, бо вони питали про це з 
Моїх рук.

74 Отже, Я кажу вам сто
совно Мого слуги Вінсона 
Найта, якщо він волітиме 
виконати Мою волю, нехай 
сплатить за пай у цьому домі 
за себе і за своє потомство 
після нього, від покоління до 
покоління.

75 І нехай він підносить свій 
голос довго й голосно серед 
людей а заради бідного й нуж
денного; і нехай він не зазнає 
невдачі, і нехай його серце 
не слабшає; і Я б прийму його 
жертви, бо вони не будуть 
для Мене, як жертви, при
несені Каїном, бо він буде 
Моїм, каже Господь.

76 Нехай його сімʼя ра
діє й відвертає свої серця від 
страждань; бо Я обрав його 
і помазав його, і його буде 
вшановано серед його дому, 
бо Я прощу всі його гріхи, 
каже Господь. Амінь.

77 Істинно Я кажу вам, нехай 

 71 а Гал. 6:7.
 75 а Пр. 31:9.

  б Бут. 4:4–5;  
Мойс. 5:18–28.
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Мій слуга Гайрум сплатить за 
пай у тому домі, як йому зда
ється краще, для себе і для 
потомства після нього, від по
коління до покоління.

78 Нехай Мій слуга Айзек 
Ґеленд сплатить за пай у тому 
домі; бо Я, Господь, люблю 
його за ту роботу, що її він 
зробив, і прощу йому всі його 
гріхи; отже, нехай його буде 
згадувано за пай у тому домі 
від покоління до покоління.

79 Нехай Мого слугу Айзека 
Ґеленда буде призначено се
ред вас, і висвячено Моїм 
слугою Уільямом Марксом, і 
благословлено ним іти з Моїм 
слугою Гайрумом викону
вати роботу, яку Мій слуга 
Джозеф укаже їм, і їх буде 
щедро благословлено.

80 Нехай Мій слуга Уільям 
Маркс сплатить за пай у тому 
домі, як йому здається краще, 
за себе і за своє потомство, від 
покоління до покоління.

81 Нехай Мій слуга Генрі 
Ґ. Шервуд сплатить за пай у 
тому домі, як йому здається 
краще, за себе і своє сімʼя 
після нього, від покоління до 
покоління.

82 Нехай Мій слуга Уільям 
Лоу сплатить за пай у тому 
домі за себе і своє сімʼя після 
нього, від покоління до поко
ління.

83 Якщо він хоче виконати 
Мою волю, нехай не бере 
свою сімʼю до східних країв, 

саме до Кертленда; хоч Я, 
Гос подь, розбудую Кертленд, 
але Я, Господь, підготував 
бича для жителів його.

84 А щодо Мого слуги Ал
мона Беббітта є багато того, 
чим Я не задоволений; ось він 
прагне встановити свою раду 
замість ради, яку Я приз
начив, тобто ради Прези
дентства Моєї Церкви; і він 
ставить а золоте теля, щоб Мій 
народ поклонявся йому.

85 Нехай жодна людина, 
яка прийшла сюди, прагнучи 
виконувати Мої заповіді, не 
а йде з цього місця.

86 Якщо вони живуть тут, 
нехай живуть для Мене; і 
якщо вони помирають, не
хай помирають для Мене; бо 
вони а відпочинуть від усіх 
своїх трудів тут і продовжу
ватимуть свою роботу.

87 Отже, нехай Мій слуга 
Уільям покладе свою довіру 
на Мене і припинить боятися 
за свою сімʼю через хворобу 
цього краю. Якщо ви а любите 
Мене, виконуєте Мої запо
віді, тоді хвороба цього краю 
б сприятиме вашій славі.

88 Нехай Мій слуга Уільям 
іде й проголошує Мою вічну 
євангелію гучним голосом і з 
великою радістю, як буде його 
спонукати Мій а Дух, жителям 
Уорсо, і також жителям Кар
теджа, і також жителям Бер
лінгтона, і також жителям 
Медісона і чекає терпляче й 

 84 а Вих. 32:2–4.
 85 а Лк. 9:62.
 86 а Об. 14:13.  

пп Покій;  

Рай.
 87 а Іван 14:15.
  б УЗ 121:8; 122:7.
 88 а пп Бог, 

Божество—Бог 
Святий Дух.
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невтомно подальших настанов 
на Моїй генеральній конфе
ренції, каже Господь.

89 Якщо він воліє виконувати 
Мою волю, нехай відтепер 
прислухається до порад Мого 
слуги Джозефа і своїм внеском 
підтримає а бідних і видасть 
б новий переклад Мого святого 
слова для жителів землі.

90 І якщо він зробить це, Я 
а благословлю його численні
стю благословень, щоб його не 
було покинуто, а його сімені 
не довелося б просити на хліб.

91 І ще, істинно Я кажу вам, 
нехай Мого слугу Уільяма 
буде призначено, висвячено 
і помазано радником Мого 
слуги Джозефа замість Мого 
слуги Гайрума, щоб Мій 
слуга Гайрум міг отримати 
чин Священства і а Патріар
шества, який було призна
чено йому його батьком 
через благословення і також 
по праву;

92 Щоб відтепер він тримав  
ключі від а патріарших благос 
ловень на голови всіх Моїх 
 людей,

93 Щоб того, кого він 
благос ловляє, було благослов
лено, а того, кого він а про
клинає, було проклято; щоб 
те, що він б звʼяже на землі, 
було звʼязано на небесах; а 

те, що він розвʼяже на землі, 
було розвʼязано на небесах.

94 І з цього часу і надалі Я 
призначаю його бути проро
ком, і а провидцем, і одкрови
телем для Моєї Церкви, так 
само, як Мого слугу Джозефа;

95 Щоб він міг діяти спільно 
також з Моїм слугою Джозе
фом; і щоб він отримував по
ради від Мого слуги Джозефа, 
який покаже йому а ключі, че
рез які він зможе просити, і 
отримати, і бути увінча
ним тими самими благосло
веннями, і славою, і шаною, і 
священством, і дарами священ
ства, які були колись покладені 
на голову того, хто був моїм 
слугою б Олівером Каудері;

96 Щоб Мій слуга Гайрум 
міг свідчити про те, що Я по
кажу йому, щоб його імʼя 
могло з шаною згадуватися 
від покоління до покоління, 
на віки вічні.

97 Нехай Мій слуга Уільям 
Лоу також отримає ключі, 
через які він зможе просити 
й отримувати благословення; 
нехай він буде а смиренним 
переді Мною і б непідступ
ним, і він отримає від Мого 
Духа, саме в Втішителя, Який 
явить йому істину про все і 
дасть йому в належний час, 
що йому слід говорити.

 89 а УЗ 78:3.
  б тобто Переклад 

Біблії, зроблений 
Джозефом Смітом.

 90 а пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

  б Пс. 37:25.
 91 а УЗ 107:39–40.  

пп Патріарх, 
Патріарше.

 92 а пп Патріарше 
благословення.

 93 а УЗ 132:45–47.
  б Мт. 16:19.  

пп Запечатувати, 
Запечатування.

 94 а УЗ 107:91–92.  

пп Провидець.
 95 а УЗ 6:28.
  б пп Каудері, Олівер.
 97 а пп Упокоритися, 

Покірність.
  б пп Лукавство.
  в пп Утішитель.
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98 І такі а ознаки слідувати
муть за ним—він б зцілятиме 
хворих, він виганятиме ди
яволів і буде позбавлений 
тих, хто даватиме йому смер
тельну отруту;

99 І його буде проведено по 
дорогах, де а отруйні змії не 
зможуть жалити його в пʼяту, 
і він злітатиме в б уяві своїх ду
мок, наче на орлиних крилах.

100 І якщо Я волітиму, щоб 
він піднімав мертвих, нехай 
не стримує свій голос.

101 Отже, нехай Мій слуга 
Уільям волає голосно і не 
стримується від радості і 
втіхи, співаючи осанну Тому, 
Хто сидить на престолі віко
вічно, каже Господь Бог ваш.

102 Ось, Я кажу вам, що 
маю місію, підготовлену для 
Мого слуги Уільяма, і для 
Мого слуги Гайрума, і тільки 
для них одних, і нехай Мій 
слуга Джозеф залишається 
вдома, бо він потрібен там. 
Решту Я покажу вам пізніше. 
Саме так. Амінь.

103 І ще, істинно Я кажу вам, 
якщо Мій слуга а Сідні служи
тиме Мені і буде радником 
Моєму слузі Джозефу, нехай 
він підніметься, і прийде, і  
займе чин свого покликання, і 
упокориться переді Мною.

104 І якщо він принесе Мені 
прийнятне приношення і виз
нання та залишиться з Моїм 
народом, ось Я, Господь Бог 

ваш, зцілю його, щоб його було 
зцілено; і він здійме свій голос 
знову на горах і буде а промов
цем перед Моїм лицем.

105 Нехай він прийде і роз
містить свою сімʼю поблизу 
того місця, де мешкає Мій 
слуга Джозеф.

106 І в усіх своїх мандрах не
хай здіймає свій голос, наче 
звук сурми, і попереджає жи
телів землі утікати від гніву 
прийдешнього.

107 Нехай він допомагає 
Моєму слузі Джозефу, і та
кож нехай Мій слуга Уільям 
Лоу допомагає Моєму слузі 
Джозефу складати урочисте 
а проголошення царям землі, 
саме так, як Я говорив вам 
раніше.

108 Якщо Мій слуга Сідні 
воліє виконати Мою волю, 
нехай він не переселяє свою 
сімʼю у а східні краї, але не
хай вони змінять своє помеш
кання, саме так, як Я сказав.

109 Ось, це не Моя воля, 
щоб він прагнув знайти без
пеку і притулок за межами 
міста, яке Я призначив вам, 
саме міста а Наву.

110 Істинно Я кажу вам, саме 
тепер, якщо він прислухається 
до Мого голосу, з ним буде все 
добре. Саме так. Амінь.

111 І ще, істинно Я кажу 
вам, нехай Мій слуга Ей
мос Девіс сплатить за пай у 
руки тих, кого Я призначив 

 98 а Мр. 16:17–18.  
пп Дари Духа.

  б пп Зцілити, Зцілення.
 99 а УЗ 84:71–73.
  б Вих. 19:4;  

Ісая 40:31.
 103 а пп Рігдон, Сідні.
 104 а Вих. 4:14–16;  

2 Неф. 3:17–18;  
УЗ 100:9–11.

 107 а УЗ 124:2–4.
 108 а УЗ 124:82–83.
 109 а пп Наву, Іллінойс 

(США).
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 113 а Мт. 25:14–30.
 114 а Мт. 23:12;  

УЗ 101:42.
 116 а Кол. 3:14.  

пп Милосердя.
 120 а Мт. 5:37;  

УЗ 98:7.
 123 а пп Чин.

  б пп Ключі 
священства.

  в пп Мелхиседекове 
священство.

будувати дім для прожи
вання, саме Дім Наву.

112 Це нехай він зробить, 
якщо він хоче мати пай; і не
хай він прислухається до по
ради Мого слуги Джозефа і 
працює своїми руками, щоб 
мати довіру людей.

113 А коли він доведе, що 
є вірним в усьому, що буде 
ввірено під його опіку, так, 
навіть у малому, його буде 
зроблено а правителем над ве
ликим;

114 Отже, нехай він а прини
зить себе, щоб його могло бути 
піднесено. Саме так. Амінь.

115 І ще, істинно Я кажу вам, 
якщо Мій слуга Роберт  Д. 
Фос тер воліє коритися Мо
єму голосу, нехай він збудує 
дім для Мого слуги Джозефа 
згідно з контрактом, який він 
уклав з ним, відповідно до 
того, як двері будуть відкри
ватися йому час від часу.

116 І нехай він покається 
в усьому своєму безглузді, і 
зодягнеться в а милосердя, і 
припинить чинити зло, і від
кладе всі свої жорстокі слова;

117 І також сплатить за пай 
у руки кворуму Дому Наву 
за себе і за своє потомство 
після нього, від покоління до 
покоління;

118 І прислухається до по
ради Моїх слуг Джозефа, і 
Гайрума, і Уільяма Лоу, і до 
авторитетів, яких Я покли
кав закласти основи Сіону; і 

з ним буде все гаразд на віки 
вічні. Саме так. Амінь.

119 І ще, істинно Я кажу 
вам, нехай жодна людина 
не сплачує за пай кворумові 
Дому Наву, якщо вона не уві
рує в Книгу Мормона й од
кровення, що їх Я дав вам, 
каже Господь Бог ваш;

120 Бо все, що а більше або 
менше цього, походить від 
зла і буде супроводжуватися 
прокляттями, а не благосло
веннями, каже Господь Бог 
ваш. Саме так. Амінь.

121 І ще, істинно Я кажу вам, 
нехай кворум Дому Наву має  
справедливу винагороду у 
виг ляді платні за всю їхню ро
боту, яку вони виконували, 
будуючи Дім Наву; і нехай 
їхня платня буде такою, як 
вони домовляться між собою 
стосовно її розміру.

122 І нехай кожний, хто 
сплачує за пай, візьме на себе 
сплату відповідної частки їм 
на платню, якщо буде необ
хідно, для їхньої підтримки, 
каже Господь; або ж, їхні 
труди будуть зараховані їм 
як пай у тому домі. Саме так. 
Амінь.

123 Істинно Я кажу вам, Я 
тепер даю вам а служителів, 
які належать до Мого священ
ства, щоб ви могли тримати 
б ключі його, саме священства 
за чином в Мелхиседека, що є 
за чином Мого Єдинонарод
женого Сина.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 124:112–123299



124 По перше, Я даю вам 
Гайрума Сміта, щоб був він 
а патріархом для вас, щоб три
мати благословення б запеча
тування в Моїй Церкві, саме 
Святим Духом в обіцяння, 
Яким вас г запечатано до дня 
викуплення, щоб вам не впас 
ти, незважаючи на д годину 
спокуси, яка може настати 
для вас.

125 Я даю вам Мого слугу 
Джозефа, щоб був він верхов
ним старійшиною над усією 
Моєю Церквою, щоб був він 
перекладачем, одкровителем, 
а провидцем і пророком.

126 Я даю йому за радни
ків Мого слугу Сідні Рігдона 
і Мого слугу Уільяма Лоу, 
щоб вони складали кворум і 
Перше Президентство для от
римання а пророцтв для всієї 
Церкви.

127 Я даю вам Мого слугу 
а Бригама Янга, щоб бути йому 
президентом над мандрівною 
радою Дванадцятьох;

128 Тих а Дванадцятьох, які 
тримають ключі, щоб відкрити 
повноваження Мого царства 
на чотирьох кінцях землі, а 
після цього б розіслати Моє 
слово кожному створінню.

129 Ними є Гебер  Ч. Кім
бол, Парлі  П. Пратт, Орсон 
Пратт, Орсон Гайд, Уільям 
Сміт, Джон Тейлор, Джон  Е. 
Пейдж, Уілфорд Вудрафф, 

Уіллард Річардс, Джордж  А. 
Сміт;

130 а Девіда Петтена Я б заб
рав до себе; ось, його священ
ство ніхто не відбирає в нього; 
але істинно Я кажу вам, ін
шого може бути призначено 
на це саме покликання.

131 І ще, Я кажу вам, Я даю 
вам а вищу раду як наріжний 
камінь Сіону—

132 Саме, Семʼюела Бента, 
Генрі Ґ. Шервуда, Джор
джа  В. Гарріса, Чарльза  К. 
Річа, Томаса Ґровера, Ньюела 
Найта, Девіда Дорта, Дан
бара Уілсона (Сеймура Бран
сона Я забрав до себе; ніхто 
не відбирає його священство, 
але іншого може бути приз
начено на таке саме священ
ство замість нього; і істинно 
Я кажу вам, нехай Мого 
слугу Ерона Джонсона буде 
висвячено на це покликання 
замість нього), Девіда Фулл
мера, Алфеуса Катлера, Уіль
яма Гантінгтона.

133 І ще, Я даю вам Дона К. 
Сміта, щоб він був президен
том над кворумом первосвя
щеників;

134 І цей обряд встановлено 
з метою визначення тих, кого 
буде призначено постійними 
президентами, або служите
лями над різними а колами, 
розсіяними повсюди;

135 І вони можуть подоро

 124 а пп Патріарх, 
Патріарше.

  б пп Запечатувати, 
Запечатування.

  в УЗ 76:53; 88:3–4.  
пп Святий Дух 
обіцяння.

  г Еф. 4:30.
  д Об. 3:10.
 125 а УЗ 21:1.  

пп Провидець.
 126 а УЗ 90:4–5.
 127 а пп Янг, Бригам.
 128 а пп Апостол.

  б Мр. 16:15.
 130 а пп Петтен, Девід В.
  б УЗ 124:19.
 131 а пп Вища рада.
 134 а пп Кіл.
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жувати також, якщо схочуть, 
але краще їм бути висвяче
ними на постійних прези
дентів; це є чином їхнього 
покликання, каже Господь 
Бог ваш.

136 Я даю йому Амасу Лай
мана та Ноа Пекарда за 
радників, щоб вони могли го
ловувати над кворумом пер
восвящеників Моєї Церкви, 
каже Господь.

137 І ще, Я кажу вам, Я 
даю вам Джона  А. Гікса, Се
мʼюела Уільямса та Джессі 
Бейкера, чиїм священством 
є головування над кворумом 
а старійшин, тим кворумом, 
який установлено для пос
тійних священнослужителів; 
хоч вони і можуть подорожу
вати, все таки їх висвячено 
бути постійними священно
служителями для Моєї Цер
кви, каже Господь.

138 І ще, Я даю вам Джозефа 
Янга, Джосаю Баттерфілда, 
Деніела Майлза, Генрі Геррі
мана, Зеру Палсіфера, Лівая 
Хенкока, Джеймса Фостера, 
щоб їм головувати над квору
мом а сімдесятників;

139 Кворумом, який уста
новлено для мандрівних ста
рійшин, щоб вони несли 
свідчення про Моє імʼя в 
усьому світі, куди б ман
дрівна вища рада, Мої апос
толи, не послали їх готувати 
шлях перед Моїм лицем.

140 Різниця між цим квору

мом і кворумом старійшин 
полягає в тому, що один з них 
має подорожувати постійно, 
а інший має головувати над 
Церквами час від часу; один 
має відповідальність голову
вати час від часу, а інший не 
має відповідальності голову
вати, каже Господь Бог ваш.

141 І ще, Я кажу вам, Я 
даю вам Вінсона Найта, Се
мʼюела  Г. Сміта і Шадраха 
Раунді, якщо він захоче при
йняти це, щоб головувати над 
а єпископатом; і знання про 
згаданий єпископат дано вам 
у книзі б Учення і Завіти.

142 І ще,—Я кажу вам,—
Семʼюела Рольфа та його 
радників для священиків, і 
президента вчителів та його 
радників, а також прези
дента дияконів та його рад
ників, а також президента 
колу та його радників.

143 Вищезазначені чини Я 
дав вам і ключі від них для 
допомоги та урядування, для 
роботи священнослужіння та 
а вдосконалення моїх святих.

144 І повеління Я даю вам, 
щоб ви заповнили всі ці чини і 
схвалили ті імена, які Я згадав, 
або не а схвалили їх на Моїй 
генеральній конференції;

145 І щоб ви підготували 
кімнати для всіх цих чинів у 
Моєму домі, коли збудуєте 
його в Моє імʼя, каже Господь 
Бог ваш. Саме так. Амінь.

 137 а УЗ 107:11–12, 89–90.  
пп Кворум;  
Старійшина 
(Старший, Старець, 

Пресвітер).
 138 а пп Сімдесятник.
 141 а УЗ 68:14; 107:15.
  б пп Учення і Завіти.

 143 а Еф. 4:11–14.
 144 а УЗ 26:2.  

пп Загальна згода.
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1–4, Святі мають будувати  
міста й збиратися в коли  
Сіону.

Якою є воля Господа сто
совно святих на території 
Айови?

2 Істинно, так каже Господь, 
Я кажу вам, якщо ті, хто а на
зиваються Моїм іменем і 
намагаються бути Моїми 
святими, якщо вони воліють 
виконувати Мою волю і до
тримуватися Моїх запові
дей стосовно них, нехай вони 
збиратимуться разом у місця, 
які Я призначу їм через Мого 
слугу Джозефа, і будують 

міста Моєму імені, щоб вони 
були підготовленими до того, 
що чекає на них у часи прий
дешні.

3 Нехай вони збудують міс 
то Моєму імені на землі, що 
напроти міста Наву, і нехай 
названо його буде іменем а За
рагемля.

4 І нехай усі ті, хто прихо
дять зі сходу, і з заходу, і з 
півночі, і з півдня, і мають ба
жання жити в ньому, отри
мують своє успадкування в 
ньому, так само як і в місті 
а Нешвілл чи в місті Наву і в 
усіх б колах, що Я призначив, 
каже Господь.

125 2 а пп Ісус Христос—
Взяти на себе імʼя 
Ісуса Христа.

 3 а пп Зарагемля.

 4 а тобто Нешвілл, 
округа Лі, штат 
Айова.

  б пп Кіл.

126 1 а пп Янг, Бригам.
 2 а пп Діла.

РОЗДІЛ 125
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Наву, штат 
Іллінойс, у березні 1841 року, стосовно святих на території 
Айови.

1–3, Бригама Янга хвалять за 
його труди і його звільнено від 
майбутніх подорожей за кор
дон.

Дорогий і улюблений брате 
а Бригам Янг, істинно так 
каже Господь тобі: Мій слуго 

Бригам, більше не вимага
ється з руки твоєї залишати 
свою сімʼю, як у минулі часи, 
бо твоє приношення є при
йнятним для Мене.

2 Я бачив твою а працю й 
труд у подорожуванні в Моє 
імʼя.

РОЗДІЛ 126
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в домі Бри
гама Янга в Наву, штат Іллінойс, 9  липня 1841 року. У цей 
час Бригам Янг був президентом Кворуму Дванадцятьох  
Апостолів.
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 3 а пп Сімʼя.
127 1 а Йов 2:3;  

Мт. 5:10–12;  
1 Пет. 2:20–23.

 2 а Пс. 23. 

   пп Переслідувати, 
Переслідування.

  б пп Заздрити, 
Заздрість.

  в пп Висвячення 

наперед.
  г 2 Кор. 6:4–5.  

пп Лихо.

3 Отже, Я наказую тобі по
силати Моє слово повсюди й 
особливу увагу приділяти з 

цього часу своїй а сімʼї відте
пер і назавжди. Амінь.

РОЗДІЛ 127
Послання пророка Джозефа Сміта святим останніх днів в 
Наву, штат Іллінойс, в якому вміщено вказівки щодо хри
щення за мертвих, датоване в Наву 1 вересня 1842 року.

1–4, Джозеф Сміт пишається 
переслідуваннями та страж
даннями; 5–12, Мають вестися 
записи стосовно хрищень за 
мертвих.

Оскільки Господь від
крив мені, що мої вороги і 
в Міссурі, і в цьому штаті 
знову переслідують мене; і 
оскільки вони переслідують 
мене а безпідставно і не ма
ють найменшої тіні чи від
тінку справедливості чи 
права зі свого боку, вису
ваючи звинувачення проти 
мене; і оскільки всі їхні по
зови ґрунтуються на найчор
нішій брехні, я думаю, що 
мені доцільно і мудро буде 
залишити це місце на корот
кий час заради своєї влас
ної безпеки і заради безпеки 
цього народу. Я хочу сказати 
всім тим, з ким я мав справи, 
що я залишив їх розпоряд
никам і діловодам, які ве
стимуть усі справи швидко і 
належним чином, і подбають 

про те, щоб усі мої борги 
було сплачено вчасно через 
передачу майна або якось 
інакше, залежно від ситуа
ції, чи відповідно до того, як 
дозволять обставини. Коли я 
дізнаюся, що буря повністю 
втихла, тоді я знову повер
нусь до вас.

2 А щодо а небезпек, через 
які мене покликано пройти, 
вони здаються мені такими 
незначними, оскільки б заз
дрість та гнів людський були 
моїм звичним жеребом в усі 
дні мого життя; і причина 
того здається таємничою, 
хіба що мене було в висвя
чено до заснування світу для 
якоїсь доброї цілі або пога
ної,—вибирайте самі, як це 
назвати. Судіть самі. Бог знає 
все, чи воно добре, чи по
гане. Але незважаючи на це, 
глибокі води—ось де я маю 
звичку плавати. Це все стало 
моїм другим єством; і я від
чуваю, як Павло, що пишаюся 
г стражданнями; бо до цього 
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дня визволяв мене від них 
усіх Бог моїх батьків і виз
волятиме мене відтепер; бо 
дивіться й знайте, я святкува
тиму перемогу над усіма сво
їми ворогами, бо Господь Бог 
сказав це.

3 Отже, нехай усі святі ра
діють і будуть надзвичайно 
задоволені, бо Ізраїлевий 
а Бог—це їхній Бог, і Він від
міряє справедливу заплату як 
винагороду на голови всіх їх
ніх гнобителів.

4 І ще, істинно так каже Гос
подь. Нехай роботу стосовно 
а храму Мого та всі інші ро
боти, які Я призначив вам, 
буде продовжено і не припи
нено; і нехай ваша б старан
ність, і ваша наполегливість, 
і терпіння, і ваші дії подво
яться, і ви ні в якому разі не 
втратите своєї винагороди, 
каже Господь Саваот. І якщо 
вони в переслідують вас, так 
само переслідували вони про
років і праведних людей, які 
були перед вами. За все це є 
винагорода в небесах.

5 І ще, Я даю вам слово сто
совно а хрищення за ваших 
б мертвих.

6 Істинно так каже Господь 
вам стосовно ваших мертвих: 
Коли хтось із вас а христиться 
за ваших мертвих, нехай там 
буде б літописець, і нехай 
він буде очевидцем ваших 

хрищень; нехай він чує влас
ними вухами, щоб він міг 
істинно свідчити, каже Гос
подь;

7 Щоб усе, що у ваших запи
сах, могло також бути а запи
сано на небесах; щоб усе, що 
ви б звʼяжете на землі, могло 
бути звʼязано на небесах; 
щоб усе, що ви розвʼяжете на 
землі, могло бути розвʼязано 
на небесах;

8 Бо Я збираюся а відновити 
багато чого на землі стосовно 
б священства, каже Господь 
Саваот.

9 І ще, нехай усі а записи збе
рігаються впорядковано, щоб 
їх можна було скласти в ар
хіви Мого святого храму, щоб 
про них памʼятали від поко
ління до покоління, каже Гос
подь Саваот.

10 Я хочу сказати всім свя
тим, що я бажав надзвичайно 
великим бажанням зверну
тися до них з кафедри з при
воду хрищення за мертвих у 
наступний День Суботній. 
Але оскільки я не в силах зро
бити цього, я записуватиму 
слово Господа з цього пи
тання час від часу і відправ
лятиму його вам поштою, як і 
багато чого іншого.

11 Я тепер завершую свого 
листа на цей час, бо його в 
мене обмаль; бо ворог напо
готові, і, як сказав Спаситель, 

 3 а 3 Неф. 11:12–14.
 4 а УЗ 124:55.
  б пп Старанність.
  в пп Переслідувати, 

Переслідування.
 5 а пп Хрищення, 

Христити—

Хрищення за 
мертвих.

  б пп Спасіння мертвих.
 6 а 1 Кор. 15:29;  

УЗ 128:13, 18.
  б УЗ 128:2–4, 7.
 7 а пп Книга життя.

  б пп Запечатувати, 
Запечатування.

 8 а пп Відновлення 
євангелії.

  б пп Мелхиседекове 
священство.

 9 а УЗ 128:24.
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 11 а Іван 14:30;  
пдс Іван 14:30 
(Додаток).  
пп Диявол.

 12 а УЗ 124:125.  
пп Провидець.

128 1 а пп Хрищення, 
Христити—

   Хрищення за 
мертвих.

 2 а УЗ 127:6.

надходить а князь світу цього, 
але в мені він нічого не має.

12 Ось, моя молитва до Бога, 
щоб ви всі були спасенними. 
І я підписуюся—ваш слуга в 

Господі, пророк і а провидець 
Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Джозеф Сміт.

РОЗДІЛ 128
Послання пророка Джозефа Сміта Церкві Ісуса Христа Свя
тих Останніх Днів, в якому вміщено подальші вказівки щодо 
хрищення за мертвих, датоване в Наву, штат Іллінойс, 6 ве
ресня 1842 року.

1–5, Місцеві та головні літо
писці мають засвідчувати 
факти хрищень за мертвих; 6–
9, Їхні записи є чинними і запи
суються на землі та небесах; 
10–14, Христильна купіль є 
прообразом могили; 15–17, Ілля 
відновив владу щодо хрищення 
за мертвих; 18–21, Усі ключі, 
влади й повноваження минулих 
розподілів відновлено; 22–25, Ра
дісну й славетну новину прого
лошено для живих і мертвих.

Як я казав вам у моєму листі 
ще до того, як я залишив своє 
помешкання, що буду писати 
вам час від часу і надавати 
інформацію стосовно бага
тьох питань, я і повертаюсь 
тепер до питання про а хри
щення за мертвих, оскільки 
це питання, здається, займає 
мої думки і тяжіє над моїми 
почуттями сильніше за все 
інше з того часу, як мене пе
реслідують мої вороги.

2 Я написав вам кілька слів 
одкровення, що стосується лі
тописця. У мене є ще кілька 
додаткових міркувань щодо 
цього питання, які я тепер 
розʼяснюю. Тобто, у моєму 
раніше написаному листі 
було проголошено, що має 
бути а літописець, який пови
нен бути очевидцем, а також 
має чути власними вухами, 
щоб він міг істинно свідчити 
перед Господом.

3 Отож, стосовно цього пи
тання, одному літописцю 
було б дуже важко бути при
сутнім щоразу і робити всю 
справу. Щоб уникнути цього, 
у кожному приході міста має 
бути призначено літописця, 
добре підготовленого для ве
дення точних записів, і не
хай він буде дуже старанним 
і точним у записі всієї проце
дури, засвідчуючи у своєму 
записі, що він бачив на власні 
очі і чув власними вухами, 
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 3 а пп Свідок, 
Свідчення.

 5 а пп Спасіння мертвих.

  б 1 Пет. 4:6.
 7 а Об. 20:12;  

УЗ 127:6–7.  

пп Книга життя.
  б УЗ 21:1.

вказуючи дату, імена тощо, а 
також перебіг усієї події, на
зиваючи також трьох осіб, з 
числа присутніх, які могли 
б, коли їх покличуть, засвід
чити те саме, щоб кожна 
справа ставалася вироком 
двох чи трьох а свідків.

4 Потім, нехай буде голов
ний літописець, якому ці 
інші записи можуть бути пе
редані разом з посвідчен
нями, скріпленими їхніми 
власними підписами, які за
свідчують, що зроблений 
ними запис є правильним. 
Тоді головний церковний лі
тописець може внести цей 
запис у головну церковну 
книгу разом з посвідченнями 
й іменами всіх присутніх 
очевидців, зі своїм власним 
твердженням, що він іс
тинно вірить, що вищезазна
чені твердження і записи є 
правильними, на підставі 
того, що він знає про основні 
риси характеру і призна
чення тих людей Церквою. 
А коли це буде зроблено в 
головній церковній книзі, 
цей запис буде таким самим 
святим і відповідатиме об
рядам так само, як і в тому 
випадку, коли б він бачив на 
свої власні очі, і чув своїми 
власними вухами, і сам зро
бив запис про це в головній 
церковній книзі.

5 Ви можете подумати, що 
цей порядок дій є занадто де
тальним, але дозвольте мені 

сказати вам, що він тільки 
узгоджується з волею Бога, 
відповідаючи обряду й під
готовці, що їх Господь приз
начив і підготував ще до 
заснування світу для а спа
сіння мертвих, які помира
ють, не б пізнавши євангелії.

6 І далі, я хочу, аби ви па
мʼятали, що Іван Одкрови
тель розмірковував над цим 
самим питанням щодо мер
твих, коли проголосив, як 
ви знайдете це записаним в 
Обʼявленні 20:12,—І бачив я 
мертвих, малих і великих, що 
стояли перед Богом. І розгорну
лися книги, і розгорнулась інша 
книга,—то книга життя. І 
суд жено мертвих, як написано 
в книгах, за вчинками їхніми.

7 Ви знайдете в цій ци
таті, що книги було розгор
нуто; і було розгорнуто іншу 
книгу, яка є а книгою життя; 
але мертвих було суджено 
згідно з тим, що було напи
сано в книгах, за вчинками 
їхніми; отже, книги, про які 
йдеться, мають бути кни
гами, в яких вміщено записи 
про їхні вчинки, і це стосу
ється б записів, які ведуться на 
землі. А та книга, яка є кни
гою життя, є записом, який 
ведеться на небесах. Цей 
принцип точно узгоджується 
з ученням, яке заповідано 
вам в одкровенні, вміщеному 
в тому листі, який я написав 
вам перед тим, як залишати 
своє помешкання,—щоб усі 
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 8 а пп Влада;  
Священство.

  б пп Запечатувати, 
Запечатування.

  в пп Обряди.
  г пп Спасіння мертвих.
 9 а пп Розподіл.

  б пп Повноваження.
  в пп Єгова.
 11 а пп Ключі 

священства.
  б пп Спасіння.
 12 а пп Слава.
  б пп Шана, Шанувати.

  в пп Безсмертя, 
Безсмертний.

  г пп Хрищення, 
Христити—
Хрищення 
зануренням.

ваші записи могло бути запи
сано на небесах.

8 Отже, природа цього об
ряду полягає у а владі священ
ства через одкровення Ісуса 
Христа, яким установлено, 
що все те, що ви б звʼязуєте на 
землі, буде звʼязано на небе
сах, а те, що ви розвʼязуєте на 
землі, буде розвʼязано на не
бесах. Або, іншими словами, 
якщо подивитися на перек 
лад інакше, те, що ви запису
єте на землі, буде записано 
на небесах, а те, що ви не за
писуєте на землі, не буде за
писано на небесах; бо за 
книгами буде суджено ваших 
мертвих згідно з їхніми вчин
ками, чи вони самі подбали 
про в обряди, виконавши їх 
особисто, чи через своїх влас
них посередників, згідно з об
рядом, який Бог приготував 
для їхнього г спасіння ще до 
заснування світу, згідно з за
писами, які вони вели про 
своїх мертвих.

9 Це вчення, про яке ми го
воримо, може здатися де
кому дуже сміливим—влада, 
яка записує, або звʼязує на 
землі, звʼязує і на небесах. 
Проте в усі віки на світі, коли 
Господь давав а розподіл свя
щенства через істинне од
кровення будь якій людині 
чи групі людей, ця влада 
завжди давалася. Звідси, усе, 

що ці люди робили в б пов
новаженні, в імʼя Господа, і 
робили це віддано й вірно, і 
вели належні й вірні записи 
про це, воно ставало зако
ном на землі й на небесах, і 
не могло бути скасованим, 
згідно з уставами великого 
в Єгови. Це вірні слова. Хто 
може почути їх?

10 І ще, як приклад, візь
мемо Матвій 16:18, 19: І кажу 
Я тобі, що ти Петро (скеля), 
і на скелі оцій побудую Я Цер
кву Свою,—і сили адові не пе
реможуть її. І ключі тобі дам 
від Царства Небесного, і що на 
землі ти звʼяжеш, те звʼязане 
буде на небі, а що на землі ти 
розвʼяжеш, те розвʼязане буде на 
небі!

11 Тепер велику й грандіозну 
таємницю всієї справи і най
вище благо всього питання, 
яке лежить перед нами, по
лягає в отриманні сил Свя
того Священства. Тому, кому 
ці а ключі даються, неважко 
отримати знання про те, що 
стосується б спасіння дітей 
людських, як мертвих, так і 
живих.

12 У цьому а слава й б шана, 
в безсмертя й вічне життя—
обряд хрищення водою: бути 
г зануреним у неї для того, 
щоб це відповідало подобі 
мертвих, щоб один принцип 
міг узгоджуватися з іншим; 
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бути зануреним у воду й 
вийти з води є подобою вос
кресіння мертвих, які вихо
дять із своїх могил; тому цей 
обряд було запроваджено, 
щоб встановити звʼязок з об
рядом хрищення за мертвих, 
що є за подобою мертвих.

13 Отже, а христильну ку
піль було запроваджено як 
б подобу могили, і було за
повідано, щоб вона була під 
тим місцем, де звичайно зби
раються живі, щоб цим пред
ставити живих і мертвих, і 
те, що все має собі подобу, і 
що вони узгоджуються одне з 
другим—те, що земне, узгод
жується з тим, що небесне, як 
проголошував Павло, 1 е до 
Коринтян 15:46, 47 та 48:

14 Та не перше духовне, але 
звичайне, а потім духовне. 
Перша людина—з землі, земна, 
друга Людина—із неба Господь. 
Який земний, такі й земні, і 
Який небесний, такі й небесні. 
І які записи на землі щодо 
ваших мертвих, які істинно 
зроблено, такі самі й записи 
на небесах. Отже, це є а запе
чатувальна і сполучна влада, 
і, у певному значенні цього 
слова, б ключі царства, які є 
ключем до в знання.

15 А тепер, мої улюблені 
браття і сестри, дозвольте 
мені запевнити вас, що ці 
принципи щодо мертвих і 
живих не можна легковажно 

обійти, оскільки вони стосу
ються нашого спасіння. Бо 
їхнє а спасіння є необхідним 
і життєво важливим для на
шого спасіння, як казав Павло 
стосовно батьків—що вони 
без нас б досконалості не мо
жуть одержати—так само 
і нас без наших мертвих не 
можна зробити досконалими.

16 І тепер, у звʼязку з хри
щенням за мертвих, я дам вам 
ще одне посилання на Павла, 
1 е до Коринтян 15:29: Бо що 
зроблять ті, хто христяться 
ради мертвих? Коли мер
тві не воскресають зовсім, то 
нащо вони ради мертвих і хрис
тяться?

17 І ще, у звʼязку з цією ци
татою я дам вам посилання 
на одного з пророків, око 
якого було зосереджено на 
а відновленні священства, 
на славах, які буде відкрито 
в останні дні, і особливо на 
цьому найславетнішому з 
усіх питань, яке належить 
до вічної євангелії, а саме, 
на хрищенні за мертвих; бо 
Малахія говорить в остан
ньому розділі, віршах 5 му і 
6 му: Ось Я пошлю вам пророка 
б Іллю, перше ніж день Господній 
настане, великий і страшний! 
І приверне він серце батьків до 
синів, і серце синівське до їхніх 
батьків, щоб Я не прийшов, і не 
вразив цей Край прокляттям!

18 Я міг би дати а ясніший 

 13 а УЗ 124:29.
  б пп Символізм.
 14 а пп Запечатувати, 

Запечатування.
  б пп Ключі 

священства.

  в пдс Лк. 11:53 
(Додаток).

 15 а пп Спасіння мертвих.
  б Євр. 11:40.  

пп Довершений, 
Досконалий.

 17 а пп Відновлення 
євангелії.

  б 3 Неф. 25:5–6;  
УЗ 2; 110:13–16.  
пп Ілля.

 18 а ДС—Іст. 1:36–39.
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 18 б пп Генеалогія;  
Обряди—
Вікарний обряд.

  в УЗ 124:28–30; 127:6–7.
  г пп Розподіл.
  д УЗ 35:18.
  е Мт. 11:25; Лк. 10:21;  

Ал. 32:23.
 19 а Пс. 85:11–12.
  б Лк. 2:10.
  в Ісая 52:7–10;  

Мос. 15:13–18;  
3 Неф. 20:40.

  г Повтор. 32:2;  
УЗ 121:45.

 20 а ДС—Іст. 1:51–52.  
пп Кумора, пагорб.

  б пп Мороній, син 
Мормона.

  в Ісая 29:4, 11–14;  
2 Неф. 27:6–29.  
пп Книга Мормона.

  г пп Фейєтт, 
Нью Йорк (США).

  д УЗ 17:1–3.
  е УЗ 27:11.  

пп Адам.
  є 2 Кор. 11:14.
  ж УЗ 27:12.
  з пп Ключі 

священства.
 21 а тобто Пітера 

Уітмера старшого.

переклад, але і цей, як він є, 
достатньо ясний, аби відпові
дати моїй меті. Досить знати 
в цьому випадку, що землю 
буде вражено прокляттям, 
якщо не буде міцного б поєд
нання певного типу між бать
ками і дітьми у звʼязку з тим 
чи іншим питанням—і ось, 
що це за питання? Це—в хри
щення за мертвих. Бо нас без  
них не можна зробити дос
коналими, так само і вони 
без нас досконалості не мо
жуть одержати. Ані їх, ані 
нас не зробити досконалими 
без тих, хто також помер у 
євангелії; бо це необхідно для 
введення г розподілу повноти 
часів, того розподілу, що вво
диться зараз, щоб відбувся і 
відкрився від днів Адама аж 
до теперішнього часу пов
ний, і закінчений, і доверше
ний союз і звʼязок розподілів, 
і ключів, і сил, і слав. І не 
тільки це, але й те, що ні
коли не відкривалося від 
д заснування світу, але при
ховувалося від премудрих і 
розумних, буде відкрито е не
мовлятам і грудним дітям у 
цьому розподілі—розподілі 
повноти часів.

19 Отож, що ми чуємо в 
євангелії, яку ми отримали? 

Голос радості! Голос мило
сті з небес; і голос а істини 
від землі; радісну новину для 
мертвих; голос радості для 
живих і мертвих; втішну б но
вину великої радості. Які 
гарні на горах в ноги благовіс
ників добра, які кажуть Сіо
нові: Ось, твій Бог царює! Як 
г роси Кармелу, так знання 
Бога зійде на них!

20 І ще, що ми чуємо? Доб 
ру новину з а Кумори! б Мо
ронія й ангелів з небес, що 
проголошують сповнення 
пророків—про в книгу, якій  
належало відкритися. Голос  
Господа в глушині біля г Фей
єтта, округа Сенека, який 
проголошує, що три свідки 
д свідчитимуть про книгу! 
Голос е Михаїла на берегах  
Сас квеганни, що викри
ває диявола, коли той зʼя
вився ангелом є світла! Голоси 
ж Пет ра, Якова й Івана в глу
шині між Гармоні, округа 
Сасквеганна, і Коулсвіллом, 
округа Брум, на річці Сас
квеганна, які проголошують 
себе носіями з ключів царства 
і розподілу повноти часів!

21 І ще, голос Бога у кім
наті старого а батька Уітмера, 
у Фейєтті, округа Сенека, і 
в різні часи і в різних місцях 
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 21 б пп Гавриїл.
  в пп Рафаїл.
  г пп Ангели.
  д УЗ 107:53–56.
  е пп Розподіл.
  є Ісая 28:10.
  ж пп Надія.
 22 а Ісая 49:13.
  б Ісая 7:14;  

Ал. 5:50.  
пп Еммануїл.

  в пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  г Ісая 24:22;  
УЗ 76:72–74.

 23 а Ісая 44:23.
  б Лк. 19:40.
  в Йов 38:7.
  г пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  д пп Вічне життя.

 24 а пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б Мал. 3:1–3.
  в 3 Неф. 24:2–3.  

пп Земля—
Очищення землі.

  г Зах. 13:9.
  д Повтор. 10:8;  

УЗ 13; 124:39.
  е УЗ 84:31.  

пп Пожертвування.

упродовж усіх мандрів і лиха 
цієї Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів! І го
лос Михаїла, архангела; го
лоси б Гавриїла і в Рафаїла, і 
різних г ангелів, від Михаїла, 
чи д Адама, до теперішнього 
часу, кожен з яких прого
лошує свій е розподіл, свої 
права, свої ключі, свої по
честі, свою велич, і славу, і 
владу свого священства; да
ючи рядок за рядком, є при
писання за приписанням; тут 
трохи і там трохи; даючи 
нам заспокоєння, розповіда
ючи про те, що має статися, 
стверджуючи нашу ж надію!

22 Браття, хіба не підемо ми 
далі у такій величній справі? 
Рушаймо вперед, а не назад. 
Сміливіше, браття; і вперед, 
вперед до перемоги! Нехай 
звеселяються ваші серця і ра
діють надзвичайно. Нехай 
земля зрине у а співі. Нехай 
мертві виголошують гімни 
вічної хвали Царю б Емману
їлу, Який призначив ще до 
заснування світу те, що дає 
нам змогу в викупляти їх із 
г вʼязниці; бо вʼязні вийдуть 
вільними.

23 Нехай а гори радісний ок
рик здіймають, і ви, усі до
лини, волайте вголос; і всі ви, 

моря й суші, розповідайте 
про чудеса вашого Вічного 
Царя! І ви, річки, і струмки, і 
струмочки, линьте з радістю. 
Нехай ліси і всі дерева по
лів вихваляють Господа; і ви, 
тверді б скелі, плачте від ра
дості! І нехай сонце, місяць і 
в ранкові зорі співають разом, 
і нехай усі сини Бога радіс
ний окрик здіймають! І нехай 
вічні сотворіння проголошу
ють Його імʼя на віки вічні! 
І знову я кажу, яким славет
ним є голос, що його ми чу
ємо з небес, який проголошує 
нам у вуха славу і спасіння, 
шану, і г безсмертя, і д вічне 
життя; царства, панування і 
влади!

24 Ось, великий а день Гос
пода поруч; і хто може б пе
режити день Його пришестя, 
і хто може вистояти, коли 
Він явиться? Бо Він, як вогонь 
в плавильника і як мило ва
ляльника; і Він сидітиме, як 
г плавильник і очищувач сріб 
ла, і Він очистить д синів Ле
вія і перечистить, як золото і 
срібло, щоб вони могли при
нести Господу е жертву в пра
ведності. Отже, як Церква, і 
як народ, і як святі останніх 
днів, давайте принесемо Гос
поду жертву в праведності; і 
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 24 є УЗ 127:9.  
пп Генеалогія.

129 1 а пп Небеса.
  б пп Ангели.

  в пп Воскресіння.
 2 а Лк. 24:39.
 3 а пп Дух.
  б Євр. 12:23;  

УЗ 76:69.
 8 а 2 Кор. 11:14;  

2 Неф. 9:9.

1–3, На небесах є як воскреслі, 
так і духовні тіла; 4–9, Дано 
ключі, з допомогою яких можна 
визначати посланців із за за
віси.

Існує два види істот на а не
бесах, а саме: б ангели, які є 
в воскреслими особами і ма
ють тіла з плоті й кісток—

2 Наприклад, Ісус сказав: 
Доторкніться до Мене й діз
найтесь,—бо не має дух а тіла й 
костей, а Я, бачите, маю.

3 По друге: а духи б правед
ників, які стали доскона
лими, ті, хто не воскресли, 
але успадковують таку саму 
славу.

4 Коли приходить посла
нець і каже, що він має пос
лання від Бога, простягніть 
йому свою руку і попросіть 
його потиснути вам руку.

5 Якщо він ангел, він це 

зробить і ви відчуєте його 
руку.

6 Якщо він дух праведної 
людини, яка стала доскона
лою, він прийде у своїй славі, 
бо для нього це єдиний шлях 
зʼявитися—

7 Попросіть його потиснути 
вам руку, але він не пово
рухнеться, тому що це супе
речить порядку небес, щоб 
праведна людина обманю
вала; але він все таки пере
дасть своє послання.

8 Якщо це а диявол у вигляді 
ангела світла, то коли ви по
просите потиснути вам руку, 
він простягне вам свою руку, 
а ви не відчуєте нічого; отже, 
ви зможете викрити його.

9 Це є три головні ключі, з 
допомогою яких ви можете 
дізнатися, чи від Бога є те чи 
інше служіння.

РОЗДІЛ 129
Настанови, що їх дав пророк Джозеф Сміт у Наву, штат Іллі
нойс, 9 лютого 1843 року, відкриваючи три головні ключі, з до
помогою яких можна визначати істинну природу службових 
ангелів і духів.

давайте представимо в Його 
святому храмі, коли його 
буде закінчено, книгу, в якій 
вміщено є записи про наших 
мертвих, яка буде гідна уся
кого прийняття.

25 Браття, у мене є багато 

чого сказати вам з цього пи
тання, але на сьогодні я буду 
закінчувати і продовжу ін
шим разом. Як завжди, ваш 
смиренний слуга і незмінний 
друг,

Джозеф Сміт.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 128:25–129:9311



130 1 а 1 Іван. 3:2;  
Морон. 7:48.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б Лк. 24:36–40.
 2 а пп Целестіальна 

слава.
 3 а пп Бог, Божество—

Бог Батько.

  б пп Бог, Божество—
Бог Син.

  в УЗ 93:1.
  г УЗ 130:22.  

пп Бог, Божество.
 4 а 2 Пет. 3:8;  

Авр. 3:4–10;  
див. також Авр., 
факс. №2, мал. 1.

 5 а пп Ангели.
 7 а Ісая 33:14.
  б Об. 4:6; 15:2.
 8 а пп Урім і Туммім.
 9 а УЗ 77:1.  

пп Земля—Кінцевий 
стан Землі.

1–3, Батько і Син можуть осо
бисто являтися людям; 4–7, 
Ангели живуть у целестіаль
ній сфері; 8–9, Целестіальна 
земля буде великим Урімом 
і Туммімом; 10–11, Білий ка
мінь дається всім, хто входить 
у целестіальний світ; 12–17, 
Час Другого пришестя прихо
вано від пророка; 18–19, Розум, 
який набуто в цьому житті, 
піднімається з нами у воскре
сінні; 20–21, Усі благословення 
приходять через послушність 
законові; 22–23, Батько і Син 
мають тіла з плоті й кісток.

Коли Спаситель а явиться, ми 
побачимо Його Таким, Який 
Він є. Ми побачимо, що Він 
є такою самою б людиною, як 
ми.

2 І ті самі суспільні сто
сунки, які існують серед нас 
тут, існуватимуть серед нас 
там, вони тільки будуть по
єднані з а вічною славою, якої 
ми тепер не маємо.

3 Від Івана 14:23—Явлення 
а Батька і б Сина в цьому вірші 
є особистим в явленням; а 
ідея про те, що Батько і Син 
г мешкають у серці людини, є 

старою сектантською уявою і 
є хибною.

4 У відповідь на це запи
тання—Чи не обчислюється 
Божий а час, ангеловий час, 
пророковий час і людський 
час згідно з планетою, на якій 
вони живуть?

5 Я відповідаю: Так. Але не
має а ангелів, які священно
служать цій землі, крім тих, 
хто насправді належить або 
належав їй.

6 Ангели не живуть на пла
неті, подібній до цієї землі;

7 Але вони живуть у при
сутності Бога на сфері, 
подібній до скляного й а вог
ненного б моря, де все для 
їхньої слави—минуле, тепе
рішнє і майбутнє, і постійно 
знаходяться перед Господом.

8 Місце, де живе Бог, є вели
ким а Урімом і Туммімом.

9 Ця а Земля, у своєму освя
ченому і безсмертному стані, 
стане наче кристал і буде 
Урімом і Туммімом для жи
телів, які населятимуть її, 
через що все, що стосується 
нижчого царства, тобто 
всіх царств нижчого по
рядку, буде явлено тим, хто 

РОЗДІЛ 130
Настанови, що їх дав пророк Джозеф Сміт у Реймусі, штат 
Іллінойс, 2 квітня 1843 року.
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 11 а Об. 2:17.
  б Ісая 62:2.
 12 а УЗ 38:29; 45:63.
  б УЗ 87:1–5.
 14 а пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
 18 а пп Розум, Розуми.
  б пп Воскресіння.

 19 а пп Знання.
  б пп Старанність.
  в пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

  г Ал. 12:9–11.
 20 а УЗ 82:10.
  б пп Доземне життя.

  в Повтор. 11:26–28;  
УЗ 132:5.  
пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

 22 а пп Бог, Божество.
  б Дії 17:29.
  в пп Святий Дух.

мешкатиме на ній; і ця Земля 
буде Христовою.

10 Тоді білий камінь, згада
ний в Обʼявленні 2:17, стане 
Урімом і Туммімом для кож
ної особи, що його отри
мала, і через нього буде 
відкриватися все, що стосу
ється царств вищого порядку;

11 І кожному з тих, хто при
ходить у целестіальне цар
ство, дається а білий камінь, 
на якому написано нове б імʼя, 
яке жодна людина не знає, 
крім того, хто отримав його. 
Нове імʼя є ключовим словом.

12 Я пророкую в імʼя Гос
пода Бога, що початок  
а труднощів, які викличуть 
велике кровопролиття перед 
пришестям Сина Людини, 
відбудеться в б Південній Ка 
роліні.

13 Вони виникнуть, мож
ливо, через питання про 
рабство. Це повідомив мені 
голос, коли я щиро молився 
про це 25 грудня 1832 року.

14 Одного разу я дуже щиро 
молився, щоб дізнатися про 
час а пришестя Сина Людини, 
коли почув голос, який ска
зав наступне:

15 Джозефе, Мій сину, якщо 
ти доживеш до виповнення 
тобі вісімдесяти пʼяти років, 
ти побачиш обличчя Сина 
Людини; отже, нехай цього 

буде досить, і не турбуй 
Мене більше з цього приводу.

16 Мене так і було зали
шено, і я не зміг визначити, 
чи це пришестя стосується 
початку тисячоліття, чи яко
гось попереднього явлення, 
чи я маю померти і таким 
чином побачити Його об
личчя.

17 Я вірю в те, що пришестя 
Сина Людини не відбудеться 
раніше того часу.

18 Будь який рівень а інте
лекту, що його ми досягаємо 
в цьому житті, підніметься з 
нами у б воскресінні.

19 І якщо людина здобу
ває більше а знань і розуму в 
цьому житті через свою б ста
ранність і в послушність, ніж 
інша людина, вона матиме 
відповідну г перевагу у світі 
прийдешньому.

20 Існує а закон, нескасовно 
встановлений в небесах б до 
заснування цього світу, на 
якому ґрунтуються всі в бла
гословення,—

21 І коли ми отримуємо 
якесь благословення від Бога, 
то це завдяки виконанню 
того закону, на якому воно 
ґрунтується.

22 а Батько має б тіло з плоті 
й кісток, яке так само від
чутне на дотик, як і людське; 
також Син; але в Святий Дух 
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не має тіла з плоті й кісток, 
але є особою з Духа. Якби це 
було не так, Святий Дух не 
міг би перебувати в нас.

23 Людина може отримати 
а Святого Духа, і Він може 
зійти на неї, але не залиша
тися з нею.

 23 а пп Дар Святого 
Духа.

131 1 а УЗ 76:70.  
пп Целестіальна 
слава.

 2 а УЗ 132:5–21.  
пп Піднесення.

  б пп Шлюб, 

   Одружуватися—
Новий і вічний 
завіт шлюбу.

 4 а УЗ 132:16–17.
 5 а 2 Пет. 1:19.  

пп Покликання 
і обраність.

  б УЗ 68:12; 88:4.  

пп Запечатувати, 
Запечатування.

  в пп Вічне життя.
 6 а пп Спасіння.
  б УЗ 107:99–100.
 7 а пп Дух.
  б УЗ 76:12; 97:16;  

Мойс. 1:11.

РОЗДІЛ 131
Настанови пророка Джозефа Сміта, дані в Реймусі, штат 
 Іллінойс, 16 та 17 травня 1843 року.

1–4, Целестіальний шлюб є 
життєво важливим для підне
сення у найвищому небі; 5–6, 
Як людей запечатують на вічне 
життя; 7–8, Увесь дух є мате
рією.

У а целестіальній славі є три 
неба, або ступені;

2 І для того щоб здобути 
а найвищий, людина має 
ввійти в цей чин священства 
[що означає б новий і вічний 
завіт шлюбу];

3 А якщо не ввійде, то не 
зможе здобути його.

4 Вона зможе увійти в інший, 
але це кінець її царству; вона 
не зможе мати а зростання.

5 (17 травня 1843 року). Пев
ніше слово а пророцтва озна
чає знання людини про те, 
що її б запечатано на в вічне 
життя одкровенням і духом 
пророцтва, через владу Свя
того Священства.

6 Людина не може бути 
а спасенною у б невігластві.

7 Немає такої речі, як нема
теріальна матерія. Увесь а дух 
є матерією, але більш витон
ченою, або чистою, і може 
розпізнаватися тільки б чисті
шими очима;

8 Ми не можемо бачити 
його; але коли наші тіла буде 
очищено, ми побачимо, що 
він є повністю матеріальним.

РОЗДІЛ 132
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Наву, штат 
Іллінойс, записане 12  липня 1843 року. Стосується нового і 
вічного завіту, включаючи вічність шлюбного завіту, а також 
принцип множинного шлюбу. Хоч одкровення було записано у 
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132 1 а УЗ 132:34, 37–39.  
пп Шлюб, 
Одружуватися—
Множинний шлюб.

 3 а УЗ 29:8; 58:6; 78:7.
 4 а пп Завіт.

  б пп Осуд.
  в УЗ 131:1–4.
 5 а УЗ 130:20–21.
  б пп Закон.
 6 а УЗ 66:2.  

пп Новий і 

вічний завіт.
  б УЗ 76:70, 92–96.  

пп Целестіальна 
слава.

 7 а УЗ 88:38–39.
  б пп Клятва.

1–6, Піднесення здобувається 
через новий і вічний завіт; 7–14, 
Установлено вимоги та умови 
цього завіту; 15–20, Целесті
альний шлюб і продовження 
сімейної сполуки дає людям 
змогу ставати богами; 21–25, 
Тісний та вузький шлях, що 
веде до вічних життів; 26–27, 
Дається закон стосовно бого
хульства на Святого Духа; 28–
39, Обіцяння вічного зростання 
та піднесення, що давалися про
рокам і святим в усі віки; 40–
47, Джозефу Сміту дано владу 
звʼязувати та запечатувати на 
землі і небесах; 48–50, Господь 
запечатує на ньому його підне
сення; 51–57, Еммі Сміт дано 
пораду бути вірною й відданою; 
58–66, Установлено закони, які 
управляють множинним шлю
бом.

Істинно, так каже Господь 
тобі, Моєму слузі Джозефу: 
оскільки ти просив з Моєї 
руки, аби знати і розуміти, 
у чому Я, Господь, виправ
дав Моїх слуг Авраама, Ісака 
та Якова, а також Мойсея, Да
вида й Соломона, Моїх слуг, 
стосовно принципу та вчення, 
на підставі яких вони мали ба
гато а дружин і наложниць,—

2 Дивись і знай, Я є Господь 

Бог твій і відповім тобі сто
совно цього питання.

3 Отже, а приготуй своє 
серце, щоб сприйняти й під
коритися настановам, які Я 
збираюсь дати тобі; бо всі ті, 
кому цей закон відкрито, му
сять коритися йому.

4 Бо ось, Я відкриваю вам 
новий і вічний завіт; і якщо 
ви не дотримаєтеся цього а за
віту, тоді вас буде б проклято; 
бо жоден не може в відки
нути цей завіт і дістати доз
віл увійти в Мою славу.

5 Бо всі, хто бажають мати 
а благословення з Моїх рук, 
мають дотримуватися б за
кону, який було призначено 
для цього благословення, і 
умов його, як було встанов
лено ще до заснування світу.

6 А що стосується а но
вого і вічного завіту, його 
було встановлено для пов
ноти Моєї б слави; і той, хто 
отримає її повноту, мусить і 
буде додержуватися закону, 
інакше його буде проклято, 
каже Господь Бог.

7 І істинно Я кажу вам, що 
а умови цього закону такі: Усі 
завіти, договори, узи, зобовʼя
зання, б присяги, клятви, дії, 
звʼязки, обʼєднання або очі
кування, які не складено, в 

1843 році, є доказ того, що деякі з принципів, повʼязаних з цим 
одкровенням, були відомі Пророкові ще у 1831 році. Див. Офі
ційна декларація 1.
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які не ввійшли і які не в запе
чатано г Святим Духом обі
цяння—через того, кого 
помазано, як на час, так і на 
всю вічність чином найсвя
тішим через д одкровення і 
заповідь, через посередниц
тво Мого помазаника, якого 
Я призначив на землі три
мати цю владу (а Я призна
чив Мого слугу Джозефа 
тримати цю владу в останні 
дні, і ніколи не буває одно
часно більше одного на землі, 
на кого покладено цю владу 
і е ключі цього священства),—
не мають дієвості, сили або 
чинності у воскресінні з мер
твих та після нього; бо всі 
договори, які не складено з 
цією метою, закінчуються, 
коли люди вмирають.

8 Ось, Мій дім є домом по
рядку, каже Господь Бог, а не 
домом безладу.

9 Хіба прийму Я від а пожер
твування, каже Господь, яке 
не зроблене в Моє імʼя?

10 Або хіба Я прийму з ва
ших рук те, що Я не а призна
чив?

11 І хіба призначу Я вам, 
каже Господь, якщо це не за 
законом, саме так, як Я та 
Мій Батько а призначили для 
вас до заснування світу?

12 Я є Господь Бог твій; і Я 
даю тобі цю заповідь—що 
жодна людина не а прийде до 

Батька інакше, як через Мене 
чи через Моє слово, що є 
Моїм законом, каже Господь.

13 І все, що є в світі призна
ченого людьми, престолами 
або пануваннями, або вла
дами, або чимось відомим,—
чим завгодно, що не від Мене 
чи не від Мого слова, каже 
Господь,—це буде скинуто і 
а не залишиться після того, як 
люди помруть, ані в воскре
сінні, ані після нього, каже 
Господь Бог ваш.

14 Бо все, що залишиться, 
є від Мене; а все, що не від 
Мене, буде струшено й зруй
новано.

15 Отже, якщо чоловік а бере 
собі дружину в цьому світі та 
одружується з нею не через 
Мене і не через Моє слово, і 
вступає з нею в завіт, доки він 
у цьому світі, а вона з ним, 
їхній завіт і шлюб не мають 
сили, коли вони помирають 
і коли вони поза цим світом; 
отже, вони не звʼязані жод
ним законом, коли вони поза 
цим світом.

16 Отже, коли вони поза цим 
світом, вони не будуть же
нитись, ані а заміж виходити, 
але призначаються бути б ан
гелами на небесах, ангелами, 
які є священнослужителями, 
щоб священнослужити тим, 
хто гідний набагато більшого 
надміру вічної слави.

 7 в пп Запечатувати, 
Запечатування.

  г пп Святий Дух 
обіцяння.

  д пп Одкровення.
  е пп Ключі 

священства.

 9 а Морон. 7:5–6.  
пп Жертва, 
Жертвувати.

 10 а Лев. 22:20–25;  
Мойс. 5:19–23.

 11 а УЗ 132:5.
 12 а Іван 14:6.

 13 а 3 Неф. 27:10–11.
 15 а пп Шлюб, 

Одружуватися.
 16 а Мт. 22:23–33;  

Мр. 12:18–25;  
Лк. 20:27–36.

  б пп Ангели.
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 19 а пп Шлюб, 
Одружуватися—
Новий і вічний 
завіт шлюбу.

  б пп Запечатувати, 
Запечатування.

  в УЗ 76:52–53; 88:3–4.

  г пп Ключі священства.
  д Вих. 19:5–6;  

Об. 5:10; 20:6;  
УЗ 76:56; 78:15, 18.

  е пп Книга життя.
  є пп Піднесення.
 20 а Мт. 25:21;  

УЗ 29:12–13; 132:37.  
пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку.

  б УЗ 50:26–29; 76:94–95;  
84:35–39.

17 Бо ці ангели не дотриму
валися Мого закону; отже, 
вони не можуть зростати, але 
залишаються у своєму спа
сенному стані на всю вічність 
відокремленими й одино
кими, без піднесення; і від
так не є богами, але ангелами 
Бога на віки вічні.

18 І ще, істинно Я кажу вам, 
якщо чоловік бере собі дру
жину і складає з нею завіт на 
час і на всю вічність, якщо 
той завіт не є через Мене або 
через Моє слово, яке є Моїм 
законом, і його не запеча
тано Святим Духом обіцяння 
тим, кого Я помазав і кому 
призначив цю владу, тоді 
він не дійсний і не має сили, 
коли вони залишають цей 
світ, тому що вони не зʼєд
нані ані Мною, каже Господь, 
ані Моїм словом; коли вони 
поза цим світом, він не може 
бути прийнятим там, тому 
що призначено там ангелів і 
богів, повз яких вони не мо
жуть пройти; отже, вони не 
можуть успадкувати Мою 
славу; бо Мій дім є домом по
рядку, каже Господь Бог.

19 І ще, істинно Я кажу вам, 
якщо чоловік бере собі дру
жину через Моє слово, яке 
є Моїм законом, і через а но
вий і вічний завіт, і це б запеча
тано Святим Духом в обіцяння 
тим, кого помазано, кому Я 

призначив цю владу і г ключі 
цього священства, і їм буде 
сказано—Ви встанете в пер
шому воскресінні; а якщо це 
буде після першого воскре
сіння, то в наступному воскре
сінні; і успадкуєте д престоли, 
царства, панування і влади, 
владарювання, усі висоти та 
глибини—тоді буде записано 
в Агнцевій е Книзі Життя, що 
він не вчинить убивства, че
рез яке проливається безвинна 
кров, і якщо ви додержуєтеся 
Мого завіту і не вчините вбив
ства, через яке проливається 
безвинна кров, це буде дано їм 
в усьому, що Мій слуга поклав 
на них на час і на всю вічність; 
і це буде мати повну силу, 
коли вони залишать цей світ; 
і вони пройдуть повз ангелів 
і богів, яких поставлено там, 
до свого є піднесення і слави в 
усьому, як було запечатано на 
їхніх головах, слави, яка буде 
повнотою і продовженням сі
мені на віки вічні.

20 Тоді вони будуть богами, 
тому що не матимуть кінця; 
отже, вони будуть від вічно
сті до вічності, тому що про
довжуватимуться; тоді вони 
будуть над усім, тому що 
все підкорятиметься їм. Тоді 
вони будуть а богами, тому 
що матимуть б усю владу, і ан
гели підкорятимуться їм.

21 Істинно, істинно Я кажу 
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вам, якщо ви не будете до
держуватися Мого а закону, 
ви не зможете досягти цієї 
слави.

22 Бо а тісні ті ворота й вузь
ка та б дорога, що веде до 
піднесення і  продовження 
в життів, і мало таких, що 
знаходять її, тому що ви не 
приймаєте Мене у світі й не 
знаєте Мене.

23 Але якщо ви приймете 
Мене у світі, тоді ви пізнаєте 
Мене й отримаєте своє під
несення, щоб а там, де Я є, ви 
були також.

24 а Вічні життя—це знати 
єдиного мудрого й істинного 
Бога та Ісуса Христа, Якого 
Він б послав. Я є Він. Отже, 
прийміть Мій закон.

25 а Просторі ворота й ши
рока дорога, що веде до 
б смертей; і нею багато хто 
ходять, тому що вони не 
в приймають Мене і не додер
жуються Мого закону.

26 Істинно, істинно Я кажу 
вам, якщо чоловік бере собі 
дружину згідно з Моїм сло
вом, і їх запечатано а Свя
тим Духом обіцяння, згідно 
з Моїм призначенням, і він 
чи вона вчинятимуть будь 
який гріх чи будь яку про
вину проти нового і вічного 

завіту та всілякі блюзнірства, 
і якщо вони не б вчинять убив
ства, в якому вони проллють 
безвинну кров, все таки вони 
встануть у першому воскре
сінні та ввійдуть у своє під
несення; але їх буде знищено 
у плоті і в передано на биття 
г Сатани до дня викуплення, 
каже Господь Бог.

27 а Блюзнірство на Свя
того Духа, яке б не буде про
щено ні на цьому світі, ні на 
тому, полягає в тому, що ви 
вчиняєте вбивство, в якому 
проливаєте безвинну кров 
і погоджуєтеся на Мою 
смерть після того, як ви отри
мали Мій новий і вічний за
віт, каже Господь Бог; і той, 
хто не додержується цього 
закону, ні в якому разі не 
зможе ввійти в Мою славу, 
але буде в проклятий, каже 
Господь.

28 Я є Господь Бог твій і дам 
тобі закон Мого Святого Свя
щенства, як було призначено 
Мною і Моїм Батьком до зас
нування світу.

29 а Авраам отримав усе, що 
він отримав, через одкро
вення і заповідь, через Моє 
слово, каже Господь, і ввій
шов у своє піднесення і си
дить на своєму престолі.

 21 а пп Закон.
 22 а Лк. 13:24;  

2 Неф. 33:9;  
Гел. 3:29–30.

  б Мт. 7:13–14, 23;  
2 Неф. 9:41; 31:17–21.

  в УЗ 132:30–31.
 23 а Іван 14:2–3.
 24 а Іван 17:3.  

пп Вічне життя.

  б Іван 3:16–17;  
УЗ 49:5.

 25 а Мт. 7:13–14;  
3 Неф. 14:13–15.

  б пп Смерть, духовна.
  в Іван 5:43.
 26 а пп Святий Дух 

обіцяння.
  б Ал. 39:5–6.
  в УЗ 82:21; 104:9–10.

  г пп Диявол.
 27 а пп Блюзнити, 

Блюзнірство;  
Непростимий гріх.

  б Мт. 12:31–32;  
Євр. 6:4–6;  
УЗ 76:31–35.  
пп Сини загибелі.

  в пп Осуд.
 29 а пп Авраам.
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 30 а Бут. 12:1–3; 13:16.  
пп Авраам—
Авраамове сімʼя;  
Авраамів завіт.

  б 2 Неф. 3:6–16.
  в Бут. 15:5; 22:17.
 31 а УЗ 86:8–11; 110:12.
 32 а Іван 8:39; Ал. 5:22–24.
 34 а Бут. 16:1–3.
  б пп Сарра.
  в Бут. 25:12–18.  

пп Аґар.
 35 а Кн. Як. 2:24–30.
 36 а Бут. 22:2–12.
  б пп Ісак.
  в Вих. 20:13.
  г Кн. Як. 4:5.  

пп Праведник, 
Праведність.

 37 а тобто інших дружин.  
Бут. 25:5–6.

  б Бут. 30:1–4;  

УЗ 133:55.  
пп Яків, син Ісаків.

  в пп Людина, Люди—
Людина, можливість 
уподібнитися 
Небесному Батьку;  
Піднесення.

 38 а пп Давид.
  б 1 Сам. 25:42–43;  

2 Сам. 5:13;  
1 Цар. 11:1–3.

30 Авраам отримав а обі
цяння щодо свого сімені і 
плоду своїх стегон—від тих 
б стегон ти, саме Мій слуга 
Джозеф,—які мали продов
жуватися, доки вони на світі; 
і стосовно Авраама та його 
сімені: поза цим світом вони 
будуть продовжуватись; і 
в світі, і поза світом будуть 
вони продовжуватись без 
числа, як в зірки; або, якби 
вам треба було зчислити пі
сок на морському березі, ви б 
не могли злічити їх.

31 Це обіцяння є вашим ще 
й тому, що ви від а Авраама, а 
обіцяння було дано Аврааму; 
і через цей закон продовжу
ються діяння Мого Батька, в 
яких Він прославляє Себе.

32 Отже, ідіть і чиніть а ді
яння Авраама; увійдіть у Мій 
закон і ви будете спасенні.

33 Але якщо ви не ввійдете 
в Мій закон, ви не зможете 
отримати обіцяння Мого 
Батька, яке Він дав Аврааму.

34 Бог а наказав Аврааму, і 
б Сарра віддала в Аґар Авра
аму за дружину. І чому вона 
зробила це? Тому що це був 
закон; і від Аґари пішло ба
гато народу. Отже, це було 
виконанням, поміж іншим, 
обіцянь.

35 Тож чи був Авраам під 
засудженням? Істинно Я 
кажу вам: Ні; бо Я, Господь, 
а повелів це.

36 Аврааму було а наказано 
принести в жертву свого 
сина б Ісака; проте було напи
сано: Не в вбивай. Авраам, од
нак, не відмовився, і це було 
зараховано йому як г правед
ність.

37 Авраам отримав а налож
ниць, і вони народили йому 
дітей; і це було зараховано 
йому як праведність, тому що 
їх було дано йому, і він додер
жувався Мого закону; як і Ісак 
та б Яків не робили нічого ін
шого, крім того, що було за
повідано їм; і тому, що вони 
не робили нічого іншого, крім 
того, що було їм заповідано, 
вони ввійшли у своє в підне
сення, згідно з обіцяннями, і 
сидять на престолах, і не є ан
гелами, але є богами.

38 а Давид також отримав 
б багато дружин і наложниць, 
і також Соломон і Мойсей, 
Мої слуги, як і багато інших 
Моїх слуг від початку сотво
ріння і донині; і ні в чому 
вони не грішили, за винятком 
того, що вони отримували не 
від Мене.

39 Давидових дружин та 
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наложниць було а дано йому 
від Мене, рукою Натана, Мого 
слуги, та іншими з пророків, 
які мали б ключі цієї влади; і 
ні в чому з цього не грішив 
він проти Мене, крім випадку 
з в Урією та його дружиною; 
отже, він був звергнутий із 
свого піднесення і отримав 
свою долю; і він не успадкує їх 
поза світом, бо Я г віддав їх ін
шому, каже Господь.

40 Я є Господь Бог твій, і Я 
дав тобі, Моєму слузі Джо
зефу, призначення і а від
новлюю все. Проси, що ти 
хочеш, і тобі буде дано згідно 
з Моїм словом.

41 І оскільки ти запитував 
щодо перелюбу, істинно, іс
тинно Я кажу тобі, якщо чо
ловік отримує дружину в 
новому і вічному завіті і 
якщо вона буде з іншим чо
ловіком, а Я не призначав їй 
цього святим помазанням, 
вона вчинила перелюб і буде 
її знищено.

42 Якщо вона не в новому і 
вічному завіті і була з іншим 
чоловіком, вона а вчинила пе
релюб.

43 І якщо її чоловік був з ін
шою жінкою, а він був під 
а клятвою, він порушив свою 
клятву і вчинив перелюб.

44 І якщо вона не вчинила 

перелюбу, але є безвинною, 
і не порушила свою клятву, і 
знає це, і Я відкриваю це тобі, 
Моєму слузі Джозефу, тоді ти 
матимеш силу, владою Мого 
Святого Священства, узяти її 
й віддати тому, хто не вчиняв 
перелюбу, але був а вірним; бо 
його буде зроблено правите
лем над багатьма.

45 Бо Я дарував тобі а ключі 
і владу священства, через що 
Я б відновлюю все і відкриваю 
тобі все в належний час.

46 І істинно, істинно Я кажу 
тобі, що все, що ти а запеча
туєш на землі, буде запеча
тано на небесах; і все, що ти 
звʼязуєш на землі в Моє імʼя і 
Моїм словом, каже Господь, 
буде навічно звʼязано на не
бесах; і всім, кому ти б відпу
скаєш гріхи на землі, їм буде 
відпущено їх навічно в небе
сах; і на всіх, на кому ти за
лишаєш гріхи на землі, вони 
залишаться на небесах.

47 І ще, істинно Я кажу, 
всіх, кого ти благословляєш, 
Я благословлю, а всіх, кого 
а проклинаєш, Я прокляну, 
каже Господь; бо Я, Господь, 
є Бог твій.

48 І ще, істинно Я кажу 
тобі, Моєму слузі Джозефу: 
усе, що ти даєш на землі, і 
всім, кому ти даєш на землі, 

 39 а 2 Сам. 12:7–8.
  б пп Ключі 

священства.
  в 2 Сам. 11:4, 27; 12:9;  

1 Цар. 15:5.  
пп Вбивство;  
Перелюб.

  г Єр. 8:10.
 40 а ДС—Іст. 1:33.  

пп Відновлення 
євангелії.

 42 а УЗ 42:22–26.
 43 а пп Завіт;  

Шлюб, 
Одружуватися.

 44 а пп Цнотливість.
 45 а пп Ключі 

священства.

  б Дії 3:21; УЗ 86:10.  
пп Відновлення 
євангелії.

 46 а пп Запечатувати, 
Запечатування.

  б пп Відпущення 
гріхів.

 47 а Бут. 12:1–3;  
УЗ 124:93.
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 49 а Мт. 28:20.
  б УЗ 68:12.
  в УЗ 5:22.  

пп Покликання 
і обраність.

  г Бут. 17:1–8;  
2 Неф. 8:2.

 50 а пп Жертва, 
Жертвувати.

  б Бут. 22:10–14;  
УЗ 97:8.

 52 а пп Сміт, Емма Гейл.
 53 а Мт. 25:21;  

УЗ 52:13.

 55 а Мр. 10:28–31.
  б пп Вічне життя;  

Сімʼя—Вічна сімʼя.
 56 а пп Простити, 

Прощати.

через Моє слово і згідно з 
Моїм законом,—за цим при
йдуть благословення, а не 
прокляття, і Моя сила, каже 
Господь, і не буде їм засу
дження на землі і небесах.

49 Бо Я є Господь Бог твій 
і буду з тобою аж до а кінця 
світу і крізь цілу вічність; 
бо істинно Я б запечатую на 
тобі твоє в піднесення і готую 
престол тобі в царстві Мого 
Батька з Авраамом, г батьком 
твоїм.

50 Ось, Я бачив твої а жер
тви і прощу всі твої гріхи; Я 
бачив твої жертви у послуш
ності тому, що Я сказав тобі. 
Отже, іди, і Я відкрию тобі 
шлях для втечі, як Я б прийняв 
жертвоприношення Авраа
мом його сина Ісака.

51 Істинно, Я кажу тобі: За
повідь Я даю Моїй служниці 
Еммі Сміт, твоїй дружині, яку 
Я дав тобі, щоб вона утрима
лася і не приймала того, що 
Я наказав тобі запропонувати  
їй; бо Я зробив це, каже Гос
подь, аби випробувати вас 
усіх, як Я зробив з Авраамом, 
і щоб Я міг вимагати жертво
приношення з твоєї руки че
рез завіт і жертву.

52 І нехай Моя служниця 
а Емма Сміт, прийме всіх тих, 
кого було дано Моєму слузі 
Джозефу і хто є цнотливими 
й чистими переді Мною; а 

тих, хто не є чистими і ска
зали, що вони чисті, буде 
знищено, каже Господь Бог.

53 Бо Я є Господь Бог твій, 
і ви маєте слухатися Мого 
голосу; і Я даю Моєму слузі 
Джозефу, що його буде зроб
лено правителем над ве
ликим, бо він був а вірним у 
малому, і відтепер Я зміцню
ватиму його.

54 І Я наказую Моїй служ
ниці Еммі Сміт залишитися 
і припасти до Мого слуги 
Джозефа і більше ні до кого. 
Але якщо вона не додержува
тиметься цієї заповіді, її буде 
знищено, каже Господь; бо Я 
є Господь Бог твій і знищу її, 
якщо вона не додержувати
меться Мого закону.

55 Але якщо вона не додер
жуватиметься цієї заповіді, 
тоді нехай Мій слуга Джозеф 
зробить для неї все, саме так, 
як він сказав; і Я благословлю 
його, і примножу його, і дам 
йому а стократно у цьому 
світі батьків і матерів, братів 
і сестер, домів і земель, дру
жин, і дітей, і вінців б вічних 
життів у вічних світах.

56 І ще, істинно Я кажу, не
хай Моя служниця а прос
тить Моєму слузі Джозефу 
його провини, і тоді їй 
буде прощено її провини, 
якими вона завинила переді 
Мною; і Я, Господь Бог твій, 
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благословлю її, і примножу її, 
і викличу в її серці радість.

57 І ще, Я кажу, нехай Мій 
слуга Джозеф не випускає 
своє майно зі своїх рук, щоб 
ворог не прийшов і не знищив 
його; бо Сатана а прагне зни
щити; бо Я є Господь Бог твій, 
а він є Мій слуга; і слухай, і 
знай, Я з ним, як Я був з Авра
амом, твоїм батьком, саме до 
його б піднесення і слави.

58 Тепер, звертаючись до за
кону а священства, є багато 
чого, що йому належить.

59 Істинно, якщо чоловіка 
покликано Моїм Батьком, як 
а Аарона, Моїм власним голо
сом, і голосом того, хто пос
лав Мене, і Я обдарував його 
б ключами влади цього свя
щенства, якщо він робить 
будь що в Моє імʼя, та згідно 
з Моїм законом і Моїм сло
вом, він не чинитиме гріха, і 
Я виправдаю його.

60 Отже, нехай ніхто не гу
дить Мого слугу Джозефа; 
бо Я виправдаю його; бо він 
принесе жертву, яку Я вима
гаю з його рук за його про
вини, каже Господь Бог ваш.

61 І ще, стосовно закону свя
щенства—якщо будь який чо
ловік одружується з а дівою і 
бажає одружитися ще з б од
ною і перша дає свою згоду, і 
якщо він одружується з дру
гою, і вони непорочні діви, і 
не давали обітниці жодному 

іншому чоловіку, тоді його 
виправдано; він не може вчи
нити перелюб, бо їх дано 
йому; бо він не може вчи
нити перелюб з тими, хто 
належить йому і жодному ін
шому.

62 І якщо він матиме десять 
дів, даних йому за цим за
коном, він не може вчинити 
перелюб, бо вони належать 
йому, і їх дано йому; отже, 
його виправдано.

63 Але якщо одна або будь 
яка з десяти дів, після того 
як з нею одружилися, буде з 
іншим чоловіком, вона вчи
нила перелюб, і її буде зни
щено; бо їх дано йому, щоб 
а розмножуватися й напов
нювати землю згідно з Моєю 
заповіддю, і виконувати обі
цяння, що його було дано 
Моїм Батьком до заснування 
світу, і для їхнього підне
сення у вічних світах, щоб 
вони могли народжувати 
душі людей; бо цим б роботу 
Мого Батька буде продов
жено, щоб Його могло бути 
уславлено.

64 І ще, істинно, істинно Я 
кажу вам, якщо будь який 
чоловік, який тримає ключі 
цієї влади, має дружину, 
і він навчає її закону Мого 
священства, стосовно цього, 
тоді вона має вірити й слу
жити йому, інакше її буде 
знищено, каже Господь Бог 

 57 а Мт. 10:28.
  б пп Піднесення.
 58 а УЗ 84:19–26.  

пп Священство.
 59 а Євр. 5:4.  

пп Аарон, брат 

Мойсеїв.
  б пп Ключі 

священства.
 61 а пп Діва, Дівич.
  б ОД 1.  

пп Шлюб, 

Одружуватися—
Множинний шлюб.

 63 а Бут. 1:26–28;  
Кн. Як. 2:30.

  б Мойс. 1:39.
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133 2 а Мал. 3:1;  
УЗ 36:8.

  б УЗ 1:36.  
пп Ісус Христос— 

Суддя.
 3 а Ісая 52:10.

ваш; бо Я знищу її; бо Я зве
личу Своє імʼя на всіх тих, 
хто приймає Мій закон і до
держується його.

65 Отже, буде законним 
для Мене, щоб він отримав 
усе, що Я, Господь Бог його, 
дам йому, якщо вона не при
ймає цього закону, через те 
що не повірила йому і не 
підтримувала його згідно з 
Моїм словом; і тоді вона стає 

грішницею; а його звільнено 
від закону Сарри, яка підтри
мувала Авраама згідно з зако
ном, коли Я наказав Аврааму 
взяти Аґар за дружину.

66 І тепер, стосовно цього 
закону, істинно, істинно Я 
кажу вам, Я пізніше відкрию 
вам ще більше; отже, нехай 
цього буде досить на тепе
рішній час. Ось, Я є Альфа і 
Омега. Амінь.

РОЗДІЛ 133
Одкровення, дане через пророка Джозефа Сміта в Гайрамі, 
штат Огайо, 3  листопада 1831 року. Як зазначено у перед
мові до цього одкровення в історії Джозефа Сміта: “У цей час 
було багато того, що старійшини бажали знати відносно про
повідування євангелії жителям землі і стосовно збирання; і 
для того, щоб ходити в істинному світлі і бути наставленим 
згори, 3 го листопада 1831 року, я запитав Господа й отримав 
наступне важливе одкровення”. Цей розділ було спершу долу
чено до книги Учення і Завіти як додаток, а згодом йому було 
надано номер розділу.

1–6, Святим заповідано готу
ватися до Другого пришестя; 
7–16, Усім людям заповідано 
втікати з Вавилона, прихо
дити в Сіон і готуватися до ве
ликого дня Господа; 17–35, Він 
стоятиме на Горі Сіон, кон
тиненти стануть однією зем
лею, і загублені коліна Ізраїля 
повернуться; 36–40, Євангелію 
було відновлено через Джозефа 
Сміта, щоб її проповідували в  
усьому світі; 41–51, Господь зій 
де з помстою на злочести
вих; 52–56, Це буде рік Його 

викуплених; 57–74, Євангелію 
буде розіслано, щоб спасти свя
тих і знищити злочестивих.

Прислухайтеся, о ви, люди 
Моєї Церкви, і почуйте слово 
Господа стосовно вас, каже 
Господь Бог ваш—

2 Господь, Який раптово 
а прийде до Свого храму; 
Гос подь, Який зійде у світ з  
прокляттям для б суду; так, на 
всі народи, які забули Бога, і 
на всіх безбожних серед вас.

3 Бо Він а обнажить Своє 
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 3 б Ісая 12:2; 52:10.  
пп План викуплення;  
Спасіння.

 5 а Ал. 5:57; УЗ 1:16.  
пп Вавилон;  
Суєтність.

  б 2 Тим. 2:21;  
3 Неф. 20:41;  
УЗ 38:42.  
пп Чистий, Чистота.

 6 а Мал. 3:16–18.
 7 а УЗ 29:8.  

пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  б Зах. 2:10–11;  
Мр. 13:27.

 8 а пп Місіонерська 
робота.

  б Ісая 11:11; 1 Неф. 22:4;  
2 Неф. 10:8, 20.

  в пп Іновірці.
  г пп Юдеї.
 9 а Ісая 54:2.  

пп Кіл.
  б пп Сіон.
 10 а Мт. 25:6;  

УЗ 33:17–18; 45:54–59.  
пп Молодий.

  б УЗ 1:12–14.
 11 а Мр. 13:32–37;  

ДС—Мт. 1:46, 48.
  б УЗ 49:7.
 12 а УЗ 38:31, 42.
  б пп Сіон.
 13 а пп Юда.
  б пп Єрусалим.
  в Ісая 2:1–3; Єз. 38:8.
  г Пс. 122.
 15 а Ісая 52:10–12;  

УЗ 58:56.
  б Бут. 19:17, 26;  

Лк. 9:62.

святе рамено на очах усіх на
родів, і всі кінці землі поба
чать б спасіння свого Бога.

4 Тож, готуйтеся ви, готуй
теся ви, о люди Мої; освя
тіться; зберіться разом, о ви, 
люди Моєї Церкви, на землі 
Сіону, усі ті, кому не було 
наказано залишатися.

5 Вийдіть з а Вавилона. 
Будьте б чистими, ви, хто но
сить посудини Господа.

6 Скликайте свої урочи
сті  зібрання і а говоріть часто 
один з одним. І нехай кожна 
людина прикликає імʼя Гос
пода.

7 Так, істинно Я кажу вам 
знову: час прийшов, коли го
лос Господа звучить до вас: 
Вийдіть з Вавилона; а збе
ріться з посеред народів, 
з б чотирьох вітрів, з одного 
кінця небес до іншого.

8 а Направляйте старійшин 
Моєї Церкви до народів, які 
далеко; на б острови морські; 
направляйте до зарубіжних 
країн; прикликайте всі на
роди, спочатку в Іновірців, а 
потім г Юдеїв.

9 І слухайте, і знайте, та
ким буде їхнє волання і голос 

Господа до всіх людей: Ідіть 
до землі Сіону, щоб границі 
Мого народу могли розшири
тися, і щоб його а коли могли 
зміцнитися, і щоб б Сіон міг 
піти до країв навколишніх.

10 Так, нехай волання про
йде поміж усіх людей: Про
будіться, і підійміться, і йдіть 
зустрічати а Нареченого; 
слухайте і знайте, Нарече
ний іде; виходьте зустрічати 
Його. Готуйтеся до б великого 
дня Господа.

11 Отже, а пильнуйте, бо не 
б знаєте ні дня, ні години.

12 Отже, нехай ті, хто є 
а між Іновірцями, утікають до 
б Сіону.

13 І нехай ті, хто від а Юди, 
утікають до б Єрусалима, на 
в гори Господнього г дому.

14 Вийдіть з посеред на
родів, саме з Вавилона, з 
посеред злочестивості, що є 
духовним Вавилоном.

15 Але істинно, так каже Гос
подь, нехай буде ваша втеча 
не в а поспіху, але нехай усе 
буде підготовлено перед вами; 
і той, хто йде, нехай назад б не 
озирається, щоб раптове зни
щення не зійшло на нього.
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 16 а УЗ 1:1–6.
  б пп Покаятися, 

Покаяння.
 17 а УЗ 13; 27:7–8; 88:92.
  б Ісая 40:3–5.
  в Мал. 3:1.
 18 а Об. 14:1.  

пп Агнець Божий.
  б УЗ 84:2.
  в Об. 7:1–4.
 19 а Мт. 25:1–13;  

УЗ 33:17–18; 88:92.  
пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

  б пп Молодий.

 20 а Зах. 14:4;  
УЗ 45:48–53.

 21 а Йоіл 4:16;  
Ам. 1:2.

  б Ісая 2:2–4.
 22 а Єз. 43:2;  

Об. 1:15;  
УЗ 110:3.

  б Пс. 77:19;  
Об. 14:2.

  в Суд. 5:5;  
Ісая 40:4; 64:1;  
Об. 16:20;  
УЗ 49:23; 109:74.

 23 а Об. 6:14.

 24 а пп Єрусалим.
  б Бут. 10:25.  

пп Земля—
Розділення землі.

 25 а пп Ісус Христос—
Тисячолітнє 
царювання Христа.

 26 а Єр. 16:14–15;  
УЗ 110:11.  
пп Ізраїль—
Десять загублених 
колін Ізраїля.

 27 а Ісая 11:15–16;  
2 Неф. 21:16.

 29 а Ісая 35:6–7.

16 Прислухайтеся і почуйте, 
о ви, жителі землі. а Слухайте 
разом ви, старійшини Моєї 
Церкви, і почуйте голос Гос
пода; бо він прикликає всіх 
людей і наказує всім людям 
повсюди б покаятися.

17 Бо ось, Господь Бог а пос  
лав ангела, який волає серед  
неба, кажучи: Готуйте 
дорогу Господу й б рів
няйте стежки Йому, бо го
дина Його в пришестя вже 
близько—

18 Коли а Агнець стане на 
б Горі Сіон, а з Ним в сто сорок 
чотири тисячі, що мають імʼя 
Батька Його, написане на їх
ніх чолах.

19 Тож, готуйтеся до а при
шестя б Нареченого; виходьте, 
виходьте зустрічати Його.

20 Бо ось, Він а стоятиме на 
Оливній горі, і над могутнім 
океаном, самою великою бе
зоднею, і на островах мор
ських, і на землі Сіону.

21 І Він а подасть Свій голос 
з б Сіону, і Він говоритиме з 
Єрусалима, і Його голос буде 
чутно серед усіх людей;

22 І це буде голос, немов 
а шум великої води і немов 

гуркіт сильного б грому, який 
в зруйнує гори, і долин не 
можна буде знайти.

23 Він накаже великій бе
зодні, і її буде відігнано назад, 
до північних країв, і а острови 
стануть однією землею;

24 І землю а Єрусалима і 
землю Сіону буде повернуто 
назад на їхнє власне місце, і 
земля буде такою, якою вона 
була в ті дні, коли її ще не 
було б розділено.

25 І Господь, Сам Спаситель, 
стоятиме серед Свого на
роду і а царюватиме над усією 
плоттю.

26 А ті, хто в а північних 
краях, будуть згадані перед 
Господом; і їхні пророки по
чують Його голос і більше не 
зупинятимуться; і вони вда
рять у скелі, і лід потече від 
їхньої присутності.

27 І широкий а шлях про
ляже серед великої безодні.

28 Їхні вороги стануть здо
биччю для них,

29 І в а неродючих пустелях 
зʼявляться ставки живої води; 
і висушений ґрунт не буде 
більше спраглою землею.

30 І вони принесуть свої 
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 30 а Зах. 10:7–12.  
пп Єфрем—
Коліно Єфрема.

 31 а Бут. 49:26.
 33 а Ісая 35:10; 51:11;  

УЗ 66:11.
 34 а пп Ізраїль—

Дванадцять 
колін Ізраїля.

  б Бут. 48:14–20;  
1 Хр. 5:1–2;  

Етер 13:7–10.
 35 а пп Юда—

Коліно Юди.
  б пп Святість.
 36 а Об. 14:6–7;  

УЗ 20:5–12.
  б пп Відновлення 

євангелії.
 37 а пп Євангелія.
  б пп Місіонерська 

робота;  

Проповідувати.
  в УЗ 42:58.
 39 а пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 40 а Ісая 64:1–2.
 41 а Йов 41:23.
 44 а 1 Сол. 4:15–18.
 45 а Ісая 64:4;  

1 Кор. 2:9.
  б Плач 3:25;  

2 Неф. 6:7, 13.

великі скарби дітям а Єфрема, 
Моїм слугам.

31 І границі вічних а пагор
бів затремтять від їхньої при
сутності.

32 І там вони впадуть, і їх 
буде увінчано славою, саме в 
Сіоні, руками слуг Господа, 
саме руками дітей Єфрема.

33 І їх буде сповнено а піс
нями вічної радості.

34 Ось, таким є благосло
вення вічного Бога а колінам 
Ізраїля, і рясніші благосло
вення—на голову б Єфрема та 
його побратимів.

35 А також тих, хто з ко
ліна а Юди, після їхніх скор
бот, буде освячено у б святості 
перед Господом, щоб жити їм 
у Його присутності день і ніч 
на віки вічні.

36 І тепер, істинно каже 
Гос подь, щоб це стало ві
домим серед вас, о жителі 
землі, Я послав Мого а ангела, 
який летить серед неба, і має  
вічну б євангелію, який 
 являвся декому і ввірив її 
 людині, який явиться бага
тьом, які живуть на землі.

37 І цю а євангелію буде б про
повідувано в кожному народу, 
і коліну, і язику, і людям.

38 І слуги Бога підуть пов

сюди, говорячи гучним голо
сом: Бійтеся Бога і віддавайте 
славу Йому, бо година Його 
суду настала;

39 І а поклоняйтеся Тому, 
Хто зробив небеса, і землю, і 
море, і джерела вод—

40 Прикликаючи імʼя Гос
пода вдень і вночі, кажучи: О, 
коли б небеса Ти а роздер і зі
йшов, щоб перед присутністю 
Твоєю розтопилися б гори.

41 І це буде відповіддю на 
їхні голови; бо присутність 
Господа буде як вогонь, що 
розтоплює, що горить, і як во
гонь, від якого води а кип лять.

42 О Господи, Ти зійдеш, щоб 
імʼя Твоє стало відомим Твоїм 
ворогам, і в присутності Твоїй 
затремтять усі народи—

43 Коли Ти вчиниш страшне, 
чого вони не чекали;

44 Так, коли Ти зійдеш і в 
присутності Твоїй розтоп
ляться гори, Ти а зустрінеш 
того, хто радіє і праведність 
чинить, хто на дорогах Твоїх 
памʼятає тебе.

45 Бо від початку світу люди 
не чули, до вух не доходило, 
жодне око не бачило, о Боже, 
крім Тебе, які величні речі Ти 
а приготував для того, хто б че
кає на Тебе.
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46 І буде сказано: а Хто це 
б гряде від Бога в небесах у 
червоному одязі; так, з країв 
невідомих, зодягнений у Своє 
славне вбрання, гряде у ве
личі Своєї сили?

47 А Він скаже: Я є Той, Хто 
говорить у праведності, влад
ний спасати.

48 І Господь буде а черво
ним у своєму вбранні, а одяг 
Його—як у того, хто топче в 
чавилі.

49 І такою великою буде 
слава Його присутності, що 
а сонце сховає своє обличчя 
від сорому, і місяць утримає 
своє світло, і зірки буде ски
нуто з їхніх місць.

50 І Його голос буде чутно: 
Сам один Я чавило а топтав і 
приніс суд на всіх людей; і не 
було нікого зі Мною;

51 І Я чавив їх у люті Своїй, 
і Я топтав їх у гніві Своїм, і 
а бризкав їхньою кровʼю на 
одежу Мою, і Я поплямив 
увесь одяг Мій; бо то був день 
помсти—у серці Моїм.

52 А тепер настав рік Моїх 
викуплених; і згадуватимуть 
вони люблячу доброту свого 
Господа і все, чим Він наді
лив їх у Своїй ласці і згідно зі 

Своєю люблячою добротою, 
на віки вічні.

53 У всякому а утиску їх
ньому тісно було і Йому, 
і ангел присутності Його їх 
спасав; і б любовʼю Своєю, і 
Своїм співчуттям Він в вику
пив їх, і їх підніс і носив їх усі 
дні в давнину;

54 Так, і також а Енох, і ті, 
хто були з ним; пророки, які 
були до нього; і також б Ной, 
і ті, хто були до нього; і та
кож в Мойсей, і ті, хто були 
до нього;

55 І від Мойсея до Іллі, і від  
Іллі до Івана, які були з Хрис
том у Його а воскресінні, і 
святі апостоли, з Авраамом, 
Ісаком та Яковом будуть у 
присутності Агнця.

56 І а могили б святих буде 
в відкрито; і вони вийдуть і 
стануть г праворуч Агнця, 
коли Він стоятиме на д Горі 
Сіон, і над Святим містом, 
е Новим Єрусалимом; і вони 
співатимуть є пісню ж Агнця 
день і ніч віки вічні.

57 І з цієї причини, щоб 
люди могли стати причас
никами а слав, які має бути 
відкрито, Господь послав пов
ноту Своєї б євангелії, Свій 

 46 а Ісая 63:1–2.
  б пп Друге пришестя 

Ісуса Христа.
 48 а Бут. 49:11–12;  

Лк. 22:44;  
Об. 19:11–15;  
пдс Об. 19:15 
(Додаток);  
Мос. 3:7;  
УЗ 19:18.

 49 а Ісая 13:10; 24:23;  
УЗ 45:42; 88:87.

 50 а Ісая 63:2–3;  

УЗ 76:107; 88:106.
 51 а Лев. 8:30.
 53 а Ісая 63:4–9.
  б пп Милосердя.
  в пп Викупляти, 

Викуплений, 
Викуплення.

 54 а пп Енох.
  б пп Ной, біблійний 

патріарх.
  в пп Мойсей.
 55 а пп Воскресіння.
 56 а УЗ 29:13.

  б пп Святий, Свята 
(іменник).

  в УЗ 45:45–46; 88:96–97.
  г Мт. 25:33–34.
  д Ісая 24:23;  

Об. 14:1;  
УЗ 76:66; 84:2, 98–102.

  е пп Новий Єрусалим.
  є Об. 15:3;  

УЗ 84:98–102.
  ж пп Агнець Божий.
 57 а пп Ступені слави.
  б пп Євангелія.
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 58 а Мт. 11:25;  
1 Кор. 1:27;  
Ал. 32:23; 37:6–7.

  б Ісая 60:22.
  в Повтор. 32:29–30.
 59 а Мих. 4:11–13.
 60 а УЗ 104:58–59.
  б УЗ 1:2.
 62 а пп Покаятися, 

Покаяння.
  б УЗ 88:74.  

пп Освячення.

  в пп Вічне життя.
 63 а пп Слухати.
  б Дії 3:22–23;  

1 Неф. 22:20–21;  
3 Неф. 20:23; 21:11;  
УЗ 1:14;  
ДС—Іст. 1:40.

 64 а Мал. 4:1.  
пп Малахія.

  б ДС—Іст. 1:36–37.
  в Ісая 66:15–16;  

1 Неф. 22:15;  

3 Неф. 25:1;  
УЗ 29:9; 64:24.  
пп Земля—
Очищення землі.

 66 а Іван 1:11.
 67 а 2 Неф. 28:32.
  б Ісая 50:2; 2 Неф. 7:2.
 68 а Вих. 14:21;  

Єг. 3:14–17.
 70 а Ісая 50:11.
 71 а 2 Хр. 36:15–16;  

Єр. 44:4–5.

вічний завіт, пояснюючи в яс
ності й простоті—

58 Щоб підготувати слаб
ких до того, що приходить 
на землю, і для Господнього 
доручення в той день, коли 
а слабкі присоромлять муд
рих, а б малий народ стане 
сильним, і в двоє змусять де
сятки тисяч утікати.

59 І через слабких землі Гос
подь а молотитиме народи  
силою Свого Духа.

60 І для цього було дано ці 
заповіді; було наказано утри
мувати їх від світу в той день, 
коли їх було дано, але тепер 
вони мають а піти до б всієї 
плоті—

61 І це згідно з задумом і во
лею Господа, Який править 
над усією плоттю.

62 І тому, хто а кається й 
б освячує Себе перед Госпо
дом, буде дано в вічне життя.

63 А над тими, що не а прис
лухаються до голосу Господа, 
буде виповнено те, що було 
написано пророком Мой
сеєм, що їх буде б відсічено  
з посеред людей.

64 І також те, що було напи
сано пророком а Малахією: Бо 
ось, наступає той б день, що 
в палає, як піч, і стануть усі 

гордовиті, так, усі, хто чи
нить злочестиво, стернею; і 
спалить їх день той, який на
ступає, каже Господь Саваот, 
Який не позоставить їм ко
реня, ані віти.

65 Тож, такою буде їм відпо
відь Господа:

66 У той день, коли Я при
йшов до Своїх, жодна людина 
з вас не а прийняла Мене, і вас 
було вигнано.

67 Коли Я кликав знову, жо
ден з вас не відповів; однак 
насправді ні Моя а рука ко
роткою зовсім не стала, щоб 
не міг Я викупляти, ні Моя 
б сила рятувати.

68 Ось, докором Своїм Я 
а висушую море. Обертаю Я 
ріки в пустиню; їхня риба 
гниє та вмирає із спраги.

69 Небеса зодягаю Я в тем
ряву і покриттям їхнім ве
рету чиню.

70 З Моєї руки а оце ста
неться вам—ви будете в му
ках лежати.

71 Слухайте і знайте, немає 
жодного, хто б вас визволив; 
бо ви не послухалися Мого 
голосу, коли Я кликав вас з 
небес; ви не повірили Моїм 
слугам, і коли їх було а послано 
до вас, ви не прийняли їх.
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 72 а Ісая 8:16–20.
 73 а Мт. 8:11–12; Лк. 13:28;  

УЗ 19:5.  
пп Пекло; 

   Темрява, духовна.
134 1 а УЗ 98:4–7; УВ 1:12.
  б пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.

 2 а пп Свобода вибору.
  б пп Сумління.
  в УЗ 42:18–19.
 3 а УЗ 98:8–10.

РОЗДІЛ 134
Декларація віросповідання стосовно урядів і законів взагалі, 
прийнята одностайним голосуванням на генеральному зіб
ранні Церкви, що проводилося в Кертленді, штат Огайо, 
17 серпня 1835 року. Багато святих зібралися для обговорення 
запропонованого змісту першого видання книги Учення і За
віти. У той час цій декларації було дано таку передмову: “Щоб 
ставлення нашого віросповідання до земних урядів і законів 
взагалі не тлумачили неправильно і не розуміли неправильно, 
ми вважаємо за належне викласти наприкінці цієї книги нашу 
думку щодо цього”.

72 Тож, вони а запечатали 
свідчення і звʼязали закон, і 
вас було передано темряві.

73 Ці підуть у зовнішню 

темряву, де а плач, і голо
сіння, і скрегіт зубів.

74 Ось, Господь Бог ваш ска
зав це. Амінь.

1–4, Уряди мають оберігати 
свободу совісті й поклоніння; 
5–8, Усі люди мають підтри
мувати свої уряди і поважати 
й шанувати закон; 9–10, Релі
гійні спільноти не повинні ви
конувати роль цивільної влади; 
11–12, Людей виправдано в само
захисті і захисті свого майна.

Ми віримо, що а уряди було 
запроваджено Богом на благо 
людини і що Він покладає на 
людей б відповідальність за 
їхні вчинки по відношенню 
до них, як у законотворчості, 
так і у нагляді за виконанням 
закону, заради блага і без
пеки суспільства.

2 Ми віримо, що жодний 
уряд не може мирно існу

вати, якщо не встановлено і 
не зберігаються в непоруш
ності такі закони, які умож
ливлюють для кожної особи 
а вільний вияв свободи б совіс 
ті, право на власність і на 
розпорядження нею, а також 
на в захист життя.

3 Ми віримо, що всі уряди за 
необхідністю мають потребу в 
державних а службовцях і уря
довцях для нагляду за вико
нанням виданих ними законів; 
і що таких, які будуть викону
вати закон у рівноправності й 
справедливості, слід шукати 
й підтримувати голосом на
роду, якщо це республіка, або 
волею монарха.

4 Ми віримо, що релігію 
встановлено Богом і що люди 
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 4 а Ал. 21:21–22;  
УВ 1:11.  
пп Поклоніння, 

Поклонятися.
 5 а УВ 1:12.  

пп Бунт.

 6 а УЗ 58:21; 88:34.
 8 а Ал. 30:7–11;  

УЗ 42:84–87.

відповідальні перед Ним, і 
тільки перед Ним, за те, як 
вони її сповідують, якщо їхні 
релігійні погляди не схиляють 
їх до порушення прав і свобод 
інших; але ми не віримо в те, 
що людський закон має право 
втручатися у визначення пра
вил а поклоніння, щоб звʼя
зувати совість людей, ані 
диктувати форми публічного 
та приватного поклоніння; 
що цивільний урядовець має 
стримувати злочинність, але 
ніколи не контролювати со
вість; має карати провину, але 
ніколи не придушувати сво
боду душі.

5 Ми віримо, що всі люди 
зобовʼязані підтримувати й 
захищати уряди тих країн, де 
вони живуть, маючи в зако
нах цих урядів захист своїх 
невідʼємних і невідчужених 
прав; і що заклик до заколоту 
і а бунт є неприйнятними для 
кожного громадянина, якого 
захищено таким чином, і ма
ють каратися відповідно; і що 
всі уряди мають право вста
новлювати такі закони, які, 
на їхній розсуд, найкраще 
розраховані на захист інтере
сів народу, але які, у той са
мий час, зберігають святість 
свободи совісті.

6 Ми віримо, що кожну лю
дину слід шанувати на її по
саді, правителів та урядовців, 
як таких, кого було постав
лено для захисту безвинних і 
покарання винних; і щоб до 

а законів усі люди обовʼязково 
мали повагу і шану, оскільки 
без них мир і гармонію буде 
витіснено анархією та теро
ром; людські закони вста
новлено саме для того, щоб 
регулювати наші інтереси як 
окремих людей і як народів, 
між людиною і людиною; а 
божественні закони, дані з 
небес, приписують правила 
того, що стосується духов
ного, для віри й поклоніння; 
за ті та інші людина відпові
дає перед своїм Творцем.

7 Ми віримо, що прави
телі, держави й уряди мають 
право і зобовʼязані запрова
джувати закони для захисту 
всіх громадян у їхньому віль
ному сповідуванні своїх ре
лігійних вірувань; але ми не 
віримо, що вони мають спра
ведливе право позбавляти 
громадян цього привілею або 
обмежувати їх у їхніх погля
дах, якщо виявляється увага 
і благоговіння до законів і 
якщо такі релігійні погляди 
не виправдовують заклик до 
заколоту чи змову.

8 Ми віримо, що скоєння 
злочину має а каратися відпо
відно до природи порушення; 
щоб убивство, зрада, грабіж, 
крадіжка і порушення миру 
в суспільстві в усіх проявах, 
каралися за характером зло
чину і мірою зла, яке нагро
маджується серед людей, 
за законами уряду тієї кра
їни, де порушення скоєно; а 
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 10 а пп Відлучення 
від Церкви.

 12 а пп Місіонерська 
робота;  

Проповідувати.

заради миру в суспільстві і 
спокою всі люди мають про
понувати свою допомогу і ви
користовувати свої сили для 
притягнення порушників 
доб рих законів до покарання.

9 Ми не віримо в справедли
вість змішування релігійного 
впливу і цивільного вряду
вання, коли одна релігійна 
спільнота підтримується, а 
інша обмежується у своїх ду
ховних привілеях, і особисті 
права її членів як громадян 
заперечуються.

10 Ми віримо, що всі релі
гійні спільноти мають право 
розбиратися зі своїми чле
нами за неправильну пове
дінку, згідно з правилами і 
порядками таких спільнот за 
умови, що такі міри будуть 
застосовуватися заради това
ришування і доброго стано
вища; але ми не віримо в те, 
що будь яка релігійна спіль
нота має повноваження су
дити людей в їхньому праві 
на власність чи життя, заби
раючи у них земні блага, або 
погрожуючи смертю чи ка
ліцтвом, або застосовуючи 
до них будь яке фізичне по
карання. Вони можуть тільки 
а відлучати їх від своєї спіль
ноти і позбавляти їх свого то
варишування.

11 Ми віримо, що люди ма
ють звертатися до цивільного 
закону для відшкодування 

за усі несправедливості й 
образи, якщо скривджено 
особу, якщо порушено право 
на власність чи завдано 
шкоди репутації, де існують 
такі закони, які це захищати
муть; але ми віримо, що всіх 
людей виправдано в самоза
хисті, у захисті своїх друзів, 
і власності, і уряду від без
законних нападів і вторгнень 
будь яких осіб у часи гострої 
потреби, де неможливо не
гайно звернутися до законів і 
отримати допомогу.

12 Ми віримо, що спра
ведливо а проповідувати 
євангелію народам землі 
й попереджати правед
них спасати себе від тлінно
сті світу; але ми не віримо, 
що правильним є втручатися 
в життя підневільних слуг, 
або проповідувати їм єван
гелію, або христити їх всу
переч волі й бажанню їхніх 
господарів, або мати з ними 
недозволені стосунки, або 
впливати на них наймен
шою мірою, щоб викликати 
їхнє незадоволення своїм по
ложенням у цьому житті, та
ким чином піддаючи ризику 
життя людей; ми віримо, що 
таке втручання є незакон
ним і несправедливим, а та
кож небезпечним для спокою 
кожного уряду, який дозво
ляє тримати людину в поне
воленні.
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135 1 а УЗ 5:22; 6:30.  
пп Мученик, 
Мучеництво, 
Мученицька 
смерть.

  б пп Сміт, Джозеф 

   молодший.
  в пп Картеджська 

вʼязниця (США).
  г пп Сміт, Гайрум.
 2 а пп Тейлор, Джон.
 3 а пп Пророк.

  б пп Провидець.
  в УЗ 35:17; 42:12.  

пп Відновлення 
євангелії.

  г пп Наву, Іллінойс 
(США).

1–2, Джозеф та Гайрум прий
мають мученицьку смерть у 
Картеджській вʼязниці; 3, Про
голошується виняткове за зна
ченням положення Пророка; 
4–7, Їхня невинна кров свідчить 
про істинність та божествен
ність цієї роботи.

Запечатуючи свідчення 
цієї книги та Книги Мор
мона, ми повідомляємо про 
а мученицьку смерть про
рока б Джозефа Сміта та пат
ріарха Гайрума Сміта. Їх 
було застрелено в в Картедж
ській вʼязниці 27  червня 1844 
року біля пʼятої години по
полудні бандою озброєних 
погромників з розмальова
ними обличчями, числом від 
150 до 200 чоловік. г Гайрума 
було застрелено першим, і 
він повільно повалився, ви
гукнувши: Я помираю! Джо
зеф намагався вистрибнути з 
вікна і був застрелений, ви
гукнувши: О Господи Боже 
мій! Уже в мертвих, у них з 
люттю стріляли і всадили в 
кожного по чотири кулі.

2 а Джон Тейлор та Уіллард 

Річардс, двоє з Дванадця
тьох, були єдиними, хто зна
ходився в кімнаті на той час; 
першого було тяжко пора
нено чотирма кулями, але він 
згодом видужав; другий, зав
дяки Божому провидінню, 
врятувався, що й в одязі не 
залишилося жодної дірки.

3 Джозеф Сміт, а Пророк і 
б Провидець Господа, зробив 
більше для спасіння людей 
у цьому світі, ніж будь яка 
інша людина, що будь коли 
жила на світі, окрім Самого 
Ісуса. За короткий промі
жок часу в двадцять років він 
явив світу Книгу Мормона, 
яку він переклав даром та си
лою Бога, і через нього її ви
дали на двох континентах; 
він послав в повноту вічної 
євангелії, яку вміщено в неї, 
до чотирьох частин світу; він 
явив одкровення і заповіді, 
з яких складається ця книга 
Учення і Завітів, та багато 
інших мудрих документів і 
настанов для блага дітей люд
ських; він зібрав багато тисяч 
святих останніх днів, засну
вав велике г місто і залишив 

РОЗДІЛ 135
Оголошення про мученицьку смерть пророка Джозефа Сміта 
та його брата, патріарха Гайрума Сміта, у Картеджі, штат 
Іллінойс, 27  червня 1844 року. Цей документ було додано в 
кінці Учення і Завітів, видання 1844 року, яке було майже го
тове до друку, коли було вбито Джозефа і Гайрума Смітів.
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 3 д Євр. 9:16–17;  
УЗ 136:39.

 4 а Ісая 53:7.

 5 а УЗ 88:74–75.
  б Етер 12:36–38.
  в Євр. 9:16–17.

 6 а Лк. 23:31.

славу та ймення, які не зни
щити. Він жив велично і за
гинув велично в очах Бога і 
свого народу; і як більшість з 
Господніх помазаників у дав
нину, запечатав свою місію 
і свої діяння своєю власною 
д кровʼю; і так само його брат 
Гайрум. У житті вони були 
нерозлучні, і в смерті їх не 
розділено!

4 Коли Джозеф виру
шав до Картеджа віддати 
себе так званим вимогам за
кону, за два чи три дні до 
його вбивства, він сказав: Я 
йду, як а ягня на заклання; 
але я спокійний, наче літ
ній ранок; моя совість чис 
та від провин перед Богом і 
перед усіма людьми. Я пом 
ру безвинним, і про мене 
ще скажуть—його було 
вбито холоднокровно.—
Того ж ранку, після того як 
Гайрум приготувався до по
дорожі,—чи слід сказати, на 
заклання?—так, бо так це й 
було—він прочитав наступ
ний абзац, ближче до кінця 
дванадцятого розділу Етера в 
Книзі Мормона, і загнув сто
рінку на цьому місці:

5 І сталося, що я молився Гос
подеві, аби Він дав Іновірцям 
благодать, щоб вони мали ми
лосердя. І сталося, що Господь 
сказав мені: Якщо вони не ма
ють милосердя, це не має для 
тебе значення, бо ти був вір
ним; ось чому твій одяг буде 
а очищено. І тому, що ти бачив 

свою слабкість, тебе буде зроб
лено настільки сильним, що 
будеш ти сидіти на місці, яке 
Я приготував в оселях Мого 
Батька. І ось я .  .  . прощаюся з 
Іновірцями, так, і також з мо
їми братами, яких я люблю, 
до тих пір, коли ми зустріне
мося перед б місцем суду Хрис 
та, де всі люди будуть знати, 
що мій одяг не заплямований 
вашою кровʼю. в Заповідачі те
пер мертві, і їхній заповіт те
пер в силі.

6 Гайруму Сміту виповни
лося сорок чотири в лютому 
1844 року, а Джозефу Сміту 
виповнилося тридцять вісім 
у грудні 1843 року; і відте
пер їхні імена будуть числи
тися серед мучеників за віру; 
і читачеві з кожного народу 
нагадуватимуть, що прине
сення—заради спасіння за
непалого св іту—Книги 
Мормона і цієї книги Учення 
і Завітів Церкви коштувало 
найкращої крові девʼятнадця
того століття; і якщо вогонь 
може спалити а зелене дерево 
заради слави Бога, то з якою 
легкістю він спалить сухі де
рева, щоб очистити вино
градник від гнилі. Вони жили 
для слави; вони загинули для 
слави; і слава є їхньою вічною 
винагородою. З віку у вік пе
реходитимуть їхні імена до 
нащадків, як самоцвіти для 
освячених.

7 Вони не були винними 
в жодному злочині, як це 
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 7 а Об. 6:9.
136 2 а пп Церква Ісуса 

Христа Святих 
Останніх Днів.

 3 а Вих. 18:21–26.
  б пп Апостол.
 4 а пп Завіт.
  б пп Ходити, 

Ходити з Богом.
  в пп Обряди.

1–16, Пояснюється, як має 
бути організовано Табір Ізра
їля для мандрів на захід; 17–
27, Святим заповідано жити 
за численними євангельськими 
нормами; 28–33, Святим слід 
співати, танцювати, моли
тися і вчитися мудрості; 34–
42, Пророків убито, щоб їх було 
вшановано, а злочестивих засу
джено.

Слово і Воля Господа сто
совно Табору Ізраїля у його 
мандрах на Захід:

2 Нехай усіх людей а Цер
кви Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів і тих, хто по
дорожує з ними, буде орга
нізовано в групи з завітом та 
обіцянням дотримуватися 
всіх заповідей і статутів Гос
пода Бога нашого.

3 Нехай ці групи буде орга
нізовано з а сотниками, пʼят
десятниками й десятниками, 
з президентом і його двома 
радниками на чолі, під го
ловуванням Дванадцятьох 
б Апостолів.

4 І це буде нашим а завітом—
що ми б ходитимемо в усіх 
в обрядах Господа.

5 Нехай кожна група забез

РОЗДІЛ 136
Слово і воля Господа, передана через Президента Бригама Янга 
в Уінтер Квортерзі, у Таборі Ізраїля на території племені 
Омаха, на західному березі ріки Міссурі, біля Каунсіл Блаффс, 
штат Айова.

часто доводилося раніше, і 
увʼязненими були тільки че
рез змову зрадників і злочес
тивих людей; і їхня безвинна 
кров на підлозі Картеджської 
вʼязниці є великою печат
кою, прикладеною до “Мор
монізму”, яку не скасувати 
жодному суду на землі, і їхня 
безвинна кров на щиті герба 
штату Іллінойс разом з по
рушеним штатом обіцянням, 
що його дав губернатор, є 
свідченням істинності вічної 
євангелії, яке цілий світ не в 

змозі заперечити; і їхня без
винна кров на прапорі свободи 
і на Великій хартії вольностей 
Сполучених Штатів Америки 
є посланцем релігії Ісуса 
Христа, яка торкнеться сер
дець чесних людей серед усіх 
народів; і їхня безвинна кров 
разом з безвинною кровʼю 
всіх мучеників під а жертов
ником, що його бачив Іван, 
волатимуть до Господа Сава
ота, доки Він не помститься 
за цю кров на землі. Амінь.

УЧЕННЯ І ЗАВІТИ 136:1–5 334



печить себе всіма запрягами, 
фургонами, провізією, одя
гом та іншими предметами 
першої необхідності, якими 
тільки можливо, для мандрів.

6 Коли групи буде організо
вано, нехай вони щосили то
рують шлях, аби підготувати 
його для тих, хто має затри
матися.

7 Нехай кожна група, зі 
своїми керівниками і прези
дентами, вирішує, скільки  
людей зможе вирушити нас
тупної весни; потім оберіть 
достатню кількість фізично 
спроможних і досвідчених 
чоловіків, щоб узяти запряги, 
насіння й сільськогосподар
ське знаряддя і вирушити пі
онерами, щоб підготуватися 
до весняного посіву.

8 Нехай кожна група до
тримується точної пропор
ційності, відповідно до 
частки їхнього майна, бе
ручи а бідних, б удів, в безбат
ченків і сімей тих, хто пішов 
у військо, щоб волання вдів 
і безбатченків не доходило 
до вух Господа проти цього 
 народу.

9 Нехай кожна група підго
тує будинки і поля для виро
щування зерна для тих, хто 
має залишитися на цей сезон; 
і такою є воля Господа сто
совно Його народу.

10 Нехай кожна людина ви
користає весь свій вплив і 
майно, щоб переселити цих 

людей на те місце, де Господь 
розмістить а кіл Сіону.

11 І якщо ви зробите це з чис 
тим серцем, у всій вірності, 
вас буде а благословлено; вас 
буде благословлено у ваших  
отарах, і ваших стадах, і на  
ваших полях, і у ваших домах, 
і у ваших сімʼях.

12 Нехай Мої слуги Езра  Т. 
Бенсон і Ерастус Сноу орга
нізують групу.

13 І нехай Мої слуги Орсон 
Пратт і Уілфорд Вудрафф ор
ганізують групу.

14 Також нехай Мої слуги 
Емеса Лайман і Джордж  А. 
Сміт організують групу.

15 І призначать президентів, 
і сотників, і пʼятидесятників, 
і десятників.

16 І нехай Мої слуги, яких 
було призначено, підуть і 
навчать святих цій Моїй волі, 
щоб вони могли бути готові 
вирушити до землі миру.

17 Ідіть своїм шляхом і ро
біть те, що Я сказав вам, і не 
бійтеся своїх ворогів; бо вони 
не матимуть сили зупинити 
Мою роботу.

18 Сіон буде а викуплено у 
Мій належний час.

19 І якщо хто небудь шу
катиме собі величі й не шу
катиме Моєї а поради, він не 
матиме сили, і його безглуздя 
буде явлено.

20 Шукайте; і а дотримуй
тесь усіх своїх обітниць один 
перед одним; і не б жадайте 

 8 а пп Бідний, Бідні.
  б пп Вдова.
  в Як. 1:27;  

3 Неф. 24:5.
 10 а пп Кіл.

 11 а Повтор. 28:1–14.  
пп Благословити, 
Благословенний, 
Благословення.

 18 а УЗ 100:13.

 19 а пп Порада.
 20 а пп Чесний, Чесність.
  б пп Заздрити, 

Заздрість.
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 21 а пп Богохульство.
  б Вих. 3:6;  

1 Неф. 19:10.
 22 а Вих. 13:18; Єр. 2:5–7;  

1 Неф. 5:15;  
Ал. 36:28.  
пп Єгова.

  б Єр. 30:10;  
Єз. 20:33–34;  
УЗ 38:33.

 23 а 3 Неф. 11:29–30.  
пп Суперечка.

  б УЗ 20:54.  
пп Лихослівʼя.

 24 а пп Слово мудрості.
  б УЗ 108:7.
 25 а Пс. 37:21; Мос. 4:28.  

пп Борг;  
Чесний, Чесність.

 26 а Лев. 5:23;  
Повтор. 22:3.

 27 а пп Старанність.
  б пп Управитель, 

Управительство.
 28 а пп Співати.
  б пп Молитва.
  в 2 Хр. 5:13;  

УЗ 59:15–16.  

пп Вдячні, 
Дякування, Подяка.

 29 а 2 Сам. 22:7.
  б пп Радість.
 31 а УЗ 101:4.  

пп Лихо.
  б Рим. 8:18; УЗ 58:3–4.  

пп Слава.
  в пп Карати, 

Покарання.
 32 а пп Мудрість.
  б пп Упокоритися, 

Покірність.
 33 а пп Святий Дух.

того, що належить брату ва
шому.

21 а Утримуйтеся від зла 
призивати імʼя Господа на
даремно, бо Я є Господь Бог 
ваш, саме б Бог ваших батьків, 
Бог Авраама, і Ісака, і Якова.

22 а Я є Той, Хто вивів дітей 
Ізраїля з землі Єгипту; і Мою 
руку простерто в останні 
дні, щоб б спасти Мій народ, 
 Ізраїль.

23 Припиніть а сперечатися 
один з одним; припиніть го
ворити б зле один про одного.

24 Припиніть а пияцтво; і не
хай слова ваші вестимуть до 
б наставлення один одного.

25 Якщо ти позичаєш у 
свого ближнього, ти маєш по
вернути те, що ти а позичив; 
а якщо ти не можеш віддати, 
тоді йди негайно і скажи це 
своєму ближньому, щоб він 
не засудив тебе.

26 Якщо ти знайдеш те, що 
твій ближній а загубив, ти ста
ранно шукатимеш, доки не 
повернеш це йому.

27 Будь а старанним у збе
реженні того, що ти маєш, 
щоб бути мудрим б управите
лем; бо це є вільний дар від 

Господа Бога твого, а ти є 
Його управителем.

28 Якщо тобі весело, хвали 
Господа а співом, музикою, 
танцями і б молитвою хвали й 
в дякування.

29 Якщо тобі а сумно, звер
нись до Господа Бога твого 
з благанням, щоб ваші душі 
могли б зрадіти.

30 Не бійся своїх ворогів, бо 
вони в Моїх руках і Я зроблю 
з ними, як Мені буде завгодно.

31 Мій народ має бути а ви
пробуваним у всьому, щоб 
йому приготуватися до отри
мання б слави, яку Я маю для 
нього, саме слави Сіону; і той, 
хто не витримає в покарання, 
не гідний Мого царства.

32 Нехай той, хто в невіг
ластві, учиться а мудрості, 
б упокорюючи себе і прикли
каючи Господа Бога свого, 
щоб його очі могло бути від
крито, щоб він міг бачити, а 
його вуха було відкрито, щоб 
він міг чути;

33 Бо Мій а Дух послано у 
світ, щоб просвітити смирен
них і впокорених, і для засу
дження безбожних.

34 Ваші брати відкинули вас 
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РОЗДІЛ 137
Видіння, дане пророку Джозефу Сміту у храмі в Кертленді, 
штат Огайо, 21 січня 1836 року. Нагодою стало виконання об
рядів у підготовці до освячення храму.

 34 а пп Переслідувати, 
Переслідування.

 37 а пп Чистий, Чистота.
  б Гел. 8:18.
  в Об. 14:6;  

УЗ 110:11–16;  
128:19–21;  

ДС—Іст. 1:30–47.
 39 а Мос. 17:20;  

УЗ 135:3.
  б пп Свідок, 

Свідчення.
  в пп Мученик, 

Мучеництво, 

Мученицька смерть.
 40 а Вих. 23:22;  

УЗ 8:4; 105:15.
 41 а пп Церква Ісуса 

Христа.
  б Дан. 7:27.

і ваше свідчення, саме народ, 
що а вигнав вас;

35 А тепер приходить день 
їхнього нещастя, саме дні 
скорботи, як для жінки, в 
якої починаються породільні 
муки; і їхня скорбота буде ве
ликою, якщо вони швидко не 
покаються, так, дуже швидко.

36 Бо вони вбили пророків і 
тих, кого було послано до них; 
і вони пролили невинну кров, 
яка волає проти них із землі.

37 Отже, не дивуйтеся цьому, 
бо ви ще не а чисті, ви ще не 
можете знести Мою славу; 
але ви побачите її, якщо бу
дете вірними у виконанні всіх 
Моїх слів, які Я б давав вам, від 
днів Адама до Авраама, від 
Авраама до Мойсея, від Мой
сея до Ісуса та Його апостолів, 
і від Ісуса та Його апостолів 
до Джозефа Сміта, якого по
кликав Я через Моїх в ангелів, 
Моїх священнослужителів і 
Своїм власним голосом з не
бес, виконувати Мою роботу,

38 Основу якої він дійсно  
заклав, і був вірним; і Я  
забрав його до Себе.

39 Багато хто дивувався че
рез його смерть; але було не
обхідно, щоб він а запечатав 
своє б свідчення власною в кро
вʼю, щоб його могло бути 
вшановано, а злочестивих 
могло бути засуджено.

40 Хіба не визволяв Я вас від 
ваших а ворогів, за винятком 
тих випадків, коли залишав 
свідчення Свого імені?

41 Отже тепер, прислу
хайтесь, о ви, народ Моєї 
а Церкви; і ви, старійшини, 
слухайте разом; ви отримали 
Моє б царство.

42 Будьте старанними у до
триманні всіх Моїх заповідей, 
щоб засудження не зійшли на 
вас, і щоб ваша віра не підвела 
вас, і щоб ваші вороги не пе
ремогли вас. Отже, на цей час 
Я не даю вам більше нічого. 
Амінь і амінь.

1–6, Пророк бачить свого брата 
Алвіна в целестіальному цар
стві; 7–9, Відкрито учення про 

спасіння для мертвих; 10, Усі 
діти спасенні в целестіальному 
царстві.
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137 1 а Дії 7:55–56;  
1 Неф. 1:8;  
Гел. 5:45–49;  
ДС—Іст. 1:43.

  б пп Целестіальна 
слава.

  в 2 Кор. 12:2–4;  
1 Неф. 11:1;  
Мойс. 1:11.

 2 а 2 Неф. 9:41; 31:17.
  б Вих. 24:17;  

Ісая 33:14–15;  
Гел. 5:23;  
УЗ 130:7.

 3 а Ісая 6:1;  
Єз. 1:26–28.

  б пп Бог, Божество—
Бог Батько.

  в пп Бог, Божество—
Бог Син.

 4 а Об. 21:21; 

   УЗ 110:2.
 5 а пп Адам.
  б УЗ 132:29.  

пп Авраам.
  в УЗ 124:19.  

пп Сміт, Джозеф 
старший.

  г пп Сміт, Люсі Мак.
  д ДС—Іст. 1:4.
 6 а пп Спасіння мертвих.
  б Ісая 11:11;  

1 Неф. 22:10–12;  
Кн. Як. 6:2.  
пп Ізраїль—
Збирання Ізраїля.

  в Іван 3:3–5;  
2 Неф. 9:23;  
Етер 4:18–19;  
УЗ 76:50–52; 84:74.  
пп Хрищення, 
Христити.

 7 а Гел. 5:30.  
пп Одкровення.

  б пдс 1 Пет. 4:6 
(Додаток);  
2 Неф. 9:25–26;  
Мос. 15:24.

  в УЗ 76:50–70.
  г пп Целестіальна 

слава.
 8 а Ал. 18:32;  

УЗ 6:16.
 9 а Об. 20:12–13.  

пп Суд, останній.
  б пп Діла.
  в УЗ 64:34.  

пп Серце.
 10 а пп Звіт, Підзвітний, 

Підзвітність.
  б пп Спасіння—

Спасіння дітей.

а Небеса було відкрито над 
нами, і я побачив б целесті
альне царство Бога і славу 
Його, чи то в в тілі, чи поза 
ним, я не можу сказати.

2 Я побачив незрівнянну 
красу а воріт, через які спад
коємці цього царства вхо
дитимуть, і були вони, наче 
б язики полумʼя, що утворю
вали коло;

3 Також а полумʼяний прес
тол Бога, на якому сиділи 
б Батько і в Син.

4 Я побачив прекрасні ву
лиці того царства, які мали 
такий вигляд, ніби їх було 
устелено а золотом.

5 Я бачив Батька а Адама і 
б Авраама; і мого в батька та 
мою г матір; мого брата д Ал
віна, який давно вже на той 
час спочив;

6 І дивувався, як це так, що 
він отримав а успадкування в 
цьому царстві, оскільки він 

пішов з життя до того, як Гос
подь простяг Свою руку, щоб 
зібрати Ізраїль б вдруге, і його 
не було в хрищено на відпу
щення гріхів.

7 Тоді зійшов а голос Господа 
до мене, кажучи: Усі, хто по
мерли, б не пізнавши цієї єван
гелії, хто прийняв би її, якби 
їм було дозволено залиши
тися, будуть в спадкоємцями 
г целестіального царства Бога;

8 Також усі, хто помира
тиме відтепер, не пізнавши її, 
хто а прийняв би її усім своїм 
серцем, будуть спадкоєм
цями цього царства.

9 Бо Я, Господь, а судитиму 
всіх людей згідно з їхніми б ді
яннями, згідно з в бажанням 
їхніх сердець.

10 І я також бачив, що всі 
діти, які померли до того, як 
досягли а років підзвітності, 
є б спасенними в целестіаль
ному царстві небесному.
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1–10, Президент Джозеф  Ф. 
Сміт розмірковує над писан
нями Петра і відвідуванням на
шим Господом духовного світу; 
11–24, Президент Сміт бачить 
праведних померлих, що зібра
лися в раю, і Христове священ
нослужіння серед них; 25–37, 
Він бачить, як організовано 
проповідування євангелії серед 
духів; 38–52, Він бачить Адама, 
Єву і багатьох святих проро
ків у духовному світі, які вва
жають свій духовний стан до 
воскресіння неволею; 53–60, По
мерлі праведники нашої доби 
продовжують свою працю у 
світі духів.

Третього жовтня тисяча де
вʼятсот вісімнадцятого року я 
сидів у своїй кімнаті, а розмір
ковуючи над писаннями;

2 І замислившись над вели
кою а спокутною жертвою, 

що її було принесено Си
ном Бога заради б викуплення 
світу,

3 І над великою й прекрас
ною а любовʼю, що її було яв
лено Батьком і Сином у 
пришесті б Викупителя у світ,

4 Щоб через Його а Спокуту 
і через б послушність принци
пам євангелії людство могло 
спастися.

5 Поки я був зайнятий цим, 
мої думки звернулися до пи
сань апостола Петра, адре
сованих а першим святим, 
розсіяним скрізь по б Понту, 
Галатії, Каппадокії та іншим 
частинам Азії, де євангелію 
проповідували після розпʼяття 
Господа.

6 Я відкрив Біблію і прочи
тав третій і четвертий розділи 
Першого послання Петра, 
і коли я читав, я був гли
боко вражений, більше, ніж 

РОЗДІЛ 138
Видіння, дане Президенту Джозефу  Ф. Сміту в Солт Лейк 
Сіті, штат Юта, 3  жовтня 1918 року. У своєму зверненні 
на відкритті 89 ої піврічної генеральної конференції Церкви 
4  жовтня 1918 року Президент Сміт проголосив, що він от
римав кілька божественних послань протягом попередніх мі
сяців. Одне з них, що стосується відвідування Спасителем 
духів померлих, поки Його тіло було в могилі, Президент 
Сміт отримав напередодні. Його було записано негайно після 
закриття конференції. 31  жовтня 1918 року його було пере
дано радникам у Першому Президентстві, Раді Дванадцятьох і 
Патріарху, і його було схвалено ними одностайно.

138 1 а пп Обдумувати.
 2 а Мт. 20:28.  

пп Спокута, 
Спокутувати.

  б пп План 
викуплення.

 3 а Іван 3:16.  
пп Любов.

  б пп Викупитель.
 4 а УВ 1:3.
  б Мт. 7:21.  

пп Послушний, 

Послушність, 
Слухатися.

 5 а тобто святих 
минулих днів.

  б 1 Пет. 1:1.
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будь коли раніше, наступ
ними уривками:

7 “Бо й Христос один раз 
постраждав був за наші 
гріхи, щоб привести нас до 
Бога, праведний за неправед
них, хоч умертвлений тілом, 
але Духом оживлений,

8 Яким Він і духам, що у 
а вʼязниці були, зійшовши, 
проповідував;

9 Вони колись непокірливі 
були, як їх Боже довготер
піння чекало за Ноєвих днів, 
коли будувався ковчег, що в 
ньому мало, цебто вісім душ, 
спаслось від води” (1 е Петра 
3:18–20).

10 “Бо на те й мертвим зві
щувано Євангелію, щоб вони 
прийняли суд по людському 
тілом, але жили по Божому 
духом” (1 е Петра 4:6).

11 Поки я роздумував над 
тим, що а написано, б очі мого 
розуміння було відкрито, і 
Дух Господа в зійшов на мене, 
і я побачив сонми г мертвих, 
малих і великих.

12 І було там зібрано в од
ному місці незліченне това
риство духів а праведних, які 
були б вірними у свідченні 
про Ісуса за свого смертного 
життя;

13 І хто приніс а жертву за 
подобою великої жертви 
Сина Бога і б вистраждав в 
імʼя свого Викупителя.

14 Усі вони пішли із смерт
ного життя, тверді в а надії 
на славетне б воскресіння че
рез в благодать Бога г Батька 
та Його д Єдинонародженого 
Сина, Ісуса Христа.

15 Я побачив, що вони були 
сповнені а радістю та втіхою 
і звеселялись разом, тому що 
день їхнього визволення був 
поруч.

16 Вони зібралися в очіку
ванні пришестя Сина Бога в 
а духовний світ для проголо
шення їхнього викуплення з 
б пут смерті.

17 Їхній сплячий прах мав 
а відновитися у свою доско
налу форму, б кістка до кістки 
своєї, і жили й плоть на них; 
в дух і тіло мали зʼєднатися, 
щоб ніколи більше не розді
лятися, щоб вони могли отри
мати повноту г радості.

18 Поки ця неосяжна безліч 
очікувала і розмовляла, раді
ючи годині свого визволення 
від ланцюгів смерті, Син Бога 
зʼявився, звіщаючи а свободу 
вʼязням, які були вірними;

19 І там Він а проповідував 

 8 а Ісая 61:1;  
Лк. 4:18;  
УЗ 76:73–74; 88:99.

 11 а пп Писання—
Цінність Писань.

  б Еф. 1:18;  
УЗ 76:10, 12, 19.

  в Ісая 11:2.
  г пп Дух.
 12 а УЗ 76:69–70.
  б УЗ 6:13; 51:19; 

76:51–53.

 13 а пп Жертва, 
Жертвувати.

  б Мт. 5:10–12.
 14 а Етер 12:4;  

Морон. 7:3, 40–44.  
пп Надія.

  б пп Воскресіння.
  в пп Благодать.
  г пп Бог, Божество—

Бог Батько.
  д пп Єдинона

роджений.

 15 а Ісая 51:11; Ал. 40:12.
 16 а Лк. 23:43;  

Ал. 40:11–12.  
пп Рай.

  б Морм. 9:13.
 17 а 2 Неф. 9:10–13.
  б Єз. 37:1–14.
  в УЗ 93:33–34.
  г пп Радість.
 18 а Ісая 61:1.  

пп Спасіння мертвих.
 19 а УЗ 76:72–74.
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 19 б пп Євангелія.
  в пп Падіння 

Адама і Єви.
  г пп Покаятися, 

Покаяння.
 20 а Ал. 40:13–14.  

пп Злочестиві, 
Злочестивість;  
Пекло.

  б 1 Неф. 10:21.
 22 а пп Темрява, духовна.
  б пп Мир.
 23 а пп План викуплення.
  б Рим. 14:11;  

Мос. 27:31.
  в 2 Неф. 1:13; Ал. 12:11.
 24 а Пс. 104:1–2;  

Ісая 60:19; Об. 22:5;  

ДС—Іст. 1:17.  
пп Світло, Світло 
Христа.

  б пп Співати.
 26 а 1 Неф. 11:28.
 27 а Мр. 8:31.
 29 а УЗ 76:12.
 30 а Лк. 24:49.
  б пп Темрява, духовна.

їм вічну б євангелію, учення 
про воскресіння і викуплення 
людства від в падіння і від осо
бистих гріхів за умов г пока
яння.

20 Але до а злочестивих Він не 
пішов, і серед безбожних і тих, 
хто не покаявся, хто б осквер
нився, коли був у плоті, Його 
голос не здіймався;

21 Також і бунтівні, які від
кинули свідчення і застере
ження давніх пророків, не 
побачили Його присутності і 
не узріли Його обличчя.

22 Там, де ці були, царювала 
а темрява, але серед правед
них був б мир;

23 І святі звеселялися у 
своєму а викупленні, і схи
лили б коліна, і признали 
Сина Бога своїм Викупителем 
і Визволителем від смерті й 
в ланцюгів пекла.

24 Їхні обличчя сяяли, і 
а сяйво від присутності Господа 
було на них, і вони б співали 
хвалу Його святому імені.

25 Я здивувався, бо я зрозу
мів, що Спаситель провів біля 
трьох років у Своєму свя
щеннослужінні серед Юдеїв 
і тих, хто з дому Ізраїля, на
магаючись навчити їх вічної 
євангелії і закликаючи їх до 
покаяння;

26 І все ж, незважаючи на 

Його могутні діяння, і чу
деса, і проголошення істини, 
у великій а силі й владі, було 
тільки декілька, хто прислу
хався до Його голосу, і радів 
Його присутності, і отримав 
спасіння з Його рук.

27 Але Його священнослу
жіння серед тих, хто був мер
твим, було обмежено тим 
а коротким часом, що про
йшов між розпʼяттям і Його 
воскресінням;

28 І я здивувався словам Пе
тра,—коли він казав, що Син 
Бога проповідував духам у 
вʼязниці, які були колись не
слухняними, коли Боже довго
терпіння чекало їх за Ноєвих 
днів,—і як Він спромігся про
повідати тим духам і вико
нати необхідну роботу серед 
них за такий короткий час.

29 І коли я дивувався, мої 
очі було відкрито, і моє ро
зуміння а оживилося, і я збаг
нув, що Господь не пішов 
особисто серед злочестивих і 
непокірних, які відкинули іс
тину, навчати їх;

30 Але ось, з посеред пра
ведних Він організував Свої 
сили і призначив послан
ців, зодягнутих а силою і пов
новаженням, і призначив їх 
іти й нести світло євангелії 
тим, хто були в б темряві, саме 
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в всім духам людським; і та
ким чином євангелію пропо
відували мертвим.

31 І вибрані посланці пішли 
проголошувати а прийнятний 
день Господа й оголошувати 
б волю полоненим, яких було 
звʼязано, саме всім, хто пока
ється у своїх гріхах і прийме 
євангелію.

32 Таким чином єванге
лію проповідували тим, хто  
а помер у своїх гріхах, не б піз
навши істину, або у провині, 
відкинувши пророків.

33 Їх було навчено а вірі в 
Бога, покаянню від гріха, 
б хрищенню за інших на в від
пущення гріхів, г дару Свя
того Духа рукопокладанням,

34 І всім іншим принципам 
євангелії, які було необхідно 
їм знати, щоб підготуватися 
для того, аби вони прийняли 
а суд по людському тілом, але 
жили по Божому духом.

35 Отже, це стало відо
мим серед мертвих,—ма
лих і великих, неправедних 
і вірних,—що викуплення 
було виконано через а жертву 
Сина Божого на б хресті.

36 Таким чином їм було 
повідомлено, що наш Вику
питель провів Свій час пе
ребування у світі духів, 
наставляючи і готуючи ду
хів вірних а пророків, які свід
чили про Нього у плоті;

37 Щоб вони понесли пос
лання викуплення всім мер
твим, до яких Він не міг піти 
особисто, через їхні а бунт і 
провину, щоб через священ
нослужіння Його слуг і вони 
могли почути Його слова.

38 Серед великих і могутніх, 
яких було зібрано у цій ве
личезній громаді праведних, 
був Батько а Адам, Старий 
Днями і батько всіх,

39 І була наша славна Матір 
а Єва, з багатьма своїми вір
ними дочками, які жили у всі 
віки і вклонялися істинному і 
живому Богові.

40 а Авель, перший б му
ченик, був там і його брат 
в Сиф, один з могутніх, який 
був точною г подобою свого 
батька Адама.

41 а Ной, який попереджав 
про потоп; б Сим, великий 
в первосвященик; г Авраам, 

 30 в УЗ 1:2.
 31 а Ісая 61:2;  

Лк. 4:17–19.
  б пп Свобода.
 32 а Іван 8:21–24.
  б УЗ 128:5.  

пп Знання.
 33 а УВ 1:4.  

пп Віра.
  б пп Обряди—

Вікарний обряд;  
Хрищення, 
Христити—
Хрищення за 
мертвих.

  в пп Відпущення 

гріхів.
  г пп Дар Святого 

Духа.
 34 а пп Суд, останній.
 35 а Ал. 34:9–16.  

пп Жертва, 
Жертвувати;  
Спокута, 
Спокутувати.

  б пп Розпʼяття;  
Хрест.

 36 а УЗ 138:57.
 37 а УЗ 138:20.  

пп Бунт.
 38 а пп Адам.
 39 а Мойс. 4:26.  

пп Єва.
 40 а пп Авель.
  б пп Мученик, 

Мучеництво, 
Мученицька смерть.

  в пп Сиф.
  г Бут. 5:3;  

Мойс. 6:10.
 41 а пп Ной, біблійний 

патріарх.
  б пп Сим.
  в пп Первосвященик.
  г Бут. 17:1–8.  

пп Авраам.
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 41 д Бут. 21:1–5.  
пп Ісак.

  е Бут. 35:9–15.  
пп Яків, син Ісаків.

  є пп Мойсей.
 42 а пп Ісая.
  б Ісая 61:1–2.
  в пп Пекло.
 43 а пп Єзекіїль.
  б Єз. 37:1–14.
  в пп Воскресіння.
 44 а пп Даниїл.
  б Дан. 2:44–45.  

пп Царство Боже, 
або Царство Небесне.

 45 а пп Іліяс.
  б пп Переображення.
 46 а Мал. 4:5–6;  

ДС—Іст. 1:36–39.  
пп Малахія.

  б УЗ 110:13–15.  
пп Ілля.

  в пп Друге пришестя 
Ісуса Христа.

 47 а УЗ 128:17.
 48 а пп Спасіння мертвих.
  б пп Храм, Дім 

Господній.
  в пп Розподіл.
  г пп Запечатувати, 

Запечатування;  
Сімʼя—Вічна сімʼя.

 49 а Гел. 8:19–22.
 50 а пп Дух.
  б УЗ 45:17.
 51 а 1 Кор. 6:14;  

Ал. 40:19–21.
  б пп Безсмертя, 

Безсмертний.
  в УЗ 29:43.  

пп Вічне життя.
 52 а Ісая 64:4;  

1 Кор. 2:9;  
УЗ 14:7.

батько вірних; д Ісак, е Яків і 
є Мойсей, великий законода
вець Ізраїля;

42 А також а Ісая, який прого
лосив через пророцтво, що Ви
купителя було помазано, аби 
перевʼязати зламаних серцем, 
б полоненим звіщати свободу, 
а вʼязням відчинити в вʼяз
ницю,—вони також були там.

43 Більш того, а Єзекіїль, 
якому було показано у видінні 
велику долину б сухих кісток, 
які мали зодягнутися у плоть, 
щоб знову встати у в воскре
сінні мертвих як живі душі;

44 а Даниїл, який передба
чив і провістив установлення 
б царства Божого в останні 
дні, яке не буде більше ні
коли ні знищено, ні віддано 
іншому народові;

45 а Ілля, який був з Мойсеєм 
на Горі б Переображення;

46 І а Малахія, пророк, який 
свідчив про пришестя б Іллі,—
про кого і Мороній говорив 
пророкові Джозефу Сміту, 
проголошуючи, що він має 
прийти перед настанням ве
ликого й жахливого в дня Гос
пода,—вони також були там.

47 Пророк Ілля мав поса

дити в а серця дітей обіцяння, 
дані їхнім батькам.

48 Провіщаючи велику а ро
боту, яку мають виконувати 
в б храмах Господа в в роз
поділі повноти часів для 
викуплення мертвих і г за
печатування дітей до їхніх 
батьків, щоб усю землю не 
було покарано прокляттям 
і повністю спустошено при 
Його пришесті.

49 Усі ці та багато інших, 
саме а пророки, які жили се
ред Нефійців і свідчили про 
пришестя Сина Бога, зміша
лися у величезне зібрання й 
очікували свого визволення,

50 Бо мертві дивилися на 
довгу відділеність їхніх а духів 
від їхніх тіл як на б неволю.

51 Цих Господь навчав і їм 
дав а силу встати після Свого 
воскресіння з мертвих, щоб їм 
увійти в царство Його Батька, 
аби бути там увінчаними б без
смертям і в вічним життям,

52 І продовжувати з того 
часу свою працю, як було 
обіцяно Господом, і бути 
причасниками всіх а благосло
вень, які зберігалися для тих, 
хто любить Його.
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53 Пророк Джозеф Сміт і мій 
батько, Гайрум Сміт, Бригам 
Янг, Джон Тейлор, Уілфорд 
Вудрафф та інші вибрані духи, 
яких було а прибережено, щоб 
вони народилися в повноті ча
сів і взяли участь у закладенні 
б основ великої роботи остан
ніх днів,

54 У тому числі у зведенні 
храмів і виконанні в них об
рядів для викуплення а мер
твих,—вони також були в 
духовному світі.

55 Я зауважив, що вони 
були також серед а шляхет
них і великих, яких було 
б вибрано від початку бути 
правителями в Церкві Божій.

56 Навіть до того як вони 
народилися, вони з багатьма 
іншими отримали свої перші 
уроки у світі духів, і їх було 
а підготовлено, щоб народи
тися в належний б час Гос
пода, щоб трудитися в Його 
в винограднику для спасіння 
душ людських.

57 Я бачив, що вірні а старій

шини цього розподілу, коли 
вони залишають це смертне 
життя, продовжують свою 
працю в проповідуванні єван
гелії покаяння й викуплення 
через жертву Єдинонарод
женого Сина Божого, серед 
тих, хто знаходиться в б тем
ряві й у полоні гріха у вели
кому світі духів мертвих.

58 Мертвих, які покаялися, 
буде а викуплено через пос
лушність б обрядам дому Бо
жого.

59 І після того як вони роз
платяться покаранням за свої 
провини, і їх буде а омито на
чисто, вони отримають ви
нагороду згідно з їхніми 
б діяннями, бо вони є спадко
ємцями спасіння.

60 Так було мені відкрито 
видіння викуплення мер
твих, і я складаю свідчення, і 
я знаю, що це свідчення є а іс
тинним, через благословення 
нашого Господа і Спасителя, 
Ісуса Христа, саме так. Амінь.

 53 а пп Висвячення 
наперед.

  б УЗ 64:33.
 54 а пп Обряди—

Вікарний обряд.
 55 а Авр. 3:22–24.
  б пп Висвячення 

наперед.
 56 а Йов 38:4–7;  

Ал. 13:3–7.
  б Дії 17:24–27.
  в Кн. Як. 6:2–3.  

пп Виноградник 
Господній.

 57 а пп Старійшина 
(Старший, Старець, 
Пресвітер).

  б пп Пекло.

 58 а пп Викупляти, 
Викуплений, 
Викуплення.

  б пп Обряди.
 59 а Ал. 5:17–22.  

пп Простити, 
Прощати.

  б пп Діла.
 60 а пп Істина.

ОФІЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ 1
Біблія і Книга Мормона навчають, що моногамія є Божою нор
мою для шлюбу, якщо тільки Він не оголосить про інше (див. 
2  Самуїлова 12:7–8 та Кн.  Якова 2:27, 30). Після отримання 
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Джозефом Смітом одкровення практику множинного шлюбу 
було започатковано серед членів Церкви на початку 1840 х ро
ків (див. розділ  132). У період з 1860 х по 1880 ті роки уряд 
Сполучених Штатів видав закони, щоб зробити цю релігійну 
практику незаконною. Ці закони зрештою були затверджені 
Верховним судом США. Після отримання одкровення Пре
зидент Уілфорд Вудрафф видав наведений далі Маніфест, 
який був прийнятий Церквою, як офіційний і зобовʼязуючий, 
6 жовтня 1890 року. Це привело до завершення практики мно
жинного шлюбу в Церкві.

Усім, кого це може стосуватися:

Із Солт Лейк Сіті з політичних мотивів розсилаються по
відомлення преси, які поширюються повсюди і в яких ствер
джується, що Комісія у справах Території Юта у своїй 
останній доповіді міністрові внутрішніх справ голослівно за
являє, що множинні шлюби все ще церемоніально уклада
ються і що сорок або більше таких шлюбів було укладено в 
Юті в період з червня цього року, або за останній рік, а також 
те, що в публічних виступах провідники Церкви навчали про 
багатожонство, заохочували продовжувати його практику
вання й наполягали на цьому,—

Отже, як Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів, я цим офіційно проголошую, що ці звинувачення є фаль
сифікованими. Ми не навчаємо багатожонству, або множин
ним шлюбам, і не дозволяємо жодній особі запроваджувати 
таку практику, і я заперечую той факт, що сорок або якусь 
іншу кількість множинних шлюбів було церемоніально укла
дено за той період у наших храмах або в будь яких інших міс
цях у цій Території.

Повідомляють про один випадок, коли заявники голослівно 
стверджували, що шлюб було укладено в Домі Ендаументу в 
Солт Лейк Сіті навесні 1889 року, але мені не вдалося вста
новити, хто саме виконував обряд; якщо і було щось подібне 
зроблено, то без мого відома. Внаслідок цього непідтвердже
ного випадку Дім Ендаументу, за моїм наказом, було зруйно
вано негайно.

Оскільки Конгресом було введено в силу закони, що забо
роняють множинні шлюби, і ці закони судом останньої ін
станції було проголошено конституційними, цим я заявляю 
про свій намір підкоритися тим законам і використати свій 
вплив на членів Церкви, яку я очолюю, щоб вони чинили так 
само.
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Протягом зазначеного часу в моїх ученнях, адресованих 
Церкві, або в ученнях моїх соратників не було нічого такого, 
що б могло небезпідставно тлумачитися як те, що насаджує 
або заохочує багатожонство; і коли будь який старійшина 
Церкви вживає вислови, що вони, як здається, передають 
будь яке подібне вчення, йому негайно докоряють. І тепер я 
публічно заявляю, що моєю порадою святим останніх днів є 
утримання від укладення будь яких шлюбів, заборонених за
коном країни.

Уілфорд Вудрафф
Президент Церкви Ісуса Христа  

Святих Останніх Днів.

Президент Лоренцо Сноу запропонував наступне:

Я пропоную, щоб ми, визнаючи Уілфорда Вудраффа Прези
дентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів і єдиною 
людиною на землі в теперішній час, яка тримає ключі від об
рядів запечатування, вважали його цілковито уповноваженим, 
на підставі його чину, видати Маніфест, який було зачитано 
для нашого заслуховування і який датовано 24  вересня 1890 
року, і щоб ми як Церква, що зібралася на генеральну кон
ференцію, прийняли його декларацію стосовно множинних 
шлюбів як офіційну і зобовʼязуючу.

Солт Лейк Сіті, Юта, 6 жовтня 1890 року.

УРИВКИ З ТРЬОХ ЗВЕРНЕНЬ  
ПРЕЗИДЕНТА УІЛФОРДА ВУДРАФФА  

СТОСОВНО МАНІФЕСТУ
Господь ніколи не дозволить мені або іншому чоловікові, який обіймає по
саду Президента цієї Церкви, звести вас на манівці. Це не заплановано. 
Цього немає в задумі Бога. Якби я намагався зробити це, Господь усунув би 
мене з моєї посади, і так само Він вчинить з будь яким чоловіком, який на
магатиметься звести дітей людських на манівці від одкровень Бога і від їх
ніх обовʼязків. (Шістдесят перша піврічна генеральна конференція Церкви, 
понеділок, 6 жовтня 1890 року, Солт Лейк Сіті, Юта. Повідомлено в Deseret 
Evening News, [Дезерет Івнінг Ньюс], 11 жовтня 1890 року, с. 2).

Немає значення, хто живе, чи хто помирає, чи кого покликано керувати 
цією Церквою,—вони мають вести її через натхнення від Всемогутнього 
Бога. Якщо вони не роблять це таким чином, вони взагалі не зможуть цього 
робити . . .

Останнім часом я отримував певні одкровення, і я вважаю їх дуже 
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важливими, і я скажу вам те, що Господь сказав мені. Дозвольте звернути 
вашу увагу на те, що називається маніфестом . . .

Господь сказав мені поставити питання перед святими останніх днів, і Він 
також сказав мені, що якщо вони вислухають те, що я скажу їм і дадуть від
повідь на питання, поставлене перед ними, через Дух і силу Бога, вони всі 
дадуть однакову відповідь, і вони всі матимуть однакове ставлення до цього.

Питання таке: Яким шляхом наймудріше слідувати святим останніх 
днів—продовжувати намагання практикувати множинний шлюб, незважа
ючи на те, що закони країни проти цього, і протиставивши себе шістдесяти 
мільйонам людей, і ціною конфіскації та втрати всіх храмів, і припинення 
всіх обрядів у них, і для живих, і для мертвих, і увʼязнення Першого Пре
зидентства і Дванадцятьох, і глав сімей в Церкві, і конфіскації особистого 
майна людей (усе це само по собі вже поклало б кінець цій практиці); або, 
після того що ми зробили і перестраждали через наше вірне дотримання 
цього принципу, припинити цю практику, і підкоритися закону, і таким чи
ном залишити пророків, апостолів і батьків удома, щоб вони могли настав
ляти людей і виконувати церковні обовʼязки, а також залишити храми в 
руках святих, щоб вони могли виконувати обряди євангелії для живих і для 
мертвих?

Господь показав мені у видінні і через одкровення, що саме трапилося 
б, якби ми не припинили цю практику. Якби ми не припинили її, ви б не 
мали ніякої користі від .  .  . жодного з чоловіків у цьому храмі в Логані; бо 
всі обряди було б припинено по всій землі Сіону. Замішання б царювало по 
всьому Ізраїлю, і багато чоловіків було б увʼязнено. Ця біда спіткала б усю 
Церкву, і ми були б змушені припинити цю практику. Отже, запитання ось 
у чому: чи її слід було припинити таким чином, або так, як Господь показав 
нам, і залишити пророків, і апостолів, і батьків вільними людьми, а храми за
лишити в руках народу, щоб мертвих можна було викупляти. Велику кіль
кість уже було визволено цим народом з вʼязниці в духовному світі, і чи має 
ця робота продовжуватися або зупинитися? Ось яке запитання я ставлю пе
ред святими останніх днів. Ви маєте судити самі. Я хочу, щоб ви відповіли 
на нього самі. Я не буду відповідати на нього; але я кажу вам, що це саме ті 
умови, в яких ми б, як народ, опинилися, якби не пішли тим курсом, який 
ми обрали.

.  .  . Я точно бачив, що б сталося, якби нічого не було зроблено. Цей дух 
перебував зі мною тривалий час. Але я хочу сказати наступне: мені б дове
лося випустити з наших рук усі храми; я пішов би сам у вʼязницю і дозволив 
би, щоб усі інші чоловіки пішли туди, якби Бог небес не звелів мені зробити 
те, що я зробив; і коли час настав і мені було наказано зробити це, усе було 
ясним для мене. Я звернувся до Господа, і я написав те, що Господь сказав 
мені написати . . .

Я залишаю це з вами, щоб ви подумали і поміркували. Господь працює з 
нами. (Конференція колу в Кеші, що в Логані, Юта, неділя, 1 листопада 1891 
року. Повідомлено в Deseret Weekly [Дезерет Уіклі], 14 листопада 1891 року).

Тепер я скажу вам, що було явлено мені і що Син Божий представив з цього 
приводу .  .  . Усе це сталося б, як Всемогутній Бог живий, якби не було дано 
цей Маніфест. Отже, Син Божий вирішив представити це Церкві й світові 
заради здійснення Свого задуму. Господь проголосив установлення Сіону. 
Він постановив завершення цього храму. Він постановив, що спасіння живих 
і мертвих буде дано в цих гірських долинах. І Всемогутній Бог постановив, 
що диявол не зашкодить цьому. Якщо ви це можете зрозуміти, це і є ключ до 
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ОФІЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ 2
Книга Мормона навчає, що “всі є однаковими для Бога”, в тому 
числі “чорні і білі, звʼязані і вільні, чоловічої статі і жіно
чої” (див. 2  Нефій 26:33). Протягом історії Церкви люди всіх 
рас та етнічних груп у багатьох країнах христилися і жили, 
як віддані члени Церкви. За життя Джозефа Сміта кілька 
чорношкірих чоловіків, членів Церкви, було висвячено у свя
щенство. У перші роки історії Церкви церковні провідники 
припинили дарувати священство чорношкірим чоловікам аф
риканського походження. В церковних записах відсутні чіткі 
причини початку цієї практики. Провідники Церкви вірили, 
що для зміни цієї практики було потрібне одкровення від Бога 
і молитовно прагнули скерування. 1 червня 1978 року в Солт 
Лейкському храмі це одкровення було дане Президенту Церкви 
Спенсеру  В. Кімболу і підтверджене іншим провідникам Цер
кви. Цим одкровенням були скасовані всі обмеження стосовно 
раси, що колись застосовувалися до священства.

Усім, кого це може стосуватися:

30 вересня 1978 року на 148 ій піврічній генеральній конфе
ренції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів президент 
Н.  Елдон Теннер, перший радник у Першому Президентстві 
Церкви, представив наступне:

На початку червня цього року Перше Президентство ого
лосило, що Президентом Спенсером  В. Кімболом було отри
мано одкровення, яким священство й храмові благословення 
поширюються на всіх гідних членів Церкви чоловічої статі. 
Президент Кімбол попросив мене повідомити конференції, 
щоб після того як він отримав це одкровення, яке прийшло до 
нього після тривалого обдумування й молитви у священних 
кімнатах святого храму, він представив його своїм радникам, 
які прийняли й схвалили його. Тоді його було представлено 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, який одностайно схвалив 
його, і згодом було представлено всім іншим генеральним ав
торитетам, які також схвалили його одностайно.

цього. (З промови на шостій сесії освячення храму Солт Лейк Сіті у квітні 
1893 року. Текст служб освячення, архів, Історичний відділ Церкви, Солт 
Лейк Сіті, Юта).
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Президент Кімбол попросив мене прочитати зараз цього 
листа:

Восьме червня 1978 року
Усім генеральним та місцевим чинам священства Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів по всьому світі:

Дорогі брати!
Як очевидці поширення роботи Господа на землі, ми вдячні 

за те, що люди багатьох народів відгукнулися на послання від
новленої євангелії і приєдналися до Церкви у кількості, що 
постійно зростає. Це, у свою чергу, надихнуло нас поширити 
на кожного гідного члена Церкви всі привілеї та благосло
вення, які дає євангелія.

Знаючи про обіцяння, дані пророками і президентами Цер
кви, які були до нас, що у визначений час Божого вічного 
плану всі наші брати, які є гідними, зможуть отримати свя
щенство, і будучи очевидцями вірності тих, хто був позбав
лений права мати священство, ми молилися довго й палко 
заради цих наших вірних братів, провівши багато годин у 
Верхній кімнаті храму, благаючи у Господа божественного 
проводу.

Він почув наші молитви і через одкровення ствердив, що 
прийшов обіцяний з давен день, коли кожний вірний, гідний 
чоловік у Церкві може отримати святе священство з владою 
застосовувати його божественне повноваження і радіти з до
рогими йому людьми кожному благословенню, що від нього 
походить, включаючи благословення храму. Відповідно, усіх 
гідних членів Церкви чоловічої статі може бути висвячено у 
священство, незалежно від раси чи кольору шкіри. Провід
ники священства отримали інструкцію дотримуватися по
рядку проведення ретельних співбесід з усіма кандидатами 
на висвячення в Ааронове чи Мелхиседекове священство, щоб 
переконатися, що вони відповідають установленим нормам 
гідності.

Ми урочисто проголошуємо, що Господь нині відкрив 
Свою волю для благословення всіх Своїх дітей по всій землі, 
які прислухаються до голосу Його повноважних слуг і підго
туються до отримання кожного благословення євангелії.

Щиро ваші,
Спенсер В. Кімбол
Н. Елдон Теннер
Меріон Дж. Ромні
Перше Президентство
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Визнаючи Спенсера В. Кімбола як пророка, провидця, і од
кровителя, і Президента Церкви Ісуса Христа Святих Остан
ніх Днів, пропонується, щоб ми як повноважне зібрання 
прийняли це одкровення як слово і волю Господа. Усі, хто це 
підтримує, будь ласка, виявіть це підняттям правої руки. Хто 
не підтримує, виявіть це таким самим чином.

Голосування на підтримку вищезазначеної пропозиції було 
одностайним.

Солт Лейк Сіті, штат Юта, 30 вересня 1978 року.
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